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Her hvor efterårstrækket er godt i gang er vi klar med årets tredjc nummer af
"Havrevimpen". Vi takker fbr de indsendte artikler og fotograficr, ligcsom der
skal lyde tak for de bidrag på 50,00 kr., som stadigt kommer, og minder om at
det er ved at være sidste udkald for disse, hvis de skal med på årets regnskab.
Den største begivenhed i DOF-Fyn-regi siden sidste nummer er udcn tvivl den
nye hjemmeside, der giver alle, som tilmelder sig, adgang til en database over
alle funske observationer, som er indkommet siden starten i august, mcd alle de
søgefaciliteter, der er knyttet til en sådan. Endvidere kan man indtaste sine observationer direkte til hjemmesiden. Læs nærmere andetsteds i bladet, men der
skal lyde et stort til lykke til Martin og Hans Rytter med resultatet af godt et
hal,ut års arbejde. I forbindelse med den ny hjemmeside, er der kommet ny emailadresse og nye telefonnumre, som skal benyttes ved indsendelse af observationer, hvis man ikke bruger nettet. De står på side 2 i dette (og fremtidige)
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for 15 år siden indgik i DOF
Fyns bes§relse og for l0 år siden
satte mig i formandsstolen, sagde jeg
til mig selv: "Du er med så længe, at
det er sjovt. I de sidste år er der epi-

fået en lov, der helt klart kan anven-

soder i bestyrelsesarbejdet, der gør, at

dre ting i fuglebeskyttelsesarbejdet
generer mig: Vores omgang med

jeg ikke synes, at det er sjovt mere.
Lad mig blot nævne ægsamleriet,
jeg synes her klart, at vi melder for
svagt ud, også hovedbessrrelsen er
her uklar. Selv om vi bedømmer på
indicier, bør vi være meget mere åbne
og skarpe i vore meldinger. Det nytter
ikke noget at være konfliktsky. Når vi
er skarpe overforjægerne, skal vi være endnu mere skarpe overfor de folk,
som samler æg. Heldigvis har vi nu

des overfor oologerne, som de jo
hedder, folket, der samler æg. Uagtet,
at der er meget kendte folk i mellem,
skal vi sige meget klart fra. Også an-

sjældne ynglefugle er ikke beskyttende nok. Kun Søren Bøgelund (SB)

gør det rigtige, han siger ikke noget
før ved generalfbrsamlingen: "l år 3
par ynglende Sneugler og 3 par ynglende Hjelmskalleslugere på Fyn", og
det er så det go' fuglebeskyttelse

(Formanden henviser til SB's hemmeligholdelsa of et par Biæderes

yngle/br.søg på Lctngeland

i år -

læs

i

"Fra Felten", side 38. Vi kan
tt1»ly.rc, at også andre følger SB's udrttrtrkcde eksempel, blandt andet har
,'t t'ttglepar af Sorthovedet Måge i
Itcntm

liyn.s Amt været hemmeligholdt. Det
,'r l)()L"s fficielle politik, at man bør
ttlttncde sådan, hvis man opdager el

:itrlrlant ynglepar.)
Skal vi være gode fugklebeskytterc i bcstyrelsen, bØr vi være saglige
og præcise i vore udmeldinger og
licrn for alt ikke støtte ægsamleriet.
Kritik af bestyrelsen: utænkeligt,
ntcn cn realitet: Redaktøren reftede i
sommer en skarp kritik af bestyrelsen:

"l

sidder inde med alle informationcrne og kommunikerer dem ikke vi-

dere", lød det. Efter chokket måtte vi
jo give denne ret. Kun6.790Å af læsestoffet i Havrevimpen kommer fra
bestyrelsen, lød det. Vi har regnet efter og aftalt en strategi, der fremover
sikrer, at de herrer (redaktør, webmaster m.v.) ffir et på hvert bestyrelsesmøde aftalt flow af informationer fra
bestyrelsen.

Dette giver anledning

til at be-

mærke, at vi her har brug for ressourcer i bestyrelsen, også fomyelse og
dynamik savnes hos os. Det er ikke
fordi vi sløver den, os der sidder - vi
har mere end nok.
Lad dette være en slet skjult opfordring til medlemmeme om hjælp.

Kommentar til "Formandens hiørne"
Som redaktør af Havrevimpen føler
.icg, at det er naturligt at knytte en
kommentar til 6t af afsnittene i "Forrnandens hjøme", hvor der refereres

til en kritik af bes§relsens

arbejde.

Min kritik gik på kontakten mellem
bes§relse og medlemmer. Enhver
fbrening, som udgiver et blad - på
nær altså DOF-Fyn - vil betragte deres blad, som et naturligt forum lirr
infbrmation til medlemmcrnc orn tlcl
arbeidc, dcr lbrcgirr i lirrcrringcrr. llcsLyrclscns inlirrrrratiorrcr i I l:rvrcvirrr

pcrt intlskriurrkcr sig p:i n:r'r tcli'r:rl
liu gcttcrltllirrslttrlirrp,,t'n, :i()nr shrl
hringcs vitlcrc lil ntt'tllt'nrtnr'trtt' lil
itt.tttottccrittg rtl lttrt' ()[' rnrr(l('r I x )l
lrvns hcstyrclsc bcskrr.'lii1',t'r'.i1', Irlrrrrrll

al'ull, hvorlor lror

rturrt ikkc,

lt

rnctllcrrrnerrrc t'r irrlcrcsscrct i l)OIrlryns :rrlrcltlc'/ .lt'g syrrcs, ut rtran burtlc l:c1',1,,,1' rruurkc lil, lt dct ikkc blot cr
lirrstt' cilli'r i iirsllrllct, som er skiftet.

r t'r i rlrrlr, rrntlcrlcdcs fbrventninger
lr;r olli'nllip,ltctlcrts side til åbenhed

I )e

.1.',

[()runtllikirtitlrr, cnd der var,

da

rr stlrrlcdc. Jeg ønsker ikke,
rrt hlrr«lcl skirl viurc §ldt med bes§rt'lst'sslol, rrrcrt dct bør have en plads
lolt'rrirrl-,,e

og en større plads. Det kan det kun

ffi, hvis de folk, som arbejder med
tingene er villige til at videregive informationeme, og ikke holder dem
tæt til kroppen. Dette tilkendegav jeg
i et brev til bestyrelsen og havde i den
forbindelse opgiort bestyrelsens andel
af stoffet til bladet, de famøse 6.19%
- en stor del af dette var for øvrigt en
liste over indholdet af DOF-Fyns

bibliotek. Fremlirr tt opluttc dcI sottt
en skarp kritik al' bcstyrclscns arbe'ide, kunne man også oplattc dct sottt
et konstruktivt lorslag ortt, hvordttn
man kunne få t'lcrc cngagcrct i arhcjdet omkring fuglene - dct cr trods alt
det, som det drejer sig orn - og måske
ffi nye kræfter på banen.
.SG

