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Operation Syd langeland
Tim Hesselballe Hansen/DOF-Fyn og
Rolf Christensen har hermed den

fbmøjelse at byde på årets ornitologi-
ske storsatsning på Sydlangeland I
uge 33, med weekenden før, helt fra
fredag den 7. august ttl søndag den
16. august 1998 skal vi have checket
alle vådområder og buske på Sydlan-
geland for trækgæster og hits. Sam-
tidig følges det første efterårstræk fia
Fakkebjerg og Dovns Kfint, ligesom
der bliver ringmærket af DOF-Fyn i

den nærliggende Gulstav Mose.
Sydlangeland Kommune har med

sine 283 arter ud af Fyns Amts 32i
arter længe været et af de bedste
træksteder i Danmark. Arter set på
Sydlangeland i ovennævnte periode
har været op til flere fund af Silkehej-
re, Sølvhejre, Sort Stork (op til 8),
Skestork, Rustand, Plettet Røwagtel,
Hvidbrystet Præstekrave, Kærløber.
Odinshane, Rovterne, Turteldue, Nat-
ravn, Savisanger, Drosselrørsanger,
Høgesanger, Lille Fluesnapper og
Hortulan. Så der er helt klart noget at
se frem til!

DOF-Fyn kan tilbyde et fåtal bir-
dere gratis logi på Keldsnor Fugle-
station hele ugen, men samtidig hå-
ber vi, at yderligere et stort antal folk
slår et smut fbrbi i perioden. Yder-
mere er der mange funske fuglekig-
gere, der har sommerhus i området -
prw at snakke sammen, sådan at vi
får flere herned! Samtidig håber vi, at

mange har bil med, sådan at man kan

køre med hinanden rundt til de

mange lokaliteter
DOF's Fuglelinie har doneret en

prærnie, sådan at den, der finder den
sjældneste fugl - der bliver set af
mindst 5 personer - på Sydlangeland
i uge 33, vil blive belønnet med 500

kr i DOF-Salg!
Samtidig vil der lørdag den 15

august kl. 20 00 blive afholdt de Åb-
ne Fynske Mesterskaber i tugle-dias-
gætte-quiz på Keldsnor Fuglestation.
Cuf stavvej 12 nær Gulstav Mose. Vel
mødt! DOF-Fyn udlover pæne præ-

mier til vindeme!
Target-species i perioden: Sort

Stork - Rustand - Sort Glente - Hede-
høg - Plettet Rørvagtel (skal ses) -
Kærløber - Odinshane - Rovteme -

Vandsanger (l!) - og så et eller andet
kanon-hit, f.eks en vadefugl .?!

Vi håber, vr ses på Sydlangeland i

anden uge afaugust!

Med venlig hilsen

Tim (tlf. 65 91 27 36, mobiltlf. 40 92

12 76)
og Rolf (tlf. 98 45 l9 94. mobiltlf. 40
4r 66 08)



Kædeobservationer på Fyn - foråret 1998
Jacob Slerup Andersen

I weekenderne 28-2913 og ll-1214 forsøgte undertegnede at få observatører ud på så

mange som muligt af de bedste træklokaliteter i Fyns Amt. Det primære formål med
disse kædeobservationer var at ffi et rnateriale, som kunne bruges til at sammenligre
fi rgletrækket på disse lokaliteter.
Denne artikel opsummerer udbyttet af de to weekender, som var meget vekslende,
hvad angår ftigletrækket. Den første af de to weekender lykkedes det at lokke rimeligt
mange folk i felten, så de vigtigste lokaliteter blev dækket. Den anden weekend
rnanglede der desværre folk på adskillige gode træksteder. Lokalitetsdækningen
Ilemgår af tabel l. Observatørerne blev opfordret til (i tilfælde af rimelig trækaktMtet)
mindst 5 timers observationer fra en halv time før solopgang, og trækket skulle noteres
i hahtimesperioder.
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Tabel l. Observatørdækningen på træklokaliteteme 28-2913 og ll-1214

Weekenden 28-2913
Lørdag d. 2813 prægedes desværre af darligt trækvejr i form af ringe sigtbarhed på de

fleste lokaliteter. Værst var det på de sydlige lokaliteter Dovns Klint og Sønderhjørne,

hvor morgenens dis hurtigt gik over i regulær tåge med under 100 meters sigt. På de

øwige lokaliteter bedre sigl; om morgenen ca. l0 krn, men efterhånden mere diset.

Vind var der ikke meget af - ved Dovns Klirrt let vestenvind; på de øwige lokaliteter
næsten vindstille. Temperaturen lå omkring 5".
Af havtræk taltes ved Dovns Klint 3850 Ederfugle, der trak østpå i løbet af den første

time efter solopgang. Et noget mere fitalligt træk sås ved Sønderhjøme (540) og Hov
Nordstrand (85). Ellers foregik der ikke meget på havet, ved Sønderhjørne og Hov trak
Iidt andefugle og ved Knudshoved trak 25 Æke SV. Rorfirgletræk var der heller ikke
meget af. I alt blot 3 Spurvehøge og I Musvåge (samt 4 på trækforsøg). Desuden sås

trækkende Duehøg ved både Flyvesandet og Horseklint (ej sanme fugl) og en Rørhøg

trak ind ved Sønderhjørne. Horseklint stod for størsteparten af det øwige landtræk De

dominerende arter her var Ringdue 1013, Allike 451, Bogfinke 324 og Stær 156; se i
øwigt tabel 2.

Lordag
28/3-98

Ringdue

Sanglærke
Jemspurv
Ælike
Stær

Bogfinke
Tornirisk
Gulspuw

Flyvesandet
6:30-09:30

120

Horseklint Knuds-
5:30-10:30 hoved

6:30-10:00

Hov
Nordstrand
5:30-1 1 :30

235
27

3

t6

t 0l3
89

t18
45t
156

324
42

21

53

36

II
46
t7

73

1l
l0

Tabel 2. Trækket 2813-98 afudvalgte arter ved Flyvesandet, Horseklint, Knudshoved
og Hov Nordstrand.

