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87-01 SPURVEHØG – Sparrowhawk – Sperber - Accipiter nisus

Spurvehøgens (Accipiter nisus) bestandsniveau og ungeproduktion
1914-1983
PER BOMHOLT & JAN TØTTRUP NIELSEN
1.Indledning
Populationsdynamik i danske spurvehøgebestande har været studeret af V.Holstein ved Jægerspris 1936-49 (Holstein 1950), af O.Schelde ved Sorø 1956-82 (Schelde 1960, Dyck 1972,
Dyck 1983), af F.Birkholm-Clausen i Vestjylland 1960-72 (Dyck 1972, Birkholm-Clausen in
litt.), af P.Bomholt og K.Storgård ved Kolding 1974-83 (Storgård Christensen et al. 1983,
Bomholt 1983), af P.Bomholt ved Oksbøl (Bomholt 1983). Fra 1976 påbegyndte Rovfuglegruppen studier i census-områder i Jylland og på Fyn, og fra 1977 begyndte J.Tøttrup Nielsen større undersøgelser i Nordjylland. Vi præsenterer i denne artikel en samlet oversigt over Rovfuglegruppens materiale om Spurvehøgens bestandsniveau og ungeproduktion i Danmark i perioden 1914-1983, fremlægger reviderede data fra tidligere artikler, og vil fremlægge en nyvurdering af allerede publiceret materiale, idet især Newtons forskning af skotske spurvehøgebestande (se bl.a. Newton 1986) har bragt ny viden frem om Spurvehøgen, en viden som ikke
indgik i danske artikler før 1975. Vi ønsker at belyse betydningen af jagt og brugen af sprøjtemidler i perioden 1945-83, og vil beskæftige os med spurvehøgebestandene i Danmark i
1970erne samt diskutere årsager til bestandssvingninger fra 1973 til 1983.
2. Europæiske spurvebestandes svingninger efter 1945
Danske, tyske og engelske undersøgelser tyder på, at jagt lokalt decimerede spurvehøgebestandene væsentligt (Holstein 1950, Schelde 1960, Kramer 1973, Ortlieb 1979, Newton
1979). Dette ses bl.a. af, at bestandene under og lige efter 2.verdenskrig voksede markant
pga. formindsket efterstræbelse (Kramer 1973, Newton 1979). Hårde vintre kan også decimere bestandene, men de kommer som regel hurtigt på fode igen (Kramer 1973, Newton 1979).
I slutningen af 1950erne og i 1960erne faldt bl.a. de tyske og engelske spurvehøgebestande
(Kramer 1973, Newton 1979). Der blev registreret mange ikke-ynglende fugle, mange æg gik i
stykker eller klækkede ikke.
I England blev det bl.a. påvist, at der sidst i 1940erne indtrådte en markant reduktion i
ægskaltykkelsen, hvilket blev korreleret til en akkumulation af især DDT(DDE) (Newton 1979,
Cooke 1979). Newton (1979) mener, at hurtige sammenbrud i spurvehøgebestande især skyldes anvendelse af cyclodiener (aldrin, dieldrin og heptachlor) med stor toxitet, medens langsomme nedgange skyldtes en formindsket reproduktionsevne, der var en følge af brugen af
DDT. Der synes at være en tendens til, at pludselige bestandssammenbrud især forekom på de
Britiske øer (Newton & Bogan 1978).
Også andre miljøgifte som fx organiske kviksølvforbindelser har man påvist har en negativ
effekt (Bednarek 1975, Newton 1979).
Fra slutningen af 1960erne begyndte bestandene at stige igen, men ungeproduktionen var helt
hen til midt i 1970erne under middel i forhold til undersøgelser foretaget før 1945. Det antages, at indførelse af restriktioner mod brugen af de ovenfor omtalte miljøgifte, samt indførelse
af fredning af Spurvehøg og de fleste andre rovfugle i en række europæiske lande i perioden
1967-72 var hovedårsagerne (Newton 1973, 1974, 1979, Bijleveld 1974).
