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Nytårshilsen fra ornit.dk
Også 2021 var et år med spændende arbejdsopgaver for ornit.dk. Såvel i felten som ved skrivebordet har jeg
arbejdet med fugle og guldsmede, og derudover haft nogle gode layout-opgaver. Også i år påvirkede Covid
19-pandemien, da tre ugers planlagt arbejde i Norge blev aflyst, men overordnet set er firmaet sluppet rimeligt
igennem pandemien i forhold til, hvordan det har påvirket mange andre erhverv og virksomheder.
I 2021 har jeg beskæftiget mig med bl.a. disse opgaver:
Ligesom de seneste mange år har aflæsning af halsringe og andre typer registrering af Kortnæbbet Gås været en af
firmaets største opgaver. Dette arbejde foregik i år i Nordjylland forår og efterår, og i Sverige i oktober (i landskabet
Närke ved Örebro med de kendte gåserastepladser Tysslingen og Kvismaren). Dette arbejde er et led i et mangeårigt
projekt ledet af Jesper Madsen, Aarhus Universitet, og bidrager til den internationale forvaltningsplan for Kortnæbbet
Gås (baseret på adaptiv forvaltning). Der er nu gået mere end tre år stort set uden fangst af nye fugle til halsmærkning
(fordi fangsforsøgene har været tæt på resultatløse), hvilket tydeligt kan spores i antallet af aflæsninger. Efterhånden
som gamle fugle med halsringe dør, falder mærkningsandelen i flokkene. Der er dog stadig adskillige fugle med GPShalsringe, hvilket fortsætter med at give ny viden om gæssenes opholdssteder. Ungeproduktionen har i år været
usædvanlig lav på grund af ugunstigt vejr/sen snesmeltning på ynglepladserne (efter en meget høj ungfugleandel i
2020). Under arbejdet registreres hvilke afgrøder og naturtyper gæssene udnytter, og det er en markant tendens om
efteråret, at gæssene i højere og højere grad fouragerer på høstede majsmarker.

Halsmærkede Kortnæbbede Gæs, Trøndelag

Kortnæbbede Gæs i vinterlandskab, Ballerum

Databasen med aflæsninger af halsmærkede Kortnæbbede
Gæs er online på geese.org, hvor jeg er koordinator for
arten; således har jeg bl.a. til opgave at formidle de mær
kede fugles livshistorier, når der bliver indmeldt aflæs
ninger – se eksempel til højre.
Et ”delprodukt” af arbejdet med Kortnæbbet Gås er årlige
rapporter om status for Svalbard-bestanden i netværket
European Goose Management Platform (en del af AEWA,
den internationale aftale om forvaltning af vandfugle).
En anden tilbagevendende opgave er kortlægning af yngle
fugle i Vadehavet (Rømø og Fanø) for Amphi Consult, tæl
linger som ornit.dk har bidraget til i en årrække, af nogle af
Danmarks mest sårbare eng- og kystfugle som Stor Kob
bersneppe, Engryle, Hvidbrystet Præstekrave og Dværg
terne. DCE (Aarhus Universitet) har samlet resultaterne af
tællingerne fra årene 1996-2018 i denne nyligt udkomne
rapport, som jeg altså har leveret en god del af data til.
Derudover har jeg leveret fotos, og jeg var så heldig at et
af mine billeder – af et Strandskade-par i parring – blev
valgt som forside på rapporten (se herunder). I år arbej
dede jeg desuden – ligesom sidste år – med et særligt
projekt iværksat af Esbjerg Kommune vedrørende yng
lesucces hos Brushøne, Stor Kobbersneppe og Rødben
på Mandø, hvor samtlige landarealer på øen (indenfor
digerne) blev gennemgået fem gange i løbet af ynglesæ
sonen og de ungevarslende vadefugle kortlagt. Udover de
nævnte arter fandt jeg i år en yngleurolig Engryle, den
første på øen i adskillige år. Rapport om undersøgelsen
kan læses her.
DCE’s rapport med mit foto af Strandskader fra Fanø.

Genmeldinger fra en Kortnæbbet Gås mærket i 2017.
Optælling af vandfugle i reservatnetværket i de sydsjæl
landske fjorde og nor for Aarhus Universitet (NOVANAtællinger) er ligeledes en regelmæssigt gentaget opgave,
som jeg er meget glad for. Jeg er fascineret af landska
berne mellem Vordingborg og Skælskør, hvor et system
af laguner, øer og tanger (herovre kaldes de “fed”) danner
en flot dobbeltkyst/barrierekyst. Det er et godslandskab
og mange steder strækker herregårdenes store skove
med brede bøge- og egetræer sig helt ud til kysten, hvil
ket jo altid tager sig godt ud. Det ses bl.a. ved Basnæs,
men også eksempelvis Glænø har sådanne landskaber,
hvor man stående på en bakke på nordøen har udsigt til
Holsteinsborg og Ormø (hvor der næsten altid sidder et
Havørn-par i toppen af de udgåede træer i Skarv-kolo
nien). Hvis jeg skal være lidt højstemt er jeg ikke bleg for
at udnævne området til måske det landskabeligt smuk
keste i vort lille kongerige. Udover glæden ved at befinde
sig i pæne omgivelser og kigge på store fugle
mæng
der sker det, at der dukker noget uventet op i kikkert
feltet. Det skete under tællingen i januar, hvor jeg ved

