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dva]-e' Vl' har
er HAVREVIMPEN på gaden J.gen efter'lang tids
llv I dån gamle vipstjert, fordl mange medlemmer har
p".i"t
-,rAtryftnyt
ånske om et llkalblad, stden vl af Okonomlske årsager
var irodt tll at ophore med at være tilsluttet Ftmsk Natur'
Også for DOF-Flms bestyrelse er der et voksende behov for et
k6ntaktorgan, ;å de fynske ornitologer kan holdes informeret om
de efterhånden mange åkttvltetet, der er lgang, og forhåbentIlg
få lyst tL]. at deltage I nogle af dLsse.
af de
I dette fyldtge prøvenunrner gives eksempler på nogle
fremover
ttng, som vf patånfer, at et lokatblad for DoF-Flm
skal' indeholdå, såsom lokalltetsbeskrlwelser, frednlngssager,
åebatstof, tndiag fra arbeJdsgrupper, fettstof og meddelelser
om bl.a. ekskursloner, moder og meget andet.
Arsrapporten for 1991 udgor en væsentllg del-af-dette nummer'
Udfoåirtngen er anderledås end I de foregående 1O selvstændLge
årsrapporler, hvor aIIe forekommende arter blev omtalt' Denne
garrg itåt vl udeladt arter, der Lkke er så meget at Eortælle om,
åg i stedet uddybet omtaLen af de fuglearter, hvor der er gJort
mere lnteressante observatloner.
Det er planen fremover at udsende HAVREVIMPEN 4 gange årligt,
sådan at bladet kan postadresseres til den btlltge tLdsskrl-ftporto. Hvert nummer vll bllve på omkrLng 20 slder med et mere
åmfattende efterårsnummer lndeholdende en oversigt over det
foregående års fuglelagttagelser I amtet.
en så
Udsendelsen af et gratis lokalblad tll
e'
bekostelLg affære, at DOF-Fyns budget i
giften
Derfor er det nødvendlgt at få i hvert
at
dækket ved brugerbetaling. Så, hvis du
e 40
*åat"g" 4 numrå af HAVREVIMPEN I 1993,
kr. på vedlagte gLrokort.
Det er vort Onske, at alle medlemmer modtager bladet' Dette er
hvLs kun
mullgt, hvts ttlsirækkeligt mange vil betale. Omvendt,
et fåtål reagerer, nå det overveJes kun at udsende HAVREVIMPEN
Så
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Nyt fra amtsnaturudvalget
af Flnn Eriksen

Der

Her

rndstJ-Itingen for si:;*.aå;
forhand].ere.

nr. 75 arlores attså af de centrale
Nærå
l_:

DoFtere og 2 DNrereDOF og DN om sP6rgsnå1
vater, naturgenopretning,
E forste vigttge oPgave blev dog
ovErevlelon. Her blev udvalget
er'

JFU,

1) Agernæs FIak
2) r;derste der af Nærå Strand
3) Yderste del af Nærå Strand
provereservatordnlngen lober over 4 år:
1. år: Jagt i 1)
2. år:. Jagt J' 2)
3. år: Jagt t 3)
4- år: Ingen Jagt
til gengæId-for et forbud mod motorbådsii.-io-;dien'of,gtves
linie fra Agernæs-til Ebelos
åt-å.raaå-uetiænset-ar-en
J"åa-i
ååiåø.tn:Orne, derfia over Brådet og ÆbeIO HoIm tLl Lindo'
gående ud På,

Intet Jagt- og forstyrrelsesfrit

Iinger:

indforelse

4

af forbud mod motorbådsjagt'

område'

Ilands og FYns amter'
på den l{t?k?.side' Det
Intet Jagt- og forstyrrelsesfrit-område
af DMU I rlghed med'
rnå"trirå=,
:agiåil på a3ergana vurderås
trtiæIået ior åorfanal og FIOJIsand, som fredes l- 5
n åå-å", er "t
år.

naturudvalgenes opgave at udfylde rammerne'

Jeg viJ- her kort gøre rede for udvalgets vlgtlgste

Ie Jagtforeninger.

indsttl-

DOF's nye feltproJekt

VIt

DU VÆRE MED?
af Morten lvlefsen

vl- Iaver meget grundige veJledninger, du får kort over området
og løbende veJledning, Du skal derfor ikke holde dtg tllbage,
men meld dig som deltager. Du vil få en masse gode naturoplevelser, og du vil bidrage til nyeste viden om danske fugle'
Hermed hjæIper du også DoF's fuglebeskyttelsesarbejde.
AlIe deltagere får lobende besked om de resultater,
gennem projektet.

På trods af mange års meget store indsats fra mange fsltornr'tologer kan vl- tkke besvare sporgsmåI som:

Du kan melde dig som optæIler ved at ringe tll

Er bestanden af Kornværling tættere på ErO end omkrl-ng Bogenss,
og hvordan L forhold til resten af landet?
vi har selvf@lgelig et nogenlunde kvalLfl-ceret bud på svaret,
hvl-s vJ. ellers f@rst får snakket med et par af de lokale
ornito].oger.
vl ved ikke, hvordan fuglene fordeler sig I landskabet, vl har
l-kke noget samlet overbllk over de ynglende vandfugle på fyn.

FUGLENES DANITARX

For ca. 2O år siden deltog mange fynske ornitologer I Atlasprojektet, der kortlagde udbredelsen af de danske ynglefugle, men
desværre ikke oplyste noget om, hvor mange der var.
For knap 15 år siden blev Fyns fugle kortlagt af over 1OO
ornltologer, der I tre år besøgte mere end 3OO fuglelokallteter.
Dette enestående arbejde er siden blevet fulgt op med yderlJ.gere kortlægning af enkelte områder. Her kan nævnes odense
FJord, Knudshoved ved Nyborg, Fyns Hoved og det sydllge Langålana. En del lokaliteter er konstant blevet optalt I yngletlden, lJ.gesom der er lavet meget grundige speclalundersogelser
af rovfugle og Stor Skallesluger.
For af flnde ud af ændringerne i forhold tll de tld1tgere store
undersøgelser og for at fylde nogle af hullerne I vores viden
der forst
om fuglene starter DOF nu et nyt stort feltproJekt,
og frenrmest skal fortælle os, hvordan fuglene fordeler slg I
Danmark og give os mulighed for at vurdere bestandsstørrelser
af arter, der lever spredt i landskabet. vi vil kunne lave
Atlaskort, der viser tætheden af mange fuglearter- VL vl'l kunne
Iave sammenligninger med tidligere undersogelser, og vJ' vJ-l
kunne kortlægge et stort antal små fuglelokaliteterTakket være ny vlden om fugleoptællinger og nye EDB-baserede

måder at behandle indsamlede oplysninger på. kan vi få mange
spændende oplysntnger ud af de oplysninger, der indsamles ved

gennemforelsen af de kommende års feltproJekt.

Det kræver dog en god dækning af landet, og vl håber derfor at
aIIe fuglekl-ggere vil deltage. Har du tLdllgere deltaget 1 et
af de store projekter, er det oplagt, at du genopfrlsker
kendskabet tll "attt" gamle område. HvLs du lkke er så erfaren,
kan du bJ'ive det ved deltagelse.
6

på tJ.f. 62 20 L9 30.

der opnås

Morten Nielsen

- æ koirtl.agnt.ratg af Darnarks fugTe og fugleTokaJ-lteter 7993-95
Sådan foregår det:
Du ska]. i samråd med din lokale koordinator væIge det område på
5 x 5 km, som du kunne tænke dig at undersøge' Tænk her på, at
du måske skulle væIge et område, du ikke plejer at færdes i,
det kan glve mange nye, gode oplevelser. Undersogelsen genne.mføres i 5 x 5 km kvadrater i områder uden om de lokaliteter,

Vi kan nemlig uden
der dækkes under lokalitetsregistreringen.
problemer efterf@lgende lnddrage oplysningerne fra Iokalltetsregistrerlngen i Atlasset. Atlasundersøgelsen gennemføres ved
at optælleren
- forst laver en simpel udgave af punkttæIlingen i sit kvadrat,
i alt 1O0 minutters optæIling af ca. 50 af de almindeligste
fordelt i området
ynglefugle, fordelt på 20 steder tilfældigt
- dernæst bes6ger de små lokaliteter for at registrere de
vigtigste ynglefugle
- og sluttetlg en eftersogning af nataktive arter og spredte
forekomster af udvalgte arter.
Atlasregistreringen
det første.

gennemføres i et af de tre projektår,

helst

af lokal,
med dækning af lokaliteter
Lokalltetsregistrering
natLonal og lnternational betydning (efter Dybbros klassificering i den tl-dligere registrering) gennemfores i hvert af de
tre pioJektår. På alle lokaliteter optæIles ynglende fugle. På
relevante lokaliteter optæIles endvidere rastende og trækkende
fug]-e. Disse lokallteter er udpeget af den loka1e koordLnator.
Det bedste er, at den samme optæller dækker hele området, men
er det for meget, kan det deles, såIedes at en tager selve
At1asdelen, og en anden dækker selve fuglelokaliteterne-
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Ny vadefuglelokalLtct

t

Odense Kommune
af lviels

Earsen

sommeren 1991 at gA
Blandt odense-ornltologerne begyndte der i ved
odenae Kanar'
å*-å" nyrunaån iaaetugrå--rokarltet
;il;;
nord for Stige BYslg at være et såkaldt "slambassln"' som odenge
avde etableret året fOr' Bassinet anvendes tll I
af lndpumpet materiale, som bliver afgravet
for'at bevare vanddybden i kanalen'
5OO meter (25 hekslanbasslnet er et flrkantet hul på 500 xsom
diger på-alle 4
lagt
er
bund
9p
tar), hvor aen opg.årede
der lawandede sØer' og
;re&. r en del åi uunaen dannedes
efterhånden som vandet sank L lobet af foråret og sommeren,
opstod der tørlagte mudderpartl-er'

i].lustrere:
32 derr 23/?.
68 derr 26/6.
Klyde:
Stor Præstekrave: 6O den 13/8.
L6O der: 23/7.
Vibe:
37 den 13/8.
Brushane:
79 den 15/8.
Dobbeftbekkasin:
32 den L2/8.
sortkllre:
4? den L3/8.
Rødben:
24 det 3l/7.
Sva].ek].Lre:
24 den 7/5.
Tinksmed:
6 den 13,/8.
Stenvender:
35O der: 22/7.
AIm. Ryle:
23 adulte det 18/7, 46 juv. den 26/8.
DværgryIe:
23 adulte den 2L/7, 47 Juv. den 28/8.
Krunnæbbet RYle:
strandskade:

1, han i sommerdragt'
for odense F3ord som to stldemå,råg"t
"å "åJrå"rr6t
ger.
f vadefugle er i slg selv lmponerende'
man
rsigtsfoiholdene er helt I top' Nårhele
dtie, har man fuldt overblik over
ene-er tættest på, og har oven I købet
t kan studeres i medlYs.
Hworfor raster så nange vadefugle I' slambassinet?
der fra
Odense FJord llgger på en meget-stor vadefugletrækrute'Dette
Skandlnail-en og-nustånd rammår lnd på Nordfynskysten'
ogsa [unnåt observeres ved besøg 1 srambasslnet' hvor
;;;k;;.
især flokke at spovå. og tt5ejr"r er blevåt set (og hOrt) trække
over lokallteten.

Odinshane

;;;å;;;;

tl.dligere"set i
Sortkllre, Svaleklire og Tlnksmed eri aldrLg
Fjord-området.
odense
lokalltet
på
enkerf
en
.iåi.:"rrtål
iåii-ui"" dei set i- vaderugrearter, bl'a' 3 odinsh6ns og 2

så

Kærlobere.

Frentlden for Slanbassinet

er ikke statlsk' I
Et så kunstlgt vådområde som SlambassLnet
påbegvndtes lndpumpning af opgravet materrale
;p;;d;;-is6i
frå kanalen, oPSPædet 1 vand.
ttl glæde
HeIe bassinet rtar været vandfyldt vinteren lgennem,samt
spidsænder
og
skexrtr-,
Troldændei.
af
for bl.a. flokke
Atll-ngænder har rastet her på forårstrækket'
""i"ii"

På et tidspunkt i foråret

1992 var der frto

vadillndar

langs

Indl.g fra foruanden:

diget ud måd kanalen, og vadefuglene begyndto it rakr at^€tab-

tidt

leie sig: Små og Store iræstekraver, R@dben, Klyrtor og Strandskader. Lidt vadefugletræk blev det også tll, bl.a. I T€mmincksryler en dag midt i maj.
I juni blev indpumpningen genoptaget. og basslnet fyldtoe
nælten helt til kanten af digerne- Sidst i JuIl var der dog
fordampet så meget vand, at der blev dannet enkelte mlndrs
mudderflader. Dette var nok til, at der kunne ses småflokke af
ryler og præstekraver.
Sæsonen -92 blev såIedes stort set ødelagt af de gentagne
indpumpninger, og området vil nok I lObet af en årrække gro
tit; hvis åer lkie g6res en Lndsats for at bevare stedet som en
Men hvis området får lov til at ligge i ro,
vandfuglelokalitet.
vil dei i de næste par år uden tvLvl være basis for et spændende fuglelJ-v her.

om DOF-Fyns

bestyrel

sesmØder

af Flemming Bgskov

SÅ HOLD øJE MED SLAMBASSINET
Odense FJord-gruPPen

moderne.

Opdagelsen af Slambassinet medf@rte at mange ornltologer fik
Kurt
øjneie op for Odense Fjords fuglemæssige kvallteter- Så-da
pire I efteråret 1991 tog LnLtiativ ttl dannelse af en Odense

En stor kvalitet

Fjord-gruppe, var tilslutningen stor. En snes ornitologer
i
tåt1er-fråmover op mindst 1 gang om måneden på 15 lokaliteter
og ved fjorden.
Gruppen har favet en rapPort over fuglellvet i fJorden for
fggfl nvor der bl.a. peges på, hvordan Slambassinet kan bevares
Rapporten er sendt ti]. politikere i
som vandfuglelokalitet.
Fyns Amt og ae a fJordkomnuner, og uddrag af rapporten har
været bragt i Fyens Stifttidende og Politiken.
Odense Fjord-gruppen vil I de kommende år følge udvJ-klingen i
de mange positive ting, som er lgangsat:
- Naturgenopretningen på Vigelso
- Adgangsforbud i yngletiden på 13 Oer I fjorden
- Et 3-årigt

jagtfrit

prøvereservat i Egensedybet ved Hofmans-

gave og Enebærodde

- De oversvommede enge ved Kærby Fed
Mere om a].t dette i kommende artikler.
Kilde: Odense Fiord-gruppens rapport for 1991.
oBst t !

odense FJord-gruppen sOger flere optæ1lere ti1 dækning af de

vl-gtl.gere lokallteter.
uenvendelse tLl: Kurt Due, tIf.

