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Formandsberetni ng for 1997
Flemming Byskov

1997 blev suverænt det bedste ilr for
DOF-Fyn nogensinde. 25-ars jubilætun

startende med en gave allerede i marts

sendt fra himlen: En Ørkenstenpikker
ved Nordenhuse, 4. fund i Danmark.

Mindst 300 ornitologer fra nær og fiern
fik en oplevelse og et kryds i Fyns Amt.
En flot start på jubilæumsaret.

Selve jubilæet blev fejret den 8. no-

vember med en morgenekskursion til
Viggelsø. 35 veloplagte deltagere til
morgenkaffe i de fine faciliteter her. Vi
oplevede Blå Kærhøge og mindst 2000

I{jejler m.m. Om eftermiddagen holdt vi
reception på Risingskolen og om aftenen

stor gallafest med 80 positive festklædte

medlemmer. Festtaler af Jonna Odgard

og Lorenz Ferdinand, og senere dans til
et femmands jazzorkester til langt ud på

natten. Alle var rneget tilfredse med det

store arrangement. Fyens Stiftidende
havde en helsides omtale aflokalafdelin-
gens arbejde gennem de 25 år. Alt i alt

en stor succes for lokalafdelingen.
DOF-Fyns mange aktiviteter kørte

med ufonnindsket styrke hen gerulem

året. Æle kan ikke næ\mes her, blot skal

vi glædes over resultatet ved Næråstran-

den rned jagtforbud i hele området og

forbud rnod motorbådsjagt i et meget

stort område øst for Æbelø Fuglene har

her vrrkelig fået et fristed turder trækket

og i vinterkvarteret.
På Fyn har vi nu rigtig mange aktivite-

ter og specialister på det ornitologiske
område. Vi har nu en skare meget aktive
feltomitologer, som i 1997 kan fiemvise
flotte resultater for landsdelen. flvem

husker ikke Iberisk Gransanger for 2.

gang i Danrnark i Svanninge Bakker.

(For et år siden kendte ingen til denrure

art!). 9 Små Kjover på 6n dag ved Fyns

Iloved (ny art for amtet) - en Havørn slå

en Thorshane i Arreskov Sø og dage i
maj med flokke af Hvidvingede Terner

ligeledes ved Arreskov Sø. Og vi skal

ikke glemme Mellemflagspætten ved

Dorrns Klint i efteråret. Alt dette er jo
udtryk for en stærk stigning i de feltomi-
tologiske aktiviteter og megen støtte til
DOFs Fuglelinie.

DOF-Fyn kom også i 1997 På lnter-

nettet som en afde første lokalafdelinger
i landet. Vore hjemmesider opdateres

dagligt og der er utroligl mange henven-

delser her. Flot arbejde afJan Holm Jen-

sen.

Også i udlandet er DOF-FYn aktiv.

Der er i 1997 knyttet nære forbindelser

til ornitologer i Canada, Polen og Bulga-

rien, som følges op afbesøg i de respek-

tive lande i 1998 med støtte fra DOF-Fyn
i form af udstyr og fuglebøger. Der er

stort behov specielt for field-guides på

engelsk og §sk til Polen og Bulgarien.
At vi nu på Fyn har Havøme med tegn

på yngleadfærd, havde vi ikke drømt om

for bare l0 år siden. | 1997 har ri$ig
mange mennesker haft mange fine ople-

velser med ørnene.. Dette sammen med

rneget PR for ftiglene ("Harmonie" m. v.)
giver en utrolig positiv holdning til vore

ror4.rgle. Nogle arter har det skidt: Slør-

ugle, Kirkeugle og Tårnfalk kan vi i
fiemtiden hjælpe med opsætning af rede-

kasser. Her er et oplagt projekt for en ny
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DOF-Fyn-gruppc Vi kirrr ntllskc også

med kasser til llvinand og Vcrrtlchals lh

disse arter til at ynglo i iuttlcl'f ll:stylcl-
sen albejder rncrl sagcn Kortlitkl Strrctt

Bøgelund, hvis du vil værc rnctl,

I 1997 har vi talt tirglo lirr liyns Artrl

på følgende lokaliteter: Nærå Stntrttl,

Hofrnansgave/Enebærodde, I'jordrnar-
ken, Ejby Mose, Emtekær Nor, Engha-

ven på Føns, Vejlen, Noret og Monnet
på.Tåsinge, Odense Å, Kauslunde Å og
skovdistrikteme Langesø, Wedellsborg
og Rar,mlrolt. Indtjeningen i 1997 pi ca.

60 000 kr styrker vores økonomi. En stor

tak til de mange tællere for deres store

indsats.
Der skal også lyde en stor tak til Kaj

Pedersen, vores afgående kasserer, for
mange års samvittighedsfuldt arbejde.

Det vellykkede jubilæums-arrangement

s§ldes ikke mindst en stor indsats fra
Lena, Egon og Kaj. Mange tak for det.

Beretninger fra udvalgene:

Fuglestationsudvalget
Fuglestationen var igen i 1997 bemandet

både forår og efterå,r. Foråret på Hov
Nordstrand, Nordlangeland og efteråret

på Sydlangeland.
Campingvogren på Hov Nordstrand

blev beboet af Martin .Iessen fra Sønder-
jylland i perioden 113-ll5 og Tim Hansen

115-1415. Fra l5l5 til 2515 var der des-

værre ingen dækning, hvorefter Erik
Danielsen tog 3 dage i slutningen af maj.

Hertil kommer en del besøgende gæster i
perioden. Der ringmærkedes ikke i for-
året.

Efterårssæsonen startede 3/8 med Ole

Tønder som ringmærker dagligt måneden

ud Han fik selskab af observatør Sune

Madsen fia København den 
.l 0. august.

llcrefter var der dækning observations-

rrræssigt efteråret ud til den 31/10. Yder-

ligorc ringpærkning blev foretaget 4 da-

go nridt i september og 16 dage i okto-

bcr. l,ogict var igen det lille feriehus på
(irrlstavvc.j, lrvorlil rnange gæster fandt
vc.j i lobct itl'sæsottotr.

I)cl or litvcl 2 rapportcr over forårs-

og cllcr'årsaktivitcicrrrc, I)isso kan købes

hos vores kasscrer. Alt i alt kan det si-
ges, at der igen i I 997 blcv fbrctagct
mange spændende observationer i statio-

nens regi, alle sammen omtalt i de 2 rap-
porter.

Ekskursionsudvalget
For første gang i lange tider var det et år

uden en "Skåne-hr". Det mærkede vi
allerede på årets første ekskursion, der

gik til Helnæs Made, hvor en isnende

kulde banede sig vej gennem marv og

ben. Bjarnes uopvarmede varevogn var

en absolut fornøjelse bagefter! En grund

til den manglende tilslutning til at kigge
på ørne i Sverige kunne være den særde-

les vellykkede sjællandske ørnetur den

26. januar, hvor 4 biler drog afsted i
mulm og mørke for at møde I Kongeørn,

5 Flavøme fomden I I løgeugle og dan-

marksrekord af Lille Skallesluger (rnindst

800) i et forbilledligt smukt vintervejr.
Twene til det jyske for at besøge gæs i

Sønderjylland i februar, spætter i Midt-
jylland i april og alt muligt i Skagen i maj

forløb også helt pænt, hvorefter toppen

igen blev nået i Mecklenburg i pinsen

med eksotiske indslag i hobetal på en

minitur i bus.

Ind i mellem var der ture med kun ffi
deltagere og nogle rned slet ingen, som

f.eks. den til Vestjylland i marts, som vi

4

måtte aflyse. Så gik det mere fornøjeligt
med Vejleme i oktober, og for 3. ar i
træk ramte "Træktur til?" plet. | 1997

med Sabinemåge-træf i Blåvand (Han

må ha' lidt næse for den slags, forman-
den.)

Efterårslejren blev fordoblet i 1997 i

forhold til året før. D.v.s. 4 ungdoms-

medlemmer.
Der var lidt kludder med færgedriften

ud til de øer, vi havde valgt at aflægge

besøg i 1997. Så grk det bedre til Æbelø,

selvom kombinationen af bare tæer og

aprilvand er og bliver en prøvelse. Men
en hyggelig og smuk oplevelse, da vi
først var kommet i land.

