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Fugle I Fyns Amt er med denne 10. udgave et flot resultat af
.uig. o..,itologers felt- og skrivebordsarbejde gennem arene'
lmtåts fugleiagttagelser ei samlet for et årti og dermed med

tii "i beiyse iugtefaunaen for en længere periode' forhåbentliqr
tll glæd.e for mange fuglefolk også i fremtiden'

\.rE_lREr -

Igen en vinter stort set uden sne og frost' hvilket tydeligt
hår gavnet de overvintrende småfuqIe' Januar oq februar var
p;;qåa af megen blæst os regn' Der var storme "? t]l:ll:nstvr-
[" i =f"t"inien af både janlar og. februar. Et varmegennembrud
sidstifebruargavsensationelttldligesvaleforekomsterflere
steder i Iandet.
Marts var rekordvarm. De første forårsdage kom omkring den 15-
20. Det qav bI.a. et stort musvågetræk' Efter en Iidt køIigere
periode i slutningen af marts kom endnu et varmegennembrud ved
åånedsskiftet marts-apriI. Dette gav de førsLe Iandsvaler'

RAPPORTGRUPPEN.

I efterårsferien
langt ind i december

sluttede som det

førte forekomst af begig'e stormsvalearter'
Oktober havde flot vejr det meste af tiden'
temperaturer op tll 18 C- Heie november og
var det 66ltryisvejr med nattefrost' Aret
begyndte: vådt og bIæsende'



ARTSGENNEMGANG
I-OMMæ
RØDSTRUBET LOII{ (gavia atellata)

00090

Derblevsetfuglepå52lokaliteterogiagttagreten.yngle-
l"=t""å pÅ roe.-x iiie tal skai nævn9s Lunkebugten 10J' den

åi1',-iiz'i"fitz, e.l"å"sÅta"øen 134-den 8/4' BYesnør bugt 100

d.en L6/8, vestermad-e'iqg=a"" 3/4 og Arreskov sø L2O den 4/lL'

00100

Første fugl blev set Pugie SØ 2 d'en-3/2 og srdste. blev. set Dovns

Klint 2 den 2l-/!o. nf i,årt anfal skal t'æittt" Lunkebugten 40 den

3/2 os hele 2g2 utev-set-lr' Nærå Strand den 1513 ' øsLerøsø 29

deo 6/4, Horsebølte.e*' år den l/6 og i Tryggelev Nor.opholdt
;;; ;;s- i foråret åi- tit h Der b-lev indrapporteret t23
yng 1 epar .

NORDISK LAPPEDYKKER (Podiceoe auritug) 00110

Der blev i alt set 10 fugle' som er det samme som sidste år'
Al Ie iagttagelser n'.,å.1 Lunkebuqten 1 den 31l3-]-/4, 'lryggelev

Nor 2 den 3/5, o"t"l-iiiint-2 aen-ie/S' havet ved Dovns Klint
ophoidt der srg Z ;-p;;i;å"i iqtz-zotg og Nr' Nærå strand 1 den

2r/ro.
00120

Der blev set 35 fugle' som næsten er en fordoblrng: r forhold
til srdste ars fugiå.'lisse fugle blev set spredt over hele
amtet. FØrste fugr-biev set VejIen 1 den L9/4 og sidste Bræn-

deqård sø 2 d.en øtg-.-iøtienae Åxat n-"'"=: Vejien 5 den 2o/4' 3

deo 29/4. Gamborsi iåaliiiåio 2 den t9/5' 3 den 6/6' Knudedvb 2

d.en 9/6, Enghave Z-å.å zita. 1d'eo 26/8' Brændeqård 5ø 2 den

iå'ia-,')'ain'atg. D-er er blevet indrapporteret 1 ynglepar'

S'TORI{FUGLJE

LILLE STORT{SVALE (hvdrobatee oelasicug) 00510

00020

alle observationer fra feb-mar fordelt på hele Fyn;
halvår er aIIe observationer fra sep-okt og alle fra

Der blev i alt set 9 fugle mod 21 i '89. I førsle halvAr er
i andet

geland. De fleste observationer drejer sig om enkelte
dog Fyns Hoved 2 den 24/3.

Sydl an-
fugle,

RØD./SORTSTR . LOM ( oavi a-ete I I ata,/art i ca ) 00025

Der blev i alt set 2O4 tugle. Dette høje antal skyldes een
observation fra Nr. Nærå Strand, hvor I74 blev set den 13,/3. I
førsLe halvår er fuglene fordelt over hele Fyn, fra and'et
halvår er de fleste observationer fra Sydlangeland på nær
Hindsgavl plantag'e I den 77/9. Udover dette skal nævnes Dovns
Klint 8 den 27/9, 3 den l5/lo. 6 den ZL/LO-

9ORTSTRUBET LOM (gavia artica)

Der blev i alt set L2 fugle fordelt
er halvt så manqe som sidste år. Fra
enkelt observation; 1 Fyns Hoved den
observation fra Fyns
Sydlangeland, Dovns

Hoved L den 1/10 ellers er resten fra
Kl rnt 2 den 3,/9, 4 den 5/9 , 2 den 15,/10 .

00030

på 7 observationer. Dette
foråret er der kun en
25/3. Fra efteråret en

00049

mod 71 r '89. Kun en enkelt for-
den 24/3 oel en solunerobservatlon

LOM spc. (qavia eoc. )

Der blev i alt set 34 fugle
årsiagttagelse Fyns Hoved 7
Fyns Hoved 1 den 1316. Fra
Dovns Klint 2 den 2O/lO, 3

blev set føIgende lommer:
I den 28/LO. Nr. Nærå
Hoved 2 den L7/lt, 5 den

00070

e fteråret
den 20/LO,

Strand 2 den L7/lI, 2 den 2l/]-O. FYns
23/Ll oq 9 den L5/L2.

IjAPPEDY-K<æE

LILLE LAPPEDYI(KER (tachvbaptuE ruficollis)

Der blev set fugle På 42 lo-
kaliteter oq af et Yngletal
på l-9 par fra første halvår
skal føIgende nævnes: Seden
Strand 125 den l5/2, Pilekro-
gen 56 den 25/2, 40 den l/3.
I slutningen af andet halvår
opholdt der srg i den gamle
kanal op tiI 145 fugle. Der
kan ellers nævnes Turødannin-
gen 80 den 17/72 og' Skandse
odde 105 der, 2O/t2.

4

1 blev
fundet

set rastend'e Hjortø havn den 2!/9 og den 24/9 blev en

død samne sted.
00550

I blev set rastende Rudkøbing Havn den 2319'

EEEODæE
SULE (eula basgana) 00710

Kun en obs. Fyns Hoved trak L den 3/9 (MAR) '



SKESTORK (plataloa leucordia) 0I44O

t holdt til i Henninge Nor fra den 4/6-6/6
og 1 trak Nr. Nærå - Agernæs FIak den 1216
fugl måske?

ANDEFUGLE

(HCC, BSN, OMO,SøB)
(JEB). Den samme

ALM. SKARV (phalacrocorax carbo) OO720

Ses over hele Fyn i forskellige antal' Af store tal skal
nirr"=, Mågeøerne 750 den 25/4 (JEB), Roholm 4LO. den 5/6
igt,.i* 4oo-den t6/61søB), Brændegård sø 10000 den 5/6 og
t3/7 (EEtl) . Yng I eta I ?

SIICRI(EIJGT .E:

RØRDRUM (botaurue etcl larig) 00800

(KDJ),
den

SVAI\IEI

KNOPSVANE (cvgnug olor) 01520

Der blev optalt 272 ynglepar. De største kolonier findes på
øerne, især kan bemærkes 3 småøer syd for Tåsinge: Mejlho1m,
Bredholm oq Græsholm, der tilsammen har 74 par!
Der ses rastende knopsvaner i pæne taI (mrn. 1600,/måned) i alle
årets måneder, men dog med juli-augi, som det absolutte top-
punkt. En opgøreIse over de største flokke (o.300 /lokalitet,/-
måned), viser igen, at området syd for Tåsinge er populær for
knopsvaner. Det foretrukne sted er helt tydeligt Odense Fjord.
Rastende knopsvaner er praktisk talt delt i to store grupper:

Et maqert år med kun 3 fugle' Fredmosen
Gutståv Mose L den 2L/8 (0M0), og 1 den

SILKEIEJRE (eorctta oarzetta) 01190

V. øsLerøsø - Knudshoved blev set af mang'e ornitologer
25/7 -28/8. Godkendt af S.U'

1 den
20/9

19,/5 (THH) ,
(søB) .

Måneder : 7. 2. 3. 4.

SLige Ø 792 547 805 350
i(ærby Fed 900
Enebærodde 364
Seden - 82O
Egense Dybet -
Hoffmansgave -

Tåsinge Grund-
Monnet
Bredholm
Ha Imø
Brrkho lm
siø
Lunkebug'ten

Skårupøre,/
Thurødanningr -
SORT SVANE (cvonue atratue)

5. 6. 7. 8. 9.

- - 1550

- 700
- 2777

-_ _ -2000 
-

10. 11. 12.

- 700

- 1199

4001 fugl
fra den

Af store tal skal nævneS: Hoffmansgave 100 den L6/l og-399 den

1,1,/6 (KDJ), Skårupøre Sund/Thurø Dærnning 110 den 29/l |JSA) '

FISKEHEJRE (ardca cincrea)

SORT STORK (ciconia niqra)

12 iagttagelser af 12 fugle
fra den 6/5-l/9. De fleste
på SydlangeIand. Der er
ilere gengangere. Det reelle
tal er 4-5 fugle'

HVID STORK (ciconia) 01340

Der blev r alt set 65 fugle,
heraf er flere g:engangere.
De fleste obs. var L,2 og 3
fugle, dog Dovns Klint 4 den
4/5 @YIO). Fuglene blev set
over hele FYn, men med hoved-
vægten på Sydlangeland' Første
fugl den 27/3. Sidsl'e den 15,/9'

6

oL220

0 1310

4000
500

3000
700
- 1060

370
4LO

344

400

340

01529

Samtlige obs. nævnes: Stige Ø den L2/l-14/L, iger. den 22/3 og
den 18,/9 (OJJ, THH),Gamborq Inderflord den 79/5 og den 2515
(TBN), Mejlholm den 24/5 (PHH), Tåsinge Grund den 26/7 (LAH) ,

Seden den 3/10 (BKS), Skårupøre den 11,/11 og den 15,/11 (JSA),
Lunkebugten den 23/11'28/11 (EHH,OMo,THH,FLB,TBN,SØB) . Derud-
over 2 i Brændeg'ård Sø den 3/9 (MIC) .

PIBESVANE (cvonus colrrrnbianuB) 01530

I foråret var der føIgende rastobs: Tryggelev Nor I den 1/2
(OMO), Maden, Helnæs 7 d,en l8/2 (HKN), Påø Enge 7 deo 22/2



GæS

SEDGAS (aneer fabalie) 01570

Kw 279 obs. i '90, når sansynlige qenganqere-er sret, fra' De

i".aET[" -ig såled.es: (med dåtoeine føIgende lokaliteterne.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9- 10. 11' 12'Måneder r

Enghave 1 -
Wedel Isborg85 3
Påø-1
Føns Vang - LOz
Skarupøre
Dovns Kl lnt -
Odense
Jersore
Brændegård Sø

15

-i 41-trk

5

2trk
4trk

3
I6

-S\

set i alle årets måneder,
flokke (o.50) angives Pr-

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

dog med en klar
I oka I i tet,/måned .

10. 11. t2.

100

--_

ObSET\/AIøTET I TBN,SøB,FET,HEI,PHH'MAA'OMO' JEB'HKN'

KORTNEBBET GAS (anaer brachvrhvnchuar 01580

Der blev set 1 ved Bagenkop den 6/3-ogt den 1313' På srdstnævnte
dato sås ogsål i Tryggelev Nor (OMO) '

BLISGAS (anaer albifronE) 01590

Iagttagelserne er spredt befiErkelsesværd1gt udover året' .AlIe
;;åa;;;. å.,gives (måd datoerne føIgende iasttaselser på de

pågældende Iokaliteter) .

SANGSVANE (cyonue colunbianus) 01530

Måneder: jan. feb. aPr. juI '
(TotaI ) :

Obs.dato : 2,29 (4,13,22) I 'L7 7

Enqhave 44 65
Gyldensten 55
Jersore - 60
Arreskov 5ø 3 1

Ke Idsnor
Monnet
Ny Gesine

aug. okt. nov. dec.

L5 _(L2,L3,L4)
-10
6-
- 10

-2?

4,to (16,29)
3-

_.:
33I '90 blev sangsvaner

top i Peb. De første

Måneder: 1 .

(total )
Vige I sø
Roholm
Tåsinge Grund-
Skarø
Skarupøre/
Thurødanning - 50
Føns Vang - 62
Henninge Nor 65

2.

230

t2lo
62

ObsErVAtøTET : TBN, JEB,SøB,FET,EEH' JSA'OMO' P}IH'GKN' PVR.

Oe.,ra.n trak 33 nø d'en 15/10 ved Humble (OI'{O) '

DVTERGGAS (anser ervthropug) 01600

Dovns Klint 1 trk den 2/lO (PRA) '

Det ses, at der er en tendens til at store flokke af sangsvaner
er tiltrukket af de sanune lokaliteter som knopsvanerne fore-
[.Jx". p.g.a. store f orekomster af ålegræs '

8

/.

t?



GRAOAS (angcr anaer) 01610

I alt er op lepar. Sidste års fine samlinger fra
Vejlen og T (æ par hver) var gået ned til-hen-
holdsvis-9 r rastende gragiæs hele året på Fyn' men

de store ?1 centrerer sig om en periode på 3

måneder fra til medio okt. En opgørelse pr' lokali-
tetlmåned af disse fIok]<e:

den l2/1^O, SØndre Hjørne 70 den L3/tO' Brydegårds Mose 200 den

iltrc, Skaboeshuse )tz aeirc/lO og endelrg træk ved Dovns

iii"i'raåo-i"i zttto - samme dag som også grågæssene fIøj forbi
i stort tal.

MØRKBUGET KNORTEGAS (branta bernicula) 01680

Det store oktober-træk syntes at være kommet tidligere i '90
."a i '89. Septemb"t nu.'klart været dominerende i antal' I det
iii. opqør"s åels råst, dels træk fra diverse lokaiiteter med

iiåf.x"-iå over 100 fugle. Med hensvn tiI træk ses de største
iaf natirrfigvis fra sidlangeland, men spredningi over Fyn fra
rasttal lene gensPej les:

mar. aPr. maj sep. okt '

Måneder: 1 . 2.
(totaI ) :

Gyl densten-
Brændegård SP -
Enghave
Langesø
Arreskov Sø
VejIen
Vorune Sø
Hvidki lde Sø
Ke I dsnor
Piledybet - -

7. 8. 9. 10. 11. t2'

420 1200 520
- 300

362 1000 200
200
310 300 450

Rast:

Ristinge Hale 145
Uhrehoved 300
Storeholm
Bredho lm
St. EghoIm
Vogterholm
Hje lmshoved
Odden
De jrø
Li I Ieø
Egense Dybet
Nr. Nærå
Thurø Rev

Træk:

Tarup
Ristinge HaIe
Dovns K1 rnt
Bukkemose
Vissenbjerg
Kl ise Nor
Hov
Sundet, Lehnskov
Skaboeshuse
5kåruP

6.4 5.