Mindeord - ved Lorenz Ferdinands død
Den I 1. september sov Lorenz Ferdinand stille ind i sit hjem ved Roskilde
Fjord - kort før sin 80 års fødselsdag.
For os i DOF be§der det, at en af de
mest - ja den mest be§dningsfulde fuglebeskytter i sidste århundrede er
gået bort.

andet med naturbeskyttelse, fuglebeskyttelse, naturgenopretning, fredningssager, naturovervågning, feltstationsarbejde og placering af fuglctårne. Hvorfor har man ingen intcresse i at informerc om dcttc arhc.idc, og
om hvilkc prioritcrirrgcr rlr:lrl gor'/ ( )g
mcst

-

Lorenz var med hele vejen igennem, han var med ved opstarten af
alle lokalafdelinger, med ved DOFFyns 25 års jubilæum, med hvor det
foregik. I-gangsætter, manden med
visionerne, der ikke veg en tomme for
at nå sine må|. Han nåede sine mål:
Fugleværnsfonden, med meget store
opkøb af væsentlige fugleområder i
Danmark på det rigtige tidspunkt. Se
blot på vores: Tryggelev Nor, Gulstav
Mose og Bøjden Nor. En veltrimmet

organisation

og administration for-

valter i dag disse områder, der ligger
velplejede som tilbud i landskabet til
fuglene og os. Beskyttet mod jagt og

forstyrrelser.

Alt takkct være en

utrættelig Lorenz Ferd inand.
Selv huskerjeg Lorenz Fcrdinand
for en Flodsanger på Hillcrød l,osseplads i 60'eme. Vi ringede til DOF's
formand: Han ville skyde l'uglen og

have skindet til zoologisk museum.
Her stod vi af og ringede til næstformanden. Han hed Lorenz Ferdinand
og kom med det samme i sin store
Buick. Iført waders, regntøj og bånd-

optager med parabol signalerede
næstformanden i DOF en ny tid og
stil, når det gjaldt sia:ldnc lugle - de
skulle ikke skindlægges, næh dokumentation og registrcring. Den aften
fik vi "heldige" en lang snak med Lorenz, naturligvis mcst om ficdning og
fuglebeskyttelse. [)en alien var vi klar
over, at vi havdc talt med en af de
helt store i dansk ornitologi.
Vi er mangc, der vil savne Lorenz
værk lcver vidcre til gavn for
hans
fuglene og os.
l;lamming By.sktv

Dagbogsblade fra Monnet
Af Poul V. Rasmussen
Vi

fortsætter med serien om årels gung på Mtnnal.

Lørdag den 9. juni 2001
Klokken er kvart i fire, da vækkeuret
ringer. Jeg forsøger forgæves at fortrænge bevidstheden om, at det er
sommertid, og at klokken i den rigtige
verden faktisk kun er kvart i tre.

"Hvad frr dig dog til det

her,

veJ

r.

Månen hænger højt mod vest.
Mod øst kæmper solen sig igennem
de tunge skyer, som farves og ligner
et billede lig det "værste" sofastykke.
Et foto ville være for banalt - et sådant sceneri kan kun opleves i natu-

mand?"...

ren.

Tre kvarter efter bliver jeg, som
sædvane på denne årstid, mødt af
Gulbugen, som igen i år byder velkommen fra sit store træ ved indgangen til Monnet.
Vinden kan knap ffi græsstråene
til at bevæge sig, og trods skyer på
himlen tegner alt til en dag med

I den lille bugt foran mig, der hvor
en række trædesten skiller den fra det
åbne vand, ligger seks Gravænder.
Mens de noteres og resten af kysten
sydøst over tjekkes i teleskopet, pipper en Engpiber ivrigt bag mig. Jeg er
nok dens rede for nær - jeg må helle-

lwffi .w""

Sanglærkeme synger tystigt i alle retninger omkring mig. Mine første tanker er: "Dem behøver du ikke tælle i
dag"!, men inden jeg går videre, er de
også noteret i bogen. Det er ikke rigtigt, hvis jeg ikke får det hele med.
Der er regnspover derude et sted.

Deres vemodige kald går tydeligt
igennem - og kort efter letter tre og
flyver over mod Søby Monnet. Også
den Store Kobbersneppe lader høre
fra sig. Hurra

-

"De er her stadig".

Desværre må jeg kigge

forgæves

efter Dværgternerne. Mon de har opgivet - forstyrret af en Ræv eller
overrasket af højvande?
Man oplever begge ender af følelsesregistret, når man i en årrække obseryerer fuglelivet på en sådan loka-

litet. Der er glæder, og der er også
sorger. En af sorgerne er, at der ikke
længere, som i starten af halvfemserne, er over hundrede par Stormmåger.

En hel koloni var der herude på Langodde. Nu kan jeg med god vilje høj-

est få det

til

10-15 par, som står

spredt over hele området. Det samme
gælder Hal.temen, som havde en lille
koloni på 40-50 par, også her på Langodde. En afglæderne er så, at Edderfuglen er blevet ynglefugl herude. Og
netop nu kan jeg vestover se 5 hunner

ligge med 15 unger. Som en anden
lille børnehave svømmer de rundt i 6n
flok, og gi'r optælleren grå hår i hovedet, for hvor mange par er der

Engpiber, en af Monnets faste ynglefugle. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

egentlig?
Gravænderne har også unger nu.
De små sorthvide dunklumper ffir virkelig krammelysten frem i 6n.

Det cr ovcr crr tttltttr'tl sitlerr,

ie;',

var her siclst, og tlt't r.'t skcl rrregcl siden da. [rngclskgr:usscl tlrtttttct' ltllcrcde et flnt lyscrotlt (iuppc og cr hlide crr
fryd for syn og ltrglcsrttrs.

Kaj "Mikkcltttittrtl" lrrrr liicl

sirtc
slyk
græs
Ktutp
lttrtttlrcdc
på
nu.
kvier

dejlige, roligc sorlhrrrgctlc krclrlttrcr,
som sammen rncd I 5 lrcslc o!. 6 llir.
sØrger for, at vcgctlt(iottctt hlivcr
holdt i netop den rigtigc lroitlc
Klydeme er mcgct lktivc orrrkrirtg
redestederne

nu, oq tlcl cr ct gotlt

tidspunkt at tællc parrcnc. l'urvis trir
de på vingeme, når .ieg passcrcr og
følger 6n til dørs. Dct cr gcrtcrclt ntcget sjældent, jeg ser yngcl al' vadcfugle på Monnet. Det kan skyltlcs. at
det tidsmæssigt er alt lirr krævcndc at

iagttage hver enkelt vadcluglcpar

i

den nødvendige tid firr at lirrdc yngcl.

