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Referat af generalforsam I i ng
Michael Mosebo Jensen

Der var generalforsamling i DOF-Fyn
d. 22 pnuar 1996 på Rrsrngskolen r

Odense. 25 medlemmer havde fundet
VCJ.

Dirigent
Valget faldt på lvan Beck.

Formandsberetning
Flemming Byskov aflagde beretning
og kårede Ole Tønder og Mrchael
Mosebo Jensen som årets DOF-
Fynboer for deres fuglestations-
arbejde i 1995

Der var også roser til redaktionen
bag Havrevrmpen. der har lået banket
et værdifuldt blad op. der også giver
genlyd uden fbr F1'ns grænser

Også ros til frontkæmpcrne i Fug-
lenes Danmark. som slider i det. fbr
at Fyn rkke skal ende på sidsteplad-
sen m.h.t. dækning af kvadrater
Morten Nielsen og Henrik Andersen
meddelte, at der endnu mangler 150
på landsplan og heraf 30 alene på

Fyn! Fristen er forlænget til l. august
1996.

Flemming roste desuden den stæ-

dige tndsats fra forhandlerne, der har
fået de jagt- og forstyrrelsesfrr områ-
der til at hgne noget. Som i torhand-
lingenre sekunderede Poul Hennk
Harrilz og Morten Nielsen hinanden
med oplysnrnger om resultatet r det

sydfinske Umrddelbart kan en hal-
venng af DMU's tbrslag vtrke
magert. men på baggrund af amtets
polrtlsenng r lokal enrghed må vt

være trlfredse med det 30-35 km2
store lagtfne område rndeholdende
75 ha landareal. der er opnået syd lbr
Tåsrnge. de 4 km2 rnellem Ærø og
l.angeland og den 20 km2 store stød-
pudezone. hvor der ikke må foregå
opsøgende 1agt. Desuden er motor-
bådslagt forbudt i et meget stort
område

Efterfølgende formandsberetntn-
gen var der således megen oplysning,
mens debatten var rnere §nd M h.t
den fremudrge linre kom der dog
nogle forslag om at glve tlere penge

trl Fuglevæmsfonden. gøre det brllt-
gere for ungdommen at deltage l
arrangementer. at sætte penge af trl
krkkerter og foretage noget formrd-
lrng r forbrndelse med fugiestatrons-
vlrksomheden.

Herefter blev beretningen enstem-
mrgt vedtaget

Regnskabet
Morten N relsen fremlagde regnskabet
og roste som kntrsk revrsor kasserc-

ren Ka1 Pedersen for et grundrgt og

samvrttrghedsfuldt arbelde' Et
spørgsmål om forholdet mellem DOF
og moms blev bragt op. Bestyrelsen



lovede at ffi et skriftliS tilsagn fra
hovedafdelrngen om, at en moms-
regrstrering rkke er nødvendrg.
Herefter blev regnskabet enstemmigt
vedtaget

Budget for 1996
Morten uddelte og gennemgik bud-
gettet for 1996, som efter et par
spørgsmål vedrørende indtægter fra
kontrngent og amtstællinger også
blev enstemmrgt vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Følgende blev genvalgt til bestyrel-
sen: Søren Bøgelund, Kurt Due

Johansen, Jacob Sterup Andersen og
Michael Mosebo Jensen.

Revisor
Morten Nrelsen blev genvalgt.

Efter den officielle del var overstået
viste Bent Staugård lysbilleder fra
gamle DOF-arrangementer, bla med
ufrivrllrge ungdomsbilleder af rutine-
rede bestyrelsesmedlemmer. Så gik
turen endnu længere tilbage - til
1969, hvor Ole Tønder i ord og bille-
der formidlede særprægede fangst-
metoder fra et ophold som ringmær-
ker på ØIand.

Møder

"Åbent hus" i lokalet på
Risingskolen
Mandag d. 25. marts kl. 19.00 og
mandag d.22 april kt. 19.00
Ole Tønder og Michael Mosebo Jen-
sen varrner op til trækfugleturene til
Horseklint d. 3l marts og Hov d. 28.
apnl med gennemgang af de fugle-
stemmer, vi forhåbentlig hører på
turene søndagen efter. (se under
"Ekskursioner")

Filmlokalet på Risingskolen
Torsdag d. 21. marts kl. 19.00
Møde med de danske storke - sorte.
hvide og i farver, via Jørgen Jensens
foredrag og videoer.

DOF-Salg på Viggelsø i Odense
Fjord
Tirsdag d. 16. april kl. 18.fi) ved
havnemolen i Klintebjerg Havn.
Mød "Rasmussen" og se de sidste
nye fuglebøger - fuglebånd - udstyr
m.v. DET IIELT NYE TELESKOP
demonstreres for første gang i fugle-
tårnet på Viggelsø tillige med DOF-
Salgs udvalg af håndkikkcrtcr. Se din
nye båndoptager til luglestemmer
m.m. De udstillcdc varer kan købes,
så tag mange penge med!
DOF-Fyn betaler færge og byder på
lidt mundgodt. Vi garanterer VIBER
på turen.

Obseru atør og ri ngm ærker
til ny fuglestation på Langeland

DOF-Fyn etablerede pr l/8-1995 en

fuglestatron ("Keldsnor Fuglesta-
tion") nær sydspidsen af Langeland
Den består af en camprngvogn med

stort fortelt og var r efteråret placeret
nogle hundrede meter nord tbr
Gulstav Mose fuglereservat.

I efteråret 1995 var den bemandet
af I ringmærker i trden l18-22110, og
der blev i alt ringmærket 3662 fugle

Det er tanken i foråret I 996 at pla-
cere den på Nordlangeland ("Nord-
strand Fuglestatron"), hvor der rkke r

de sidste mange ?r er blevet
observeret og rmgmærket regelmæs-

sigt. Derfor ønsker vi at "gen-
opdyrke" denne lokalitet. Fra årene
1967 -68 kan af fugle bl.a. nævnes'
l0 fiskeørne på en dag. flere grøn-
spætter, hortulaner. gul insker.

Ringmæssrgt gav de to år flg. tal:
1967 i alt 1228 fugle på 25 fangst-
dage = 49 i dagsgennemsnrt.

1968 i alt 2327 fugle på 44 fangst-
dage = 56 r dagsgennemsnit.

Af specrelle mærkede arter kan

nævnes skovhomugle. natravn, ls-
fugl, grønspætte. vendehals (12 I

I 968). hogesanger. rødtoppet
fuglekonge (3 r 1968). hortulan og
sydlig blåhals

Vi søgertrlforåret 1996 nogle per-

soner. der enten r kortere eller længe-

re perioder kunne tænke sig at obser-

vere eller nngmærke fugle på Nord-
langeland. For rrngmærknrngen gæl-

der det. at A eller B ltcens kræves

Der ydes reisegodtgørelse og 1.500

kr for en penode på I måned. ellers
50 kr pr dag Tiden. som ønskes

dækket. er I 5/3 - 3l /5
llenvendelse for nærmere oplys-

nlnger
Soren Bøgelund
Gulstavvel l4
5935 Bagenkop
Tlf. 62 56 20 05



Ekskursioner

TR,,f, KFT;GLETI R TIL TIORSE.
KI,INT
Søndag d 3l marts
Mødested P-pladsen ved Sømærke-
veJ. ca 500 m før Jægerhotellet kl
630
Trlmeldrng trl lederen
Michael Mosebo Jensen. 65 35 34 04
På dette trdspunkt trækker der mange
småfugle forbr Horseklrnt, og er der
lrdt vrnd fra den ngtlge retnrng, fly-
ver de lrge om ørerne på os Det dre-