65 93 22 57.

ved arbejdet er, at Søren Bøgelund og Kurt Due
har været med i snart et kvart århundrede- Deres indsigt,
ekspertise og viden er en stor kvalitet. som vi ikke kan
vurdere hOJt nok.
Klokken halv tolv er vi så igennem. Nogle punkter er udskudt
ti.l næste møde, og vi har atle påtaget os forskellige gØremål i
DoFrs tjeneste for fuglenes og naturens vel. Godt trætte er vi
så hjemme kI. 1.OO efter en lang koretur fra det næstsidste hus
på Sydlangeland.
Et stort problem ved arbejdet er, at vi mangler mandskab, der
vil påtage sig arbejde. Et andet problem er, at vi mangler
Ioka-ler - et iokalblad - et lokalbibliotek - et sted til små
møder og kurser osv.
Disse'problemer er allerede haLvt IOst med dette blad og
lokalerne på Risingskolen i Odense (mere om dette i næste
nummer). Lur mig, om vi ikke i 93 har styr på tingene - mange
ftere til arbeJdet - et velfungerende kontor med skrive- og
kopimaskine etc. etc.
Har du lyst ti1 at give en hjælpende hånd? Så kontakt din
bestyrelse, og vi kan i fæIlesskab hæve serviceniveauet for
medlemmerne.

- det forsømte
r 93 dreJer det slg om det store "feltprojekt"
vestfyn - den nye Jagtlov - den store medlemsundersøgelse og
det feedback vl får herfra.
Lad os alle styrke DoF-arbeidet med energi og indsats fra al1e.
så vi kan folge med i lokalbladet fra DOF-Fyn en gang I kvartaIet. Opgaverne er utallige - gIæderne ved at se på fugle
uendelige.
1'l
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Ekskursioner

}IøDER OG EKSKI,'RSIONER

RAVNIIOLT

Kontaktadresse: Formand:
Flemming BYskov
Bystævnevej 1 A
5750 Ringe
r].f. 65 9A 22

LA

Ved ekskufslgDefi
Esben Erlksen
RødegårdsveJ 281, 2.tv
5230 Odense M.

rIf.

65 93 08

-

LINDKER

sOndag den 22- noveober 1992
iåae"i.a: rndgangen til Ravnholt kI'

iååå.,
-

08

rlemming åvskov, tlf'

8-oo

65 98 22

La

hvor man netop nu
vi går en tur på ca. 5 km' i efterårsskoven'
Endvidere gode
duer.
og
drosler
ii.rter,
frokke-ai
kan se store
Ravn' Husk
samt
vinterroviugre
TræIober,
rorttået
;;;";.-;;i
12'00'
kr'
ca'
Afsruttes
LixL"tt'
fodtoi åt
i"i""iirgt
BRÆNDEGARD

Sø -

NøRRESø

sQndag den 6. decenber 1992

MØder
srone rsÅoeRÅoc rucLrsrAtroN
rorsdag den 25. november 1992 kI'
"Kabareen", Badstuen, Odense.

L9'3O-22'OO

Jan Rasmussen fortæIler og viser dlas fra en af Sveriges bedste
fud].estatl.oner' Jan har L flere forårs- og efterårssæsoner
på oen- Efter modet hvsge på "Den Brølende
;iil;;;;;a-iugre

iåa""i"a, ved Brændesård kI' 9'OO 62 62 34 76
steen Bak seniiksen, t:-f '
ile;;;
SO traver vi rundt om Norresø
r. Er søerne isfrie ses mange
Desuden chance for en del
n- Søerne er det sted 1 amtet'
- så måske?
nde og kikkert'
TIL

And".

øRNETUR

åNDESBJERGENES FUGLE

iåa".t

"Kabareen", Badstuen, odense.
Museums
Jon Fjeldså viser billeder og fortæller om Zoologisk chance
for
cIæå-dig tir en enestående
p.å:åii i endesbJergene.
L hele området er
åi åpfeve ,,ekspeiteå". Vor viden om fuglene
iåt iesXeaen, åerfor kom og hør om dette pionerarbejde'

Så byder chancen sig igen for at komme til

Torsdag den 1O. decerber 1992 kI. 19'3O-22'OO

GENERåLFORSA.I'{LING

Torsdag den 21. januar 1993 kI'

"Kabareen", Badstuen, odense.
Dagsorden ifø1ge vedtægterne.
et
g"t"ralf6rsam1itlett
ifi".

19'30-22'00

"OVERRASKELSE'

Jørgen Jensen, tlf'

til

de fremmodte'

66 16 45

87

mange Havørne, KongåOtie og R

ses normalt aIIe oienståenåe
forskellige spætter og meget a
og overnåtningen
privatbiler,
ptaceret i omr
ii;;;;-;;;tratf
siååentle tilmelding til Jørgen Jensen'
SoLLERUP,/ARRESKOV

I AFRIKåS BJERGREGNSKOVE
Torsdag den 25. februar 1993 kI' 19'3O-22'OO
"Kabareen", Badstuen, odense.
Tanzanlas
Jorgen Rabøl vtl netop hJemvendt fra Kenyas og
og resultater fra
rjåig."gtr.kove fortæIie ån sin forskning på,
hvad din haves
fierå UåsOS 1 regnskoven- Du får svaret
Afrika-træ[kere -oretager sig i vinterhalvåret'
FUGLE

SKANE

Den 12-14. februar 1993

Skåne og oplewe de

eiret rimerigt
chance for
Vi k6rer i
hytter' der
pris ca' 650 kr'

Sø

S6ndag de 14- februar 1993
iOa.siea: SoIIeruP Gård kl' 9'00
Leder: Erik Ehmsen, tlf' 62 64 L5

59

tur til
AfhængJ-gt af vejr og isforhold..går vi enten en

s0en

Hure" ror 3!-::-"r::I-':l:?T::?,,^^;ii;;-;;-så.,.r".- "Heivedes
*t"g" dvkænder' stor Skalresluger'
."t mange
i"rii ses
Er sOen isfri
småfugle.
Hå;;giå.=;."Io""for-Lili" :I:ll":l:g::'^:: :if::.
ilgå.å*-a", ". goa"-åhånåer
n,1=;3.91' H?"9:"-^-11:I:^:""u"' den tilbase'
;;;;
iå3=ii,i.iE';;
ili"x'i".""riigt ioatøi, kikkert og termokande'

- TASINGE
21- uarts 1993
iåaesiea: BjerrebY Kirke kI' 8'o0
;;å;;; r.Iierå Bomhort, trr. 62 24 ts 5e
for at se efter de
En travetur på Sydfyns største strandenoStrandskade'
ROdben'
-oå""åå"
-Grågås'
f6rste forårsbebudeiå-såm-viUe,
gode chancer for mange ænder' Husk
Sanglærke og Stær.
iodtoj. kikkert og termokande'
tåiiritigt

T,IONNET

Sdndag den

13

FUGLE

I

Vejret

FTNS AIIT 1991

1991
være mild og fugttg' og alt
træk uden nævneværdlg frost

med en

?"å:'" :*:.3"":i;åJ':?
Februar3
vejr rned en del frost'(vtnterferlen)
åg t dagene 1O-19
ve.ir fortsatte med let frost,
og skiene kunne stoves af
Jå*'aåi-iåIiå-"i-i""ået snedækkåt,
forekornmer stedvls
ii"te at' I denne perlode
for f@rste gang i .åå
t"*p' ned til ---18 grader' Søerne var
streng nattefrost

r;a"i;i"e; a*ereae"ii"-ilå' F;";;,T"åE

:§"":5:::å::u""'

r og regi og blæst' -Den første
et lun med nogen nedbør' varmen

lokaliteter.
statusrapport over de
Det kan 1 denne forblndelse nævnes' at en
udårbeJdelse på
under
er
r"gråir,r-r-tryggerev-Nor
sidste 1o års
raves på
RapPorten
grundlag af lorarrilt=."grttiåt:.g"Iu' brug våå unders0gelser
af
tll
besttlllng "t r'yrr.-e.t"ftå*t"""
vandkvallteten i noret'
for L992
Retninqsllnler for indsendelse afaffuglej-agttagelser
Havrevimpen'
omtart L næste nummer
;li-;ii;;
RAPPORTGRUPPEN:

- Honsefugle - Storkefugle Anderaen
- Lappedtykkere - Arefodede
steruP
Jacob
v"a"t"gre:
vå"anå". - ii"ttår"giå Lommer

Andefugle: ErLk

Ehnsen

Rovfugle: Esben ErLksen & TII llansen
KJover - Måger - Terner: Nlelg Larsen
Spætter:
Alkefugle - Duefugle - Ugler - SeJIere - Skrlgefugle Hans

Hllter

tefrost'

t{sYam}rg1

blev over-

Pedersen

Spurvefugle: Hans Mtlter Pedersen & Nlels Larsen
SJæIdne fugle

frlskende vind fra Sv'
T* tlt "luglG r trhut Et 1991" hvorlra EE

191 'r IAnt'

Forkortelser arrvendt i årsrapporten
1k Zlx=

der lkke er godkendt af

SU'

puII
-ruv I'u =

=

enderår ad = adult (gammel fugl)
rst = rastende
r))

.lilI =::*I::§,
15
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ARTSGENNEMGBNG

r,rLLE LAPPEDYKKER rachgDabtus ruticoTTis

Lommer
LOI{ Gavia steTTata & C- arcttca

RøDSTRIBET OG SORTSTRUBET

I alt 152 smålommer samt 111, der blot er lndrapporteret som
ubestemte lommer. Langt de fleste er set ved Fyns Hoved og
Sydlangeland. Mht. artsfordelingen er der bestemt 41 af hver
den sydl
sydlige del af amtet (Sydlangeland + øhavet) dog
art.
ait. It-den
del
de].
flest Sortstiubeåe Lommer (32 mod J-7) og i den nordllge
ner ((24 mod 9)
(Flms Hoved + Enebærodde) flest Rodstrubede Lommer
Obs af over 5 eks. (lncl.

lom sP.):
Horsekll-nt: 11 trk l3/L,7 trk N 2313, 13 trk (11 N + 2 S) + 1
rst 9/11 og 34 trk (30 N + 4 S) 10/11.
Dovns KIinI: 14 trk SV 29/9,25 trk L'/LO, 15 trk L6/LO, )'2 trk
L9/LO og 7 trk 2O/tO.
Bukkemose Strand: 33 trk S + 1 rst l?/LL.
HVIDNIBBET

3 trk Nv 8/9 kI. 7.O1 (GKN,SøB).

Arten er fra og med 1991 taget af Su-Ilsten. BIot to fynske
iagttagelser (ira 7976 og 1986) er hidtil blevet forelagt og
godkendt af SU.
Gavia inner/adansli

sroRLoil sP.

Egedgård, Sydlangeland 1 trk Sø 8/9 kI. 15.13 (OHG).
Samme

dag som de tre hvidnæbbede.

RCdltd.t
Lo!
LoE
Sort!trubct
sDlIoE .pHvlaln.bb.l LoB
storlo! .p.
LoE.p.
I.It
LoM.r

I FF.

ht

JN FEB N
3
I

JW JUL

NR N

L2182094r
1t1361970

lq
22

3
{

15

1991 tord.lt

5
6

2
a

På ilncd

AUG SEP OXT NOV

1

1

33
11

O

O

o9.rt.

De storste ta1 (over 50) fra overvintringslokatiteterne.blev Sund
iOfg""a"t Svendborgsund (Ost for broen) 59 L}/L, Skårupore

i5-lgtt og 69 24/Li, stige Ø svd 85 zo/Lo, 28s Isl1l og 16s
7/L2 sant Fåborg Fjord 60 :.O/Lz.
ol"år"åtro.r"t på 265 tugte er ny rekord for odense Fiord og
Fyns Amt.
TOPPEI LåPPEITyXKER Podiceps cristatus
Både i Arreskov so og Hvidkilde so sås stort set Toppet LappeåVr.X"t året rundt, "i1".. er vinteriagttagelserne hovedsagelig
fra havområderne.
er naturligå-ioXaliteter havde mere end 50 fugle. Arreskov Sø
havde
vis den ene - maxtal her 126 L5/9 og L88 24/LO'forHerudover
Stryn@ 3OO
tå af saltvandsfæIdepladserne store tal: Vest
27/? og EgensedYbet LOO 27/9.
cnÅsTRUBET LAPPEDYKKER Podlceps grisegena

LOlr Gavia adansiT

Dovns Klint

tappedykkere

A25

24 20 33
3 37 8{ 85

DEC I AII

2

aL

{
6

111
261

Januar/februar bød på 3 tagttagelser: Fyns Hoved 2 L3/L'
Keldsnor 7 ls/t og Dovns Kl-jr.t L4 7/2'
I
ria marts begyntltå fuglene at soge ind til ynglepladserne'
rloi-sås de f,rste 10 såredes 1713' Denne rokalitet
r;gg;i;t
rraizåå som sædvanlig mange fugre, i år med 76 L4/4 og 70 25/5
kan nævnes Påø Enge
som maxtallene. Af anarå godå lokaliteter
10 ad + 4
ii zøja, vejren 12 lo/5, Erusgrave sØ for Kirkebv +
puff igTS og uose ved Nakkenshuse, Avernak6 10 ad 1 puII
L5/6.
I november et par store tal fra Horseklint: 15 N + 1 rst 9/11
og12N+2rstLO/ll.
eiebærodde L 3O/L2 blev eneste decemberfugl'
NORDISK LAPPEDYKKER Podiceps auritus
over normalen'
vesterskov
AIle nævnes: Dovns Klint 3 ad 8/5, Havet ved Gufstav
1 ad 5/8, Ketdsnor t ?/9 og L L6/LO, Enebærodde (havsiden) 2 ad
+ 1 juv 2ø/tO og Horseklint 2 trk N (07'50) 1Ol11'
SORTIIALSET LAPPEDYXXER Podiceps nigticoTTis
Med 11 fugle et år lidt

Der er indrapporteret observationer fra 4 lokallteter:
Trvqoelev Nor: 2 på havet 25'26/4 -og-2 lL/S'
på datoårne a-Lo/s, 19/6, 21-22/6 og 7/7' Murigvis et
iG;-,
datoerne 24/5, 22'23/7, r/8 og 3L/8-r/9'
5 23/7 og 6 L7/L-]- (EEH)' Meget store tal
te obseriation desuden gjort på et meget sent
tidspunkt, men fuglene sås godt, og der skulle ikke være tvlvl
om artsbestemmelsen16

17

I
Egretta alba
En fuql blev set I og onrkrlng VeJIen
(Tåslåge) På 4 datoer 1 Perl-oden
ia-zt /s ( P\,R, NLA, sø8, FEr ).
af
Arten
har
SU_ll
r af
tndtt
a FYn!
la]'t
Lcl-elle
Derme
forekomst herfra.