25s
230 Måneder:

Forarstræk: Fredmosen 55 n den 1314,

630 -
- 320
- 250

Sundet,Lehnskov 50 ø den

23L
385

350
860
540
250
160
200
200
700

3 iagttagelser: ! iaqttaget ved Fønsskov den lO/7-24/8 (TBN) ' 1

""å-fr"nni"ge 
Noiden-12/e $cO og I ved Brændegård Sø den

18,/10 (LAB).

L3/4, Dovns Klint 44 sv den 19,/5'
iiterarstræX LilIeEIt 35 sv d.en 23/7, 35 ø samme dag, Piledy-
bet 250 sv den I3/lO.

EIlers er det altdominerende sted Dovns KIint med 1951 på

efterårstræk, heraf 1390 den 2l/]-O'

INDISK GAS (anEer indicue) 0 1620

KANADAGAS (branta canadengiE) 01660

BRAMGIS (branta IcucoDsi6) 01670

Ellers er den mørkbugede knortegås set i alle årets måneder med

aug undtaget.

,IE{DER,

RUSTAND (tadorna ferruqinea) OLT|O

Et eksemplar af denne art er observeret trækkende ved Keldsnor
åin 2q/?'. Normalt reg:nes denne art lkke som S'U' art' da man

;k;";;;, at disse fulle er fangenskabsfugle' I '90 er.der doqt

"a-r"ngå 
rustænder iåden for eÅ kort Periode' så der kan være

tale om en sPontan forekomst'

1000
L24
2LO

200
400

5022 3L3t]- L735
t40

200
t37

1300
140

L200
2ro

10

11



'90 må betegnes som et gennemsnltrår for dcnnc art' Største
koncentration er som sæåvanligt obrcrvcrct vcd Enebærodde' hvor

Arreskov Sø den 24/ll og 7 i B /LO' L6

;;;;;;;å;'-;.i i e.*rå's-tiderrr eledes
usædvanlig fra denne kånt af am ner der srg
et normalt billede af denne art angt de

fleste fugle ses på Langelan6 hav' Følgende

er maxtal for de vigtigste ras lev Nor 32

d,en 25/8, Vejlen 33 der- 2€./8, PAø Enge 10

d,en L2/3 og Monnet ll den 2l/4

GRAVAND (tadorna tadorna)

den L3/7.
!,I.h.t. ynglepar
Yte jlø/Enø .

er største antal i alt 200 par optalt på

KRIKAND (anae crccca) 01840

Et rigtigt godt år for denne
art. 1650 blev set ved Egense
Dvbet den 30/8 og det er nY

amtsrekord' TiIIykke Kurt Due

- vandrePokalen er På veJ '
Fra ikke mindre end 13 loka-
1 iteter er der observeret
mere end 100 individer'
Fra juni-juti er der indsendt
36 obs. fra 20 lokaliteter'
t.ritXet er mange i sommermå-
nedrene. Højeste antal fra
disse måneder er: PåØ Enge 35
den 1316 og Henninge Nor 40
den 1616. ira 2 lokaliteter i
amtets nordlige ende er der
oplysninger om YngIePar' Så

vlai viaås er det de første
registrerede Ynglepar af 

-
krikana i FYns Amt. Således 1

par Gamborg Inderfjord og 1

par F6nsskov, begge obs' fra
der. L/6.

01730

ITIANDARINAND (aix qalcriculata) 0 1780

Denne nok så
ganqe I aug.
set rastende
været rygter
er der vist
Brændeskov Fuglepark fremfor S.U'

PIBEAND (anaE Pcnelooc) ot790

KNARAND (anas etreoera) 01820

smukke fugl, i dette tilfæIde en han, er seL 2

måned ved Svendborq Sund. Fuglen er så vidt vides
i en sø ved Vindeby i flere ar. Skønt der har
om, at denne art hir ynglet i fri natur herhjefiEne'

ingen tvivl om, at denne obs. burde sendes til

GRAAND (anas Dlatvrhvnchos) 01860

par og PåØ Enge 10 Par'

t«i kApD

loo - la7
zoo-sØ a
> rsoo a

12

' 6c
,s) g.t

13



9PIDSAND (anae acuta) 01890

;;;: H^;;i å".'ri73. 
'nå""t 

.22'-dlen 3{9r-Y"j13"^å1:"^3:1: ::ftåil."lo=#""2\i.' iåq'iJ*;""isT såm sraste .-1f :l ??d-?-:?:.T"ur\er vL H svt' a!/ - 
;;åii;t"tl u"t skal nævnes at 11 af d'isse26 ynglepar på 15 I :,-r-^ 6r r -h^År ån.r# å;tå;i';a"iaåi"qå.-pån xa' de ikke stikke på Langeland'

hva' I

ATLINGAND (anas oucroucdulo)

Ynglebestanden er i år ca' 42t mindre end i '89' hvilket dog

;;;;;a-;k;i ses i rvsei ar et-usædvanlist højt vnerleantal i
589. '90 må betegnes som et godt yngleår'
Normalt ses atlinganO jo ikk6 i stoie koncentrationer og sådan

01910

01980

Tryggelev Nor
Arreskov SØ

Hvidki lde Sø
Ke I dsnor
Brændegård Sø
Vej Ien
Bøjden Nor
Henninge Nor

Efterår
3000

I200

2500

år.

';;' å:' ås=å' i-å.';;åå; å;s;a Yggf-s't; ?å.1:1::-":-*^":l:"ti]I.åi å'i'r;;;.;;;-i.';e;; raia.åe.q= 
1 -y' 

jl:L^::Ti, lln;^33I
iååiå.=ni"' åå3å.""ii1";.-;å' 1-'3 inåiviaer' hovedsasre I ig rorde lt
;å-å;- l--iorvejen for arten alrnindelige Iokaliteter'

SKEAND (anag clvPcata) 01940 Meget tyder på en stabilisering af sidsle års ynglebestand af
[iåid""å. Såiedes er d'er observeret 2l par i '90'

TROLD-,/TAFFELAND (avthva ful iqula'/ferinat 01985

Båd.e forår og efterår er der optalt op tll 700 af denne cock-
tailart i Bøjden Nor.

HVIDØJET AND (avthva nvroca) O2O2O

1 ad han af d.enne sjældne gæst fra Sydeuropa er set den 24/5 på

i.:tøiiÅø (LAH) . De[, er føiste gang denne art er nævnt i
;;;;;;t;;.'ievetid' men arten er resrstreret i '67' hvor en han

blev set ved Knudshoved' Om arten er observeret i de mellem-
ii;;";å; ar-vla.s ixx". ott vid'es heIler ikke om observationen
er tilsendt S.U.

BJERGAND (aythva marila) O2O4O

Forekomsterne af bjergand er som bekendt meget svinqende fra år
tiI år, veI nok tii-ååfs i takt med vejrforholdene' Om antallet
af bjergænder ors.rtreråi ntr. i amtet også hænger salnmgn. med en

lidt uregelrnæssig åpi"iring fra^det^enå år tiI det andet kan

noget tyde pa. sarååås-åi åtr. 200-300 som max' mens der i '85
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TAFFELAND (aythrra ferrinq)

Et rigtigt godt år med flere
store koncentrationer, f. eks '
Hvidkilde Sø L525 d.en 2O/L
(hidtil største kendte koncen-
tration i amtet) og Tryggelev
Nor 1500 den 28/LO. På 8 loka-
liteter er der observeret over
100 individer. Se Prikkort over
Sydfyn. YngIenrssigt et middeIår
.åa ia par fordelt På 10 lokali
teter.
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TROLDAND (avthrza fuliqula) 02030

Et atypisk år med højt gennemg"i!^!å9t forår og efterår' -På I
lokaliteter er optai[ måre end' 1000 troldænder' Men som det ses

;å'-;;å;;;aaende tal.-"i-å"'. ikk; de helt store antal som r'eks'
i ,g9. En Iokalltet'såm desværre ikke optræder r_det jndsendte

materiale, er område[-^"ii.^ Langelandstroen o(J Rudkøbing Havn

som tid.Ilgere var .i-ui åmtets b6aste lokaliteter for troldand
i vintermånederne.

Forår
3800
3500
4100
2300
1800
æP
1700

.å t.O



og '86 blev talt henholdsvis 9210. og 7000. De seneste år Iigger
på en 1000-2000 bjerqænder, som højeste koncentration og det må
vel betegnes som et normalt teje. Saledes er også i år højeste
koncentration 2000 set i Bøjden Nor den 16/2. Flg ' er maxtal
for de nævnte lokaliteter: Keldsnor 150 den 2O/1, Tryggelev Nor
3OO den 18 og 2O/2. I Bøjden Nor har der holdt 3 bjergænder til
i somrnermånederne.

EDERFIJGL (eomatcria nolliagima) 02060

Når man tænker på ederfugle flyver tanken f6rst hen på noget
omkring træk men lad os glenune det lidt og se p+å yng'Ietallene
først. Der er det neml ig sket en mere end markant fremgang' og
srdste års spådom om dette, slog så tyaleligt igennem. Således
er der optalt ca. 1675 par ederfuqle i '90, hvilket ca. er 2OO%

mere end i '89. Der kan dog være tale om en eventuel større
optæIlingsaktivitet, men ingen tvivl om, at ederfugrlen yngle-
rræssigt vinder frem. Lad os udskyde det om Dovns Klint lidt
endnu, og nævne andre lokaliteter: Fyns Hoved,/FæIlesstrand 7000
den 2O/l,Tryggelev Nor 1580 tts den 4/2, Vresen LOOO den 6/2,
Havet vest for Maden 4000 den !8/2, HaveL vest for Tryggelev
Nor 5600 den l8/2' Hov Frankeklit 6500 d'en 22/2' Havet omkr'
Storeholm 13900 den t8/2, Bøiden Nor 2000 den 3/3, Tørce
SølHasmark Strand 105690 den L3/3, Ristinge Hale 2000 den L3/3,
Hov Sund 3000 den 25/3, Flæskholm 1000 den 24/5' Bukkemose
Strand 2589 den l4/7, tuelø 1000 den t/LO og Fejborg Rev 2000
d,en 17 /LL .

Bemærkelsesværdigt er selvfølgeliq de 105690 fra Tørre Sø/-
Hasmark Strand og utvivlsomt j.ndtll dags dato det største
optalte antal ederfugle. De:'Iigt igen at se nogle ta1 fra denne
ende af amtet.
Dovns Klrnt kommer vi nok ikke helt uden om, men maske mod
mangres vilje viI der kun blive oplyst 'at der fra foråret er
Lalt 244435 trækkende forbi klinten og i efteråret 72745- Dog
skal de bedste dage nævnes fra begge perioder. Forår 35000 den
25/3 og d.en 29/3. Efterår !,0000 den LZ/LO.

HAVLIT (somateria mollieaima) 02060

Sammenligningsvis skal der ved de følqende arter tages højde
for, at vi rngen tal har fra Vildt Biologisk Station i år. Ved
Uhrehoved p6, ErØ er der LalL 27 den 26/3 og Havet vest for
Trygqelev Nor 74 den l/4 og l2O den 25/4' Der udover er de
resterende obs. fra Havet vest for Dovns Klint, hvor der fra
den 2O/L-17,/4 kunne ses op til 800 rastende havlitter. Der er
kun nævnt obs. med over 25 individer.

SORTÅND (melanitta niora) 02130

Udover meget få obs., hvor der kun er set få individer, er der
kun 3 obs. med lidt kød pa. Således er der talt 90 ved revet på
Thurø den 29/7 og trækkende ved Dovns Klint 146 der. 2I/lO. 5359
blev set ved. Tørre Sø,/Hasmark Strand den 13,/3' Det er vist det
største antal der er optalt hvis man ser bort fra V.8.5.'s
flytæIlinger. Sortand er vel en af de arter, som bliver dår-
Iiqst registreret, måske fordi ornitologer ikke så ofte færdes

16

på havområderne. Var det ikke et udrErket samarbejdsprojekt med

Jægerne at få dem til at lave nogle optælling'er, de kommer jo
netop de steder?

FLøJLSIND (mclanitta fuEca) 02150

Et ret dårligt år med få obs. Således eneste nævneværdigre obs'
Enebærodde 23 den 31/3 og 61 på Havet vest for Dovns Klint den
2L/70.

HVINAND (buceohala clansula) 02L8O

Ser man bort fra tallene fra V.B'S. et rigtigt godt år i

Strand.

LfLLE SKALLESLUGER (meroug albellue) O22OO

Der er i første halvår set 46 små skalleslugere i perioden den
L/t-17/3. Med flg. maxtal: 4 ved Arreskov Sø den L/l' 4 ved
Bøjden Nor den e7Z og den 2I/2. Andet halvår er der set 23 stk'
Den første blev set på Fyns Hoved,/FæIlesstrand den 10,/11,
hvorefter der næsten går en hel måned inden de næste viser sig
d.en 8/I2 ved Arreskov 5ø ! Maxtal 4 Arreskov Sø den LL/t2 og 6

den l5/L2.

TOPPET SKALLESLUGER (meroue eerrator) O22LO

Indrapporteringen af ynglepar er faldet med 13 par i forhold
til siåste år. Den er nu nede pa 40 par. April var den måned'
hvor der blev observeret flest, nemliq L226. Maxtal fra førsLe
halvår Lunkebuqten/nørreskov Nor 70 rst. den 10,/2, Monnet 95

rst. den t8/2 og 187 den 3/3. Ivlaxtal fra andet halvår Lunkebug-
tenlNørreskov Nor 105 den 3/8 og Brrkholm 65 den 2/L2'

STOR SKALLLESLUGER (meroua meroaneer) O223O

Der er i '90 observeret klart flere store skalleslugere end
sidste år (ca.3OOO). Første halvår blev der ved Arreskov Sø set
flg. 3OO d,en l/1, 400 den L3/I og 400 den 2L/1. Største tal
uaån tor Arreskov 5ø, Hvidkilde sø 215 d-en 2L/L.AndeL halwår
ved Arreskov Sø 4OO den 30/11, 436 den L/Lz, 4OO den 3L/12'
Hvidkildesø300den2!/|2blevstørstetaludenforAreskov
sø.
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ROVFUGLE HAVØRN (haliaecthua albicilla) o2430

HVEPSEVAGE (Pcrnie aoivorus) 02310

Den fdrste fugl i år vendte tilbage den 5/5 hvor der blev
observeret ved Øster ttræsinge. senere fulgte andre efter (bedste

trak ved Dovns Klint.

SORT GLENTE (mi lvuee miqrane ) 02380 .