Men at prædatorer sotn llæv tlg de
store måger gør et intlhak i ttngcrrrc,
er der ingen tvivl orn. Klydcn cr thktisk den, jeg oftest har sct ungcr at,
måske fordi dennc vadcluglcart kan
kunsten at svØmmc. l)ct gor da, at
ungeme har mulighcd lirr at slippc
væk fra Ræven, indtil dc l'iir lært at
flyve. Der er dog ingcrr Klydcungcr at
se i dag.

Vest for ri f'l'clharrcrr cr dct

dcn

Almindelige Rylc,.icg cr opnrærksom
på. Og til min glædc horcr .icg snart
dens stemmc. mcns clcu kornmcr til

syne lavt llyvcndc irtd ovcr engen.
30-40 mctcr lærrgcrc licmme går
endnu ct par pii vingerne, og med
snurrcndc stcmrne r blander de sig

med det første par. Så er her studig to
par-

høre Stor RegnsPove, og da jeg nærnrcr rnig letter 4J. Det kommer virke-

Få Digesvaler har jeg se1 indtil nu,

lig bag på mig, at der stadig er

nren herfra hvor jeg står, er der ikkc
mange at se ude ved Knuden. llcr
plejer at være en lille stabil koloni,
men enkelte år har de svigtet noget,
og lige nu ser det ikke lovende ud'
Cirka 15 er alt, hvad det bliver til, da
.jeg når ud på vestsiden af Knudcn.

gere havde Gut ViPstjert. Men i
sencste år har den kun været her

Først da jeg er næsten rundt om klinten. bliver der liv. Som skudt ud af en

kanon er der pludselig 70-80 Digesvaler i luften.
Nordvestenvinden er taget til, og
jeg hytter mig i læ af en af de tætte

vildroser, som vokser på Knuden.
Herfra kan jeg fomøje mig med sYnet
af Digesvalerne, som fouragerer i
samlet flok. Nærmest som en flok flskende pelikaner eller Skarveme på
havoverfladen danner de på kommando en række

i luften

efter de insekter,

vi

og kaster sig

bare må tro, er

der.

Der er to Rørhøge på vingeme inde over engen nu. En han og en hun,
ganske sikkert et par. Men de yngler
ikke herude. Lokaliteten er simpelthen ikke til det. Men som sPisekammer er stedet OK.

så

nrange. De burde for længst være på
dercs ynglepladser.
I ler langs kysten var det, jeg tidli-

træk, og jeg må igen

i

de
På

år konstatere,
hvad jeg godt vidste: den er her ikke!
Længere østover vil jeg Passere
rcsten af stendiget, som nu nærmest
danner en række trædesten for at

komme over den kanal, som løber
østlvest.

Lidt ude erindrer jeg

sidste

års famøse vandgang og kommer også i tanke om, at jeg På min sidste tur
i Vejlen fandt ud af, at støvlerne ikke
og tager den længere, men også sikrere veJ.

Jeg skal over til Søren Møllers
lille oase for at se, om den Rødryggede Tornskade er kommet. Først skal

jeg forcere det gamle stendige, jeg -

- skræver hen over det.
jo
nødigt komme hjem
skulle

på tåspidser

Man

med brændte mandler....vel !
Der er et voldsomt leben i tjørnene. Omkring 300 Stære flakser vildt

jeg har nydt min medbragte
bagover lukker øjnene - og suger til mig af stedets lyde

eneste menneske på Monnet. Ved kY-

har alligevel en fornemmelse af, at de
er her; men lad min næste oPtælling
fortælle om det.

Da

og dufte. Et kvarters tid senere vågner
jeg ved en kraftig snorken og glæder
mig ved, at jeg endnu engang er det
sten ud

til

Søby Monnet kan jeg igen

dr
'k

var helt tætte mere. Jeg vender mig

og larmende rundt. Det må være de
første unger, som nu er flYveklare og
skal ud at lære verden at kende. Om
det er Stærene, som ffir tornskaderne
til at gemme sig, ved jeg ikke. Jeg
kan i hvert fald ikke finde dem. Jeg

mad, vælter jeg

J

Skeand. Der er nogle få par på Monnet. Foto: Biofoto/Erik Tfutm.san

Tilbage og helskindet over elhegnet
begiver jeg mig mod leddet og bilen.
Jeg skal dog først lige have lettet 7
Knarænder, hvor der muligvis er tale
om to-tre par, samt et par Skeænder,
det andet par i dag.
Før jeg kører hjem, må jeg lige gå
en tur i Vårø haver. Det er nu orkid6-

eme blomstrer. Jeg finder

både

Tyndakset Gøgeurt og Ægbladet
Fliglæbe, og med underholdning fra
både Munk, Havesanger, Sangdrossel
og Gulbug må det siges at være en fin
afslutning på dagen.
Fredag den 6. juli

Nu er det rigtig blevet
termometeret

i

sommer,

køkkenet siger

hvilket er hovedårsagcn til, at .icg cr
oppe en time, før vækkcttrct rinqcr.
Det er simpelthen trrnuligt at sovc i
den varme.

Den store Bævrcasp vcd leddct
snakker forsigtigt i dcrt lttnc ostcnvind, og kun enkcltc spicdc luglestemmer tager konkurrcltecll op. [)cr
er et hav afkttntrast til vintcrcns ture
herude og til nu, hvor ttrittt giir rundt i
skjorteærnrer. Ja, og klokkcn cr cndda
ikke megct rncrc ctrd llrc.
Det cr sont om, ttatttrcn cr gået i
en forsinkct dvalc, alt cr stillc, og
knap en lugl cr at sc cllcr høre. Men

hvem gider i grundcn noget i den
lummcrvartnc! ljn F iskehejre letter
fra en lavtliggcndc rende og basker

sløvt af sted med et hæst skrig. Undskyld makker: "Vækkede jeg dig"?
Et par hundrede meter inde På
Monnet får jeg dog bragt liv i et Par
Ilødben, som må have været lidt sent
tude og nu giver tegn til at have rede
cller unger i nærheden. Men ellers er
der slet ikke det liv af vadefugle som
lbr en måned siden.
Svafibagene er oPPe og kommer
tlyvende mig i møde helt ude fra

Vi hilser på og bliver afbrudt af tre Hvidklirer, der kommer
Langodde.

ind vestfra.

Hindebægerne blomstrer nu. De
har afløst Engelskgræsset, som nu
kun står tilbage med tørre, hvide toppe. Her i den lette brise ligner de allermest en flok dansende ildfluer,
fordi den lave sol får dem til at lyse
op. Et par randøjer gør dem selskab,

og illusionen om insektflokken bli'r
endnu mere levende.