.ler srg mest om bogfinker, .1ern-
spurve. allrker og nngduer, men også
en del nrrsteldrosler. og srkkert også
et par hedelærker og blergvrpstlerter
kan tbrventes Er trækket godt. blrver
vr der et par trmer. så tag godt med
tø1 pår Bagefter tager vr ned på Våge-
bakken og ser om kongeørnen følger
tradrtronen og trækker ud den srdste
r.r'eekend l marts

BOGØ
Søndagd 14 april
Mødested Assens llavn kl 8 00
Trlmeldrng trl lederen
Bent Staugård.rlf 62 62 30 62
I lrghed med srdste år arrangerer vr

en heldagstur trl denne fine ø r Lrlle-
bælt Færgen algår kl. 8.15 og er trl-
bage rgen kl. I 5 30. så der er god trd
trl at bese de forskellige lokaliteter
med drverse ande- og l'adefugle

HOV, NORDLANGELAND
Søndag d 28 apnl
Mødested P-pladsen Nordstrand kl
600
Trlmeldrng trl lederen

Ole Tønder. tlf 66 I I 59 05 (Hvts
Ole er udstatroneret. så rrng ttl Kurt
Due på 65 93 22 57) Lad os tage

over trl vores nye fuglestatlon og se.

hvad der foregår - og rkke mtndst
hvilke fugle, man ser der llvrs vejret
arter srg, skulle der vel kunne komme
en del srskener og kvækerfinker
forbr, lrgesom området er meget vel-
egnet trl noget grvtlgt kratlusk

Er der stemnlng for det. tager vt ttl
srdst ned r Tryggelev Nor og ktgger
efter nordrsk lappedykker o a

HORSEKI,INT / FYNS HOVED
Søndag d 12 ma1

Mødested P-plads ved Sømærkeve.;

kl 5 00 (ca 500 m før Jægerhotellet)
Trlmeldrng trl lederen

Mrchael Mosebo Jensen. 65 35 34 04

Vr går først ud trl Horseklrnt for at se

på træk af gule vrpstJerter, svaler og

murse-;lere m.m Så fortsætter vl
langs Fællesstrand ud trl "Hovedet",

hvor vr håber på mange rastende

småfugle: sangere, fluesnappere.
rødstjerter, bynkefugle - og måske en

ringdrossel På tilbagevejen er det op
ad trappen trl Jøvet, så det blrver en
god lang travetur også.

FUGLESTEMMETTIR
TIL RAVNIIOLT
Trrsdag d. 14 ma1 kl. 19 30
Mødested: Ved rndkørslen trl Ravn-
holt, hvorfra vr går ned trl fuglekoret
ved Lrndkær.
Tilmeldrng til lederen :

Per Bak, tlf. 62 62 39 48 og kom og
hør årets første nattergal akkompag-
neret af snorkende skovsnepper.

FUGLEFESTIVAL I SKAGEN
I KR. HIMMELFARTSFERIEN
DOF-Fyn har sikret sig l2 billetter trl
denne begivenhed. d.v.s. forudbestilt
plads på vandrerhjemmet i Gl. Ska-

gen Torsdag d. 16 maj er der tidlig
afgang fra Odense Gl Banegård. p-
pladsen ved Rytmeposten I pnvatbt-
ler, så vi kan nå rovfugletrækket ved

mrddagstrd. Fuglene afgør, hvornår
vi vender sydpå søndag d. l9 Sidste

år på dette tidspunkt havde gæster fra
Nordøstsibirien, Det kaspiske Hav og

Middelhavet valgt at sætte htnanden
stævne. så hvad vr kan forvente. kan

vr ikke srge noget om. men

spændende bliver det
Trlmelding ttl lederne: lb og Thomas
Hellesen. tlf 66 16 30 42
Pnsen er 195.- pr. døgn + kørsels-
penge, men tncl. kost og logl

t
t

Et al mang,e fu4dt'punktar lra \td\lc ar: Skugt'nstrrr 'l runar orcr l:laghakkcn. 26 ma1 1995



DOF-Fyns bestyrelse
Her efter generalforsamlingen har redaktionen fundet def passende
med en uformel præsentation af bestyrelsen

Vi starter med formanden Flemming
Byskov. Flemming er arkitekt MAA
og har netop holdt srn 12. fødselsdag
(han er født d. 2912). Medlemsskabet
i DOF er 34 hr gammelt, og først
efter en længere ånække i det nord-
sjællandske kom han til Fyn. Flem-
ming blev DOF-Fyns formand i
1991 Fuglernteresseme ligger især
på fugletræk og storture til udlandet

Søren Bøgelund er 42 år og mø-
belsnedker. Han blev indmeldt i DOF
i 1972 og kom i bestyrelsen i midten
af 70'eme Søren har altid været
meget aktiv både i bestyrelsen og i
felten, hvrlket hans mange fuglernter-
esser vtdner om: fugletrækket på

Sydlangeland. hvor han nu bor, man-
geårigt medlem af rovfuglegruppen,
trdhgere medlem af Fuglevæmsfon-
dens bestyrelse Søren arbejder i
drsse år meget for bevarelsen af de
srdste fynske slørugler. og blandt
meget andet har han a{holdt ung-
domslejre på Sydlangeland 20 år i
trækl

En anden af de tunge drenge er
Kurt Dtte Johansen. 42 år og har
hgesom Søren været aktiv i
bes§relsen siden midt i 70'erne. Kurt
bruger det meste af sin tid på naturen
og fuglene og betegner sig kort og
godt som ornitolog! Kurt varetager

DOF-Fyns behandling af sager vedr.
fredninger, reservater, naturpleje og
naturgenopretntng. Den store kærltg-
hed er Odense Fjord, hvor han har
været foregangsmand for tiltagene
omkring Viggelsø og Egensedybet.

Kaj Egon Pedersen er lokalafcle-
lingens kasserer. Kaj er 55 år og
teknisk serviceleder på Risingskolen
i Odense, hvor han har skaffet DOF-
Fyn husrum. Han er forholdsvis ny i
DOF-sammenhæng: indmeldt i l99l
og kom i bestyrelsen i 1995. Kajs
fugleinteresser gælder især optællin-
ger i Odense Fjord.

Ib Hellesen er 53 år og indkøbs-
drsponent. Han blev indmeldt i DOF
i 1990 og kom i bestyrelsen samme

år. Ib styrer "Føl på"-projektet på Fyn
og har ledet de seneste års succesrige
Skagensture.

Jacob Sterup Andersen er 22 hr og
biologistuderende. Indmeldt i DOF i
1987 og kom i bestyrelsen t 1991.

Som en af de ffi unge fonske
DOF'fere er Jacob aktiv i mange
sammenhænge: medlem af Havre-
vimpens redaktion, Fyns repræsen-

tant i landsrapportgruppen. primus
motor i arbejdet med årsrapporteme,
med i fuglestationsudvalget. Herud-
over er der dog også tid til at få et nyt
kryds ind i mellem.

Michael Mosebo Jensen er 39 år og
underviser på HF i engelsk og
spansk. Startede r DOF t 1972 og
kom i bestyrelsen i 1993, hvor han
fungerer som sekretær. Mrchael er
med i ekskursions- og fuglestations-
udvalgene og lokalitetsregister-grup-
pen. De store fugleinteresser er træk-
observationer og feltarbejdet. Citat:
"Jeg nyder r den grad at tage ud på en

god lokalrtet under optimale forhold
og så se. hvad der sker!"