'90 blev et godt år, hvor hele 15 obs. blev gjort, disse
fordeler sig på året med 12-14 fugle i foråret og 1 i efter-
året. Arets 3 første er forholdsvis tidlige med Dovns-Kl-int 1 s
d.en 3L/3 (OMO), Ræved.am 1 ad s der, 9/4 (FET), og Franke Klint'-
Hov L nø d.en L5/4 (KLA). De resterende forårsfugle er alle fra
maj I Dovns KLint 2-4 den 5/5 (OMO,SøB), 1 den 8/5 (SøB) ,

Lunden 2 rst. den 9/5 (PRA) ' Strynø 1 rst. den 9/5 (BSn) ' Dovns
Klrnt lsv den 17/5 (OMO), 1v den 22/5 @MO), Gulstav 1ad
rst. dEn 26/5 @l'trc), og Dovns Klint 1 nv den 26,/5 (OMO) ' Den
enlige efterårsfugl blev set gøre trækforsøg ved Dovns KIint
aenl/a (oMo). '9b overg'åes kun af superåret '89, hvor hele 33
fugle sås, heraf hele 10 den 26/5 ved Gulstavl

RØD GLENTE (milvue milvua) 02390
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geland.

1981 ',82 '83 ',84 ',85 '86 ',87 '88 '89 '90
5 3 r 4 6 10 9 7 7 7

RØRHØG (circue aeruqinogug) 02600

42 fra '87 ved Dovns Klint'

BLA KERHØG (circue cYaneue) 02610
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Et meget fint år med 2 obs. Den første er bennrkelsesværdig, da
det diejer sig om en ådult han - den første af sin slags i Fyns
Amt. Denne tugl ltev set trække sv ved Dovns Klint den 10,/6
(SøB). Den anden obs. drejer sig om I 1k, der trak sv ved Dovns
KIi.nt den 8/9 (oMo). Begge fugle bør selvføIgeIig forelæqges
s.u.

sidste blev Vejlen 2 rst. den 28/12. Den samlede årstotal blev
på ca. 230 fugle.

9TEPPEHØG (circug macrourug) 02620

150 n den 5,/11.

FJELDVAGE (buteo laooPue) 029OO

næsten Iige så mange Iokaliteter'

LILLE SKRIGEØRN (aouilIa pomarina) O292O

Lille skrigeørn er næsten qået hen og'blevet en årlig trlba-
g."å"aå uefivennea og artei svigtede da heller ikke i år' Den

i/g 
"a" 

en immature iugl trække ud ved Keldsnor (OMo)' Arten er
S.U. art og bør derfor indsendes, hvis det ikke allerede er
sket.

Som det fremgår af tabellen, er der lalt set 8 steppehøge i
rapportens historie, med '88 som det suverænt bedste år, hvor 3

af-åe 4 fugle sås samme dag. S.U. mang'ler stadig at fa be-
skrrvelserne af de fleste af ovennævnte fugIe.

'81 '.A2 ',83 '.A4 '85
01000

HEDEHØG (circuE pyroargue)

SPURVEHØG (accipiter nisuE)

MUSVÅGE (buteo buteo)

'86 '.A7 ',88 '89 '90
004L2

02630

02690

02870

'81 'A2 '83 ',A4 '85
00001
00114

'86 '87 '88 '89
00L2
101.0

Efter sidste års super-total med. 25-29 fuq\e (det bedste år i
rapportens historiei, kom vi ned på jorden igen med en årstotal
på--8 fugle. Hvis d.er seg bort fra '89 er året et rimeligt godt
år.-Obsårvationerne fordeler sig således: Dovns Kiint t han 2k
nø den l7/5 @MO) , I 2k s den 3115 (FET), Vesteregn t hun ad nv
d.en I/6 (FET), Dovns Klint 1 2k nø den LL/6 (OYIO), Svanninge
Bakker t han ad v d'en 24/8 (EEH) og Dovns Klint t hun sv den
25/B (SøB).

DUEHØG (accipiter qentilie) 02670

Der er indkommet 44 observationer fra stort set alle dele af
amtet, og det drejer sig mest om enlige fugle. Det eneste
forårstråk er fra Dovns Klint i april, hvor der i alt trak 5

fugle. I efteråret trak d.er i perioden 25/8.Lg/LO 11 fugle ved
Dovns KIint, flest den 16110 med t.

Ar:
Forår:
Efterår:

'90
0
1

ovenstående tabel viser, hvor mange små skrigeørne-der er set
de sidste L0 år og på hvilken årstrd' Af de 1'1 fugle er de 9

set på Sydlangeland'

ØRN SP. (aouila eo' ) 02980

1 på trækforsøg' ved Dovns KI int den 8/9 '

20
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De første to fugle blev set ved Dovns Klint den 3l/3' og den

sidste trak samrne sted sA sent som den ZO/LO' efter at have

iu=i"t i TryggeIev Nor en uges tid' To sommerobservationer:
Nielstrup Sø 1 den ii)a "g iryggelev Nor 1 deo 26-27/7 '. Efter-
åiåi, s.å"aegård sø i' aen-2a-2g78 -er \øjeste antal Pa r-y"'
Dovns'Klint havde et:m-get fint efterår med 67 trækkende' De

uåa=i. dage: 10 d'en 2776,8 den 5/9-og 13 den--6/9' De 13

fiskeørne den 6/9 ".-ny åtg=tekord foi Dovns Klint' den er i
fyr.-Ll-f."n overgået åt r-o a"tt 16/4 ' 86 ved Hennetved'

FAI-KE

VANDREFALK (faIco pereorinuel 03200

de 6 er fra det sYdlangelands-
e (l(ærbY Fed) 1 luv den l9/9 og

n 30/9' En sommerobservation
Efteråret: føIgende observa-

or: !- ad hun nordvesL 23/8' t
t han trak l3/]-)' t han-trak
fo, hvo. d'en trak sYd' Øvrige
16/9 og Bøjden Nor ! Juv 3/10'

daqsrekord med 33.

IÆRI(EFALK (faIco gubbuteo)

03010

03100

TARNFALK (falco tinnunculue) 03040

AFTENFALK (falco veePertinue) 03070

DVERGFALK (falco colunbariug) 03090

1990 blev med 16 fugile det næstbedste år nogensinde' kun

;;;;q;;a'.i- iee-m.a'å0. lr le und.tasen .1 er ira Gulstavområdet:
2 hanner trak den sti'Z- iaintr r.aåttdE d'en 7/5' 1 ad hun svd

io')å'."'Z' t.åL--zo7s, i i; han og- 1 juv hun svd 23/5' 1 juv
nordøst 24/5, 1 totE åf,zS oq t han rastede 5/6'
6;-;;;-.;t;iå.Et, 1-j;;'tran=råsteae d'en 2e/7' 1 juv hun svdvest
3o/7, L juv han .u=tåå" i)iA "g den sidste aftenfalk blev set i
i*gg"T." Nor og er fra L2/9, hvor I fugl rastede'

Arstotaler for vandrefalk i Fyns Amt '82-'90:
Ar: '82 '83 i åa- '8s '86 'a? '88 '89

Antal; 3 2 to-iz i tt-tz 6 29 9-10
'90

10

HøNSEF-L'GLE

AGERHØNE (alectoriE rufa) 03580

Der blev set i alt 363 fugle på 76^obs' hvilket giver et
flokoennemsnrt på a:'z ^åå=å's'i l?t' største tal: Vestermade 20

å:;^;;ii"'6iG; A Øster Hæsinse 22 den 28l 1 (EEH) '

VAGTEL (coturix) 03700

1 trak Keldsnor den 1616 (EEH) '

TIZ\NIETNJTGT .E:

VANDRIKSE (raI Ius aouaticue) O4O7o

Større tal: Fredmosen 10 den 25/4 9q-den 8'l5 (OMO) ' Tryggelev

Nor 15 d'en 4/5 for"roi"os a"i tstg (FET) ' Gulstav Mose 10 den

25/71o}Ic). I alt 262 fugle'

PLETTET RØRVAGTEL (oorzana oorzanal 04080

Kun 2 fugle. Prledybet 1 den 1'l5 (AHH) os Tryqgelev Nor 1 den

20/7 (SøB,FET) .

GRØNBEI'IET RØRH@NE (oallinula chloropue) O424O

Af store tal skal næVnes: Birkholm'39 den 23/5 (øTE\,SLige Ø

24 d.en 27/tL (Moil"*å;;;;'-r iea-t17tz (BKS) os Noret' råsinse

BLISHØNE (fulica atra) 04290

Der blev i alt set 97699 fugiei -11 'l:*d"unlige 
høJe tal skal

nævnes: Egense oyl"f:æpS dlen-16/t.oq 14000 d'en l2/lO (KDJ) '

Nr. Nærå stranaznglin# rrtx-:zoo deå 17Tlt«o'll os Enebærodd'e

3000 den 9/12 (THH) '

TRANE (qrug orug) 04330

Et meqet tyndt år med kun 1 obs ' : Odense Jernbane Terræn 1 tsv
den 1/11 (MMJ) .

ns Klint, flest 5/5 med 3
nævnes 2 trækkende sYd ved
od'e^ 257a-21l10 trak der 64
Iket er lidt færre end normalt'
den 5/9 , 6 den 23/9 '
'88 den 97Lo, hvor man satte

2 fugle.
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\,ADETJGI.E
DOF's måge- oq ternegruppe

brushane og storalm. ryle,
de nævnte yngletal tages med et betydel igt forbehold.

STRANDSKADE (hacmatopug ogtraleous) 04500

Kerteminde Fjord/Kertinge Nor
1 den 1/1 og FæIlesstrand 3
den l2/L er de eneste iagtta-
gelser fra før "foråret" be-
gyndte med en del obs. fra og
med weekenden 2O-2!/!. AIIe-
rede den 6/2 sås 76 i Fælles-
strand og herudover Pænt man-
ge tal på over 1.00 fra førsLe
halvår:
Fællesstrand 110 den L7/2 og
t27 den 3/3, Monnet 150 den
2l/2 og 125 den 26/3, $ageø-
erne 1,23 den 27/3. Storeholm
160 den 9/4, Deirø,Fsø L35
den 1,2/4 og ØsLerøsø 110 den
29/5.
Fra yngletiden følgende: 368
indrapporterede Yng'IePar er
en del færre end sidste år.
Klart flest fandtes På Monnet
med 45 par.
I efteråret rngen obs. af
over 100. De største rasttal
blev så1edes Lillestrand 83
den 30/6, Storeholm 80 den

KLYDE (recurvirostra avocetta) 04560

har i '90 optalt Ynglende klYde,
kobbersneppe. For andre arter skal

22/4 og 36 den 2/5, SLige Ø 34 den 28/4' Sloreholm 50 den 2L/5
og Store Egrholm 36 den 23/5-
Fia yngiesisonen er hele 286 par indrapporteret, flest fra
OørnåtÅ med 40 par samt Nr. Nærå Strand, Monnet og Storeholm
med hver 25 par- (se desuden prikkort). Arets førsLe pulIi (4
stk.) sås den L4/6 På Vestermaden.
Efteråret kunne kun byde på få større tal, de fleste fra
østerøs'ø. Obs. af ovei 1,5 fugle: Enebærodde 19 den L5/7 og
øsLerøsø 40 den 3O/7. 79 deo 3L/7 ' 3l- den 23/8 og 30
d,en 8/9. Arets sidste klyder blev øsLerøsø ! den 26/9 ogi den
30/9 samt Nr. Nærå Strand 2 den 2O/LO.
Kortet viser fordelingen af ynglende kiyder i '90'

LILLE PRESTEKRAVE (charadriug dubiua) 04690

Mange observationer, heraf langt de fleste fra søer' moser'
gi"åg.u". og liqn.' hvor d'en lilie præstekrave kunne formodes

ad den 25/A og Keldsnor L lk den 2/9.

STOR PRESTEKRAVE (charadrius hiaticula) O470O

Tidligere ankomst end normalt med BøJden Nor 4 den lO/2 og L

aeo {a/2 samt Monnet 4 den I7/2 som de førsLe. Forårets få
uiø.." tal sås aIIe r marts, heraf kun 4 obs' af over 20

sep., okt., nov. og dec.: Fællesstrand ved Fyns Hoved (L2-2o-
i',zal . Nr. Nærå Strand. (Lo '2L,23,61 , Måge6erne (-,16,17' 18) oq

nnffiaa. (2,lL,13,-). ult. dec. sås stadig'mange fugle en del
steder.
Kortet vlser max. antal rastende strandskader pr. lokalitet i
' 90.

243
der

24

26-50
51-l-O0

101-150
151-160

' OcNiJ
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HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE (charailrlue alcxandrinus'l

individer: Skarø 40 den 1313, Kelilsnor 36 den 15/3' Dørholm 65

den 10,/11, 2 den 23/tL og L den l/t2.

lokaliteter - flest på Vestermade med 29 den 2811. Fra medio
feb. dukkede der mange fugie op, og samtlige obs' fra foråret
af over 100 viber gjordes i perioden 17/2-4/4. Der var her ikke
tale om d-e store tåI, maxtallene blev såIedes Monnet 200 den

2750 den 4/lt (FYns-rekord??).
Usædvanlig mange viber holdt stand året ud' således er Skarø
300 den 87n oA Enghaven 115 den 23/12 langru flere end normalt
for dec.

ISLANDSK RYLE (calidlrie canutue) 04960

Langholm 5 den 2l/5 er eneste rastobs. fra foråret' I Iighed
med sidstE år blev der på Sydlangeland set store flokke af
islandsk ryle på forårstræk. Renset for gengangJere-ser tallene
således ud.-: Dovns KIint 300 øst den 2/6 og 630 nordøst den
10/6, Fredmosen 500 øst den 2/6 og 150 øst den 9/6 samt Tryqqe-
lev Nor 300 øst den !l/6.

7/LL og 3 d,en 23/lL.

SANDLØBER (calidris alba) O497O

Somi.Sgmangefugleog.aI}efraefteråret.Fæliesstrandstår
både for førsLe, største og s:'dste obs' AIIe tal nævnes: 2 den
2l/7, 4 den 1118, 3 den 22/8, I deo 2/9,1 den 22/9 og 7 den
1,/10 (BKS).
På andre lokaliteter sås føIgende: Thurø Rev 4 den 29/7 (JSA)'
Nr. Nærå Strand. I d'ea 3l/7 (FET), østerøsø' Knudshoved 2 den
5,/8 (LAH) ogr Enebærodde 3 den 1,/9 (KDJ).

DVERGRYLE (cal idrie minuta) 05010

o4770

Der blev i '90 gjort hele 3 iaqttagelser af denne for amtet så
sjæIdne vadefugleart. Den iø.st" sås i Tryggelev Nor den 17/7
iFerl , hereftei Keldsnor 1 Lk den 2,/8 (oMo) og Tryggeiev Nor 2

den l2/8 (KRL).
Fra '8Oerne foreligrger kun flg' iagttagelser: Keldsnor-1 den 6-
7/A '82, Tryggelev ftor 1 ad. d'en LL/7 '87, Ketdsnor 2 den 22/B
''ei og ig"t'ft.6ta"t,or t åa. d'en 2L/?- '89' Det er værd at be-
rærke] aL d.er kun er Eale om obs. fra 2 lokaliteter på Sydlan-
geland.

