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I 2007 og 2008 undersøgte jeg
ynglefuglene ved Århus Å på en
ca. 1 km lang strækning i det indre
Århus by fra Thorvaldsens Gade
til Ringgaden (Fig. 1). Området har
karakter af en galleriskov langs åen.
Som naturområde, der får lov til at
passe sig selv, er det unikt i
midtbyen, hvis grønne arealer ellers
består af plejede parker og haver.

Metode
Den undersøgte strækning er på i
alt 929 m. Området er sammenlagt
på 7,2 ha og er den inderste del af
en “grøn kile”, som begynder ved
Brabrand Sø vest for Århus og
følger Århus Å mod byens cen-
trum. Området, der er omgivet af
beboelsesejendomme og erhvervs-
bygninger, er forsynet med asfalt-
erede gang- og cykelstier, men der
er ingen motortrafik.

Vegetationen er ret varieret, da
området i høj grad får lov til at
passe sig selv, og består af en

og Poppel Populus sp. Der er også
ask Fraxinus excelsior og Eg Quer-
cus sp. Specielt Pil og Poppel kan
være høje, så vegetationen har ka-
rakter af partier med høje træer
vekslende med krat og mindre træer.
I selve åen er der områder med Tag-
rør Phragmites australis, sine ste-
der 3-4 m brede. Længere væk fra
åen er der bebyggede områder og
ruderater.

Metodens grunddata findes i tabel
1. I alt blev der registreret 21 gange
i 2007 og 23 gange i 2008. Det sam-
lede tidsrum i 2007 var på 15 t og
55 min. (gns. 45 min.), og i 2008 12
t og 36 min. (gns. 33 min.).

I 2007 var registreringsperioden på
121 dage (5/3 - 3/7). Observationer-
ne skete mellem kl. 9.06, og 20.15. I
2008 var registreringsperioden på
115 dage (21/3 - 13/7). Observatio-
nerne fandt sted mellem kl. 8.08, og
og kl. 19.50.

Alle observerede fugle blev arts-
bestemt og plottet ind på et kort til
senere kortlægning af territorier. Ud
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Occurence and nesting densitiy of birds in riverine urban environment.
In 2007 and 2008, the author studies the bird fauna including occurence
and density of nesting birds in a small tree- and shrub covered area of 7,2
ha along a river stretch of 929 m in the city center of Århus (Denmark)
using the territorial mapping method. In all, 38 bird species were recorded,
among which 19 species were recorded as breeding. Great Tit Parus major
and Chifchaf Phylloscopus collybita dominated in both years. Compared to
similar studies in Denmark, the results showed a much greater occurence
of hole nesting species, and of Chifchaf Phylloscopus collybita, Wren
Troglodytes troglodytes, Wood Pigeon Columba palumbus and Blackcaps
Sylvia atricapilla and a low density of Blackbird Turdus merula.
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Figur 1. Kort over området med angivelse af gærdesmutte-territorier i 2007.
Kort tegnet af Lars Skipper efter forlæg fra forfatteren. © Produktion:
Århus Kommune. Teknik og Miljø. Informatikområdet. November 2006.
Map of the Census Area showing Wren-territories in 2007.

blanding af vilde og dyrkede arter.
Der gror bl.a. Æble Malus sp.,
Spidsløn Acer platanoides, Ahorn
Acer pseudoplatanus, Pil Salix sp.,
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Grønirisken har svag territorialitet,
og rederne kan være placeret tæt
ved hinanden (Hansen 2002b, ss.
708-709). Selv om der blev registre-
ret adskillige sangobservationer og
observationer af sangflugt, er det
derfor ikke muligt at opgøre, hvor
mange par grønirisker der ynglede i
området.

Sammenligningen af artsforekom-
sten mellem årene er gjort ved
hjælp af henholdsvis et index for
artslighed og et for tæthedslighed.

Index for artslighed (Sørensens in-
dex) = 2z/(x+y); hvor z = antal af
fælles arter i de to undersøgelsesår,
og x og y er det respektive antal ar-
ter for hvert af årene. Indexet går fra
0 til 1, hvor 1 angiver total lighed

Index for tæthedslighed (density
similarity index) = 2∑ minimum
(d1i,d2i)/(D1+D2); hvor
“minimum (d1i,d2i)” = det tal,
som er det mindste i talparret d1i
og d2i, og hvor tallene d1i og d2i
står for det respektive antal af
territorier for hver art i de to
undersøgelsesår, mens tallene D1
Og D2 står for det samlede antal
territorier i de respektive år.
Indexet går fra 0 til 1, hvor 1
angiver total lighed i tætheden.

Resultater
I alt observeredes der 38
fuglearter i et eller begge af de to
år (Tabel 2). I 2007 var der 14 og i

Figur 2. Århus Å og censusområdet fra Ringgaden og mod centrum.
A view of the river Århus Å and the census area

Tabel 1. Oversigt over grundlæggende metodeoplysninger i hhv. 2007 og 2008.
Basic information on recording conditions in 2007 and 2008, resp.

over fuglenes adfærd blev også
noteret: sang, simultan sang fra to
eller flere individer, sangflugt/par-
ringsflugt, varsel, territoriale stri-
digheder, yngleadfærd (redebyg-
ning, rugning, fodring, pasning af
unger). Desuden blev positionen af
reder noteret, hvor artsbestemmel-
sen var sikker.

