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Fig. 2. Gennemsnitlige antal fugle pr. observation i
månederne april-oktober i Danmark (cirkler),
Schleswig-Holstein (firkanter)
og Holland (trekanter).
A verage number of hirds per observation during
the months April-October in Denmark ( circles ),
Schleswig-Holstein ( squares)
and the N ether/ands ( triangles ).
ynglested (A. P. Møller, Dansk om. Foren. Tidsskr.
72: 119-126, 1978).
Andelen af flokke med tre fugle eller derover tiltager i alle tre områder for at nå et maksimum i juli
(Schleswig-Holstein) eller august (Danmark, Holland) umiddelbart efter ynglesæsonens ophør (Fig.
1). I september, hvor hovedtrækket har passeret,
aftager andelen af disse større flokke igen kraftigt.
Langt hovedparten af Sandternerne forlader yngiepladserne i juli og strejfer derefter omkring i familieflokke på gode fourageringslokaliteter (A. P.
Møller, Danskorn. Foren. Tidsskr. 69: 9-18, 1975).
Den gennemsnitlige flokstørrelse ligger generelt
på et ret lavt niveau i april-maj for at stige i juni i
Danmark og Schleswig-Holstein muligvis på grund
af øget fourageringsaktivitet i slutningen af ynglesæsonen og på grund af mislykkede yngleforsøg. I
Holland finder stigningen først sted i juli, efter at
ungerne er ved at blive flyvefærdige (Fig. 2). Maksimum nås i juli-august med et efterfølgende fald i
september og et minimum i oktober, hvor de sidste
efternølere fra trækket stadig er tilbage.

Anders Pape Møller
Langelandsgade 220 st.th.
8200 Århus N

Summary: Flock-size in the Gull-billed Tern Gelo-

chelidon nilotica.
Flock-size was studied by means of field observations. A total of 403 flocks in Denmark, 310
flocks in Schleswig-Holstein, W. Germany and 199
flocks in the Netherlands was recorded. Results are
shown in Figs. 1-2. The number of pairs decreased
from April to May, probably due to a lesser part of
the birds being paired later in the season. An in-
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creasing number of pairs in June in SchleswigHolstein may be due to unsuccessful pairs looking
for a new breeding ground. Average flock-size increases in June in Denmark and Schleswig-Holstein
partly due to an increased feeding activity, and
partly due to an increasing number of unsuccessful
pairs looking for new breeding grounds. An increase is recorded in the Netherlands in July caused
by the increasing number of fledged young. A maximum level around or a little earlier than the migrational peak can be seen. In September and October
primarily singles are flying around, probably left by
their family flocks.
Peter Gloe, Meldorf, Eduard Osieck, Amsterdam
and M. J. Tekke, Gravenhage are acknowledged
for their help.

Aktuelt
NY DANSK DOKTORDISPUTATS OM FUGLE
Torsdag den 16. oktober 1980 forsvarede foreningens formand, Lorenz Ferdinand, sin disputats
»Fuglene i landskabet« for den naturvidenskabelige
doktorgrad ved Københavns Universitet. Et fyldt
auditorium i Studiestræde fulgte handlingen, der
varede to timer. Officielle opponenter var lektor,
dr. phil. Jon Fjeldså, og professor, dr. phil. Bent
Muus. Ingen opponerede ex auditorio.
Som disputats betragtet er bogen utraditionel,
idet den er skrevet for en langt bredere læserskare,
end man normalt ser ved den slags afhandlinger.
Tilmed er den smukt illustreret. Der er endnu et
lille restoplag, som vil kunne købes hos DOF-Salg.
En anmeldelse af bogen kommer i næste nummer.