Om søndagen var vejret ikke meget anderledes end lørdag. Vinden var ovewejende
sydøstlig og svag til jævn, sigtbarheden dårlig (maksimalt ca. l0 km ved Knudshoved
og Hov Nordstrand), og det var overskyet - ved Horseklint og Sønderhjøme endda

med regr om morgenen.
Alligevel blev der gjort flere spændende observationer. Højdepunktet var en

østtrækkende Sodfarvet Skråpe, der kl. 10:26 passerede Sønderhjørne - amtets første

forårsfund! Ellers var havtrækket ringe, og ingen arter sås i større tal. Som dagen før
sås en del Æke ved Knudshoved, i alr 32 SV + t Ø, og ogsår 3 Tejster sås her.

Rovfugletrækket var ligeledes ubetydeligt; i alt sås 14 Spurvehøge og I Musvåge



foruden en Rørhøg ved Knudshoved og en Dværgfalk ved Hov. Denne dag var det
Hov Nordstrand, der stod for det bedste småfugletræk. Her trak bl.a. pæne tal af finker
(6515), Stære (661) og Misteldrosler (69). På de andre lokaliteter sås kun få finker,
men ved Horseklint ligeledes pænt med Stære (741) og Misteldrosler (32).

Søndag Horseklint
29/3-98 6:30-l l:00

Spurvehøg
Ringdue
Sanglærke
Misteldrossel
Ælike
Stær

Bog/Kvæker-
finke
Rørspurv

Knuds- Sønder- Hov
hoved hjørne Nordstrand

7:00-14:00 7 :30-12:00 6:30-12:30
4

69 715
70 9l

69

143 99
172 661
96 6515

27

32

228
7 41 1',70

762 159

2t

21

Tabel 3. Trækket 29/3-98 afudvalgte arter ved Horseklint, Knudshoved, Sønderhjørne
og Hov Nordstrand.

Weekenden ll-1214
Dækningen denne påskeweekend var desværre langtfra optimal. Begge dage var der
god dækning på Sønderhjørne og Dovns Klint. Også ved Skjoldnæs Fyr på Ærø var
der dækning, men trækaktiviteten her var desværre nærmest ikke-eksisterende. Lørdag
formiddag desuden spredte observationer fra Måle og Stubberup på Hindsholm, men
kun med ringe resultat.
Om lørdagen (som de foregående dage) blæste en jævn til frisk vind fra øst, hviket
kombineret med hovedsageligt overs§et vejr og ringe sigt (4-5 km på alle lokaliteter)
resulterede i en lav trækaktivitet. Kun en smule havtræk sås ved Sønderhjørne og
Dovns Klint; se tabel 4. Ved Sønderhjørne sås yderligere en del indtrækkende
småfugle, bl.a. Tornirisk 140, Engpiber 133, Stær 54 og Hvid Vipstjert 39. Kun få
rorfi.rgle trak; ved Sønderhjørne 2Røde Glenter, I Rørhøg (han) og I Spurvehøg; ved
Dovns Klint I Spurvehøg, I Fiskeøm og 2 Dværgfalke og ved Måle Bakke på
Hindsholm I Rørhøg (2k), I Duehøg og 2 Dværgfake.

Til søndag d. I2l4 havde den friske østenvind lagt sig og var afløst af en let til jævn
sydvestenvind med god sigtbarhed og halvs§et vejr. Vejrforandringen fik rigtig sat
gang i havtrækket gennem Lillebælt og Østersøen, og dette gav en glimrende mulighed
for at sammenligre trækket ved Sønderhjøme og Dovns Klint (se tabel 4). Særligt høje

tal noteredes af lommer, Ederfugl, Sortand, Dværgmåge og Æk, og for de fleste af
disse sås store forskelle på trækket ved de to observationssteder. For de fleste arter

måtte det forventes, at størsteparten afdet træk, der passerer Sønderhjørne i sydøstlig

refiring, senere vil passere Sydlangeland. Dovns Klint ligger i luftlinie ca. 55 km SØ

for Sønderhjørne.
For lommerne var trækket det største, der hidtil er registreret i Fyrs Amt. Den garule

trækrekord var 356 Sortstrubede Lommer ved Sønderhjørne 20. april 1995, men deme
blev altså nu overgået med over 200, idet i alt 570 lommer blev talt ved Dovns Klint
(333 ved Sønderhjøme). Ved både Sønderhjørne og Dovns Klint var langt

størsteparten Sortstnrbede Lomrner, rnen i hvert fald ved Dovns Klint blev der også set

Rødstrubede Lommer. Her tillod observationsforholdene ikke sikker bestemmelse af
alle filglene. Sorn det fremgår af figur 1, var der markante forskelle i trækkets

tidsmæssige forløb ved Sønderhjørne og Dovns Klint. Ved Doms Klint sta(ede
trækket for alvor lidt i ni (ca. 2'/, time efter solopgang), mens trækket ved

Sønderhjøme først startede ved 1l-tiden. Efter kl. 12 var trækket ved Sydlangeland
stort set overstået, mens det den næste times tid stadig var på sit højeste ved

Sønderhjørne, hvor obsewationerne afsluttedes kl 13. Men hvad kan årsagen være til
derure uoverensstemmelse? Er de "tidlige" lomrner ved Sydlangeland simpelthen blevet
overset ved Sønderhjørne? Er der tale om frrgle, der har benftet en anden (sydligere)
rute på tværs af Jylland, eller kan forklaringen være, at de er tnrkket fra en rasteplads

beliggende et sted mellem de to lokaliteter? Den sidste mulighed krurne sarntidig

forklare, at lommerne fra kulminationen ved Sønderhjøme ikke blev registreret ved

Dovns Klint, idet de kan have stoppet trækket, inden de nåede så langt.

Figur l. Antal trækkende lommer pr. halvtimesperiode ved Sønderhjøme og Dovns
Klint 1214.

140

720

100

40

20

0
-NO@COOOO-Q^loo=a.i;E,{E"3c'=)==3rg=p
6 o N t\ .c .a o Å. : a -: _ Å Åj .)-, 6

Lomtrækket 1214

@ Srrndorhlrrne (n 1-1-1)

! Dovn* KIint (n-.570)



Ederfugl var den talrigeste art ved såvel Sønderhjørne som Dovns Klint. Såvel
antalsmæssigt som tidsmæssigt var der stor overenssternmelse mellem de to lokaliteter,
og begge steder faldt trækaktiviteten ca. 3 timer efter solopgang. Formentlig trækker
størsteparten af Sønderhjørne-fuglene forbi Sydlangeland, mens kun et mindretal flyver
nord om Largeland.