3 . Materiale og metode
Der fremlægges data indsamlet som led i følgende langvarige bestandsoptællinger:
a) O. Scheldes materiale indsamlet ved Sorø 1956-82. Prøvefladen omfattede Sorø Akademis 1.distrikt og Bromme plantage. Løvskov og plantage på ungmoræne; bynært område;
2200 ha skov. Rederne blev undersøgt ved ringmærkning. Rederne blev fundet i rugetiden; det
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skønnes at stort set alle reder blev fundet i årene 1956-82, om end Scheldes undersøgelser
intensiveredes i 1970-erne.
b) Kolding 1973-83: Optælling på ca. 600 km2 prøveflade med 11% skov, overvejende løvskov på ungmoræne. Velundersøgt gennem hele undersøgelsesperioden. Det må
antages, at nogle få af de påbegyndte reder årligt kan være overset, idet nogle lokaliteter ikke
besøgtes før medio maj. Hovedparten af de ungeproducerende par registreret. Kuldstørrelsen
er i langt de fleste tilfælde fastslået ved ringmærkning, de resterende fundet med udfløjne unger. Undersøgt af Kurt Storgård og Per Bomholt.
c) Vendsyssel 1977-83; Der er tale om en rullende undersøgelse, hvor årligt alle kendte
territorier undersøges og nye inddrages. Kuldstørrelse fastslået ved ringmærkning, nogle få
når ungerne er fløjet fra reden. Undersøgelsesområdet er på ca. 2400 km2; den nordlige del
udgøres af klitplantage og klithede; i den østlige del nogen løvskov, ellers overvejende nåleskov af varierende størrelse og alder, gennemgående på ret mager jord. Vendsyssel er undersøgt af Jan Tøttrup Nielsen.
d) Oksbøl-Blåbjerg, senere Oksbøl: I 1960erne, undersøgte Finn Birkholm-Clausen Blåbjerg plantage og en række territorier i Oksbøl området; fra 1975 undersøgte Per Bomholt
Oksbøl skydeterræn, Oksbøl-området er på 180 km2 overvejende mager sandjord med klithede
og klitplantage og islæt af bymæssig bebyggelse og sommerhusbebyggelse.
Vinteroversvømmede, ret tørre enge langs Ho Bugt. 14% skov (nåleskov).
3.1 Definitioner
1.Ynglepar:
a) Ungeproducerende par; Mindst 1 unge i reden ringmærket eller set udfløjen.
b) Redebyggende par: Rede med redeskål iagttaget.
c) Territoriale fugle: Iagttagelser af territoriehævdende fugle, eller hvor fund af pluk, stænk
eller fund af reder år(et) efter sandsynliggør , at der har været bygget rede. Baseret på skøn.

2. Antal Spurvehøgeterritorier pr. område:
Hvor det maksimale antal territorier angives for et område er tallet beregnet ved at addere det
antal redeområder, hvor der har været bygget indenfor en vis årrække med normal afstand til
naboterritorium. Det således beregnede antal territorier vil normalt ikke være identisk med det
for området maksimale antal fundne ynglepar et år i undersøgelsesperioden.
3.2 Ungeproduktionen :
Ungernes antal i rederne er som regel fastslået ved ringmærkning. Et kuld er medregnet, hvis
iagttageren ikke ved senere besøg kunne konstatere, at unger var blevet ædt af predatorer.
Var dette tilfældet blev hele kuldet anset for at være gået tabt, hvis ingen unger konstateredes
på redelokaliteten. Den årlige ungeproduktion pr. redebyggende par angives som antal juv. pr.
par, medens ungeproduktionen pr. Ungeproducerende par angives som antal juv. pr. par med
juv.
3.2 Fejlkilder
a. Bestandstal
Erfaringer fra vore undersøgelser viser, at Spurvehøge kan være vanskelige at registrere som
territoriehævdende, og i de tilfælde hvor yngleforsøget opgives i redebygningsperioden eller
tidligt i rugetiden især hvis længere regnvejrsperioder har udvisket de karakteristiske tegn på
tilstedeværelse (pluk, stænk, fældefjer). Især de første optællingsår udviser materialet ofte tal
for antal ynglepar, der er for lave.