SøLVIIEJRB

vlser maxtal af
Sorthalset LapPedykker 1
vejlen, Tåsinge 1981-91Fl-guren

FISKEIIEJRE ATilEA

CT,JeTEA

ml-ndre end

22 kolonier
91 v/Morten

Årefodede

er tale om
d tll tld-

SULE sula bassana

Horsekllnt3trkNlO,/11(1lk9.34,1lk10'32og1ad]-2']r6t
( JSA, TIIH , HEL ) .
Åii"å" hyppighed J. §rns Amt afhænger t hOJ grad af obsaktiviteten ved Fyns Hoved.
Der er lkke det store at skrLve om denne art, da der desværre
*å"gf"r lmgletal. Største antal rastende uden for lmglelokalitetårne blev 50O På vresen 2515.

Storkefugle
Botaurus stel-Laris

Blot 1 fugl lndraPporteret.
Observationerne gJ-ver dog
vlsse forhåbnlnger om 1mgel:
Fredmosen L 26/3 (EEH), L 29/3
(OHG), 1 Paukende 31/3 (THH),
1 3/4 (oHG) og t L4/4 (NRA).
Stden 1982 har arten været
årltg på SYdlangeland.
En rettelse tiI 1989-rapPorten:
Observatlonen af en ROrdrum i
Sadelmagernosen 12/3 er en
skrivefeJ I.
Kortet vlser lokaliteter med
Rørdrun i Perioden 1981-91.
Prlkstorre].sen angl.ver antal
år med obsenrationer På hver
].oka].ltetet.
I alt 11 lokallteter.
18

SkarO 25O 6,/1O-

SORI STORK Ctconla

SKARV PhaTacrocarax catbo

RøRDRIJU

J.lgere optæl1lnger.
5 fi,oloniår havde mere end 5o Par: L0gtsmose skov 95' vornæs
iorO agO (landets siOrste korånt),
skov 53'
igåu:"tggaiå storsxov 64 og owreuoro
;il;67i
sxåru'pore sind LtL 2/2 og
De storste rasttar ;;t-;;;;-;a

ntgra

hele 7 fugle et flot år' En storre total skal man helt
tll 1975 for at fl-nde'
L 2k trk tw
Gulstav 1 trk s 18,/5 (FET), Egedgård v.ed Keldsnor
1 ad trk sø LO/?
efter rast 18/6 (oH;);-iiei"råge-(råslnoe)
4 lk tl-l fra
(oHG). ved Fakkemo#; AG{;'"åg'xera"ior hordt
(SøB'OHG'
11'15
kl
sv
trak
aå
trvor
4""-iåle,
lndtlI
16,/8
den

Med

ttJ-bage

FET,NRA).

IIVID SToRK Cl.conta ctconla

fugle (Lalt 9-1O(L2-14
I a:-:t 2t-24 fugle. Fra foråret kunr enllge
sås fuglene
efte;året
tt"iå-å^tåt'
ovei
utl
spredt
)
åå;i."d prlmært frere sarnnen og kun på svdlangerand'
;;:i
mærket ved Muller6d L rat 4/5'
N
trk 11/5, Vesteregn 1 trk
NØ L/6'
oret ved i<nolden L t-rktrk
Sø
Elvedgård/Molleskov 1
8/6.
6 ad rst L4/7 - dlsse trak
2 ad rst L6/7, L ad trkf 27/7
og 3 trk Sv 18/8.
eks.

o1år
a2år

Oaår

!eår

^)'r,
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EUROPIISK FLTilINGO Phoenlcopterus

ruDer totcttt

Bårlng vl.g 1 ad (3k+) rst 19/1 (vla

SIIiIGSVII{E cagnus cagJnus

ROC).

Forate danske Januarfund. Fuglen var ternnellg tan (25-30 meters
afstand), og der kan næppe vare tvlvl on, at der er tal€ on en
undsluppen f angenskabsfugl.

Andefugle
strup 18/5.
ud oier en enkelt gammmel fugl I KeldE Nor 4/8 - L6/LO og 1 ad
3Ol8 Vter@ (Odense FJord) ankom de f@rste fugle slds! i- oktober. Fra efteråret ei der kun tre observationer af flokke påsted
over 50 fugle: vLgelso LO6 26/LL, Dørholm 56 A/L2 og sa$ne
50 LslL2.

sundet.

Man kunne være frlatet ttt
selsdagen, "Same procedure

fra 9o-åra fodat bruge et cl-tat
as last year. n

xilOPSvf,lIE Cgg?,us oTor

Arten er blevet mere almindelJ.g ynglefugl ved kyaterne og
nrindre almtndellg i Lndlandet, dette skyldes utvlvlaomt andrLnger L fodeudbuddet. Alegræsset er kommet tllbage på vore
lavwåndede arealer 1 det sydfynske og L Odense FJord området,
samtl.dlg har den Ogede forurenlng skabt Etore algeforekomster I
mange soer, sA vegetatlonen I dlsEe er forsvundet.
Øtalllngerne der omfatter de små øer L "Det sydflmske Øhav" kan
fremvlså ca. 29O lmglepar, og Odense FJord Gruppen har optalt
9O reder på vlgels6, der huser fJordens storste koIonl.
PeIIe Andårsen HarrLld angav (efter Bloch 1971) odense FJord og
D,et Sydfynske cthav som Eværvægterne I den ftmske Knopsvanebestand, men også de store sydflmske soer. Her er der kun
optalt lalt 4 par I 1991. Så dlsse har helt mLstet deres
betydnlng for denne art.
oen-sanl6tte danske bestand blev I slutnlngen af Toerne anslået
tLl nellem 4 og 5OOO ynglePar.
FæIdende, overiomrende og overvLntrende Knopsvaner opholder alg
næsten udetukkende I de to lawandede områder. Her er de
storste tal for fæIdlepertoden Egensedybet 1350 22/7 og Seden
strand 31OO 6/8. For Øhavet topper strlmo ned 3OOO 27/7En sanlet vlnterbestand I de to områder på nellem 10 og 15OOO

er et rlmeugt

gæt.

PIEESVTNE Cygnus columblanus

Det eneste ated arten optræder i antal er I Kelds Nor, hvor der
nraxlmalt kunne ses 26 3,/12, endtvldere sås 2O/LO 28 trakkende
ved Dovns KlLnt. Arten ser ud tll at vare blevet mlndre talrlg
gennem årene her på rym.

sf,DGAs Ånser faba,-i-s

Det ser efterhånden katastrofalt ud for denne art på flm,
iåsteplaaserne står næsten tomme, og som trækfugl ses den også
meget sJæIdent.
rrå foråret er der kun følgende Lagtagelser: Monnet LO L3/1,
Føns Vang SS 22/L, Sollerup I trk tW L7/2 og BJergkammer 1
24/3.
Thomas Buus har besogt rasteplaserne på Nordvestflm mange
gange, men Lkke fundåt arten L foråret. Fra efteråret trar han
iøfgenae
tal: Enghaveo 96 27/LO, Gamborg 50 22/Ll og Føns vang
gO -6/L2. Der er åndvldere følgende fra efteråret: Dovns KII-nt 5
trk 15/1O og Enebærodde 8 trk S 3O/L2Folgende ovårstgt vlser det maxlmale antal Sædgæs for de
enkålte vLntre, vLnteren 1980-81 benævnes 1980.
1980 1981 Lg82 1983 1984 1985 1986 L987 1988 1989 1990

? L40 150 260 275 LOz 85
290 108 L20 LO7
De forholdsvla høJe tal fra 1987 og 88 tyder på, at der er helt
ved
speclelle grunde tff ae store ændrlnger. Fra VestJyllandgæs'
vl, hvor vånsketJ.gt det er at fLnde og optælle rastende
Nogle af arterne ser desuden ud ttl at ændre vaner meget
hurtlgt.
KORTNf,BBET Gls Anser brachgrhgnchus
Denne gåseart, der er sJælden uden for de tradl-tl-onelle rasteplaåser I VestJyuand, har gæstet arte! to gange I 1991:
uadån Helnas L2 207L 9g Stokkeby Nor 2 3,/3- AlIe var raatende
fugle. Endvldere er dei neldlng om 6 fugle skudt ved Roholm lJuledagene.
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20

!

r de foregående

1O

år var

denne

art ltge rA

'Jt16on3

81 82 83 84 85 86 8? 88 89 90 91
Arstal
2 1 1 5 1 2
5
0
0
2
t
Antaloba.
O O 22 24 5 3 31 2 20
3
6
Antalfugle
I 1983 rapporten etår der noteret 18O trækkende ved Veateregm'
å"*" obsår'vatton er en feJlmeldlng'
dogl
De fleete af dl.sse gt"--""-ååi 1 deå sydltge del af amtet,
Hoved'
Ftma
fra
to træt<lagttagelser
BLIEGAS tlnser elbtfrons
det ud tll, at der bll.ver
sgæs her På rym'
66 tg/L På xordvestflm og 9o
Gamaf mange obs'dage omkrlng
Nor 5 I4l1, Nevårkær 6 3o'/1 og
således I a1t, DovnE KlLnt 6
a Kllnt 1 V, talt nasten 5OO
O Veateregn 32O V og 3/L2
atorate dage'
kke aet Blisgæe onl<rlng Gam75 den bedste dag'
eland ses mLndre flokke af

Bllsgæs, t år bl.a. ved BogO og Tryggelev Nor'
DVmGOAS enser ergthtoptrs
tangeso gods 1 Juv N 11,/4 (14{J)'
Su-art.
rNDrsx GAs åtrser frdtcu§

se FJord-området' hvor over
nøDBrr,SET

GAS Btanta rtl.ftcoTlls

veEteregn L V lz/LO (NRA) '
SU-art.
RUSTINI) Tadorna fettugtnea
Arreskov Sø L 2/A (EEII)'
PIBEN{D llnas

PeneJoE,€

Fra foråret er der
Dæne

rasttal.

De

st

irea oP tLl 1O0O t E
max. blev 22O Ls/L

Enkelte fugle sås hele sommerens
ooså t11. Dette er det forste h
år
nitl ier, om der de sldstehar
de
1 Yngleperloden,
i
"*t"t
nemris
#:"å"t:iå13"iå;u"u",e er der kun rnerdlng om 1 lmstepar'
re år, kun i 1981 og 1982
år
r-eår'hele efteråret'err set
De fteste af. dlsse

Arreskov aO L L9/4 (EEH).
lløRxEUGEI KXORTEGIS Btanta bernlcla betntcla
af gæs
store trækobseryatloner
gen. Det er
hvor mange

det heIPlnse-

ferlen.
Allerede d.18/5 startede

trækk

. Der blev lkke observeret en
sten af Flm d188e to dage'
22
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IG{ARIIfD Anas strePera

IALINGTUD Ånas querquedula

Det ser ud t11, at denne art har stablll.ar.t al.g I Flms ADt.
Der er 15 lmglelokallteter for denIre art I a[tat, ncd tllg'"'men
2O lmglepai. D€r er Lngen opgorelse for ?r],ggelev 1 dt'sae tal.uen sonr det ses af nedenstAende eOJIedlaEraD er artcn alnJ'nde11g I noret rEaten hele året.

Arten er efterhånden den mest sJaldne svommeandeart på F!m, det
blev kun tIl 37 observatloner af tllsamnen 93 fugle,.heraf er
48 set I Tryggelev Nor, aom også har årets abaolutte nar. 12
2/8. vd over iryggelev er BOJden Nor, Påo enge og veJlen
fåslnge de slkreate lokallteter for artenBlot 3 obsen attoner fra Gmtets nordllge del (Odense FJord E
odense A).
Arets forste blev voJlen Tåslnge L L6/3 o§, den sldste Ta7ggelev
Nor 1 3Ol9. Ia].t blev der konstateret 5 ynglepar-
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s6p okt

I forhold tll 1981 er der sket enkelte mlndre andrJ'nger for
art i antet. For det forste opholder den slg her nasten
hele året nu, mod dengang fra ult. narts tll ult. oktober- For
det andet er antallet I Tryggelev Nor Eteget betydellgt,
dengang var der naxJ'nalt 15 29/6. For det tredJe EeB den nu på
langt flere lokallteter, nen det gkyldea nok udelukkende atorre
ornltologisk aktl'vltet.
mIXllID Ånas crecca
Denne art adaklller slg
fra flere af de andre
svomnefugle ved meget få
traLkende fugle, trd<ket
nA overveJende foregå om
natten. Derfor er Jacob
St€rup Andergens obgenratlon af 2OO Osttræl*enale

denne

ved Chrlstlansninde
uaadvanllg. Obaervatlonen
foreglk onkrJ.ng kI. 9 og
dreJede sJ.g on flere

atorre flokke.
95t af aIIe Krlkdtder Eea
på de pA kortBt Lndplottede
lokallteter, småflokke kan
dog Bea overalt 1 antet.
PA kortet anglv6r åbne cLrkler forårsflokke og lukkede
efteråreflokke.
Mange oven lntrende fugle,
således Blspeeng 270 I
decenber.

a Uo-loo

SKEII{D Ånas clgpeata

sldste fen års obsenationer af denne art ved de sydflmske
soer vlser nogle markante andrlnger. Di'agraNnet vlser det
marl.ma].e antal Skeander aet L efterårsmånederne for de sldste
fen år for Arreskov SO o§l Brændegård SO. Brandegård er skraveret, og de fl.re soJler hvert år vLser antallet for august til
novenier. I 1986 blev der Lkke set Skerender 1 Brandegård, mene
der I 1987 lkke er talll.nger fra søen.
De
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Dlsae store udsvlng skyldes andrl'nger I aUEe og planteplankton
i so€rne. Det ser ud t11, at der efter gode Skeandeår konmer år
med en ator beatand af skl.dtflsk. Skeenderne fouragerer på
dlzreplankton som også er fode for en del skldtfl'skeartarUd over dlsae to lokallteter er det blot Keldsnor og Tryggelev
der kan fremvlse flokke på over 10O Skeænder, her blev de
storste dage: rryggelev 95 2/8, L5O 22/9, LgO 3O/9 og 62 L6/LLKeldsnor 56 13/8, L48 7/9, L26 L5/LO og 2L 24/LL.
TaIIene for lmgleparrene af ander og gas svarer slet lkke tll
vLrkellgheden. Dette er også llgegyldlgt, hvls vl blot kunne
folge udvlkltngen I vlsse centrale onråder. Det sanlede antal
skeåndepar på rfm skulle såIedes vare 37 par efter de lndsendte
oplyenlnger.
R DEOVIDE! rrD lvetta ruflJra

Ttyggelev Nor 1 par 27/3-L/4 (mange obser'\ratorer), ROrsløkke
t han 13/{ (SøB), Tryggelev Nor t han 13/5 og 18/s (NRA)
og Keldsnor t hun/Juv 31/8 (JSA).