Observationerne af de enkelte arter
og disses adfærd blev senere
plottet ind på artskort, således at

disse kunne danne basis for
kortlægning af de enkelte arters
territorier. Territorierne blev kort-
lagt efter ”territorial mapping
method” (Bibby et al. 1992;
Nordisk Ministerråd 1983). Der
blev brugt mindst to sangobserva-
tioner som minimumskriterium for
et territorium. Kriterierne for, at
en art blev betragtet som yngle-
fugl, var redebygning, rugning,
voksne i selskab med unger og/eller
territorium.
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Figur 7

Figur 3. Musvitten udmærker sig ved den højeste domi-
nans både hvad angår det samlede antal af territorier og
tæthed begge år.
Great tit had the greatest number of territories and the
greatest density in both years.

Figur 4. Ringduen havde en forholdsvis høj tæthed især
i 2008.
Wood pigeon appeared at a relatively high density,
especially in 2008.

forøget yngleaktivitet hos ringdue,
blåmejse og gransanger. Begge år
var musvit og gransanger
dominerende arter (Tabel 3). Der
var elleve arter, som ynglede begge
år. Disse repræsenterer 79% af
arterne i 2007 og 69% af arterne i
2008.

Hvad angår territorierne, var de
dominerende arter (> 5%
territorier det pågældende år – se
tabel 3) i 2007: Solsort, musvit,
gærdesmutte, gransanger, munk og
bogfinke. I 2008 var det: Ringdue,
solsort, blåmejse, musvit,
gærdesmutte, gransanger, munk og
bogfinke. I 2007 udgjorde de
dominerende arter 79%, i 2008
udgjorde de 88%.

Index for arts-similaritet for de
ynglende arter (species similarity
index, Sørensens index)2 var 0,76.
Index for artstætheds-similaritet
(density similarity index) for de
registrerede territorier var 0,77.

2008 16 ynglende arter - i alt 19
ynglende arter. Arterne, antallet af
territorier samt territorietætheden
fremgår af Tabel 4 og 5. I 2007
blev der i alt registreret 43, i 2008
i alt 56 territorier samt – i begge år
- et ukendt antal territorier af
grønirisk.

Skovspurv, grønbenet rørhøne,
gråkrage og husskade havde alle
kun et territorium i et eller i begge
år, men deres reder og
yngleadfærd er observeret over
mange dage.

Husskaden gennemførte ikke ud-
rugning, formentlig pga. forstyr-
relser. Gråspurv blev tit set i
undersøgelsesområdet, og små-
flokke havde deres foretrukne
buskadser, men der blev ikke ob-
serveret yngleaktivitet.

I 2008 var der et forøget antal re-
gistrerede territorier i forhold til
2007, ca. 20%, som især skyldtes

Diskussion
Konkurrenceforhold
Da musvit er en huleruger, nyder
den godt af, at områdets træer får
lov til at passe sig selv, hvilket
giver mange huller i træerne. At
musvit klart dominerer over blå-
mejse (musvit havde 19% af samt-
lige registrerede territorier mod blå-
mejsens 6%) skyldes formentlig, at
de to arter konkurrerer om rede-
hullerne, men at musvit som den
største og stærkeste får overtaget
(Møller 2002, s. 643).

Gransanger findes i blandskov samt
krat på fugtige steder, hvor der også
er høje løvtræer (Laursen 2002, s.
614). Dette passer godt med un-
dersøgelsesområdet. Gransanger
lever dog i stærk konkurrence med
løvsanger (Laursen 2002, s. 616-
617), og dette er måske en af for-
klaringerne på, at løvsanger mangler
som yngleart i området. Der er
spredte observationer af løvsanger,
men den har ikke ynglet i området

2 Grønirisken er taget med i index for artslighed .



56

grønirisk. Alle disse arter har des-
uden tilpasset sig kulturlandskabet
og villahaver.

Husskade og krage er arter fra mere
åbne landskaber, men som har til-
passet sig byernes levesteder, hvor-
imod tornsanger er en art, som yn-
der det åbne landbrugsland, dog evt.
ruderater med spredte buske.

Der var en klar overvægt af insek-
tivore fuglearter (Tabel 4), hvor in-
sekter og andre invertebrater spiller
den største rolle som føde i yngle-
tiden. Omnivorer er arter, som lever
i lige så høj grad af dyrisk føde som
planteføde, mens herbivorer er ar-
ter, som lever overvejende af plan-
teføde. Af omnivore arter var der
fem arter, og af herbivorer var der
kun to arter.