I alt blev det til 23 planlagte anzrrrge-

menter, hvoraf de 20 blev gennemført.

En stor tak til alle de udmærkede turle-
dere, der er at trække på her på Fyn.

Havrevimpen
Vores lokalblad er der ikke så meget nyt

at sige om. De sædvanlige 4 ntrmre er

udkommet i 1991 , og der har igen været

en fin opbakning fra medlemmerne i form
af mange frivillige støttebid,rag.

Biblioteket
lngen nyanskaffelser i aret. Biblioteket
roder, og bibliotekaren (Kurt Due) har

lovet at lave orden og katalogisere bø-
gerne her i foråret 1998.

Rapportgruppen
Vi tager i 1998 et nyt indtastningspro-
gram i brug. Dette program er mere tids-

svarende og har rnange flere faciliteter
end den gamle DOF-Base, som nu har

tjent os i l0 år. Det nye program indføres

i alle lokalafdelinger, og alle fugledata vrl
således fremover kurure samles centralt.

Kassegruppen
Der er i 1997 sat ugle- og falkekasser op

i mindre ornfang. Steen Winkel og Søren

Bøgelund er aktive i gruPPen, men vi

mangler folk til en indsats for Tårnfalk,

Slørugle, Kirkeugle, Hvinand og Vende-

hals.

Fredningsgruppen
Morten Nielsen og Flemming BYskov

deltager stadig i mødeme i Det Grømre

Råd. Vi har bl.a. diskuteret Bjørneklo,
fordeling af midler til naturforvaltrring og

været på eksl«rsion til Brænde Å.
Vi anmeldte i foråret ejeren af Bræn-

degård for at pløje en eng op. Selvom

engen er omfattet af fredningen af Bræn-

degård Sø og Nørresø, vurderede amtet,

at ejeren godt kunne pløje engen oP,

fordi engen har været omlagt inden for de

seneste 10 år.

Odense Fjord
Vi har talt op på Viggelsø for 5. ar i træk

for Statsskowæsenet. Ligeledes har der

været talt op i resewatet i Egensedybet

og omkring Viggelsø. Forekomsten af
Pibeand, Blishøne, Knortegås, Bramgås

og Knopsvane var i efteråret markant

ringere end året før. For planteædeme

skyldes det ringe forekomst af under-

vandsvegetation.

Hjemmesiden på Internettet
Den 18. marts 1997 kom DOF-FYn På

Internettet med en hjemmeside om ak-

tuelle fugleemner i Fyns Amt. Premieren

faldt sammen med opdagelsen af Ørken-

stenpikkeren ved Nordenhuse. Meddelel-

sen om DOF-Fyns hjemmeside blev ud-

sendt på Fuglenet og Etuo Bird Net og

desuden optaget i forskellige søgedata-
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baser, som den danske .Iubii og den in-
ternationale Alta Vista.

DOF-!-yns hjemmeside er indtil dato
besøgt 3900 gange, og vi har modtaget
E-mails fra Tyrkiet, Norge, Skotland og

USA - primært fra mennesker som søger

fuglelokaliteter i forbindelse med et be-
søg i Danmark.

DOF-Fyns hjemmeside har næsten

dagligt siden starten bragt nyt om fugle-
obsewationer i Fyns Amt. Kilden til
disse nyheder er primært kommet fra
Keldsnor Fuglestation, men desuden lia
en stadig større del af medlemmerne,
som tilkobles lnternettet. Hjemmesiden
kan bruges af foreningens medlemmer,
hvrs de har et fuglerelevant emne, de øn-

sker skal på nettet. Hjemmesiden skal
ikke betragtes som en fuglehit-side.

Afslutning
Sorn nævnt i indledningen blev 1997 det

bedste å,r for DOF-Fyn nogensinde. Hvad

vil vi så i -1998? - .lo, dct er da klart, vi
fortsætter! Fra amtet har vi tilsagt om

flere tællinger end i 1997! Vi kan i frem-
tiden ønske mange ting: Faste kontorfa-
ciliteter med fast kontortid, udbygning af
vores bibliotek med faste åbningstider
for medlemmerne. Mange års ønsker om

en permanent fuglestation på Sydlange-

land er eu drøm, der snart må gå i opfyl-
delse. Et centralt register for fugleiagtta-
gelser gennem tiderne i Fyrs Amt med

konstant opdatering er snart på skinner.

Vi har nu en stor kapacitet af vrrkelig
dygtige feltornitologer. Det, vi mangler,

er fremtiden: De unge! Vi mangler her i
amtet opfølgning med arrangementer og

oplæring af unge og nye omitologer.
Dette ønske må være det største for vo-
res arbejde i 1998.

Til sidst tak til alle vore medlemmer

for opbakning og positivt samarbejde i
199'7.

Bliv støttemedlem af fuglestationen !

Nu har du muligheden for at blive støttemedlem af DoF-Fyns Fuglestation og

løbende modtage aktuelle informationer om, hvad der sker på stationen. For et

beløb på kun 100,- kr. for 1998 kan vi tilbyde:

o Rapporten over efterårstrækket på Sydlangelandl99T -

. Yderligere 1-2 sæsonrapporterfor 1998.

. Løbende orientering om aktiviteten på fuglestationen, bl.a. månedlige

oversigter over træk og ringmærkning.

Er du interesseret, kan indmelding ske ved at indbetale beløbet på 100,- kr. på

gr:o 525-7468, DOF-Fyn v/kasserer Niels Larsen, Fengersvej 34 st. tv., 5230

Odense M, mærket "Fuglestation". Husk at angive navn og adresse

Referat af generalforsam I i ngen
Michael Mosebo Jensen

Der var fremmødt 
.19 

medlemmer til den

årlige generalforsamling i DOF-Fyn d. 2.

februar 1998 på Risingskolen i Odense.

Dirigent og formandsberetning
lvan Beck blev valgt til at styre general-

forsamlingen, hvorefter han gav ordet til
Flemming Byskov til aflæggelse af be-

retring for 1997. Denne frembragte ingen

heftig debat, faktisk ingen debat overho-
vedet og blev enstemmigt godkendt.

Revideret årsregnskab
Revisor Morten Nielsen gennemgik i

kasserer Kaj Pedersens fravær regrska-
bet, som blev liemført uden anmærknin-
ger. Dirigenten tilkendegav, at å'rsregn-

skabet så særdeles positivt ud, og Mor-
ten Nielsen gav æren videre til de optæl-

lere, der sørgede for at opfrlde kontrak-

ten med amtet, der er hele kemen i over-

skuddet Herefter blev regnskabet en-

stemmigt vedtaget.

Budget for 1998
Morten Nielsen fremlagde endvidere

budgettet. På et spørgsmål om grunden

til, at fuglestatiorrsvirksolnhedens ud-

giftsramme var steget i forhold til aret

før, svarede Ole Tønder, at lejeudgifterne
i en nyrenoveret bygning på Sydlange-

land var steget, og at det var blevet be-

sluttet at indkøbe en mobiltelefon i stedet

for at låne sig fiem som i 97. Desuden

blev det påpeget, at udgiftsrauunen var
udregnet efter behovet ved rnaxirnal be-

manding. Budgettet blev enstemmigt

vedtaget.

Valg til bes§relsen
Søren Bøgelund, Jacob Sterup Andersen,

Kurt Due Johansen og Ivtichael Mosebo

.Tensen var på valg. Alle blev genvalgt'

Kaj Pedersen ønskede at udtræde,

hvorefter bestyrelsens kandidat, Niels

Larsen, indvalgtes.

Valg af revisorer
Genvalg af Morten Nielsen. Som

sorsuppleant valgtes Niels Bomholt.

Forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag.

Eventuelt
Flemming Byskov tog igen ordet under

dette punkt for at hædre folk, der havde

gjort sig særligt fortjent til at bære titlen

"Årets DOF-Fynbo". Jacob Sterup An-
dersen blev fremhævet for sit uantaste-

lige indtastningsarbejde igennem flere år

i rapportgruppesammenhæng samt for sit

store engagement i bl a. fuglestationsar-
bejdet. Jan Holm .Iensen blev hædret for

sit store arbejde med at få DOF-Fytt på

lnternettet og ildhu med at vedligeholde
folks interesse omkring det. Niels Larsen

fik æren for sit mangeårige utrættelige

arbejde med Hawevimpen og rapport-
gruppen og som lrovedmanden bag den

store succes, som jubilæet var.