Jens Bækkelund er 38 år og over-
postbud. Indmeldt i DOF i 1974 og
den sidst tilkomne i DOF-Fyns bes§-
relse. Fugleinteressen gælder især

optællinger på de nordfynske lokali-
teter omkring Æbelø og Gyldensten.
Jens har været primus motor i
arbel det med Æbelø-fredni n gen.

l)OF'-|,1'ns hesry,vg1t. (mmus Soren Bogelurull t lokalet pa Rtstngskoletr

Ståendefro venstre: I;lemmmg Bvskov, Mtchoel Moseho,lcnsen, Kurl l)ue Johansen,

Ih Hellesen, Jens Bækkelund.
fiddende fra venslre: Jacoh Sterup Andersen, Kay l'-gon l'edersen



Sydlangeland i maj/juni
EsDen Eriksen

Hvis man har mulighed for at besøge Sydlangeland i maj/juni, så er her
et par små fips til 10 af de bedste lokaliteter syd for Humble. Fugle-
oplevelsen er som regel størst, hvis vejret er godt, og chanceme for at
finde noget mere specielt øges, hvis vinden kommer fra et sted mellem
syd og øst.

1. Gulstav Mose, Gulstav Øster- og
Vesterskov er bedst om morgenen,
hvor sangaktiviteten er høj. I mosen
er der chance for bl.a. vandrikse, rør-
høg, kærsanger og måske græshoppe-

og sausanger.
I skovene træffes alle de alminde-

lige sangfugle plus karmindompap,
rødrygget tornskade og med lidt held
pirol. Desuden er området et godt
sted for rastende lærke- og aftenfalk.

2. Keldsnor er et godt sted for ande-
og vadefugle, men også mange lap-
pedykkere ses her. Med lidt held fin-
der man sorthalset eller nordisk lap-
pedykker (sidstnævnte oftest på
havet). Godt hele dagen.

3. Lunden (skov nordøst for
Keldsnor) er bedst om morgenen
p.g.a. hø1 sangaktivitet blandt små-
fuglene. Sjældne fugle som gulirisk
og turteldue er flere gange truflet her.
Mosen op til skoven er et godt sted
for rastende lærke- og aftenfalk.

4. Fakkebjerg, som er det højeste
punkt på det sydligste Langeland, bør

aflægges et besøg om ikke andet så

for udsigtens s§ld. I tidsrummet
formiddag til sen eftermiddag kan
man se ind-/udtræk af forskellige
spændende fugle såsom hvepsevåge,
glenter, hedehøg, storke m.m. For-
årstrækket kommer dog slet ikke op
på efterårets højder, men det er tit
arter, der er ualmindelige, man kan fll
at se i maj/juni. Trækket er meget
lunefuldt: Ligeså godt det er den ene

dag, ligeså skidt kan det være den
næste. Der er foruden fugle også

mange sommerfugle på Fakkebjerg,
bl.a. er den sjældne svalehale set her
i 1995.

5 og 6. Søgårds Mose og Søgårds

"Pyt" er to ret nye lokaliteter. Man
træffer som regel mest de alminde-
lige ande- og vadefugle her. Men
rastende stork er set flere gange.

Godt hele dagen.

7. Klise Nor er let at overskue fra
vejen, og er sådan et sted som lige
skal besøges en gang i dagens løb.

Som regel ser man ikke andet end

almindeligheder, men sjældne arter

l0

som sort stork, rødhovedet and og
odinshane er set her. Der er næsten
altid gul vipstjert på marken lige nord
for Klise Nor.

8. Tryggelev Nor er altid et godt
sted at aflægge et besøg, uanset tids-
punktet på dagen. Her kan ses skæg-
mejse, gråstmbet lappedykker,
knarand, atlingand. skeand, spidsand,
rørhøg, vandrikse, sivsanger m.m.
Med lidt held ser eller hører man en

rørdrum.
I slutningen af maj trækker der

mange knortegæs ind over Sydlange-
land, og hovedparten rammer §sten
ved Tryggelev Nor. Hvis vinden
kommer fra sydøst eller øst raster der
ofte sortterner i noret, men kig nøje

på dem; måske er der en hvidvinget
terne iblandt!

9. Fredmosen er nok bedst morgen
og aften. Her kan man se rørhøge og
skægmejser. Hvis vejret er roli$, er
der gode chancer for at høre rørdrum,
vandrikse, savi-, græshoppe- og siv-
sanger.

Desuden ses der ind imellem
rastende sortterner, ligesom lærke- og
aftenfalke ynder at fouragere her. Lyt
i øvrigt efter plettet rørvagtel
(sjælden). Bliv på markvejen!

lO. Bovballe Skov - en helt almtnde-
lig skov, men der er gode chancer for
pirol i løvbevoksnlngeme ud til
kysten, tidligt om morgenen.

ll



Fugletrækket på Fyns Hoved -
foråret 1995
Michael MoseDo Jensen og Ole Tønder

Vi har i perioden 7. marts til primo
juni observeret forårstrækket på Fyns
Hoved. Observationerne startede
typisk lige før solopgang og varede 3-
5 timer frem. Der er blevet obset hver
dag l9l3-28l5 efter følgende model:
Ca. hver anden dag af MMJ og OT
sammen alle timerne, dog undtagen
OT's net-rundeture, idet der tillige
foregik ringmærkning. De dage, hvor
MMJ ikke var til stede, kiggede OT
alene, afbrudt af rundture til nettene,
der stod i nærheden (sommer-
husområdet).

Alle observationer af træk foregik
fra Horseklint, da det er herfra
hovedparten af fugletrækket foregår.
Efter morgenobservationeme er der
resten afdagen blevet set på rastende
fugle i sommerhusområdet, ved Fæl-
lesstrand og på Fyns Hoved, ligesom
nngmærkningen af småfugle er fort-
sat op ad formiddagen

I den srdste del af perioden obser-
verede MMJ trækket ved Horseklint
alene, idet OT ringmærkede småfugle
på Fyns Hoved og ikke i sommerhus-
området.

Forårstrækket ved Horseklint er
præget af et pænt småfugletræk om
morgenen. Senere, afhængig af vind-
og vejrforhold, foregår rovfugletræk-
ket enten samme sted eller længere

sydpå ved "Vågebakken" (18 km-ste-
nen), ved Mårhøj eller Bøgebjerg.
Foråret 1995 må nok betegnes som et
gennemsnitsår, hvad angår antallet af
fugle.

Vejret
Slutningen af marts domineredes af
vestlige vindretninger og ret høje
vindstyrker, en del regn og byger, og
temperaturen var lav.

I begyndelsen af april blæste det
friskt eller hårdt fra V eller NV, kul-
den holdt srg stadig, og der var
enkelte regndage. Midt i april mest
vestlige vinde, men meget svagere.
Der forekom nogle finregnsdage, og
det blev mildere, dog med enkelte
kolde tilbagefald. Lidt diset vejr af og
til. I slutningen af måneden skiftede
vinden til østlige retninger, enten
meget svag eller frisk. Det blev varmt
og diset af og til. Enkelte dage med
vestlig eller skiftende vind forekom.