Ud over havtrækket sås ved Sønderhjøme en del indtrækkende rovfugle (men ingen
småfugle); i alt 8 Spurvehøge og 45 Musvåger. Størsteparten af vågerne (37) sås

mellem 10:30 og 12:30.
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6Figur 2. Antal trækkende Ederfugle pr. halr,timesperiode ved Sønderhjørne og Dovns
Klint l2l4.

Også for Sortand blev der sat ny arntsrekord ved Dovns Klint med i alt 2066
trækkende, mens "kun" 321 sås ved Sønderhjørne. Trækket foregik meget
koncentreret og med safirme kulminationsperiode. Ved Dorms Klint trak 77Yo af
fuglene i perioden 6:30-8:00, mens det tilsvarende tal for Sønderhj øme er 54Vo.

Der blev set flere Dværgmåger ved Sønderhjørne end ved Dovns Klint, i alt 107 mod
79 Deme art kan dog være ret vanskelig at registrere, og ved Dovns Klint foregik
størsteparten af trækket langt fra land, hvorfor en del kan være overset. På
Sydlangeland fordelte trækket sig relativt pænt over formiddagstimerne, mens der ved
Sørrderhjøme kur sås 3 fugle før kl. 9.

Sønderhjøme havde et flot træk afalkefugle, i alt sås 153, hvoraflangt størsteparten
var Alke. Ved Dovns Klint sås blot 1l ubestemte alkefugle, hvilket kunne tyde på, at

trækket ved Sønderhjørne primært drejede sig om lokale trækbevægelser, evt.
kompensationstræk efter de foregående dages østenvind. ll3 (74%) af alkeftiglene
trak i perioden 6:30-8:30.
Af hawræk i øwigt skal blot nævnes en flok 100 Bramgæs samt 2 Æmindelige Kjover
ved Sønderhjørne, og ellers trak de fleste almindelige arter i mindre antal. Ved
Skjoldnæs Fyr på det vestligste Ærø var der i morgentimeme dækning af havtrækket,
der gik sønden om Ærø, men her sås så godt som intet træk. Dette peger kraftigt i
retning af, at har.trækket denne dag har passeret nord om Ærø.
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Dværgmåge
Hættemåge
Stormmåge
Splitterne
Havterne
Lornvie
Æk
Æk/Lomvie

Tabel 4. Hav- og rovfugletrækket ved Sønderhjørne og Dovns Klint lll4 og l2l4
1998. For havtrækkets vedkommende drejer tallene sig hovedsagelig om SØ eller Ø-
træk, mens de fleste rovfugle er registreret som indtrækkende.

Da den store Hornugle gæstede mig
Olaf Andersen

Nedenstående aftikel er hentet fra "Fynsk Hjemstavn" årgang 1928.
Det er spændende om denne ugle igen vil kunne opleves på Fyn. Eks-
pansionen i den jyske bestand burde gøre defte muligt. Flere eftersøg-
ninger på stille maftsaftener i de vestfynske skove og grusgrave i år har
dog ikke givet resultat. Det må være i drsse områder, at sandsynlig-
heden for en etablering er størst.

Den store Homugle - Strix bubo - er Det hændte første Gang i 1919. En
en af de stolte og mærkelige Rovfug- dejlig, lun og stille Sommeraften sad
le, som tidligere har haft Hjemstavns- den på min Skorsten, mørk og mæg-
ret i vort Land, men som nu er ud- tig mod den lyse Himmel; de to hæn-

ryddet, takket være vor Griskhed og gende Horn sås ganske tydeligt, det
Uforstand. var Strix bubo, ingen Tvivl mulig!

Endnu hænder det dog, at den Længe hvilede den i uforstyrret, op-
kommer her på Strejftog. I to på hin- højet Ro, mens vi sagte vandrede
anden følgende År har jeg haft For- frem og tilbage omkring Huset. Den
nøjelsen atvære dens Vært. ene Aften skræmtes den af et Råb,

ll
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4
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114

32

4
25
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2

l0
2

'79

t4
26
18

der jog den på Flugt, først til Nabo-
ens Gavl, derefter til en af Telefon-

stængerne langs Vejen - og endelig
til ukendte Egne. Den kom igen de to
følgende Aftener.

Fem Fjerdingaar senere gæstede

den os påny. Flere Aftener i Træk
havde jeg lagt Mærke til et ejen-
dommeligt og vedholdende Ugleskrig
oppe fra Skoven, men jeg slog mig til
Ro med, at det vel måtte hidrøre fra
Skov-Homuglen. Så kom den f,rne,

månelyse Aften, den mindeværdige
Aften, Mandag den 27. September

1920. Jeg stod på Perronen ved
Tommerup Station, skrås overfor mit
Hus. Da gjaldede det imod mig: i -

uv, i - uv, trolddomsagtigt, sælsomt i

den milde, måneklare Kvæld.
Der svævede en let og lys Aftendis

gennem den lune Luft. Skoven tone-

de frem, høj, uudgrundelig, bjærglig-
nende i sit bløde Elverspind Toget
kom og gik. Og med eet blev vi Ug-
len var - på Toppen af Flagstangen

lige udenfor Nordvestgavlen af mit
Hus.

Der sad den, mørk mod den lyse

Nordhimmel, som Året forud, da den

valgte Skorstenen til Standplads. Vi
nærmede os med sagte Skridt. Uglen
holdt sig stille, som i Henrykkelse
fasttryllet til Pleuen. Det var sikkert
den samme som i 1919. Stolt og by-

dende tronede den deroppe, med
glimtende Lw og dugvåde Tage un-
der sig, længere ude den let overdi-
sede Skov. Svagt gyngende hvilede
den på Knappen. Flagstangen rørte

sig ganske lidt for små vuggende og

drejende Bevægelser af det homede

Hoved, og Månelyset glimtede i den

lyse Stribe på Brystet.
Længe blev vi stående stille ude På

Vejen, angst for at skræmme den

stolte Fugl. Varligt gik vi nærmere ad

den grusede Gang - Uglen sad lige

uforstyrret. Videre op ad Trappen til
Indgangsdøren i Gavlen; der vendte

vi os om og så op. Endnu gik der

nogle Øjeblikke. så fløj Uglen lYd-

løst, i herlig Glideflugt ind over Na-

boens Have.
Vi rejste nu ud en 8 Dages Tid Da

vi kom hjem igen, fandt vi ud for
Trappen, under Flagstangens Fod, en

dræbt Rotte med afbidt eller aflrugget
Hoved. Straks syntes det os gåde-

fuldt; men senere forstod vi, at den

store Homugle temmelig sikkert
havde været Mester for Rottedrabet.

