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af Havrevlmpen

er på gaden. Ttden er hermed kommet, trl at du Iår samltng og overbltk over
drne fugleragttagelser r det forløbne år Hvrs du dernæst sørger for at Iå tallene
indsendt til redaktionen umrddelbart efter nytår. kan du gå rnd r 1997 med
god samvtttrghed!
Som vt plejer på denne årsttd, er der rndlagt et glrokort trl fnvrlhg rndbetahng af40 kr. trl delvrs financtertng afbladet

Husk generalforsamling d. 3. februar!
Læs nærmere herom inde i bladet

Rovfu glefod ri ng stoppet!
Antallet af mus omkring den oflenthge foderplads vest for Arreskov Sø er så
stort, at de har lavet omfattende skade på en trlstødende ktrsebærplantage.
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Sidste nyt!
Fyns Amt har netop købt Vejlen på Tåsrnge

ttl

overtagelse

pr I

aprrl 1997

Dette medfører bl.a. at jagten på vandfugle stopper med udgangen af denne
Jagtsæson. Det er planen at opføre et fugletåm.

Observ atører søges ti I Nordlangeland
I forå,ret 1996 blev der for første gang foretaget systematrske trækobservaloner fra Hov
Nordstrand på Nordlangeland, og en del af forårets ragttagelser fiemgår af artrklen på de
følgende srder. Til foråret 1997 søges observatører derkunne tænke srg at dække trækket
på Nordlangeland. Der ønskes obsewatør trl penoden 15 marts trl 3l ma1, og der ydes et
kosfilskud på 1500

kr

om måneden Ved ophold på mrnimum

I

maned godtgøres

udgifterne til brlligste relseform lndlogenng sker t en camplngvogn med fortelt. der vrl
være opstrllet på en campingplads centralt I området
Skulle du være lnteresseret I at dække hele penoden eller bare en del af den' kan
henvendelse ske trl:
Søren Bøgelurd, Gulstawel l4
5935 Bagenkop.

Tlf

62 56 20 05

Hov Nordstrand - foråret 1996
Jacob Sterup Andersen og Ole Tønder
Fynsafdelrngen

af

Dansk

Omtto-

f eks Hvepsevåge. Rrrd (ilcnte og

logrsk Forenrng rnvesterede r 1995 r Musvåge satnt af falkene
Rtngmærkntngen skutlede trl genen camprngvogn med henblrk på oprettelse af en fonsk fuglestatron gæld med kun I 206 mærkede fugle,

Camprngvognen var dette efterår
placeret på Sydlangeland og blev 9
september rndvret som DOF-Fyns
Fuglestatron Da Sydlangeland rkke
er noget decrderet forårstræksted.

hvrlket sandsynltgvts s§ldes. at
sommerhusområdet er blevet for

det er næsten 30 år slden. at stedet
for alvor blev "opdaget" Især r tbrårene 1967. 1968 og 1969 (og enkelte dage r 1970-72) besøg1e en gruppe
omrtologer r de fleste weekends og
Øvrlge fndage lokallteten Her blev

det foruden trækobservattoner også
trl en del nngmærkntng r området
Stedet vlste slg dengang at være
småfugle- og duetrækket blev bemærket. Rovfugletrækket lmPone-

fugle
skulle der findes en altematrv place- I alt sås 166 fuglearter iområdet i
rrng trl statronen for foråret 1996 løbet afforåret, og dette var på trods
Det af DOF-Fyn nedsatte fuglestatr- af, at arter som Toppet Lappedykker,
onsudvalg besluttede på et møde r Skeand. Blishøne og Lille Korsnæb
november 1995, at mulrghederne på gltmrede ved deres fravær
Nordlangeland skulle prøves af
Her blev der i 1960'eme drevet et
Bemanding
Ole Tønder opholdt srg på stationen
stort feltarbelde af en gruppe omltologer (se Wulff 1961. Sørensen &
som nngmærker gennem hele perio1969.1973).
l.arsen 1968 og Tønder
den l613 -27/5. dog undtaget dagene
men rndsatsen var dengang mest 4-514 og2l14
koncentreret omkring nngmærkntng,
Observatører var Jacob Sterup
mens trækobservationerne var af meAndersen r penoderne l8l3-15/4,3re trlfældrg karakter Af denne grund
6/5 og 13-1715 og Jesper N. Krisvrlle det være lnteressant at under- transen 20-2114, mens Ttm H Hansen. Enk Danielsen, Kurt [{ansen,
søge. hvor godt et træksted området

rede rkke nogen afårene, dog var der
enkelte gode dage l514-70 trak således 3 Blå Kærhøge. 69 SPurvehøge. 228 Musvåger og 15 Fiskeørne Ses der bort fra denne dag noteredes dog max. 150 Musvåger
(19/4-68). l0 Fiskeørne (l l/4-68) og
kun ganske tå af de øvflge rovtugle-

Claus Dalskov og Blame Andersen
m fl supplerede på flere datoer Som
det fremgår, var der mange dage,
særlrgt srdst r apnl. uden ttlfredsstil-

fornngede efterhånden rtngmærk-

Som det gerne skulle liemgå af
nærværende artikel. vlste Hov
Nordstrand på Nordlangeland srg da
også at være et glimrende træksted
for en række arter Specrelt sås
mange svaner og gæs, duer, lærker
og finker Af rovfugle overraskede
rsær trækket af kærhøge og

F

rskeørn.

mens der sås mere moderate

tal af

lende dæknrng af dagtrækket

llistorisk tilbageblik
Kun de færreste kan prale af at kende
noget særltgt tri Nordlangeland som
træklokalrtet og dette på trods af, at

for
fik

af

l)esudctr

Efter 1972 har der kun været sPoradrske besøg af ornttologer på lokalrteten Enkelte "gode trng" er der
dog set. bl a er der gort - desværre
udokumenterede - observattoner af
Hvidhalset FluesnaPPer (1983) og
Sorthovedet Måge ( 1988)

Vejr og fugletræk - foråret 1996
Da stattonen den l6 marts blev
etableret, vtste ve.;ret srg fra stn harske stde I lrghed rned de forudgående dage sørgede kulde og en hård
østlrg vrnd for, at stort set lntet trak

Men den

nngmærknrng

observattoner

r 68) og

68)

19 aftog vtnden. og så

skete der noget. Grågæs. Ilulducr og
Sanglærker skulle rndhente det tbrsømte, og kulminerede alle dc næste
par dage. ltgesom pæne tal af Vrber.
Alliker og Grønsrskener trak flerefter tulgte nogle dage. hvor det enten
blæste for meget. eller srgten var for

rrng på t årene 1967-72. I slutntngen
af penoden blev sommerhusområdet
desværre udbygget, og kombinattonen af sttgende akttvrtet af fenegæster, større spredning af de rastende
fugle samt stadlg højere bevoksntng

En del

69)

t

ca. 7.000 fugle

nrngsresultateme

rtngtnærket

var sommerhttsområdet ttlsy'neladendc et fint stcd lor Vendehals (
alt 26 nngmærket. heraf l2 t 68) og
Rødtoppet t'uglekonge (bl a 4 r

arter.

Muhghederne
var fine, og i alt

(l

Gulirisk (op trl 3 set I

en udmærket træklokalrtet, hvor tsær

stort og bevoksntngen for hø1 trl, at
der kan fanges tilfredsstrllende med

var

gesanger

nnge. ttl at trækket kunne nå de
samme hø1der Den 27 var det
rmrdlertrd slut med østenvtnden. og
en opfrrskende vestlrg vtnd fik snart
ryddet ud r de tsmasser. der ellers
havde strakt stg I et krlometerbredt
bælte langs kysten Også drsen forsvandt. og pludselrg kunne man se
både Fyn. Storebæltsbroen og S.;ælland Dagen efter forsøgte et stØne

mere

usædvanhge småfugle blev der na-

turlrgvrs også gort, hovedsageltg I
forbrndelse med nngmærkntng Lrsten tæller bl a. Natravn ( I nngmærket r 68. 2 set l415-69). Grønspætte

(set og nngmærket t 68). SYdlig
Blåhals (rrngmærket l415-67\. Hø5

antal Musvåger udtræk

r

en fnsk

sydvestenvrnd, og da vinden den 29
atlog. toppede denne art med 237
trækkende
Starten afapnl var præget afsvage
nordlrge vinde. og l takt med at temperaturen steg, blev trækket bedre og
bedre Den 5 passerede et stort træk
af Hedelærker og Bogfinker. og r løbet af eftermrddagen drelede vtnden

r øst. hvor den holdt srg trl den

8.

