
Vejledning til udfyldelse af dataindsamlings-skema. 

I et forsøg på at få anvendt vores data har jeg påtaget mig opgaven at indsamle de bestands- og 

produktionsdata vi har for følgende rovfugle arter: Musvåge, Hvepsevåge, Duehøg, Spurvehøg, Rørhøg og 

Tårnfalk. Ud fra disse data vil jeg forsøge at sammenstille tallene, så vi kan se, hvordan det ser ud med disse 

arter på landsplan. 

Forskellige stede har man i mange år forsøgt at opgøre eller angive/skønne landsbestanden for 

ovennævnte arter, og snart følger Atlas III, hvor man sandsynligvis også vil forsøge. Da vi er de eneste, der 

har en kvalificeret mulighed for at vise, hvordan ”det ser ud”, og hvordan de enkelte bestande har udviklet 

sig over tid, håber jeg at alle, der ligger inde med materiale - stort som småt, vil bidrage til denne 

undersøgelse. 

Vi har efterhånden gennem mange år indsamlet enorme mængder af data, som aldrig er blevet anvendt til 

noget. Lad os få det frem i lyset, så det kan bruges til noget til gavn for fuglene. Det jeg skal bruge, er som 

nævnt bestands- og produktionstal for de enkelte arter.  

Nogle af jer arbejder/har arbejdet med enkelte arter andre med alle. Selv data for områder, hvor arter kun 

er undersøgt i få eller kun et enkelt år har værdi, så vi skal ud i alle ”skuffer”.  Kender I nogen, som har 

indsamlet data, som jeg ikke har kendskab til, må I meget gerne melde tilbage. Jeg har udarbejdet en 

skabelon til indtastning af data. Der udover har jeg, på et separat word–dokument, brug for en kort 

beskrivelse af det område, der er undersøgt, hvor stort er området (antal km2), skov-%, andelen af 

landbrugsland osv. Endvidere en vurdering af dækningsgrad, dvs. hvor stor en del af bestanden (angivet i  % 

for de enkelte arter) I mener at have dækket de enkelte år i det undersøgte område ( f.eks. Musvåge 85 %, 

Duehøg 100 % og Hvepsevåge 75 %). Jeg har også brug for at vide, hvordan I har optalt produktionen, f.eks. 

om det er redeunger eller udfløjne unger, er ungerne talt ved at kravle op til reden (evt. ringmærkning), 

eller er de talt fra jorden, eller efter de er fløjet fra reden. Vi har en del materiale angivet i vores blad 

Accipiter, men jeg vil gerne om i selv vil indskrive jeres data i skabelonen, så jeg er sikker på, at alle tallene 

er opdateret. 

Årligt angives antallet af ynglepar, som er optalt (se skabelonen). Hvis det skønnes (vurderes), at der er 

flere par end det optalte, angives det totale antal i næste felt. Under produktionen angives det årlige antal 

par med  de nævnte kuldstørrelser. Antallet af kuld, hvor antallet af unger er ukendt, men dog mindst en, 

angives i feltet unger (≥ 1 unge), og endelig angives kuld, hvor produktionen er ukendt, i feltet ?. Har I data 

for alder på de ynglende fugle (f.eks. 1-årig, 2-årig, 3-årig osv. eller juv./ad.), er det også fint. 

De indkomne data bearbejdes til en artikel/rapport til FUGLEÅRET 2013, og alle der bidragydere er 

selvfølgelig medforfattere. Sammenfatningen bliver rundsendt til alle bidrageydere inden den sendes til 

DOF og lægges ud på ”vores/dofs” hjemmeside. 

Jan Tøttrup Nielsen 

NB.  Alle rå-data skal kun anvendes til ovennævnte og vil aldrig blive videregivet til andre. 