b. Fastlæggelse af antal territorier:
Vore erfaringer viser, at der i egnede ynglebiotoper er en række redeområder, hvor spurvehøgeparrene etablerer territorium, enten årligt eller med års mellemrum. Sådanne redeområder
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erkendes oftest ved tilstedeværelse af en eller flere reder fra foregående år. Selve redens
holdbarhed afhænger af redematerialet. Fx har reder i sitkagran, lærk og skovfyr stor holdbarhed; således kendes i Oksbøl-området reder i disse træarter, der er op mod 15 år gamle. Jo
længere årrække et censusområde bar været undersøgt, jo større er chancen for, at der i alle
redeområder er registreret et besat territorium. Derved fås en målestok for det totale antal
mulige territorier i et censusområde. Jo større bestanden er, jo nærmere 100% besættelse af
alle egnede territorier. Territorier kan imidlertid være uanvendelige for Spurvehøg, først og
fremmest hvis redeområdet er besat af Duehøg (Accipiter gentilis),
c. Angivelse af antal æg/goldæg
Ved ringmærkningen konstateres årligt enkelte uklækkede æg (goldæg). Disse rummer enten
døde fostre eller flydende råddent indhold. I andre tilfælde findes halve dele af æg med indtørrede rester, Det må antages at æg der går helt itu ædes af hunnen.
I det her fremlagte materiale betegner goldæg således ikke en registreret forskel imellem det
fuldlagte ægkuld og ungekuldet. Det øvrige tab kan skyldes forsvundne æg, døde unger, predation.
Nar vi angiver antal æg pr. par udgør dette således summen af registrerede levende unger +
døde unger -i- uklækkede æg. Denne sum betragtes som antallet af lagte æg (Tab.1).
d) Angivelse af ungekuldets størrelse:
Ved ringmærkning besøges reden når ungerne er 6-24 dage gamle. I enkelte tilfælde vil unger
forsvinde inden de forlader reden. Ved besøg ved reder med unger i alderen 24-30 dage kan
enkelte hanner være fløjet ud.
e) Angivelse af ungeproduktionen pr. par
Jo mere intensivt og ihærdigt der optælles, jo flere fejlslagne yngleforsøg vil der blive fundet. I
det fremlagte råmateriale vil der være en tendens til, at Jylland 1914-23, (Jægerspris 193649) og Oksbøl 1960-83 giver et for optimistisk billede af andelen af succesfulde yngleforsøg
pga. vekslende omhyggelighed i optællingsmetode samt pga., de vanskelige vilkår, hvorunder
optællingerne i det vestjyske klitplantager foregår.

4. En oversigt over bestandsudvikling og ungeproduktion 1936-1974
4.1 Bestandsudvikling og ungeproduktion før brugen af pesticider begyndte.
Kun Holsteins undersøgelser ved Jægerspris 1936-49 kan belyse situationen før brugen af pesticider begyndte omkring 1950. Holstein fandt en meget tæt spurvehøgebestand på ca. 1 par
pr. 100 ha skov/2 km2 totalareal pr. par. Spurvehøgen på Jægerspris var ikke efterstræbt i
yngletiden, men området rummede bestande af Spurvehøgens prædatoer, Duehøg og Skovmår (Martes martes). Spurvehøgebestanden ved Jægerspris fulgte de for kontinentet karakteristiske svingninger, der bl.a. er beskrevet af Newton (1979). Efter hårde vintre falder bestanden for efter få år at nå det samme antal par som inden bestandsnedgangen. Bestanden lagde
kun gold æg i forbindelse med hårde vintre (Tab.1), og ungeproduktionen var høj (Tab. 2). Det
må derfor konkluderes at klimaet og de dermed forbundne svingninger i fødegrundlaget regulerede såvel det antal spurvehøgepar, der skred til ynglen på territoriet, som de enkelte ynglepars ynglesucces, både målt i antal kuld og i kuldstørrelse.
Ungeproduktionen før 1950 fremgår af Tab. 2. Udover Holsteins tal fra Jægerspris vises Skovgards tal (Skovgaard 1925), indsamlet i årene 1914-23 ved tilfældigt fundne reder, især i vestjyske plantager. Vi har bearbejdet tallene efter de i afsnit 3 beskrevne regler. Det fremgår af
Tab. 2, at ungeproduktionen pr. par med unger ikke adskiller sig væsentligt fra de tilsvarende
tal fundet i de samme egne i 1970erne, mens antal unger pr. par (påbegyndte yngleforsøg) er
blandt de højeste i danske undersøgelser.
