9106 oDC 209
lliels EomhoIt rlensen
Langemarken 3

tssN 0908-858X uIbrltE
Postbesørget blad

5762 Uester Skerninge
I

HAVREVIMPEN
DOF. FYN

Dansk
Ornitologisk
Forenin§
Foreningen for fuglebeskyttelse

6. ARGANG NR. 4, DEG. 1998
Øko-kriminalitet i Fyns Amt 1998
Fynske Havørne Helgolandsturen
Ringmærkning på Sydlangeland

HAVREVIMPEN
Udgives af Dansk Omitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

Fra redaktionen

Dette er det sidste nummer med Niels Larsen som redaktør. Fra næste
nummer overtiager Søren Gjaldbæk posten. Tag godt imod ham. Indsend
geme artikler og forslag til sådanne, og hjælp den nye redaktør gennem den
første svære tid. Husk også at indsende dine iagttagelser for 1998 til

tssN 0908{58x
Oplag: 630
Tryk: Micro-Forma

redaktionens adresse hurtigt efter nytår.

Redaktion:
Jacob Sterup Andersen - Niels Larsen
Tim Hansen - Michael Mosebo Jensen

Kontaktadresse, redakf,ionen og DOF-Fyns kasserer:
Niels Larsen, Fengersvej 34 st.tv. 5230 Odense M, tlf. 66 14 49 æ
Fra felten:
Tim Hansen, lsgaardsvej 36 st.th. 5000 Odense C, tlf. 65 91 27 36
I felten: 40 92 42 76. Ring straks, hvis du ser noget usædvanligt!

lntemet:
Jan Holm Jensen, Ejersmindevej 10, 5250 Odense SV
Tlf. 66 '17 13 17, Tlf.svarer 65 25 4'l 04, Email: janoholm@post6.tele.dk

Kontaktadresse, bestyrelsen:
Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, Havndrup, 5750 Ringe, tlf. 65 98 22 18

Generalforsamling
Øko-kriminalitet i Fyns Amt
Møder
Ekskursioner
Anmeldelse
Fynske Havørne
Fra felten
Helgolandsturen

12

Ringmærkning på

'l'4

Sydlangeland

Onsdag

l.
2.
3.
4.
5.

3

4

6.
7.

5

6
7

I
I

8.
9.

10.

Jan Holm Jensen: side 10 og 11
Niels Larsen: side 9 og13

Copyright DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres

d.3. februar kt.19.00 i filmlokaletpå Rislngskolen.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandensberetning
Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 1998
Budgetfor 1999
Valg til bestyrelsen:
Følgende er på valg: Flemming Byskov, Jens Bækkelund og Niels
Larsen. Niels Larsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat er ole
Tønder.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg til repræsentantskabet. Følgende er på valg: Flemming Byskov,
Søren Bøgelund og Michael Mosebo Jensen. Alle modtager genvalg
Valg af suppleanter til repræsentantskabet.
Forslag fra medlemmer
Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Flemming Byskov i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tegninger: Ole Runge: forsiden

Fotos:

GENERALFORSAMLING

med tydelig kildeangivelse

Efter generalforsamlingen vil Niels Larsen, Jan Holm Jensen og Michael Mosebo Jensen vise lysbilleder fra oplevelser i felten i 98.

Øko-krimininalitet i Fyns Amt 1998
Flemming Byskov
Fyns Amt førende, når det gælder
Jeg skat her opremse, hvad vi har fået

t er

ind og ahejder med i DOF-Fyn regi:

Februar 1998:
5 forgiftede musvåger ved Brenderup. Laboratorieanalyse af en af fuglene viste ikke tegrr på parathion.

jægerne til selv at tage affære, hvilket
nu er sket.

(Statens Veterinære Laboratorium
undersøger kun for parathion, da det
de sidste 20 Lr er den mest brugte gift
mod rovfugle. parathion eller bladan
er forbudt i Danmark). De 5 døde
musvåger fandtes ved en rovfuglefoderplads 100 meter fra en ande-

En grundejer ved Ringe Sø er set aflive 9 alliker ved norsk kragefælde.

farm. Musvågen er totalfredet.

Juni

1998:

anvendtes
som levende lokkefugl. Allike og solsort er begge totalfredet. Brug af kragefælde og levende lokkefugle er forbudt. Politiet udvirkede, at fælden
blev {ernet! D.v.s. man leverede fæl-

til

fandtes døde under en rede ved Fer-

Ringe Jagtforeningl
Ringe Jagtforening har således nu en
ulovlig norsk kragefælde velsigrret af
dansk politi! Grundejeren har ved-

ritslev. Undersøgelsen påviste Parti-

gået en bøde på 800 kr.

on. Ravnen er totalfredet.