Den har siddet på FlagknapPen, sag-

tens i Færd med at suge Blodet, og

har så ladet sit Bytte t-alde.

Siden har vi ikke set den store

Homugle, men vi tænker ofte På den.

Mon den endnu strejfer om i sit Luft-
rige, eller er den bleven ramt af en

hensynsløs Jægers dødbringende
Kugle?

1tl0



Ekskursioner
TR,'EKFUGLETUR TIL SYD-
LANGELAND
Søndag d. 30. august.
Mødested: Dovns Klint kl. 9.00.
Tilmelding til turlederen Niels Bom-
holt på 62 24 19 59. Det er højtid for
hvepsevågetrækket, men inden det
starter, vil Niels give prøver på sit
speciale: kratlusk. Dvs, at vi går en
rundtur på sydspidsen og ser på,
hvad skove og krat gemmer af små-
tugle, og det kan være mange, hvis
natten har været tilpas. Derefter be-
søges Fakkebjerg. hvorlra man kan se

hele Sydlangeland og forhåbentlig en

del rovtugletræk. Foruden Hvepsevå-
ger er der mulighed for at se både
Lærkefalk, Rød Glente og Fiskeørn
på dette tidspunkt.

TR,IEKTUR TIL ?

Søndag d. 13. september
Da det i høj grad afhænger af vind-
og vejrforhold, om der er noget træk
at se på, lader vi på denne tur næsen

afgøre, hvorvi skal hen. Sådan en har
Flemming Byskov, så ring til ham
aftenen før på 65 98 22 18 og hør
nærnere om retning og afgangstider.
Turen er blevet en tradition for
spændende obs. Sidste år var det
Sabinemåger, fuet før 3600 Musvå-
ger og i 1995 over 900 Suler, Stor-
kjove, Gråmåge m.m.

TIELGOLAND
Lørdag-mandag d. 19 .-21. september.
Der er endnu enkelte ledige pladser,
efter at vi har udvidet antallet afdel-
tagere, så en hurtig tihnelding til
Niels Larsen (den ene af turlederne)
på 56 14 49 86 tilrådes. Turen gen-
nemføres i privatbiler og vil koste
omkring kr. 800,- til transport, kost
og logi på vandrerhjem. Vr påregner
at starte fra Odense tidligt lørdag for
kunne være ved færgen i Busum kl.
9.00 Dette skulle bringe os til Helgo-
land ved middagstid. Færgen sejler
fra øen igen tidligt mandag eftermid-
dag, så vi er nok ikke tilbage i Oden-
se før sent på aftenen. Den anden
turleder Hans Ægidrus arbejdede og
så på fugle ph øen for et par ar siden
og har derfor et stort kendskab til
stedet. Læs hans artikel i Havrevim-
pen nr. 4 1997.

VEJLERNE
Fredag-søndag d. 2.-4. oktober
Tilmeld dig til turleder Niels Bom-
holt på 62 24 19 59, hvis du har lyst
til en weekend i et af landets aller-
bedste vådområder. Turen, der fore-
går i privatbiler, starter fredag d. 2.

oktober kl. 18 fra Den store Rund-
kørsel, Odense S, og der er hjem-
komst ud på søndagen. Det betyder
to overnatninger i området. Alt det
andet praktiske fortæller Niels om
ved tilmeldingen, hvor han også vil
love masser af rastende fugle. Skulle
det blive storm fra vest ligger Ros-
hage i nærheden til spændende
havobs.

UNGDOMSLEJR
LANGELAND

PÅ SYD-

Skolernes efterårsferie fra søndag d.

I I til lørdag d. 17. oktober.
Hvis du vil se ringmærkning på
nærmeste hold og være med til at
tælle trækfugle i tusindvis på et af
landets bedste træksteder, så ring til
Ole Tønder på 66 1l 59 05 og reser-
ver plads på vores fuglestation på
Sydlangeland. Tag cyklen med- så du
kan komme rundt og kigge på rasten-
de fugle også. Pris: 300.- for lejren
inkl. kost og logi.

N,€RÅ STRAND
Søndag d. 25. oktober.
Mødested er P-pladsen ved Flyve-
sandet kl. 9.00.

Tilmelding til turleder Kurt Due Jo-
hansen på 65 93 22 57.
Foruden at vise det rige fugleliv af
rastende trækfugle frem vil Kurt
fortælle om den nye fredning, der er
kommet i hus. Han har selv fulgt om-
rådet i over 30 år og kender det i alle
detaljer. Kom og få en oplevelse.
Gæs, ænder, vadefugle møder i hvert
fald op i hobetal

ALKETR,IEK VED HORSE-
KLINT ( FYNS HOVED)
Søndag d 22. november
Mødested. P-pladsen v. Sømærket
(-500 m før Jægerhotellet) kl. 8.00.

Er der lidt gang i vinden (og især fra
NV) kan der på dette tidspunkt være

et pænt alketræk ved Horseklint. Det
gælder i særdeleshed Alke og Lom-
vier, men der er fine chancer for både
Tejster og Søkonger også. Det er en

god ide at medbringe et teleskop,
hvis man har et og desuden at pakke
sig godt ind i varmt tøj for at ffi det
fulde udbyte af sceneriet. Skulle det
være noget nær vindstille, går vi en

tur ud på Fyns Hoved og ser på ras-
tende ande- og vadefugle i stedet.
Tilmelding til Michael Mosebo Jen-

sen på 65 35 34 04.

J

I

t
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Fra felten
Iftn Hesselballe Hansen

Perioden ultimo februar - medio juli

I de senere år er der set mange Sort-
strubede Lommer ved Sønderhjørne
i april. Dette kan ikke uventet også
opleves på Dovns Klint. Således
havde JSA og EDA her 1114 570
østtrækkende smålommer, hvoraf
langt de fleste var Sortstrubede.