tJbae

IllrIDøJEf
Irångeao

SU-art.
24

rND Agtåga ngroca
L gar 2/LO (tc,lJ).
25

,6ttla
Denne art kan pludsellg oPtrade 1 stolt antal pA tllftld,.ge
lokallteter. Fia foråret er der nogle enkelte ator. tal fra
forskelllge lokallteter, medens efteråret hovedaagllg doElnereg
af tal fra BOJden.
Fåborg FJord 13OO 22/2, EnebElrodde 9OO0 26/2 a§t lryggelev Nor
LLOO 24/3.
Der har var6t enkelte oversomrende fugle I blandt andet BOJden,
Gåsebadet og Tryggelev Nor.
Nedenståendå grå--vlser antallet af BJergender t Bolden Nor fra
d. 15/11 tLL 3L/L2. Når der lngen soJle er I en feodognsperlode, betyder det, at der lkke er obEenreret L denne gerl.ode.
BJERGII{D Aytåga
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EEtrl

I

L1/LL ZO/LL 25/LL t /L2

enkelte tal skal dog tages med forbehold, da det var urouligt
at optalle flokken ordentllgt, men de professionelle tallere at
rra vttatbtoroglak statlona fll'tartLnger anslog flokken tll
\rare på onkrLng 15OOO fugle.
Også I egensedybet kunne ses over 1OO0 fugle, således 15OO I
D6

IIIrINANL Bucephala clangula
for nogle "ft?T'-l'o'
Jeg har valgt HvLnand som repræsentant
i forhold tLl de
smAfrokke
r"t-"t-triiirarg"
iåi--åprv"rrirrg"t
f'eks Sortand' og
omfatter
Gruppen
arter'
dlsse
for
tal
reelle
FIOJ Isand.
f9:"!i9::.-if^
ved at sammenllsne vore tal med flvtæIllry?I?"
t rns 1 f . vandf ugre
( iånasaæxxe-nae
iå"iliaiiråiåJi'Ji-Etåt
^optår
vlser det sig' at
)
.-^
srrn'6il-eLtna .f.ionå.f""rember 1988),
;;å";iyffiå;il";;-;il;båi,znovelt'e'
1289
l-"1i1'..?3l-ll1:'ll
den vrnterbestand'
ar
25
t
io
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nåneder af 1991 optalt ænder I
over 10O fugle er de 4 fra
2/2 og 5OO LO/z' De fleste
r,angelånds kyster, Tryggelev
Kelåsnor ].4O 7/4' Endvidere
nge 148 27/t'
l- området' De største flokke
nor 11 23/7 ' oec er sandslmdog nok lkke årligt'
,
rre træktaI, HorseklLnt 197 N
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r.rLLE SXALLESLUGER rrergus albelfus

Sonaterla nolllsslra
Ederfuglena trakmonater kan delea op I tre afdelLnger, st
forårsIræk mod ymglepladser, et sommertræk mod faldnlngEområder
i vadehavet og et efterårstrak mod varmere egne.
Forårstral(ket startede 15/3 med 16O0O ø og sluttede ned 6/4
75OO Sø. Alt 1 alt sås nasten 150000 trd*ende Ederfugle ved
Dovns kltnt I denne perlode. Hovedtral(ket faldt ult- marts,
29rc 3A72O ø, 28/3 35000 ø og 29/3 35000 ø- Tallene kunne bll.ve
virkelig spænaenae, hvls der blev talt dagllgt på Sydlangeland.

amtet' Det ser ud ttl' at arten
Arten kan næsten ses overalt Lkommer'
såredes var en af amtets
n"å. ousått åtot"ttt"
;;;å;;;
uådste lokaliteter t begYndelsen
af firserne travnen I Assens, og
det største antal er observeret
L Nyborg Havn. Fra begge disse -.
.t"å"t år der sLden lkke Lndsendt
nogen obs overhovedet.
Ud over oversomrende
lndl.vl.der varlerer ankomst og
afreJeetldspunkt lkke ret neget,
kun åfter vlnteren 1983-84 tog
fuolene afated en måned
Eltera ankommer de sldst
="åere.
i oktober, og reJser af sldst i

EDERFUCrT

FaldnlngstræI(ket startede 22/6 27OO han trak Sv og gled stllle
over 1 ået egentllge efterårstrd<. Tralket on efteråret er
mlndre koncentreret, og kun tllsannen 5OO0O blev noteret.
En Eamlet opgorelae for lmglebestanden I ryms ant mangler
deswerre, fåå oe håbe dei nye fugleproJekt vll rette oP pA
dette. Ialt 491 lmglepar er noteret heraf Vresen med 326 par og
Baatholm ned 59 ynglePar.
Endvldere anslår-Odenåe FJortl-gruppen tmglebestanalen I onrådet
til nellenr 150 og 2OO par.
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marts.

i rsgr sås de sldste 23/3, og de
forste ankom 15/11.
xun 1 BOJden Nor, Fåborg FJord og
Arreskov SO sås der over 5
indJ.vlder, I alt er der kun
oplysnlnger fra I lokallteter'
Kortet vlser maxtallene fra
de bedste lokallteter 1981-91'

STOR SKILLESLUGER

RøIt GLENTB UiIT/US

lletgus merganser

Det er forst sent på året, at de Store
1
tll s0erne, selv om de alierede sLdst
ixf.å de store ændrl
Dovns Kllnt. Der

ro kommer Lnd
trækker forbl
aldste år'
måned I

"t
hele foråret og
åA-;"Ga store frokke
39o 29/L'
liie"rå, so. Maxl,mumtåt tor de enkeltå
2O/L2.
57o
og
L3/3
43O
2OO 26/2,
mere end 1oO' Egenaedyi"n t.å andre loi<ariieter kan fremvlse
sø, hvor forårets
bet 25O 24/L og X,r"-i-i-årtåråret,3åOHvldktlde
22/L2 og SkårupOre Sund 182
max. blev LOg ?/g
run op tll 4 I efteråret'
iO/2, n, var der "g'"itå.Å."ts

MTTVUS

Et normalt år med en total på 13O fugle når oplagte "genganoere' er slet fraud af
ilå-e"Iåråi-å.-åå, en tang række enkertfugrsragttagelserog
en total 9å 24, nrr"i'syåiå"1årana 4 s 7/4, Gulåtav 2 SO J.a/S
største
de
blev
L9/5
2
Gulstav
est
.as r Perroåen 1
i;i;-io qi"!rå
G
dage
begge
I
tt1l,
3 L3/?
3
Efterårets total bråi-På 163 f
sreatener
fuglee
angeland 4
aeåste
sv
4/iO, 6 sv
2s/s, 5
sv+4rat
8/io;s
eregn 1 rst L?/LL'
Sldste
HrvøRx Eallaetus albtctlTa

raf en statlonær fugl J' en
fulgte
øB,NRA), rryggefev Nor I Jur
ad 27/? (søB) - andet år 1
LOruP Mose 1 SV 8/9 (PBL),
4/L2 og året ud' Sidste
Arreskov SO blev gagtet af 1 Juv f'.A(NRÅ)'
iågiiås"r.å aas.ni,op 1 lmm sv 12112
nge ornltologer'
v-23/4 (PvR) - sJ'den

etgus cucuflatus
Som det er de fleste kendt, opholdt der slg en HJetnskalleslui-rauå.g-Havn fra 4/t t-tl- 1911' Fundet af
;;; il; i prastdragi
af mange.
set
og
Knudsen
Gunnar
;;;;a; danske toiexåmsi - enåste tilbageværende spørgsmåI, har

IIJELilSKTLLESLUGER t

den nogenalnde

set

canada?

Rovfugle
IIITEPSEUAGE

Petnts aPtvotus

4 Hvepsevåger blev
Forste observatlon er fra Ny Geslnge, rra
-hvor
11,/1O'
11,/1O.
rrlrv'
Vesteregn
veslreregrr
fra
.ot,
aa
ulan
olå=te
.r
ån
enkelt
eil<ert
en
er
sLdste
^^+
se1l- 29/4, og den
ar foråret' og ved §zns
lobet -af
trak der 292 I lobet
iå-svai.itgeland
På Sydlangeland trak
lroveå ttei det tIl 95 I dagene LO-L2/5'
rræarrå"irgi-sas der 15 nordtrækkende Hvepsevåser
;;-;d;i-råi"
ved Flms Hoved 9-1417.
med kun 708 træt<kende på sldlaniiå "it"taret ret rå rugre
24/a og 1,/9 med L74 og 157 rusre'
Srev
aåge
;;i";å.;;-uåa"t"
SORT

GLB|IB llllvus n.lgrans

rskelllge lndivlder - dette er
ens hLstorle.
ovns Klint L S L4/4, Tryggelev
stav 1 aat Nø 2515 og 1 2k rst 1
Gelsgård L SV L4/6, Fredmosen
og 1-2k Sø S/7' BregnLnge 1 tw
nåvedarn L rst. 24/7, Gulstav 1
eldsnor 1 ad rst 15/9, Dovns
rst 3Ol9.
Deterværdatbemærke,atlTafde2ofugleersetpål,annormalt'
;;i";å --å"*t a" toå"gå'eiierårsrugle, som er flere end
28

Nø-

clrcus aerugl,osus
Arets f6rete Rørh@g sås 1Ol3 ved Dovns Kllnt' hvor også den
sldste sås 19/1o.
(Lo/g-L8/6) 36 trækkende ved Dovns Krlnt' Fra Flms
;;;-i;rÅ;;t
salnme
1, men her
Hoved mangler
r'
dag også HveP
å sYdlange
Et-f16t eftei
g såIede-s-:
ROrhOge. Dtss
SEP: 43
20
Dage med mere end LOz L2 L3/A, L4 t?
arle
2s
os
(w
ååg.iår"'år
)
2i/8
,Cii,-ia
august.
fra
de atore dage

RønHøG

BrÅ KIREøG Clrcus cganeus

29/4 og efteråreta
Forårets sidste tagttagelse er fra Keldsnor
iå."iå-p"t"s xrrni-2.7E, å" "»= fra Monnet' råslnge 4/8 bor nok
nænnere kaldes en sommerobs.
Efterårstotafen på Sydiangeland blev på 63 trækkende' flest
29/9 med 7.
EEDEIøG Clrcus Pggargus

10-11 Hedehogre,-prtmært På sv9l11S:=t9'
Der er lasttaget
-ii. -siår."setand
(outltav .og rrysgelev - Nor ) :
iiisåiaå-åi
3L/8.
6/a, I 8/q 9-s L.?L-lt
L 2i/6, L
so7s, L-2L/6,t-z 3075,
1'ziii,-z
1-26]s. 2 2s/s, L--2
\.9/8.
1ol7'
uennlnse
ved
1
z/o'og
i-Liåat'"r.-"lrå'dr".ieb
;";:å&";
29
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SPURVEHøG

AccLllter ntsus
4012 trækkende.
15 5/10.

daoe sDredt

De

lige fra

tigen- egentllg kulmLna-

uuSvAGE Buteo buteo

ldet der som sædvanlig kun er
Foråret er en ret tlmd omgang,
rt
der Lngen
ryns Hoved' Herfra .er.
ira
lu-iv"=-i""edr-åD^6n6+
snrååt"-;6;
.9t.9?t
sPredte
meget
-åg
-oaa+
tndkommet
160 1ol3 brJver
Krint
Då"""
ålEå"Hå"tI:?:""iå';6-;";i;,
deifor storste antal'
båcre-på svdranseland os i
erterår
3::t;i";"å:ili"å"åi-itnt
fugre.
r^^x^låcu{c
nZgO oo 3795
37e5 fuSle.
---^.
r,å"r,"rasvts^8zso
;il";åfi";Iå:åilIaååt-*"å
25oo
5/Lo'
r3s6
4/ro'dage På SY
Bedstå U;;'på;;åi;";i;å"ilI""-rooo
å:å:;:'
g/LO.
6/10 og 975
hhv' 1874 og
3åå":9":å7rålåå'ot"' bedste dase 4'110 og l/to ned
525 Musvåger.
set I dagene 4-9/LO'
Som det fremgår, blev langt de fleste

TARNFAIJ( Fa1co tl,nuncufus

Denmlldevlnterfl.kende}fugletilatholdeStand,derer
fra næsten rige så mange
såredes lndrapportåt"I'-ai-i"grå
iokallteter 1 Januar/febT"gT'
observatiol::"å::::":n'.ii"åå'i'åå":Yii'
9:1
1"9'upporteret
"'
f-::
varlerer
ner næsten dagrist, tåln årr"
1:5'll9l?;-..r'r=*..,

!
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15 S L/v, Åerq§rrur
Nor
I'iu*å'l)rl'*åiå.iåi"iu'l"i'-',i6-ål-:":g."r.?:"":^:l'."I'?3."å
ffi
zs/g,.,oDovns Kll_nt 30
si
)i7g-i"åa=tå'aag)l K91d:1o:.1: '::åo L,5.,,^
aa 1e sV
sv L2/Lo'
12l1o.
g/ro og
sv
Zi,'ZiÅ7"2å'u"27!6,";;-iv-izio,

I

rterovAce Buteo lagoPus
udelukkende observationer af
Et meget sloJt år med næstenråiÅr'
rorårets sldste sås 19'15 og
enkelte fugle fra "iit"t-ågefterårets forste 15/9 '
fra Lg/lo'
I efteråret t..x zS"lå'Sydlangeland' hvoraf 25 er

AFTENFTLK

Falco vesPertinus

LrLLE SXRIGBøRN AquIla Poaartna

2 fugle observeret - begge rtq-JYll-:.
1 subad N
Gulstav 1 ad rst, "",tåtå"lw 6/6-(oHG) og Gulstav
( oHG, søB ) .
SU-art.
STOR SKRIGEøRN AqulTa

8'16

DvmGFttI( ?a7co coll-nbarlus

clanga

denne art radder stg sPatteplads
oei oår år lmellem atblev
et af årene'
1991
;;";;;";;ten
våste.å6tt L s t7/LL (Nu1'

SU-art.

sP. Aqutla sPz/LO'
Bagenkop 1 øs,ø 9/6 og Dovns Kltnt 1 Sø

øRN

FISKEøRN Pandlon hallaetus

1

t
I

Dovns Kltnt 5 sV l4/9'
KlLtrt 22/8, herefter brev oe Deqste daoe
so/s' 6 sv s/1o' s sv2
5u
a sv 2r/s, 2L sv zsis iiåa't"-åågl'.9
oovns Kllnt
iugte'biev
sldste
z/Lo, I sv 9/1o og b-si-ii7to'
sv 19/10.

IxRxEFfLI( Falco srtbbuteo
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VåIIIREFAIJ( Falco Eeregttnus

BLrsHøxE Fullca atra

Et flot år
AlIe fugle

med mere end

med 15 observatloner.

nævnes: Gulstav 1 ad han Nø 26/3 (OHG), Monnet 2 rst
3O,/3 (PvR), Gyldenstens Enge 1 ad rst 13/4 (THH), Dovns KII'nt 1
ad han Nø 3O/4 (OHG), Nr Nærå Strand 1 rst 5/5 (THH), SIambasslnet 1 2k hun 1115, Kelalsnor I subad hwr: N 22/9 (rET),
Dovna KlLnt 1 ad han SV 28/9 (FET,SEE,OHG), Hov Nordstrand 1
Juv han rst 3O/9 (PRA), vigelso 1 ad hun 2/LO, Dov^s Kllnt 1
trk 6/10 (FET) og t hun V 7/10 (PRA), Monnet 1 ad hun rst 9,/1O
(PVR), Leamrner L 7/lL og Arreskov Sø 1 Juv han 13/11 (EEH).