Efter en tak til dirigenten for fortrinlig
ledelse af generalforsamlingen fik Viggo

Lind ordet for at kommentere en serie

flotte dias fra Odense Fiord og ,Ebelø,
hvor vi fulgte årstidernes skiften i et ud-

valg af smukke partier.

reu-



En underlig sanger
Niels Bomholt

Hvis man parkerer ved Sollerup, går
vi ornitologer jo normalt ned mod
Arreskov Sø for at se, om der skulle
være en Havørn eller to. Men den 22.
juni gik jeg en tur den modsatte vej,
idet det er muligt her at få en fin tur
op gennem "Helvedes Hule", hvor
Rislebækken slynger sig vildt gen-

nem skoven, og op til et flot udsigts-
punkt over Arreskov Sø.

På vej gennem noget granskov fik
en underlig sang mig til at standse
op. Det lød nærmest som en Skovpi-
ber, dog i en anden klang og med en
pludselig faldende afslutning. Da jeg
omsider f,rk fuglen at se, var det til
min overraskelse en lille gråbrun
gransan gerlignende fugl.

Da jeg ikke kunne bestemme
kræet, var der ikke andet at gøre end

at køre ud til en ekspert, nemlig
Gunnar Knudsen i Fåborg. Og ved at

lytte til hans fugle-CDer fandt vi ud
af, at det måtte være en Spansk

Gransanger! eller som den også kal-
des: Iberisk Gransanger.

Og hvad er så det for en fugl? Den
er jo højst beskrevet i enkelte feltbø-

ger, og der som en race af Gransan-
ger. Men nyere systematisk forskning
har vist, at arten ved såvel DNA som

sang er forskellig fra Gransanger. In-
denfor DNA-problematikken ght

grænsen mellem race og art ved ca. 3

"bars" pr. 1000. Forskellen mellem
Iberisk Gransanger og Gransanger er
4-6 "bars" (5.3 i snit). I Holland
England regnes den nu for
selvstændig art. Den yngler
bjergskove især i Nordspanien, men
også i Sydvestfrankrig, det nordlige
Portugal og den nordvestlige del af
Marokko, og den overvintrer vistnok
i Nordvestafrika. Det må siges at
være en af de dårligst kendte
europæiske fugle.

Det er kun anden gang, at fuglen er
set i Danmark. Den første blev set ca.

14 dage før på Stevns. Behøverjeg at
fortælle, at denne del af Svanninge
Bakker fik usædvanligt mange gæster

sidst i juni.

Litteratur
Olsen, Klaus Malling Pica 1997

BirdingWorld vol. 10, 1997

Fælles overnatning hos Tornirisk
Erik Ehmsen

"Hvad er det for nogle småfugle, der

samles i store flokke til fælles over-
natning her først i august?"

"Svaler"
"Nej'
"Hvid Vip-?"
uNej"

"Så er det nok en fejlobs.!"
Hverken Gunnar Knudsen eller jeg

havde nogen anelse om, hvad det

kunne være for en art, jeg Primo
august havde set i en flok På 5-600

individer over den nordlige ø i Arre-
skov Sø.

Så aftenen efter tog vi kanoen

derud for at konstatere hvilken art,

det drejede sig om. Allerede midt på

søen blev vi overhalet af en lille flok
Tornirisker, og alle de fugle, vi kunne
genkende i flokken omkring Øen, Yat

Tornirisker.
De kom i småflokke Ph2 - 3 - 7 -

15, og de fleste af fuglene kom fra

og
en

i

nordlige og vestlige retninger - øen

ligger i søens nordvestlige hjørne.

Fuglene pi øen fik øje På os, da en

ung Havørn fløj over øen og skræmte

dem i vejret. Vores tilstedeværelse

tæt på øen bevirkede, at flokken slog

sig ned i nogle højebøgetræer på sø-

ens vestlige side.

Dagen før og de følgende dage

overnattede de i øens eneste egetræ.

Resten af vegetationen består af pile-

og hyldebærbuske. De første fugle
indfandt sig en time før solnedgang,

og de sidste dukkede oP ca. en halv
time efter.

Beskrivelse af fælles ovematning
afTornirisk har vi kun kunnet finde i

"Birds of the Westem Palearctic".

Senere har vi dog fundet ud af, at ar-

ten også i Århus har overnattet kol-
lektivt omkring havnen og Rådhuset.

Er der nogen, der kender andre over-

natningspladser?

Reception
Lørdag d. 28. marts kl. 14-18 i lokalet på Risingskolen

Formanden folder 50 - og har nu set på fugle i 36 ?t og 41 dage' I den

anledning vii Flemming Byskov være vært ved en lille pindemad og en

forfriskning - samt en god fuglesnak med venner og bekendte i DoF-Fyns

medlemskreds. Alle er velkomnel



Fra felten
Tim Hansen

Perioden primo november - medio februar

På Horseklint blev det ikke til det
helt store træk denne vinter, hvor der
kun er set få Rider og alkefugle i for-
hold til normalt. 5 Søkonger trak bå-
de 13. og 28112 (MMJ, NLA, MRP),
og på flere datoer er der set l-3 fugle.

Samme sted trak en Nordisk Lappe-
dykker l3l12 (NLA, MMJ) og en

Mallemuk trak 24 I I (MMJ).
På hele Tåsinge blev der i alt talt

365 Sangsvaner 812 (PVR). Ved Pu-
ge Mølle var der 7 Tundrasædgæs
21lll (THH), mens der fra de tra-
ditionelle sædgåselokaliteter på Vest-

fon ikke er meldt om Sædgæs denne

vinter. En Kortnæbbet Gås stod i
Henninge Nor 14-15/1 (OHG, THH)
og I rastede på Gyldensten 112

(THD Gyldensten har huset op til
62 Blisgæs denne vinter (211)
(THH). En Indisk Gås og en Bram-
gås rastede med en stor flok Grågæs
r Klise Nor 17l2 (THH). 9/12 så I(DJ
2 Lysbugede Knortegæs sammen

med 335 Mørkbugede i Egensedy-
bet. Det er kun ca. 10. fund i amtet af
denne race, som man i lighed med så

mange andre racer for tiden overvejer
at udskille som selvstændig art. Dette
skete i øvrigt for Iberisk Gransanger i

starten af det nye år, således at alle,
der havde set den i Svannninge Bak-

ker i sommer, kunne sætte et såkaldt
"sofa-kryds"!

I Egensedybet blev der samme dag

som Knortegæssene set 2800 Grå-
ænder, 700 Pibeænder, 36 SPids-

aender, 146 Krikænder og 888

Hvinænder (KDJ) Fuglelinien
meldte 412 om en adult han Konge-
ederfugl, der var blevet set fra toget
på Vestbroen lige umiddelbart vest

for Sprogø - lige på grænsen mellem
Fyns og Vestsjællands amter.

Havørne er som sædvanligt set

ved søerne, f.eks 3 stk siddende På
øen i Brændegård Sø 23lll. Ved
Bjernemark på Tåsinge rastede 2

Havørne 2/2 (PVR). Der er også set

enlige Havørne på Tåsinge flere
gange, og på Langeland blev der 7ll
set både Havørn og Kongeørn.
Havørnen var ved Rudkøbing (OHG)

og Kongeørnen, en 3k fugl, blev set

korlvarigt ved Tryggelev Nor (NRA).
Det er første gang siden januar 1985,

at arten ses på Sydlangeland!
Vandrefalke ses oftere end tidli-

gere om vinteren i amtet: 1 GYlden-

sten 30/11 (JEB), I Viggelsø 8/12

(KDJ), I han Tåsinge 10/l og 812

(PVR) og sidst men ikke mindst 1 ad

hun en uge pri. febr. og hele 3 2k
l8l2 på Langeland (NRA, OHG).
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Den forholdsvis milde vinter har

holdt på mange vadefugle. På Måge-

øerne var der 45 Islandske RYler og

7 Stenvendere 29lll (JEB), og ved

Nærå Strand stod 24 Små Kob-
bersnepper 2ll (THH). Allerede
l2l2 var der 320 Viber På Siø

(NRA) Og helt usædvanligt tidligt
blev de 2 første Klyder set i Odense

Fjord 18/2 (KDJ)
En adult Middelhavssølvmåge

holdt til ved Statsfængslet i Nyborg
13-2111 (THD Vi er lidt usikre På,

hvilken race fuglen tilhører. Forde-

lingen af sort og hvidt på hånd-

svingfierene tyder dog på, cachinans.