Avnø fandt en nordamerikansk/østsibirisk Prærietrane,
som efterfølgende fik mange mennesker til at sætte sig
i bevægelse for at se den sjældne fugl. Fundet var blot
nummer to i Danmark, nogensinde. Inden den dukkede
op på Sydsjælland havde den i øvrigt opholdt sig i længere
tid i Nordsverige i efteråret 2020. Efterfølgende var den
på en længere turné i løbet af foråret, hvor den besøgte
mange lokaliteter i Jylland (for til sidst at trække retur til
Skandinavien), og jeg fik da også selv hilst på den igen
hjemme i Vejlerne...
Jeg skrev en lille historie om oplevelsen ved Avnø på min
blog (og fuglen og den sammenstimlen af mennesker,
som den forårsagede, var genstand for et indslag i de
lokale TV2-nyheder).
Udover landskabelig herlighed og fund af sjældenheder er
noget af det mest imponerende som Sydsjælland byder på
for en nordvestjyde meget store antal (tusinder) af arter
som Blishøne (foto nedenunder) og Troldand, og nogle
gange skal Lille Skallesluger tælles i hundreder. Sådanne
mængder er vi ikke vant til i Nordvestjylland af disse arter.

Strandskade med unge, Mandø

Dokumentationsfoto af Prærietranen, Avnø januar 2021.

Blishøns flygter fra Svartbag, Dybsø Fjord oktober 2021.

Sommeren i år gik bl.a. med en kortlægning af guldsmedefaunaen i Vilsted Sø med støtte fra Aage V. Jensen Natur
fond, som fornylig er blevet afrapporteret i denne rapport.
Undersøgelsen resulterede i registreringer af i alt 22 arter vandnymfer og guldsmede. Det er et relativt lavt tal og kan
sammenlignes med Vejlerne, hvor jeg har registreret 36 arter (ud af det samlede tal for Danmark som helhed på ca. 50
arter). I Vejlerne foretog jeg en målrettet undersøgelse af guldsmedefaunaen i 2017/18 (Kjeldsen 2019 – find rapporten
på min hjemmeside). Det er ikke overraskende at diversiteten er større i et sumpområde med meget længere kontinui
tet end i en ”ny” sø med 15 år på bagen. De fleste af de registrerede arter ved Vilsted Sø er arter uden meget specifikke
habitatkrav (såkaldt ”generalister”), men ikke desto mindre er der for fleres vedkommende tale om store bestande
og høje tætheder. Ikke mindst påfaldende var det, at jeg her registrerede Nordjyllands største kendte bestande af
de to arter Rødøjet Vandnymfe og Lille Rødøjet Vandnymfe, som begge er tilknyttet søer og vandhuller med udbredt
dække af vandplanter med flydeblade. Lille Rødøjet Vandnymfe er en nyindvandret art, som først kom til Danmark
efter 2000, men den er efterhånden udbredt og almindelig, særligt på øerne og i Østjylland, mens den stadig er spredt

Lille Rødøjet Vandnymfe han, Vilsted Sø august 2021.
forekommende i Nord- og Vestjylland. Det er spændende at være vidne til sådanne markante ”fremrykninger” som i
disse år ses for adskillige arter guldsmede og vandnymfer.
Lille Rødøjet Vandnymfe blev i det hele taget lidt af en ”temaart” for mig denne sommer, med genfund i Han Vejle
(hvor jeg første gang fandt arten i 2015, men den har været fraværende i de mellemliggende år), flere nye fund i
adskillige atlaskvadrater i Danmark – samt de første registreringer af arten i den berømte fuglesø Tåkern (der ellers
er velundersøgt for guldsmede) under en sommerferie i Sverige. Ligesom herhjemme er arten i Sverige under hastig
spredning nordpå (og Skagen huser således ikke længere verdens nordligste af arten)…
En anden ”temaart” for mig denne sommer var Kongeguldsmed, hvor jeg under feltarbejde for Erik Dylmer Biologisk
Rådgivning i Herning Kommune fandt den karismatiske art på en række lokaliteter ved mindre vandløb – inkl. en
æglæggende hun. Desuden så jeg Kongeguldsmed på den klassiske lokalitet Stubberupvad i Rold Skov og også i
Sverige (hvor arten ikke er lige så lokal som herhjemme). Kongeguldsmed er en af Danmarks største guldsmede, og
efter min mening også en af de flotteste.
Også sammen med Erik Dylmer havde jeg fornøjelsen i Rold Skov at opleve Arktisk Smaragdlibel på nogle nyopdagede
lokaliteter for arten. Det drejer sig om én af Danmarks mest eksklusive guldsmedearter, som kun er kendt fra nogle
ganske få lokaliteter i Søhøjlandet omkring Silkeborg, i Lille Vildmose og tidligere var kun én lokalitet kendt fra Rold
Skov (Stubberupvad). Jeg har skrevet om denne oplevelse (og mange andre oplevelser med guldsmede) på min blog.
Jeg er stadig en del af ledelsen af Atlasprojekt Danmarks Guldsmede II (et samarbejdsprojekt mellem Naturhistorisk
Museum og Naturbasen), hvilket bl.a. indebærer at jeg to gange i år har været forfatter på nyhedsbreve fra Naturbasen
omhandlende de vigtigste iagttagelser af guldsmede og vandnymfer i sæsonens løb.
Kongeguldsmed og Arktisk Smaragdlibel, Rold Skov juli 2021.