HJEJLE (pluvial ie apricaria) 04850

STRANDHJEJLE (oluvialis souatarola) 04860

ugle sås lnden det egentlige forårstræk
eÅstrand. Lgden 2/t og 10 den 18,/3,
oq 18 den 3/3 samt Bjørnø Holme 1 den

s iorårsiagttaqelser i perioden 5/5-5/6,
e 20 den 5/5.
FæITesstrand L den !5/7 sås begge før
vor beg'yndte fra den 22/7. l{ax|.ai (over

239 d;n 3,/10, RistingTe Hale 1'34 den

1fO-aen 3/l! og 115 den 7/l1-. I dec' obs'
st i fætlesstrand med 11 der, 28/12'

En del overvintrende f
begyndte. Således FælI
Vestermade 18 deo L7/2
13,/4. Herudover sølle
max Vigsnæs,Hofmansgav
Keldsnor L den 8/7 og
efterårstrækket for a1
100) : Nr. Nærå Strand
L8/lO og FæIlesstrand
fra 3 lokaliteter, fIe

VIBE (vaneI Iue vanel lue)

AntaIsnEssiqt et
men til qengæId
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år pa Iinie med '89. Kun få fugle i foråret'
store tal fra efteråret. I jan' sås viber på 11
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fug'Ie forsvandt to måneder efter, at de første ankom, hvilket
er lidt tidligere end normalt. Thurø Rev 6 den 2019, Henninge
Nor 1 den 2l/§ og' Monnet I den 23/9 var således de seneste
observationer.

Efter sidste års mangie fugle er antallet igen nede på et
normalt niveau. Alle obs. er fra Fyns Hoved - området: 1 den
i/t og 4 d.en l2/L (EGB) samt fra efteråret obs' af op til 3
fugle den 20l10 (NLA, BKS).

SORTGRI RYLE (calidris maritina)

ALMINDELIG RYLB (calidrig algina)

Et af de bedste år nogensinde
for den almindelige rYIe med
rekordstore tal fra både for-
år og efterår. Nr. Nærå
Strand er helt klart amtets
bedste rasteplads for arten
og havde da også de største
tal i '90. Blandt andet må
efterårets største koncentra-
tion på 7089 alm. rYler nok
betragtes som en fYnsrekord -
i hvert fald er større tal
ikke nævnt i de 9 foregående
numre af FIPA. Faktisk skal
man helt tilbage tiI '81 for
at finde obs. af over 3000
fugle, nemlig 35OO den 2/5
'81 og 3200 den 3/LO 'At,
selvfølqelig i Nr. Nærå
Strand.
Fra årets begyndelse oq frem
til medio maj sås mange fug-
Ie. Maxtallene var alle fra
Nordfyn: Mågeøerne 500 den
2L/L, Nr. Nærå Strand bI.a.

Måned:
Primo, med, ult.:
Rast:
Træk:

jul i

L4

En anelse flere fugle end
sidste år og som sædvanlig
kun set om efteråret. De før-
ste fugle dukkede oP den
l4/7: Keldsnor 4 og Thurø Rev
3 ad. Dagen efter set På
yderl igere 3 lokal iteter.
Traditionen tro var Keldsnor
den bedste lokalitet med både
mange obs. og'mange fugle,
men også andre steder kunne
følge med.
Efteråret maxtal (over 10)
blev: MonneL 22 den 22/7,
Keldsnor 25 den 24/7 og 30
den 25/7 ' øsLerøsø !2 den
3O/7 og 14 den 11,/8 samt Nr.
Nærå Strand 25 den 19,/8. De 3

sidste ragttagelser blev alle
fra den 1619: Strandeng ved
Dalby Bugt 1. , Monnet 2 og
Keldsnor l, 1k. Kortet viser
max, antal rastende krumnæb-
bede ryIer pr. lokalitet i
'90.

Måned:
Primo,med,uIt. :

Rast:
Træk:

jul i

-,31,89_-a

-,10,30_,_ ,t2_,-,22
Rast , Ke ldsnor r

" ,øsLerøsø|
" ,Monnet:

2A

auq. sep.

4 13 35252
34

05100

05120

. 51-2OO
a 201-500
a 501-1ooo
! roor-zoes

TEMMINCKSRYLE (calidriE t€mrinckii) 05020

Et relativt normalt år med 6-8 forskellige fugle, alle fra
efteråret. Oberservationerne var Bispeenge 1 ad den 9-tO/7
(T}IH)'TryqgelevNorld.enLT/7,2d.en31/7og1dent2/8(FET'
Tmf, KRL),Keldsnor 2 den 23/7 (FET) og Nr. Nærå Strand 1 den
6/8 (KLA).

KRI,JMNÆBBET RYLE (calidrie ferruginea) 05090

n)'.y

fG

1750 den L9/2, 72OO den 13,/3
og 3200 den L7/5 samt Dørholm
Z6OOEn L9/4. ?orårstrækket sidste fugle var Bøjden Nor 10 den

aug.

22,44,1O
1--

aa-

a ,14,7

sep

94

31
2

'90.

r 1-5
o 6-10
rD 11-20
(D zr-so
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KERLØBER (Ilmicola falcincllug) kun 3 obs. - alle fra gennemtrækket i okt '/nov': Lunden'Sydlan-
qåiu"a 1 den 1911'0, Svånninge Bakker L den 22/10 oq Nørre Sø 1

den 11,/11.

STOR KOBBERSMPPE ( I imoga I tmogc) 05320

LILLE KOBBERSNEPPE (Iimoea laooonica) 05340

05 140

Som sidste år pænt manqe fuqle. At alle er fra Sydlangeland kan
vet ikke overråske nogen?l Observationerne er: Keldsnor 1 den
24/7, 5 den 28/7 og 4 den 29/7 ÅLA, SøB) og Tryggelev Nor 1

den 5/8 (CLD).
Fra oq med '81
I oka I i teter :

Ke ldsnor
HeI Ie Nor
Tryggelev Nor
øsLerøsø

er der i FIFA nævnt iagttagelser fra flg'

: set i 7 år, maxtal: 5 ('89,'90)
: set i 3 år, maxtal: 2 ('87)
: s€t i 3 år. maxtalt 2 ('49)
: s€t i 1 år. maxtal: 1 ('88) I

lBRUSHANE (ohi Iomachug puqnax) 05170

ENKELTBEKKASIN ( lvmnocnrotee minimug) 05180

En del færre fuqle end i '88 og'89. Atle nævnes: Forår:
Gulstav Mose 1 den 3111 (OMO) ' Vejlen L den l7/3 (PVR) og
Maegård Odd.e,Sk-årupøre Sund 1 den 6/5 (JSA) . Efterår: Trygqelev
Nor 2 d.en 26/7 ogr l den 4/LL ,FET) samt Keldsnor 4 den ZL/LO' I
den 24/LO og 2 den g/tl (SøB).

DOBBELTBEKKASIN (oallinaqo qallinaoo) 05190

At der ikke er lagttagelser frd før den Zl/t skyldes nok mere
en manglende akti;itet hos ornitologrerne end manglende dobbelt-
bekkasiner. De fleste af årets store koncentrattoner er fra
foråret. hovedsaglig: marts-apriI: PåØ Enge 53 den 23/3' -Trygge-iev Nor 30 den S1l:, l'loret,Tåsinqe 69 den 3L/3, Ve)]en 38 den
9/4 og ZZ a"n 29/4 samL Fredmosen 24 den l3/4' 2A ynglepar
rnarapporteret, flest i Noret på Tåsinge med 4 par'
Efterårstrækket kulminerede i aug., men forLØb i øvrig't fra
iuq. til okt. med Keldsnor 55 den t6/B og Monnet ?l den 27/lO
.oi., d. største taI. I d.ec. 15 fuqle fordelt på 5 lokaiiteter.

SKOVSNEPPE (ecolooax rugticola) 05290

En enkelt jan.obs: Gyld'ensten 1 den 6/1, og eIlers sas-de
første fra medio ,n-.Ls. Maxtallene (over l-l) blev: Nielstrup Sø

7-aen 8/ , Høgsholt,Tommerup 2 d'en L/5 og 4 den 2/6' Langesø 6
-pillede aea-t/O og Svanninge Bakker 6 den 26/6. I andet halvår

30

LILLE REGNSPOVE (numeniug ohaeopug) 05380

Langt færre end sidste år. Fra foråret blot 5 trækohs'^fra
ilåi;";;l;"d' 25/4-a/5 af ialt 44 fusle samt storeholm 35 rst'
den 2l/5. Efterårets 2 førsLe fuqle-trak over Odense natten trl
den 1316. Herudover en deI obs' åf trækkende småflokke' De

eneste Iokaliteter med mere end 2 rst' fugle blev-Nr'- Næ1å

å-ii""a i den 3r/7' Keldsnor § den !2/8 oqT ve-tlen 10 den 28/8'
Sid.ste ?ug1 sås i Tryggtev Nor den 11/9 '

STOR REGNSPOVE (numeniue arouata) 05410

Omtrent lige så mange fuqle som srdste år' Mange overvintrende
;;;i;. rieåt vea Fæil"ssfrand med' 35 d'en 12/r' Trækket startede
åa-smat uIt. marts, oq inden kulmrnationen medio-uIt' april
blev det tiI et pu. pi.," rasttal, bl'a' Strandenge'Jersore !!
a"Å zats,Enebæroåde åe a"" 3I/3 og Nr' Nærå Strand 49 den l3/4'
De bedste trækdage blev:
11tS i.vqg"lev Nor 181 trk. oq Svendborg 300 trk' øsL-' l7/4
iåitar= i65 t.x. nordøst, 22/4 E ved'am 130 trk' øst' Svendborg
s""å fZp t.k. øst og Scheelen!"ts 5+ trk'nordøst sdmL 25/4
S".nalo.s Sund L55 [.rk' øst' Tryqqelev Nor 85 trk' nordøst ogf
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Fredmosen 343 trk. øst. Forårets sidste fugl rastede ved
Bøgebjerg Strand den 5,/5. Allerede d,en 3/6 dukkede efteråretsførste store regnspove op i Tryggelev Nor. Efterårstrækket

SORTKLIRE (trinqa crrrthrooug)

Nor 1 den 26/6 inden der igen sås mange fra den 2/7 ' Maxtal fra
eil.ia..t (over 20)' Monnei. 24 de^ 2277 og -34 de! 5/8' Dørholm
45 den 3L/7, Keldsnor 25 aen 5,2e, Nr' Nærå Strand 40 den 6/8 og

#ål;å"å'aq'a'åi-)ata. Arets sidsre fusre blev set Keldsnor 1

a-.Å tztto;Thurø Rev 2 den 28/Lo og HjortØ L den 4/!l'

SVALH(LIRE (trinqa ochroous) 05530

3 den 19,/10.

TINKSIIED (trinoa glareola) 05540

d.en 25/B samt Monnet 2 den 16/9 '

rrrrnnEE)lr.TpE (åctitis hvDoleucoql 05560

05450

Et ternrneligt dårligt år, da næsten aIIe større tal i efteråret
y99b19r, 8 obs. fra foråret i perioden 2!/4 (Tryggelev Norl )lil I2/5 (Klise Nor 2), med Enebærodde 7 d,en 29/4-og Tryggetev
Nor 8 den 7/5 som maxtallene.
Første deI af efterårstrækket kunne ses 10-19/6, med HenningeNor 1 som den førsLe. Som tilfæIdet er for flere andre artei erder herefter og'indtil de første dage i juli ingen obs. på
føIgende Iokaliteter sås over 5 fugle i efteråråt: Vestermade
10 den L4/6, Henoinge Nor 7 den 14/6, Keldsnor 20 d.en 24/2, g
den 25/7 og 6 den 2/9, Bøiden Nor 6 den LL/B og ØsLerøs6 6 den23/8. Arets sidste fugle blev øsLeiøsø e d,en 213/9 og 2 d,en 26/9
samt en ret sen i Bøjden Nor den 5/11.

RøDBEN (trinoa totanug)

'90 helt på linie med de seneste par år, når man ser bort fraynglefugiene. Dog kun få større flokke. Ikke overraskend.e er
der set mange overvintrende rødben i begge ender af året.
I jan.,/feb. såIedes 28 obs. fra 12 lokaliteter; flest fugle såspå Stige Ø med 25 den 27/L. Fra marts begyndte fuglene også at
dukke op på andre lokaliteter. Forårets maxtal (over 30):
Dørholm 45 den t7/3, Vest_ermade 40 den !9/4,35 den g/5 og 40
den L4/6, ØsLerøsø 48 den 22/4 og HjorLø 33 d,eo 24/5.
Som tilfældet også er for de fleste andre ynglende vadefuglear-
ter, er der indrapporteret færre ynglende rødben i ,90 end i
'89. Mod 258 i '89 således kun 157 i dette år, suverænt flest
på Monnet med 44 par.
Efterårets maxtal (over 30) : Vestermade 40 den L2/2, Z4 d.en
25/LO, 53 den 22/Ll og 32 den 2/12, Nr. Nærå Strand ss den 6/8
og 34 den !9/8, ØsLerøsø 39 den 8,/8 og Mågeøerne 35 den L6/12.
Som det ses, stadig store flokke ved årets slutning.

HVIDKLIRE (trinoa nebularia) 05480

En del færre fugle end de sldste par år. Især er de store
flokke udeblevet. Keldsnor 7 den 73/4, Bøjden Nor 1 d.en l8/4 og
Urehoved t dea 20/4 udgrjorde førsteiagttag.elserne. Klart færre
forårsfugle end efterarsfugle, således kun 4 obs. af over 10
fugrle fra foråret: Noret,Knolden (syd for Fåborg) tZ den 2g/4,
Enebærodde 27 deo 29/4, KeLdsnor L3 den 2/5 oq Henning'e Nor 16
den 6,25.
Arten sås regelnræssigt frem til den LI/S. herefter Tryggelev
Nor 1 den 19,/5 og 2 den 3/6, Søby Monnet L den 1O/6 og Bøiden

32
33



STENVENDER (arenaria interpreg) 05 610

Et forholdsvis normalt år. Mange observationer, men kun små
tal. Lidt sen ankomst med Thurø Rev 2 den 5/5 og rEbelø 1 den
1615 som de første. Max fra foråret SIev Birkholm 4 d.en 23,25 og
de sidste 2 sås Keldsoor deo 2/6.
Som i de seneste mange år holder stenvenderen netop stand som
ynglefugl i Det Sydfynske Øhav. I '90 kunne der konstateres 2-3par fordelt på 3 af øerne.
Den første på efterårstrækket sås i Keldsnor den L/7, hvilkeL
er tidligt. De næste kom på et mere normalt tidspunkt: Vresen e
d,en L5/7. Herudover er de eneste andre obs. af over Z rastende
fugle Fællesstrand 4 den 2/9 og Enebærodde 3 den 3/9. Direkte
træk sås kun ved Dovns Klint med 3 den 23/8, 3 d,en 2Z/B og 5
den 3/9. Sidste iagrttagelse er Ristinge HaIe 2 d,en 16/9.

ODINSHANE (ohalaroous lobatuE) 05540

Nr. Nærå Strand 2 den l9/8 er eneste iagttagelse (HEL,KDJ).
Nedenstående tabel viser et bud på antallet af odinshøns pr. år
i Fyns Amt (efter at materialet er renset for geng.ang'ere).
TaIlene er hovedsagelig hentet i de gamle numre af FIFA og
Havrevimpen. Det ses, at det er meget svingende,hvad der ses af
arten.