Det bliver alligevel

til en del va-

defugle. De har samlet sig i små flokke helt ude ved kysten, og jeg tæller
blandt andet 32 Viber og 29 Strandskader. Det er lidt vemodigt......nærmest som om de allerede
er ved at træne til turen sydover. Det
er forbavsende, men for bare en må-

ned siden var her Klyder og Havterner overalt. De er som sunket i jorden, for øvrigt sammen med de Store
Kobbersnepper. Er de færdige med at

yngle allerede? Nå ja.....Havternen
har langt hjem, men de andre, har de
virkelig ffiet afkommet på vingerne så
tidligt? Jeg vælger at tro på det sidste.
Ved 7.30 tiden har solen ffiet magt, og

Sanglærkerne nyder godt af varrnen.
Luften er levende. Fra græsset og så

ske Øhav.......så hvorfor ikke! hvad

langt øjet rækker er der et mylder af
baskende vinger. Sangen er så intens,

skelser

at det næsten er umuligt at vurdere,
hvor mange her er....og det er i øvrigt
også lige meget, for sådan en oplevelse skal ikke gøres op i tal.

Da jeg når til riffelbanen, går 5060 Store Regnspover i luften helt ude
ved Knuden, og jeg imPoneres af det
store antal på denne tid. Ligeledes
letter 35 Rødben, et sted ude ved Søby Monnet, og forsvinder ud over havet i samlet flok.

Digesvaleme, eller Jordsvalerne,
som Achton Friis kalder dem i "De
danskes Øer", er lettere at tælle nu.

der mangler af aktivitet og overra-

i fugleverdenen

herude nu, er
gengæld i blomsterverdenen,
især på skrænten. Vårø Knude er
spækket med vækster af alle farver og
former. Jeg fotograferer som en gal
Hvad min flora ikke kan hjælPe mig
med, kan jeg i så fald sPørge andre
kyndige til råds om. Bogen fortæller

der til

morgcttlrtatl og

l kig tttl ovt'r

lllt

vet mod sydvcst. Kttops'u'ltttcrttc el'
begyndt at sirtttle sig, llcrlc rttcllcttl
Birkholm og Stryrro Krrlv trullcr icg
omkring 2200.

Fem minuttcr (rstover lilr krttrtlctt
hører jeg en rylc..lcg lrirr lllcrctlc sct

mig dog, at her vokser Almindelig
Kællingetand, Strandkrageklo, Bi-

ryle flere gange i clag, tttctt tlcttttc llcr
opfører sig mærkcligt. l)crt skrtlclcr
voldsomt ud og konlrncr llyvcrrtlc lllerhøjst lt/z-2 metcr lia rrrig. Sir:ttcr
sig i græsset, for igen at llyvc tæt lirr-

dende Stenurt, Harekløver, Torskemund og Kveller, som gror næsten ud

hed så meget, at den får gcrlnct rnig ct

i vandet.
Fra toppen af knuden ffir jeg min

bi mig og vækker min

optttærkstlttt-

godt stykke hen ad kysterr. Og dct cr
vel netop meningen, for icg cr næstcn

frr det til ca. 40 Par.
Jeg har altid øjnene vendt nedad
mod Knuden. I dag falder mit blik På
en mørk brunlig klump helt nederst i
klinten, der hvor havet først bider sig

Jeg

ind i lervæggen. Jeg er med det samme klar over, at det er noget organisk,
og min nysgenighed ffir mig til at
grave. efter lidt kradseri med en sten
får jeg en lille frønnet træstub frem.
Det kan være min fantasi spiller mig

et puds; men det kunne jo tænkes' at
denne stub er et levn fra før istiden,
som nu 10.00 år efter er kommet frem
i dagens lys. godt gemt og konserveret af metertykt lag ler og nu ved bølgernes kraft gravet frem til beskuelse.
min fantasifulde tanke er måske udsprunget af, at jeg har læst om rester
af skove, hvor stubbene nu tusinde år
efter er fundet på bunden af havet. så
vidt jeg husker også her i Det sydfyn-

e

Strandskade over Monnet. Foto: Biofotct/Erik Thctmsen'

sikker på, at her et sted, alt for tæt på
mig, gemmer en eller flere unger sig i
græsset, og den snu ryle mestrer alt
tbr godt at få lokket mig af vejen.
Mange af loerne her ned til Søby
Monnet er nu tørret ud efter den sidste uges kraftige sol. Der, hvor der før
var bundløst slam, er der nu en skorpet tør og fast overflade, enkelte steder overgroet med Strandgåseurt. En

lille grønrød kødet opvækst, som virker helt gummiagtig, når man lader
hånden glide hen over.

På vej over engen, over til Søren
Møllers jordlod, viser en Vibe tydelige tegn på, at den har unger i nærheden. Den følger mig helt til dørs, og
trods min ihærdige søgen finder jeg
ingen unger. Græsset er også rimeligt
højt her, og gemmesteder er der nok
af.

Det er med skuffelse, jeg ikke finder den Rødryggede Tomskade her på
Sørens stykke jord, og jeg må "nøjes"

med spandevis af grønne frøer, som i
kaskader af maveplask springer i søen, da jeg nærmer mig. Der er stadig
en kop kaffe tilbage på kanden, og
her ved søen bliver den skyllet ned,
mens jeg glæder mig over de mange
forskellige guldsmede, som jeg lover
mig selv engang at lære navnene på.

Lørdag den 4. august
Som den seje gut, jeg gerne vil bryste
mig af at være, hører jeg til de perso-

ner, der påstår, at dårligt vejr ikke
findes; det handler kun om den rette
påklædning. Med det i baghovedet
begi'r jeg mig ind på Monnet, vel vidende at vejrudsigten lover regn op
ad formiddagen. Samtidig vil jeg gerne prøve at vise, at der ikke altid er
sol og høj himmel herude, så denne
dag må simpelthen være perfekt. En
ekstra vandtæt jakke er pakket i rygsækken.

To søvnige Fiskehejrer letter ca. 100
meter fremme og kort efter kommer
en Lille Regnspove flyvende ind fra
vest - OK, det var så dagens velkomstkomit6.
Der er som sædvanlig ikke meget
liv så tidligt. Engpiberen er nok mest

morgenduelige og er allerede aktiv,
både påjorden og i luften. en flok på
fem vimser rundt omkring mig - mon
ikke det er en lille familie.
Sanglærkerne kommer der først
skub i, da solen ffir mere magt. Ja,

rigtig hørl, for solen er faktisk

på

himlen. Det er noget grumset derude
mod sydvest, men lige nu glæder jeg
mig bare over, at det endnu er rimeligt vejr.

Et par Hvidklirer, son jeg

for

længst har hørt, står nede i bugten
med trædestenene. Det er lavvandet,
og de fouragerer på de mudrede banker, d6r, hvor der normalt er vand.
Havet mod øst bliver afsøgt. Der
er sandelig ikke meget liv - i hvert

fald ikke sammenlignet med perioder
tidligere på året. 12 Gråænder, højest
20 måger i flere udgaver og et hah't
dusin Knopsvaner, heraf et par med
tre unger, er hvad jeg ser. Langs ky-

lidt vadefugle.
Strandskader, Viber, Rødben , en enkelt Almindelig Ryle og 5-10 Hjejler,

sten står der dog
nogle stadig

i

sommerdragt, andre

helt ensfarvet brune.