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Tabel 1. Oversigt over ungekuldstørrelse for par med unger samt forekomst af goldæg i danske spurvehøgkuld.

Fig.1. Bestandsindex for antal ynglepar i tre undersøgelsesområder.
Index 100 = det maksimale antal ynglepar, der er registreret i en ynglesæson.
4.2 Bestandsudvikling og ungeproduktion 1953 (1956) – 1974
I Fig.1 illustreres udviklingen fra 1953-1983 ved Sorø, Kolding og i Vendsyssel. Bestandsudviklingen i 1950erne og 1960erne kan kun illustreres år for år gennem det af Schelde publicerede
materiale. Schelde oplyste, at Sorø-skovene pga., deres rigelighed på rødgranbevoksninger
ikke har ændret karakter i løbet af undersøgelsesperioden. Duehøgen forekom først i området
fra 1980 og måren var sjælden. Fig.1 viser, at spurvehøgebestanden ved Sorø i 1950erne lå
mellem indeks 35 og 40 , og at den i 1960erne sank til under indeks 30.
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Den fundne tendens konstateredes også gennem undersøgelser mellem 1960 og 1970 i Oksbøl
og det nord for liggende plantageområde ved Blåbjerg (F. Birkholm-Clausen in litt.). Her blev i
1960 fundet 8 besatte territorier, af disse var kun 3-5 besat 1961-67, medens 6-8 var besat
1968-70.

Tab. 2. Ungeproduktionen i danske spurvehøgebestande udtrykt ved antal unger pr. påbegyndt
rede (unger pr. par) og antal unger pr. par med succesfuldt yngleforsøg (unger pr. par med
unger).

P.Hald Mortensen fandt i Thy 35-45 par i 1950erne mod 15-18 par i 1964-65
(Dyck 1972 ).
Ungeproduktionen fremgår af Tab.2. Som det fremgår, skete der en væsentlig reduktion i
spurvehøgens reproduktionsevne målt i unger pr. par. Desværre har vi ikke tallene for antal
unger pr. par med unger fra Sorø i disse år. Ungeproduktionen var i Vestjylland 1,6 1960-66
mod 2,5 i perioden 1967-83, angivet i unger pr. par, og også det gennemsnitlige antal unger
pr. par med unger var kraftigt reduceret, 2,5 1960-66 mod ca. 3,7 i perioden 1967-83.
Den kraftige forbedring i Vestjylland er endda indtrådt i en periode, hvor Duehøgen indvandrede i de vestjyske plantager.
Vor viden om hvorfor ungeproduktionen faldt så kraftigt i 1960erne er begrænset. F.BirkholmClausen (in litt.) konstaterede ofte reder uden tegn på æglægning. Ofte sås ægskaller i forladte reder, eller kuld svandt ind fra 4 æg til en enkelt flyvefærdig unge.
Der er i Danmark kun i begrænset omfang registreret ægkuld hos Spurvehøg; kun tallene fra
Oksbøl/Blåvand 1960-70 (Tab.1) er udelukkende baseret på optalte ægkuld. I alle øvrige undersøgelser indgår kuld, der først er optalt i ungetiden. Vi har elimineret disse i tallene fra Jylland 1914-23; meget tyder på, at også Holsteins tal er korrekte. De øvrige tal der fremlægges
i Tab.1 indeholder en ved redeundersøgelsen foretaget beregning, hvor unger, ungerester,
ægrester, goldæg adderes, hvorved et anslået tal for ægkuldets størrelse fremkommer. Det er
imidlertid ikke udtryk for det antal æg, der er lagt, men viser snarere hvor mange æg og
småunger, der når at forsvinde inden reden undersøges, typisk ved ringmærkning. Af 81 kuld
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indsamlet ved Flensborg, som klimatisk og landskabsmæssigt er meget lig Danmark, var gennemsnitskuldet på 4.8 æg i årene 1879-1900 (Looft & Busche 1981). I årene 1967-76 blev i
58 kuld registreret et gennemsnit på 4,9 æg (Looft & Busche 1981).