Se foto. Kommentarer modtages

gerne. En 2k Dværgmåge rastede i
Holckenhavn Fjord 13/l (THH), og i
Bagenkop Havn var der oP til 4

Rider pri. jan. (JSA).

På Flyvesandet campingPlads sås

og især hørtes en GrønsPætte 6/1-

5/2 (NLA m.fl.).

2 Toplærker blev set ved Lindø-
værftet 23111 (SWI) - en ny lokalitet
for arten. Til gengæld er der kun set I

eller 2 Toplærker i Odense mod sid-

ste vinters 3 I MaglebY Nor trak 20

Hedelærker allerede l0i2 (OHG).

Bjergpiberen fra Tryggelev Nor,
der blev omtalt i sidste nummer, blev
på lokaliteten til 16ll (fra 9/11)

(OHG, NRA) Da arten aldrig er SU-

godkendt i amtet, blev den først en

ny art for Fyns Amt fra årsskiftet,

hvor den blev taget af SU-listen. Så-

dan er regleme. Basta!

En sen Husrødstjert rastede På

Stige Ø 27lll (TI*1), og camPing-
pladsen på Flyvesandet husede 2511

foruden Grønspætten også 13 Store
Korsnæb (MMJ). LaPlandsværling
er set 3 steder: 1 Viggelsø 8/12

(KDJ), 1 Helnæs Made 15-17112

(MMJ, SG) og I DalbY Bugt 1/l
(KL, MRP).
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Kædeobs - foråret 1998
Hvordan forløber forårstrækket over Fyn? Hvilke træklokaliteter er de bedste i
hvilke vejrtyper, og hvordan afhænger trækket af vejr og vind? Det er nogle af
de ting, vi gerne vil have opklaret, og du har muligheden for at give en hånd
med!

I weekendeme 28-2913 og 11-1214 (påsken) alrangeres fynske
kædeobservationer. Er vejret godt, skulle der være gode chancer for mange

fugle, aftrængigl. af lokaliteten kan der bl.a. ses mange Ederfugle, rovfugle,
duer, lærker og finker.

Det er vort håb, at så mange som muligt er interesserede, så vi kan få dækket et
så stort antal lokaliteter som muligt. Først og fremmest ønskes naturligvis
dækning på amtets bedste træklokaliteter, men også observationer fra mere

sekundære lokaliteter har interesse. Der satses på dækning af både land- og

havtræk. Af oplagte lokaliteter, der ønskes dækning på, kan nævnes:

Enebærodde, Hindsholm (helst flere lokaliteter, f.eks. Horseklint, Vågebakken
og Bøgebjerg Strand), Knudshoved, Hov Nordstrand, Dovns Klint og
Sønderhjørne.

Observationerne vil blive koordineret af Jacob Sterup Andersen, og det

anbefales at tilmelde sig på forhånd. Efter tilmelding vil man modtage en

vejledning i, hvordan observationerne ønskes foretaget, så de vil være

sammenlignelige fra lokalitet til lokalitet. Efter de pågældende weekender vil
obsewatørerne modtage en foreløbig sammenstilling af resultateme, og en

endelig sammenstilling vil senere blive bragt i Havrevimpen.

Tilmelding sker, helst i god tid, til:
Jacob Sterup Andersen, Vindegade 100E, 3. mf., 5000 Odense C.

nf.6s 91 94 3s

Meddel hvilken lokalitet, du ønsker at dække, samt hvilke af dagene, du har
mulighed for at deltage.

t2

Obseruatører søges!

muligheden der for et ophold på DOF-Fyns Fuglestation:

Til foråret perioden fra 1' marts til
31. maj. A daglige trækobservationer

fra Horsek af rastende fugle i

Fællesstrand m.m. Indlogering vil ske på Fyns Hoved Feltbiologiske

Station.

Til efteråret søges observ atører trl sydlangeland fra I . august til 3 I .

oktober. Her vil arbejdet bestå i faste trækobservationer fra Dovns Klint

samt optællinger af rastende fugle i Keldsnor og søgårds Mose. Som de

to foregående år vil bopælen være et lejet sommerhus på Gulstawej nær

sydspidsen.

vi kan foruden logi tilbyde et kosttilskud på 1500 kr. pr. måned samt (ved

ophold på min. I måned) rejsen tur/retur betalt. Henvendelse til:

Ole Tønder
Tlf. 66 l1 59 0s

Efterlysnih$ tir roråret lese

er i hus. De lokale lejede biler bliver med en dansk politibetjent som fører.

Er du interesseret så ring til: Niels Bomholt 62 24 19 59 eller Flemming

Byskov 65 98 2218. Vi garanterer mindst 30 nye arter pr deltager!!

l3



Ekskursioner
SØNDERJYLLAND
Søndag d.22.marts
Mødested: Den store Rundkørsel,
Odense S (ved købmanden) kl. 5.00.
Tilmelding til turleder Michael Mo-
sebo Jensen på 65 35 34 04.
Der er stadig mange overvintrende
gæs på engene. Lapværlinger og
Vandrefalk måske også. Stor Kobber-
sneppe gjalder nu igen over marsken,
og i skove og moser har vi det livlig-
ste tidspunkt for Hulduer, spætter og
Fyrremejser. Beregn hele dagen og
HUSK PAS til Saltvandssøen!

LYø
Søndag d. 5. april
Mødested: Ø-færgen, Fåborg Havn
kl.7.45.
Tilmelding til turleder Gunnar Knud-
sen på 62 61 36 79.
Lyø besidder et par gode lokaliteter
til rastende vadefugle og svømme-
ænder. Desuden huser øen også an-
dre seværdigheder, men det vil Gun-
nar fortælle om undervejs.

HELN,ltrS
Lørdag d. l l. april
Mødested: P-pladsen lige efter dæm-

ningen på Helnæs kl. 8.00.
Tilmelding til turledere Steen Winkel
og Flemming Byskov på 65 98 2218.
Efter et kig ved Halen vil turen kon-
centrere sig om det ny-fredede områ-
de Maden. Foruden at være et godt
yngleområde for flere vadefuglearter,
er der også pænt med rastende små-

fugle, rovfugle og andefugle på dette
tidspunkt.

BÅGØ
Søndag d,.26. apr\l
Mødested: Bbgø-færgen i Assens

Havn. Tidspunkt meddeles ved til-
melding til turlederne Tilde Thiesen
og Bent Staugaard pL62 62 30 62.

Mens øen traves rundt berettes der
om andet end fugle. Turlederne
beretter godvilligt om flora og øens
historie. Hjemtur sidst på eftermid-
dagen.

SYLTEMADE ÅDAL
Tirsdag d. 19. maj
Mødested: P-pladsen, Langegyde, V.
Skeminge kl. 19.00
Vi kan forvente alle de almindelige
fuglestemmer på denne mindre van-
dretur i smukke omgivelser - som og-
så kan være ret fugtige. Så hop i et
par gummistøvler og ring til turleder
Niels Bomholt på 64 24 19 59.

SKAGEN I KR.
FARTSFERIEN

HIMMEL-

Traditionen tro tager DOF-Fyn til
Skagen i Kr. Himmelfartsferien, og
da den i år falder så sent som d. 21.-
24. maj, er der lagt op til, at de store
svævetrækkere lægger vejen forbi,
når vi er der - og så meget andet. Kun
fantasien sætter grænser!

Vi mødes ved Rytmeposten v. Oden-
se Banegård torsdag d. 21. kl. 6.00,
så vi er klar til rovfugletrækket ved
middagstid. De følgende dage tager
vi også morgenobsen med. Fuglene
bestemmer, hvomår vi drager sydpå

om søndagen.
Tilmelding til turleder Ib Hellesen på

66 16 30 42. Prisen er kr. 200,- pr
døgn, der dækker kost og logi på

vandrerhjemmet i Gl. Skagen. Hertil
skal påregrres kørselspenge.