Drsse dage (påsken) var nogle af forårets bedste: Rørhøg. Spurvehøg og

Frskeørn kulmrnerede. store mængder af tlættemåger, Rrngduer og finker trak. de første svaler sås. Bramgæssene begyndte al tØre på srg, og
den 8. blev første større nngmærknrngsdag Men så var det også slut
for denne gang Den 9 satte drs en

stopper

for trækket, dog trak

der
var det

stadig lidt rovfugle Den l0
tåget. og den I l-13. var det en fnsk
trl hård nordlig vind, der afholdt

det også slut rncd dsttc

nærmest

sommerligc vclr

Den efterfblgcrrdc pcrtode sneg
dagstemperaturen slg igcn ned på
l0-15 grader. og r slutntngen afapnl
og starten af maj var trækket yderst
nnge. Kortvangt godt velr den 1314. gav de første Hvepsevåger og en

Gulrnsk. De næste dage blæste det
op, og den I 7 drelede vtnden I øst
Den 18. trak r fnsk østenvind bl.a.2
Lærkefalke og over 3000 svaler og
1000 Gule VrpstJerter. Den 21. begyndte Knortegæssene at rØre på stg
og 62 Hvepsevåger trak, samme dag
sås dog op mod 1000 på flere stællandske lokaliteter Den sidste del af
mal var præget af skrftende ve-lr, og

det regnede 1ævnligt Knortegåsetrækket kulmrnerede den 26. med
over I 1000. rnden stattonen dagen
efter blev lukket r stlende regn.

af

l,angelands
Den østlige del
nordsprds er bebygget med sommer-

fugle trak enten over land eller vand

huse Mod nord ud mod

Storebælt

stranden

hgger det ældste sommerhusområde.
og hge syd for dette ltgger "Engen",
der er et fredet område bevokset af
græs og lyng med spredte buske og
træer Syd for Engen ltgger den ny-

ere del

af

sommerhusområdet I

sommerhusområdet og på Engen kan
der på gode dage raste pænt med

sonen inden der kommer så mange

gæster Vest og syd for camplngpladsen og sommerhusområdet er
der marker, som strækker srg sydpå
til de store skovområder nord for

fuglene fra at trække. Herefter be-

Området
Selve Hov Nordstrand er en relattvt

gyndte det rgen at gå den ngtrge veJ,

bred sandstrand, bredest r den vestli-

vrnden aftog. og temperaturen begyndte strlle og rolrgt at krybe i ve.1-

ge del. hvor den tnderste del af

Trækket over området
Størsteparten af vandfugletrækket

ret

Dette gav da også resultater

Bramgåsetrækket kulmrnerede og
nngmærknrngsmæsstgt blev det forårets bedste dage, rsær med store tal
af Fuglekonger og Rødhalse. Mange

af de Afnkatrækkende småfugle ankom. krydret med bl a Hærfugle.
Atlenfalke og Rødtoppede Fuglekonger 2314 blev forårets varmeste
dag med op trl 27 grader. men så var

mushngeskaller Ved Øren raster
Jævnlrgt vadefugle. specrelt tldhgt på
dagen rnden de bltver skræmt væk af
lystfiskere og andre tunster Lldt syd
for Øren lrgger den 13 meter høje
Frankekhnt Ved Østenden af Nordstranden lrgger Hoborg, hvor §sten
drejer mod syd og bltver mere stenet.

Landfugletrækkets

gennem

forløb

over

Nordlangeland var meget påvrrket af
vrndens s§rke og retnlng Generelt
fulgte trækket den mtndst vtndeksponerede §st. dvs lå vtnden mellem

nord og vest fulgte trækket østkys-

ten, mens fuglene trak over

den

vesthge del af øen t østltg vtnd.

småfugle. specielt Jemspurv. Rødhals og Fuglekonge. mens sangeme l
højere grad holdt til r buskadset på
Nordstranden
Centralt placeret r området ltgger
Hov Camprng, hvis plæne er god til
rastende drosler. rsær trdhgt på sæ-

Lohals.

stranden er bevokset med buskads
Mod vest afgrænses Nordstranden af
Øren, som er et mrndre rev af sten og

og fortsatte mod nord op

(Knopsvane, Bramgås, Knortegås. de
fleste ænder rncl Ederfugl) kom fta
Det sydfonske Øhav og fulgte Langelands vest§st op trl Hov Nordstrand
Her skete der en sprednrng af trækket, rdet nogle affuglene fortsatte op
gennem Storebælt, mens andre drejede af mod øst, sandsynhgvis for at

følge Sydslællands §st For andre
arter af vandfugle (Sangsvane. Grågås. Vrbe. llætte/Stormmåge) var
trækket mindre kystbundet. og drsse

Trækobservationer
Faste trækobscrvattoner I morgenttmerne blev udført fra Nordstranden
ud for camprngpladsen, hvtlket er
Langelands absolutte nordsprds Her

blev der trlstræbt observatørdæknrng
de første 5 timer efter solopgang Det
skønnedes, at man herfra opnåede
den bedste dæknrng af trækket. rdet

trækkende vandtugle (der trak op
gennem Langelandssund) uden problemer kunne ses. og hovedparten af
landfuglene passerede over dette
punkt I vestlrge vinde var der dog
det problem. at en stor del af landtrækket fulgte østkysten Dette galdt
specrelt småtugle. men også mange
rovfugle (specrelt kærhøge og Frskeørn) kunne r denne sttuatlon finde på
at trække ud mod Omø et par ktlometer nede ad kysten Hvts trækket
fortsatte op ad dagen, og vtnden var
vestlrg, blev der derfor I stedet ofte
observeret fra østkysten syd for
sommerhusområdet, hvor størsteparLangeland
kunne overskues

ten af det nordlrgste

øwig1 er en dagstotal på I I 066 et meget hø1t tal Olsen (1992) nævner 2315-1987 l0 000
Sønderskoven, Als, som landets hø.leste dagstotal fra forårstrækket Srden er defte dog
overgået ved adskrllige lejligheder, bl.a l915-91 39.400 Sydlangeland.

I

Gennemgang af udvalgte arter
SANGSVANE (-ygnus cygnus
Flot træk med i alt 462 Sangsvaner Hertrl kommer 64 ubestemte gulnæbbede svaner, hvor
de fleste jo nok har være af denne art.
Største dag blev l4/4 med l2l NØ. bl a. et flot syn i form afdn kile på 97 svaner, der kom
trækkende fra Langelandssund og fortsatte op gennem den østlige del af Storebælt. Øwige
gode dage var 27/3 52N,7/4 52 N, 8/4 45 N og l5l4 40 N. De sidste sis22-2314.

Grågås (n=1636)

GRÅGÅS Anser anser
Rigtig mange trækkende Grågæs sås, og sandsynligvis kunne det være blevet

til

endnu flere,

hvis observationerne v,tr startet tidligere på sæsonen. Kulminationen faldt i dagene 19-2113
med76t (max.2ll3 299N + I S),hvoreftertrækintensiteten stilleogroligtaftog. I dt 1636
trækkende, heraf blot 42 i sydlige retringer.