I årene 1967-76 blev i 58 kuld registreret et gennemsnit på 4,9 æg (Looft & Busche 1981). Vi
kan derfor anslå et dansk normalkuld til mellem 4,6 og 5,0 æg. Jægerspris-tallet på 4,7 æg
(Tab. 1 er sikkert nær det for arten typiske i Danmark. Ser vi på antallet af golde æg i de danske undersøgelser, fremgår det helt klart, at under 10% af æggene var golde i perioden før
1949. De kuld, der lykkedes, var sjældent reduceret med mere end 20%. fra fx 4,7 æg til 3,8
udfløjen unge pr. par.
Efter 1956 ændredes dette totalt. Vi har forgæves forsøgt at få oplyst ægproduktionen i Scheldes materiale. Der angives "procenter for goldæg, men så vidt vi har erfaret er Scheldes tal
baseret på tilbageregninger ved ringmærkning, så de er ikke sammenlignelige; reelt set har de
været højere. I årene 1973 -77 lagde Sorø-spurvehøgene i gennemsnit mindst 4,8 æg. Har
dette også været tilfældet i de foregående år, har procenten af goldæg + døde unger været
differencen mellem produktionen pr. par med unger, 2,4 og de 4,8, dvs. 2,4. Herefter kan det
fastslås, at ca. halvdelen af de i 1960erne lagte æg i reder med unger ikke gav udfløjne unger.
Sammenholdt med tallene fra Oksbøl/Blåbjerg i perioden 1960-70 er dette næppe en urimelig
antagelse, idet Birkholm-Clausen her konstaterede 32,4% goldæg.
Hvor stor en del af rederne, som indeholdt golde æg, såkaldte defekte kuld, vides ikke, undtaget Oksbøl/Blåbjerg, hvor 86% af rederne var defekte. Vort materiale tyder på, at der skete en
væsentlig forbedring i begyndelsen af 1970erne, men at bestanden ikke var fuldkommen fri for
pesticidpåvirkningen. I Tab. 3 fremlægges data over forekomsten af goldæg ved Kolding. Hvis
man definerer reder med fundne goldæg, som defekte kuld, og reder uden goldæg som intakte
kuld, finder man en overraskende forskel i ungeproduktionen i henholdsvis intakte og defekte
kuld. Man skulle antage, at det totale produktionstal bestående af goldæg og unger ville være
størst i reder med golde æg i, hvis det var helt tilfældigt om man, fandt golde æg eller ikke.
Tab. 3 viser imidlertid, at defekte kuld var mindre i årene 1974-75.
Tab. 3 viser desuden, at forekomsten af golde æg i rederne ændredes markant fra 1976. Dog
fandt vi på intet tidspunkt så lave forekomster af goldæg som Skovgaard og Holstein. Hvis vi
antager, at situationen med hensyn til spurvehøgeæggenes klækningsevne var normaliseret
omkring 1977, viser vore tal fra reder, i hvilke vi fandt goldæg, i årene 1977,1978 og 1980, at
ægkuldene ved Kolding i de tre nævnte år var mindst 4,8 æg pr. fuldlagt kuld, hvilket passer
smukt med Sorø-spurvehøgenes produktion i årene 1973-77.

Tab.3. Antal reder med og uden golde æg ved Kolding 1974-81.
Intakte kuld — kuld uden goldæg.
Defekte kuld = kuld med goldæg.
4.3 Årsager til svingninger til spurvehøgebestandenes størrelse og ungeproduktion i
midten af 1960erne og første del af 1970erne.
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Under forudsætning af, at Holsteins undersøgelser af spurvehøgebestanden ved Jægerspris
viser en bestand i naturlig balance, må bestanden ved Sorø karakteriseres som en bestand
nær sammenbrud, der i årene 1956-62 blev holdt nede på 35% af det for arten optimale, for
at falde yderligere til under 30% i årene 1962-70. Da der ikke kan påvises ændringer i klima,
biotop eller byttedyr må hovedårsagen til nedgangen tolkes som jagt og forgiftning med pesticider. Schelde (1960) nåede til den konklusion, at dødeligheden i bestanden var for høj pga.