Juni
Juni

1998:

En jæger kontakter DOF-Fyn og beder om hjælp. Han har set unge jægere s§de til måls efter vadefugle på
en eng ved §sten ved Vornæs Skov.
Mindst 6n strandskade fik skudt hovedet af i yngletiden. Jægerne havde

opstillet en midlertidig flugts§dningsbane på strandeng med ynglende vade- og andefugle. Strandskaden
er totalfredet. DOF-Fyn opfordrede

fonden. DOF-Fyn har nu aftale med

Juli - aug. - sept. 1998:
Tyvfiskeriet i Tryggelev Nor er

beviser. Politiet

i

år

udvidet med opsætning af bundgam i
noret. Garnene røgtes ved højlys dag.
Tyvfiskeriet har stået på i al den tid,
noret har været ejet af Fuglevæms-

Fiskeriinspektionen om alarmering
over mobiltelefon. Vi ringer, og inspektionen kommer straks og rydder
noret for net og åleruser. Der findes

pt to hold tyvfiskere: l.
2.

Lokale
BagenkoPfiskere. Vi

landmænd.
kender deres identitet men mangler

vil ikke have med

sagen at gøre.

Vi opfordrer alle med kendskab til
jagtlovsovertrædelser m.v. til at kontaloe DOF-Fyn.

En gammel solsort han

den tilbage

Maj 1998:
2 ravne (en gammel og en ung)

herfra er klokkeklart. Gå til politiet.
Når politiet er af den opfattelse, at
norske kragefælder bare skal tilbage
til jagtforeningen, må man jo ryste på
hovedet. DOF-FYn vil nu rejse Problemet for DOFs Fredningsudvalg og
for vildtforvaltningen På FYn

1998:

tllovlig norsk kagefælde på Bogø.
En turist kontaktede DOF-FYn, efter
at han havde befriet adskillige alliker

og krager. Grundejeren var ikke

indstillet på at feme fælden efter
henvendelse fra DOF-Fyn. DOF-FYn
har henvendt sig til vildtforvaltningskonsulenten i Fyns Amt. Konsulenten
havde ikke kendskab til ovennævnte
forhold og havde således ikke givet
dispensation i den anledning. Rådet

Møder
TR,SKFUGLEOPLEVELSER VED EILAT, ISRAEL
CLEAR.IRLAI\D

OG CAPE

havfugletræksted.

ROVFUGLENE I DET MODERNE SAMFI'IND
- Livsvilkår og bestandsudvikling i Europa - ørneprojekter m' v'
Tirsdag d. 2. marts kl. 19.30 i FESTSALEN, Risingskolen
fortæller.
drag og få opdateret din viden om de europæiske
Se enestående lysbilleder og mød en af Europas
mest vidende rovfuglefolk.
Efter mødet salg afil og vand. DOF-Fyn byder på et lille glas rødvin
til de som hjælper med stolene efter mødet'

i lokalet

Anmeldelse
af "Fortegnelse over Fugle i Fyns Amt"

Ekskursioner
ØRNETUR

Erik Ehmsen

TrL søounÅ»rr

Søndag d. 6. december.

Mødested: Brændegård kl. 9.00.
Tilmelding til Erik Ehmsen pLtlf.62
64 15 59. Igennem de senere år har
der holdt et par havørne til i søområdet, og efter en lykkelig familieforøgelse boltrer alle fire sig i skrivende
stund ved Brændegård Sø. Vi tager
et tjek på denne decemberdag under
§ndig vejledning af Erik Ehmsen,
der har fulgt ørnene intenst i den tid,
de har været i området. Måske går
turen videre til fugletårnet ved Arreskov Sø, hvis betingelserne er bedre
der.