BRAMGÅS Branta leucopsrs
Bestanden af Bramgæs, der l,ngler i Nordnrsland og Østersø-området og hovedsagelig
overyrntrer i Holland, omfatter omkring 70 000 individer og er i fremgang (Ptol et al.
1989) En stor del afdenne bestand trækker over den sydlige del aflandet under trækket fra
Vadehavet

I

MARTS

Bramgås (n=9132)

til ynglepladserne.

i løbet af foraret, svarende til ca.
af den involverede bestand. De første Bramgæs sås 2 I /3 6 SØ og 2813 ll NØ + 2 SØ.
men først fra 8/4 ( l0l NØ), var tækket .ighgt i gang. De største dage blev 1614 1643,2ll4
1595,2214 2710 og2514 lll1 I maj stadig mange trækkende, i alt 1257 i denne måned med
de srdste 2ll5 160 og2215 16.
Det bør bemærkes, at dækningen af trækket var ringe mange af dagene under kulminationen
i slutningen afapril, så en del flokke er sandsynligvis trukket forbi i ubemærkethed.
alt 9132 trækkende Bramgæs sås ved Hov Nordstand

I 37o

MTTRKBUGET KNORTEG AS Branta berntcla herntcla
Den Mørkbugede Knortegås ovewintrer hovedsagelig i det sydøstlige Englan( Vestfrankrig
og Holland (Cramp & Simmons 1977), men i milde vintre kan nogle I?i tusinde overvintre i
den tyske og danske del af Vadehavet foruden mindre antal ved Læsø, Endelave og Nordffn
(Meltofte et al. 1994, Olsen 1992). Fra marts begynder trækket væk fra
overvrntringslokaliteteme. Langl størsteparten af bestanden sarnles i Vadehavet, men også
andre lokaliteter kan normalt opvrse pæne tal; således ses jævnligt op til 4.000 i Det
sydfonske Øhav i april. Det egentlige forårstræk direkte til yngleområdeme i Nordrusland
begynder fra medio ma1.
Begge de to ovenfor omtalte trækbølger observeredes ved Hov Nordstrand. De første
forløbere sås 2013 I Ø, og 2813 3 SV-N, og fra 2913 sås jævnli6 småflokke, hovedsageligt
tækkende mod øst. Frem t.o.m. 1615 havde i alt 677 passeret, flest 30/3 103, ll4 53.814 57
og l5l4 57. Hovedtrækket gav følgende: 2l/5 998 NØ, 2215 2893 NØ og 2615 I1.066 NØ.

Hermed blev totalen blev på ikke mindre end 15.634, hvilket svarer til ca. 9o/o af
verdensbestanden (vurderet til 170.000 som gennemsnit for årene 1982-86 (Piot et al.
1989)). Totalen kunne sandsynligvis være blevet endnu større, hvis ikke observationerne var
stoppet 27/5, da der stadig kan trække mange fugle primo juni.
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Trdsmæssrg fordehng aI trækkende (irågås, Bramgås og N{ørkbuget Knortegås
For Grågås anglver lyse sø;ler gæs trækkende r sydhge retnrnger

Rorhog (n=91

)

RØRHøG ('truts

aerugrnosus
Pænt træk med i alt 9l Rørhøge. hvrlket gjorde det til den lcrdchyppigste rovfugleart efter
Musvåge, Spurvehøg og Hvepsevåge. Første fugl, en ad han, trak 2ll3, mens kulminationen
faldt i påsken med l0 714 o926 814.

BLÅ KÆRHøG Crcus

('yaneus

I alt 43 trækkende Heraf trak 4l i trden 6-2414 (se fig 6), og derudover fulgte enkelte
efternølereimaj. l3l5 lNogl8/5 lN+2F.KlartbedstedagblevlTl4med13,mensder
l4/4 og

på datoerne 8/4,

1614

SPURVEHØG Acctptter

I1

15

\1Al

alle dage trak 5 fugle

I

ntsus

Spnrvehøge-trækket startede med 2 fugle 2313 og kulminationen fandt sted i forbindelse med
påskens gode vejr. hvor der på tre dage trak 380. Efter 2l/4. hvor 33 trak, var det stort set
slut. og gennem resten afforåret blev det kun til 26 fugle Totalen endte på 858, hvoraffem
dage nåede over de 50: 7/4 88, 8/4 204,9/4 88. l4/4 104 og 1614 71.

slå Kærhøg (n:43)

I

lt
1721 '»-26 '27

MARTS

11 l'5 '61r,

l] 15

t620

u

2t 25 '26 lrr' I 5

APRIL

'h lrr 'll

l5

\{Al

62

21 15

MUSVÅGE Buteo huteo
Totalen blev på 947 Musvåger. hvoraf størsteparten (760/o)tJ.ak igennem i marts. De første
større dage var l9l3 80,2113 49.25/3 50 og27/3 73, inden kulminationen faldt2913 og3ll3
med hhv. 237 og '186 fugle. Begge dage trak fuglene ud i løbet af formiddagstimerne, og de
fleste lod trl at trække mod Fyn I april gik tækket næsten helt r stå, og 914 blev med 70
fugle eneste større dag. De srdste vu 1714 6 N og 2514 2 N

FISKEøRN Pandton hdlnetus
Med dagstotaler på både l0 og 15 fugle i årene 1968-70 kurure der forventes et pænt træk af
Fiskeøme ved Hov Nordstrand, hvrlket da også viste sig at være tilfældet. Totalen blev på 68
fugle, og man skal til Skagen eller Nordslælland for at finde et større forarstræk af
Frskeørne Første fugl trak 2813, og de bedste dage blev 614 8,714 9.8/4 12 og 1414 7. I maj
4 trækkende. hvoraf en trak SV ( I 7/5 )

ls Ilh20

MAI

Musvåge 6=947\
r50

I
ø Jlt)-!x(n-lttt)
zel ].et, (n=z.lz)
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Irdsmæssrg fordehng af trækkende Rørhøg, Bla Kærhøg, Spurvehøg, \{usvåge og Frskeørn
ved l{ov l\ordstrand r foråret 1996 t.yse sø;ler.rngtver træklorsøgende lugle (drsse er rkke
medre;net r totalen )

HULDUE ('olumba oenas
Hov Nordstrand vrste srg at være et glimrende duefræksted. For Huldue kom totalen op på
361. ta.kket være et par flotte martsdage Hulduerne tækker tidligt. og en del fugle kan let
være tnrkket forbi, før sæsonen startede.
De klart bedste dage blev l9l3 155 N og 2013 lO7 N. Herudover var de største noteringer l/4
27 N.2/4 I I N og 8/4 l0 N, mens forårets 2 sidste trak2ll4.

Hedelærke 6=221\

RINGDUE (-olumba palumbus
Rrngduen var forårets talrigeste art med i alt 60.465 fækkende. Reelt har der sandsynligvis
trukket flere Bogfinker, men langt flere af disse er formodentlig passeret ubemærkede forbi.
På hele 12 datoer trak firecifrede tal med 2Ol3 4.206,2113 7.752,2713 4.987,214 4.413,714
14.162 og 8/4 6.891 som de bedste dage (se figur l0). Sidste større dag blev 1614 med
I 187, og gerurem hele maj sås ofte mindre flokke på trækforsøg.
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BJERGVIPSTJERT Motoctl Ia unerea

I alt 9 trækkende Blergupstjerter blev

set på datoerne 27/3, 3O/3.

ll4.

614, 814 (21. 9t4 og

t5t4 (2).
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Denne art skuffede med kun 228 trækkende Størsteparten trak pnmo apnl. de største dage
vu 2ll3 33 og7l4 69. Kun fii rastende fugle. max I ll4 4. og den srdste sås 8/5
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Trdsmæssrg fordehng af trækkende §hsteldrossel

FUGLEKONGE Regtlus regulns
Fugfekongetrækket toppede 16-2014 med en hlle optakt 7-814 Den

l7l4 rastede således hele
500.ogaf øwigehøjetalkannævnes8/4 100, 1614200. l8/440og19/4 50 Foråretssrdste

HEDEL,,ERJ(E Lul lula arborea
En af forårets store posrtive overraskelser var trækket af Hedelærker. I alt 221 trækkende
kom r bogen r perioden 2013-14/4. Dette kan sammenligres med en forarstotal for hele

Fuglekonge blev mærket 2314.

RøDTOPPET FUGLEKONGE Regtltts gntcaprllus

i 1994 (Christensen et al. 1996).
Trækket kulmrnerede primo april, hvilket er noget senere end normalt for arten. De største
dage var 3/4 24 N, 514 ll5 N, 6/4 3l N og 7/4 2l N. Enkelte rastende fugle sås.