Maj måned begyndte med varmt,
stille og diset vejr. Senere friskede
vinden op fra N-NV, men det var
lunt. Midt på måneden gik vinden
over i nordlige eller vestlige retnin-
ger, det blev blæsende med byger og
koldt om natten. I sidste del af maj
skiftede vinden til øst og det blev
varmt og tørt, også om natten.

t2 l3

Artsgennemgang
Her følger en gennemgang af udvalge arter,
og hvor intet andet er nævnt er observatio-
nerne fra Horseklint. Særligt interessante
tal, datoer eller obs. er undersffeget, og
angivelserne i parentes efter hver art
fortæller vores kriterium for. hvad der er
medtaget.

Smålom sp. (>10)
47 trak N 2l13.
Lappedykkere (alle)
2 toppede N 2913,4 gråstrubede N 2ll3 og
4 N 22/3. Desuden enkelte rastende indivi-
der afbegge arter i hele perioden.

Skarv (max)
Op til 350 rastende i hele perioden.
Hvid stork (alle)
I fiak N 2015. og I trak 30/5 I rast ved
Salby 4/5. I rast ved Søbjerg Skov primo
maj, I rast nord for Martofte l8/5.
Sandsynligvis er der kun tale om 2
forskellige rastende fugle.
Pibesvane (alle)
l3 trak N l7l3.
Sangsvane (alle)
17 trak N 7/3.
Grågås (max)
20trak N ll/4.
Bramgås (alle)
122 rastede i Fællesstand l5/4. 185 tak N
2814 og 1040 trak N over Fyns Hoved 2/5
Atlingand (alle)
I perioden l5l4-315 vekslede et par mellem
ophold på Fyns Hoved og en sø ved Dalby
Bugt.
Troldand (alle)
2 hak N 2413

Andre dykænder
Der rastede i hele perioden flere tusinde
ederfugle langs §sten. Nar de flyttede sig,
var det for at kompensere for afdrift. rkke
decideret træk. Dette gælder også for føl-
gende dykænder: Sortand fløjlsand, havlit
og hvinan{ bare i lavere antal lngen
optællinger af disse arter.

Toppet skallesluger
Her gør det samme sig gældende som oven-
for beskrevet.
Stor skallesluger (alle)
4 fløj N 2213.2N 27t3
Hvepsevåge (max)
Meget liltallig i dette forår. De 2 første set

5/5 og det højeste dagstal blev 29 2015.

Rød glente (alle)
Fø l9l3 til 4/5 trak i alt I l. Dagscrfiene var
| -2, fordelt på 7 dage.

Rørhøg (alle)
Den første trak N 6/4. Herefter sås l-4 pr
dag. dog 8 5/5. I alt 38 fugle på hele foråret
Blå kærhøg (alle)
Første sås 3/4. demæst I 2214. 27/4. 215.

9/5 og I l/5. I alt 5-6 tugle.
Duehøg (alle)
I par set r parringsflugt over Søbjerg Skov
I april. Det må formodes, at flere enkelt-
observationer nord herfor er de samme

fugle, da direkte tæk rkke er lagttaget
Spurvehøg (>20)
De første 4 trak 2313. Herefter sås de stort
set hver dag rndtil 2415. De største tal: 27
1t4. 27 6t4. 29 914. 60 I l/4. 33 4t5. I alt
360 på hele foråret.
Musvåge (>100)
Trækket startede 614 med, I I fugle. De bed-
ste dage blev: 192 I l/4, 150 1414. 125 315.

I 00 4/5. Totalen blev ca. 8 1 0.

Fjeldvåge (alle)
I fiak 2113 5 trak l1/4. Ellers l-2 statio-
nære fugle hele foråret. I trak N 1216. hvil-
ket er usædvanlig sent.

Kongeørn (alle)
En 2k rastede ved Søbjerg Skov 26-30/3
Den forsøgte udtræk mod øst 30/3, men
blev stoppet af en tågebanke og kom ind
igen. Herefter forsvandt den mod syd.
Fiskeørn (alle)
I alt 7 set trække enkeltvis på følgende
datoer: 9/4, 1714,2014, 2514,2714. 2ll5 og
30/5.



Tårnfalk (alle)
Der trak i perioden 2513-2115 i alt 21. De
fleste gange l-2 pr dag, dog 5 614. 4 315 og
3 4/5. Desuden l0 rastende 3/5.
Dværgfalk (alle)
Fra 3/4 il 2l/5 trak i alt 21. Største tal: 4
614 og3 l3l4
Lærkefalk (alle)
12214 og 1315.
Vandrefalk (alle)
En gammel hun trak N l2l5.
Vagtet (alle)
En hørt nær Storesø på Fyns Hoved 30/5
om morgenen.
Lille præstekrave (alle)
I trak NV ved Fyns Hoved l5l4, I rast
Fyns Hoved 2914.

Stor præstekrave (max)
Op til 23 rastende i Fællesstrand
Hjejle (alle)
I trak N 2313 og 15 N 2914

Strandhjejle (alle)
Den første set raste 2ll5 Fællesstrand. Der-
næst steg antallet gradvist til6 2415.

Vibe (>20)
41 2213,7o 23t3.39 2413 og21 614.

Islandsk ryle (alle)
2 rastede i Fællesstrand 2415.

Dobbeltbekkasin (alle)
2 tak N 2413.

Lille kobbersneppe (alle)
Enkelte trak N i slutningen af marts. 32 trak
Ø 2814.
Lille regnspove (alle)
I trak2314, I I rastede 715 og7 trak 9/5.

Stor regnspove (alle)
I N 2313, I flak 9/4 og 1414. Derudover
jævnligt rastende individer i Fællesstrand.
Hvidklire (>10)
15 rast2614 og23 rast2914.
Svaleklire (alle)
Den første sås 2413. Dernæst I 1414,2 1914.
3 3Ol4 og I 415.

Tinksmed (alle)
I rast l4l4, 4øst415,4 tra-k 5/5. Tillige op
hl 5 rastende Fyns Hoved.

Mudderklire (alle)
I rast29l4 og2rast 415.

Stenvender (alle)
I rast 4/5, 4 rast 5/5 og 5 rastende 2ll5
Fællesstrand.
Ifættemåge (>100)
138 trak N 9/4.

Sildemåge (>3)
4 f:ak 614 og 5 trak 7/5.

Splitterne (max)
Første fugl 2013 Fællesstrand, ellers op til
65 rastende i april og maj.
llavterne (max)
Første set 614. Op til 70 rastende fra sidst i
april
Tejst (alle)
I -2 rastende på havet til midt i april. 34 par
på Mejlø.
AlMomvie (alle)
I rrak 2ll3 og I rak 8/4.

Huldue (>10)
30 2213.76 2313.29 2413. ll 914

Turteldue (alle )
En rastede ved Martofte 2817.

Ringdue (>1000)
1030 23t3. l9t3 2413, t2t6 514, 1376 lll4.
1144 1414.1027 l7l4 o91467 1914.

Skovhornugle (alle)
En rastede på Fyns Hoved I l/4. Set flere
gange gennem foråret
Mosehornugle (alle)
En rastede 8/4 og 1314. Desuden I på Fyns
Hoved følgende dage: 23 / 4. 21 5 og 29 I 5.

Mursejler (>50)
De første sås 3/5. Herudover tak 343 l3l5
og74 17/5.

Hærfugl (alle)
En set på Fyns Hoved 2414. To timer
senere, ved middagstid, sås samme fugl i
sommerhusområdet.
Vendehals (alle)
I set 2/5 og I I l/5 på Fyns Hoved.