En Dobbeltbekkasin letter med et
gennemtrængende hvæs ffi meter fra
mig, og det gi'r det sædvanlige gib i

6n. To Mudderklirer fouragerer helt
Lille Regnspove på træk. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.
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ude for enden afLangodde.

Det cl trrrdcrligt tltctl tlct r t'ir', rrldrig som ntatt lirrvcrtlcr, og rttt skirrner solen. I)crlirr hcsltrltcr .icg,. lrt
morgenkaf-lcn skal drikkcs hcrrrtlc pii
Langodde, mcns .icg trullcr, llvltl dcr
ligger på havct trtotl vcst. I)cl cr ltlllsten samme billcdc sottt tltotl osl, stort
set kun Knopsvancr. l)og kotlttttcr ctt
flok Skarver, helt rloiatligl 1(r, llvt
hen over Vårø Kntrdc. l)c skrrl tlok tttl
og tømme havet tbr dc sitlstc prrr Ålckvabber. Herfra hvor .icg sitldcr, klrr
se andre Skarver. l)c 4 sicltlcr trdc
på bundgamspælene ligc til ho.irc lirr

jeg

Knuden. Varmedisen viskcr pælcnc
ud, og som de hænger der rncd udbredte vinger, ligner de mcst dc korsfæstede fra Golgata.

Ind over det bredc

stYkke

På

Monnet kommer en rovlugl flYvende.
Den er utrolig mørk, og.ieg må sttrdere den længe, før jeg får den bestemt
til en Rørhøg han. En cnkclt'l-årnfalk
muser derinde over engen.

Jeg kan næsten konstant høre
regnspover. De kommer llyvende i
små flokke på 5-10 stykker. faktisk

helt ude fra Knuden og helt om til
leddet ved indgangen til Monnet. På
vej vestover støder jeg på cn lille f'lok
Tornirisk. De er enormt aktivc - aldrig i ro - snakkendc kommer de flYvende, alt andct cnd målrettet, lor
kort efter at slå sig ncd i græsset. Og
så tbrlia og om og onr igen.
Når man cr på Monnet, kan man
næsten ikke andet end falde over de
gule Engmyrer. lkke kun bogstaveligt, men mest fbrdi deres tuer findes
ovcralt. Det er uden sammenligning

for fætdning af svingfier, kYsteme er S,ldt med dem. Nu samles

dct rnest talrige dyr herude, på trods
al'at man næsten aldrig ser det. Jeg
har i hvert fald ikke set en eneste ene.
l)cn har vakt min nysgenighed så
rrrcget, at jeg simpelthen måtte læse
noget om det lille væsen. Hele dens
lir:rden og livscyklus er imponerende,
og ikke mindst det enorme antal, der
cr på en strandeng som Monnet. Jeg
lrar prøvet at gange op - det tal, man

sæson

l)er bli'r så mange nuller i tallet, at
icg ikke ved, hvad det hedder. Men,

slagsen forøger artslisten for

lirrmoder, der er pr. kvadratmeter - til
hvad der skulle være på hele Monnet.

som jeg også læste, kan det udtrykkes
på en anden og mere overskuelig måde. Hvis man forventer en tilvækst for
kreaturer, der græsser på et sådant
område på 1 10 kg. pr. ha. pr. år, er

den tilsvarende tilvækst for Engmyre

på 145 kg. Der må godt nok

være

mange myrer....ikke?

Over Vårø Knude er luften fuld af
Digesvaler. Det fugtigvarme vejr må
ffi. insekterne til at flyve, og nu er der

de der ude på

lafi

vand, hvor de sta-

dig kan fouragere, selv om de ikke
kan flyve. Det store tilbagetræk af
vadefugle er endnu ikke begyndt. Der
har været lidt Mudderklirer og Hjejler
langs sydkysten, men ellers ikke noget spændende. I bugten ved SøbY

Monnet er der heller ikke voldsomt
med overraskelser, men 4 Krumnæbbede Ryler og en enkelt islandsk af

lille

eksotisk

i

år. En

overraskelse i kraft af

tre Sorte Svaner bliver det også til her
i bugten. Mon ikke vi snart ser unger
af denne faunaforfalskende parkfugl?
Det er blevet til mindst 4 forskellige Rørhøge i dag, alle med karakteristiske kendetegn. En enkelt Musvåge i hegnet mod nord og hele 47 Store
Regnspover helt inde ved leddet siger
pænt farvel for denne dag. Vejret...ja, regnen udeblev, så beskrivelsen af Monnet i dårligt vejr må vente.

f-estmåltid for mindst 150 Digesvaler.

Det tunge. tugtrge vejr ffir mig også

til at overveje en dukkert.

Jeg har

godt nok ikke fået badetøj med, men
derjo ikke andre herude og ingen, der
kan forarges, så der går ikke mange
øjeblikke, før jeg er i bølgeme. Det er

godt nok koldt. og kun mit "behårede" bryst får mig til at tro, at jeg sta-

Fredag den 28. september
Det er halvt op på formiddagen, før
jeg er herude i dag. Planen var, at jeg
ville være her ved solopgang, men
tågen lå så tæt til morgen, at jeg knap
kunne ane hegnet på den anden side
af vejen. Og hvem gider se På fugle
under sådanne betingelser?

Selvom det stadig er diset nu, er

dig hører til hankønsvæsneme.
Så er det op på Knuden og få en
god varm kop kaffe. Mit obligatoriske
tjek af øhavet fortæller, at der fra
Hjortø til Strynø ligger mindst 5300
Knopsvaner. Det er ved at være høj-

det glædeligt, at Knuden

derude
længst mod vest tydeligt kan ses. Ud
mod Langodde er det noget mere

grumset; men mon ikke det letter
snart?

t4

Her er fuldkomment stille, ikke en
vind rører sig, og end ikke en traktor
eller en bil i det fierne bryder denne
helt specielle ro. Ved første øjekast er

der ikke mange fugle, luftrummet er
på nær nogle måger tomt. En flok

Stillitser er dog en undtagelse, de
kommer tæt hen over mig for kort
efter at slå sig ned i nogle lave tidsler.
Et kig sydover i teleskoPet afslører, at der er gæs derude. Her er rigtig
mange, men jeg kan kun se deres hoveder, da de er dækket af landskabet
og den høje vegetation. Desværre er
en ny tågedyne ved at bevæge sig ind
over Monnet, og selv om jeg både

kan se Bramgæs og Grågæs i flokkene, kan jeg ikke mere se, hvor mange
af hver. Jeg må tættere På. Tågen er
nu meget tæt. Om det er det, det gør
gæssene så tillidsfulde, ved jeg ikke,
for mindre end 100 meter fra dem kan
jeg sæfte mig, uden at de tager notits
af min tilstedeværelse. Ja selv de
normalt så sky Grågæs er rolige. Jeg
beslutter mig for at gå ud til kysten og
vente - og håbe på, at tågen snart let-

ter. Himlen over mig er blå,

men

rundt om mig ligger tågen og reflekterer sollyset, så man næsten bliver
sneblind. Jeg kan lige så godt tage
min kaffe og madpakke nu, mens jeg
venter. Ude over havet kan jeg høre
Knortegæssene snakke.