Ikke færre end 6 fugle blev det trl, hvoraf de 5 første blev ringmærket' l7l4 I hun, l8/4 I
han, l9l4 I hwr og 2ll4 2 (han+fun). Endehg hørtes en syngende han uden nng 2214.
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l3

landet på 658

r

april

BOGFINKE & KVÆ,KERFINKE FrrrgrlIa coelehs monttfnng|Ia
Trækket startede ultimo marts med2ll3 l55l som første større dag. Kulminationen faldt r
starten af april med 5/4 14.347,7/4 15.889, 8/4 5.090 og 1l/4 4.145 som de bedste dage. I
alt noteredes 59 899 trækkende og 12 dage gav frecifrede træktal. På alle de større trækdage
var andelen af Kvækerhnker ubetydelig, men disse kulminerer normalt sidst i april, hvor der

var dårlig dækmng af morgentrækket. Sidste Kvækerfinke tak 15i5. For

trækkets

forløb se figur.

sæsonmæssige

GRøNSISKEN ('arduels spmus

I

alt 2.263 tækkende med kulmination i dagene 20-2313. De største dagstotaler var 2Ol3 337
336 N og 2313 514 N. Sidste dag med over 100 blev 5/4 175 N, og de sidste 2 tak

Spuwehøg
Vendehals
Landsvale
Skovprber
Gærdesmutte
Jernspurv
Rødhals
Nattergal
Rødstjert

N,2ll3

Solsort

2l14 (se figur).
Flokke af rastende Grønsiskener sås dagligt i sommerhusområdet i marts.

Vindrossel

TORNIRISK ('arduel s cannabtna
Første større dag var 3ll3 med 72, ogde bedste dage (>150) blev 4/4 179, l3l4 28O og l4l4
250. I alt I 667 tækkende (se figur).
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Skovfugletæl lerkursus 1 996

han havde tabt srt væddemål Efter
endt aftensmad kørte vt ud for at se

Madin Søgaard Nielsen

efter Skovsneppe ved Mølleskoven

Åbenbart er

vr fonboer noget lang-

opmærksomme

somme l optrækket, for tilmeldingerne trl kurset udeblev. hvorfor arrangøreme, Morten Nrelsen og Michael
Mosebo Jensen (MMJ), rkke turde
bestille nogen hytte Meget kort ttd

oppe! Hvad kunne det rkke blive

Da vr kom hen

til,

I

inden vr vendte næsen hlemad

I

Der skulle have været en opfølgntng d 8 juni. hvor vr bl a skulle
krgge efter sangere. Prrol. Hvepse-

Under optælhng

Egensedybet

opdrættet

I

r

fangenskab næsten altrd

rendte trlbage Det var sket for ham

flot. et par Røde Glenter og en Srlkehale havde de også haft! Folk blev
noget overraskede over vores flotte
træktal. for de havde høJst set en
Musvåge eller en Spurvehøg. Der

ænder en Amerrkansk Krrkand I
forbindelse med at jeg lavede en

ofiel

Scharffvar noget febrrlsk Han havde
om morgenen væddet øl på, at han
nok skulle høre Løvsanger inden
aften. Tlden var ved at løbe ud. og
Løvsangeren havde Ole stadig rkke
hørt.
Om aftenen tog vr ned på mannaen
og splste, og Ole måtte gl' ø1, fordr

l6

r

Odense Fjord var der r en flok krrk-

om, hvordan skovene så ud, om hvad
der var blevet set og hørt m.m. Ole

mere

Tak trl 1er alle for et par gode dage

holm havde sel Kongeørnen riglig

blev snakket flrttlgt frem og tilbage

var på ve1 trlbage trl brlen, opdagede
vr pludselrg lrdt træk hen over hovedet på os Først en Spurvehøg. så en
Rød Clente. derefter en Vandrefalkl
Efterfulgt af en Rørhøg. tre musvåger
og endnu en Rød Glente. Det var vrr-

jeg

Sten Pedersen

Holdet der havde været på Hrnds-

Da vr havde undersøgt skoven og

Jeg

s1'nes. det var et godt lnrtratrv. og

En and

træk?

her

kan man vel rolrgt kalde det

håber meget, at der kommer flere af
lrgnende slags. da det 1o rsær også
fremmer kendskabet og sammenholdet blandt de fonske omrtologer

kl

ca. halv fem. Vr
begav os dog modvrlligt trlbage Vr
var spændte på, om de andre hold
havde fundet nogen Hulduer. Kernebidere, Ravne eller andet spændende De havde måske også haft hdt
vandreh.;emmet

hver srn retntng, og vr (MMJ. Ka1
Pedersen og Jeg) kørte trl Ulnksholm
sydvest for Kertemrnde Vr startede
fint med årets første Løvsanger for os
alle tre. hvorefter det grk slag r slag
Det er nogle spændende og for os
totalt ukendte skove, og det vlste slg
da også. at der gemte sig lidt hrst og

lo

til

Alt r alt var det et rrgtlg godt kursus, med nogle vrrkelrg gode ledere
for de forskellrge grupper En succes

nord for Kertemrnde Det blev dog trl
en del Natugler I stedet Da vr kom
hjem. var det ellers tld tll at se dyner
Næste morgen startede med morgenmad ude ved vandet Det var vrrkehg bare dellrgt Herefter skrltes vr
rgen for at undersøge de srdste skove.

der-

skovene ved
Østergård opdagede vr en Lærkefalk
og en Blå Kærhøg. som også var på
træk Ja, det blev da bedre og bedre.
Vr fik checket skovene og luftrummet, som gav to Lærkefalke mere.
men det var svært at nå det, vl gerne
vrlle, for vr skulle være trlbage på

før væltede det rnd med trlmeldrnger.
og så havde vr lrge pludseltg brug for
en hytter Ledeme fik travlt og resultatet blev Kertemrnde Vandrerhlem
Det var en dellrg lørdag morgen d.
20 apnl. og vr mødtes ved vandrerh-lemmet kl halv sy,rr med hø1t humør
og en god velrudsrgt r baglommen
Vr var ca en tyve sskker. som blev
fordelt ud r grupper på tre-fire med
en leder r hver Hver gruppe skulle så
undersøge nogle skove Folk kørte r

kelrg fedt. og så blev vr

på luftrummet

våge og meget mere Dette blev desværre aflyst p g a for rnange afbudl
Meget ærgerlrgt

besknvelse

I

til

Mrt gæt er derfor. at Danmarks l2
og måske også ll og l0 ragttagelsc
af Amenkansk Krrkand dre-;er srg om
undslupne fangenskabsfugle. og at

Sjældenhedsudvalget.

kunne .1eg rkke lade være med at
undres over. at en amenkansk and
skulle tage hele turen over Atlanten
for at slå srg ned r Odense Flord Jeg

det srkkert er den samme Nemlrg
den. som blel' udruget r branddammen ved rdrætsanlægget mldt r Otterupr Da antallet af fugleparker og
pnvate fugleholdere leks r England
og Tyskland er meget større end r
Danmark, er det heller rkke srkkert.
at de første 9 ragttagelser r Danmark
af Amenkansk Krrkand er spontane

begyndte derfor at besøge og forespørge l lokale fugleparker og senere
at opspore lokale fugleholdere

En nord§rnsk fugleopdrætter fortalte da, at han r vrnter havde mrstet
en Amenkansk Knkand, som flø1 fra
ham. rnden han fik den stækket og
nnget Han fortalte også. at ænder

forekomster

l1

Kommentar til "En and"

Fra felten

Tim Hansen

Tim Hansen

At bedømme om en s1ældenhed optræder spontant eller ej er altrd svært.
Nogle mener, at stort set alle hrts,
måske med undtagelse af svaler og
sejlere, må være undslupne fra fangenskab. Andre betragter en sjældenhed som spontan, med mrndre den:
I Kan tale. 2. Sprser af ens hånd.
Vrrkehgheden er rkke overraskende

Perioden er medio maj - medio november. For at det ikke skal blive en
halv årsrapport, vil behandlingen dertor blive noget hit-fikseret! De flesfe oDservationer kommer fra Keldsnor Fuglestation, hvor Maftin Jessen fra Als har været obseruatør hele efteråret.

apnl-ma1.

12110 (FET, OHG).

Da det rkke lyder sandsynligt, at
bntrske parkænder oftest stikker af
om efteråret, og svenske kun om for-

en anelse mere nuanceret.