Hedelærke (>5)
l0 rastede 1413.23 trak N 2ll3, 15 2213, 6

2313. 12 2413 og 6 rasl 614. Trækket stræk-
ker sig fra l9l3 il 3014. I alt 9l tugle.
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Sanglærke (>200)
2OO 21t3.316 2213.361 23t3 og286 24/3
Digesvale (max)
50 trak N 30/4.
Landsvale (>100)
100 trak 4/5, 100 l2l5. Flest 324 1715.

Bysvale (>10)
27 l7l5 og 15 2115.

Skovpiber (>100)
Den første sås l9l4. 250 trak N 2914, 276 N
3Ol4(+2oo rast), l19 5l5ogl25 N ll/5.
Engpiber (>100)
500 rast 2ll4,2OO 2414, l5l tak N 2514.

lO25l5 og 163 N 7/5.

Skærpiber (alle)
I tral V 2ll3,|fak N 2313 og I rast l/4.
Gul vipstjert (>100)
De første 3 sils 25/4. Derefter 226 1215,714
N l7l5 +200 rast samme dag, 600 N 2ll5
ogl18N23/5.
Bjergvipstjert (alle)
I alt trak 14 fugle i perioden l4l3-414. oftest
I -2 om dagen. Dog sås 3 tæl,ke 2213.

Hvid vipstjert (>35)
Første fugl set 7/3. Derefter 37 2313, 37
2413.59 214.49 414.38 614 og83 9t4.

Silkehale (alle)
I på trækforsøg 2614. Desuden I rast r

sommerhusområdet I 6/5.

Jernspurv (>50)
62 tak N 2313, 160 24/3. 121 I l/4 og op trl
500 rast l2l4.
Rødhats (>200)
Op trl 1000 rastede l2l4, ca. 500 2114. ca

20002314 og ca. 200 30/4. Disse tal er selv-
følgelig et skøn, da arten er svær at optælle
eksakt. Tallene er både Horseklint og Fyns
Hoved.
Nattergal (alle)
Første fugl blev hørt allerede I ma1. Des-
uden I l7l5 og | 24/5. Alle på Fyns Hoved
Rødstjert (max)
25 rastede på Fyns Hoved 2/5.
Bynkefugl (max)
Første set 28/4 Fællesstrand. Max 15 2/5
Fyns Hoved.

Stenpikker (max)
3 l4l4 Fyns Hoved. Max 5 3O/4 og2l5
Ringdrossel (>3)
Første fugl l4l4 Den srdste lt/5. 4 set på

Fyns Hoved 2114, 5 3Ol4 og 3 215 ogsåt

Fyns Hoved. I øvng set på trækforsøg ved

Horsekhnt et par gange.

Sjagger (>100)
Observeret i hele perioden, f.eks. I I N
24/3.11 I N 6/4, 125 1214.100 l9l4
Sangdrossel (max)
2ll4 rastede flere hrurdrede.
Vindrossel (max)
8 forsøgte træk l0/4. Op til 100 rast 2114.

Misteldrossel (>60)
64N 22/3. r28 N 2413. 185 N 6/4. 74N 9t4
og 455 N I l/4. Total 1098 forhele foråret.
Græshoppesanger (alle)
I rast 4/5 Fyns Hoved; også I her 6/5. I

sommerhusområdet hørtes I 1l15 og 1215.

Sivsanger (alle)
I øst 2314 Fyns Hoved, I 215 og 315

samme sted. 5 Fyns Hoved 2415

Andre sangere
Som det ses af velbeskrivelsen var det
køhgt en stor del af apnl måned. rndtil
varmen kom fta øsl 2314 og med den san-

gere som sivsanger, gærdesanger, munk og
løvsangere.

De almrndelige sangere + broget flue-
snapper er dårli$ registreret, da de fleste

findes på Fyns Hoved, hvor færdslen og

nngmærkningsaktiviteten var yderst be-
grænset 4 -20 maj p.g.a. hensynet trl
bukkelagten. Derfor rngen omtale af drsse

arter
Fuglekonge (max)
Trækket toppede medio apnl Bedste dag

l2l4 med ca. 500 rastende t sommerhus-

området
Grå fluesnapper (max)
2415 rastede l0 på Fyns Hoved.

Sumpmejse (alle)
2413 rastede I i sommerhusområdet,og lgen
I 2913 Arten er yderst sJælden her
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Sortmejse (alle)
3 trak N l3l4 og2 fotsøgle udtæk2514.
Blåmejse (alle)
96 N 2313, 100 forsøgte 24t3,36 N 30/3, 70
forsøgte 5/4og47 N t3l4.
Musvit (alle)
7 N 2ll3. 8 N 2213, 9 N 2313 og 3 N l3l4.
For blåmejse og musvit gælder. at de for-
søgte udtræk mange gange, før det lykke-
des.

Pirol (alle)
I rastede på Fyns Hoved 28/5.
Rødrygget tornskade (alle)
l-2 rastede på Fyns Hoved I ll1-2915.
Stor tornskade (alle)
I rast Fyns Hoved 14/4 og I t914.
Skovskade (alle)
I I forsøgte træk l2l5 og 26 tral N l2l5, 8
forsøgte l5l5, 4 forsøgte 16/5, 13 forsøgte
l7l5 og 2l trak N l7l5 Efterdønninger af
efterårets invasion.
Nøddekrige (alle)
I rast i sommerhusområdet 30/3.
Allike (>100)
342 2113.619 trak N 2213.
441 24t3.
Sortkrage (>5)

9trakN22/3,5N18/4,5N
trækkende fugle hele foråret.
Gråkrage (>25)
69 trak N 2/4. 50 4/4,98 9t4. 43 t3t4 og25
t4t4.
Ravn (alle)
4 trak N 2714. Ellers op hl 3 rastende på det
nordlige Hindsholm.
Stær (>100)
187 2113.331N 2213. 535 23/3 og 602 rak
N 2413.

Bogfinke (>4000)
6000 trak N 2413, 15000 N 3t4,4620 4/4 og
t3770 N 9/4.
Kvækerfinke (>50)
6l trak N 1414.700 N l614 og 525N 26t4.
Grønirisk (>100)
100 trak N 3i4. 150 N 8/4 og 242N gt4.

Stillits (>10)
l0 fak N 9/4. 14 N 2514 og t7 N 30/4.
Grønsisken (>100)
148 trak N l0/4, 154 N 2514, 315 N 2614 og
I t0 N 2714.

Tornirisk (>100)
100 trak N 3/4. 106 N 4/4, l3l N 8/4.
Bjergirisk (>10)

5q trak N 3/4, l3 N 6/4, l0rast27/4.
Gråsisken (>10)
15 trak N 1114. lO N l4l4,40 N 26i4 og 15
N 5/5.
Lille korsnæb (alte)
8 trak N 2313, I N 24/3, tl N 8/4, I N 9/4.
lNlt/4.2lNll/5.
Karmindompap (alle)
Fra 22/5 il 2815 var der op til 4 rastende pr
dag i hele området.
Dompap (>5)
9 trak N l3l4, 6 N 23/4, 6 N 26 /4
I(ærnebider (alle)
Z lrak N I l/4, I rast t3/4,2 rast 1414. I rusa
27/4 og2315.
Snespurv (alle)

190 N 2313 og I trak N 2413 og3 rast Fællesstrand6l4
Gulspurv (alle)
TtrakN 2313,4N ll/4, I N t3t4og22t/4.

1914. I alt 53 Rørspurv (>40)
49 rak N 2213. u2 N 2313, 75 rast 3ol4 og
7 trk N samme dag.
Bomlærke (alle)
I N-trækkende 2913 og I rastende 2314

Til slut vil vi gerne takke følgende personer
for materiale til denne rapport:

Lars Hansen, Nyborg - Tim Hansen,
Odense - Mogens Ribo og Kirsten Lund
Marslev - John Frisenvænge og Anne
Solholm, Odense - Flemming Byskov,
Søllinge - Kurt Hansen, Nyborg og Gunnar
Knudsen, Fåborg.