Hpnsefugle
RøDHøXE

Nectorts rufa

mange store tal' Fra lokallteter
I særdeleshed fra Odense Fjord
looo t"gie seå maxtallene for forår og efterår I
nedenstående tabel.
BLrSHøNE 1991

Egensedybet
Sohovedbugten

10000

Tornø Kvissel
Seden Strand

23sO

Lurnby Mtddelgrund

Kertlnge Nor
Holckenhavn FJord
Skårupore Sund
Ke]-dsnor

Rl-stlnge 1 den 2818 (FET).

Arten har sLne nærmeste ynglepladser 1 storbrltannlen, hvortll
den er tndført. Da den er standfugl, må eksemplaret formodes at
være undsluppet fra fangenskab.
1 blev hOrt ved Vesteregn kl. 21.30 det 2L/5 (NRå).

VandhØns
RaIIus aguatlcus

Langt størateparten set/hort på sydlangeland. Arten optræder
kun spredt og fåtalllgt 1 den @vrlge del af amtet.
I alt reglstreret på 17 lokalLteter, hvoraf de 6 havde mere end
1 fugl - maxtallene herfra niDvnes:
Fredmosen L5 3/4, Gulstav Mose 5 7/4, Rævedam 2 22/5, VeJlen 3
5,26, Gamborg InderfJord 3 6/6 og 9/6 sant Tryggelev Nor 4 2L/9.
Enkelte overvlntrende: Jan. 3, feb. 1, nov. 1 og dec. 1. AIle
øvrlge fra perioden 28/3-14/LO.
PLETTET RøRVAGTEL Porzana Eorzana

For forste gang 1 mange år blev der lkke hørt fugle I foråret.
TiI gengæld blev der set to fugle I efteråret:
Tryggelev Nor 1 ad + 1 1k 2L-22/9 (mange observatører).
GRøNDENRT

RøRIIøNE GATITNIuTA

Ch.IOTOPUS

største koncentratloner hos denne art reglstreres normalt I
byernes parkområder samt 1 Odense A/odense Kanal.
Aiets maxtal: Odense Å (gorreby - DalumveJ) 30 8/1O + 2?/lO,
Bispeenge 22 24/LL og Nyborg Btbllotek L7 22/L2.
De

August-december
6700
2300
4490

2500

2260

1813
440

1051

2000
1500
561

Tranefugle
TRTNE Grus grus

vtGTEL Coturnlx coturnlx

VAIIDRIKSE

Januar-marts

i forhold til -sidste
Arets 3-4 traner er afgJort en forbedring
åi- åttffg" fugl. Gennem 1980'erne sås der dog hvert ar trere
fugle end t 1990 og 91 tLlsammen'
24/4 (OHG)' PåO Enge
Egedgård ved Keldsnor 1 trk SV efter rast(søB)
og Krlse Nor 1
i'åå-trxr 4/5 (oHG), rorr" Nor 1 rst 5/5
(SøB).
L4/6
ad rst

Vadefugle
i Fyns Amt'
I 1991 opstod to gode vadefuglelokaliteter
p"n-å"",-U"11ggenåe i r,umuy inddæmmede strand ved det sydllge
odense Havnevæsen'
Oa"ts" rjoiå, er et slambassin, anlagt af
åf
isr"^u.ssrtåt"
uOa gennem efterårssæsonen på høje tal for
vlrkellg mange vadefuglearter' søgård på Svdlangeland'^Det er
iå., åttaått lo[alltet tigger ved
vand I vinteren 1990-91.
fiff" område, som Uiåv sat undårPyt",
havde bl'a'.ynglende
"i
fLk navnet "Sogård
vånånufret, derpræstekrave
i 1491, som begge er ualmlndelige
Klvde oq LiIIe
soir yngletugle På Langeland.
stRrNDSKAIrE rtaematopus ostra-legus

Sldste års maxtal
Store koncentratloner både forår og efterår'
160, hvllket blegner ved siåen af dette års 6 obs af
"åi-pa
over 20O.
ianuariagttaqel:9l med de
;å-;;;å af den mLrde vlnter mange
I Fællesstrand 39 4/1, 68 l4/l og 46 26/L samt
"tOiåi"-t"t
Skårupøre Sund 14 15/1 og l7 26/L'
33
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Det blev tl]. mange store tal gennem foråret' 4 lokalLteter
132
håvde over 100 strandskader: FæIlesstrand LzO 2/2, Monnetog
Nr'
iiii, zzs 24/9, t55 3o,/3 og t3L 26/4, Mågeøerne Loz La/3

storste tal.
for de allersLdste dage, Færresstrand 20 3o/L2
i-å"å"ru". lngengt/tz,
-g
men mon Lkke der har været fugle 1
ih".O aev 1
FæIlesstrand hele måneden?
KLYITE Recvrvltostra avocetta

Charadrlus hlaticuTa
En kuldeperLode 1 mldten af februar medførte en sen ankomat med
vå"i".."å" L 24/2, Egensedybet I 26/2 samt l-alt 10 fugle fra 3
Iokall-teter 3/3 som de forste.
flest Fællesatrand 23 9/3, Monnet 35
il;=å-;6irå'torårstar,
24/3 og 24 26/4 samt Nr. Nærå Strand 2L 5/5'

aTOR PRISTEXRAVE

Etenkeltstorrelmgletalfortjeneratblivenævnt:Monnet1011 par mocl 6 i 199O.
på -r[O.tt" efterårskoncentratloner (over 40): Lluestrand 41
1eti,'eg.nsedybet 57 Lg/7 og 50 2t/? sant slambassinet 4L LL/8,
60 13/8 og 62 L4/4.
Usædvanllgt mange sene fugle blev set, fra årets 3 sidste
måneder såredes-disse: øsleroso L2 s/Lo og 3 6'110' Færresstrand
L 26/LO og 2 L6/LL, BOJalen Nor 1 28,/11 og Ha1en, Helnæs 1
L5/L2.

PRISTE§IVE Charadrlus alexandrLnus
godt år med 3 iagtt9q91991.af 4
I llghed med 199O et rigttg(oHG),
srambassLnet | 2/8 (Bc) og
i"giår sogård Pyt L 22/7
SOgara Pyt 2 acl 3,/8 (OHG,NRA).

IITIDBRYSTET

POITiERBXSFUGL

Pvt.
på største "efterårstal" falder allerede 1 månedsskLftet
junfZjuff: Slambasslnet nax 68 26/6, st'Lge ø 32 28/6 og Egensedybet 53 2/7.
kun 1 SlambassLnet, her dog lkke
iiå-augrrst'eås arten næsten
var Monnet 2
åvår 16 og de sldste g 2g/9. De eneate ovrige obs
iie, øit"loe| 5 24/8 og 2 L5/9 og en noget sen fugl - Mågeoerne
1 18/10.
LILLB PRISTEKRAVE Charadrtus du.Dlus

Charadrlus norinellus

I Keldsnor blev der l-agttaget 1 på datoerne l/9, 3/9 og lO/9
(Kurt Hansen via FET,BC).
Sldst set I amtet I 1988.
HJEJLE PTuvlålls aPtlcarta
Flokke på flere hundrede fugle sås 1 begge 9nq91-af året, fra
lanuar i.eks. Gvldensten 4o0 13/1 og slo sLO 26/L'
il;;;;i urå., rorårets suverænt bedstå lokalltet med 2oo0 2313,

2/LL og L2/LL.

Då

støiste decembertal var

Ny Geslnge

AOO

7/L2 og Skaro 5OO

2L/L2.

STRTNITHJEJLE

2OO

Pluvialts sguatarola

L/LO og Skaro 51 9,/1135

34

I ltghed med sidste år en del decemberfugle. Set på 5 loka)'lteter, flest FæIlesstrand L2 2/L2, Dorholmbugten 7 7/12 og
Hofmansgave ? L4/L2. De sidste blev Halen, Helnæs 4 L5/L2.
VIBE Yar2e.Llus yanellus
Største tal 1 Januar b].ev Keldsnor 85 13/1 - t alt set på 9
Iokall-teter
Foråret bod kun på 7 obs af over 1OO fugle, m6d Fakkemose 320
9/3 og 350 1613 som de storste.
Som sldste år mangler der lmgletal fra mange gode lokalLteter.
I år blev der talt flest på Monnet med 34 par, Maden på Helnæs
med 3O par og HJortO nred 23-25 par.
I 1990 blev det gennem efteråret tII 17 obs af over 3OO Vlber.
I år kun 11 og samtldJ-g udeblev de helt store tal. Flest
Gyldensten 5OO 27/9, BOJtlen Nor 580 9/7O og Ny cesl-nge 5OO 2/Ll
+ L2/Ll.
I december kun over 1O0 ved Ny GesJ.nge på Tåslnge, max 25O L/L2
og 28/L2.
ISLANITSK

RYLE CaTtdrts carutus

Sldate års novemberfugle fra FæIlesstrand blev fulgt op af to
vlnterobs: L 4/l og 2 2/2. Det er fOrste gang - L det mlndste L
nyere tLd - at overvlntrLng har fundet sted her I amtet.
Fællesstrand havde desuden 25 16,/3.
Fra resten af første halvår dlsse: Emtekær Nor | 24-25/5,
Fredmosen 65 trk ø LO/6 og BOJClen Nor 2 13/6 (ret sent).
Efter de store træktal t 1989 og 90 altså blot en enkelt
trækobs fra foråret 91.
Forste halvårs forekomst må antages at dreJe al'g om to forskelllge racer. De 3 første obs således om den nearktlske race
C. c. Lslard/ca, der tmgler I Grønland og Nordøstcanada og
overvlntrer I Vesteuropa (hovedsageltg Storbrltannten). I
Danmark ses racen om foråret mest L Vadehavet Lnden fuglene I
forste halvdel af mal trækker vldere til rastepladser på Island
og 1 Nordnorge. MaJ/Junl-observatlonerne dreJer slg derlmod om
den slblriske race C- c. canutus,. Denne trækker J. begyndelsen
af mal fra overvLntringspladserne I Vestafrlka tLl Vadehavet og
herfra ult. maJ,/pr1. Junl vl,dere tt1 ynglepladserne I Slbl-rlen.
Efteråret blev særdeles dårltgt med kun et enkelt stort ta1. De
3 forste obs er fra Slambasslnet: | 9/7, 4 ad l2/7 og 5 L3/7.
Maxtallene (over 15): Egensedybet 2L + 3 trk SV 2l/7 og IOO
28,/8, Slambassinet 19 L3/8, BOJtlen Nor 20 19,/9, Rtstlnge
Hale/Storeholm 16 8/9 q, Fællesstrand L9 L4/9.
De sldste blev Egensedybet 1 2611O samt Fæl1esstrand, \ 26/LO og
L 9/LL.
SN|DLøBER CaTldrl-s aTba

Et udnærket år med lalt 16 fugle.
En enkelt ret sen forårslagttagelse - BOJden Nor 1 14,/6 (NBJ) resten fra efteråret L perloden 2L/7 (Enebærodde 1 trk fW) tll
24/9 (SyLten ved Næbbe Skov, Langeland 1 rst).
St6rste tal: Dovns Kllnt 4 trk SV + Keldsnor 3 rst 2O,/8 og
Fællesstrand 2 L4/9. Bllers kun enlige fugle.
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DVTRGRyLE CaTTdrts ml.nuta

4 forårsobs: Thuro Rev 2 LO/4 og 2 L9/5, Monnet 4 25/5 og
Slambasslnet 4 29/5.
Efteråreta forste 2 sås 1 Slambasslnet 9/7. Dette var desuden
den klart bedste lokalLtet - maxtallene blev 23 22/7, 21 2O/8,
40 26/8, 47 28/8 og 43 L/9.
Øwrlge lokalltetsmax. (over 1): Keldsnot 7 22/7 og 2 23/7,
Dovns Kl1nt 4 SV L9/8 og 7 SV 2l/9, Østeroso 7 24/8, Thuro Rev
4 2/9, Rlstlnge Hale/Storeholm 16 8/9 og Egensedybet 3L 8/9.
Den sidste trak ud ved Dovns Kltr:t,29/9.

He].e

Calldrts temtncktt
I år nange lagttagelser, dog blot fordelt på tre lokallteter:
Slanbaasl.net: I foråret aet på 7 datoer fra 10/5 (7) - L/6 (2).
F1est på fgratedatoen og 18/5 (5). I efteråret lagttaget på 23
datoer 5/7 (l) - 78/8 (1). Flest 22-23/7, 2/8 og 13,/8, alle
dage med 4 fugle.
sogård Pyt: 1 LL/7 og 2 3/8.
Keldsnor: 3 22/7, 3 25/7 og 1 3,/8.
rEI{xINCKSRYLE

IRITIINXBBET

RyLE Ca7ldrts ferrugtnea

- lkke mLndst i odense FJord.
første sås den L2/7. DovI:s Kllnt 1 ad sv og Slambasslnet 2
ad rst.
Efterårets maxtal (over 1O): Slambasslnet bl.a. 44 L8/7, 35
2L/7, 3L 22/?, 38 13/8, 35 18,/8 og 46 26/8, Egensedybet 27 L9/?
og 50 8,/9, Keldsnor 26 L9/7 og 24 22/7, østerøsø 24 24/a og
Storeholm L4 8/9.
Træk aås kun L storre omfang ved Dovns Kllnt, her 51 trk l2/722/9 med 13 ad SV L9/7 og LL Sv 22/7 som de bedste dage.
Arets sLdste blev Keldsnor 2 rst + 6 trk 22/9, BOJden Nor 7
25/9 og Sttge Ø t z/LO.
GanEke pan forekomst

De

h.t

- Sl.$..rlnct
Brjdcn ior

Jult
lu$.t
S.pt..b.r
Oktob.r
prl rd ult prl r.d ult pll md ult prt .Gd ult
aa 35 11 38 a6 2a
1138857

loa 69 13 58 79 97 25 LO 1
R..t - f,clc atec
la 18
13 I
5
?rd( - NCl. utct
iu. Dt.l r..t.nd. trnrdlbbcd. Rtlcr Dr. 1/3 iln.d pa tæ udr.lgl.
tot.It ot.l r..t.nd. og tr*ksd. 1t!m. Et
t*.llt.tcr.at
199r,

RyLE CaTl/lrts marltl,ma
En total på 7 fugle må betragtes som normalt.
Fællesstra^d L 2/2 var den eneste fra forste halvår.
Andet halvår: Tryggelev Nor 2 L5/9, TorO 1 9,/1O, Kelclsnor l trk
16110 og Fællesstrand I 26/LO og 2 9/lL.
SoRTGRå
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DOBBELTBEI(XISIN GalTtnago gaTTtnago

RYLE CaTTdtis alplna
Kun små ta1 fra foråret. Max. (over 3O0) blev strandenge ved
Jersore 75O 2?/2, Kærby Fed 8OO 9/4, Storeholm 7OO 26/4 og 5OO
så sent som 2615. De sidste fra forårstrækket sås 3O,/5: BøJden
Nor 12 og Flæskholm 20.
lf ynglefal er der lndrapporteret 3-5 par på en lokalitet og Of på ån anden. Der er dog gJort observationer L Junl, som
sandsynlJ.ggør par på yderllgere to lokallteter.
2
sfterårstiåxxets fbrsie fugie sås i Slambasslnet, 1 28/6,
30/6 og 2 l/.7. Da der mangler ta1 fra Storeholm er aIle stOrre
958 L9/7,
tal frå Nordfyn. Maxtallene (over 5OO): Egensedybett4/L2,
960 2g/7, 2OOO L5/9, 8OO 2O/rO, LOOO 27/tO og 9O5
-Nr'
Nærå strand, 6c,0 25/8, 24OO 2L/9, 2OOO 15,/10 og 22OO 27/LO,
Fl-lntholm 8OO 19/10 og Sohovedbugten 200O 22/LL. Et meget stort
træk I år ved Dovns Klint. IaIt L43L L2/7-25,/1O, flest 22/7 og
19l1O med hhv. 481 og 227.