Når det drejer srg om nordamen-

året, må man formode, at skandinavrske forårsfund dreler slg om fugle,
der har krydset Atlanten det foregående efterår eller tldhgere og så følger slne europæiske "kammerater".
På den baggrund bør alle de danske fund af Amerikansk Krrkand betragtes som spontane, idet alle godkendte fund er fra april-maj. Det

kanske andefugle. fnstes mange trl at
dømme "undsluppen", fordi drsse er
relatrvt almrndelrge fangenskab

r

Ikke desto mrndre er det bevist, at
ænder kan tage, og 1ævnlrgt tager
turen Nordamenka - Europa.

Et hurtrgt krg r "Rare Brrds"

der 700 fund og r Sverige over 60
fund af de 3 almrndeligste svømmeænder Amr Knkand. Amr. Pibeand
og Blåvinget And. - På De britiske
Øer ses hovedparten om efteråret,
mens næsten alle fund i Sverige er fra

og

"S1ældne Fugle r Danmark" vrser at' Der er fund r Europa af Snegås, Grå-

samme mener

and, Sortbrun And, Amenkansk
Prbeand, Amr. Krikand, Sprdsand,

pg

bør gælde

Sten

Pedersens lGrkand. der blev set ult
april, da det lyder mere sandsynligt.
end at den skulle være stukket afunder en isvinter, have overlevet denne
og først bhve opdaget srdst r apnl.

Blåvrnget And. Halsbåndstroldand og
Bnlleand, der har været nngmærket i
Nordamenka På De bntrske Øer er

Keldsnor oversomrede 4 Sangl-2 Bramgæs. Sidstnævnte blev set l pæne tal på Sydlangeland i efterårsferren. 3800 trækkende + ca. 7000 ltuoftegæs l7l10
og dagen efter 2000 Bramgæs og
2700 Knortegæs (KNF) Alle drsse

I

En ad. Islom passerede Vesteregn

I

svaner og

Egensedybet

rastede 3 Nordiske Lappedykkere
med 200 Toppede l3l11 (KDJ). Der
var 2 Nordiske samme sted og tld
sidste år. Horseklint havde en Nor-

disk l/11 (MMJ) og Dovns Klint 3
trækkende i oktober (KNF) Suler set
fra Horseklint: I d.l/ll (NLA), I

gåseflokke blev checket grundigt, og

det gav bonus 18/10. hvor en lk
Rødhalset Gås* passerede Dovns
Klint r en flok Knortegæs (THH.
NLA). Blisgæs var ankommet trl
Jersore l4lll. hvor 48 blev talt
(NLA). En ad. han Kongeederfugl

d.7l1l og2 d.14l1l (MMJ).
I Gulstav Mose var man på en
DOF-tur fra Ribe 2819 heldige at se

en flyvende Rørdrum. En

anden

langbenet sag var en Sort Storli, der

trak S ved Fredmosen 4/9 (OHG).
Ellers blev der ikke set storke i

trak forbr Dovns Khnt 30/10 (KNF)
og samme sted trak 308 Havlitter
l2lll (MMJ). En Lille Skallesluger
han fra 9/8 og frem var endnu en §-

efteråret på Sydlangeland!

prsk vrnterfugl

r

Keldsnor denne

sommer.

Rovfugletrækket skuffede for flere

arters vedkommende, men l146
Hvepsevåger, der trak 2918 på Sydlangeland, var den højeste dagstotal
her r over l0 år (KNF).
En gammel Havørn har været hele

perioden ved søerne på Sy'fyn. Den

har vrst nok været her i 4 år nu!
Nordtyske eksperter kalder den en
sandsynhg hun. Derudover har der

l8

l9

et par løse ungfugle samme
sted, foruden to på Langeland og
28/10 en gammel Havørn på Monnet
været

(PVR) Efterårets stØrste Musvåge-

dag blev 6/10 med 3600 trækkende
ved Arreskov Sø (FLB). En Slange-

ørn* trak SØ ved Keldsnor

816

(HÆG, OHG) Over Bispeengen i det
nordlige Odense trak en ad. Lille
Skrigeørn* 418 (Per Sønnichsen). En
ung Kongeørn opholder sig i skrivende stund (med. nov.) ved Føns-

skov

på Vestfun.

Sydlangelands

Fiskeørnetotal blev på ca 60 stk i
efteråret, mens 6 Aftenfalke blev set

(KNF) Til gengæld blev det kun tit

5

Vandrefalke her.

En Plettet Røruagtel blev set i det
mudderhul på vejen ud i

lille

Keldsnor

2ll9 (MMJ)

andre steder

i

Ligesom alle

landet blev der

ngtlg mange Dværgryler

i

set

septemSøgårds Mose I 519,40

ber: F.eks. 4l
Nr. Nærå Strand

l9l9 og 46 Jersore

l9l9 (THH). Kærløbere er kun set i
i Østerøsø

Bøjden Nor 4/8 (GKN) og

l0/9 (THH). Sydlangeland havde i alt
17 Alm. Kjove i efteråret (KNF). 2
Softhovede Måger er set i perioden:
I 3k Thurø Sund t4-15/7 (JSA,
THH) og I lk BrændegirdSø 24/10
(NLA). I samme kategori en lk
Sabinemåge fra Dovns Klint l2l10
OHG, KNF). Langelands første fund

MMJ har som sædvanllgt set masser
alkefugle ved Horseklint: Flest
Alk/Lomvie 9/ll, hvor 174 trak og
fra 7/l I 2l Tejst. Søkonge er set
følgende dage: 5 d. l/l I ,12 d 7111.
6 d. 9111, 6 d. 14/11 og 3 d l5ll I.

Sortstrubet Bynkefugl hun ved Ves-

af

teregn 5/8 - den lørste r amtet siden
1989t Ved Lunden på Sydlangeland

en meget sen Stenpikker
l2ll I (MMJ) Over Knudshoved trak

rastede

hele 2065 Vindrosler l8/10. hvoraf
1500 var i en flokr (MSN)
Amtets anden Fuglekongesanger
blev pillet ud af et net i Gulstav Mose
13/10 (JSA, OTØ) og 3 dage senere

Desuden en rastende Søkonge i Kerteminde Marina l7ll I (lvan Beck).
Sydlangelands største duedag var
22110. hvor 25 600 Ringduer trak

ved Dovns Khnt (KNF, MMJ). I
skumringen l7l10 sås en Natravn
ved Gulstav (SØB) En trækkende

i

Tryggelev Nor

2818 blev den første

i amtet r adskrl-

Lille

Flagspætte

lige år (THH) Det er glædeligt med

fangedes endnu en på Knudshoved

Efterårsfenens

forskellige Grønspætter i perioden
fra Langesø, Højby og Odense Universitet (MMJ, THH)

keme i Gulstav Mose sved på panden
med 500 mærkede på en uge! (JSA,
OTØ) På kfinten trak 3300 Blåmej-

ser I 7/10, og

samme dag var en
Hvidvinget Korsnæb på trækforsøg

samme sted (KNF,

monge Dværgryler delte eflerår

lhglekongesanger, (iulstav Mose, oktober I 996

20

markante

on. der rkke mindst gav ringmær-

"r\§
sc,s

mest

indslag var en stor Blåmejseinvasi-

3

Bjerglzerker er set i Tryggelev
Nor med 8 trækkende l5110 (FET),
l8 rastende Gulstav l6110 (KNF) og
4 Østerøsø l6ll I (MMJ) SØB så en

Overalt t Vesteuropa

af

Lars Hansen En Rødtoppet Fuglekonge rastede ved Minimuseet r
Tryggelev Nor 15/9 (THH. NRA).

21

T[IH. OHG).