Ringmærkning på Fyns Hoved -
foråret 1995
Lars Hansen og Ole Tønder

I foråret 1995 har Lars Hansen og
Ole Tønder fanget og ringmærket
rastende småfugle ved Fyns Hoved. I
alt blev der i perioden 2l . marts - 28.
maj ringmærk et 27 32 fugle.

Ole Tønder boede fast på Fyns
Hoved Feltbiologiske Station (FHFS)
og ringmærkede indtil midten af maj
dagligt i sommerhusområdet. hvor
der nær Horseklint var opstillet l0-12
net på private sommerhusgrunde.
foruden 2-3 net i FHFS's have. Som-
merhusområdet viste sig i lighed med
tidligere år at være et udmærket
ringmærkningssted i det tidlige forår.
hvor bl.a. mejser og finker raster i
pæne antal. De fleste haver er tilplan-
tet med bl.a. §rrretræer, hvilket giver
læ selv i kraftig vind. Derimod gør
den høje bevoksning det næsten
umuligt at ringmærke i maj. hvor
sangerne passerer.

LH opererede med 15-20 net i de
sydlige krat på Fyns Hoved r de fleste
weekends og skoleferier. Her er de
lave tjørne- og slåenkrat særdeles
fine fangstområder, men desværre
meget vrndfølsomme. OT deltog del-
vist i slutningen af april og enkelte
dage imaj.

I maj blev der som nævnt kun fan-
get meget ffi fugle i sommerhusom-
rådet. På Fyns Hoved blev der p.g.a.

bukkejagt kun ringmærket i starten

og slutningen af måneden. Lang-
distancetrækkeme blev følgeligt kun
mærket i meget beskedent omfang.

Vejrmæssigt var foråret præget af
langvarige perioder med kolde krafti-
ge nordvestenvinde. Men i sidste
halvdel af april og i begyndelsen af
mal var der nogle gode vejrperroder
med varme og svage sydøstlige
vrnde. som gav særdeles gode

fangstdage. Arter som gærdesmutte.

rødhals og fuglekonge var desuden
ekstra talnge som følge af flere mrlde
vrntre.

Det samlede fangsttal blev derfor
ret højt trods et ellers ret dårligt forår
Afrika-trækkernes store fravær skyl-
des rsær. at det p g.a. bukkejagt tkke
er muligt at nngmærke i maj måned.

Dette er ærgerligt. fordi netop disse
arter har stor interesse såvel nng-
mærknrngsmæssigt som tll fænologi-
ske studier.

Forskellen r mærkningsområdernes
"kvalitet" betød. at de fleste fugle
blev fanget på Fyns Hoved, se tabel
l. De bedste dage blev 2314 (444',.

3ol4 (t43). 12ls (338) os2sls (114).

2314 fangedes alene på Fyns Hoved
396 fugle, hvilket er et rekordstort
antal, idet der kun sjældent fanges

over 100 fugle dagligt. De høje

l6 t7



apriltal s§ldes, at der blev ringmær-
ket i begge områder samtidig. De
talrigste arter blev ikke overraskende
rødhals (1000), fuglekonge (335),
løvsanger (242), jernspurv (136) og

gærdesmutte (127). Blandt de mere
flltallige arter kan nævnes: grønbenet
rørhøne l, vendehals l, ringdrossel 1,
korttået træløber l, sumpmejse 1 og
karmindompap 3.

Sommerhusområdet
incl. FHFS's have Fyns Hoved I alt

Tabel l. Antal ringmærkede fugle på Fyns Hoved - foråret 1995

Sommerhusområdet
incl. FHFS's have Fyns Hoved I alt

Sortnejse
Blåmejse
Musvit
Træløber
Korttået træløber
Rødrygget tornskade
Bogfinke
Kvækerfinke
Grønirisk
Stillits
Grønsisken
Tornirisk
Gråsisken
Karmindompap
Dompap
Gulspurv
Rørspuw
I alt

7

56
58

I
I

I

ll5
t2
l4
2

38
J

7

3

7

43
26

2732

I
I
I

I

ll
I
4
I

3

7
55
57

I

104

ll
l0

I
38

7

5

35

995

Spurvehøg
Tåmfdk
Grønbenet rørhøne
Ringdue
Vendehals
Skovpiber
Engpiber
Gærdesmutte
Jernspurv
Rødhals
Naftergal
Rødstjert
Ringdrossel
Solsort
Sangdrossel
Vindrossel
Sivsanger
Kærsanger
Rørsanger
Gulbug
Gærdesanger
Tornsanger
Havesanger
Munk
Cransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Grå fluesnapper
Broget fluesnapper
Sumpmejse
Topmejse

5l
73

l8l

8

2l
4
2

4
I

8

23
34

232

8

I
5

I

I

I
2
I

76
63

819
I

t2
I

l0
32

2

3

2

24
14

6l
43
67
33

78

208
103

9
7

3

I

4

4
I
I
4

I
2

I
127
136

1000

I
20

I

3l
36

4
3

2
24
l4
65
44
67
4t

l0l
242
335

9
l5
I
5

J

2
8

26
1737

Ole Tonder med gærdesanger, Fyns Hoved ma1 1995
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I løbet af foråret aflæstes 11 fugte med fremmed ring:

Gærdesmutte 12.04.95
9K98710

Blåmejse
9C46750

Blåmejse
9C69429

Blåmejse
BD5389l

Løvsanger
H483109

Løvsanger
4T79500

Fuglekonge
N88677

Fuglekonge
Y58 I 98

Stær
16283097

Jernspurv
9S6398s

Rørspurv
8334670

14.04.9s

90.10.94 I k +
24.03.95 v

16.10.94 han 1k
24.03.95 v

06.10.93 hun lk
23.03.95 v

31.07.94 han lk+
02.05.95 v

Mærket i Sverige, data p.t. ikke modtaget
24.04.95 v

12.04.95 han 2k
14.04.95 v

06.10.93 hun lk +
30.04.95 v

09.11.94 hun ad.
29.04.95 x

05.10.94 han 1k
30.03.95 v

24.07.93 hun lk
30.04.95 v

Indtil videre er der indløbet 4 genfund af forårets mærkninger. Statistisk set vil
der i løbet af de næste par år indkomme yderligere små l0 genfund.

han 2k
v

Blåvand, Vestjylland
Fyns Hoved

Omø, Sjælland
Fyns Hoved

Ishøj Strand, København
Fyns Hoved

Falsterbo, Sverige
Fyns Hoved

Rogaland. Norge
Fyns Hoved

Fyns Hoved

Ellekrattet, Skagen
Fyns Hoved

Vårmland, Sverige
Fyns Hoved

Merkplas, Antwerpen, Belgien
Fyns Hoved

DUsseldorf, Tyskland
Fyns Hoved

Rogaland, Norge
Fyns Hoved

29.04.95 2k
15.05.95 x

14.04.95 2k+
20.04.95 x

12.04.9s 2k
30.04.95

13.04.95 hun 2k
I 1.06.95 x

Fyns Hoved
Harritslev, Nordfyn

Fyns Hoved
Odense, Fyn

Fyns Hoved
Dalame, Sverige

Fyns Hoved
Tommerup, Fyn

Rødhals
9C61341

Rødhals
9C62069

Rødhals
9C62942

Solsort
8931697

Litleratur: Hansen. L. & Petersen, M.R., 1995: Hindsholm - Naturhistoriske
undersø6lelser 1977 - 1994. Natttr og Ungdom.

v = aflæst ved netfangst, x: dødfunden

Fuglekongen fra Ellekrattet i skagen blev ringmærket af Henrik Mouritsen,
Odense og altså genfanget 2 dage senere på Fyns Hoved.