BRITISH BIRDS BLIVER UAFHÆNGIGT
Det populære engelske tidsskrift British Birds er
blevet overtaget af sin redaktionskomite efter lige
siden sin fremkomst i 1907 at være udgivet af kommercielle forlag, først H.F. & G. Witherby, siden
1973 af Macmillan Journals Ltd.
Redaktionen appelerer til alle nuværende abonnenter om at være trofaste mod den nye struktur og
så vidt muligt forny abonnementet for 1981 så tidligt
som muligt. Endvidere opfordres man til at skaffe
nye abonnenter. Til gengæld lover redaktionen at et
evt. overskud udelukkende vil blive brugt til at forbedre tidsskriftet.
Vi ønsker BB held og lykke med den nye struktur
og håber, at det traditionsrige tidsskrift vil klare
skærene i en usikker fremtid.
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Aktuelt

RAPPORTEN FRA 2. NORDISKE
ORNITHOLOGISKE KONGRES
I august 1979 arrangerede Skandinavisk Ornithologisk Union i samarbejde med Norsk Ornithologisk
Forening den anden Nordiske Ornithologiske
Kongres i Ørsta, Norge. Den første kongres fandt
sted i 1977 i Skåne, og i 1981 er Danmark arrangør.
Omkring 150 af Nordens førende ornitologer deltog i kongressen i Norge og redegjorde herunder for
deres resultater og planer inden for fugleforskning
og fuglebeskyttelse. lait blev der holdt ca. 60 foredrag.
Kongresrapporten, der omfatter en væsentlig del
af de mange indlæg, er nu ved at blive trykt i bogform. Den bliver i stort format (19x27 cm) og på ca.
150 sider.
Tilbud: Ved forudbestilling inden den 1. februar
1981 kan privatpersoner købe bogen for 115 norske
kroner. Efter I. februar bliver prisen 140 kroner.

Bestilling sker lettest ved at indbetale 115 norske
kroner på:
Postgirokonto 5556220, Kongresrapporten 1979,
Norsk Ornitologisk Forening, Innherredsvn. 67 A,
N- 7000 Trondheim, Norge.
Bogen tilsendes derefter portofrit ved udgivelsen.
NB: Deltagerne i kongressen får bogen tilsendt
vederlagsfrit.

KORTE ARTIKLER
Redaktionen skal hermed anmode kommende bidragydere om at skrive kortfattet.
Der er betydeligt større chance for at få sin
artikel trykt hurtigt, hvis den ikke overskrider
6 tryksider, end der er for lange artikler.
Mindre meddelelser vil ofte kunne bringes indenfor et halvt år, mens ventetiden for meget
lange artikler for tiden er 1Y2-2 år.

Skandinavisk Ornithologisk Union arrangerer i samarbejde med Dansk Ornithologisk
Forening og Zoologisk Museum ved Københavns Universitet

NORDISK ORNITHOLOGISK
KONGRES
nær Ribe, Danmark, i perioden 3.-9. august 1981
For i god tid at kunne udsende et detaljeret program, er det nødvendigt med tilmelding af foredrag ca. I. februar 1981. Potentielle foredragsholdere bedes derfor allerede nu overveje deres foredrag. Følgende hovedtemaer er udvalgt
- Amatørornitologernes rolle i den skandinaviske fugleforskning.
- Fuglenes økologi i lavvandede kystområder.
- Rovfugleøkologi og status over skandinavisk rovfugleforskning.
- Trækfugleforskning og fuglestationsarbejde.
Også andre emner er dog velkomne. Der vil desuden blive mulighed for at præsentere
indslag som posters (plancheudstillinger).
Kongressen vil blive afholdt på Ungdomshøjskolen ved Ribe. Stedet ligger lige ud til
det danske vadehav, som med sin særprægede natur giver store muligheder for udbytterige ekskursioner.
Kongresgebyret vil blive ca. 225 Dkr. (incl. kongresrapporten).
Tilmelding af deltagere

Foreløbig tilmelding bedes foretaget senest I. februar 1981. De tilmeldte får tilsendt
endeligt program med udførlige oplysninger om kongressen i løbet af foråret 1981,
hvorefter endelig tilmelding finder sted.
Dansk Ornithologisk Forening, Organisationskomiteen
v/ Tommy Dybbro,
DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V