NATRAVNETUR
En aftentur til Frederikshåb Plantage

for at høre og se Natravn. Da disse

troldfugle først sætter igang på et no-
get fremskredent tidspunkt, skulle
der være tid til et besøg ved Rand-
bøldal for at kigge efter Isfugl og
Bjergvipstjert først,
Ring til turleder Poul Rasmussen på

62 54 10 22 et par dage før d. 5. juni
og hør om vejret lover Natravn fre-

dag d. 5. eller lørdag d. 6. juni.
Mødested: Den store Rundkørsel,
Odense S (ved købmanden) kl. 16.00

den dag, der aftales.

HELGOLAND
Lørdag, søndag og mandag d. 19.-21.

september.
Vi har bestilt 12 pladser på vandrer-
hjemmet på øen, så vent ikke for
længe med at tilmelde dig! Vi
påregner at starte fra Odense tidligt
lørdag morgen for at kunne være ved
færgen i Busum, inden den sejler kl.
9.00. Vi er så på Helgoland ved

middagstid. Færgen sejler igen fra
øen tidli$ mandag eftermiddag, så vi
er nok ikke tilbage i Odense før sent
på aftenen.
De fuglemæssige fortræffeligheder
har du kunnet læse om i sidste nr. af
Havrevimpen.
Turen gennemføres i privatbiler og

prisniveauet vil være omkring kr.
800, - til transport, kost og logi.
Tilmelding til turlederne Hans Ægi-
dius og Niels Larsen pL66 14 49 86.
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Et år på Ghristiansø
Jacob Sterup Andersen

Omkring 300 km og det meste af en dagsrejse fra Fyn ligger Ertholme-
ne, en ganske lille gruppe øer med Christiansø som den største og
bedst kendte. Drsse øer burde være velkendte for enhver, der bare er
en smule rnferesseret i fugle. Det er her, landets enesfe kolonier af Alk
og Lomvie findes, og det er her, alt kan ske, når det gælder sjældne
småfugle.

For at starte med at å det geografiske på
plads, bestar Ertholmene af de to beboe-
de øer, Christiansø og Frederiksø, samt
naturreservatet Græsholmen, der huser
en af landets største fuglekolonier. Her-
udover er der en række mindre skær,
bl.a. Danmarks østligste punkt, Øster-
skær. Øerne ligger knap 20 km nordøst
for Bornholm. På trods af den afsides
beliggenhed er Ertholmene en af landets
større turistattraktioner. Omkring 70-
80.000 mennesker tager hvert ar sejlturen
på l-LYz trme fra Bomholm for at op-
holde sig på øerne 3-4 timer, inden båden
går tilbage til "fastlandet". For de fleste
er nogle fi timer da også rigeligt med tid,
inden de trænger til at komme tilbage til
civilisationen, og kun få vælger at op-
holde sig længere tid på øeme.

Den faste befolkning er på omkring
120 personer, hvoraf en del ernærer sig
ved fiskeri. Desuden er der kro og køb-
mandshandel samt (i turistsæsonen) en

kiosk på Christiansø, og to steder på

Frederiksø (l) fremstilles de berømte
Christiansø-kryddersild. På Christiansø
er der endvidere posthus samt en lille
skole, hvor bømene kan modtage rurder-
visning til og med 7. klasse.

Admrnistrativt er øeme ret specielle.
De ejes af Forsvarsministeriet og hører

hverken under amt eller kommune. Rent
skattemæssigt giver dette en pæn bespa-
relse for de fastboende, men til gengæld

er der ikke meget demokrati på øerne.

Det er forvalteren, som er ansat af For-
svarsministeriet, der har det sidste ord,
hvilket - ikke mindst det sidste ars tid -
har grvet en del stridigheder. Endvidere
kan beboerne ikke selv eje de huse eller
lejligheder, de bor i, men må affinde sig
med et lejemåI.

Ertholmene blev befolket tilbage i
middelalderen, hvor bornholmeme søgte

derud for at fange sild. En noget anderle-
des betydning fik øerne, efter at Dan-
mark i 1658 under svenskekrigene måtte
afstå Skane, Halland og Blekinge til
Sverige. Derved opstod et behov for et

støttepunkt i Østersøen for den stadig
stærke danske flåde. Dette behov kurne
opfoldes på Ertholmene, hvor Christiansø

og Frederiksø dannede en naturhavn, og
på Christiar den Femtes befaling påbe-

glmdtes anlægget af flådebasen i 1684.

Og basen blev brugf, bl.a. af Torden-
skjold, der urder svenskekrigene herfia
foretog flere vellykkede udfald. I 1808

forsøgte englænderne at indtage Christi-
ansø, men de måtte opgive efter seks

timers bombardement. Efterhånden løb

tiden fra flådebasen, og fra 1855 blev

soldater og håndværkere trukket boft,
mens boligerne blev overtaget affiskere.
I dag fremstår Christiansø stadig som et
fæsbringsværk. Hele vejen rundt står mu-
rene fra fæstringstiden som dengang og
er med til at give øen en helt speciel
atmosfære.

Fuglemæssigt blev Ertholmene i første
omgang kendt for deres ynglefugle. I
1920'erne blev ynglefuglene for første
gang undersøgt, og både Alk og Silde-
måge (!) konstateredes ynglende som det
eneste sted i Danmark. Siden er Srlde-
måge som bekendt gået l«aftigt frem som
ynglefugl i resten af landet, mens der på

Græsholmen, hvor der tidligere ynglede

over 1000 par, i dag kun er ganske fr par
tilbage. Disse tilhører i øurtgl den efter-
hånden udryddelsestruede baltiske race

.fuscus. Lomvien ynglede for første gang i
1928, og Græsholmen har siden været
landets eneste yngleplads for arten, mens
Alk de seneste ar har ynglet med nogle få
par på selve Bornholm. Bestanden af
Lomvie på Græsholmen er nu på 2-3000

par, mens Alkebestanden er på 5-600
par. Den altdominerende ynglefugl på

Græsholmen i dag er dog hverken Æk og

Lomvie, men derimod Sølvmågen. Før
1940 ynglede der kun å Sølvmåger på

Ertholmene, men siden voksede bestan-

den kraftigt og var på op mod 20.000 par
først i 1970'eme. I årene 1974-84 redt-
ceredes bestanden til omkring 5000 par
pga. bekæmpelse med gift, og i dag
yngler omkring 10.000 par. Også Eder-
fuglen er en almindelig ynglefugl på
Ertholmene, men i modsætning til Alk,
Lomvie og Sølvmåge yngler størstepar-

ten afde omkring 2500 par på de bebo-

ede øer. Her ligger de rugende hunner i
april og maj overalt rurder buske og l«at
og er oftest ganske tillidsfulde.

Trækfugleforskningen på Christiansø
er af nyere dato. Først da spejlnettene
kom frem, var der et effektivt redskab til
systematisk fangst af småfugle, og små-

fugleringmærkningen kom for alvor i
gang omkring 1970. Den systematiserede
ringmærkning påbegyndtes dog først i
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1976, hvor der blev indgået et fast leje-
mål af "Hertugindens Vaskehus" på øst-
siden af Christiansø. Denne hytte har
siden udgjort de fusiske rammer for
Christiansø Fuglestation, som i de sene-

ste år har været drevet af Danmarks
Miljzundersøgelser. Stationen har siden

starten stort set hvert forår og efterår
huset 2 faste ringmærkere, som har stået

for fangsten af omkring 30.000 fugle
arligt. Dette svarer til ca. l/3 af det totale
antal ringmærkede fugle i Danmark. Alt i
alt er der efterhånden ringmærket over
650.000 fugle på Erthoknene.