I Arreskov Sø var der 9 Sorthal-
sede Lappedykkere 1/5 (Fuglelini-
en), men der er ingen meldinger om
yngel. På havet ud for Tryggelev Nor
lå der vanen tro Nordiske Lappe-
dykkere ultrmo april. Max.tallet blev
dog kun 4 den2914 (FET).

Ud for Sønderhjørne trak en Sod-
farvet Skråpe forbi 2913 (GKN) På
dette tidspunkt burde den være på
ynglepladsen et sted på den sydlige
halvkugle!

I Vejlen på Tåsinge blev der 2716
set en hvid sag, der i første omgang
blev meldt ud som en Skestork, men
senere blev rettet til Silkehejre (SG).
Medio juli er fuglen her stadig. Det
er tredie år i træk med Silkehejre på
Tåsinge. Endnu en Silkehejre be-
fandt sig i Tryggelev Nor 6-716
(MRP, FIE) og igen 7-1317 (THH,
FET).

Sidste nyt: Søndag formiddag den
1217 glødede telefonerne. EDA havde
set en adult *Dværghejre i rørkanten
lige ud for fugletårnet i Tryggelev

Nor. Fuglen grk efter nogle minutter
ind i rørene. Efter 2 timer dukkede de
første københavnere op, og i løbet af
eftermiddagen kom folk fra Århus,
Vestjylland og Skagen. Op mod 40
omitologer trængtes i fugletårnet og
på bakken bagved, men trods intens
overvågning til langt ud på aftenen,
lod fuglen sig ikke se igen.

I perioden er der set hele 3 Sorte
Storke: I trak ind ved Puge Mølle
2915 (KBL), endnu I trak ind ved
Bagenkop 15/6 (THH, ROC) og 3

timer senere blev en rastende fugl set

ved Neverkær (FIE). Den sås igen
2116 samme sted. Adskillige enlige
Hvide Storke er set i løbet af foråret.
Den tidligste (uden ringe) stod om-
kring Verninge fra 912 og over en
måned frem (Fyns Stiftidende) og
blev ikke meldt savnet fra hverken
Odense Zoo eller Frydenlund Fugle-
park. Mere seriøst var det med 4 ved
Gulstav 30/4 (SØB) og 12 sydtræk-
kende l9l5 Dovns Klint (OHG). De
12 blev set sammen med 3 Sorte
Glenter og 2 Hedehøge i forbindelse
med en koldfront, der afsluttede et
længerevarende varmefremstød fra
sydøst.

Forårets største knoftegåsetræktal
blev så vidt vides blot 2726 Vester-
egn 2315 (FET). Det må ligesom med

de manglende store bramgåsetal
s§ldes lav eller ingen ornitologisk
aktivitet på de ganske få dage, hvor
raj gæssene rykker nordpå.

At flittig og ikke mindst grundig
optælling let kan give ubehagelige
sug i maven viser Ole Goldschmidts
fund af en *Amerikansk Pibeand
han i Henninge Nor 8/4. Derefter
kunne adskillige funske omitologer
(deriblandt en DOF-tur) nyde det
sjældne kræ i en flok Pibeænder på
nært hold tll 1214. Den l0/4 var fug-
len desværre på endagstur til
Keldsnor, mens et par københavnske
twitchere var på endagstur til Hen-
ninge Nor! Det drejer sig om dan-

marks 7. fund - det første uden for
Jylland, og fastslår endnu en gang

OHG's rolle som Fyns største hitfin-
der. En Rødhovedet And hun be-
fandt sig i Søgårds Mose fra 917 og i
hvert fald frem til l5l7 (THH).

Efter mange år med stationære
Havørne ved Arreskov og Brænde-
gård Sø begyndte de som tidligere
nævnt i Havrevimpen at bygge rede.
Foråret 1998 blev året, hvor de yng-
lede, og det var noget uventet, idet
hunnen i det nuværende par er en 4k
fugl, altså 3 år gammel og egentlig
for ung til at yngle. Det var derfor
ventet, at den i et evt. yngleforsøg
ville lægge golde æg. Dette var dog

j-lk Kongeorn, Stubbcntp, Hindsholm, marts 1998
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ikke tilfældet, idet der i skrivende
stund skulle være to store unger i re-
den. Hvem havde troet det for blot få
år siden.

På Måle Bakke havde JHJ 6/4 ikke
mindre end 523 Musvåger og 62
Spurvehøge.2l5 trak en yngre *Stor

Skrigeørn SØ over Bagenkop. Den
heldige observatør var Torbjøm Erik-
sen, som også så, hvad der sagtens
kunne være samme fugl, i Skagen en
lille uges tid forinden. På bakken ved
Stubberup Kirke på Hindsholm
havde JHJ og NLA et brag afen dag
2313. Først kom en 3-4k Kongeørn
lige hen over dem og kredsede i om-
rådet en lille times tid (se foto), og
deres telefoner glødede stadig, da 2
Havørne tog samme tur. Senere
samme dag trak 3 Traner her
(MMJ). Kongeørnen blev set flere

gange på det nordlige Hindsholm
frem til 11/4 (KDJ, FES). Endnu en

Kongeørn blev set Ny Gesinge 10/5
(PVR), hvilket er meget sent på vore
kanter. En Vandrefalk blev set flere
gange i Svendborg Havn i løbet af
marts (STW), hvor den jagede duer.
To Aftenfalke rastede ved Arreskov
Sø 3ll5 (FLB), og den ene var der
stadig næste formiddag (MMJ).
Endnu en Aftenfalk trak ind på
Sydlangeland216 (TE\.

Plettet Rørvagtel har kunnet hø-
res i Tryggelev Nor i hele juni. To i
starten af måneden om natten (FET)
og2116 en enkelt midt på formidda-
gen (NLA). En Engsnarre crexede
medio juni ved Odense Universitet
(Lars Briggs).

I vadefugleafclelingen er der ikke
de store ting at berette fra foråret,

men til efterårssæsonen, som nu alle-
rede er godt igang, kan det anbefales
at tage til Slambassinet i Odense. Her
er vandstanden efter forårets ind-
pumpning nu ved at være optimal til
vadefugle.