efterstræbelse. Han fandt, at ca. 50% af bestanden overvintrede i Vesteuropa, medens resten
var standfugle, som overvintrede først og fremmest på Sydsjælland. Der var her en meget
intensiv vildtpleje, og først fra 1967 blev Spurvehøgen fredet, dog med undtagelser ved opdrætspladser og hønsegårde. Da ungeproduktionen var på 2,7 unge pr. par i årene 1956-62
må det antages, at Scheldes konklusion var rigtig, om end pesticiderne har spillet en vis rolle i
forbindelse med den forringede ungeproduktion. Det lave populationsindeks på under 30 fra
1962 til 1971 kan ikke forklares med en forøget jagtlig efterstræbelse. Nedgange i spurvehøgebestande oven på strenge vintre som vinteren 1962/63 kendes fra andre undersøgelser
(Holstein 1950, Kramer 1973). Da Spurvehøgen formår at yngle som 1-arig vil bestanden
normalt hurtigt opnå det tidligere niveau. Det bemærkelsesværdige ved udviklingen efter
1962/63-isvinteren er således, at bestanden ikke kom på fode igen, men at der forløb 10 år før
den nåede samme tæthed som i 1960 i såvel Thy (Mortensen i Dyck 1972), ved Oksbøl/Blåbjerg (Birkholm-Clausen) og Sorø. Der foreligger desværre ingen danske undersøgelser
over spurvehøge-æg fra den mest kritiske periode fra 1960 til 1970. Dyck (1983) har påvist,
at der allerede fra slutningen af 1940erne indtrådte en reduktion i skalindeks for danske spurvehøge-æg. Newton (1979) anfører, at langsomme bestandsnedgange skyldes DDT, idet ungeproduktionen falder til et niveau, hvor den overstiges af dødsraten i bestanden, medens hurtige nedgange skyldes cyclodinerne (bl.a. aldrin og dieldrin), som virker akut forgiftende, Det
vides ikke, om der har været akutforgiftninger i større omfang i Danmark, men Dyck (1972)
anfører, at der fra 1952 til 1964 skete en stigning i dødelighed hos Spurvehøg for 1-års fugle,
og at der samtidig var et fald i den procentvise andel af skudte fugle.
I Danmark blev Spurvehøgen fredet i 1967 og brugen af DDT blev indskrænket væsentligt fra
1970. Der knytter sig derfor særlig interesse til udviklingen i slutningen af 1960erne og begyndelsen af 1970erne. Newton & Bogan (1978) anfører, at spurvehøgebestanden i England steg
så snart man standsede brugen af aldrin, dieldrin og heptachlor som kornbejdsemiddel i
1960erne. Vort materiale tyder på, at der skete en markant forbedring af såvel bestand som
ungeproduktion ved Oksbøl allerede i årene 1967-75, medens bestanden ved Sorø først for
alvor begyndte at stige i 1970erne. Det har desværre ikke været muligt at teste det statistisk,
da udsagnet baseres på meget små tal. Vi vil dog i vor gennemgang af situationen i 1970erne
(næste afsnit) søge at sandsynliggøre, at bestanden ved Kolding og Sorø stadigvæk indeholdt
mange højt belastede ynglehunner helt frem til 1975-76. En årsag til den tilsyneladende hurtigere forbedring i Vestjylland kan være, at bestanden her tilsyneladende overvintrer i Belgien,
Holland og Frankrig, i det mindste de 1-arige fugle (Bomholt har p.t. 10 genfund herfra mod
kun 2 fra Danmark i september til april). En anden årsag kan være, at Oksbøl-området blev
omdannet til militært skydeterræn i midten af 1960erne, hvorefter en række landbrugsejendomme blev nedlagt, således at kun ganske få par udelukkende levede af agerlandets fugle. I
modsætning til bestanden ved Oksbøl er Sorø-fuglene delvis standfugle (Schelde 1960) og
Kolding-bestanden er standfugle. De lever i højere grad af agerlandets og villahavernes småfugle, og må derfor have været mere udsatte for belastning med sprøjtegifte. Dyck (1983)
konkluderede, at "vi kun delvist er i stand til at forklare ændringerne i Spurvehøgens bestandsstørrelser udfra ændringer i miljøforgiftningen".
Vi mener, at de her fremlagte data - deres mangler til trods - sandsynliggør, at en sådan
sammenhæng var til stede.
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4.4 Bestandsudvikling og ungeproduktion i Danmark i perioden 1974-83.