Også sjældenheder er der blevet set,

og fanget, pænt med i årenes løb, og det
er vel primært disse, der er årsag til
Christiansøs berømmelse i omitologked-
se. Adskillige nye arter for landet er ble-
vet set herowe og flere af disse er den

dag i dag kun set ganske få gange i
Nordeuropa. Listen omfatter Kar-
mindompap (1941), Schwarz Løvsanger

(1976), Sorthovedet Sanger (1978), Brun
Løvsanger (l 980), Ørkendompap ( I 982),
Targapiber (1982), Ørkennatravn
(1983), Gulbrystet Værling (1984), Ru-
binnattergal (1985), Indigofinke (1987),
Lille Rørsanger (1987), Grøn Biæder
(1989) og Sibirisk Jernspurv (1992).
Yderligere en lang stribe sjældne

småfugle er set på Christiansø, og den

samlede artsliste omfatter næsten 300

arter.
I efteråret 1996 havde jeg netop fået

min ringmærkningslicens og trængte al-
vorligt til en pause fra biologistudiet på

Odense Universitet. Da jeg hørte, at der

var en ledig stilling på DMU's Feltsta-

tion, varjeg derfor ikke sen til at slå til.
Og den 21. marts blev så dagen, hvor jeg

ankom til Christiansø sammen med min
makker gennem de næste måneder,

Michael Johansen fra Esbjerg. De første
par dage gik med at sætte net op på de

omlaing 30 faste netsteder på

Christiansø, hvorefter vi var parate til at

fange nogle fugle, eller "fowle" som det
jo hedder i den del af Danmark.

På Christiansø kommer foråret normalt
sent. Østersøens kolde vand holder tem-
peraturen nede, og træer og buske sprin-
ger som regel nogle uger senere ud, end

man er vant til i resten af landet. Der skal

milde vinde fra sydvest til, før temperatu-

ren stiger, og de første gode dage for
Rødhalse og Fuglekonger kommer. I
1997 lod foråret vente på sig. Marts er

normalt ikke den mest ophidsende milned
på Christiansø; det er måneden for Sol-

sorte og mejser, rnen begge dele

skuffede. Og hele første halvdel af april
forløb uden de store fangstdage. Den 1 8.

april kom fuglene så som et lyn fra en

klar himmel. Efter kun at have mærket i
alt 66 fugle de foregående 7 dage, nåede

dagstotalen denne dag op på 718, heraf
250 Rødhalse og ny dagsrekord for Jern-

spurv med 192 mærkede. Desuden mær-

kedes Ringdrossel og Stor Tornskade, en

Pungmejse med svensk ring blev fanget

og aflæst, og om eftQrmiddagen stod en

Gråmåge på havnen. Dette var samtrdig

starten for en rigtig god periode, og i
løbet af den næste måned mærkede vi
næsten 8000 fugle. Denne tid bød selv-

sagt på adskillige højdepunkter. Rødhal-

sene kulminerede den 28-30. april; ud af
.l 
532 mærkede på disse tre dage tilhørte

hele 80% denne art. Få dage senere var

scenen overtaget af Løvsangere, Rød-

stjerte og Brogede Fluesnappere. Den 6.

maj, der med 853 mærkede blev forårets

største dag, var Løvsanger således klart
den talrigeste med 403, fulgt af Br. Flue-

snapper 165, Rødhals 99 og Rødstjert
95. På det tidspunkt var de første hits

allerede hevet i land: To Husskader, der

rastede 1.-3. maj, udgiorde således blot
det tredje fimd på øen. Mere efter stan-

darden var de to flotte hanner af Hvid-
halset Fluesnapper, en rigtig Chnstiansø-
specialitet, der blev fanget den 5. maj.

Endnu en stor overraskelse var Fugle-

kongesangeren, som lod sig fange 8. maj,
blot landets 3. forarsfund. Endnu en

tlynkeliryl hon rtg,\ort:;trubet Bynke./ugl han, ('hri'stian'so, mai 1997Stor Torn,skade, Chri,slianso, april 1997
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Hvidhalset Fluesnapper, denne gang en

hun, blev fanget 11. maj, og en 3k Hvid-
vinget Måge, som sås den 15. maj kan
vel også henregnes til sjældenhederne;
det var blot 5. fund på øen af denne art.

Og et mere kedeliS hit var den
"tikkende" værling, der fløj rundt over
øen 25. maj, og inden man fik en chance
for at afgøre, om der var tale om en

Dværg- eller Pileværling, forsvandt mod
Bornholm. Noget, der gør maj maned på

Christiansø til noget ganske særligt, er
alle de arter, der er halvsjældne i resten
af landet, men på Christiansø ikke er
usædvanlige og ofte kan ses godt. Hertil
kan bl.a. regnes Blåhals, Lille Fluesnap-
per, Karmindompap og Hortulan. Også
tløgesanger er lidt af en Christiansø-
specialitet; 2 af disse blev fnget 26-27.
maJ.

Jruri kom, og nogle dage inde i måne-

den gik vinden i sydøst. Dette gav pote.

Den 5. kunne jeg med rystende fingre
pille Christiansøs 12. Buskrørsanger ud
af et af nettene, og samme dag dukkede
årets første, og længe ventede, Lundsan-
ger op. Buskrørsangeren blev på øen og
sang flittigt i flere uger; mere kortvarigt
var besøget af en artsfælle, der sad og
sang på Frederiksø 6. juni. For Lundsan-
geme blev det det helt store for"ar. Hele
13 eks. fik ring på ijuni, og 3 par blev på

øen og ynglede med stor succes. Også to
Engsnarrer blev hørt i starten af juni,
men de var af den knap så publikums-
venlige type, og kun enkelte gange lyk-
kedes det at høre et par "crex". Fangst-

mæssigt blev juni ikke nogen stor måned.

Kun godt 400 fugle blev fanget i løbet af
de første par uger, og den 16. kunne jeg

forlade øen med god samvittighed efter
et oplevelsesrigt forar.

Den l. august vendte vi tilbage til den

afsvedede ø efter 1% måneds sommerfe-
rie. Og lad det være sagt med det samme:

Efteråret blev en skuffelse. Sehfølgelig
var der højdepunkter, men både det
samlede fangstresultat og antallet af
sjældenheder endte markant under mid-
del. Årsagentil dette var selvfølgelig vej-
ret. I august blev vi pint med højtryksvejr
og sol, sol og atter sol. Dette er absolut
ikke et vejr, der giver mange fugle på

Christiansø, og først den24. august lyk-
kedes det at fange over 100 fugle på 6n

dag. Til gengæld kunne vj nyde Lundsan-
geme, der fløj mndt med deres store un-
ger, Rovternerne, der af og til passerede

forbi øen og Høgesangerne, som vi fan-
gede 8 afi august. Og nu og da lykkedes
det at finde en Middelhavssølvmåge

blandt de mange Sølvrnåger. Først om-

kring månedsskiftet kom der nogle pæne

fangstdage med 4-500 fugle, domineret

af Løvsanger, Broget Fluesnapper og

diverse S)/vla-sangere, og den 3. sep-

tember sad en ung Aftenfalk pludselig i
et af nettene. Vi kom dog snart ned på
jorden igen. Stort set resten af september

bødpi vestenvind, og da det er nordøst-

lige vinde, der giver mange fugle pb øen

om efteråret, havde vi ikke meget at

glæde os over. Rødhalse og Fuglekonger
kom så småt i gang i løbet af september,

men nåede ikke de store tal. Den største

oplevelse i september var nok Tranerne.

Næsten 2000 blev det til, heraf to dage

med hver 800 fugle. Oktober bød på lidt
mere varieret vejr, og efterårets største

dag faldt 6. oktober med 609 mærkede

fugle, heraf Rødhals 296 og Fuglekonge

203. For begge disse arter blev det et af

1 k Aftenlalk, Christiansø, seplember 1997
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de ringeste efterår overhovedet i den tid,
der har været ringmærket på Christiansø.
Den 1 1 . oktober blev også en af de bedre
dage; fangstmæssigt var det oktobers
næstbedste med 336, og på havet trak
15.000 Bramgæs, 8000 Ederfirgle og en

Storkjove. Hitmæssigt var der en fugl,
der overs§ggede alt andet: Den 19. ok-
tober valgte landets anden Hvidkindede
Værling at tilbringe nogle timer på
Christiansø. Til stor glæde for alle dem,
der ikke var taget hjem dagen før. Af
småsjældenheder sås i alt 3 Fuglekonge-
sangere, mens Hvidbrynet Løvsanger
svrgtede for første gang siden 1983. I
slutningen afoktober blev Grønirisker og
Dompapper efterhånden de talrigeste ar-
ter i nettene; et tegn på at efterå,rstrækket

var ved at være slut for denne gang, og
den 4. november kunne jeg igen vende

tilbage til Fyn. Fangstmæssigt blev efter-
årstotalen på 8600, kun godt det halve af
normalen.