LANGTURTIL?
Søndag d.24. januar.
Ideen med denne tur midt i vinterens
trængsler er at tage afsted i buldrende mørke, vende hjem i lige så buldrende et mørke. MEN efter at have
brugt alle dagens lyse timer på at se

på nogle rare fugle, man ikke

ser

hver dag og hvorsomhelst. Sidste år

drog

vi til Nordylland og scorede

både islom, hvidvinget korsnæb, en
gammel gråmåge og 2 rødhalsede
gæs. Året før havde vi 6 havøme,2
kongeørne, høgeugle og minimum
800 små skalleslugere i det sydsjællandske. Vi forsøger igen et eller an-

det sted i landet. Turledere: Flemming Byskov og Michael Mosebo

Kedetig af

se,, men drØnspændende at læse og forstå

Jensen. Meddelelse om mødetid og -

sted fås ved tilmelding til Flemming
dagen før på 65 98 22 18.

GÅSETT,RTIL BALLUM
Søndag d. 14. februar.
Mødested: Den store Rundkørsel,
Odense S ved P-pladsen kl. 5.45.
Tilmelding til Michael Mosebo Jensen på 65 35 34 04. Det aparte mødetidspunkt s§ldes gæssenes vane
med at stå tidligt op og forlade forlandet ved Ballum Sluse, flyve højlydt gialdende lige hen over sluseområdet for så at gå ned og græsse
morgenmad inde bag digerne. På
dette tidspunkt er det oP imod
25.000 bram- og kortnæbbede gæs,
der udgør dette sceneri - og det er
nok værd at stå tidligt op for! Desuden suser der jo næsten altid en
vandrefalk rundt i området, ligesom
der kan være pænt med bjerglærker.
Det er en heldagstur, for der er så
mange gode steder i det vestlige
Sønderjylland - også på denne årstid.

De fue forfattere har slaevet en gennemgang af de fuglearter, der officielt er set
på Fyn. I den meget korte indledning

gennemgås, hvorledes fortegnelsen er
blevet til, hvilke ting, der er lagt vægl ph,
og lvilke der er udeladt. For videre brug
af fortegnelsen er det vigtigt at gøre sig
godt bekendt med indholdet af denne
indledning.
Herefter gar forfatteme direkte over til
artsgennerngangen, der fremstår meget
blaldet, lige fra meget overskueligt med
grafer, f.eks. Trane, til direkte umulige
opremsninger af f.eks. Rødtoppet Fuglekonge. Det er en skam, at bare en enkelt
af forfatterne il<fte er en dygtig tegner;
fortegnelsen mangler rnindst 30 viguetter.

Der er indsatrlet materiale af ældre
dato. En gennemgang af den del af den
ældre litteratur, der er gennemgået, er
nævnt

i

referencelisten, hvilket

Cøt

arbejdet væsentlig lettere for andre, der
ønsker at opsummere fortegnelsen.

Forfatteme har valgt at holde sig til
den officielle liste nar det gælder sjældne
fugle, så her er det Sjældenhedsudvalgets
afgørelser, der ligger til grund for bedømmelseme. Endvidere har de valgt at
agere dommere overfor mere tvivlsomme
iagttagelser, hvilket efter min mening er
meget på,I«ævet. I alle de numre af Havrevirnpen, der er kommet på gaden, er
der iagttagelser, der bwde være luget

ud, fordi vi alle laver fejlbesternmelser,
og fordi computerne er for drunrne til at
opfange fejlindtastniuger. Eksempelvis
Lille Flagspætte lll2 og 11/3 1981 Arreskov Sø, hvor den første iagttagelse er
forkert.

Men det kan også være farligt med et
sådant "donmerpanel". Eksernpelvis vil
det fremgå, at der ikke er konstateret
silre ynglende Røde Glenter på Fyn.
Dette på trods af at Firur Eriksen i 1986
så unge på redeu i hans område, og vi så

og rugende fugle
i 1990 her ved Arreskov.

redeafløsning
gange

flere

Fortegnelsen er et meget fint udgangspunkt for det videre arbejde med fuglene
på Fyn. Men det l«æver at alle, der har
rettelser, tilføjelser eller andre kommentarer til fortegtelsen, kommer frem med
dem. Ellers kan den som tidligere nævnt,
komme til at fremstå som sandheden om
fuglene i Fyns Arnt, hvilket jeg er sikker
på, ikke er forfatternes rnening.

Tillykke

til

forfatterne med et meget

fint srykke arbejde og til omitologerue på
Fyn. Her har vi et virkelig furt værktøj
for arbejdet med fuglene På FYn.

Det er foftsat muligt at

bestille

"Fortegnelse over Fugle i FYns Amt"
hos DOF-Fyns kasserer Niels Larsen,
,f. 66 14 49 86. pisen er 50 kr + potto.

Fra felten

Havørnen yngler på Fyn!