DOF-Fyns mågeaflæser nr. I
(JSA) opdagede blandt franskbrøds-
ædende måger en adult Sorthovedet
Måge ved Skovsøen i Fruens Bøge
ll13. Et kvarter efter, hvor den første
odenseanske twitcher ankom, var
fuglen fløjet. Den blev heldigvis gen-
fundet en time senere 4 km væk i
rensningsanlægget Ejby Mølle (se
foto). Et par timer senere fløj fuglen
og blev ikke genfundet trods intens
eftersøgning de følgende dage. End-
nu en Sorthovedet Måge har foråret
igennem befundet sig i en funsk må-
gekoloni (KDJ, LAH). En Rovterne
trak 2716 fra Østerø Sø ud langs Sto-
rebæltsbroen (THH)

På Flyvesandets Campingplads
spillede en Natravn 5/6 (Jørgen Jen-
sen). Desværre nok en trækfugl. To
Biædere trak ind på Sydlangeland
216 (TE). Fyns tidligste Vendehals
nogensinde blev set ved Langesø

l4l4 (FET). Grønspætte er set i pe-

rioden på de 3 "nordspidser": En sta-
tionær på Flyresandets Camping-
plads hele foråret (NLA m. flere), en

på Horseklint 30/3 (Ole Scharff) og
en på Hov Nordstrand gennem april
og maj (EDA, NLA). Derudover er
Grønspætte set i Skt. Klemens 2213

(Henrik Mørup), og en har holdt til
ved Hollufgård i det tidlige forår (via
FIE). Sortspætte blev set i Gulstav
5/5 (SØB). Dette er det første fund
på Langeland og det første i amtet si-
den 1988.

En *Sorthovedet Gul Vipstjert
rastede på dæmningen ved Tryggelev
Nor 30/4 (TE). Fuglen blev set på

ned til 15 m afstand i teleskop og vi-
ste alle feldegg-karakterer. En
*Sydlig Nattergal var på Fyns Ho-
ved l0/5 (LAH). og samme dag ras-

tede en Høgesanger i krattene på

Hov Nordstrand (NRA). 1/6 lå en

Lundsanger i LAH's net på Fyns
Hoved, og samme sted ringmærkede
han en Rødtoppet Fuglekonge 2114.

Gulirish som burde være mere tal-
rig, amtets sydlige behggenhed taget
i betragtning, er set to gange 1915. I
Humble og Nordenbro (OHG, TE)

Keldsnor Fuglestation
Åbner planmæssigt den 1. august med base i baghuset på Gulstawej 12. To
unge observatører er ansat til efterårssæsonen. Jacob Sterup og Ole Tønder vil
ringmærke i mosen hele august og flest mulige weekender i resten af sæsonen.

Observatørerne har fået mobiltelefon:21 40 39 76Adtlt Sorthovedel Mage, Ejby Molle rensningsanlæg, Odense, marls i,998
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Ringmærkning på Langeland 1994- 1997
Ole Tønder

Formålet med denne artikel er dels at give en samlet oversigt over alle ringmærkede

t-ugle i 4-års perioden. dels at omtale samtlige genmeldinger og aflæsninger, bortset fra de lokale
genfund (lugle. der er mærket og siden aflæst sanrme sted). Yderligere oplysninger om mærk-

ningsarbejdet de enkelte år kan findes i de respeklive luglestationsrapporter, som kan købes hos

DOF- Fyns kasserer.
Der el i de 4 år denne artikel omhandler blevet ringmærket i alt 9.784 fugle på Lan-

gelarrd. se senere. [ 1994 var mærkningsperioden l618-19/10 (dagligt på sydspidsen). i 1995 l/8-
22l10 (dagligt på sydspidsen), i 1996 dagligt på nordspidsen 1813-2615 og igen dagligt på syd-

spidsen 6-30i8 * to week-ends i september og 10-20/10. | 1997 foregik aktiviteterne atter i
pcrioder, nenrlig 4-30l8, l8-21/9 og 4-19/'10. Arbejdet er udt'ørt af Ole Tønder (alte år) og tillige
.lacob Sterup Andersen (l 996 efterår).

Fangstmetoden varjapanske spejlnet, sonr blev åbnet lidt før solopgang og lukket
igcn omkling rniddagstid, med mindre dagen var ekstra god og netlene forblev åbnede til ud på

c licr nr idd agen. Netantallet har svinget de lorskellige år, lige fra 6-7 og op ti I ca. I 5, afhængigt af
vinden og vandstanden i området. Placeringen har også vekslet, det første år anvendtes først og

licrnmesl hegn. haver og småkrat omkring Gulstavve.j, siden kom Gulstav Mose til efter tilladel-
sc li a [:ugleværnsfonden.

Herunder t-ølger en gennenrgang af
. li'emmede fugle atlæst eller fundet på Langeland
. cgtre fugle aflæst eller fundet i udlandet eller DK

1 Fremrnedc fugle. aflæst eller fundet på Langeland:

Art Mærkninssdata Genmeldinssdata
Skan, 2315-90 VoLsø, Horsens Fjord (unge) aflæst l315-96 Hov. Nordlan-

seland

Skan' l/6-86 Brændegårdsø, Sydfn (unge) fundet død 2918-96 Helle Nor.
Svdl.

Skarv 24 / 5 -97 Måryeøerne, N ordfyn af'l æst24 I 8-97 Ke [d snor, Syd-
lanseland

(irågås (l par)
1 5/6-9 I B6rringesøen, S/<rire
(halsbåndmærkede)

aflæst mange gange som yngle-

lugle i Skåne hvert år siden,
samt flere gange om vinteren i

Holland og Spanien.