Havfugletræk ved Horseklint

Michael Mosebo Jensen

er r

Det
skrivende stund blevet
november, og selv om det også er en
efterårsmåned, anses fugletrækket
stort set for at være overstået. Der er
imidlertrd ingen grund til at holde op

med at se efter trækkende fugle af
den grund. Det lyder paradoksalt, det
ved jeg godt, men Horseklint taler sit

tydelige sprog

i

disse første novem-

berdage.

tll

l.

november r år
havde det blæst hårdt fra vestlig retNaften

den

nrng. så 1eg mødte op bag busken og
stillede teleskopet i stilling. Det før-

l
I

ste. der skete var, at de rastende
Ederfugle - omkring 7000 - skulle
trlbage, hvor de kom fra, før vrnden
(og muligvrs strØmmen) førte dem
afsted. Det kom de I de første morgentrmer ledsaget af enkelte Sort- og
Fløjlsænder. Antallet af disse tre
dykandearter kan svrnge meget gennem november og vintermånederne,
men en god tommelfingerregel er, at
er der blæst (helst mindst 4 på
Beauforts skala), er der også dykænder, der skal tilbage til deres lokale
rastepladser ud for Horseklint.
Tllbage trl den l. november, for
pludselig sprang vinden i NV, og de
disede tre kllometers slgt, der havde
indsnævret forhåbningerne noget

fløj omkap med en Nordisk

Lappe-

dykker, og mulighederne syntes med
et uanede. Det blev dog kun til små

tal af

deciderede havfugle denne
formiddag, men efter f,nsk middelstandard godt nok: 9 Rider, 5 Søkon-

ger, 16 Tejster,

I

Lomvie og g
Alk/Lomvie. Niels Larsen kom og
afløste mrg ved I l-tiden, og indtil kl.
14.30 skulle yderligere 2 Søkonger, 8

Tejster,
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AlWLomvre

og

I

Sule

omkring Horseklint.

Selv om havfugletrækket er set
bedre sådan en novemberdag, var
luften alhgevel "krydret" af andre
trækbevægelser. Foruden et tydeligt
indtræk af Stære, Sanglærker, Gråkrager, Råger, Alliker, Krikænder
(350 i alt) og Hvinænder, der alle i
den hårde vind sætter deres lid til
Fyns Hoveds skærmende høje, var
der fugle r baglandet, der begyndte at
røre ph srg. En Ringdueflok bragte

tankerne hen på det tidlige forår, da
de steg til vejrs og satte kursen mod
Fyns Hoved. En Nøddekige forsøgte
sig to gange direkte mod nord, en

Halemejseflok foretog nærmest

en

eksplosion af en opstigning og safte

ligeledes ud over Pivhøj, mens tre
flokke af Små Korsnæb foretog den
velkendte rundtur langs Tornen mod

under morgenkaffen, åbnede slg mod
Samsøs og Røsnæs' skrænter, mens

Fyns Hoved og tilbage igen over
Jøvet. En opsummering. Sådan en
trdlig novemberdag kunne der iagtta-

s§dækket begyndte at vige En Alk
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3

ges fire forskelhge slags træk fra

Kompensatronstræk, som finder
a afdnft fra lokale rastområder Begrundelsen Kraftrg påvrrkntng fra vrnden og vandets strømnrnger Dette er typrsk for dykænder og
alkefugle.
Det egentlrge havtræk. som på
nævnte novemberdag var
eksemphficeret med den enhge Sule,
de 9 Rrder + de alkefugle. der kom
fra Kattegat. Som det skal ses senere,
er dette træk også et slags kompensationstræk, bare en langt større kom-

Horsekhnt.
1. Indtræk af fugle, der skal afsted
til vinterkvartereme mod syd og vest,
hvorfor en SV-vrnd af god styrke (4-5
Beaufort) er brugbar trl at pejle efter
Fyns Hoved med. Fyns Hoved Feltbiologiske Station nævner i deres bog
"Hmdsholm, naturhrstonske undersøgelser I 977- I 994" ydermere dårhg

si5

sted p.g

4
den

som en fremmende faktor for at

I

koncentrere rndtrækket

området (p

34).

2. Bevægelser op mod vrnden hos
fugle med "uro i kroppen". Dette ses r
øvngt ofte om efteråret hos eksem-

pensenng

pelvis Mursejlere og Svaler. der

tlrge efterårstræk fuvf også senere)
Vr skal lige have nogle data. rnden
vr går vrdere

for afdnft end det lokalt
l 3 Desuden er det
også r hø1 grad bundet trl det egenbetlngede, nævnt

i

kraftrg nordenvmd beslutsomt sætter
kursen mod Samsø.
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Haufugletræk ved Horseklmt. okt - 1an
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Efter at have set på noterne fra
observationeme af havfugle ved Horsekllnt er det tydelrgt, at de ,'ngttge
havfugledage" med

for

ofte som følger Vinden starter med

Således havner de ofte flere hundrede

sydøst).

kilometer fra deres oprindelige trlholdssteder, f eks. helt inde l Katte-

at friske op fra syd (eller

Luften fortættes, det bhver drset, og
en lidt trykkende stemning ansder,
at noget er "l gære". I løbet af et døgn
slår vinden om i sydvest og tager til,
mens en reglvejrsfront passerer.
Efter denne når vinden srn maksimale styrke direkte fra sydvest og
vest, for srden at aftage fra nordvest
(eller nord) med opklaring og solrigt

Fyns ved-

kommende store forekomster af Suler

og Rider samt mulighed for gæstevisit af Sodfarvet Skråpe, Storkjove
og Mallemuk forekommer I hård
N(V)-vind - og logisk nok i den periode, hvor drsse arter trækker sydover.
Bjame Bertel beskriver dette fænomen ganske fortrinligt sin bog
"Fugle over Skagen,', Them 1994
(pp 148-9): Efteråret på vore breddegrader domineres hyppigt af vrnd
fra den vestlige sektor. Lawrykspas-

i

veJr.

Afhængigt

af hvor lartrykket er

centreret, drives fugle fra Nordatlanten og Biscaya-bugten rnd i Skagerak
og Nordsøen, såvel nord som syd om

sager, der uddybes over Nordatlan-

De britiske Øer.Yia farvandene nord
for Skotland og Den engelske Kanal

ten, vandrer østover med drs, tåge.
regn og blæst. Vindene omkring et
lavtryk blæser imod uret, og en
§pisk passage registreres i Danmark

intensiveres havfuglenes forekomst i
de danske farvande, hvor fugle presses mod øst og nordøst.

hlemover rgen Fra kl I I 00 ttl 13 45
kom de så. flere ganske tæt på khnten. og fortsatte mod SV Det vtlle 1o
være herhgt. hvrs trækobservattoner
kunne foregå fra Fyns Hoved. NVvrnd grver som regel flot og klart
ve1r, der sætter udsrgten oppe fra
Baesbanke r rehef, samtrdrg med at
khnten sætter en decrderet vtndskærm op for den kraftrge blæst, hvts

gat. Dette gælder ikke mindst kjover,

skråper, stormsvaler, Mallemukker.
Suler og Rider....

Hvad havfugletræk angår. er der
imidlertid mange uskrevne blade
endnu, men at det r overensstemmelse med de trækmæssige traditroner er
vejrforholdene, der første omgang
afgør, hvor og hvornår fuglene forekommer, er et uomtvisteligt faktum".
Som det fremgår affig. I kan gode
ridedage også forekomme senere end
november. Således sås 104 den I I
jan.1995. Jeg havde den dag stået på
Horseklint fra kl. 9.00
10.30 og
speldet ud over havet uden at se en

i

man bevæger srg ud

til

kanten.