Fremtiden for Christiansø Fuglestation
er desværre usikker. Siden vi forlod øen

har danmarks Miljøundersøgelser af
økonomiske årsager besluttet, at de ikke
vil fortsætte ringmærkningen af småfugle
på Christiansø, ligesom aktiviteten på

deres øwige feltstationer også bliver
beskåret. Derfor bliver der i 1998 ikke
ringmærket småfugle på Christiansø; en

af Skandinaviens allerbedste fangstlo-
kaliteter og flagskibet indenfor dansk

småfugleringmærkning.

Hittur til Nordjylland - febr. 1998
Gunnar Knudsen

20 morgenfriske "hitjægere" startede

fra Odense kl. 5.00 søndag morgen d.

8. februar med kurs mod Bulbjerg i

Nordjylland. Trods morgentræthed
og glatte veje var vi alle fremme ved
ca. 8.30 tiden. Her havde formanden
lovet Islom, men det blev "kun" til
Sort- og Rødstrubet Lom, Lomvier,
Rider og en enkelt Mallemuk. Det
var lidt blæsende, diset og koldt, men

en flot solopgang.
Videre kørte vi ad snoede skoweje

til en rasteplads i Vester Torup Klit-
plantage, hvor der var mulighed for
Grønspætte og Hvidvinget Korsnæb.

Efter lidt vandren rundt i området,
kom en flok korsnæb flyvende og

satte sig smukt i toppen af en gtan. 8

Hvidvingede og nogle Små Korsnæb.

Stemningen var høj, men GrønsPæt-

ten måtte vi desværre undvære.

Derefter gik turen ud til §sten lidt
øst for Bulbjerg. Islommen skulle
eftersøges igen. Intet resultat, men

flere Sort- og Rødstrubede, Rider,
Lomvier m.m.

Turen gik videre til Vejleme, og
efter en større eftersøgning i hele om-
rådet lykkedes det os at finde stedets

sjældenheder, nemlig to Rødhalsede

Gæs, som Flemming kunne præsen-

tere under indflyvning ved Østerild
Fjord. Her landede de sammen med

en masse Kortnæbbede Gæs.

Derfra til Hanstholm Havn. Det små-

regnede, og cafeteriets varrne virkede
tiltrækkende på nogle af deltagerne,
medens andre trodsede elementeme

og spottede Sortgrå RYle, lommer og

Ride, men håbede på Gråmåge. Inden

vi forlod havnen, kørte vi dog lige en

tur ud på Vestkajen, og efter en

grundig eftersøgning fik Jacob øje pb

den. En gammel Gråmåge i
vinterdragt lå på vandet, fløj oP og

satte sig på molens sten sammen med

de øvrige måger. Den fløj en tur
rundt og præsenterede sig fra alle

vinkler, inden den forsvandt ud i
regndisen. Det var et flot sYn.

Via mobiltelefonen fik Esben be-

sked om, at Islommen lige var set ved

Bulbjerg igen. Der blev diskuteret
frem og tilbage: Skal vi /skal vi ikke?

Da det var ved at blive mørkt, sent På
dagen, og der var langt hjem, valgte

nogle at køre hjemad. Andre racede

ud til Bulbjerg, hvor de i det svin-
dende aftenlys så Islommen ligge På
vandet tæt inde under kysten.

Trætte kørte vi hjemover med nYe

krydser i notesbogen, l, 2, 3, ja, no-
gen hk vist hele 4 krydser den dag!

Egentlig skulle vi have været På
tur til Sjælland for at se øme. Nå
skidt, det når vi nok en anden dag.

Tak for en god tur.

Som Jacob her vi,ser, er del ikke kun 'snalugle, der ringmærke,s pa Chri'slian";o
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Fortegnelse over fugle i Fyns Amt
En rapport med denne ambitiøse titel er under udarbejdelse af Jacob
Sferup Andersen, Tim Hesselballe Hansen, Michael Mosebo Jensen og
Niels Larsen. Vi er i skrivende stund bl.a. ved at lave grafer over
rovfugletrækket på Sydlangeland gennem de senesfe 12 år, og vi
mangler endnu at renskrive afsniftet om spuruefugle.
Vi påregner at rapporten er færdigtrykt sidst i marts. Den kommer til at
koste 50 kr og kan besf//es ved DOF-Fyns kasserer Nie/s Larsen.
På de følgende sider bringes uddrag fra rapporten.

SULE Sa/a bassana
Denne havfugl vover sig normalt ikke ned i bunden af Kattegat i særligf store antal. En

enkelt rekordstor iagttagelse skiller sig dog ud: 4/10-86 108 tk. Horseklint (FES).

Dette var iøwigt den eneste observation afSule det år. I alt er der set 193 Suler i Fyns
Amt gennem de seneste 22 irr. Ovennævnte obs. udgør således over halvdelen af det

sanrlede antal!

Max.lal

Ses normalt kun i Fyns Amt i efterårsmånedeme. Følgende iagttagelser er uden for
dette tidsrum: 2517-79 I 2k Dovns Klint. 7/3-84 I Storebælt, Nyborg. 2914-89 | 2k
trk. Dorms Klint (NLA). 7611-901 trk. N Horseklint (FES), l3l7-90 5 trk. Horseklint
(FES). l917-91 I 2k trk. N Horseklint (FES).

DV,,ERGHEJRE Ixobrychus minutus Su-art
ca 1850: 1 skudt Fjordmarken (Collin). 1857: l/5 I skudt Rønninge Søgard. DOFT
1925. 1874 2316 I ad. skudt Fodslette Mose, Langeland. DOFT 1925. 1965: 1715 L

hun/2k set Ristinge Nor (HNO). Godk.

TOPHEJRE Ardeola ralloides SU-art
1979:1915 I Gråsten Nor (C. Klavsen). Godk.

KOHEJRE Bubulcus ibis SU-art
1992 30151 trk. Åløkke Skov, Odense (M. C. Rahner). Godkendt som spontan.

SILKEHEJRE Egretta garzetta SU-art t.o.m. 1990

1989:7181 Keldsnor (KRM). Godk. 1990: 2517-pÅ- sept. I Østerøsø (LAH). Godk'

1993:7-1215 I Østerøsø (LAH, HEL). 1994 116l ad. Brændegård Sø (PDP). 1996:

1615 1Bøjden Nor (J. Skellerup), l5/9 I Vejlen (via PVR)

SØLVIIEJRE Casmerodius alhus SU-art t.o.m. 1990

l99l: 14-2113 I Vejlen, Tåsinge (PVR). 1992 818-15/9 'l ad. Tryggelev Nor (OHG).

1994: 3-414 I rast nær Brockdorff Skov (FES)

FISKEHEJRE Ardea cinerea
I l99l blev i alt 1006 ynglepar optalt i 22kolonter, herafFænø 430 par (landets største

koloni), Løgismose Skov 95 par, Vornæs Skov 67 par, Egebjerggård Storskov 64 par,

Dyreborg Skov 53 par (M. Frederiksen m.fl.).
Træktal fra Dovns Klint: 8l'7-8'7 157 trk. 18/7-88 87 trk. og I /10-88 I l7 trk' (SØB).

PURPTIRHEJRE Ardea purpurea SU-art
1989: 30/4 1 Sædballe Fredmose. (O. Thorup, T. Bøgeskov). Codk.

HVID STORK Ciconia ciconia
Den sidste storkekoloni på Fyn var Allested Præstegard, som havde 26 beboede reder

indtil garden brændte i 1908. Samme år så P. Jespersen den 2618 80 trk. S

Næsbyhoved-Broby.
sidste ynglefund Tåsinge: 1906. Sidste ynglefund Ærø'. 1915. Sidste ynglefund

Langeland: 1926. Sidste ynglefirnd Fyn: 1964.

Kendte yngleoptællinger: 1934:40 beboede reder, 1947-48: 1l reder' 1952-54: 5

reder, 1956. 3 reder, 1957-59:2reder,1960-64: I rede.

De sidste .fynske ynglefund: godset Skovsbo, Ullerslev 1953, Lundgard, Nr. Broby

1954, Ønitslevgård, Otterup 1956, Holstenshus, Fåborg 1959, Solbakkegard, Næsby

I 964. Her var der en enlig Stork helt fiem til 1971. Jorgen Jensen, pers. medd.