Efter en halv times tid klarer det
op ude fra vest af. Omkring 125 Gråænder, over 200 Blishøns og en del

Krik- og Pibeænder kommer til syne i
tågen. Da det bliver så klart, at Strynø

kan ses, karr.icg tlullc gotll 2(X) Krropsvaner derude. Ntr cr dct ogsii kllrrt
nok til, at jeg kart lri giort rtrrrrltltlrl pii
gæssene derirrdc pii crrg,crl l)ct cr ikke så enkelt. I lcr cr rrriiskc 5(X)-(r00
gæs i alt, der står hltntlt rrntlct hiidc
Bram- og Grågæs, tlg tlctt ttiruvrlc cng
skjuler mange al luglcrrc. .lcg liir tlct
til ca. 200 Grågæs og 3(X)-4(X) llram-

gæs. Jeg har aldrig sct sii nlarrgc
Bramgæs raste her På Monrrct. [)c
fleste græsser, men sjovt at sc, hvordan enkelte fugle har placcrct sig på

små forhøjninger, hvorfia dc mcd
strakt hals holder vagt lor rcsten af
flokken. Hvomår mon der er vagtskifte?

Ude over havet er der uro. Det er
Blishønsene, der pisker rundt, og jeg
bliver straks oPmærksom - er der
Vandrefalk? Der er ingen tvivl om, at
er der Vandrefalk, så har Blishønsene
set den længe før, jeg har bemærket
den, men hvor meget jeg end søger,
kan jeg ikke se nogen. Det var nok
falsk alarm.
Jeg ville godt have været ude På
Langodde, men jeg nænner ikke at
skræmme gæssene På vingeme.

Hvad der ligger mod øst På den
anden side af Langodde, tæller jeg
gennem teleskoPet og må leve med, at
der nok er noget, jeg overser.
En del Landsvaler og EngPibere

trækker sydover, og lidt ryler, Strand-

hjejter og en Stor Præstekrave passerer forbi mig langs kysten. Da jeg går
ud mod vest, letter en endnu en flok

Grågæs næsten ude

ved

Knuden,

dem, uden dc lcttcr. l)cr giir rygtcr

jeg tæller 82. Sammen med dem letter
en stor flok ænder som lægger sig lidt
ud på havet. Det er Krikænder, og her
er hele 320 af slagsen. Sjældent at se
så mange i en flok her på egnen.
Det er meget lawandet, og jeg går
ned til kysten for at kigge lidt sten. En
fin forstenet musling bliver det til.
Halvt Knuden rundt får jeg talt
Skarveme på bundgarnspælene. Men
jeg vil op på Knuden. Jeg må se, om
der er Knortegæs på havet. Underligt
nok er der kun ganske få, og jeg kan
med god vilje højest ffi det til 30. Det
er ikke mange, set i lyset af de godt
3000, vi så trække ved Dovns Klint i
onsdags. Til gengæld er der mange
Toppede Lappedykkere, som åbenbart er taget

I

om at en Rødhalsct ( iiis cr sct ntcllcttt
Bramgæs, vist ct stctl i Skrirrc, sii dct
må da tjekkes. Mcrr ne'i....ikkc clcrrrrc

gang.

i

rer ffir jeg resterne af madpakken,
mens jeg nyder synet af hele herlige
Monnet i fugleperspektiv. I bugten
ved Søby Monnet ligger endnu 10
Knortegæs samt 92 Knopsvaner. I
bunden af bugten ligger også mange
ænder, men dem tæller jeg, når jeg
kommer tættere forbi. Da det stadig er
noget diset, kan jeg ikke artsbestemme dem herfra. Til gengæld kan jeg
se flere områder med store champignons langs kysten mod nord. Mon ikke de kan blive et lækkert supplement
aftensmaden.
Flot syn, Bramgæssene, og nu kan

jeg tælle dem nøjagtig, der er 398
Stenpikker, ån af Monnets efterårsgæster. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

i

alt. Da jeg går videre, er jeg klar over,
at jeg forstyner dem. Men endnu 150

meter fra dem kan

jeg i ro

tlc pii

virrgcrrrc,

Musvåge og en Spurvehøg skruer sig
op i luftrummet hen over dem. [:t par

selskab med et hah't hundrede kreatu-

til

sidst giir

ind fra marken mod nord, mens cn

til havs igen.

læ af den gamle vildrose og

Til

smukke, som dc cr, tlnrgcr tlc lilbagc,
hvor de kom fia. Man rrti sirnpclthcn
begejstres, for smukkcrc giis lrar vi
vel ikke.
Nu kan jeg lå plukkct Irtittc svanrpe og få talt ændernc i Soby Monrtct.
Med en lille flok på syv, s«rnr ktttttt'rtcr
trækkende fra øst, blivcr dct til i alt
18 Spidsænder her, mcn cllcrs cr dcr
ikke noget at skrive h.iem orn. tl Store
Regnspover kommer lavt l)yvcnde

iagttage

Stenpikkere tester clc små hø.idepunkter i landskabet, da .icg bcgivcr
mig hjemad. Det er ult.
Fra leddet får jeg ct sidste kig ind
over Monnet. Langt ind over bugten
er en flok Stære, i cn rniniudgave af
Sønderjyllands "sort sol", r,'ed at lave
flyveopvisning. I tclcskopet kan jeg
se en Spurvehøg pii .iagt rnidt i f)okken. Det er altså årsagcn til Stærcnes
viltre flugt.

DOF Fyns hjemmeside

Statistik for observatiorrer af Gæs
' ,.T-,. i(crla:c

Af Søren Gjaldbæk

Vil du vide hvor mange

i
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Uge Antal

Brændegård Sø
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musvåger,

der er set på Fyn de sidste 5 uger?
tjvilke observationer RYT har indberettet siden 12. august? Hvor mange
og hvilke lappedykkere, der er observeret

:ti

september?

a. Man kan søge i databasen ved at
klikke ind på"søg".
b. Man kan indtaste sine observationer direkte i databasen ved at klikke ind på "nye obs".