Rorspurven er enJhtalltg, men næsten dagltg gæst t neltene Po l"yns Hoved. Denne her, en

hun, hlev fanget 30 4-95. Den bar norsk nng og var nngrnærket som unge t Sokndal t

Rogaland, Norge, sommeren 1993.
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Siden sidst
Tim Hansen

Perioden medio november - medio februar er præget af en sitkehale-
invasion og usædvanligt mange tundrasædgæs. Denne vinters fynske
attraktion har ubestridt været kongeørnen ved Ravnholt.

Efteråret sluttede med 2 nordiske
lappedykkere ll/ll og 16111 på
Fyns Hoved og 2 sene suler samme
sted l8/ll og30/1 1 (MMJ)

Wedellsborg og Føns, der er de
traditronelle sædgåselokaliteter, hav-
de op trl 77 af disse i december
(MMJ), hvorefter de tilsyneladende
forsvandt. Men fra ultrmo januar gik
det for alvor løs. Der blev set sædgæs
i alle ender af amtet, og mange blev
bestemt til racen tundrasædgås. Det
startede med 3 i en flok grågæs ved
Landet, Tåsinge (PVR). Derefter
fulgte l8 tundra- med I skovsædgås
(den "almindelige" race) Vågebak-
ken, Hindsholm 24-2711 (MMJ) - og
20 tundra- med 14 skov- samme sted
5/2 (THH) På Gyldensten sås 27ll
l0 tundra- + 2 skovsædgæs - iøvrigt
med en kortnæbbet gås i flokken.
Endelig var der 18 tundra- og 6
skovsædgæs 3lll Maden, Helnæs
(MMJ). Ud over disse er der set ikke-
racebestemte sædgåseflokke ved Nr.
Nærå og Vestermaden. Det er usæd-
vanligt med så stor en forekomst af
sædgæs i amtet, og den store andel af
tundrasædgæs må s§ldes kulde i
Centraleuropa, hvor de normalt
overvintrer. Ved Gyldensten var der

op trl 105 blisgæs l9l12 (THH), men
der blev tilsyneladende færre i løbet
af vinteren. To store kanada-
gåseflokke var: 80 Gyldenstens Enge
2711 (THH) og 57 Odense Fjord 2lll
(KDJ). Sidstnævnte sted sås 3 lysbu-
gede knortegæs 21/l (KDJ), og
denne race sås også på Wedellsborg,
hvor 7 trak syd 3lll (THH, FET).

l5/12 blev der talt andefugle i
Bøjden Nor: 2.500 bjergænder,
1.500 troldænder. 400 taffelænder
og 92 sangsvaner(PDP). Et par dage
senere frøs vandet her og mange
andre steder til, og ændeme skulle
resten af vinteren findes i isfri fiorde
og på havet. F. eks. 10.000 bjerg-
ænder ved Fåborg ult. jan. (MMJ), >
50.000 ederfugle Torø Huse ved
Assens 29ll (THH, FET) og 2l små
skalleslugere Øgav\ Thurø 6ll
(MMJ).

Der var stadig havørne ved søerne

ult. nov med hele 3 på rsen på

Brændegård Sø 24ll I (EEH). Svend-
borgsund havde besøg af en havørn
3/r2 (PHH).

Ved Lindkær, Ravnholt overvin-
trede den unge kongeørn, der duk-
kede op i oktober Den er der r skn-
vende stund (med. febr.) srkkert
stadig.
Nogle få steder holdt vadefuglene
skansen. bl.a. på Mågeøeme. hvor
145 strandskader taltes 27ll (JSA)
Fællesstrand. Fyns Hoved havde en

islandsk ryle 4112 og en stenvender
24112 (MMJ). En sen hvidklire
rastede r Keldsnor l9ll I (MMJ. JSA,
oTØ).

I alkefugleafdehngen kan nævnes

280 alMomvie øst Horseklint 5/12
(MMJ) samt 200 alk/lomvre rastende

ved Wedellsborg (THH). Søkonger
er set flere steder. især ved Horse-
klint, hvor l-4 er set hele vinteren
(MMJ, THH). Desuden er søkonge

set følgende steder: 5 Helnæs l3l12
(MMJ), I Tørresø 28111. I Egense-

dybet 30/l (den første t Odense

Fjord) (THH) og I t Bogense Havn
27-28^.

At en grønspætte blev set ved

Odense Å, Stt. Klemens. må siges at

være interessant. lkke mrndst fordi
den blev bestemt ttl en ungfugl (JHJ).

En anden §nsk måske-næsten-

uddød art er toplærken, hvoraf 2

blev set i Odense l0l2: en ved Center
Øst, Vollsmose og en ved Rosen-

gårdscentret (THH). Det vides ikke
om Bolbro-lærken stadig huserer

Et af vlnterens mest markante

fuglerndslag er en silkehaleinvasion.
der så småt begyndte omkring nytår

og for alvor tog fart r løbet afjanuar.
Af større flokke kan nævnes. 120

Thurø By ult. Jan (MMJ). I l0
Nyborg 2lll (MMJ) og 2611 450

Vrndeby og 350 Humble (THH)
Vandstære er set mange steder.

hvor isen har trlladt det. Især en del

flere steder langs Odense Å. gl a.

blev en set så centralt i Odense som

bag Filosofgangen (tItlJ ).

En rødtoppet fuglekonge blev set

ved Nørresø 26112 (Frylelinten) -

vrnterobs. af denne art er meget

usædvanlige. En hvidsisken blev set

ved l{ofmansgave 27lll (THH) og
ved Flægen på Vestfon rastede 3

hvidsiskener på en ukrudtsmark
sammen med gråstskener 27lll
(THH. JSA). De blev på stedet ca. en

uge frem. En flok på 35 kærnebidere
rastede på Ansgar Kirkegård i Oden-

se 30/l (F'ET)

./*'*4--<.-z
':a)Go<+€lzoJ
ft.-7"
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Det ultimative twitch i Fyns Amt
Rasrnus Slrack

Henrik Knudsen og undertegnede
havde i efteråret 1995 på Blåvand
Fuglestation drøftet muligheden for,
at der skulle kunne dukke en Steppe-
tornskade (Lanrus excubitor palli-
dirostis) op her i landet. og vi håbede
selvfølgelig, at det blev i Blåvands-
huk eller i umiddelbar nærhed heraf.
Snakken blev ikke mindre, da Bir-
ding World bragte en artikel om felt-
bestemmelse af racen (arten), og folk
blev nok lidt trætte af vores evige
snak om denne tilsyneladende kede-
lige race af Stor tomskade, men de
bed dog mærke i vores iver for at se

en sådan
Mandag den 23. oktober klokken

07.30 ringede min mobiltelefon, det
var Tim Hansen fra Fyn. Samtalen
foregik nogenlunde på denne måde:
"Hej Rasmus, der er melding om
Rosenbrystet Tornskade på Lange-
land". På trods af det sene tidspunkt
for denne art bad jeg Tim om at køre
til Langeland for at tjekke fuglen. Jeg
ringede til Henrik Knudsen og fortal-
te den spændende nyhed og derefter
til Rolf Christensen. Begge havde
dog set en sådan tidligere på året i
Vejlerne, men de bad mig begge
ringe tilbage, når jeg vidste mere.
Ved nrtiden ringede Tim fra Lange-
land, og denne samtale var hektisk:
"Hej Rasmus, den er her, men den ser
sgu underlig ud. den har lyst næb og

ingen mørk tegning mellem øje og
næb. kan det ikke være en Steppe-
tomskade?" Jeg tror, jeg skreg noget
med: "Vi kommer så hurtigt som
muligt, kør derud igen og bliv der, til
vi kommer".