ALHTNDELTG

I årets forste to måneder ialt 26 observatloner fra 12 lokall.ieier .ea'op tJ.l 4 fugle hvert sted. Dog odense Amunctlng 6 6/2
og lrossepladsen, Stlge ø 19 L6/2ria medfå marts dukkår flere fugle op. De storste forårstal
blev Noret 18 og VeJleo' L7 L7/3, veJlen 45 7/4 og Tryggelev Nor
(Nordengen) LOz L/5.
- SlambassLnet med
io tofaittetfr doml-nerede efterårstallene
man. 'l? 13/8 og 79 Ls/A og Keldsnor med max. 83 13/8 og 52
17O trk-, max. 40 26/8 og 70 22/9'
iOZA. v"a bo'rnå xrrtt'lalt
r december blot Noret, Tåsinge L 7/12 og L 28/L2'
SKOVSNEPPE ScoloPax rusttcola
3 vlnterobs - HesbJerg Skov 1 24/1, Larlgeso L 6/2 og Fredmosen
L 25/2 - ellers sås den f0rste ved Langeso 10/3'
F1ere end normalt Lndrapporteret fra yngletlden' Flest spillende fugle blev det ttl t Langeso-området med 6 2/4 og 715 med
[Ue=tårra"r, her bedomt tfl 10-15 par) samt Svannlnge Bakker
I 7/6.
iom'sædvanllg lkke det store fra efteråret, dog nog1e-t1dll.ge
fugle ved Veåteregn (1 5/9 og 3 !/9 ), sarnt 4 obs af lJ'ge så
maige 1ndJ'vLder 16-25/10, heraf 3 fra Sydlangeland'

Limlcola falctneTTus
er
BIot 3 fugle. AIIe er fra Odense FJord, hvor arten ellers
sJælden: rtærby red L L4/7 samt Slambassinet 1 Juv 14,/8 og 1 Juv
25-26/8 + 28/4.

KIRLøBER

BRUSIIANE PhlToøachus Pugnax

STOR KOBBERSNEPPE LTMOSA II.MOSA

Et nogenlunde år med betydeligt flere fugle end i 1990.
vinte;lagttagelser er usædvanltge - t år blev det tl1 en
enkelt: Gulstav L 22/L.
Kærby Fed 3 Lg/A var eneste aprll-lagttagelse. -f'ra resten af
foråiet 13 obs i perJ-oden 4/5-t/6 med Noret, Tåslnge 4 a/5 og
Lg g/5 samt Slambasslnet 4 L8/5 som de storste tal.
I år blot et enkelt YnglePar.
Den forste på nedtrækkåt sås L4/6 L Sogård Pyt. Det blev tl1
følgende Lagttagelser af mere end 10 fugle: TrVeqglev Nor 13 +
9 t;k sv 2/8, sfamfassinet bl.a- 37 13/8 og 24 L5/8, Egensedybet 9O 15/8 åg 97 8/9, Dovns Klint 15 trk 24/8 og øst"er0sø 28
24/8.
Arets sldste observatloner faldt som sædvanllg 1 septenber:
Østerøso L L5/9 og Keldsnor I sv 22/9-

er
første dukkede op 24/3 med 2 på Monnet. Denne lokalltet
I 3Ol3, I
ån"=t" fra foråiet, hvor der sås mere end 2. Max'
:-r4, 29 26/4 og 8 25/5. Som observatlonerne antyder ynglede her
4'par. YderlJ.gere 3 par taltes på ll.ge så mange andre loka].l'teter.
tal blev
Eiterårstræk sås fra LB/1 Slambasstnet 1 og de st6rsteBOJden
BOJden Nor 3 6/9, storeholm I 8/9, Keldsnor 3 L4/9 og
No; 9 23,/9 samt 9 25/9, sont samtldtg var efterårets sldste
iagttagelse. Meget sent med så mange fugle.

De

åår,

,,ILLE

KOBBERSNEPPE Ll.mosa Tappontca

ENKELTBEKKASIN Lganoctgptes nlnLmus

BIot 6 tagttagelser af llge så mange fugle, hvllket er meget
småt. nItå er set Lndenfor artens normale trækperiode.
Forår: VeJIen L 7/4, Gulstav Mose 1 2O/4' Bølden Nor 1 2L/4 og
Store Egholm L 27/4.
Efterår: Norreskov Nor v. Lunkebugten L 8/LO og Stlge ø 1

sl-dste rastede i Keldsnor 7/6.
oe forste på nedtrækket blev Nr- Nærå Strand A 27/6 og Monnet 1
med f1g'
7/7. Ma ge fugle eås fra Jult og helt hen I november,70
5/9,
ote af oier 40: Enebæroddå 55 trk sv 2t/7, MågeOerne
igensedybet 42 L5/9, 45 6/10 og 43 27/lO samt Nr' Nærå Strand
76 27/to.
I november blev det tlt dlsse: Egensedybet 2 2/LL og 37 L?/lL,
Fællesstrand 3 9/11 og 2 l6/LL samt BOJden Nor 1 15/11' Ingen

20/Lo.

fra

december.

39
38

--r-t-

3 fugle på Monnet 25/5 Rat godt llgne oversomrlng.
For Stor Regnspove startede efteråret allerede 7/6, hvor ikke
mlndre end 235 trak SV ved Gulstav. ved Dovns Kllnt og Gulstav
I alt 543 trk gennem efteråret - den sidste 11/10.
Det blev kun til få storre rasttal. Flest på flg. lokaltteter:
Egensedybet 34 2/? og 20 2A/8, FæIlesstrand' 5L 26/J-0, Nr. Nærå
Strand 20 2?/LO og Fællesstrand 30 2/12. ALLe december-obs er
fra Fællesstrand.
§ORI-I(LIRE Tringa ergthropvs

ttdltg fugJ. blev set I Keldsnloi 1/4. De næste sås på
et meie normalt tldspunkt - Tryggelev Nor I 25/4 og I 28/4- r
alt blev det ttl 19 Sortkllrer 25/4-L9/5. Desuden 2 sene
eksemplarer t Tryggelev Nor 2515.
Efterårets første blev Søgårtl PYt 2 9/6. I Odense FJord sås
flere fugle end nogenslnde f@r. Slambasslnet 32 t2/8 og Egensedybet 30 15/8 var de storste taI. østeroso blev dog årets
bedste lokalitet med 21 24/8, 33 15/9 og 23 s/LO som maxtallene. Forekomsten 1 den @vrlge del af amtet var 1kke imponerende.
6 lokalLteter havde 6-10 fugle som max.: Nr. Nærå Strand,
BøJden Nor, Monnet, Tryggelev Nor, Sogård Pyt og Keldanor.
Arets sldste blev BøJden Nor 7 6/10 og 8 9,/1O.
En meqet

. 1-10
a LL-25
a 26-50

o

!

51-l-oo

6
^)i

'i*o

ror-ars

nøDBEN Trtnga totanus

Kortenevisermaxtallenepr.IokalitetafrastendeLllleKobL".st"ppe I 1991. tJ't venstre forår og tll hOJre efterår'
LILLE

REGNSPOVE Nr.menius phaeopus

STOR REGNSPOVE IvLmenius

arquata

I vLnterrnånederne udelukkende set omkring Fyns Hoved med flest
1 FæIlesstrand: 45 4/1, 47 L4/L og 48 2/2.
Fra medlo marts dukker arten også op på andre lokalLteter,
f.eks. Hofmansgave 85 23/3 og Jersore 50 24/3.
medio aprlJ. ttl
Trækkende fugl6 sås hovedsagellg I perlodenr9O'
De bedste dage
prJ.mo mal - 1 alt ca. 13O0 mod ca. 1450 1
blev folgende:
Nor 8O rst + 21,O Ø, Bukkemose Strand 89 Nø
2l/42
' T*ggelev
(såååsynllgrvls gengangere fra TN - set l- samme tldsrum)
og Gulstav 5O Ø.
24/4t cuLst-av 165 Ø.
26/4: SgodsbJerg 30O trk.
28/42 VLgeLsO 10O N og Tryggelev Nor 1.7O ø.
5,/5: Nr. Nærå Strand 55 rst og Keldsnor 51 Ø.
6,/5: Fåborg 111 Sø.
Forårets 25 sldste rastede 1 Fællesstratd 7/5.

store tal. Især fra Odense FJord, hvor de hidtll største
koncentratLoner blev registreret.
I Januar og februar kun storre ansamlLnger omkrlng Fyns Hoved
(FæIlesstrand og Ltllestrand) samt 1 Odense Fiord. Det største
ta]. blev 55 ved Odense A's udlOb 6/2Forårstrækket startede i marts og ebbede ud i starten af maj Ved Kærby Fed blev det ttl denne flotte serie:
L2A 29/3, 3OO 9/4, t35 L3/4, t12 4/5 og 68 5/s.
Af andre store tal kan nævnes Dorholm 75 l3/4, Monnet 56 26/4
og Nr. Nærå Strand 90 5,/5.
Blandt storsteparten af indsenderne til lokalltetsreglstret kan
der godt savnes lldt entusl-asme med hensyn tll at lave yngleoptæ1Ilnger. For Rodben og mange andre arter foreligger der
således kun fyldestgørende tal for den sydlige del af amtet.
Flest blev talt på Monnet med 26 par og på Birkholm med 25 par.
Fra efterårstrækket kun to storre ta].: Nr. Nærå Strand LO2 27/6
og Egensedybet 205 L9/7. ELlers max 50 fugle pr. Iokalltet.
I november/december flest i FæIlesstrand: 41 10/11, 40 23/LL og
so 2/t2.
Kun tre observatloner er angivet at dreie slg om racen Islandsk
Rodben T. t. robusta: Bagenkop I L6/2, Ristlnge Hale 2 L8/2 og
Halen, Helnæs 20 6/L2.
Formentllg dreJer stort set samtllge Rødben set fra oktober til
februar slg om denne race, så hermed en opfordring tlI at prove
at racebestemme vlnter-Rodbenene.
Mange
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HVIDKLIRE Trlnga nebuTarta

3L/5.

Set 1 mLndre antal over
Efterårets forste sås I Sogård Pyt 9/6'
ukontrollerede
helt
aog
r3oia
r
odenEe
amtet.
det meste af

SVTLEKLIRE Trlnga ochroPus

STENVENDER

Arenaria interPres

sorteret fra (mod 61 i
I alt 69 fugle når oplagte gengangere er Nr'
Nærå.strand 3' som
1
og
xåraånoi
sas-s/6:
iggol.-o"-iåi.t"
med 4 27/5' Første
Birkholm
fra
maxtal
forårets
ui"*,
åt
;iå;t"
nåi"åt. sidste fugle sås 2915: odden 1 og Hjort6 1'
I Det Sydfynske Øhav blev det
t år ti]. 2-4 YnglePar. Dette
er omtrent uændret status i
forhold til de sidste mange år.
Efterårets første blev Thuro
Rev 1 18/7 og Keldsnor 4 ad
1917. Flest sås ved Enebærodde
med 15 2L/7 og i Slambasslnet
med 6 13,/8. De sidste var
FæIlesstrand 2 3L/A og Egensedybet 1 15/9. Desuden en meget
sån observation: Monnet. 4 24/lL'
ODTNSHANE Phalaroplo's

lobatus

nævnes:
Et virkelig godt år med i alt 7-9 fugle' AIle
siambassinåti r "a nå.t t so*merdragt 22/7, 1 lk 8/a + 1o-L2/8
og L lR 2O/8.
riyggåi"r, i'lor: 4 trk efter rast T/9 og 2 (gengangere?) 8/9'
De 4 fugle i Tryggelev Nor må være fynsrekord'

lrlnga glareola
var
SØgård Pyt L 24/4, Tryggelev lor 9. L/5 og Longelse-2-3/5
åi-de sldstg llgy sogård PYt t 3/9'
iåi=t"r"ittagerserne
ii"ti"gå-xarå r g/g og østerosø 4 L5/9' rngen Lagttagelser
mellem 2O/5 og 9/6.
g-iåkafftlter-havde mere end 10 fugle: Slambasslnet 2L 3L/7 og
iA itT, rryggelev Nor 34 2/5, L5 678 og L4 L7/S samt Monnet 11

Kj over

TINXSIIED

HELLEIIIKJOVE

Stercorarius pomarinus

4/8.