Imrdlertrd er det rkke almrndelrgt, at
Fyns IIoved udkonkurrerer Ilorsekhnt. Hrndsholm-bogen besknver også store ridetal fra januar. Omknng

1000 returtrækkende vurderes det
den2311 og25/1-1993. som var sttlle
dage efter "kraftige storme og orka-

til

ner". hvor "store flokke af nder blæste ned r Storebælt" (p

eneste, og besluttede mig så til at
tage Fyns Hoved med. inden det grk

140).
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Fig.2: Kultngfravest

Sort ptl angtver wndretntngen
Hvrd ptl dngryer ffækkets afdnftsretnrng

24

I,-tg. 3: Aftagende kulmg.[ra nordvest

Dette kort

-

omstaende.fig. 2 er lam.fra Rlarne Bertels "l.ugle over Skogen"
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Klaus Mallrng Olsens ,,Danmarks
Fugle - en oversigt" DOF t992,
anglver, at der overvintrer 50.000300.000 nder r Kattegat. på denne
måde ligner rrdeforekomsterne alkefuglenes Som det ses r fig I grver

NV-vind på 5-6 Beaufort i oktober
store tal af Alk/Lomvie (425 d.
20110-95 og 388 dagen efter), mens
der også i december er pæne obs.
(max 285 d. 5/12-95), hgesom der
fulgte 48 Alk/Lomvie med Rideme
den omtalte lanuardag (llll-95) også kun set fra Fyns Hoved i wrigt.
Men bemærk lige vinden d. 5ll2-95:
Samme styrke som på de gode oktoberdage. men fra øst! Det ses ligeledes, at de foregående dage (2/12 og

menhgne Ride- og Alk/Lomvie-tallene d. 20110 og 21110-95. Vinden
var stort set identisk de to dage, og
1eg husker. at 1eg havde forrygende

Opmærksomme læsere vil bemærke, at det er længe siden denne
spalte har ytret sig - det skal dog ikke forueksles med aktivitetsniveauet
i bestyrel sesarbejdet :

træghed end set llll-95. hvor de lod
vente på sig i nogle timer.

godt over de 100.000 melder kasserer
Kaj Pedersen Der er endda netto
over 30 000 ekstra, som bhver rndfnet fra amtet, så snart årets optællere får indleveret dercs materiale Vi
lægger ud med økonomren. rkke fordi

Her de sidste dage

i

skrivende

stund ses en udvikling

i

alk/lomvieforekomsten under konstant SV-vrnd på 4-5 Beaufort. Sammenlignes dagene l.-5.-7.-9. novem-

en livlig trafik på 204. En mulig forklaring ses i Hindsholm-bogen (p.
36). "Denmod er forekomsten af
alkefugle og dykænder nok i højere
grad påvirket af strømforholdene..."

af J Rudfelt i

"Årsrapport oyer
Fugleobservationer i Danmark t 98487", at skibstællinger i 1987 viste
store koncentrationer af Lomvier i
Skagerak (90.000-120.000) foruden
20.000-25.000 både øst for Skagen
og lige nord for Sjælland. Alke påvises at overvintre i Kattegat ud for

Dette forhold modvirkes dog I forekomsten af Tejst og Søkonge, som i

samme periode (primo november
1996) ses optræde med max.tal d.
llll og 7111. hvor Alk/Lomvie-tallet
er i bund (fig I ) Således også med
Ederfugle{allet: 9ll1 kompenserer

kun 1500 (den dag med 204
Alk/Lomvier), mens d.7lll med kun

Dlursland r et antal på 30.000-35.000
samt 4000-6000 umiddelbart nord for

(pp 9S-100). Derfor er det
at de ligesom Riderne
bliver presset ned under vrnde fra
Sjælland

5 Alk/Lomvie fremviser 5400

sandsynligt,

nordhge retnlnger, men det forklarer
ikke de 285 d. 5ll2-95 under længerevarende østlig vindpåvirknrng.
Interessant er det ligeledes at sam26

Michael Mosebo Jensen

travlt med notesbogen begge dage.
En stor forskel var der rmidlertid:
Mens Alk/Lomvie-tallet var uhyre
konstant, steg rrdeforekomsten fra 9
til 359 - en endnu mere markant

ber 1996 ses en pludselig kraftig
stigning fra 5l1l med 5 til glll med

3/12-95) havde henholdsvis SØ4 og
Ø3 med pæne Alk/Lomvie-tal. Der er
altså her tale om kompensationstræk
fra "lokale" rastepladser. Det angives

Nyt fra bestyrelsen

Økonomien har det stadrg godt -

som rkke kan lånes på et almrndehgt
brbhotek, og som kan grve rnsplratron trl fotk, der vrl bearbelde omrto-

logrsk materiale Målet er at få

komplet samlrng over omrtologrske
udgrvelser på Fyn samt alle lokalafdelrngers trdsskrrfter og lokalrapporter Der vrl blrve udarbeldet en bogIrste. hvorefter hlemlån på op trl 2
måneder kan starte Brblroteksgrup-

det nødvendigvis er det vlgugste lokalforenrngsmæsslgt, men det er det r
hovedforenrngen for trden, og det bør
afspelle srg lokalt. I al enkelhed er
der brugt flere penge på fuglebeskyttelse, end der er trl rådighed r hovedforeningen På det seneste repræsentantskabsmøde blev tilkendegrvelser
om en mere professronel regnskabsføring parret med posrtrv respons om
økonomrsk h1ælp fra de bedrebemrdlede lokalafdehnger tråd hermed
har vi r Fyns lokalbestyrelse besluttet,
at de 75 000, vr alligevel havde sat trl
side til at arbejde godt r Merkurban-

pen, som består af Morten Nrelsen og

Kurt Due. vrl ffi en fast rubrrk her
bladet - så følg udvikhngen

Fugleregistrering Efter

fugle.

Der er altså noget, der ej stemmer;
men lad det være en ekstra charme
ved den vedholdende spejden bag
den uvurderlige busk ved Horseklint!

diverse åbent-hus møder har vr da
Iiiet hdt gang r lokalet på Rrsrngskolen, men vi tror, at der er brug for en
anden vrnkel også trt brbhotek Srg-

tet er, at det skal rndeholde

fik

rkke dc samme resourcer på ringmærknrng r foråret. da området rkke
er optimalt trl dette formål Trl gengæld må man srge. at en total på
2500 nngmærknrnger r Gulstav Mose
dette efterår er helt pænt med det relatrvt beskedne antal netdage. der har
været trd trl hos vore lokale ringmær-

ken, vrlle være mere naturhge som
udlån trl hovedforenrngen Aftalen
kan dog opsrges med 3 mdrs varsel
Formidling er mange trng. og med

vr

t

nedsat vores fuglestatronsudvalg, har
der været fast observatørdæknrng af
Langeland forår og efterår Vr håber
også på at Iå besat posten på Nordlangeland r foråret Denmod satser vl

I

Eder-

en

kere Ole Tønder og Jacob Sterup
Andersen. og det var rkke Blåmelser
alle sammen. selv om de brdrog
pænt

bøger,
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Generalforsamling

Ekskursioner

Afholdes mandag d. 3. februar 1997 kl. 19.00 i
Filmlokalet på Risingskolen i Odense.

NØRRESØ RUNDT
Søndagd 8 dec kl 900

FYNSK ØRNETTIR
Søndag d 26 lanuar

Mødested. Brændegård

Vandstæren har rndfundet srg denne

Ved trlmeldrng trl lederen, Flemmrng
Byskov. tlf 65 98 2218. vrl det bltve
meddelt, hvor de fynske ørne flyver
rundt denne vtnter Vt vrl så drage ud
for at krgge på dem Stdste sæson sås
både Kongeørn og Havørn statlonært
gennem længere trd Rrng trl Flemmrng og hør nærmere om ttd og sted
for de store vrngefang

vi slutter af
Vanghed ca. 3 ttmer (turen gennemføres under forudsætntng af godken-

GÅSETURTIL BALLUM

delse fra e1erne. Oplysntng herom

Søndag

I

2
3

4
5

6
7

8

Dagsorden:
Valg af drngent
Formandens beretnrng
Fremlæggelse af revrderet
årsregnskab for 1996

Valg trl repræsentantskabet
Følgende er på valg. Flemmrng
Byskov, Søren Bøgelund og
Michael Mosebo Jensen. Alle
modtager genvalg
Eventuelt

Budget for 1997
Valg trl bestyrelsen

9.

Følgende er på valg Flemmrng
Byskov, Ib Hellesen og Ka1
Pedersen Ib Hellesen ønsker
rkke genvalg. Bestyrelsens
kandrdat trl pladsen er Jens
Bækkelund.
Valg af revrsor
Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmer skal for at
kunne gøres trl genstand for en
generalforsamhngsbeslutnrng være

formanden Flemming Byskov i
hænde senest 14 dage før generalforsamhngen.

Tilmeldrng trl lederen
Steen Bak Hennksen. 62 62 34 76

Efter et krg ud over Brændegård Sø
skal Nørresø rundes på tradtttonel vts
med fremvrsntng af dykænder. Store
(og måske Små) Skalleslugere og dr-

verse vtntersmåfugle.