Vil du

have en liste over observationer af sjældne fugle i amtet de sidste
7 uger? Disse spørgsmål, og mange
andre, kan let besvares ved at besøge

DOF Fyns hjemmeside, takket være

et stort arbejde udført af Martin og
Hans Rytter. Alle observationer, som
indberettes til DOF Fyn, bliver organiseret i en database, hvor man så kan
søge og sortere efter interesse.
Som bruger vil man formodentligt

gå ind under "observationer" og

se

den sædvanlige liste over de seneste
dages iagttagelser. Som tidligere er
nogle observationer skevet med en
bestemt farve, som det ses i skemaet

Søg og du skal finde
Går man ind på "søg" kan man speci-

ficere sine interesser. Der kan

af mere end

25

Troldænder i Slambassinet i uge 38 et resultat, der formodentlig ikke interesserer andre end SG, og muligvis
heller ikke denne. Men der er et virkeligt stærkt søgeredskab, hvis man
er interesseret i detailoplysninger af
enhver karakter. Ved at gå ind under

nedenfor:

"statistik" kan man ffi en grafisk
fremstilling af antallet af observatio-

Det nye er, at man nu har adgang til

ner af en art eller artsgruppe i en given periode, både træktal og rasttal

to tlng:

Grøn:

-Q77)

38
37
36

I (161)
-(1373)
I (75)

I(ss3)

34

l(0)
l(7)

aa

I

32

l(11)

35

(130)

Statistik over obseryationer

af

trækkende gæs over en I 0 ugers pL'rfutdL'

søges

på art, artsgruppe, antal, periode, observatør og lokalitet samt kombinationer af disse. Det er altså i princippet
muligt at få en liste over alle SG's

observationer

39

Observationen er gjort på et usædvanligt tidspunkt - f.eks.
Gulbug ijanuar eller Rødstrubet Lom ijuni.
Observationen er af (for aften) mange individer - f.eks. 4 Aftenfalke eller 142 Tornirisker.
Sjælden fugl, f.eks. Kirkeugle eller Rødstrubet Piber.
Fed Rød:
f.eks. Ellekraqe eller

bliver vist. Dette punkt har dog den
svaghed, at programmet ikke kan
sortere gengangere fra. Skulle 12 glade observatører have indberettet, at de

har set Damklire i Bøjden Nor, vil
statistikken oplyse, at der er set 12
Damklirer. Det er dog næppe et Problem i praksis, da de fleste "søgere"
også vil gå ind og kigge på de konkrete tal. Graferne vil altid give et
fingerpeg om, hvomår der har været
maksimum og minimum for forekomsten.

til

Hans

skulle være spørgsmål om cns obser-

vation. Opretningen tager 20 sekunder, så utålmodige sjæle behøver ikke
at holde sig tilbage. Når man klikker
ind på "nye obs" opgiver man sit brugernavn og password. Der kommer så
et skema, hvori lokalitet, dato og tidsrum indtastes, og et skema til indtast-

ning af arter. Heri skrives art, antal,
adfærd, alder og bemærkninger. Adfærden beskrives af nogle fbrud defi-

basen

skal du oprettes som bruger. Det
foregår særdeles enkelt: Man sender

en e-mail til

de, der administrerer databasen, kan
komme i kontakt med en, hvis der

nerede adfærdskoder, l'. cks.:

Indtastning af observationer
For at indtaste observationer

adresse ogleller et teletbnntrmmer, så

SY, N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV,
TF, R.

Rytter

Blå:

(obs@dofffn.dk) med sine DOFinitialer (RYT, MMJ, etc.), der bliver

SY betydcr syngendc, de næste 8 an-

Rød:

ens "brugemavn". Derudover opgiver

trækforsøgende og Il. rastende. Føler
man sig ikkc dækket ind af disse muligheder kan man skrive en kommen-

O

b s

erv at i on erne s farv

e

kt

de

r

man et "password" efter eget valg, så
man ikke kommer til at opleve, at andre indberetter i ens navn. I den for-

bindelse skal man opgive en e-mail-

-f
giver en trækrctning, F

tar

i

betYder

feltet "bemærkning". Har man

f.eks. set 230 Musvåger trække SV og

lidt syd, returrrcrc, skrue rundt en halv times tid,

det som en stavefejl
rettet senere.

vil dog blive skjult - prøv
Havørn i yngletiden. De
med
f.eks.

irrdcn flokken gled nord kan det indhcrcttes til basen som 2 poster, se ne-

Når skemaet er udf,ildt klikker
man i feltet "OK". Programmet viser

vil

tlcn lbr.

nu ens indtastninger, så man kan se
efter, om det nu var det, man mente.
Nogle af disse vil sikkert være skrevet med rødt - det har i hvert fald været tilfældet for alle mine forsøg. Det
be§der, at der er en stavefejl eller en
anden uregelmæssighed. F.eks. accepterer programmet ikke "Edderfugl", det skal være "Ederfugl". Hvis
en post er skrevet med rødt, og man
ikke kan se en stavefejl, kan proble-

100 Musvåger trække

Nu er det ikke altid, at man har
l'iict spurgt fuglen om, hvor gammel
tlcn er, og måske har man ikke lagt
rnærke til fuglens adfærd og måske
har man ikke noget at bemærke. Det
hctyder ikke noget lor registreringen,
mcn der skal opgives et antal, ellers
hliver ens observation ikke registrerct. Hvis man ikke er sikker på antallct, kan man give et kvalificeret gæt
og så skrive i "bemærkning" at tallet
ikke er eksakt. Har man f.eks. været
på Fyns Hoved og oplevet, at der var
Itødhalse i hvert eneste krat, kunne
man indberette det, som det ses nederst på siden.

Under indtastning navigerer man
leltest i skemaet efter følgende regler:
Man går et felt frem med "Tab" (tabulatortasten) og et felt tilbage med

"Shift+Tab". Man bør undgå "mellemrum" efter artsnavnet, da programmet

i skrivende stund vil

opfatte

met være, at man har tastet "mellemrum" efter artsnavnet, f.eks.

"Huldue_" og ikke "Huldue". Man
går så ned i bunden af siden, hvor
man kan klikke sig tilbage til indtastningsskemaet og rette fejlene. Når
man har ffiet rettet fejlene bekræftes
indtastningeme, og indberetningen er
slut. De bliver øjeblikkeligt sat på
hjemmesidens visning af observationer, hvilket man kan overbevise sig
om ved at gå ind under "obs". Observationer, som systemet opfatter som

Antal Adfærd Alder Køn
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{Jdsnit uf skemaet

til indberetning af observationer.

første 24 timer efter indberetningen
observationen være angivet med
§Yl. Indtastningsskemaet har kun
plads til 30 poster, har man flere må
man oprette et nyt skema. Hvis man
sørger for at "hovedet" med lokalitet,
dato og tidsrum er det samme, bliver

observationeme

vist under et

På

hjemmesiden.