Actltls hgpoleucos
L 27/4 og HJelmshowed 4
Forårets forste blev Bukkemose strand
de sldste iu"!åtO 2 28/5 og- BoJden Nor 1 30/5'.Foråret
1A7i
"g
sædvanllg iden de store koncentratloner - Blspeenge
iåliOU-.å.
e-ila, iåveaso (Aveinako) 7 2o/5, Arreskov so 9 2L/5 og Langeso
6 26/5 blev de storste tal. Hoved 4 5/? samt Dovns Kllnt 1 sv
sfå.6ås.f"et 2 l/7 og Ftms henholdsvts efterårstrækkets 2
Z fSTg irar
i7g
af
og sldste oU". M"g"t få-store tal, således-kun 3^obs
ibi.tå"g-ø"terøsjø
L2/4.
23
slambasslnet
samt
4/8
og
33
\ati
io
over 2O: Keldsnor

MT

ITDERKLIRB
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på rrø i efteråret.
ALI{INDELIG KJOVE Stetcorarl-us

parasiticus

28 iagttaget i efteråret.
Auoust: 3 ved Dovns Klint.
September: I a1t 7 På Langeland
og Tåsinge.
o[tober: 14, heraf de 13 5/1O ved
a"kketnose Strand på Sydlangeland'
November: I alt 4 nordtrækkende
ved ttorseklint den 9. og 1O..
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søLvr.IAcE Earus argentatus

Måger
Måge- og ternegruppen færdiggjorde i 1990 et treårigt

er
rråg=p.63"xt t6. yngrerugrenå-t ryns Ant' så naturllgt nok
fugJ'eder I 1961 ikke fnalommei ret mange yngletal for dissegi"pp"t. r det føIgende er det deifor hovedsagellg yngletallene
ira 1990 som der refereres til.
SORTHOVEDET

uACe Larus tuelanocephalus

Eneste lagttagelse er en lw-trækkende ungfugl ved Dovns KlLnt
3O,/5.
r isgg ynglede et par Sorthovedet ltåge på Vestfyn og fik 3
,lrrge. på iingernei.-I 1990 blev et par set i yngletiden'
DvfRGuÅGE trarus minutus

I alt 14O fugle er indrapporteret, heraf de 135 fra Sydlangeland.
Bagenkop I ad 2/L og 3/L'
igen i år er der vinteriagttagelser:
DSvns KIInt 2 ad 7/2 og Bagenkop Havn L L6/2'
pe storste tal fra foråret: Dovns Klint 52 trk Sø 6/4, Bukkemose Strand 10 trk Sø LO/s og Fredmosen havde 5 rastende den
L9 /5.
Stbrste tal fra efteråret: Bukkemose Strand 8 ad + 6 iuv trk S
5/10 og 13 ad trk S L?/LLgennem
oe finåXe, russiske og baltiske Dværgmågers trækrute.går
Østersøen. De største antal ses derfor på Langeland i forbindelse med sydIlg og Ostlig vind.
I{ETTEI{AGE Larus ridibundus

De største rasttal:
Dovns Klint 3OOO 7/2, Arreskov SO 25OO 1113, Hofmansgave 1OOOO
23/3 og ThurO Rev 15OO 3Ol4.
oå'=tåi" hætiemågekolonier er ikke optalt i år' Men det kan

,rr.rrr"=, at der i-1990 blev optalt mindst t8'0OO ynglepar i Fyns
Amt, heraf næsten halvdelen L odense FJord'
STORI.{MAGE

trarus canus

fra foråret. De storste tal fra efteråret
blev Bukkemose Strand 1350 2O/9, rtyggelev Nor 600 22/9 og
Arreskov Sø 1545 L6/lLI 1990 optaltes over 5OOO ynglepar' De 5 storste stormmågekolonJ-er er Lellggende i Det sydfynske øhav'

Kun beskedne rasttal

SILDEilAGE trATUS fUSCUS

udenfor ynglepladserne'
i
I 1990 optaltes over 1OO yngtepar, heraf de 50 på Vresen
fynske
Den
par
i
1991'
15
talt
kun
dog
der
er
Her
Storebæ}t.
ynglebestand har ellers ii=t =tot fremgang i de seneste år'

Ses kun fåtatligt
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fra Arreskov SO, hvor der i
3OOO SøIvmåger'
7500 ynglepar i 1090. 3 af de stOrste kolonier er også optalt i
1991:
Bredholm 650 par (550 Par i 1990)
Store Eghotm 6OO par (5OO par i 1990)
Bastholm 3OO par (5OO Par i 1990)
Et eksemplar af den gulbenede østersO-variant af Sølvmågen
rastede i sagenkop Håvn 26/L og ved Knudshoved sås 2 26/4'
Gulbenet Søtvmåge yngler bl.a. på Christianso og var tidligere
regnet som en selvstændig race. Nu anses den blot som en
farvevarlant.

Som

optæ1-

altid

er de stOrste rasttal

vintermånederne opholder sig op til

GRAilAcE trarus hgperboreus

Eneste iagttagelse:

Dovns Klint

1 ungfugl trak

SØ

den 1915'

SVARTBAG Earus marinus

Eneste observation af over 100 fugle: Dovns Klint 27O rastende
den 7/2.
Største yngletal i 1991: Bredholm 14 par, Odden 15 par og
Vresen 25 par.

RIDE Rissa tridactgla
Iagttagelser af 8 eks.: Fåborg Havn L LL/L og 4 L2/1, Tryggelev
uoi r juv 17,/8, Bukkemose Strand L juv 22/9 og Bagenkop Havn 1
2k t6/L2.

Terner
ROVTERNE

Sterrla casPia

Tryggelev Nor 1 3O/7 og 3l/7. Sidstnævnte dato blev der også
se-t-F,ovterner ved Rlstinge og Dovns Klinter. På havet ud for
Tryggelev Nor trak 1 den 1118.
på Sydlangeland hvert år i juli-august'
noliårner ses fåtalllgt
SPLITTERIE Sterna sandYicensis

Forste obs FæIlesstrand 3 L6/3 og sidste Bagenkop Havt 2 9/LO'
Ellers j-ntet væsentligt at bemærke.
FJORI,TERNE STETNA hiTUmdO
med den forste i HannebJerg Mose
L/s.
rjordternen yngler kun fåtalligt På Fyn med under-50 par ialt'
Fia efteråret lun et enkelt bemærkelsesværdigt tal: Dovns Kllnt
260 trækkende 2O/8. De sldste 2 sås i Tryggelev Nor 22/9'

Kun spredte forårsiagttagelser
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Sterna Paradisaea
Ingen nævneværdige rast- eller træktaI. De forste set 13/4 og
den sidste 5/10.
I Fyns Amt yngler cirka 15O0 par Havterner i et halvt hundrede
kolonier. Ny yngleplads i år: 100 par ved Odenses nye havneterminal ved Lindøværftet.

HAVTERNE

ITVERCTERNE

4 fugle observeret i 1991, aIle
nilvnes: Lindelse På Langeland 1
fundet 7/2 (døde senere) og 3
N-trk fugle ved Horseklint 1O,/11.

Duefugle

Sterna aTbifrons
HULDUE COILMDA

Set i mLndre antal fra april tll septemberSt0rste tal: Thur@ Rev 8 3Ol4, Tryggelev Nor 1O 10/5, Næbbet
ved SkJoldnæs (Ærø) 6 2/7 og Dovns Klint 6 7/8.
8 ynglepar er lndrapporteret.
SORTTERNE ChTtdonlas

OENAS

Der er i '91 set 465 Hulduer i amtet, heraf langt hovedparten
på Langeland.
stOrstå tal. fra foråret: Dovns Klint LB trk 27/2.
store tal fra efteråret: Dovns Klint 76 trk 7/LO og 76 trk
9 /LO.
siorste observatLon udenfor Langeland: HorseklLnt 3 trk 23/3'

niger

BrændegårdsKun observationer af 22 f:ugLe fra 5 lokatlteter:
soen, A;reskov Sø, Tryggelev Nor, Dovns Klint og Kærby Fed.

RINGDUE coltfrba palunbus

Store Sortterneforekomster sker kun I forbindelse med varme
syd@stenvindsperioder i maJ-juni.
Ingen ynglepar t 1991.

I alt observeret 8O.000 fugle J- 1991 mod ca. det dobbelte t
i99O. rng"t træktal storre end 1OOO t foråret. For efteråret
nævnes de storste: Dovns Klint 5650 L3/LO, 15000 19l1O og 140OO
6/11. Endvtdere blev der set 4500 rastende ved Gudskov l5/L2'

Alkefug1e

TTRTELDUE SttegtoPelta ttlrtur

LOrr$IE Uria aaTge
år, hvad angår observationer af
Lomvlen, hvorfor samtllge obs nævnes: Fyns Hoved L LA/L, BøJden
Færgehavn I Ig/L, Fyns Hoved 4 v 9/1L og HorseklLnt 12 N lO/Ll'
I alt 18. Der er forhåbentltg mange Lomvier omkring Fyn, som
ikke er blevet observeret.
1991 var et temmelig dårligt

ALK Alca torda

Der blev t 1991 set 5 Turtelduer i amtet, alle i juni måned'
AlIe nævnes hermed: Brol@kke 2, S@gård Pyt 1, Dovns Klint 1 og
mellem Nordenbro og Magleby 1.

UgIer
SLøRUGLE TgtO ATbA

I alt 11 observationer af 261 fugIe, hvorfor kun de største
nævnes: Lillebæft (Snævringen) 25 9/3 og 20O 1713, LiJ-lebælt
(Fåborg-Gelting) 7 N 9/5 og Horseklint 13 N 10,/11. Herudover er
Årxen Suserrre.åt I Helnæs Bugt, ved Dovns Kltnt og på Avernak6'
ALK,/LOWIE Alca totda/Urla aalge

4 obserwationer af over 10: FOns Vlg 23O 28/5, Horseklint 40
9/11, Fyns Hoved 10 v g/Ll og Horsektint 110 N 10/11.

N

TEJST Cepphus grg77e
I år med kun 3 par,

TeJsten er Fyns eneste ynglende atkefuglalle på MejIO.
AIIe åmtets øvrige observatLoner er også fra Fyns Hoved med
omkrJ.ngliggende Oer. Største enkeltobservatlon var kun 7 fugle
på ueli6 den L3/? - samme dag som de 3 ynglepar blev observeret.
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SøKONGE A77e a77e

En set i mal måned. Lokaliteten hemmell-gholdes.
KIRXEUGLE Athene noctva

Set og hørt to steder ved Odense Fjord t marts/aprit måned'
Endviåere hOrt et sted på Midtfyn i JuIi måned. Lokaliteterne
hemneligholdes.
SKOVRORIIUGLE

åsIo otus

Der blev I 1991 iagttaget 38 af denne art, nojagtig de! -samme
som 1 199O. St0rstå obiervationer blev: Enebærodde 3 l3/L,
culstav 3 16/2, Logeskov lL ]-8/2 og storskov 3 27/6'
UOSEHORNUGLE

Asio flamea

Der blev kun set 15 Mosehornugler i 199L- 2 blev set L4/2 på
urehoved, Ero. AIIe øvrige observationer er enkeltobservationer
Jævntfordeltoveramtetsstrandenge.Ligemangeobservatl.oner
forår og efterår.
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Sej
ITIURSEJLER

Spættefugle

lere

VENDEIIALS Jgnx torqutlla

Åpus apus

t maj nråned-(Den
6 observationer på Flm t 1991, heraf de25på
Fyns Hoved)'
ivn.x" Landsby, Enebårodde, Troelse og på sommeren'
iåi"aå.r". en ånkelt på Flms Hoved midt
GRøNSPITTE PLCU.S Iø1Ti{TS

der
For første gang I adsklllige år er.der gjortfuglobservationer'
observeret
blev
en
rytt,.idet
yngrel
aitett
af
ia
lvå"r-pa,
å'g"rrgl i aprir og ;,"i månåa. pette vtr samtidJ'g eneste obser.rairoi af denne kønne spætte på Fyn'
Lokaliteten hemmeligholdes.
sToR FLåGsPmrE Dendrocogus ilaior
fra Langeso'
Som sædvanllg mange observationer på Fyn - flest
hvor der i 1991 var ca. 20 ynglende par'

LILLE FLAGSpXTfS Dendrocopus ml:nor
2 enkeltobservatloner, der begge skal nævnes: Gulstav Østerskov
L 3L/8 og Arreskov sø 1 L5/12'

De sidste 4 blev s,et 7/LO - også ved Dovns Klint'

Skrigefugle
ISFUGL ALcedo atthis

rl&r

fuglene
Der er i 1991 observeret 14 Isfugle i amtet' Flere af Isfugl
set
er observeret over en Iængere periode, således er en
jævnfigt fra 18/10-3t/L2 ied veJlen, Tåsinge' Observationerne
åf artån er i Ovrigt spredt over hele året og hele amtet'
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BIIITER Merogs aPlaster
Den eneste observation

Gulstav t'tose ( MK ) .

af

denne

art var 1 rastende L6/6 ved

IIXRFUGL Upupa epops

2 observatloner 1 1991, der begge skal nævnes: stavreshoved
23-24/4 og Keldsnor L 2l/lO.

1
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Spurvefugle

IIVID VIPSTJERT MOtACLTIA ATbA
Fåborg L LO/L2.
En enkelt vinteriagttagelse:

TOPLIRXE Galerida cristata

SILXEHAI,E BombgciTTa gartulus

I alt 20 Toplærker observeret i 1991, heraf er de 17 observeret
i foråret og kun 3 om efteråret. AIIe observationer er som i de
seneste år fra Odense-området. Ca. halvdelen af observationerne
er fra Rosengårdscentret.

1991 blev endnu et invasionsår: I 1991
rr,ed 2529 fugle. Observationer af over
1OO nævnes: Keldsnor L35 24/ll,

Vesteregn 1-60 L/Lz og Nyborg 2OO l5/L2.

HEDEI"ERXE LIuluTa arborea

vtlfIrSTER Cinc-lus cincfus
Der btev i 1991 set 34 fugle fordelt på ca. 10 lokaliteter'
Ingen observatloner på mere end 2 fugle.
roiårets sidste obseivation var silkeå 2 26/3 og efterårets
fOrste HarrLtslevgård MOIlebæk I 24/LO.

I aIt observeret 74 fugle, hvllket er væsentligt flere end i
1990, hvor der kun blev set 40 fugle.
AlIe, bortset fra en, er fra efterårstrækket. AIle efterårsobservatloner er fra Sydlangeland. Storste enkeltobservationer:
Dovns KlLnt 16 trk 28/9 og 20 trk 5,210.
RøDSTRUBET

BYI{KEFUGL SaxLcola

PIBER Årthus cervlnus

Der er i a1t observeret 188 Bynkefugle i 1991' Den fOrste 3/5
ved Skjoldnæs og den sidste 14110 ved Tryggelev Nor'
pe støiste obseivationer: Fyns Hoved 5O 1115, Gulstav 30 26/5
og Ketdsnor 20 29/8-

I 1991 b1ev der observeret 12 Rodstrubede Pibere, hvLlket er
flere end i de foregående år (bortset fra 1990). Næsten aIle
observationer er fra Sydlangeland i perioden 3/9-9/70.
SKERPIBER Anthus spinoletta

STENPIKKER Oenanthe oenanthe

I alt 86 observationer. De største tal nævnes: Bagenkop Havn 5
L6/2, Sttge ø 5 L6/7I, TorO 7 18/11 og Bagenkop Havn 8 75/12.

Derblevilgglset224Stenpikkere.Denforste6/4ve'dodense
Kanal og den sLdste 27/9 ved Keldsnor.
Største observationer: Gulstav 20 26/5 og Vestereg^ 32 4/9'

cUL VIPSTJERT MotaciTTa fTava

Første observatlon 25/4 Keldsnor og sLdste 1/11 Tryggelev Nor.
Storste observationer nævnes: Dovns Klint 14OO trk 24/a og 3OO
trk 27/8, Vesteregn 600 29/8, Keldsnor 3OO 29/a og Dovns Klint
1680 trk 3,/9.
NoRDLTG GUL VIPSTJERT

rubetra

RINGITROSSEL

furdus torguatus

Arets total bJ.ev 36 fugle mod 27 i 1990. AIle observationer
bortset fra en enkelt år forårsobservationer. Arets første6 blev
set L4/4 ved Tryggelev Nor. Den største observation blev
fugle i Gulstav Østerskov 30/4.