Største flokke

4
J

J

t4
6

6

5

2l I 10-95 Horseklint (MMJ)
l3l10-84 Flms Hoved
I 8/9-88 Horseklint (FES)
13 17 -90 Horseklint (FES)

7/9-85 Fyns Hoved
10/1 1 -91 Horseklint (JSA, THH)
lll0-94 Fyns Hoved (t\flvlJ)

30
22

l5
l0
10

9

trk.2715-89 Dorms Klint (OMO)
l7l7-83 Fyns Hoved (FES)
2815-78 Humble
2215-92 Middelfart
trk.l518-87 Fyns Hoved (FES)

l0l6-96 Dalby (LAH)

9 trk. l7l5-89 Gulstav(KKH)
8 3ll8-82 Gulstav Mose
7 315-81Nr. Broby
7 lll8-80 Juelsberg, Nyborg
7 14-1518-76 Humble Kirke
6 2418-82 Dovns Klint
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EDERFUGL Somateria mollissima
Ederfuglen gør sig bemærket langs de funske kyster året rundt:
I vinter/forarstiden når de ofte meget store flokke af rastende fugle ved gunstige

vejrforhold ligger tæt på §sten. Under forårstrækket er det meget store mængder der
passerer op gennem Langelandsbæltet. Eksempelvis foråret 1990, hvor OMO dagligt
noterede trækket ved Dovns Klint gennem marts og april. I alt 244.400 Ederfugle trak
forbi i dette tidsrum. Også Sønderhjøme har et pænt forårstræk. I 1995 observerede
PDP i alt 35.000 østtrækkende Ederfugle fra913 til1114.
Ynglemæssigt er Ederfuglen intet mindre end en succeshistorie: I 1990 blev i alt 1675
ynglepar optalt. I 1994 vu yngleøllet vokset til 3800 par på 40 lokaliteter, med
Dræets 1500 par som største lok. men også Odense Fjord med 660 par på 12

forskellige småøer i forden (Viggelsø 260 par) vidner om forbedrede forhold.
Efterårstrækket når ikke forårets højder, men Dovns l(int passeres dog af op til
72.000 fugle (Efteråret 1990 OMO), og også her kan Sønderhjørne være med (31 .000

fugle efteråret 1996 PDP).

DovNs Kr,rNr
Dagsmax. forår Dapsmax. efterAr Max.tal rast

STRANDSK ADE Haemal opus osl ralcgus
En yngletælting i 1989 angiver 41 I par og den seneste i 1996 angiver 460 par på 83

lokaliteter, heraf 47 par Monnct, 30 par Viggelsø og St. Svelmø, 22parllhmø.
Trækkende Strandskader ses næsten udelukkende på Sydlangeland, f.eks. i 1991, hvor

der i perioden 1217-19110 i alt trak 902 forbi Dorms I(int. De største flokke af
rastende Strandskader bådc i træktiden og om vinteren ses pånordfonske lokaliteter.

Max.lal rasl Max.tal lræk

403 2217-91Dorms Klint (OHG)
340 317-89 Dovns Klint (SØB)

227 2317-91Dovns Klint (OHG)
166 1617-88 Bukkemose (THH)
16'1 618-96 Bukkemose (THH)
143 2317-92 Bukkemose (TIIH)

445 2912-92!-yns Hoved (F'ES)

408 l0/3-85 Fyns Hoved (FES)

350 3/8-95 Nærå Strand (TtlH)
310 l5/8-91 Egensedybet (KDJ)
235 1012-93 Storeholm (PHH)
225 2413-91Monnet (F. Kinnunen)

5s480 22t3-92 (OHG)
38720 2313-91 (OHG)
35000 28/3-91 (OHG)
3s000 2913-91(oHG)
3sooo 2st3-90 (oMo)
3s000 29/3-90 (oMo)

27300 26110.92 (OHG)
26640 22lto-e5 (KNF)
17337 t8lr0-96 (KNF)
15400 17lr0-93 (FET)
14000 16/10-93 (FET)

105690 l3l3-90 Hasmark (KDJ)
85000 2313-87 Hov
75000 2213-87 Dovns Klint
50000 2911-96 Torø (TI+D
40000 30/3-89 Sprogø (FET)
35000 10/3-79 Hov

KONGEEDERFUGL Somateria spectøbilis SU-art t.o.m. 1992

1938: 15/l I 2k han skudt ved Romsø. DOFT 1938. Godk. 1964: l9l10 I ad. han set

Langelandsbæltet (J. Christensen). Godk. 1967: 3/3 I ad. han set Revsøre §. E.

Rehvad). Godk. 1986: 1513 1 ad. han Bagenkop Havn (OHG). Godk.
1994'.913 1 2k han Flyvesandet (TIfi), 13/10 I ad. han Dovns Klint (TfD 1995: jan.

I ad han Bogense. Set gennem en uge aflokale folk, som ikke kunne bestemme den,

hvorefter en snarrådig fisker sejlede ud og skød den! (via TIIH),2213 I ad. han trk. S

ud for Tryggelev Nor (NRA). 1996'. l/41 ad. han + 3 hun rast Påø (SØB), 5l4l2k
han trk. (THH) og l2l4 | ad. han trk. Hov (JSA), 30/10 1 ad. han trk. Dovns Klint
(KI.IF)

STELLERSAND Polysticta stelleri SU-artt.o.m. 1990

1934: april 1 ad. han fundet død Lyø (O. Helms). Godk. 1979: ll4 og l0l4 I ad. han i
pragtdragt Gråsten Nor (C. Klavsen). Godk. 1981: 22ll 7 hlun skudt Farvandet ved

Lyø. Godk. 1989:27/'121 hun Nyborg Fjord (J. T. Madsen). Godk.

STYLTELØBER Himantopus himantopu's SU-art
1935: 10/5 2 Nakkebølle Inddæmning (O. Hekns). Codk. 1958: 2715'med. jluot,i 2

Risemark, Ærø (Ir4. Hansen og J. Mikkelsen). Godk. Ved derure lejlighed blev også de

første officielle Tyrkerduer i Fyns Amt iagttaget.

BLÅIIALS Luscinia svecica,2 former i Danmark:

NORDLIG BLÅHALS Luscinia svecico svecica

Alle obs.: 1960 7-815 I han Hjulby Sø (JRA). 196l 615 I hun Knudshoved Fyr
(JRA). 1964: 6-715 I Knudshoved Fyr (JRA). 1966: lll9 I rmk. Gulstav Mose' 1968:

l/9 I rmk. Gulstav Mose. l97l: 5/9 I rast og l0/9 1 rmk. Sydlangeland (KKH, OTØ).

1974: l8l5l rmk. Fyns Hoved (LAH). 1978: 20/6 I han Mesinge, Hindsholm- 1979:

10-13/5 1 Øgavl, Thurø (MMJ), 1982 l5l5 I Tryggelev Nor, 2918 2 Gulstav Mose.

1983: 7-815 I Vesteregn. L984:515 2 han rast ogl9l5 I hunrast Fyns Hoved, 1415 I
Ravnholt, 2518 I hun Arreskov Sø, 8/9 I Keldsnor. 1987: 18/5 I han Fyns Hoved.

1988: l5/5 I han Nr. ÅUy 11. Krogh), 5/10 I lk htur rmk. Egedgard (OMO), 22110 I
han Tommerup (PEH). 1989:2015 I Romsø (T Høj) 1990: 30/5 I hun Fyns Hoved

(EGB). 1993: I 115 I 2k han rmk. Fyrs Hoved (LAII) 1994:2515 3 Fyns Hoved (de 2

blev ringmærkeQ (FES), 30/6 I han Keldsnor (TffQ, l5/9 I lk Vesteregr (FET)

SYDLIG BLÅHALS Luscinia svecica cyanecula SU-race

Sydlig Blahals ynglede i perioden 1858-1873 bl.a. i mosen ved Margard Skov syd for

Søndersø og flere steder omkring Odense. Sidst kendte danske ynglefund inden arten

nu igen har etableret sig i Sønde4ylland: 1873 rede med 3 unger Odense Kanal

(Collin).
1967: l4l5 t han rmk. Hov (V. H. Larsen). Godk.
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