Ar : 1975 ',76 '.77 ',78 ',79 '80 '81 'A2 'A3 '84 '85 'A6 '87
Antal: A 4 1 3 0 1 5 4 1 0 0 L 1

DVERGMAGE ( tarua minutuE) 05780

på 13 fugie.

HÆTIEr!ÅGE ( larua ridibundue ) 05820

Ar:
AntaI :

'88 ',89', 90
612

Et normalt år med 14 fug'Ie indrapporteret: En enkelt som-
merobs.: Nr. Nærå Strand 2 rast den 22/7. Ellers er de fleste
iagttagelser gjort i september: Skaboeshuse 1 sydtrækkende den
2/9. Dovns Klint 7 1k og 1 ad den 4/9, Fyns Hoved 2 rast den
10,29. Sidste iagttaqelse Dovns KIint 1 ad den L3/]-O.

I*I:AGæ.

Der er i '90 blevet gjort en stor indsats for at få optalt vore
måger og terner. Når der i denne rapport alligevel ikke angives
præcise tal for aIIe arter, skyldes det at der for flere
lokaliteters vedkommende er opgrivet forskellige yngletal for de
enkelte arter. Det har ikke været muligt fuldt ud at få op-
klaret disse uoverensstemmelser.

SORTHOVEDET MÅGE (larue melanoceohaluE) 05750

Igen i år er et par blevet set på en iokalitet i Fyns Amt. Så
vidt vides er der ikke blewet konstateret æg eIIer unger.

34

nogen påvlseIig årsag.

TIETTE-STORM-SøLVMAGE 05829

Max. ta1 for de store blandede måqeflokke' som overnatter i
Arreskov Sø, fortlener at blive nævnt: 11000 deo 7/LT'

TYIiIDNEBBET MAGE (larus qenei) 05850

Den i '89-rapporten omtalte mullere tyndnæbbede måge er siden
blevet forkastet af S'U'

STORMMåGE (larus canue) 05900

KJOt\ræ. -

ALM. KJOVE (etercorariue oaraeiticue) 05670
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SILDE{IIGE ( larue fuecue) 05910

Som sædvanligt er der kun en-cifrede iagttagelser udenfor
ynqlepladserne. Første: Vejstrup A 1 den 3/2. Sidste er Fyns
Hoved 3 den 22/9. Der er stor fremganq på to af ynglelokalite -
terne: Mejlø 1.0 par mod 5 par i '89 og §! par på Vressen, som
havde 20 par i '89.

SØLVMIIGE ( Iarue aroentatue) 05920

Eneste rlgtlgt store rasttal er også for sølvmågen fra Arreskov
Sø. Flest den 9/12: 3000. Der er indrapporteret cirka 7500
yng'lepar fra et halvt hundrede Lokaliteter. Den absolut største
koloni er IIILUnø med 1000 par.

SVARTBAG ( larus marinue) 05000

Set i små antal gennem hele året. Inqen observationer over 100
fugle. To store yngletal nævnt i '89-rapporten er fejlagtige. I
Fyns Amt yngler svartbagen spredt med kun få par på samme
lokalitet.

RIDE (riEBa tridactvla) 06020

Alle observationer nævnes: HaIen,HeInæs 1 2k den 10/3, Bukke
mose Strand 1 2k den 11,/3, Dovns Klint: L 2k den 29/3, L 1k den
1-6/8, 2 Lk den 6/10, I den 15110 og'3 den t6/t0. Nr. Nærå
Strand 1, l-k den 2O/tO og Fyns Hoved hele 10 der. 3/Lt.

Tæ,Næ

ROVTERNE (terna caEpia) 06060

kun 2 iagttagelser: 1 trak syd ved Tryggelev Nor den 7/5
1k trak forbi Dovns Klint den 5/9 (HÆG, SøB).

SPLITTERNE (eterna aandviceneia) 06110

Første iagrttagelse: Keldsnor 3 den t5/3. Si-ørste forårstræk-
/rasttal: Fyns Hoved 12 den 24/3 og 45 den 28/4, Keldsnor lQ
den 5/4 og 30 den L6/4, SLoreholm 24 den 9/4. Yng'Ietal fra de
samme 3 lokaliteter som i '89: Fiskeholm 61 par, Dørholm 382
par, Eskildsø 90 par. For de to sidstnævnte Iokaliteter er det
en fordobling i forhold tit '89. Bortset fra området omkring
Fyns Hoved er det små antal som er set i efteråret. Flest Dovns
Klint 13 den 28/8. Sidste iagttagelse: Trygigelev Nor 2 den
15/rO.

FJORDTERNE (eterna irundo) 06510

Som sædvanligt er der kun set få fugle i foråret uden for
ynglepladserne. I år kun yngletal fra 2 Iokaliteter. Arreskov
Sø L4 pal.., øsLerøsø 36 par. Det er omtrent samme antal som
ynglede på de to lokaliteter sidste år. Efterårstrækket er mere
spredt end r '89, hvor det meste foreqik lige omkring måneds-
skiftet juli,/aug. Største tal: Keldsnor 22 den 23/7 og 30 den
21,/8. Sidste iagttagelse Dovns Kiint 2 den Z/LO.
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HAVTERNE (eterna oaradieaea) 06160

DVERGTERNE (sterna albifrons) 06240

SORTTERNE (chlidoniag niqer) 06270

-på Langeiand er indraPPorteret'

i\I-KE:AJGT.E
LOMVIE (uria aalqe) 06340

Sundet L den L3/1. LillebæItsnævringen 31 dt! 20/5'.Nr' Nærå

S[iuna 1 den 2o/lo, Pyns Hoved' 1 den 24/L7' Sundet I den 25/ll'
FVn. if"".a L den L/12. Dettte vldner om et år helt på det
;å""., men Eer må være flere fugle rundt om i farvandene ved
Fyn.

ALK (alca torda) 06360

ALK/LOMVIE (alca torda/uria aalqe) 06365

Kun 3 obs på over 10. LiIlebæltsnævringen L00 den T7/6' Fyns
Hoved 18 d.ån 3/tl og Pyns Hoved 1I den l7/LL'

Iår
ogl
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TEJST (ceoohug qrvIIe) 06380

Dette er jo amtets eneste ynglende alkefugl, og i '90 var der 4
par, som sædvanligvis opholdt sig på Mejlø, og næsten alle obs
er også fra Fyns Hoved området. Den første blev set den 23/2.
Bukkemose Strand havde 1 den t7/3. I hele somnerperioden kommer
disse fra fyns Hoved., med max. med 11 d.en 28/4. Der er kun 2
obs fra efteråret, Dovns Klint 1 den 23/7 og'Fyns Hoved 2 den
75/12. Opholder der sig ikke anEre fugie i åen-mellemliggende
per i ode ?

SøKONGE (al 16 al le) 06470

Der er blevet set søkongrer i større antal end normalt, der har
ca opholdt sig 5-6 fugle i amtet (efter at dobbeltregistrerin-
qerne er taget fra) 2 fugle ved Fyns Hoved fra den LO-24/77,
eliers er der set en enkelt fugl ved Rudkøbing Havn den 23-
24/lL. Æbelø HoIm 1 død den 24/lI og Enebærodde 1 en 19112, men
igen kan den Jyske Vestkyst love langt større tal, nemlig 236
den 2/Ll ved Lang'ehuse.

RINGDUE (columba Palumbue) 06700

Med en total på 159OOO ringiduer. er tallet steget en del I
forhold ti1 sid.ste ar, nvor der kun blev set 1l'2305' Fra
foråret meldes om flg. maxtal: Fyns Hoved 4000 deo 29-3O/L'
Kalvehave 2000 den 13/3. Oer er indsendt 67 yngleparl Fra
efteråret er alle store tal fra Dovns Klint:4800 den L4/1-O'
2O73O den !7/lO. 20000 den 2O/!O og 26400 der. 2!/10'

TYRKERDUE (streotoocl ia dccaoto) 06840

Der er indsendt 2 0bservationer over 100. 1,20 rst. ved Assens
d.en 4/2 og 200 rEt. ved Odense Havn den 28/6. 4 ynglepar er
indsendt I

TURTELDUE (etreotoPcl ia) 06870

I '90 har der kun været 3 indberetninger mod 12 sidste år' Den

førsLe blev set rastende ved Gulstav Mose den 2015, det samme

gjorAe den næste, det var d'en 25/5. Den sldste turtel(power)
irak sydvest ved Dovns Klint den 6/9.

GøGETJGI.E

GØG (cuculuE canorus) O724O

Den første blev set ved Gulstav Mose den 24/4' 52 af 88 obs' er
fra maj måned. Største obs. var 15 fra en punkttæIIing ved
OdenseA,/Asumudløb.DensidstesmuttedevedDovnsKlintden
t5/9

L'GT.FR

KIRKEUGLE (athene noctua) 07570

Der er indrapporteret L obs' fra Arreskov Sø den 9/9' Der er
blevet observåret flere kirkeugtler r Fyns Amt, men de er efter
observatørenes ønske blevet "tysset", da det dreJer siqr om

muligie ynqlefugle. Sandsynlig:vis er der 5 ynglepar +'- et par
stykker.

NATUGLE (etrix aluco) 076LO

observatlonerne er spred,t ud over det meste af Fyn. 20 yngrle-
fund er indrapporteret. Største taI er fra Lanqesø Gods +

Langesø og Gulstav Mose, hvor der begge steder er set E ra-
stende naiuqrler henholdsvis den 1/6 og den 5/6'

SKOVHORNUGLE (agio otua) 07670

LUNDE (fratercula arctica)

DT'EIJGI-E
HULDUE (columba oenas)

06540

Havet ud for Gudme rastede 1 fugl deo 25/7O. Dette er kun den
anden fugl i amtet, den første var ved Fyns Hoved og også i
okt., men det er ikke noget mod, hvad Fornæs havde i perioden
t2-L3/lO, 30 trækkende fugle.

066890

I

Der er i '90 set 677 i Fyns Amt. hvoraf 615 var fra Langeland.
Største tal fra foråret: 1l set ved Fyns Hoved,zFællesstrand den
25/3 og 30 ved Dovns KIint den 28/3. Der er indsendt oplys-
ninger om 4 ynglepar. Efterårets maxtal fra Dovns Klint: 73 den
6/9,70 den 27/9, 58 den L7/tO og 68 den 2l/1-o. Fra Fyns Hoved
er der flg. iagttaqelser: 50 den 4/72 og 30 den 2O/L2. På grund
af den milde vinter ses flokke hele året rund.t.
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Både observationer oq yngletal er raslet ned siden srdste år'
det sarnrne var desværre oqså trlfæidet sidste år' Der røg
antallet fra 142 ti1 83, og i '90 er det helt nede på 38 obs'
4 rastende skovhornugler våd BroIøkke,/Drostehave den !4/3 blev
årets største observat:'on.
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MOSEHORNUGLE (aaio flatuneue) 07680

De to største observationer er 2 rastende ved ftelø den 72/4 og
4 rastende ved Keldsnor den 8,210. Resten er enkelt observatio-
ner. Ingen yngleobs. indsendt, men flere fugle er observeret i
yngletiden. Igen er antallet af obs. faldet i forhold til det
foregående år (over 50%). Grunden tiI denne drastiske nedgang
skyldes nok, at materialets størrelse ogsa er faldet kraftigt.

PERLEUGLE (acooI ius funcrcue) 077OO

1 perle. observeret ved Enebærodde den 24/2. ArLen er godkendt
af S. U.

NATR,JAVNE

NATRAVN (caorimulque eurooaeue) O77BO

Ligesom de 2 foregående år er der igen i '90 2 obs. af natravn.
1 set rastende ved Fyns Hoved,/Fællesstrand. den 15,/5 og 1
rastende ved Gulstav Mose den 15,/8.

SErI.ERE

MURSEJLER (apuE apug) 07950

De to første blev set r Fåborg den 7/5. Maxtal i foråret: Fyns
Hoved/FæIlesstrand m.m. 350 den 19,/5. Ved Dovns Klint blev der
deo 23/6 set 600 trækkende sv Ret stort træk, faktisk midt i
ynqletiden. I efteråret flg. maxtal ved Dovns Klint: 1.000 den
L4/8, 8OO den 2l/8 og 2000 deo 27/8. Den srdste biev set ved
Dovns Klint den 8/9. Ud af i alt 9035 fugle blev 3776 set på
Sydlangeland. Der er indsendt 19 ynglepar!

SKR GE{JGI.E

ISFUGL (alcedo atthis) 08310

Der er kun indløbet rapport om L ynglefund, men der er sandsyn-
Iigvis en de1 flere g'rundet den milde vinter. Der er i a1t
indsendt 21 enkeltobservationer, flest fra Odense A + udløb.
Pørste: deo 6/L ved Fynsværket GI. kanal, den sidste den 25/L2
ved NakkebØIIe + NakkebøIIe Sanatorium.

HERFUGL (upuoa epope) 08460

1 set rastende ved Enebærodde den 25/IO.

SP.ETtrRIGI.E

VENDEHALS ( iynx torouilla) 08460

Forårsobs. 7 fugle i perioden 26/4-8/5, hvoraf Gulstav Mose 5,
UIbølle 1 og Skaboeshuse 1. Efterårsobs. 5 fuqle - alle Sydlan-
geland. Desværre ingien obs. overhovedet fra Fyns Hoved, som i
'89 havde 9 obs. I forhold til '89, hvor der var 18 obs. er der
i '90 kun 11 obs., altså en tilbaqeg'ang.

40

GRØNSPETTE (Picug viridie) 08560

Kun 1 obs. i hele perroden' nemLig Vestermose 1 juv den I/8 '
fundet død (SøB) . Desværre må vl nok konstatere at der er
tilbagegang i antal obs. i forhold tiI tidligere år' Hvad kan
årsag'en være ?

STOR FLAGSPÆTTE (dendrocoooe naior) 08760

DererindsendtlT5iagttagelserogdeterstortsetdetsamme
antal som i '89.Eten-er ån normal ynglefugl på Fyn' Største
obs. Wedelsborg Gods 7 den 3ll11 (TON) '

LILLE FLAGSPÆTTE (dendrocooos minor) 08870

I alt 3 obs.: Dovns Klrnt 1 d'en 29/3 (OMO), Gulstav Mose L den
zo)s <Søs) og Ristinge ry t den 28/Lo (søB) ' Ti1 sammenligning
kan det n-vnes, at clår i- '87 var d'er 2 obs ' , i '88 7 obs ' oq i
'89 2 obs.

SPURVEFUGLE
TOPLÆKE (qalerida cristata) O972O

I att 15 obs. i '90 er en god fremgang j' forhold ti1 '89
(4 obs.), og det skyldes bI.a., at man er blevet opnrærksomme

overf or åen-ne f ugl . De 15 obs. udgør ca. )'7 f uqle i perioden
9/T-LA/L2 og som sædvanlig kun obs' fra Odense' Der er ind-
rapporteret 1 Ynglefund i år.