Nu var jeg i lidt af et dilemma, kan
man ringe sådan en fugl ud, når man
ikke selv har set den? Jeg Wivlede
ikke et sekund. Jeg ringede til Rolf
Christensen og bad ham opdatere
fuglelinren med en sandsynlig Step-
petomskade på Langeland, derefter
nngede jeg til Jørgen Munch Peter-
sen ("Munken") og bad ham køre til
Langeland for at assistere Tim, og da
han befandt sig ved Hyllekrog på
Lolland, så var det ikke det store
besvær. Mit problem var nu. at jeg
ikke havde en bil til at komme afsted
i, ogjeg kunne ikke nå til Langeland
med det offentlige. Lasse Strand-
gaard og jeg besluttede dog alligevel
at tbrsøge os med det offentlige til
Fredericia og derefter finde en løs-
ning på vores problem.

Vi var r Esbjerg klokken 11.40 og
kunne først være i Fredericia klokken
14.05. Undervejs mod Fredericia
snakkede vi jævnligt med Rolf, som
fra Skagen var på vej mod syd. Ved
en af vores utallige samtaler denne
dag sagde han "Jeg tager sgu en taxa
fra Århus til Sydlangeland, er I med
på at dele, hvis jeg henter jer i Fre-

dericia?" Herom var der ingen tvivl,
enten skulle vi køre med Rolf r taxa.
eller vi skulle selv lele en brl. og det
ville blive noget nær det samme i

kroner og ører, så vi besluttede os trl
al køre med Rolf. Han vidste for øv-
rigt nu, at fuglen var sikkert rdentifi-
ceret til Steppetornskade af bl.a.
Munken.

Ca. l0 min. senere ringede Rolf
igen, og han sagde: "Ham, der har
samlet mlg op i Sæby, vrl gerne køre
os derned for 1000 kr. - vi får l0 mr-
nutter til at se den, og så går det igen
hjemad, er I med på den?" Der var
ingen wivl, vi skulle med, og nu
kunne vi for første gang hele dagen
slappe lidt af. Lasse og jeg havde en

halv time r Fredericia, før Rolf skulle
komme, og den blev nydt med en

kold øl og en smøg.
Klokken 14.30 blev vi hentet. og

vi ankom trl Fakkemosen på Sydlan-

geland klokken ca. l6 30 og så fuglen
godt i l9 minutter. hvorefter vi igen
satte kurs mod Jylland. glade og tll-
fredse.

Denne mand. der aldng forstod vo-
res glæde og rver, må virkelig tro, at

hrtjægere er nogle særdeles underlige
mennesker. Det er vi vel også, for
hvorfor ofre flere tusinde kroner på at

ffi set et par nye arter hvert år. og
hvorlor bruger nogle af os hele vores

lrv på fuglene? Der findes ikke nogen

dækkende fælles forklarrng. Min per-

sonlige grund er, at der er ikke noget
smukkere i naturens verden end en

stor flok Ringduer på en frostklar
oktobermorgen, eller fasctnationen
over den lille smukke Fuglekonge-
sanger, der sidder i et efterårspræget
løvtræ efter at have fløjet 10.000 km
for at nå hertrl. den første Svale. den

første Nattergal, 1a. -;eg kunne bltve
ved .....

S kovfu g letæ I le rku rs us
Successen fra Vestfonslejren 1995.
ledet af Fuglenes Danmark, følges op
l foråret. I samarbelde med lokalrtets-
registeret afholdes i dagene 20.-21
aprrl og d. 8 lunr en le-;r på Østfun
med det formål at tælle udvalgte arter
afskovfugle på nogle lokaliteter. som
vi ikke ved ret meget om.

Foruden at uds§re Fuglenes Dan-
mark og lokalitetsregrsteret med nye
oplysninger er det en fin chance for

at lære/genopfnske fuglestemmer
Ideen er. at en rutineret fuglekender
og en eller to knap så øvede sammen
går på opdagelse r naturen. Bagefter
samles hele flokken r en hytte til en

snak om resultateme og socralt sam-

vær Planerne er stadig under udvtk-
lrng. men kontakt Morten Nrelsen på

62 20 19 30 eller Mrchael Mosebo
Jensen på 65 35 34 04. hvis du er
lnteresseret.
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Nyt fra Fuglelinien
Fugleliniegruppen

Konkurrencerne
I 1995 gentog vi de to konkurrencer
fra 1994' et gavekort på 500 kr i
DOF-salg til den, der på flest datoer
ringede relevant materiale ind, og en
aktuel fuglebog til en tilfældig
indringer. De l0 mest ihærdige med-
delere i 1995 var følgende: q

q ,* "b'

,#? 'ry, *
**

Rasmus Strack, Hvrdovre
Preben Berg. København
Sv Aage Lrnderstrøm, Solrød
Steen Søgaard. Ålsgårde
Morten Benzon Hansen, Fr. berg
Lennart Pedersen, Ølsskke
Lasse Strandgaard. Osted
Allan Kjær Vrllesen. Lemvig
Mikael Blicher, Greve
Tim Hansen. Odense

Hurtige numre
Fugleliniegruppen lytter til Fuglelini-
ens telefonsvarer i Fuglenes Hus pr
telefon flere gange i løbet af dagen.
Dette sker dog helt tilfældigt, så for
at undgå, at iagttagelser, der
"fortjener øjeblikkelig opdatering"
ligger uhørte i flere timer på
telefonsvareren, tilbyder vi som et
forsøg, at man kan nnge og melde på
et af lølgende mobiltelefonnumre:
Rolf Christensen: 40 4l 66 08
Morten Møller Hansen: 40 74 30 3l
Sebastian Klein: 40 75 54 3l
- så vil vi opdatere med det samme

1995 - et godt år
Fremgangen tbr Fuglelinien fortsæt-
ter, idet flere og flere ringer ind og
lytter. Dækningen nærmer sig 100%
af landets telefoncentraler. I I 995
blev overskuddet på mere end
100.000 kr, som går til international
fuglebeskyttelse.

Dansk Om,knogsI r0ren,ng
Veslerbrogade 140 1620 v

9l
84
54
43
42
30
30
29
28
28

For andet år i træk et stort tillykke
med hovedpræmien til Rasmus
Strack, der på 25oÅ af årets dage har
ringet ind fra rsær Gilleleje og Blå-
vand. Bemærk at 7 af del0 er gen-
gangere fra 1994. og at alle er mand-
lige fuglekiggere. Vrnderen af en
fuglebog blev Henning Vikkelsø
Rasmussen, der d2019 1995 meldte
om en hvidbrynet løvsanger ved
Dybso. foruden andre spændende
observationer fra Hov Vig. Den
nyudkomne "Buntings and sparrows"
er på ve1 fra DOF-salg til Henning.
Begge konkurrencer gentages i 1996!

Fuglelinien!
9023 2400
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