Aflæst Keldsnor 17 110-96

l)r'ærglalk 9 17 -96 Trysil, I {edmark, Nor gc ( I k) fundet død 28/8-96 Rath, Syd-
lanqeland

Solr måpe 23i6-96 Katholm. Als (unce) aflæst Bapenkoo Havn 2/8-96

Solvnråge I 7/6-92 Saltholrn (unge) aflæst 3 gange i marts Helsin-
gør [,osseplads samt Bagenkop
Havn 15/10-96

Jcrrrspurv l0/l 0-95 D0sseldorl Tyskhnd aflæst 2513-96 Hov, Nordlan-
seland

I{ødstiert 2219-95 Oslo, Norge aflæst l9/5-96 Hov, Nordlan-
pel a nd

Art Mærkninesdata Genmeldinssdata
Sivsanper I 5/7-97 Vest-Acder- Norøe I I atlæst l3/8-97 Gulstav Mose

Sivsanger 2217-97 NArke. Sverisc aflæst 24 I 8 -97 Gulstav Mose

Rørsanger I 0/6-94 Sødermanlands Lån, Sverlge aflæst 2l15-96 Hov. Nordlan-
rreland

Rørsanger 4/8-96 Malm6hus Lån, Sycrige (/ ,t/ allæst 20l8-96 Gulstav Mose

Rørsanger F'rankris fflerc oolvsninsel ei endnu) aflæsl l2l8-97 Gulstav Mose

Rørsanser I 4/8-97 Turku&Pori. Finland aflæsl 20/9 -97 Gulstav Mose

Rørsanqer 918-94 Liese. Belpicn aflæst 8/8-96 Gulstav Mose

Munk 8/6-94 Al vsborgs Lån,,Svzrr'ge aflæst
land

I l/9-94 Gulstav, Lange-

Blåmeise 2/ 0-96 Falsterbo.Skd,?e aflæst l4110-96 Gulstav Mose

Blåmeise 2l 0-96 Falsterbo, .Sti,4e aflæst 7l 0-96 Gulstav Mose

Blåmeise 3t 0-96 Falsterbo. S,trizre aflæst 5l 0-96 Gulstav Mose

Blåmeise 8/ 0-96 Falsterbo, §tdze aflæst 7 0-96 Gulstav Mose

Blåmeise I 0/l 0-96 Falsterbo,,Strire aflæst 8t 0-96 Gulstav Mose

Blåmeise 61 6-96 Arbv - S6dermanland. S verise aflæst 9l 0-96 Gulstav Mose

Art Mærkninssdata Genmeldinssdata
Spurvehøg 22 I 9 -9 5 Grlslav, Sydlangeland tundet død Overijssel, Holland

12/3-97

Sangdrossel 2519-94 Gulstav skudt Malaga, Spanien lll12-
94

Sangdrossel 2519-94 Gulstav skudt Alto .Alentejo, Portugctl
22/ I -95

Gærdesmutte 10/10-95 Culstav fundet død Bremen, Tyskland
7lf-96

Rødhals l6110-95 Gulstav fundet død Charante-Maritime,
Frunkris 19/1 1-95

Rødhals 1 61 4-96 Hov, Nordlangeland aflæst Falsterbo Fyr, Skåne

26/4-97

Rørsanger 24l8-96 Gulstav. Sydlangeland atlæst Lot-et-Garonne, Frunk-
ris 2319-97

Rørsanger I I /8-97 Gulstav aflæst Neerpelt, Limburg, Bel-
tlicn 1418-97

Rørsanger 8/8-95 Gulstav aflæst Li6se. Belcien l9l8-95
Rorsanger l718-95 Gulstav atlæst lrun, Guipizcoa, Spani-

an 12/8-96
Rørsanger 6/9-95 Gulstav allæst Lirnburg. Belgien 23/9-

95

Gulbug l618-96 Gulstav fundet død Langeskov, juli
1997

Tornsanger l518-95 Gulstav skudt !!!! 2318-95 Rhone.
Frankrig
(afstanden klaret på 8 daee!)

Cransanger l2110-97 Gulstav aflæst 25112-97 Quel-
nla.AnnabaAlgeriet
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Art Mærkninesdata Genmeldinssdata
Blånrejse 28/9-96 Culstav aflæst Veldiger Buitenland,

Zwolle. Holland I 3/ I 0-96
Blåme' jse l7110-96 Gulstav lundet død Østerby, Samsø

16/3-97

Illårnejse l9110-96 Gulstav aflæst Falsterbo Fyr, Skåne

t2lto-97
tutl rrs v it 30/8-96 Culstav aflæst f I I 3 -97 Cdansk. Polen

Ud over ovennævnte ringfund er der blevet aflæst ca. 20 fugle lokalt. Det drejer sig
onr tirlgende arter, som både er mærkede i Gulstav og kontrollerede sammesteds I -3 år efter:

Musvit, Jernspurv, Blånrejse. Gransanger. Rørsanger og Culspurv.
Vores gcnmeldingspromille i alt over de .1 år er, når vi ser bort fra aflæste lokale

lugle. pri 1.8.

Jeg vil godt slutte med at fiemhæve nogle af genrneldingerne:

1995 trak en Rørsanger lra Langeland til Belgien på 3 dage.

I 995 trak en Tomsanger tia Langeland til Sydfrankrig på 8 dage for at få en kugle i panden.

1994 nrærkedes 2 Sangdrosler på samme dag på Sydlangeland og begge genmeldtes, en fra
Spzinien og en tla Portugal.

Arrtal ringmærkede fugle 1994-1997 :

elterår efierår fbrår etierår :fterår

NR \RT \ AR 1994 1 995 1996 A 1996 B I 997 SUM

1 /andrikse I 1

)obbeltbekkasin 1 1

3 lpurvehøq 4 6 2 J J 18

4 lkovsnepoe 1 1

5 ikovhornugle 1 1

6 /endehals 1 2 1 4

7 Itor Flaqspætte ,|
1 2

I -andsvale 7 2 2 12

I ikovpiber 2 14 o 5 27

10 :nqpibel 2 2 4
'tvid Vipstjert 1

,|

iul Vipstjert 2 2

3 lærdesmutte 28 137 64 82 20 331

4 Iernspurv 79 162 111 67 41 460

5 1ødhals 187 258 198 74 30 747

o Itenpikket 1

7 lvnkefuql 8 I
o \,lattergal 7 J I 12
q I usrødstiert 4 1

E

20 1ødstiert 35 67 19 12 6 139

21 linqdrossel 1

22 iolsort 24 24 78 7 2 135

l3 iangdrossel 24 32 12 14 82

24 /rndrossel 12 1 b 1 20

iræshoppesanqer 4 2 1 7

f F*t';C;-l

Nr ART 1994 1995 1996A 19968 1997 SUM

21

lo iivsanger 19 16 23 58
27 (ærsanqer 115 1 14 't1 141
2A Rørsanqer 22 286 15 262 473 1 058
29 3ulbuq 2 118 2 66 70 258
30 3ærdesanqer J 205 29 209 72 518
31 fornsanger I 187 67 174 68 504
32 'lavesanqer 14 76 17 54 38 199