HEDELERI(E (lulula arborea) O974O

Dårligt år med antal obs.' idet der kun er set 40 fugle i
1..i"å." 27/g_25/rL, d.v.s. kun efterårsobs. største antal obs.
år Dovns Klint 14 trækkende d'en 2L/lO' AIle obs' er fra Sydlan-
geland. TrI sammmenligninq kan det nævnes, at r '87 var 41 obs'
og i '89 180 obs.

SANGLERKE (alauda arveneis) 09760

Forår inqen slørre trækkoncentratlon r denne perrode' Første
å1.. nV"å Hoved.,/Fæi Iesstrand den 11,/1, Vestermade 37 den L4/1
og Dovns Klint 300 trækkende den 5/2' Efterår - heIIer ikke

"iørr" 
trækkoncentrationer' Største obs' Dovns KIint 250 den

r}/LoogKeldsnor250d.en:-g/Lo.sidsteobs.Vestermade!den
3t/L2.

BJERGLERI(E (eremoPhila aloestris) 09780

I alt 6 obs. af 4-6 fuqle I perroden 77-23/2 og aIIe i Kelds-
nor. Til sammenlignig ei der i '87 8 obs', i '88 L7 obs' og i
'89 8 obs.
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DIGESVALE (rioaria rioaria) 09810

Den første obs blev Fredmosen 2 den 2l/4. Sidste obs. Dovns
Klint 1 den L?/lO. Fra foråret kan nævnes største obs. Fred-
mosen !§p den 5/5 (overnattede), og Trygqelev Nor (Salme Nor)
150 den \2/5 samL Kværnen 160 den 23/5. Fra efteråret kan
nævnes sLørce koncentrationer som Gulstav Mose 2500 den 4/4, og
Dovns KIint 2000 den 2L/8. Der er indrapportereL 2192 ynqlende
fugle, hvilket er en tilbaqegangr på over 1000 fugle i forhold
til sldste år.

LANDSVALE (hirundo ruEtica) O992O

Den første obs. blev Dovns Klint 2 den 29/3 og sidste obs.
Tryggelev Nor (Salme Nor) 1 den 4/71. Største obs' i foråret
Arråskov Sø 4OO den L4/5. I efteråret blev største obs. Dovns
KIint 20000 den 27/8. I perioden 2L/B-13/9 var de samlede obs.
af trækkende fugle ved Dovns KIint i aLL 45246. Indrapporteret
69 ynqlende fugIe, som ikke giver et realistisk billede af det
reel 1e eksisterende antal .

LAND-BY-DIGESVALE (hirundo-deI ichon-riparia) 09927

Antal obs. ved Dovns KIint i perioden 2/8-13/9 i alt 55839.
Endvidere Gulstav Mose 12OO den 11,/8 og Monnet 60 den 16,/9.
Ingen forårsobs.

BYSVALE (deI ichon urbica) 10010

Første obs. Langelandsbroen L den 22/2 (HAL), som må siges at
være meget tidligt. Sidste obs. Østerøsø(Knudshoved) 35 den
2g/lo &AH). Ingren sLørce obs. i foråret. Største obs. i
efteråret Dovns Klint 4000 den 27/8.

PIEæE

MARKPIBER (anthue camoeeterig) 10050

En enkel.t iagttagielse fra Monnet Tåsinge udgør årstotalen.
Denne fugl blev set den 16/9.

SKOVPIBER (anthue trivialie) 10090

Første forårsbebuder er ved BØjden Nor 2 den l2/4. Forårstræk-
ket var kun svagt dækket i forhold til efterårstrækket, hvor de
g,ode dage qav 330 den 3/9, 510 den 6/9 og 2-1!! de! 28/9-' Der er
iXte irrå.apporteret nogle yng'Iefund af skovpiber for 1990' Den
sidste fugl blev set Tryggelev den 29/9. Nogle yngrlende må der
dog være.

ENGPIBER (anthue Eoinoletta) 10110

En stor fiEngde observationer fra hele det fynske område,
græIdende Iige fra l/t LiL 3L/L2. Træklinjerne topper uIt'sep',
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hvor der ved Dovns Klint den 28/9 ses ikke mindre end 164OOl
Træktallene svarer meget godt tiI tallene fra '88. Ved Trygge-
lev Nor sås den 22/4 653 fugle.

RØDSTRUBET PIBER (anthue cervinug) 10120

I '90 blev der set 17 rødstrubede pibere - en pæn stiqning i
forhold til det forg'angne års 4 obs' AIle obs. er fra Sydlan-
geland i perioden den 25/A-L2/IO.

SKRPIBER (anthua gpinolctta littoraliE) 10140

Skærpiberen har holdt sig Iidt tilbage for de fynske ornttolo-
ger i ar - e]ler er det omvendt (?). Der blev kun gjort de
halve observationer i forhold ti1 '89. Der er dogT fin spredning
på observationerne, dog flest på de mest populære træksteder.
Største antal om foråret KIise Nor 3 den 1'8/2. Om efteråret sås
ved Dovns Klint 6 den 5/9 og på Stige ø 5 den LL/LL. Er skærpi-
ber-besøgene på Fyn på retur?

VIPSTJEIIæ,

GUL VIPSTJERT (MOIACiIIA fIAVA) LOLTO

Første fugl set 1 Fredmosen den 2l/4.
Den gule vipst.iert ses jævnllgt af de fynske ornitologer' dog
mest omkring efterårstrækket. Kulminationen af dette fandt i
'90 sted i perioden 24/8 - 3/9. hvor 3800 sås over Dovns KIint'
Næst efter denne lokalitet skal nævnes trækket på 500 fra
Tryggeiev Nor den 7/9 - YeL sent for så stort et antal'

NORDLIG GUL VIPSTJERT (motacilla flava thunberqi) l1l73

1990 bernærkede sig bI.a. ved et flot antal nordlige vipstjer-
ter; alle set om foråret på Hindsholm. Den største flok på 70
sås den 1015 ved Nordskov.

BJERGVIPSTJERT (motacilla cinera) r0190

I alL 74 observationer, den største flok set Bukkemose Strand
23 den 22/9. De øvrige obs. spænder fra 1 tll 6 fugle. Første
obs. Tåsinge 1 den 5/5 og sidste Prlegårdsskoven 1 den 14/12.

HVID VIPSTJERT (motacilla alba) 10200

Den mest almindeliqe af vore vlpstjerter er typisk repræsen-
teret på fug,leture på Fyns iand. Allerede Gulstav mose ! den
I8/2 ses den første ogr vi skal helt mod deo 23/LO på Dovns
KIint, før den sidste forlader kontrnentet' Bedste trækdage for
efteråret Bukkemose Strand 886 den 22/9 og 47O den 23/9.
Tætteste vipstjert-trafik på Dovns KltnL 225 deo 28/9.

SILKEHALE (bombvcilla qårrulug) 10480

BIev 1990 invasionsår som 1989? - Med 6940 sete fugle r 1990
mod ca. 10OO er svaret let. HeIe 10 obs er på mere end 200
fuqle I
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VANDSTTER (cinclue cinclus) 10500

Også i 1990 er antallet af vandstærs-observationer steget i
forhold til det foregående år. I aIt 51 observationer fordelt
på 9 lokaliteter.Den L/L sås den første ved Hundstrup A, den
1511,1 sås 6 ved Silkeå og den 3l/L2 sås sidste, også ved
Hundstrup Å.

GERDESMJTTE (troolodytee troqlodvtee) 10600

Den milde vinter har været god ved standfugle som f.eks g'ærde-
smutten. Den følgende sommer giver gode yngletal.På Romsø sås
20 den 5/6 og på Hverringe sås 21 den 9/6. Fra træktiden kan
nævnes den 27/9, hvor 120 blev set raste på Sydlangeland.

JERNSPURV (prunel Ia modulariE) 10840

Forårets største træktal er uimponerende: 15 ved Fyns Howed.
Efterårstrækket derimod kan fremvise pæne tal Den 27/9 trak
100 ved Dovns Klint. Dagen derpå trak 1720.

DROSSEjFA'GI.E

RØDHALS (erithacue rubecula) 10990

1200 rastede d.en 27/9 på sydspidsen af Langeland er rigtig
mange. Gulstav Mose med 75 den 3/9 og 8/9 er årets næsthøjeste
tal. Mens forårets træktal var Iidt mindre end i '89 så var
sep. med L396 rigtig flot. Den milde vinter kan forklare noget
af den fremqang, der gav 60% flere fugle i '90 end i '89.

SYDLIG NATTERGAL (lucinia megarhvnchoe)

Bøjden Nor 1 den 8/5 er godkendt af S.U.(BSN), mens en obs. den
2/6 ved Keldsnor ikke er indsendt.

NATTERGAL ( luecinia luecinia) 11030

Første obs. den 4/5 ved Kulemose og Eqed Mose - sidste den 1018
ved Keldsnor. Sidste syngende fugle den 29/6 ved Kalvehave. Der
er flere synq'ende hanner ved de qode lokaliteter: Fredmosen 10
sy den 8/5, Amosen 11 den 10,/5, NielstruP Sø tI sy den 2I/5,
Vestre Gulstav 10 den 2115, Hasmark Mose I sy den 22/5. Der
manqler dog taI fra sid.ste års bedste Iokalitet, nemlig Ejby,z-
Kindstrup Mose.

BLAHALS ( Iucinia svecis) 11060

t hun den 30/5 ved Fyns Hoved er årets eneste obs.

HUSRØDSTJERT (ohoenicurus ochourog) LLZL0

209 fugle i '90 mod 177 i'89. Denne typiske byfugl kan godt
trEffes udenfor sit normale dornæne - således blev 5 syngende
hanner hørt den 3O/4 ved en Iinietaksering j. området østre- og
Vestre Gulstav samt Gulstav Mose på sydspidsen af Langeland.

44

Fra byerne: Svendborgi I den 11,/6. Odense kanal I den 1516'
Kerteminde 5 den 1316. Derudover er der obs' fra Lohals'
Otterup, Bagenkop ogi Fåborg. Første fug'i den l7/3 ued Enebærod-
å. og ir.t.-sidste iunne glæde de julehandlende ved Rosengårds-
centret: 1 sY fugl den l7/L2.

RØDSTJERT (ohocnicurug Phoenicurus) LL22O

5 ynglepar registreret mod.24 i '89' Er det en reel tilbagegang

"fi.i 
ei yngtåfundene blot ikke sendt ind. Forårets træktal er

ogsa sma I åtørst Fyns Hoved med 4 den 1015, mens efteråret har
e[, enkelt flot tal: ]-75 den 3/9 ved, Gulstav Mose' Første: L

rasL L7/4 ved Rantzadlminde og sidste: 1 rast den 27/9 ved
Gulstav Mose.

BYTIKEFUGL (eaxicola rubetra) Lt37O

Første obs.: den 5/5 rastede 4 ved Bøgebjerg Strand -og ?- ved
Aøgeb:erq Hovedgård. Sidste obs., 1 ved Bøjden Nor den 4/10'
Fåia..t"f: Fyns Hoved 11 den 6/5, 12 den l'0l5' 9 den 1115'
ifierarstat: Magleby Nor 30 d'en 25/8, Gulstav Mose 10 deo 3/9'
TræktaIlene er iornåtasvis små ligesom der kun blev registreret
1 ynglepar mod 11 i '89.

STENPIKKER (oenathe oenathe) 11460

Kun 148 fugle set i '90, hvoraf 20 den 10/5 ved Fyns Hoved'
Fyns-E6ved-var eneste sLørre taI. Kun et efterårstal var større
..ra g, nemlig I d.en !2/B ved Tryggetev Nor' Første obs': den
28/3 ved tqeslnge og sidste: d'en 7/IO ved Sdlme Nor (Tryggelev) '

RINGDROSSEL (turdus torouatus) 11850

Arets total blev på 27 fugle mod 71 j' '89' 10 ved Nr' Nærå

Strand d.en 30/4 vår størsi" obs. At rinqtdroslen ses lanqt
oftereomforåretendomefteråretbeviser'90-talIene:ai
set i april-maj og L i okt. Næsten aIIe er set enten i det
noraligå Fynske elter aet sydllqe Langrelandske område'

SOLSORT (turdus merula) 11870

Enkelte store taI nævnes. Hennlng:e Nor 100 den 7/t' østre- og

VestreGulstavogGulstavMose325den30/4vedlinietaksering.

SJAGGER (turdue Pi Iaris) 11850

Et g'igantår for sjaqqer - 67786 iaqittagret Pi 114 Iokaliteter r

hel6 ået fynske otn.åå.. .lan. topper med 27082' bI 'a' blev der
den 7/7 set goso pa 11 forskelilge Iokalrteter på Långreland'
Og"a oXt. tevereOå pæne ta1. SåIedes den 20l10 6000 ved Ravn-
tr6tat oqr 4000 ved Dåvns KIint. 10 ynglepar blev regrstreret mod

2 i '49.
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apri 1-maj
sep. -okt.

SANGDROSSEL (turdua ohilomclog) 12000

For andet år i træk er sangdroslen set i alle årets 12 måneder.
PorårstaIIene, som efterårstallene, pæne. Se blot når vi
sammenligner med '89:

KERSANGER (acroceohalus paluetrie) 12500

Der blev i år indrapporteret 143 fugle fordelt på 66 observa-
tioner. Af større tal skal nævnes 15 omkrinq Keldsnor 2/6, t3
Odense A fra Asum til udiøb den 1016 og 6 Vernø Mose den 2015'
Den første er set pA Sydlangeland allerede den 4/5 Det er
tidligt for denne art.

RØRSANGER (acroccphalug sciroaccue) 12510

Første fugl er set den 3/5, men allerede 5/5 var der 2l i
Vejlen. En optæiIing omkring Arreskov 5ø gav 72 d'en !/6' 

-Den
IO/7 noLeredås 20 i Gamborg Inderf-iord og den 25/7 rasLede 75
Gulstav Mose. I alt 979 er set af denne art'

DROSSELRØRSANGER (acrocephalue arundinacucua) 12530

Kun en enkelt fug'I er iagttaget, og det er på Sydlnngeland fra
den 3I/7-2/8. (OMO.SøB) .

GULBUG (hloDolaig icterina) 12590

Tilbageganqiantali'g0.I.g0erderkunindrapporteret]'00
fugle. Den første er set den 1315 ved FIødstrup SØ'

GERDESANGER (Evlvia curruca) t274O

Fugleregistreringsqruppens punktoptæl Iinger viser kraftig
tiiuaqelang for åenne art de sidste par år. Ankornmer tidligere
end d-e it"åt" sanqfugle. den første er således set den l5/4 i
Tommerup. I år set i alt 430 , flest (50) er set Gulstav Mose

den 15/8.

TORNSANGER (eYlvia comrounie) L2750

Der er i '90 i alt set 755 af denne, de levende hegns sangfugtl'
Flest (100) i Gulstav Mose aen Ig/8. Første blev set Knudshoved
d,en 22/4. Hovedtrækket skete mellem den 7O'2O/5'

HAVESANGER (eylvia borin) L276O

Den første set den 24/4 I Dalby (VIN), det er tidligt for denne
art. Total 224.