Iim Hesselballe Hansen

Erik Ehmsen
Det vil på nuværende tidspunkt nok
ikke være nogen overraskelse med
ovenstående. Men det var en ovelraskelse, da to par ynglede i Sønderjylland for to år siden. Med de Havørne
der hvert år opholdt sig ved de store
sydfynske søer, var det heller ingen
overraskelse, at det var her, de slog
sig ned først. Men der skulle komme
mange gode overraskelser med dem.

Den 31/3 1997 trak en ung havør-

nehun ind ved Dyreborg. Gunnar
Knudsen så den drage direkte mod de

store sydfynske søer. Blot få dage
efter havde "vores" han skiftet sin
gamle kone ud med denne teenager,
og det på trods af, at de to gamle
fugle var midt i at bygge rede. Hele
sorlmeren holdt de to fugle sammen.
Den gamle hun tog, efter hvad vi ved,
ud til Helnæsbugten, hvor der i hvert
fald blev set en gammel hun hele

med grene til reden. Så de må enten
bygge på underlige tidspunkter eller
gå meget stille med dørene. De grene
de bruger kan være op til I meter
lange og op til 3-4 cm i tykkelsen.
Havørnene kunne have et stille og
roligt liv, hvis vi mennesker ikke hele
tiden ville passe, pleje, lære, se. Og

hvad lærte vi så? Det vigtigste vi
lærte var, at vor viden slet ikke er
komplet, heldigvis. Utroskab er mere
almindeligt, end vi froede. "Vores"
han smed jo sin gamle kone ud. I
Tyskland har videooptagelser vist, at
der kan være endog flere udskiftrin-

(I

I

Hen på efteråret kom der flere
fugle til området. I oktober/november
var der op til 5 Havøme her. Men
pludselig besluttede parret, at nu
skulle de andre jages på porten, og i
1øbet af et par uger blev alle andre
ørne derforjaget ud afområdet. Set i
bakspejlet var detjo ret interessant!

reden. De inderste armsving{er og to

af

håndsvingfierene

var ikke fuldt

udvoksede, da den fløj fra reden.

Sådan kan
KLOGE.

vi jo blive OH SÅ

de

tak

sydover (KNF).

I

følge

FYens

Stiftstidende blev endnu en Sort Stork set
sarnme dag i Næsby ved Odense! En
Hvid Stork var på tældorsøg ved

Dovns

Klint

1719

6NF), hvilket er ret

sent.

tioner i Vestsverige, så fundet er nok et

Ved Gulstav blev to store blisgåse
flokke set: 123 rastede 25/9 og 110 tak

resultat af derure "invasion". Ellers har
det været et meget stille efterår havfug-

kun på Gyldenstens Enge.

netop i ar har der været over 30 obsewa-

den.

Silkehejren, der dulkede op i Tryggelev Nor 7l7,blev på stedet til 1/8. Den
2l/7 havde den selskab af en artsfælle

Havørnen kan yngle med held tidligere, end man føt har ffoet. "Vores"
hun er således den yngste hun, der er
konstateret lmglende, og så fik den
endda to unger. Den ene af ungeme

var ikke fuldfiedret, da den fløj fra

På havet ud for Horseklint rastede en
*Kuhls Skråpe 9/8! Fuglen blev set af
Kirsten H. Lund og Mogens Ribo Petersen i 50 minutter, hvorefter fuglen forsvandt mod Sarnsø. Det er højst uventet,
at arten dukker op her i amtet. Men

lemæssigt. 5 Suler ud for Flyvesandet
18/10 (GJO) og 4 ad. Suler ved Horseklint på sarnme dato (MMI, NLA, EDA)
er stort set de eneste havobs. fra perio-

ger blandt de ældre fugle ved en rede
gennem en enkelt ynglesæson.

sommeren.

Havørnenes rede, der er næsten 1
meter høj og over 2 meter i diameter
indeholder en masse grene, og dog er
der kun tre gange set en ørn flyve

Perioden ultimo iuli - medio november

(FET). To unge Sorte Storke rastede
14/8 kortvarigt

i Gulstav Mose, hvorefter

syd 10/10 (KNF). Så mange ses ellers

Ved Arreskov og Brændegård

Sø

kunne man fra juli maned og hele efteråret se havørneparret og deres to unger
lave opvisning; De er set fange fisk og
Skawer, og flere hundrede "ikke-oruitologer" har fået sig en søndagstur ud over
det sædvanlige.