Skrivebordsarbejdet har blandt andet bestået af layout af forskellige publikatio
ner, eksempelvis (for fjortende år i træk!) årbogen Nordjyllands Fugle (udgivet
af foreningen af samme navn, med Hans Christophersen som redaktør). Denne
udgave var 50 års jubilæum for udgivelsen af rapporten (tidligere kendt som
NOK-rapporten), og i den anledning var den ekstra omfattende (184 sider). Jeg
finder stor glæde og tilfredsstillelse i at arbejde med at få præsenteret årbogens
artikler og artsbehandlinger på en så indbydende måde som muligt, hvor
dygtige fuglefotografers bidrag er med til at løfte det grafiske udtryk. Efter at vi
sidste år ikke var helt tilfredse med trykkvaliteten af 2019-årbogen skiftede vi
i år til trykkeriet Friheden i Nors, som jeg mange gange har samarbejdet med
og altid været meget tilfreds med.
Denne opgave inklu
de
rer også et
sam
arbejde med kunstner Jens Fri
mer Andersen, som alle årene hvor
jeg har været involveret i arbejdet
har leveret forside-akvarellen – i år
i form af græssende Kortnæbbede
Gæs og Bramgæs akkompagneret af
en smuk Rødhalset Gås (se til højre).
Jeg blev så glad for den smukke ak
varel at jeg købte den af Jens, så den nu pryder væggen i mit kontor!
En anden større layout-opgave er en bog på ca. 500 sider som er under
tilblivelse. Det drejer sig om en ny Systematisk oversigt over Danmarks Fugle
1800-2019, som en arbejdsgruppe under DOF (Dansk Ornitologisk Forening)
er ved at udarbejde. Hovedforfatterne er Jørgen Staarup Christensen, Tim
Hesselballe Hansen og Palle A.F. Rasmussen, med bidrag fra DOF’s faste
stab samt nogle af folkene på DCE/Aarhus Universitet (Kalø). Min tidligere
arbejdspartner Henrik Haaning Nielsen – en af Danmarks allerbedste fugle
fotografer – har leveret forsiden, og jeg står for layoutet. Der er sket meget
siden DOF sidst udgav en tilsvarende oversigt, ikke mindst er datagrundlaget blevet langt større. Arbejdet er på nuvæ
rende tidspunkt så langt, at planen om udgivelse i foråret 2022 ser ud til at holde stik. I kan godt glæde jer!

Med denne korte status over de mest spændende opgaver for ornit.dk i året der er gået ønsker jeg alle et godt nytår!
kjljlll
De bedste hilsner
Jeg giver gerne tilbud på mange slags opga
ver indenfor naturovervågning og it. Jeg er
mobil og kan arbejde over hele Danmark
– og også i udlandet. Jeg løser alle opgaver
Jørgen Peter Kjeldsen
med grundighed, hvad enten det drejer sig
om ren dataindsamling eller indtastning og
Firma ornit.dk – ornitologi og it
håndtering af databaser (inkl. GIS), udar
www.ornit.dk – firmahjemmeside
www.ornitfoto.dk – fotogalleri
bejdelse af rapporter og artikler, layout osv.
www.vejlerornitten.dk – blog med naturoplevelser
Produktet kan således både være rå data
i regneark eller database, en rapport klar
Højstrupvej 9
til layout eller en færdiglayoutet pdf-fil –
DK-7741 Frøstrup
alt efter kundens ønsker og behov. Jeg kan
også bestilles til fotoopgaver, og alle mine
Telf.: (+45) 4159 6539
fotos fra arkivet er til salg til rimelige priser.
E-mail: jpk@ornit.dk

Stor Kobbersneppe, Mandø juni 2021.