33 Vlunk 27 154 45 48 49 3ts
34 -1øgesanger

1 1

35 :uq le konoesanqer 1 1

36 Skovsanger 1 4 J 1 9
37 3ransanger 18 489 44 169 250 970
38 -øvsanqer 22 438 102 386 201 1149
39 :uqlekonqe 74 466 189 70 51 850
40 lødtoppet Fuglekonge 1 5 6
41 irå Fluesnapper 7 6 1 3 3 20
42 rogel Fluesnapper 23 22 13 8 5 7',\

43 -ille Fluesnapper 2 2

44 )ungmejse I 'l

45 lalemejse I 12 23 1 44
46 iumomeise 7 7

47 iortmeise 1 2 3 6
48 llåmejse 18 41 24 590 162 835
49 y'lusv t 19 29 38 58 14 158

50 (orttået Træløber J 1 3 7
51 fræløber 5 2 7

52 itær 1 1

53 1ødrvqoet Tornskade 21 6 4 31

54 {øddekrige 1

55 lusskade 1 1

56 ikovspurv 1 5 6 12

57 fråspurv 4 't4 3 2 23
58 3ogfinke 't1 34 26 o 4 81

59 (vækerfinke 2 4 6
60 3rønirisk 2 22 7 '10 '13 54
61 it ts 11 b 3 20
62 3rønsisken 39 1 4 2 47
63 l-ornirisk 7 12 4 24
64 (armindomoao 6 6
65 3råsisken 2 6 2 3 13
bb )ompap 2 4 17 9 32
67 (ærnebider 1

68 3ulspurv 45 19 13 13 90
69 iørspurv 82 23 o 115

§uM 723 3662 1206 2529 1664 9784
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Fortegnelse over Fugle i Fyns Amt
Også I dette nummer vil vi bruge de sldsfe sider til lidt reklame for
rapporten. Denne gang med et par smagsprøver på rovfugle.
Foftegnelsen kan bestil/es yed DOF-Fyns kasserer /Vie/s Larsen, tlf. 66
14 49 86. Den koster 50,- kr + porfio.

Efter at Fortegnelsen er udkommet, er vi blevet gjort opmærksomme på en artikel i DOFT
fra 1981 om tilvæksten af sjældne fugle i perioden 1945-1979 i Zoologisk Museums
skindsamling. Fra Fyns Amt drejer det sig om følgende, som ikke er kommet med i
Fortegnelsen: Islom, hun 25112-45, Helnæs, Stor Stormsvale, han 8/10-50, Skjoldnæs Fyr,
Ærø, Storkjove, hun 5/10-48, Flms Hoved og en Stortrappe august 1928, Blommenslyst.

HVTPSEVÅGE Pemis apivon$
Hvepsevågen har en østlig trækmte over Danmark. Der skal derfor være vinde fra denne
retning før arten ses i større antal i Fyns Amt.

Mar.tal .lbrarstrttk

Tidligste obs

2914-914 hk. Ny Gesinge (PVR)
215-92 | Fredmosen (NLA)
415-89 2 Horseklint (FES)

Seneste obs
t7lt0-90
16/10-90
l l/r0-88
r r/10-9 l

Dovns Klint (lejr)
DK (lejr)
Dovns Klint (OMO)
Vesteregrr (NRA)

MUSVÅGE Buteo buteo
Den fonske ynglebestand er i 1986 opgjort til 600 par (FIE).

Storsle fordrstræktal

302
296
280
259
237

708
493
420
406
350

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
t000
500

0

18/3-84 Flms Hovedområdet (TE)
2414-87 Fyns Hovedområdet (FES)
27 13-94 Horseklint (FET)
2/4-96 Horseklint (MMJ)
1ll4-89 Fyns Hovedområdet (FES)

8/4-96 Enebærodde (BAN)
2513-96 Enebærodde (THH)
161 4-9 4 Sønderhjøme (PDP)
26 I 4-9 4 Sønderhjøme (PDP)
2913-96 Hov (JSA, OTØ)

2000
1035

1000
I 000

2l/5-78 Fyns Hovedområdet (FES)
2715-84 Fyns Hovedområdet (FES)
l'715-81 Tårup, Øst§n
9/5-91 Fyns Hovedområdet (FES)

976 2715-84 Fyns Hovedområdet (TE)
513 27 I 5-84 Sydlangeland
445 l7l5-85 Fyns Hovedområdet (FES)
358 l915-90 Sydlangeland (SØB)
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Efterarstræk ses næsten udelukliende på Sydlangeland. På grafen ses at trækket i ar uden
østlige vinde ult. aug./pri. sept. næsten helt kan udeblive. Ligeledes er dette træk karakteris-
tisk ved at en væsentlig del passerer på bare en enkelt dag. Den højeste dagstotal her er 2/9-
74, hvor 1930 trak ud fra Dovns Klint (BSN, SØB). Efterarstotalen i 1974 vu i øwigt den
næsthøjeste i amtet med i dt 4000.

li5 ri6 t37 r.t{J ti9 90 91 92 93 94 95 96

85 86 n7 88 89 90 97 92 93 94 95 96 85 86 87 88 89 90 9t e2 93 94 95 96

Eflerarstotaler Sydlangeland Dagsmax. Sydlangeland

Et stort musvågetræk kan lejlighedsvis gå tværs over Fyn. Hvor indtrækket på østkysten tid-
ligere foregik spredt, fiurgerer Storebæltsbroen nu som trækleder:4llo-94 ll25 indtræk
(THH), 2tl9-95 543 indtæk (FET) og 29110-95 305 indtræk (MMJ).

Musvågens efterårstræk på Sønderhjørne kan måle sig med, og enkelte år ligefrem overgå
trækket på Sydlangeland:

E fl e rdrs tolal e r Sø nde rhi orne Dagsmax. Sonderhiorne

I600

t400

r200

t 000

åi00

(10(-)

400

200

0

1993: 3146 (PDP)
1994: 561 I (PDP)
1995: 6857 (PDP)
1996: 5673 (PDP)

1360 l5l10-93 (PDP)
1500 9/10-94 (PDP)
tl47 lll0-95 (PDP) (733 SV Flødstrup MMJ)
3000 6/10-96 (PDP) (3600 Arreskov Sø FLB)85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

L fi c ro rs t o la I e r Sydl a nge I and
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Dagsmax. Sydlangeland
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