Området domineredes af arter, hvis
reder anbringes i krat eller træer. De
stod for 69% af samtlige registre-
rede territorier, dertil må lægges et
ukendt antal grønirisk-reder. Om-
rådet blev dernæst karakteriseret af
det store antal hulrugere, som
udgjorde 26% af samtlige re-
gistrerede territorier. Arterne omfat-
ter musvit, blåmejse og skovspurv.
Det bør i denne sammenhæng
nævnes, at der ikke er set rede-
kasser i området.

De resterende territorier (5%) var
arter, der anbringer deres rede på
jorden, på vandet, i tagrør eller i
vegetation, hvor tagrør går over i
anden vegetation.

Sammenligning med andre under-
søgelser
Andre undersøgelser af tætheder i
villahaver i Århus og Ålborg fra
1971, 1972 og 1975 viser, at solsort
var den klart dominerende med op
til 38 territorier pr. 10 ha (Møller
1976). Til sammenligning fandt jeg
kun tætheder på 8,3 og 6,9 ter-
ritorier pr. 10 ha i hhv. 2007 og
2008. Det svarer mere til de tæt-

siden midten af 1990’erne (Pro-
vençal 2007).

Munk er en kraftig konkurrent til
havesanger, og de to arter accep-
terer sjældent hinanden inden for
deres territorier. Da munk om for-
året ankommer før havesanger, må
sidstnævnte kile sig ind mellem
munkenes territorier (Laursen
2002, s. 610, 612). Dette kan
forklare, at munk fandtes i området
med henholdsvis 3 og 4 territorier i
de to undersøgelsesår, mens
havesanger kun optrådte med 1
territorium og kun i 2008 (tabel 4
og 5).

Derimod kan det undre, at gærde-
sanger ikke har etableret sig som
ynglefugl, da området habitatmæs-
sigt passer den fortrinligt (Laursen
2002, s. 607).

Habitat og trofiske forhold
To fuglearter hørte klart til akvati-
ske habitater, nemlig gråand og
grønbenet rørhøne. Hertil kan også
regnes rørsanger og kærsanger.

Blandt de arter, som hører til krat-
og skovhabitater, fandtes her ring-
due, blåmejse, musvit, solsort, rød-
hals, gærdesmutte, gransanger,
munk, havesanger, bogfinke og

Tabel 2. Registrerede fuglearter i undersøgelsesområdet i et eller begge år.
Total list of bird species recorded in the census area in one or both years.
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Figur 5. Gransangeren var den næstdominerende, både
hvad angår det samlede antal af territorier og tæthed.
Chifchaf was second in number of territories and density.

Figur 6. Blåmejsen klarer sig dårligt i konkurrence med
musvitten på censusområet.
Blue tit is outcompeted by great tit in the census area.

Tabel 3. Antal registrerede territorier (N) i det 7,2 ha store censusområde
sammen med artsdominans (D) og territorietæthed pr. 10 ha (D/10 ha).
Total number of territories (N) within the7,2 ha census area along with spe-
cies dominance (D) and density of territories (D/10 ha).

heder, man finder i artens naturlige
habitat skov, op til 10 territorier pr.
10 ha (Hansen 2002a, s. 580).

Møller (1976) fandt tætheder for
musvit i tre villakvarterer på 6,6;
6,6 og1,8 territorier pr. 10 ha. Til
sammenligning fandt jeg tætheder
på 11 og 15 territorier pr. 10 ha i
de to år. Det formodes, at forskel-
len skyldes, at villahaver og andre
plejede områder i Møllers (1976)
undersøgelse indeholdt færre træer
med naturlig ældning og huldan-
nelse. Møller (1976) omtaler ikke
tilstedeværelse af redekasser i sin
artikel.

Sammenligning af territorietætheder
for ringdue, gærdesmutte og munk
viser også større tætheder for alle
arter i min undersøgelse sammen-
lignet med Møller (1976). Også det
kan sandsynligvis tilskrives et stort
antal af høje træer med veludviklet
busk- og kratvegetation, som man
ikke finder i velplejede villahaver.
Antallet af gransanger og løvsanger
har gennem de sidste 30 år udviklet
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sig forskelligt, da gransanger er gået
frem og løvsanger tilbage (DOF-
punkttællinger, www.dof.dk). Den
forskel kommer også frem ved sam-
menligning med Møller (1976). Han
fandt få eller ingen gransanger, mens
jeg fandt en stor tæthed af gran-
sanger. For løvsanger forholdt det
sig omvendt. Jeg havde ikke yng-
lende løvsanger i mit område, men

Møller (1976) havde flere løv-
sangere i tælleområdet i den nord-
lige del af Århus.

Tak
Seniorforsker Poul Hansen, Na-
turhistorisk Museum, takkes varmt
for engageret rådgivning og rettelser
af manuskriptet. Cand. scient. PhD.
Ole Frimer takkes meget for kritisk

Figur 7.Bogfinken hører til de dominerende ynglearter i området.
Chaffinch belonged to the dominating breeding species in the census area.

gennemlæsning af manuskriptet og
for god rådgivning. Lars Skipper
takkes for at have tegnet kortet til
Fig. 1.
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