MotaciTTa flava thwbergi

SJAGGER furdus Pllaris

I 1991 blev der set 218 fugle fordelt på 5 observationer. Store
observationer: Fyns Hoved 100 1115 og FæIlesstrand 75 L6/5Eneste efterårsobservatlon er vesteregn LB 4/9.

Kun store tal nævnes: Monnet l2OO lz/L, Nordenbro 1500 15/1,
vå=t"."g., 3OOO 2A/].O, Keldsnor 15OO 6/11 og DørhoLm 2OOO 15/12'

BJERGVIPSTJERT MotaciTla cinerea

VIXDROSSEL Turdus il.iacus

Der blev i 1991 L att observeret 78 fugIe. Storste observation:
Dovns Klint 14 5,/1O, a1le Ovrige observationer var på 1-6

Total for 1991 blev ikke nindre end ca. 345OO, heraf alene
Andre storre observa33OOO! ! trækkende 3/10 ved Dovns Klint.
tioner: odense 50 22/3, Keldsnor 1o0 16'110 og Dorhorm 5o0
L5/12.

fugJ.e.

I,IISTELDROSSEL

lurdus viscivorus

1991 blev et noget dårltgt år, med kun 2OO fugle fordelt på 66
observationer. De størstå tal nævnes: Keldsnor 12 72/3 og lO
16/3, Dovns Kltnt 15 3,/1O og 20 7/LO samt Sdr' Hj@rne 32 ?/lO'
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GRISHOPPESåNGER

LILLE FLUESNAPPER FiceduTa Parva

LocusteTTa naevia

på 14
Der var i 1991 j- underkanten af 20 syngende.fugle-fordelt
obserforste
Arets
Sydfyn'
og
på
Langetand
Flest
1okallteter.
vatl-on: 2A/4 i Fredmosen.
FLODSANGER LocustelTa fluviatiTis
Kun en enke].t syngende fugl observeret mange gange i perioden
)31o-stz ved oaium eapirfåbrtx, odense A'
SAVTSANGER LocusteTTa

luscinoides

I 1991 kun observeret i Fredmosen, med 5 fugle 7/6 som største
observation. Forste observation 2514'
srvsANGER AcrocephaTus schoenobaenus

Det blev til 2 eks' i Fredmosen
Blot I fugle fra 6 lokaliteter'
og tryggelev Nor, mens Langesø. Kulemose, Gulstav Mose og
Fåkkemosen havde enlige fugle'
DROSSELRøRSANGER AcrocephaTus arundinaceus

En enkelt fugl iagttaget
HøGESANGER

i Fredmosen ?/6 (EEH)'

Sglvia nisoria

SgTvia atricaPiTTa

Tofugleblevsetivinterperioden:TommerupL}jlan2-4/LogL
frrr., råZr (begge fouragerenåe på udlagte æbler! ) og Nyborg

SKIGUEJSE Panurus blat7,f,,icus

fra Sydlangeland' Set P1--I9tS"ttd"
AIle observationer t 1991 er Fredmosen'
ieldsnor og Dovns^Klint'
tryggeiev Nor,
Iokaliteter:
e tt'6 og rrvsserev Nor e 27/Lo
storste observatiori;;; ;;;å*;;Zi
samt 11 28/]-O.
PTNGUEJSE Remj,z Pendu]inus

fugle mod 1O7 i 1990 og 284 i
Et meget dårligt år med kun 26
4/4 og den sidste.i
Keld;nor
ved
oUs".ration
19g9. FØrste
Dovns Klint 5
observation:
1O,/1O'-Å;;'"
Gulstav uose
"tot"t"
trk 15/8.
PIROL Otlo7us oriolus
I 1991 kun 14 fugle'
Endnu et dår1igt år
'i for denne art'
og aen sidste arlerede 22/6 i
Arets f6rste 25/5 s"ir"uj"ig
Lundsgård Skov.
RøDRYGGET TORNSKf,DE LAN|luS COTTUTLO

EnenkeltungfuglobserveretvedTryggelevNorl/8(FET).
ULJNK

observationer nævnes: Gulstav
Der blev i 1991 set 8 fugle: 1119
gO/5'
Tonrmerup L 23/6' Sdr' HJOrne
2
vesterskov 3 24/5, c"fsiå"
L 7/1O og Humble I L4/LO'
en enkelt
TiJ' sammenligning liå'*'-aet t 1990 kun observeret
Litle Fluesnapper-

1

LO/2.

mod.83 i 1990'
Atter
'diåi.tå et dårligt år med 34 fugle
6 7/6'
enkeltåbservation: Fyns Hoved
uoietl og de sidste 213/9 ved Dovns
Arets første Lo/A-;å-il;
KIint.
STOR TORNSKADE Lanius excubltor

IMDBRYNET LøVSANGER PhgTToscopus inornatus

En enkelt fugl obserweret ved vesteregn 8/1O (FET)'
GRANSANGER PhyTloscopus

coTTgblta

En enkelt vinterlagttagelse:
SIBIRISK

Lumby 1 15/1'

GRANSBNGER Phig]-loscopus

collgbita

tristis

En enkelt fugl observeret ved vesteregn 8/1O (FET)'
SU-race.

Regulus TgnicapiTTus
AIle observationer nævnes: Lunden 2-4 27/4, Vesteregn 1 1Ol5 og
samme sted 1 8/10RøITTOPPET FUGLEKONCE

XøDDEKRTGE Nucj-fraga cargocatactes

r 1991 blev der set 36 Noddekriger'
årr" i perioden 2a/9-26/LO' ALLe er fra Sydlangeland
åu=.tl
fra en enkelt På FYns
bortset"ti"ner
Hoved.

Største enkeltobservation:
xlint 7 6,/10.

Dovns
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ALLIKE Corvus /,aonedula
Træktallene er i år ikke så store som tidligere'
Fra foråret er kun indrapporteret tal fra Fyns Hoved: 329 23/3'
56 25/3, 98 29/3 og 76 t3/4.
fra ehteråret kun irækta1 fra Dovns Klint og S6nder HJOrne ved
BOJden.
slårste tal fra Dovns Ktlnt: 12OO L7/tO,329 L2/LO,39O 13'l1O af
09-600 6,/11. siclstnævnte dato blev her også set et eksemplar
dån østlige race Halsbåndsalllke.
Største tåI rra Sdr. HJørne: 24o ?/lo, 63L 22/LO og 428 23/LO'
SORTKRAGE Corvus

cotone corone

de øvrige år: Spredte iagttagelser fra Sydfyn, Thurø,
iÅ.r"g"-og iangela.rå. errxettå hybrider meltem sort- og Gråkrage
er også set.
Som

RAVN Co,"vus cotax

findes i
Iagttagelser fra alle dele af amtet. Faste bestande
foigenåe områder: Kerteml-nde - Fyns Hoved: 2-3 par, Bogense Gylåensten, Langes6skovene: min' 2 par, Krengerupskovene'
i skovene ved de store sydfynske søer, Tåslnge:
åå.[iirrg"'par
Min. 1 par.

Loxia Teucopteta
naturllgDen store korsnæbinvasion fra efteråret 1990 gor slg
årsskiftet'
efter
bemærket
vis også
1
af aån-s3æIane-Hvidvingede Korsnæb: solringe
å-i"giiåg"rser
NØ L4/4'
trk
2
xrint
oovns
zstz,
t
(eredbje:r'gl
la7tl-iåirg"so

IIVIDVINGET KORSNEB

LILLE KORSNIB I'or<la ctEvlrostta

i de fleste skove
Vinteren igennem sås flokke af Ll-IIe Korsnæbst6rrelse'
Flest er
med nåIetræsbevoxsninger af blot nogenlunde 72o L9/l og 2a/2
70 L3/L,
lndrapporteret fra-i"igå.o"x"l,"t'"t
samt 2OO 1Ol3.
sås næsten dagligt udtrækkende
oå iorårstrækket kom igang
t
rårs,,æu r ra Fyns nå',"ål sio..."
an'2,17.,'
ll *lil i:.^, 21 :Z(, forår,
for
glet denne vinter og
måftoXXe blev set rundt omkring
ser. 22 22/6, Sommerhusområdet v'
33 3L/7, tB ?/8 og 18 t6'l8'
t ud er der kun sPredte encifrede iagttagelserSTOR KORSNÆB Loxia pgtgopsittacus
Stor Korsnæb' camFra amtets normalt sikreste lokalitet for
7
ol.roof"a="n vea rlyvå.åtta"t, f@lgende iagttagelser: 4 L3/L'
2st's-, 9 27/to os 5 24/Lr
4 ts/r, s 24/2, 35 27/2 og 2 Lr/4
;;a;;"-.rrt.r ogåå,åå'iå"g""o
samt Enebærodde 3 3/2 og L3 2O/2'på
Midtfyn og sydrangerandiåirraor.r kun enxeile tigte set

;

I(ARIiINDOMPAP Carpodacus

ergth'.inus

kun iagttaget på Fyns Hoved og Sydtangeland'
hore; frå stutningen af maj og hele juni'
§;g;;å" hanier
siOiste antal FYns Hoved: 4 5/6' 5 7/6 og 5 13/6'
antat cirtstav vesterskovz
;i;;;;
i-åå-or.rge ranasååie er der også kun yngreforekomster ved
Som sædvanlig

de

bedste træksteder.

GULIRISK Serinus serinus

I l8/5, Rudkobing I 5/6 og Sommer3 5/6.
BJERGIRISK Catduelts flavirostris
Største flokke: Sttge ø 24O L8/1, Keldsnor 35O 22/lO og 2/aL'
Stige ø 25O l6/LL og Langeso Gods 10O 29/11'
cRAsrsKEN carduelis fTamea
Flokke på over 10 er kun Lndrapporteret fra området omkrlng
Od"rr"" iest. vngler sandsynligrvfs f wedellsborg Skovdistrikt'

3 iagttagelser: Gulstav

Mose

husområdet ved FYns Hoved

KIRNEBIDER Coccothraustes coccothraustes
En overset art, som ikke gør meget væsen

af sig på yngleofte i
optiæaåi gerne-frokvis-i -vinterharvåret'
;i"å;;;;;: parxår:
Rvdsådaten 19 3/3' Langelinie
s"åtåuo.g I 6/?t
[våitt".
i'oa"r,="'20 tO/3, vrrresiorte gt z'/tt og solrerup 9 27/t2'
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LAPLANITSVIRLING

Calcarlus lapponlcus

16 fugle, a].].e fra Sydlangeland.
Forstå 1419, Dovns Klint. Sldste 23110 samme sted.
SNESPURV Plectrophenax nlvalts
Monnet på Tåslnge er amtets slkreste lokalltet for Snespurv'
Største flokke her: 31 L2/L og 50 2L/L2.
Øvrige flokLagttagelser: Fåborg FJord 14 13/2, Nordskov v' Flms
Hoved 25 8/11 og skaro 20 9/11.
Ellers kun spreåte observationer af enkelte fugle.
HORTULAI| Embertza

hottula,:a

6 iagttagelser: SlambassLnet t han 1Ol5, vesteregn, -SydlangetaiO t-Lg/s, Gulstav 2 26/5, Ravedam, Tommerup L 28/5,
Enebærodde 2 6/8 og Dovns Klint 3 ?/LOBOUIIRI(E M,-ltarta calandra

Største lndrapporterede flokke:
Otierup 29 2271, Mlddelfart L6 23/L' Kertemlnde 42 2L/2,
vesterågn 60 28/2, Hasmark 52 L4/4, BeldrLnge Flyveplads 35 5,/5
og VLgerslev 20 L/17.
r.lorclfyn, Hlndsholm og Sydlangeland synes at være artens tlmgdeområder 1 Flms Ant.

INDSENDERE TIL "FUGLE I FYNS AiiIT "1991

AAS

Aage Sækmose, OlleruP
Åge Wichmann, Odense SV
Bjøm Chri§opher§en, Od. SV
BJA Bjøm Jacob Andersen, Brønshøj
BKS Bo K. Stephensen, Kerteminde
BOD Bent Odgård, FrøruP
BSN Bent Staugård Nielsen, EsPe

AAW

BC

CHA Chrislina Akerman, Thurø
DOF DOFS ungdomslejre
OYB Joakim Dybbroe, FåboE
EEH Erik Ehmsen, ø. Hæsinge
EGB Eggert Banke, Fyns Hoved

ELT Elita Tønnesen, Glamsbjerg
FET Team Eriksen, Tommerup
FGA

FLB
FRK

GKN

HEL

Flemming G. Andersen, Morud
Flemming Byskov, Søllinge
Frank Kinnunen, Svendborg
Gunnar Knudsen, Fåborg
Thomas Hellesen, Odense NV

HKN

Henrik Knudsen, Ringe

KNN

Knud Nielsen, Søby, Ærø
Kresten Madsen, O,tterup
LarsB. Rasmussen, Fåborg
Lars Ole Gjesing, Ærøskøbing

JAA JacobAndersen, Rantzausminde
JEB Jens Bækkelund, Bogense
JKP Kristien Poulsen, Morud
JSA Jacob SterupAndersen, Svbg.
KBL Ksrsten Busk Laursen, Od. C
Kl-A Kri§ian B. Lersen, Odense C
KRM

LBR
LOG

MK

Martin Kviesgaard, Holslebro

MMH Morten Møller Hansen, Brøndbyøster
MMJ Michael Mosebo Jensen, Morud

MOB Mogens Bak, Odense Sø
MOH Morten Haug, Søndersø
MSN Martin Søgaa]d Nielsen, Odense SV

NBJ

Niels Bomholt Jensen, Ulbølle
Niels Hannow, Søvind, Horsens
Nl-A Niels Larsen, Odense M
NRA Nis Rettenborg, Vesteregn
OHG Ole Goldschmidt, Gulslav
PBL Palle Bo Larsen, Odense C
PDJ Per Dahl Jensen, Hjortø
PDP Per DamgåId Poulsen, Fåborg
PEN Peter Nordquist, Marslal
PFS Poul Fl. Sørensen, Kerteminde
PHH Poul Henrik Hanitz, Svendbolg
PHV Peter Hvenegaard, Vissenbjerg
PNI Poul Nielsen, Nybotg
PRA Per Rasmussen, Årslev
PVR Poul V. Rasmussen, Ny Gesinge
ROC Rolf Chrislensen, Skagen
RUN Rikke Udby Nielsen, Tranekær
SEE Martin Seeberg, Odense C
STW Steen Winkel, Svendbolg
SØB Søren Bøgelund, Gulstav
TBN Thomas Buus Nielsen, Middelfart
THH Tim H. Hansen, Odense N
TON Torben Nielsen, Hadsund
øTÆ ølællinger (PHH og M. Nielsen)

NH

Endvidere er der anvendt materiale fra Odense Fjord{ruppens årsrapport for 1991.
'1991
Moilen Frederiksen, Hellerup, hsr bidraget med tal fra Fiskeheireoptællingen
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