Vurdering af svømmeænders træktidspunkt
Baggrund
I bestræbelserne på at mindske risikoen for spredning af fugleinfluenza mellem fjerkræ og vilde fugle har
Fødevarestyrelsen foreslået ændring af reglerne om overdækning af fritgående fjerkræ, herunder gråænder
i vildfugleopdræt. I den forbindelse er der blevet rejst spørgsmål om vilde ænders aktivitetsmønster,
herunder særligt, på hvilke tidspunkter af døgnet, ænderne bevæger sig og eventuelt søger fysisk kontakt
med ænder i opdræt.
Dansk Jagtakademi er blevet anmodet om en vurdering af sådanne tidspunkter, og nærværende notat er en
kortfattet sammenskrivning. Der tages ikke stilling til, i hvilket omfang vilde ænder opsøger opdrættede
ænder, eller hvilket omfang netoverdækning af opdrætsanlæg begrænser risikoen for spredning af
fugleinfluenza.

Materialer og metoder
Spørgsmålet er vurderet ud fra tre sæt af observationer: Skudtællinger foretaget af Dansk Ornitologisk
Forening i 1985-1994, Danmarks Miljøundersøgelsers såkaldte anskydningsundersøgelser herunder den del,
der vedrører skumringsjagt på gråænder, samt personlige erfaringer fra jagt. Der foreligger formentlig
omfattende videnskabeligt arbejde, der yderligere kan belyse spørgsmålet, men henset, at der alene er tale
om en ufinansieret vurdering og ikke en egentlig udredning, er sådant materiale ikke medtaget. Der er
dermed alene tale om et skøn af træktidspunkterne vurderet i forhold til jagt på ænder. Materialet
repræsenterer således et produkt af aktiviteter hos både fugle og jægere. Jægernes aktivitetsmønster er
styret af fuglenes, idet jagten typisk vil foregå, når fuglene er aktive, og det skønnes, at jagtintensiteten
målt ved skudafgivelse er en valid metode til at vurdere fuglenes døgnaktivitetsmønster. Jagtaktiviteten er
reguleret igennem blandt andet fastsættelse af jagttidspunkter. Jagt må således ikke finde sted senere end
1 ½ time efter solnedgang eller tidligere en 1 ½ time før solopgang. Skudafgivelse vil derfor ikke kunne
anvendes til at skønne fuglenes aktivitetsmønster i den mellemliggende periode.
Yderligere rummer metoden den svaghed, at materialet alene stammer fra jagtsæsonen, dvs. efteråret. Det
skønnes dog, at det er repræsentativt for ænders døgnaktivitetsmønster også på andre årstider.

Skudtællinger
Dansk Ornitologisk Forening har i perioden 1985 til 1994 foretaget landsdækkende skudtællinger i særligt
fuglerige områder. Undersøgelsen er publiceret i rapporten: Meltofte, H., Schäffer, A. og Nielsen, J.
Jagtintensiteten i fuglerige vådområder i Danmark 1985-1994, DOFT 90 (1996): 159-174. Resultatet af disse
undersøgelser ses af figur 1 og 2. Det fremgår, at kulminationen på skudafgivelsen som udtryk for fuglenes
aktivitetsmønster den 1. september om morgenen finder sted imellem en halv til en hel time før solopgang
og tilsvarende om aftenen en halv til en hel time efter solnedgang. Om morgenen er der en del aktivitet
også efter solopgang, mens aftentrækket er en mere koncentreret omkring kulminationstidspunktet.
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Aftentrækket ses i øvrige at foregå senere i løbet af sæsonen. Bemærk, at nederste del af figur 1 omhandler
jagt på dykænder og dermed ikke er relevant for nærværende vurdering.
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Skumringsjagt
Danmarks Miljøundersøgelser har i 1990’erne undersøgt omfanget af anskydninger ved jagt, herunder
foretaget en særlig analyse af skumringsjagt om aftenen. Undersøgelsen er publiceret i rapporten: Noer, H.,
Hartmann, P. Christensen, T.K., Kanstrup, N. og Hansen, E.B. Anskydning af vildt. Status for undersøgelser
1999. Faglig rapport fra DMU, nr. 284, 1999. Metoden har været dataindsamling under aftenjagt på
gråænder, og der er i forbindelse af alle skudafgivelser registreret klokkeslæt for skudafgivelsen. Resultatet
ses af figur 3, og det konkluderes, at langt de fleste skud (76 %) blev afgivet inden for tidsrummet 40-60
minutter efter solnedgang.
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Fig. 3. Skudafgivelse i forbindelse med DMU’s skumringsjagtundersøgelse.

Egne erfaringer
Følgende er en sammenfatning af mine egne erfaringer med trækjagt på svømmeænder gennem 30 år:
•

Svømmeænders morgentræk starter typisk med det første dagslys, dvs. ca. 1 time før solopgang.
Det kulminerer en halv time før solopgang, men kan afhængig af vejret og andre forhold vare ved til
op på formiddagen, således at det normalt anses for ophørt ca. en halv time efter solopgang.

•

Svømmeænders aftentræk starter meget sjældent før solnedgang. Fordelingen er normalt, at
krikænder trækker først, og at trækket af gråænder og andre arter forekommer senere med
kulmination tre kvarter efter solnedgang. Trækket kan i visse tilfælde vedvare til jagtens ophør, dvs.
halvanden time efter solnedgang og endda senere. I månelyse nætter kan der være spredt træk af
bl.a. gråænder og pibeænder.
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•

Vejrliget spiller en vis rolle særligt for morgentrækket, hvor blæsende og gråt vejr kan medvirke
træk hele dagen. Dette skønnes dog ikke at være udtryk for, at der på sådanne dage er tale om en
”opsøgende” adfærd hos ænderne, men snarere omfattende skift i opholdsområder.

Konklusion
På ovenstående grundlag synes det et kunne konkluderes, at svømmeænders træk i løbet af døgnet alt
overvejende finder sted dels i perioden fra en time før og indtil solopgang og dels i perioden fra ½ time
efter og indtil 1 ½ time efter solnedgang.

Niels Kanstrup, 5. februar 2008.
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