En meget sen Rørhøg trak ud fra
Dovns Klint 26110. Ved Brændegård Sø
blev en meget tidlig Fjeldvåge fotografe-

I
1

Der var således mange positive
oplevelser og heldigvis kun få negative. Vi passer bedst på ørnene ved at
vente med at nyde ungeme til de hen
på sommeren "fisker" Skarver i
Brændegård Sø.
Odinshane vor en af efterårets im)qsionsarter. Her en I k, september I998

rct I2l8 (FLB, GKN). På grund af kraftig
blæst i det rneste af oktober blev musvågetrækket noget forsinket. Det blev først
godt fækvejr l/11, men så gik det også

løs ved Nyborg. Her laune 2055 Musvåger ses trække ind fra Sjælland (10
observatører), og det er rekord for stedet.
P.g.a. broen lokkes vågerne nu i højere
grad end tidligere til at tage denne rute.
Samme sted trak 2 lk Vandrefalke ind
13/10 (LAH).

I

Keldsnor trak en Pomeransfugl

1418. Efteraret vil blive husket for
de store forekomster af Dværgryler og

forbi

Krumnæbbede Ryler. F. eks. 152
Knunnæbbede Ryler Slarnbassinet 28/8
(KHL, MRP), 150 Krururæbbede og 150
Dværgryler Østerø Sø 1219 (LAH) og
21

4 Dværgryler Slambassinet 8/9

Bugt l5 2ll10, Vestermaden l7 29110 og
Måle Strand 9 25110 (alle LAH). I
Brændegard Sø var der hele 6 Odinshøns l0/9 (FLB), sorn i øvr,gt- blev jaget
nurdt af den ene Havørn. I Slambassinet
har der i alt været 4 Odinshøns (SG,
THII) og på Maden, Helnæs en enkelt

9/8 (KBL). Det er det højeste

antal

Vipstjerter (KNF). I Keldsnor ktrnne
JSA pille en ung *Vandsanger ud af
nettet l5/8 til glæde for ca. 20
ornitologer, der fik den stribede sag at
se. Det er kun 2. frrnd i amtet, idet det
første flrnd var en lrrfalden fugl på Ærø i
1923 I krattene på Fakkebjerg rastede

en han Lille Fluesnapper 30/8 (JET).
Primo november blev der set en del træk-

kende Skægmejser rundt omkring i
Danmark, og dette spredningstræk har
resulteret i 7 fugle ved Arreskov Sø 9/l I
(FLB) og 15 i Fjordmarken l3l11 (KDJ).
Arten er sjælden ved Odense Fjord.

Odinshøns på en sæson i arntet.

På Dovns Klint blev der set en Storkjove, der rastede 20-21/9, og endnu en
trak forbi her 2719 (KNF). Der var også
mange Almindelige Kjover ved Dovns
K1int: 9 219, 13 319 og 8 5/9 (KNF). I
forbindelse med østenvind trak 122
Dveergmåger 30/9 og 261 dagen efter
ved Dovns Klint (KNF). I Odense Havn
rastede en sen lk Sildemåge 4/l I

(TH$.

(THFI), og ved Nyborg trak eu Rovterne
nord 13/8 (LAH)
2 Bjergpibere er set i Odense Fjordorrådet - de første observationer på

Hos begge arter drejede det sig om urgfugle, der var meget tillidsfulde.
Kærløbere blev set i Keldsnor med 2

l0/8 (Rolf C.) og 1 2sl8 (JSA) og i
Østerø Sø med 2 12/9 (LAII). I det sene

selve Fyn.

I

Vestermaden

l/ll

(THH,

Operation Syd langeland
som fandt sted fra den

7. til den

Gulstav Mose. Det var et heldigt tidspunkt, for TV-Fyn var netop På besøg,

16.

august, havde fået pæn reklame på Internettet og i diverse medier. En del udenøs
ornitologer havde meldt sig under fanerne, og efter de første forholdsvis begivenhedsløse dage kom der gang i sagerne fredag den l4l8, idet 2 unge Sorte

og om aftenen kurure vi i lokalnyhederne
se fine optagelser af storkene og interviews med Tim og Rolf. Dagen efter
kom så "operationens" højdepunkt, da
Jacob under sin morgennrnde fandt en lk
Vandsanger i nettet i Keldsnor.

