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Er Munken Sylvia atricapilla en overset vintergæst i Danmark?
Resultater fra DOFs foderbræt-tællinger 1992/93-1994/95
BO T. JOHANSEN

De danske Munke Sylvia atricapilla overvintrer i Sydeuropa og Nordafrika. Arten er dog også kendt som en sjælden vintergæst i Danmark, iflg. Olsen (1992) med 15-25
individer årligt. Disse "vintermunke" begyndte tilsyneladende at optræde mere talrigt i 1960erne end tidligere: af
i alt 26 registreret i årene 1955-68 var 18 fra perioden
1965-68 (Jørgensen 1970). På Sjælland er gennemsnitligt meldt om ca 4 fugle årligt efter 1970 (Fugle på Sjælland 1971-94).
DOFs projekt Foderbrættælling i årene 1992-95 giver
nu mulighed for en nærmere belysning af Munkens vinterforekomst i danske haver, der med deres ofte rige og
varierede fødeudbud må være en attraktiv naturtype for
arten. Resultaterne tyder på, at den danske bestand af vintermunke hidtil har været undervurderet.

re, dvs. fugle, som havde taget fast vinterophold i en
have og derfor blev registreret flere gange. Et minimumstal for de tre vintre er hhv. 24, 19 og 34, eller i alt
77 individer.
I 20 af 61 haver blev der set vintermunke to eller tre
gange (dvs. måneder), hvilket synes at vise, at omkring
en tredjedel af fuglene var stationære i en længere periode, og at overlevelsen var relativt høj.
Ved i alt 63 observationer blev fuglene kønsbestemt.
Af disse var 40 (63%) hanner.
I alt 53 (87%) af 61 haver med vintermunke lå mindre
end 10 km fra kysten (fjorde iberegnet), men herudover
var den geografiske fordeling nogenlunde jævn (Fig. 1).
I 30 af haverne blev der fodret med æbler, frugt eller bær,
hvilket kan have betydning for Munkens vinteroptræden
(Leach 1981).

Materiale og metode
Projektet har i de tre vintre 1992/93-1994/95 fået oplysninger om fugleforekomster i 842, 730 og 1285 haver,
nogenlunde jævnt fordelt over landet. Projektets deltagere blev bedt om at registrere alle fugle i haven og ved foderbrættet én dag i hver af månederne december-februar.
Ud fra træktiderne (Olsen 1992) må iagttagelser i perioden ult. november til ult. marts betragtes som overvintrende fugle, og enkelte observationer fra november er
derfor medtaget her.
I sæsonerne 1993/94 og 1994/95 blev deltagerne opfordret til at være særligt opmærksomme på eventuelle
vintermunke, og blev samtidig gjort bekendt med forvekslingsrisikoen med Sumpmejse. En del af de meddelte fund er dokumenteret med fotos, mens de øvrige observationer er søgt bekræftet gennem telefonisk kontakt
til iagttageren. Kun fund, der har kunnet bekræftes, er
medtaget i det følgende.
For at komplettere materialet er der fra DOFs lokale
rapportgrupper indsamlet oplysninger om overvintrende
Munke i de tre vintre, til og med december 1994.
Resultater og diskussion
Under projekt Foderbrættælling blev der i de tre vintre
gjort 24, 20 og 42 observationer af 31, 24 og 47 overvintrende Munke (Fig. 1). Månedsfordelingen for disse 102
Munke var november 3, december 37, januar 33 og februar 29. Det totale antal fugle er dog noget mindre end
102, eftersom flere af iagttagelserne beror på gengangeDansk Orn. Foren. Tidsskr. 90 (1996): 35-37

Fig.1. Forekomster af Munk i danske haver i vintrene
1992/93, 1993/94 og 1994/95.
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Det supplerende materiale fra rapportgrupperne rummer 36, 31 og 12 fugle fra de tre vintre, heraf 6, 11 og 6
i haver. I alt 58 blev set i byer, og da stedsangivelsen her
ikke altid har været eksakt, kan andelen set i haver have
været større. Sammenlagt blev der således registreret ca
60 vintermunke i 1992/93 (heraf mindst 30 i haver), 50 i
1993/94 (30 i haver), og 46 i 1994/95 (40 i haver).
Munken ser således ud til at have været noget overset
om vinteren tidligere. Højst sandsynligt er der dog også
sket en reel stigning i antallet af overvintrende fugle.
Dels er bestanden i vækst både i Mellemeuropa og Danmark (Leach 1981, DOFs Fugleregistreringsgruppe).
Desuden antages tendensen til at overvintre i Nordeuropa at være genetisk betinget (Berthold et al. 1992,
Sutherland 1992, Fransson & Stolt 1993, 1994), og de seneste års meget milde vintre må have favoriseret denne
del af bestanden. Nogle mellemeuropæiske Munke er begyndt at benytte en nordvestlig trækrute og overvintre i
England (f.eks Langslow 1979, Berthold & Terrild 1988,
Berthold et al. 1992), og af 31 Munke ringmærket i udlandet om efteråret og genfundet i Danmark samme efterår havde de 19 (61%) bevæget sig mod nord (Zoologisk
Museums Ringmærkningsafdeling, København).
Summary: Wintering Blackcaps Sylvia atricapilla in
Denmark
In a study of Danish garden birds people were asked to
report all birds seen in their garden during a single day
within each month during three study years (1992/93 –
1994/95). Among the birds reported were a surprisingly
high number of Blackcaps seen in winter – from late
November to and including February: 102 in the three
seasons combined (3 in November, 37 in December, 33
in January, and 29 in February). These numbers include
some repeats, however; the minimum number of different birds was 77. Blackcaps were observed over most
of the country (Fig. 1). Supplementary data contained in-

formation on 79 additional Blackcaps (at least 23 in gardens) in the three winters, yielding a mean total of 52 per
winter. This is substantially more than the 15-25 hitherto considered normal. The discrepancy is probably best
explained as a combination of a formerly underestimated
winter population of Blackcaps in Denmark and a real increase during the very mild winters prevailing through
the last eight years.
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Intraspecifik redeparasitisme hos Toppet Lappedykker
Podiceps cristatus
KELD HENRIKSEN
Intraspecifik redeparasitisme, dvs. æglægning i en artsfælles rede uden efterfølgende at tage del i rugning af æg
eller opfostring af unger (Yom-Tov 1980), er indtil videre konstateret hos ca 150 fuglearter (Rohwer & Freeman
1989). Hos Toppet Lappedykker Podiceps cristatus er
det forlængst påvist, at to hunner undertiden lægger æg i
samme rede (Poulsen 1946), men forholdet er aldrig systematisk undersøgt. I forbindelse med en undersøgelse

af æggenes størrelse i kuld af Toppet Lappedykker (Henriksen 1995) var det muligt samtidig at skaffe oplysninger om hyppigheden af redeparasitisme.
Undersøgelsen blev foretaget i Brabrand Sø ved Århus
og omfattede 21 reder i 1993 og 30 reder i 1994. Alle reder blev kontrolleret dagligt midt på dagen, fra æglægningens start til kuldene var færdiglagte. Færdiglagte
kuld (n = 36) blev kontrolleret tre til otte gange i perio-

