Aktuelt

belastet med alt for meget ekstraarbejde ved indrapporteringen.

ORIENTERING OM PROJEKTET
»NORDISKE INVASIONSFUGLE«

Indrapportering
Indrapporteringen varetages af en styringsgruppe
bestående af en repræsentant fra hvert land:

I forbindelse med den nordiske fuglestationskonference på Hammaron i Sverige 1976 samledes en
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de
fire nordiske lande for at diskutere et samarbejdsprojekt vedrørende visse invasionsfugles forekomst
ved fuglestationerne.
Projektet blev startet i efteråret I 976 og det er
planen at det skal køre i 10 år. Formålet er at indsamle og analysere oplysninger om trækkende, rastende og ringmærkede individer, herunder trækretninger, flokstørrelser og døgnrytme for trækkende fugle, samt alders- og kønsfordeling og visse
biometriske data for ringmærkede fugle. Ved den
endelige bearbejdning vil det indsamlede materiale
blive sammenlignet med relevante ydre faktorer for
invasioners forløb, såsom de ynglende populationers størrelse, yngleproduktion, fødetilgang og forskellige vejrforhold.
Følgende 28 arter indgår i projektet: Sneugle,
Høgeugle, Spurveugle, Perleugle, Skovhornugle,
Gråspætte, Sortspætte, Stor Flagspætte, Lille Flagspætte, Hvidrygget Flagspætte, Tretået Spætte,
Skovskade, Nøddekrige, Musvit, Blåmejse, Sortmejse, Fyrremejse, Lapmejse, Halemejse, Spætmejse, Træløber, Silkehale, Dompap, Gråsisken,
Lille Korsnæb, Stor Korsnæb, Hvidvinget Korsnæb
og Krognæb.
Det skal bemærkes, at visse arter som kan forekomme invasionsagtigt mangler i ovenstående liste.
Dette skyldes, at det ved planlægningen af projektet ansås for nødvendigt at begrænse artsantallet
således at de deltagende fuglestationer ikke blev
Nøddekrige. Foto: Morten Strange.

Olavi Hilden, Zoologiska institutionen, Norra Jarnvagsgatan 13, SF 00100 Helsingfors, Finland. (Projektleder).
Bjorn Ehrenroth, Zoologiska institutionen, Box
561, S 751 22 Uppsala, Sverige. (Sekretær).
JOrn Thollefsen, Skoleveien 16, N 3222 Veloy,
Norge
Lasse Braae, Bistrupvej 145 A, DK 3460 Birkerød,
Danmark
Indrapportering sker på trykte blanketter, der kan
rekvireres hos styringsgruppen. Samtlige originalblanketter opbevares i Helsingfors. En kopi af samtlige forefindes hos Dansk Ornithologisk Forening,
Vesterbrogade 140.
I 1976 indkom der materiale fra 17 lokaliteter og
i 1977 deltog 23 fuglestationer og observationsgrupper (se Fig. I).

Finansiering
Projektet har kunnet startes takket være et bidrag
fra Nordisk Kulturfond. Denne bevilling er primært
anvendt til planlægning og bearbejdning. Da Nordisk Kulturfonds støtte har været tidsbegrænset, er
det i nær fremtid nødvendigt at søge støtte til projektet fra anden side.
Publicering
Det er planen, at det indsamlede materiale skal
'fremlægges successivt i en række årsrapporter. To
rapporter er færdige. 1976-rapporten er lavet af
Lars Linde!, Kalmar og 1977-rapporten af Goran
Andersson, Åland.
Årsrapporterne kan købes for l 0 Finske Mrk per
styk. Bestilling sker ved at sende pengene til følgende konto: Projektet Nordiska invasionsfåglar c/o
Olavi Hilden, Helsingfors sparbank, nr 4002404
000525-2.
Øvrig publicering vil ske i ornitologiske tidsskrifter. I første instans planlægges en sammenfatning af
de mest interessante resultater fra de første år.
Specielle forhold vedrørende Danmark
For Danmark gør en række specielle forhold sig
gældende. Flere arter er så sjældne, at der kun ses
ganske få individer på landsbasis hvert år. For disse
vil eventuelle invasioner bedst afspejles, hvis samtlige danske iagttagelser indgår i projektets materiale. Det drejer sig om følgende arter: Sneugle,
Høgeugle, Spurveugle, Perleugle, Gråspætte, Lille
Flagspætte,
Hvidrygget Flagspætte, Tretået
Spætte, Nøddekrige, Fyrremejse, Lapmejse, Stor
Korsnæb, Hvidvinget Korsnæb og Krognæb.
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Fig. I. Fuglestationer
og observationsgrupper
som har deltaget i det
nordiske
invasionsfugleprojekt
1976-1977.

1. Tauvo
2. Tankar
3. Valsorarna
4. Såppi
5. Porkkala
6. Ronnskår
7. Sign il skår
8. Lågskår
9. Svenska Hogarna
IO. Orudden
11. Hartso-Enskår
12. Åsson (Kvismaren)
13. Hammaro
14. Store Færder
15. Molen
16. Revtangen
17. Ottenby
18. Torhamn-Utklippan
19. Christiansø
20. Falsterbo
21. Rørvig
22. Sydlangeland
23. Blåvand
Endvidere har de få officielle fuglestationer i
Danmark (i øjeblikket Tipperne og Christiansø) en
så isoleret beliggenhed, at de er dårligt egnede til at
afspejle eventuelle invasioners forløb. Siden starten
af projektet er Dansk Ornithologisk Forenings eneste fuglestation, Blåvand, blevet nedlagt. Det vil
derfor være af stor værdi, at få nogle af de mere
uofficielle stati9ner inddraget i projektet. Som eksempel herpå kan nævnes Rørvig og Sydlangeland.
For at kunne deltage kræves egentlig blot, at man
på lokaliteten arbejder efter fastsatte retningslinier,
og at man kan regne med at deltage i mindst et par
år. Optællinger af rastende fugle er lige så relevant
i projektet som eventuelle træk- og ringtal. En udemærket metode til optælling af rastende fugle er i
år blevet introduceret i Rørvig, idet det viser sig, at
punktoptællingsmetoden er ganske glimrende til
dette formål.
Helt oplagte lokaliteter at få med i projektet vil
være f.eks. Due Odde, Kongelunden, Gedser og
Skagen. Det kræver blot, at man på lokalt plan er
i stand til at få aftalt faste rammer for arbejdet.
BjOnr Ehrenroth
Lasse Braae

Lilie Flagspætte. Foto: Erik Thomsen.
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