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INDLEDNING
Radiomærkning af agerhøns er feltmæssigt afsluttet og resultaterne er under publicering. I
projektet foregår således udelukkende aktiviteter vedrørende bearbejdning og publicering af det
store materiale hvor vi har fulgt knap 100 radiomærkede agerhøns.
Prædationsprojektet har leveret spændende ny viden, der er tiltrængt og brugbare i en praktisk
sammenhæng. Vigtigste resultater vedrørende agerhøns:


Det lykkes kun for 26 % af agerhønsene at gennemføre yngleperioden til udklækning af
kyllinger. 64 % blev præderet af rovdyr, hvoraf halvdelen blev taget i den 23 dage lange
rugeperiode hvor fuglene ligger fastlåst på jorden.



Vigtigste prædatorer er rovpattedyr med knap 70%. De vigtigste prædatorer var: ræv og
grævling ræv med i alt 30%, tamkat 16%, mårdyr 16% og rovfugle 20%. Kragefugle blev
ikke registreret som prædatorer indtil klækning.



Danske agerhøns yngler ikke i nærheden af læhegn eller lignende med høje træer. Cirka
halvdelen yngler i traditionelle landbrugsafgrøder som vinterhvede, raps og vinterbyg.



Danske agerhøns har et tidligere ukendt stort spredningspotentiale – op til 22,5 km er
registreret. Det betyder, at vilde agerhøns kan rekolonisere biotopforbedrede områder
naturligt. Det kan dermed være unødvendigt at udsætte ”maskinopdrættede”
fangeskabsfugle med en erfaringsmæssig dårlig tilpasningsevne.

På baggrund af ovenstående vil indholdet i denne årsberetning primært blive formidlet via
publicerede artikler. Vedrørende prædation af agerhøns er der publiceret 5 artikler i Jæger i
2016. I skrivende stund er alle planlagte artikler publiceret. De første tre artikler blev gengivet i
Statusrapport 2015 og de sidste bringes nedenstående. Herudover er der indsendt extended
abstract som grundlag for oralt indlæg og fuld artikel i forbindelse med Internationale kongres
for vildtbiologer (IUGB) og International arbejdsgruppe for agerhøns - i Frankrig august 2017.
Ud over artiklerne har vi offentliggjort tre film om vores arbejde med agerhøns. Filmene er i
skrivende stund blevet set mange tusinde gange og har derfor haft overraskende stor
formidlingsmæssig værdi. Se dem på følgende link:
https://youtu.be/quSc37PGP4k
https://youtu.be/mck8jwfebjU?t=104
https://youtu.be/Gpl20-tLVBk?t=1

Datamaterialet for belysning af rævenes bevægelsesmønster er nu vokset til et akkumuleret
antal GPS-positioner på ca. 40.000 fra i alt 12 mærkede ræve. Den sidste ræv leverer stadig
resultater, men fangst og mærkning er afsluttet for at kunne bearbejde data og formidle
resultater.
De tidlige Resultaterne for de GPS-mærkede ræve vil primært blive vist i form af kortbaseret
oversigtsmateriale for at give en fornemmelse for omfanget af materiale.

RESULTATER
Artikel 1:
Jæger nr. 8, 2016 side 2-4:
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Artikel 2:
Jæger nr. 10, 2016 side 86-89:
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Artikel 3:
Indsendt til oralt indlæg ved IUGB congress (International Union of Game Biologists) d. 22-25
August 2017 i Frankrig. Indeholdt I kongressen er også 14th Perdix Congress.

Grafisk oversigt over data fra 12 GPS-mærkede ræve
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Kommende artikler:
Videnskabelig artikel om agerhøns og prædation baseret på foredrag ved IUGB, Frankrig, August
2017: New findings in dispersal, habitat-related breeding-success and predation in Danish grey
partridge.
GPS-mærkning afslører rævens bevægelsesmønster i det danske landskab - Artikel planlagt til
publicering i Jæger

Tidligere artikler (vist i statusrapport 2015):
Olesen, C.R., 2016: GPS-mærket ræv bryder alle grænser. Jæger nr. 2, 2016 side 124-125.
Olesen, C.R., 2016: Ny viden fra radiomærkede agerhøns. Jæger nr. 4, 2016 side 57-58.
Olesen, C.R., 2016: Overraskende få agerhøns overlever yngleperioden. Jæger nr. 4, 2016 side
56-57.
Olesen, C.R., 2016: Hvilke rovdyr tager agerhønsene. Jæger nr. 5, 2016 side 78-79.

Konklusion:
Der kan drages mange nye konklusioner ud fra ovenstående arbejde omkring
levevilkårene for Danske agerhøns og deres prædatorer. Skal et enkelt citat femhæves
ganske kort kan det ikke siges meget bedre end hvad engelske forskere fandt i 1996
(Tapper, Potts & Brochless, (Applied Ecology)):

“Predators play a key role in limiting production and
subsequent breeding density of partridges”.
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