I tab.4 fremlægges data for udviklingen i spurvehøgebestandene i fire danske områder i perioden 1974-83, baseret på årlige undersøgelser af alle kendte spurvehøgeterritorier; undtaget
fra dette er Vendsyssel (se tab.4). Hvor der er divergens mellem antal besatte redeterritorier
og antallet af fundne reder skyldes det enten at optællerne pga. manglende erfaring eller tid
ikke fandt alle reder, eller at reden ikke blev færdigbygget og æglægningen ikke påbegyndt.
Fig. 1 viser, at spurvehøgebestanden ved Sorø steg fra indeks 60 til indeks 100 i årene 1973 til
1978, medens bestanden ved Kolding steg fra indeks 72 til 100 fra 1974 til 1977, Bestanden
ved Oksbøl udviste ikke samme bratte stigning, men periodiske svingninger, som er naturlig
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for en bestand i naturlig balance. Ungeproduktionen forbedredes markant, jvf. Tab.2. Imidlertid spillede den formindskede dødelighed efter jagtfredningen i 1967 også ind, idet Koldingbestanden kunne vokse ved en ungeproduktion på 2,4 unger pr. par i disse år. Af Tab.3 fremgår det, at spurvehøgebestanden ved Kolding fra 1976 havde under 20% defekte kuld, og at
ungeproduktionen pr. par med unger var så høj som 3,7 - 4,0 undtagen ovenpå den hårde
vinter 1978-79. Tab.5 viser, at der stadigvæk er tendens til små kuld i 1970erne. Medens kuld
på 1 og 2 unger var sjældne i undersøgelserne før 1950, forekommer de hyppigere i 1970erne,
Der er to mulige forklaringer. Enten en fortsat belastning med pesticider eller en tendens til, at
bestanden i 1970erne i højere grad bestod af unge individer. Newton (1979) har påvist, at
yngre Spurvehøges ynglesucces er ringere end for ældre Spurvehøge. Man må antage at spurvehøgebestanden i 1970erne ikke indeholder så mange overskudsfugle (surplus birds), hvorfor
flere unge individer skrider til ynglen nu end før 1949. Ungeproduktionen pr. par med unger er
den mest sikre målestok for spurvehøgepopulationens reproduktionsevne, idet ungekuldets
størrelse er afhængigt af følgende faktorer; forældre-fuglenes alder, territoriets byttedyrsbestande, vejret, hunnens og hannens frugtbarhed. Nedsættes hunnens frugtbarhed som fø1ge
af pesticidbelastning, vil den forventede følge blive mindre ungekuld. Forstyrrelse og predation
indvirker derimod primært på det antal kuld, som kommer på vingerne. Ungeproduktionen pr.
par med unger var på højde med den i Jægerspris fundne. På trods af det forøgede antal golde
æg, var antallet af ringmærkede unger det samme i de to undersøgelser. Det kan tolkes derhen, at situationen omkring, 1977 var normal for Spurvehøgens vedkommende.
Ser vi på udviklingen fra vinteren 1978/79 til 1983 viser Tab.4 en bestandsreduktion, mest
markant ved Kolding. Årsagerne til tilbagegangen er mange, men som det fremgår af Tab.2
har produktionen pr. par været faldende. Der har således været en tendens til, at flere spurvehøgepar ikke gennemfører ynglecyklus og at ungekuldene er mindre, især ved Sorø og i
Vestjylland, medens Kolding-materialet er uændret. Spurvehøgen synes ikke at være i stand til
at producere flere unger, selvom bestanden falder. Der er behov for en undersøgelse af hvorfor dette er tilfældet. Umiddelbart skulle man tro, at der blev mere føde til rådighed til de resterende ynglefugle. Vore bud på årsagerne er stigende konkurrence med større rovfugle, med
rovdyr, faldende bestande af byttedyr, stigende udnyttelse af skovene som følge af energikrisen og ikke mindst tre hårde vintre i perioden 1979-83.
Postscriptums
Dette manuskript var færdigt i januar 1985 og vi håbede på, at vi kunne få en række oplysninger frem, som kunne supplere det vi selv har kunnet fremdrage. Det "har ikke været muligt,
så vi vælger at slutte her. To års venten har ikke givet de fornødne informationer, så læserne
bedes bære over med de huller, der måtte være.
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