Vr

håber.

vinter ved Silkeå, hvor

(Odense S).

Efter generalforsamhngen vtl Per Bak

vlse lysbrlleder fra en tur til
Mongoliet

Møder

HELN,4S
Søndag d. l2.1an. kl. 9 00
Mødested P-pladsen hge efter
Tilmelding trl lederen:

i tokatet på Risingskoten foftsætter i foråret.

Bt.a.

er foredrag og fuglestemmekursus under planlægning. Mere herom i
næste nummer. Foreløbigt er fastlagt:

19.00: Tirsdag d. 25. februar kl. 19.00:
Kom og ffi en fuglesnak Læs de "Gæt en fugl" med F'lemmrng Bynyeste trdssknfter, ktg r brbhotekets skov Få prøvet dln ragttagelsesevne
mange bøger og rapporter Nrels Lar- Store præmrer - små præmier - trøstOnsdag d. 15. januar fra kl.

sen serverer kafle, te, øl og

vand

evt

6 00

r

Vandrefalke og Blerglærker, som vt

kunne varme os ved For det var
koldt - meget koldt - så tag godt med
varmt tøJ med Vr kører ttlbage stdst
på eftermrddagen efter et smut ttl
Saltvandssøen Husk pasl

Sædgæs

præmler.
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kl

næbbede Gæs over hovedet og trl alle
srder frostklart morgenrøde ved
Ballum Sluse Senere kom der både

Mrchael Mosebo Jensen. 65 35 34 04
Selv i srdste lstunge vinter lå der fint
med dykænder t farvandet vest for
Helnæs Ederfugle. Havlttter, Blergænder m.m Desuden alkefugle. bl a
op til 5 Søkonger Vr starter med at
spelde fra mødestedet, for stden at
beglve os ud på Maden Her står der
også af og trl gæs.

februar

Tilmeldrng trl lederen
Mrchael Mosebo Jensen. 65 35 34 04
Srdste år måtte vt desværre aflyse.
men rekognoscenngsturen et par dage forrnden var fremragende med det
overvældende. gakkende kor af Kort-

dæmnrngen

Abent-Hus møderne

d9

Mødested' Den store rundkørsel

ved trlmeldtng).
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Skagenstur 1996
Maftin Søgaard lVrelsen
Skagenstur r Kr Hrmrnelfaftsf-erren
forbinder de fleste nok helst med sol.
sydøstenvrnd og godt med fugle Sådan så det desværre rkke ud. da vr
mødtes ved Rytmeposten I Odense

før afgang Det var koldt, overskyet
og de lovede regnvejr de næste par
dage. Det kunne ikke slå os snboer
ud. Fuglelrnten var checket. og de
havde bl a haft Blåhals. Hvrdhalset
Fluesnapper, Havørn mm deroppe,
så det var bare om at komme afsted
Ved Mrddelfart samlede vt Thomas
Buus op. og så var vr fuldtalhge
Da vr nåede Skagen, begyndte

solen faktrsk at skrnne. og så steg
vores humør også et par grader Vi
startede med en tur r Ellekrattet. hvor
vi fik at vrde. at der, lige før vr kom.

træk, der var, var nogle Musvåger, vl

et sskke nord for
Ålborg (tror vi nok) Vr besluttede

derfor at køre ned til havnen for at
krgge efter bl a Gråmåge Det endte

per vakte stor begelstrrng. Begelstnngen for velret var dog knap så
stor. for det var begyndt at regne for
alvor. Resten af dagen blev brugt på
en kort regnluld obs ved Nordstranden, og så ellers en god efiermtd-

30

vi at
stadrgvæk

fortalte at der var blevet opdaget en
Langnæbbet Sneppeklire (af Tim
Hansen, Odense!) ved Lakolk, og at
der også skulle være: Amerikansk

Karmrndompap. og en Grå Fluesnap-

endte da også med, at han fandt en
selv langt ude ved en llskekutter Det
vrste slg faktrsk. at der var tor Om
aftenen tog vl ud trl Nordstranden
Iler obsede vr lrge en god lv,lellem/ryoue. hvrlket var ovenud trlftedsstrl-

nogen og kiggede. og vi var sikre på.
at de lige kunne vise os sneppekliren.
Men ak og ve, den var ikke at se Vt
kiggede efter den i 2 timer uden at se

der og et par Dværglalke. og utroligt
mange småfugle på trods al den megen vind Vr syntes, at vi havde set
en masse. og kl. ca halv otte begyndte vr at pakke sammen. Det kom vi til
at fortryde! Senere på dagen fik vr
nemlrg at vrde. at en Hvidnæbbet
Lom var trukket forbi kl. halv otte, og
en trl et kvarter senere! Tænk. at vt
var så tæt på Det var næsten ikke til
at bære, og Buus og undertegnede
blev både gule og grønne af ærgrelse
Om formrddagen tog vl ud trl Sto-

Markprberen helt overraskende at
synge lrge for næsen af os Rrgtrg
fedtt Gyvelstten var næste mål. og
der var helt godt hv Vr hørte en

med, at vr sad ude ved molen og krggede på Mallemukker og Suler Buus
vrlle så gerne se en Gråmåge. og det

fugle m.m.
Lørdag formiddag besluttede

tage h1em, idet regnen

syngende Hedelærke. men Markpiber
var der dog ikke noget af. Da vi var
på vel trlbage trl brlerne. begyndte

havde overhalet

Romo. begyndte det at s§rte ned
igen Da vi korn, stod der allerede

lende Næste morgen skulle vr trdligl
ud af fierene, så vr kunne kornme ud
på Grenen og havobse Dct blev tåktrsk en rrgtrg god morgen rned 6
Telster, mange lommer. klover, æn-

reklrt for at krgge efter Markpiber,
idet vejret vrrkelig rkke var trl andet.
Vi startede med en Lærkefalk og en

havde været en Blåhals Vi ledte
længe. men forgæves. Det eneste

dagslur Om aftenen hyggede vi og
snakkede lidt om kendetegn på hav-

silede ned. Vi tog over Vejlerne for
bl.a. at kigge efter Pomeranstugl Der

mødte

vi

den. men det var heller rkke nemt i
det møgvejr! Men vr så nogle rigtig
flotte Sqndterner. 2-3 flotte Hede høge. en flot Blå Kærhøg. 3-4 Hvidbntstede Præstekrqver, 3 Dværgterner og en masse andet Humøret var
noget delt. Nogen var helt vildt skuf-

Torbjøm Eriksen,

som
havde spændende nyt fra Rømø Han

fede over at være kommet

Pibeand, Hvidbrystet Præstekrave.
Sandterne, Hedehøg og Skestork.
Lige i nærheden skulle der også være
Sorthovedet Måge og Lattermåge
(ha-ha)! Folk fik maden galt i halsen,
og jeg selv tabte både næse og mund.
Der var ingen tvivl Vi skulle bare
afsted, og det kunne ikke gå hurtigt
nok. Nogle blev helt paniske. Søren
Gjaldbæk tog en cigaret i næsten et
sug, Buus fik maden galt i halsen, og
selv Michael Mosebo og tb Hellesen
fik lidt hitfeber! De utrolig mange og
flotte Sortterner vi så på, blev plud-

Fælles var det dog, at al[e var trætte.

Alt i alt kan vi konkludere. at selvom vi var meget uheldige med de
allersjældneste fugle. så havde vi
alligevel en ngtig god tur, indeholdende en god gang hitfeber her til
sidst

Jeg

vi nu kunne. Søren

så han drønede adskillige gange i
forveien, for at holde og ryge på en
rasteplads, indtil vi andre kørte forbi,

vi

morede os kosteligt over

Vi havde jo ikke

et minut at spilde!
Selv Hvid Stork ved Vesløs og Brøns
kørte vi hastigt forbi. Det blev tørvejr

og solskin, men lige før vi

takke -jer allesammen for en

næste år.

havde fået rygeforbud r sin egen bil,

hvilket

vil

god tur. med håb om at se

selig ikke længere prioriteret så høtt
Så gik det ellers ned gennem Jyl-

land. så hurtigt

10-15

minutter for sent, andre var glade for
at have set Sandterne, Hedehøg m m

nåede

3l

jer

igen