MIJNK (eulvia atricaoiIIa) t2770

Et par vinteriagttagelser: Vintermosen(!) 1 den 4/I, Kerteminde
i.åt fi... gange aen 5/I-2/2' Ellers er de første set ved
Gamborg tnaeifjora d'eo 7/4. Er i de senere år gået frem i
antal ToLal 327.

SKOVSANGER (Phvl IogcoPue sibi Iatrix) 13080

DårIrgt år for skovsang:eren. Kun indrapportereL 76, flest Fyns
ioved-18 den 10,/5. Fugleregistreringsgruppen tæIIinger-viste en

[itlug.qu.tg fra '89 t]I '90 pa 4O%l Første set Morud Skov den
26/4.

'89 ',90
1139 557
531 1118

Slørre taI: linietaksering, Sydspidsen af Lanqeland 275 den
3Ol4, Dovns Klint 500 der. 27/9, Keldsnor 135 den Ig/tO.

VINDROSSEL (turdus iliacuE) 12010

Pæne tal i '90 for vindroslen - igen fordelt over det meste af
det fynske område, men som tidligere med de største tal fra
Langeland. TaI over 99 nævnes: Forår: Vornæs Skov 120 den 3/2,
Tressebø1Ie 250 den 5/3. Efterår; Pipstorn Loo den 7/70,
MøIleløkke 100 den l4/]-1, Keldsnor 200 den L7/lO' Dovns KIint
57O l8/l), Dovns Klint 500 den 2O/7O, Humble 125 den 8/Ll-

MISTELDROSSEL (turdue viEcivorua) t20L20

Igen et fint år for misteldrossel med i alt 691 fugle fordelt
på fOs obs. Forårstal (over 10): Arreskov 5ø L5 den 13,/3, Fyns
Hoved 20 d.en 24/3, 10 den 25/3, Nr. Nærå Strand t5 den 25/3,
Fyns Hoved 25 den 3O/3 og Brockdorff Gods 18 deo 2L/4-
EfterårstaI (over 40): Ravnholdt 45 den 22/9, Dovns Klint 76
den 27/9, 49 den lB/lO, 50 den 20/10.
TiI sidst skal nævnes. at der blev g-iort 2 ynglefund af mis-
teldrossel i'90.

SANGæE

GRÆSHOPPESANGER ( tocustel Ia naevia) L236O

Ca. 20 forskellige synqende fuqte er hørL på 12 lokaliteter' De

9 af dem er hørt på Langeland. Den førsLe er fra den 4/5-

FLODSANGER (tocuetella fluviatillie) 1'237O

Kun en enkelt obs. af denne art; nemlig 1 sy ved Slukefter !/6-
7/6 (THH).

SAVISANGER ( locugt€l la Iuscinoideg) 12370

Udover de sædvanlige 3 par i Fredmosen er der i år hørt op ti1
3 i Amosen og en enkelt i Broby Mose. Første iagttag'else er fra
25/4. SidsLe fra 3!/7.

SfVSANGER (arcoceohaluE achoenobaenue) L243O

Meqet dårligt år. Kun 10 forskellige fugle er indrapporteret;
.,.åtig 3 frå Tryggelev-Nor, 3 fra Fredmosen, 1 fra Gulstav' 1

fra Keldsnor, L ira Hvrdkilde Sø og l- fra Gamborg Inderfjord'
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GRANSANGER (ohvI Ioacooue col lybita) 131 10

Fremgang for denne art. I alt indrapporteret 587 mod 331 i '89.
Også punkttæIlingerne viste pæn fremgang. Første sås ved
Keldsnor d,en 74/3, hvilket er ret sent. Største antal var 70 i
Gulstav området den 3O/4. I nov. ikke færre end 18 iagttagel-
ser, bI.a. 5 ved Sundet,Fåborq. Også i dec. sås den her og ved
Prises Have.Fåborq samt ved Nørresø 2 29/12 og Gulstav Mose 2

den 29/L2.

SIBIRISK GRANSANGER (phvlloecooue collvbita triEtia)

1 iagttaqret ved Keldsnor den L8111 (OMO) .

LØVSANGER (phnt loscooug trochi luE) L3L2O

Der i alt indrapportereL 2498 fugle, hvilket er 14 flere end
sidste årl Største ansamlinq var omkring Gulstav Mose 500 den
8/9. Førsrue set Gamborg Inderfjord den 7/4.

FUGLEKoNGE (reoulug) 13140

LAH anslog 1000 rastende Knudshoved den 79/L0. Den har p.g.a.
de milde vintre de senere år været i fin fremganq'

RøDTOPPET FUGLEKONGE (requlus ionicaDilluE) 13150

3 iagttaqelser: Keldsnor 1 den 16/3, Søllinge 1 den l2/4 og
Gulstawej nr.l4 L den 29/L2.

F]T.IJESNAPPERE

LILLE FLUESNAPPER (ficedula oarva)

Kun en enkelt iagttageise i '90, neml'ig
Mose den 11,/8 (FLB).

SUMPMEJSE (oarug paluetris) 14400

Lille fremqang fra 281 til 291 indrapporteret'

TOPMEJSE (oarug crigtatug) L434O

Også fremgang. Fra l7B Lil 2Ol. Svarer også til hvad fuglereqi-
sLreringsgruppens punktæIIinger er nået frem tii'

SORTMEJSE (oarue ater) 14610

20 stk. på een Iokalitet, Langesø Gods, er temmelig mange for
d"nr,. a.t. Ingren træk er iagttaget. I aIt er 309 indrappor-
teret .

BLAMEJSE (parua caeruleue) L462O

Træk fra Dovns Klint 1015 d,en 15,/10 og 800-1000 den 16110' I
alt er seL 3977 fugle rundt omkring.

MUSVIT (parus mrior) L464O

Denne herligre fugl er mere
standf ugI end biåme-isen, men
når denne trækker, føLger der
som regel nogle musvitter
med, således: træk ved Dovns
Klint 245 den 15/10 og 100
den 16,/10 . I aI t er der f or
hele året set 2007 fugle.

SPETITIEJSE (eitta euroPea)
L4790

Største forekomster er Lunds-
gård Skov, GIoruP Park og
Wedellsborg Gods. A11e steder
set 10-L2 fugIe.
I alt er der set 357 mod 239
året før.

TR-ETJ'EIæE

TRiELØBER (certhia fasriliarie) 14860

I alt 91 iagrttagrelser.

KORTTAET TRELOBER (certhia brachydactvla) L487O

Nyrekord.fordenneart:Lgl,fordeltoverheleåret'Omkring:
Kårteminde har BKS været ihærdig, og anslår bestanden til m1n'
25 par. Arten er stadig meqet siætden i det øvrlg'e Iand'
toriset fra Syd-og Sønåerjylland og Fyn' så1edes meldes kun om

een iag'ttagelse i Arhus Amt i '90.

1 3430

en syngende i Gulstav

BROGET FLUESNAPPER (ficedula hyooleuca) 13490

Største antal fuqle af den art var 50 rast. i Gulstav Mose den
3/9. Den første blev set så sent som 3O/4 (Gulstav) .

På Iandsplan er der konstateret en halvering af bestanden
gennem de senere år.

SI(ÆGMEJSE (oanurue biarmicue) 13640

I Trygqelev Nor i '90 7-B par. Har også ynglet i Fredmosen. Som

sædvanlig en enkelt obs. fra Gamborg Inderfjord I den l'9,/5.

MEJSæ,

HALEIIEJSE (aeqithaloe caudatue) L4370

I a1t er indsendt obs. af 271 fugle, største antal var Rønninge
Søgård 55 den 3O/7. tJdLræk fra Dovns KlioL 27 den t6/1-O. Af de
racebestemte fordelte 52 sig på nordlig race og 34 på den
syd I ige .
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PUNGMEJSE (remiz oendul inue) . 14900

Ret dårligt år for denne art. 107 fugle iaqttag'et med 284 året
før. Kun 2 fugle iagttaget på Fyn, (for dårligt), resten er fra
Langeland. På Langeland anslået 7 ynglepar. Den første er set
så tidligt som Gulstav Mose den 2O/3 og den sidste samme sted
den 19,/10.

15080

Dårligt år for piro1. I alt er der set 18. En enkelt er set ved
BogTense, eIlers er der 8 i skovene omkring Kerteminde og 9
iagttageiser fra Sydiangeland. Den sidste set den 1718.

TIORNSKADæ,

RØDRYGGET TORNSKADE (laniue collurio) 15150

Atter i år r tilbagregang - kun 83 er indrapporteret og heraf er
de 44 fra Gulstav Mose, så her er der tale om en del qengan-
gere. Der blev dogt set 5 her den 26/7. Første iagttagelse §ns
Hoved 1 den 6/5 og sidste Enebærodde L den 3/9.

STOR TORNSKADE (Ianiue excubitor) 15200

SORTKRAGE (corvus coronc) 15671

g0iagttagelser.FlestfraVestfynogsydlangelandsamtThurø!

GMKRAGE (corvug corone corvix) 15673

I alt indrapporteret 6045 fugle fordelt på 485 obs" så denne
art fylder goat i lokalitetsregistret. Største flokke var
eår"gå. Næb6e 300 den 7/L, Arreskov Sø 300 den 4/lL og Hvid-
xiraå sø også 500 d'en !2/r2. Træk fra Dovns Klint i alt kun
Lt2l

RAVN (corvug corax) L5679

Der er i alt set L77 fugle i '90 spredt over hele landsdelen'

STER (eturnua vulgaris) 15820

Ingen større obs. i foråret, dogT kan nævnes som den største
fyås Hoved/FæIlesstrand 388 den 24/3.,BRS) ' Største obs' r
etieraret Enghave-FønssXov gllpg den !/9 ' Fra Dovns Klrnt er der
kun meldt om 5193 trækkende' som dog er en smule bedre end i
'89 med 4674. BedsLe dag den 2819 med 1600'

V.E'\ÆR'GI.E

GRASPURV (paeeer domesticus) 15910

Enkelte halvstore flokke. Thurø 110 den 23/7 og Munkebo 1-00 den
6/g.Ynglefugle-"stor"fremgangiforholdtil'89'nemlig276
i '90 mod 36 i '89.

SKOVSPURV (pagser montanus) 15980

Største obs. Dovns Klint 80 den 15110' Skovspurven er en

almindelig ynglefugl. men der er kun indrapportereL 26 ynglende
fugle.

FINI(R

BOGFINKE (frinqilla coelebs) 16360

Igen et halvdårligt år, 1sær p g'a dårliqe'/mangiende-forår- og

eiterårstræktaI. Det største tal fra forarstrækket på Fyns
Hoved 1000 den 30/3 og det er da ikke mangtel
Af y.,q1.f"g1e er kun indrapporteret 74 par' Efterårstrækket på

svaiuig.ruid' 67041 i perroåån 6/g-25/70 ' Bedste dagr 37200 den
ZA/g. -Stø.st. tat af iastende fuqlle' Arreskov Sø 3-Qg den 9/3 og

Ravnholdt 2OO den 20/lO

BOG-/KVEKERFINKE (frinailla coelebs/ -montifrinoilla) 16365

En forårsobs.: NakkebØlte Inddæmnrnq' 200 den 4/2' Resten er
trækobs.fraDovnsKlint'l1575fug1eiperioden]-7/9_23/70.
Kun halvdelen af sidste årÅ antal' Max' 4500- den 18l10 (Efter-
årslejren).

Kun 8 fugle er registreret om
Nyborg d.en 26/4. Om efteråret
fra. set 20 fugle. Den første
herfra der i alt blev noteret

KR.:AGryUGI.E

Fra Dovns Klint trak
2O/7O med 3000. Fra
trækkende. Af andre
d.en 14/ l, Ringe 1000
alliker med karakter
Sø1 1 inqe deo 3/L.

foråret + 1 trak Skaboeshuse,
er der, når genganqere sorteres
set på Dovns Klint den 1619,
5 fugle indtil den 16110.

SKOVSKADE (oarrulue olandariue) 15390

En enkelt stor iagttagelse skal nævnes: nemlig 110 der trak syd
Fyns Hoved den l9/L2 (LAH).

NØDDEKRIGE (nucifraoa carwocalactes) 15570

2 observationer i '90. Langesø 1 den 8/I og HøjbY L den 23/!o.

ALLIKE (corvuE monedula) 15600

i alt 9470 fra den L3/to-4/tl. Flest den
Sdr. Hjørne er der på 3 dage set 1138
sLørre forsamltnger skaI nævnes Lumby 600
deo 2O/7 oq Gråsten Nor 600 d'en 30/12. 2
af racen halsbåndsallike blev set ved

I alt 23978 fugle indraPPorteret.

RAGE (corvue fruqi lequs) 15630

Største flokke var Hvidkilde SØ 800 den 2/3' Ringe 500 den
2O/7, La^gemosen §Q! den 13,/8 og Kværndrup 500 den 25/L]-. Fra
Dovns Klint trak der i alt 806 i sidste del af okt'
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KVÆ(ERFINKE (frinoilla montefronollla) 16380

Meg'et dårligt år for kvækerfinken. en halvering i forhold til
sidste år, kun 6547 fugIe. Største forårstdi er Odense KanaI
300 den 1,8/2. og kalvehave 300 den 22/4. EL ynglepar er ind-
rapporteret ; det er kun tredje g'angr i rapportens historie.
Efterårstrækket på Sydlangeland tælIer 3126 fugle i perioden
7/9-25/71. Bedste dag 500 den L4/LO.

GULIRISK (carduel is chloris) r6490

Een enkelt obs. er indrapporteret. Egedqård (SydIangeIand)
hvor 3 sås trækkende mod vest den 1516.

GRØNIRISK (carduel ia chloris) 1 6490

I aIt 6518 fugle er indrapporteret. hvilket er knapt 3000 flere
end sidste år. altså et ret godt år. Eneste større tal fra
første halvår er Gardersøen 140 rastende den 2/I.
Kun 60 par er meldt som ynglende. Fra 2. halvår kan nævnes
Middelfart 200 den 10/8. Og så efterårstrækket på Langeland,
hvilket gav 3975 i perioden 28/9-23/LO. Bedste dag 2370 den
2A/9.

STTLI.TTS /cardrral in ceadrtal ie) 1 6530

Fremqang' for stillits ifø1ge "Yng:Iefuglerapporten 1990" med
hele 150%. Det samlede antal indsendte iagttagelser i Fyns Amt
er også steget pænt, 4590 i '90 mod 2479 i'89. Men indsendte
ynqlepar er ikke fulg't med.her er tallene kun 19 for'90 mod 40
i '89. Ingen større flokke fra første halvår, dog kan nævnes
Hallindskoven 50 den 3O/l og Gulstav Mose 75 den 31,/1.
Fra efterårstrækket på Sydlanlreland 2513 i perioden t5/9-4/Il.
Bedste dag 835 den 28/9. Andre sLørce tal fra andet halvår:
Sundet-Fåborg l-50 den 77/9 oq Vintermosen 200 den 1319.