Storke ved middagstid slog sig ned i

MMJ) og 1 Slarnbassinet 5/11 (TItrI)
Ved Gulstav trak en Markpiber l1/8
(TltrI) og 2619 trak der hele 528 Hvide

efterå,r var der rekordrnalge Enkeltbekkasiner på de hindsholmske enge: Dalby

Siwanger og Vandsanger, Keldsnor september i,998

l0

Jacob Sterup Andersen (i midten) Jilmes af TV-Fyn

H

Helgolandsturen
Niels Larsen
Lørdag morgen den 19. september

vi l6 mennesker afsted fra Odense. Ved grænsen mødtes vi med
yderligere 5 jyske ornitologer, som
tog

også havde tilmeldt sig turen. De 2%
times sejltur foregik stille, tåget
vejr, hvor færgen blev fulgt af små-

i

flokke afEngpibere.

Efter indkvartering På S-sengsstuer på det noget primitive vandrerhjem på nordspidsen af den lille
ø, var vejret efterhånden klaret op. Vi
gik straks ud for at lede efter de hits,

stranden ved vandrerhjemmet kunne
vi se den i teleskop, og vi blev derfor
enige om at sejle over til Dune om
søndagen.

Søndag morgen gik vi og så På
småfugle i kraffene nogle hundrede
meter fra vandrerhjemmet. Det var
tåget og halvkoldt, og vi var derfor

en

amerikansk Gulbrystet Vireo og en

Citronvipstjert i det store krater på
sydøen. Vi fandt dog ingen af disse
fugle, som om formiddagen forgæves

var blevet eftersøgt af de

stedlige

omitologer.

Der var utroligt mange småfugle
på øen denne dag, især Rødstjerter,
fluesnappere, Bynkefugle og EngPibere. På stranden lige udenfor vandrerhjemmet var der mængder af
Stenpikkere, Snespurve, ryler og
Stenvendere. Her var også en meget
fin Hortulan. Ved krateret fik nogle
af turdeltagerne et glimt af Høgesan-

mange drosler og

meters afstand.
Kl. 16.00 afgik færgen tilbage mod
Brisum. Efter indtagelse af turens
bedste måltid, nemlig dagens ret På
Funny Girl, kørte vi hjemad efter tre
gode dage med i alt 125 fuglearter.

større Gråsæler, og de svømmede
ganske tæt pL §sten. Rundturen På
DUne gav ingen usædvanlige småfug-

le, og vi sejlede tilbage sidst på ef-

I

k Thorshane, Helgoland I 998

termiddagen.

ger og Vendehals.

En stor del af småfuglene På Helgoland var trukket i det klare vejr om
natten. Hans, Joachim og nogle tyske

En tysk omitolog fortalte, at der
ved molen på naboøen Drine

vi

Fuglekonger, og der var Rødtoppet
Fuglekonge både inde i byen og ved
sulekolonien. Der var stadig en halv

i

flere

dage havde rastet en Thorshane. Fra

12

til-

i

kolonien på klippesiden. Det
var fint at stå og se Suler På tYve

klaring: Ingen af os havde lagt mærke
til, at Peter var gået i bad, og vi låste
derfor døren til soverummet, da vi
gik.
Ved middagstid, lige før det store
rykind af endagsturister, sejlede vi
over til Dtine, hvor vi så Thorshanen
svømme rundt på få meters afstand.
Stranden var også her fyldt med vadefugle, især mange Dværgryler og
Stenvendere, og vi så lokale hits i
form af Sorthalset Lappedykker og
Dværgterne. Der var utroligt mange
sæler, både Spættet Sæl og de noget

før, nemlig: En Bleg Gulbug i kratte-

vandrerhjemmet,

middagen så

snes Suler med et par store unger

bage

noget overraskede, da Peter kom
småløbende ud til os kun iført underbukser. Seje fore de jyder! Laus
sagde straks, da Peter nåede ud til os:
"Du har da glemt din kikkert!" For-

som var meldt på Intemettet dagen

ne lige ved

ornitologer fik dog et glimt af en Citronvipstjert om eftermiddagen.
Søndag aften var vi en del som gik
på værtshus efter at have varmet op
med en flaske Stroh-rom. Vi sov derfor længe mandag morgen. Om for-
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Antal ringmærkede fugle på
Sydlangeland - efteråret 1998
Som nedenstående tabel viser, har efteråret 1998 på Sydlangeland
været helt forrygende med hensyn til ringmærkning i Gulstav Mose og
Keldsnor.
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