Kasseprojekt Stor Skallesluger, opdatering 2018.
Vores 11 kasser er blevet tilset i første halvdel af maj, desværre uden Skalleslugere som beboere.
Som de fleste vil vide, så søsatte DOF-Fyn i 2015 et kasseprojekt til Stor Skallesluger, hvor 11 kasser blev
ophængt i kystskovbryn på Tåsinge, Thurø og syd for Lundeborg.
Første ynglesæson fandt ingen af kasserne nåde for den hulrugende svømmefugl, mens der i 2016 dog var
Skallesluger i en kasse, men formentlig uden ynglesucces.
Vi har dog uforfærdet også i 2018 været på kasseeftersyn, som også i år var tilendebragt inden den 16. maj,
hvor bukkejægerne helst ser så lidt forstyrrelse i skovene, som muligt. I dagene op til denne dato var det et
vidunderligt vejr, så
opgaven var bestemt
tiltalende. Desværre
bragte 2018 ikke det
håbede gennembrud.
Jeg kan allerede nu
afsløre: Vores kasser
synes ikke at finde nåde
for Skalleslugeren, som
heller ikke sås på vandet
udfor kasserne. Noget
tyder dog på, at en
Natugle fandt en af
vores kasser med smukt
udsyn over Thurø Sund
interessant.
Vi tror og håber dog
fortsat på succes.
En af kasserne fra
Tåsinge. Det ses, at der er
spindelvæv foran hullet,
altså ubeboet

Kassenr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Skov
Fredskov syd for Lundeborg
Fredskov syd for Lundeborg
Grasten Fredskov nord, Thurø
Grasten Fredskov syd, Thurø
Nørreskoven, Tåsinge nord
Nørreskoven, Tåsinge syd
Lilleskov (Lunkeris Skov) øst
Lilleskov (Lunkeris Skov) vest
Bregninge Skov, vest
Bregninge Skov, øst
Troense Strandvej/Lodsvej

Træ
Bøg
Eg med efeu
Bøg
Bøg
Bøg
Eg
Eg
Bøg
Stor Bøg
Ahorn
Eg

Tilset
13/5
13/5
10/5
10/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5

Kommentarer
Ubeboet
Ubeboet
Ubeboet
Ubeboet
Ubeboet, spindelvæv i hul
Ubeboet, spindelvæv i hul
Ubeboet
Ubeboet
Måske beboet af Natugle
Ubeboet, spindelvæv i hul
Ubeboet, spindelvæv i hul

De 11 kasser blev oprindelig sat op en kold og blæsende dag i februar i 2015

Niels Andersen, Svendborg