GRØNSISKEN (carduel iE Eoinue) 16540

Et dårlrgt år for qrønsisken med en nedganqJ på 2000 fugle i
forhoid tiI '89. Total for '90t 8707. Fra det første halvår kan
dog' nævnes camborg Inderfjord 223 d,en 2/!. Wedellsborg 100 den
13ll-. Fra forårstrækket på Fyns Hoved er kun rndrapporteret l-61
fuqle i perroden 24/3-7/4. Der er meldinqer om e§! enkelt
ynglepar her i '90. Sidste ganq ynqrlefugle blev indrapporteret
var 1 '83. Yngrler Grønsrsken mon ikke hvert år på Fyn?
Fra efterårstr'ækket på Sydlangeland blev det ti1 6363 L perl.o-
den 28/8-23110. Max. 2730 den 28/9. Andre ta1 fra andet halvår.
Bukkemose Strand 200 den I/9. træk ved Ristinge KIint 500 den
11,/9 og Wede 1 lsborg l-30 den 37/1.2.

TORNIRISK (carduelie cannabina) 16600

Stor fremqang r forhold tiI sidste år 27249 fuqrle er rndrappor-
teret mod 10382 i '89. Fra forårstrækket er kun 190 fugrle
iagrttaget. alIe på Fyns Hoved i perioden 24/3-7/4. Eneste
sLørre ta1 fra foråret er Kerteminde 100 den !7/4. Efterårs
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trækket på Sydlangeland i perioden L5/8-23/1O gav 18286 fugle.
Max. den 28/9 ,kl.13.oo-l-8.00) med hele 13450. Andre større
flokke fra andet halvår Middelfart 1000 den 10/8. Bøgeb:erg
Strand 1000 den L6/9 og Keldsnor 200 den 6/10.

BJERGIRISK (carductia flaviroetriE) L662O

Et fint år med godt 2300 flere fuqrle end i '89' i a1t 6510 er
indrapporteret. Fra første halvår kan nævnes: Ristlnqe HaIe 120
d.en 7/1, Nr. Nærå Strand 300 den 72/L, MonoeL 60 den 2l/1,
Stige Ø 60 den 27/I og Langemosen 53 den 1513.
Fra-Fyns Hoved meldes om efterårets første iagttagelse med 14
Aen 379. Efterårstrækket på sydlangeland i perioden 3O/9-22/lO
gav 776 trækkende fugrle. Max 170 deo 22/!O. Andre sløYre
iorekomster fra andet halvar: H-iortØ 250 den A/lO St Egholm
275 d,eo L2/LO, Keldsnor 300 den 18/10 og Stige Ø 400 den 71/ll'

GRASISKEN (carduel is flarmca)

Kun 29 fugle er indraPPorteret fra
tal fra Fyns Hoved L4 den 2L/7.

var det mon en
perioden A/9-19/LO
Andre større taI

Vlntermosen 38 den

En enkelt iag'ttagelse fra MiddelfarL 18/6. -
ynglefugl? Efterårstrækket på Sydlangeland i
gav 366 trækkende fuqIe, med max. den 17/IO.
fra andet halvår: Hundstrup A 60 den LI/17,
29/17 og Fyns Hoved 50 den 4/I2.

1 5630

første halvår med største

LILLE KORSNÆB (loxia curvirostra) 16660

For første qang i rapportens historie, har der været invasron
af korsnæb. AIIe 3 arter er repræsenteret, dog var langt de
fleste IiIle korsnæb.
Fra de førsLe 4 måneder er der ingen iagttagelser. men så
kommer der også gang i sagierne. AIlerede den 6/5 sås de første
6 på Sydlangå1and. Men først egentlige trækiagttagelser herfra
vai a.-n 19/6, hvor 35 fug'1e trak fra Dovns Klint. I alt 4391' er
frem til L7/ll set trækkende fra Sydlangeland. Max' 433 den
29/9. Derudover er flokke set over hele amtet, heraf kan
nævnes: Nr. Nærå Strand 50 den 31l?. Vintermosen /§ den 16/8,
Espe 75 den 1,/10.. TuIlebøIIe 165 den 70/L0, Humb1e 70 den
8,/11, Morua SKOv 57 den 11111, Stendgård Skov 90 d'en 23/1'2 '

Langesø B0 den ZOTIZ og Wedellsborg Skov 86 den 3l/12. Arstotal
8966.

STOR KORSNEB (Ioxia o.rtoPsittacus) 16680

De første store korsnæb dukkede op den 1818, hvor 5 ungfugle
blev set ved Lanqesø. Derefter grrk der godt en måned før de
nåede tit Sydlangreland. Fra den 29/9 sås de første trækkende
fra Dovns «tint, og frem til 22/!O trak 97 fuq1e. Bedste dag 36
d,eo L7/IO. Stor Korsnæb blev set mange andre steder I amt-et'
bl.a. Fyns Hoved 20 d.eo 2O/IO. Nr. Nærå Strand 28 den 20 /IO'
Ristingå by 47 d.e;28,/10, Otterup 14 den 16/17 '. I alt blev 405
fugle indrapporteret. aug: 5 sep: 39 okt: 277 novtL]-3 dec:31'
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HVIDVINGET KORSNÆB (loxia leucoptera)

Alle iagttagelser nævnes; Fakkebjerg 1 den 14/70, Dovns KIint 8
trækkende den !7/LO, Ristrnge by 7 den 2A/L0, Odense A 1 den
2/L2 og Alleskoven-Fåborg I den ll/tZ.

KARIIINDOMPAP (carpodacue ervthiruE) L6790

Sidste år var der kun iagttagelser fra Fyns Hoved og Sydlan-
geland. Her i '90 er to nye lokaliteter kommet tiI, dog kun med
enkelte iagttagelser.
Den første fugtl blev set ved Egedgård på Sydlanqeland den 1715.
Fra Fyns Hoved er første iagttagie).se 2 den 2O/5. Nye Iokalite-
ter er Romsø 1 sy den 30,/6. Fra sædvanligvis påIideIig kilde
(SØB) er der meldingr om 11 ynglepar på Sydlangeland og 2-3 par
på Fyns Hoved. I alt er rndrapportereL 73 fugle. Sidste iagtta-
gelse Vestre Gulstav Skov 1 den 24/7.

DOMPAP (pyrrhula pvrrhula) LTLOO

Spredte iagttagelser fra hele amtet året igennem, men kun få
større ftokke. Fra første halvår: Fyns Hoved 10 den L/\, Paø
Enqe 30 den 3/1, Vintermosen lL den 4/L. Ingen indrapporteret
fra forårstrækket. Der er melding om 13 ynglepar. Fra andet
halvår: Den L7/lO var "Den-store-dompape-dag" på Sydlangeland.
120 fugle blev observeret ved Gulstav ØsLre Skov/Dovns KIint,
hvoraf de 14 er set trække. Andre tal:. Brændegård Sø L4 den
3O/lO. Fyns Hoved 16 den 7/!I, ØsLerøsø-Knudshoved 18 den 2/12
og Langesø L7 den 3O/I2. Arstotal 683.

I(ffiNEBIDER (coccothrauetee coccothrautee) L7L7O

Arstotal 737 fuqle, hvrlket er 75 mindre end i '89. I det
førsLe halvår er set 78 fogle. største antal; Lanqesø 6 den 9/4
og Gl.Dyrehave 5 den 22/4.
Kun 4 ynglepar er indrapporteret. Fra efterårstrækket ved Dovns
Klrnt er kærnebider kun iagttaget trækkende 3 dage, nemlig 2

den 30/9, 15 den I7/LO og 2 den l8/IO. Fra andet halvår er
største flok set ved Ringe 20 den 7/L2.

V.æLINGR

LAPLANDSVIERLING (calcarius laooonicus) L847O

Kun 11 laplandsværlinger er indrapporteret, alle fra andet
halvår. Den 1,6/9 blev der set en enkelt fugl på følqende 3
Iokaliteter: Rrstinge Kiint(træk), Monnet, oq Keldsnor, begge
rastende. De føIqende fuqle er aIIe set på træk fra Dovns KLInt
8 i perioden I7/9-2O/L0. Max. 3 den 2O/LO.

SNESPURV (plectrophenax nival is) 18500

Et megret dårligt år for snespurven. kun \/4-fuqle i forhold tiI
'89. Arstotal kun 264 .Førsrue halvår : 160 fugle største flok
Vresen 30 den 6/2. Sidste forårsiagttagelse Keldsnor 1 den
l2/3. Førsle fugrl fra andet halvår: Knudshoved I den 23/9.
Største tal: Mågeøerne ved Boqense 40 den 26/L2.
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GULSPURV (emberiza citrinel Ia) 18570

Som sidste år ikke mange gulspurve, men et par tal skal dog
nævnes: Gulstav Mose 100 den 3111, Påø Enge 100 den 8/3,
Hverringe Skove 24 sy den 9,/6. Efterårstrækket på SydIangeland
er repr-senteret med 173 trækkende fuqle. Max. 48 den 25/ll'
Største tal fra andet halvår: Langesø Gods 80 den 3O/L2-
Arstotal 2662.

HORTULAN (enrbcriza hortulana) 18660

1.2 fugle er iagttaget. AIIe nævnes. Fra foråret, første iagtta-
qeise, Fyns Hoved 2 den 6/5, Gulstav Mose 2 den 7/5.
Efterarets fugle er a1le fra Sydlangeland. Gulstav Mose 2 den
11,/8, Dovns Kirnt 4 trækkende den 25/8. Sidste iagttagTelse
Dovns Klint 1 rastende den 8,/9.

RØRSPURV (emberiza schoeniclus) 1A770

Et rimeligt godt år med årstotal 1708 fugle. Fra forårstrækket
på Fyns Hoved er kun indrapporteret 11 trækkende fugle i daqene
24-25/3. Største taI fra første haivår er VejIen,Tåsinge med 27
d.en 29/4. Der er indrapportereL L43 ynqlepar. Efterårstrækket
på Sydlangeland i perioden Il/9.2O/LO gav 916 trækkende med

max.-400 den 2A/9. Andet halvår i øvrigt lnqen større tal, dog
kan nævnes: Gamborg Inderfjord 10 den LO/7. NlegeL få vinteri-
ag'ttaqelser f.eks. jan. 1, nov. f- dec. 2-

BOMIÆRKE (mi I iaria calcadra) 18820

Som sidste år spredte iagttagelser af enkelte fugle fra Nord-
fyn, Hindsholm,/Kerteminde, Horne og Sydlang'eland. Dog skal
nævnes en flok på ca. 100 som er set ved Østrup i dagene 2l--
22/2. Kun 1 ynglepar er indrapporteret. Fra andet halvår:
Otterup 9§ den 3O/LO, Dalby Bugten 10 den 2/L1' og Beldrrnge
Flyveplads 13 den 28/L2. Arstotal 348.
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INDSE{DæE TrI. ARgRJAPPOTTTE{

EA
R'A
JM
BJA
loA
lm
EB
NB]
KEL
lEtr
FI,B
JBf
JB
JøB
s[,8
lfic
m
l{cc
PD'
O,D
Pæ
KDJ
DYB
EEE
ct,o
EEH
PBE
IET
rcE
JFR
Læ
KIH
LM
IHH
PlH
l.ct
HE.
AIIH
Ptd/
OJJ
llK
GKN

f ik Amwdsen
Flennrrg G. Ardersen, Morud
Jacob Ardersen, Sverdborg
Bjørn Jacob Ardersen, kønshøj/Kbn.
Mattias Arderson, SkåruP
Moqens Bak, Odense I
Eggert Barke, Martofte
Niels Eooholt Jensen. V. S<ernirEe
Karsten ll-r-sk Laursen, Odense C.

Thonas B-rus Ntelsen. Middelfart
Flennrrg Byskov. Rirgte
Jens Bd<.
Jerrs Bd<kelurd, Bogense
Jørgen hkke iurd, Ferrits lev
Søren Bøqtelurd, BagerkoP
Mikkel Carlsen, Fåborqt
Roif Cristendes. Vdløse
Hans Chu. Christiansen, Odense SØ.

Per Dahl Jensen, Sverdborg
Claus Dalskov. Tt^aneka
Per Dangård Paulsen, Fåborg
Kurt Dre Johansen, Odense Sø.
Joacin Dybbroe, Fåborg
E.E. Ecklon, Sverdborg
Teao @edgård. BagerkoP
kik Ehnsen, Få-borg1

Peter B. kiksen, Vtriøse
Tea.o friksen, Tomnerup
Bo Esbech, OtteruP
Jeppe Faick-Rastrussen, Fåborq
Lars OIe Gjesirq, ifrøskøbirq
Kr:rt llansen, Nyborg
Lars Hansen, Odense N.
Tio H. Harrsen. Odense N.
PouI Henrik lldr-r'7Lz, Sverdborg
Morten Haug, Sørdersø
Thonas Hellesen. Odense NV.

K. A. Horneman Flansen. Sverdborg
Peter lfuenegård, Vrssenbjerg
Ole oq J6rgen Jensen, Odense NV.

fYank Kinnuen. Sverdborg
Gunrnr l(nudsen, Fåborg

lfiN Henrik lhudsen, Rrrge
t{JL Nie]s Jørgen larsen. TJeIe
PEL Palle Bo larsen. OderLse C

NIÅ Nieis larsen, Odense M.

KLA Kristtan B. Larsen, Odense C.

KIL Kirsten Laursen. MallrrE
Hl'L Hans Llrd
æL Solverg l-urrl. Odense M.

EEI{ Edith Madsen, Arslev
KRM l(resten Madsen. OttruP
GEM Grete Madsen, Odense M.

BEI Bo Borg Mikkeissen. odense M.

AIM Arne Irqenan. Fåborg
t{,(J Michaei Mosebo Jensen. Morud
MMll Morten MøIIer Harrsen. Vanløse
VIN Vivian Nerde1, DaIbY
KNN hhud Nielsen, %bY. Frø
PNI Poul Nielsen, §borg
BNI B;arne Nielsen, Sørderborg
Ptr'l Peter Nordqulst. Marstal
æD Eent Odgård. FtøruP
JP Jesper Pedersen, Odense NV'
STP Sten Pedersen, Odense NV.

JKP Knstran Poulsen. Morud
mP Hanne Por-rlsen, Oderrse |,lØ

JÆ Jørgen V Rasmussen. S}<åruP
PVR PouI V Rasmussen, Sverdborg
Lm l.ars B. Rasnussen. Fåborg
PRA Per Rasmussen, Arslev
tÅR Lars Raunsgård. Odense S

ORS OIe Rlchter Sørensen. V Skernrrge
æC Ove Schou, Oder:se N.
SE Martrn Seeberq. Odense S.
ESK Esther Sl<ou. LYngbY
ESN Eent Stauqård Nlelsen. Rirqe
E€ Bo K. Stephensen, Kertemrnde
JSA Jacob Sterup Andersen. Sverdh>rg
AA.5 Åge Sd<oose . V. SkernlrEe
DP DOF's Ungdorsle-lre
AAW Aqe }hcLman. Odense SV.
ROl{ Roar Wrldt
ØTE Ø-Læll:lg v/ Harrtf,z og Morten
CtlA Chrlstrna Akeroan. Svendhc,rg
Hæ Han's Ægrdrus. EkobY
øRN E-]ner tl:rnstrup, TommeruP
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