Advarsel: Man skal ikke klikke i
feltet "Tilbage" (det er markeret med
en venstre-pil), som normalt bringer

6n tilbage til fonige side. Det vil
slette indtastningsskemaet, og man
bliver nødt
des

til

mand", Ilans l{yllcr, gik tlc i grrrrg i
det små. Bestyrclscrr lirr l)( )lr-lryrr
blev inddragct. og tlc hcvilgctlc dcrr
computer, dcr i dag tlcls korcr lr.icnrmesiden, dels kørcr tlrttrrhltsctt og dcls

kører foreningens c-ttrltil. Mtrrrgc timer blev brugt, indcn systcrllct var

prøvekørscl i sltttrringcn al'
lille krcds prøvcklrrtc indtastningssystemet i et par trgcr, sii
eventuelle fejl kunne blivc lugct ud. I
dag, hvor systemet har værct i brug i
knap 2 måneder er der mcldt 3tJ00
observationer ind, de 90%o lia obscrvatører, der er tilmeldt som brugere.
Der er plads til flere millioner poster,

klart

til

august. En

at starte forfra. Ligele-

vil ethvert forsøg på at rette i

ad-

færdskoderne med "delete" slette hele
skemaet - der er kun de kanoniske
adfærdskoder-

Ovenstående skulle nødigt virke

afskrækkende - systemet er meget
brugervenligt og selvinstruerende, det
kan kun anbefales at prøve. Der er
ingen problemer ved brugen, når blot
man ikke prøver at ændre adfærdskoderne, og ikke klikker i det (fra internettet) normale "tilbage-felt".

Bemærkninger
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Projektet
Ideen om, at folk selv skulle kunne
indtaste deres observationer til hjemmesiden, er af ældre dato (det vil i IT-

alderen sige et par år), der var blot
ikke de tekniske muligheder til stede.
De dukkede op senere, og i februar
kunne Martin Rytter se, at det ville
kunne lade sig gøre at få systemet til
at køre i praksis. Sammen med "far-

Martin Rytter, programmØr på DOFFyn l{ebbase.

så man behøver ikke at holde sig

til-

I forbindelse med det ny system er

af

en

DOF-Fyns telefonsvarer blevet nedlagt, den bliver i forvejen brugt af
meget ffi. Observationer, der ikke
indberettes via hjemmesiden, kan viderebringes via telefon på 62 27 20

bage! Systemet administreres

administrationsgruppe, der blandt an-

dct indtaster observationer, som indscndes på anden vis: pr. telefon, email eller almindelig post. Man skal
altså ikke afholde sig fra at indsende
sine observationer på "klassisk vis",
hvis det er det, man har det bedst
med. Erfaringerne har vist, at flere og
llere indsender observationer via PC,
så tiden er moden

til

denne nyskabel-

se. Det sparer Jacob Sterup Andersen
lbr det meget store arbejde, som det
har været at indtaste alle årets obser-

vationer til brug for udarbejdelse af
årsrapporten; de fleste vil fremover
være indtastet af observatørerne. Tidligere har det kun været muligt, hvis

observatøreme gjorde brug

af DOF-

basen, der ikke er videre brugervenlig, og måske blandt andet derfor kun
blev benyttet af en lille sektererisk
skare. Administrationsgruppen er også "politimyndighed": usandsynlige
observationer saneres væk, hvis de
ikke kan bekræftes, systemet skal væ-

re troværdigt. Man behøver ikke at
bekymre sig om, hvorv'idt de oplysninger man indsender måske ikke
burde offentliggøres, det kunne for
eksempel være tilfældet for sjældne
ynglefugle eller for truede arter. Systemet tilbageholder automatisk sådanne indberetninger, som kun vil
indgå i statistikker og rapporter, når
det er forsvarligt.

26 eller 23 34 86 36, på

e-mail

"obs@doffon.dk" eller traditionel
post ("snail-mail") til Hans Rytter,
Nyborgvej 88, Trunderup, 5772
Kværndrup. I øvrigt kan man henvende sig til alle administrationsgruppens medlemmer - se under
hjemmesidens punkt "Kontakt".

Fremtid
Lige nu koncentrerer systemdesigner-

ne sig naturligvis om at trimme systemet, så det bliver så godt og let at
bruge som muligt. Nogle amter har

ytret ønske om at komme med. Det
vil være muligt at sende meddelelser
ud til folks mobiltelefoner - hvis de
skulle ytre ønske herom. Man vil
kunne indsende mødeindkaldelser eller annoncere fugleture. Man vil selv
være i stand til at bestemme, hvilke
oplysninger, der skal vises.
Vi har givetvis ikke set det sidste
fra de to "Ryttere", som fortjener stor
og uforbeholden ros for såvel kreati-

vitet som kolossal arbejdsindsats resultatet er imponerende og til stor
glæde for alle, der vil følge med i,
hvad der foregår på fuglefronten.

Æbeløfredningen
Af Jens Bækkelund
Æbeløfredningen, som vi har fulgt i Havrevimpen, er nu andclig w'tl rtt ttli sitt
afslutning. Jens Bækkelund boede i hele 1999 iforpagterholigatr 1>ti .l"hcltt

Allerede i 1987 prioriterede Fyns
Amt Æbelø højt. Man mente, at skoven skulle udlægges til urørt naturskov.

I

1989 besigtigede Fyns Amt og
Danmarks Naturfredningsforening

(DN) Æbelø. Senere på året bad man
ejeren

af

Æbelø, Grevenkop-Casten-

skiold, om et møde for at drøfte en
eventuel fredning. Ejeren var dog ikke særlig samarbejdsvillig, og da
denne

i

1992 fældede 6 ha. gammel

bøge- og egeskov, nedlagde Skov- og

Naturstyrelsen i 1992 §34-forbud for
at forhindre yderligere hugst. Den 2.
februar 1994 rejste DN og Skov- og
Naturstyrelsen fredningssag for Æbelø, Æbelø Holm og Dræet. (Et kort
over området kan findes i Havrevimpen nr. 2, 1999, side l6).

Den tidligere ejer gik imidlertid
konkurs og den 1. maj 1995 købte

V.

Jensens Fonde, som blandt
andet også ejer Vejleme, Ølundgårds

Aage

Inddæmning og Firtalsstrand, øeme.
Herefter gik frednin gsforhandl in gerne
meget lettere, og i august 1998 kom
Fredningsnævnets endelige afgørelse.
Der var dog uenighed om enkelte
punkter, især om hvorvidt nordkysten
skulle lukkes for offentligheden. Det
ønskede blandt andet ejeren, DOF og
Fuglevæmsfonden for at skabe mest

mulig fred og ro fbr lirglc og dyr og

for at se, hvordan

nalLtrctt

villc

trd-

vikle sig.
Derefter blev sagcn lrrgct oP

i

Naturklagenævnet, som lttt cr komtnct
med den endelige afgørclsc.
Den går kort fortalt ud på, at skoven skal overgå til rrrørt naturskov,

hvor der hverken må plantcs cller
fældes træer og andre planter, bttrtset
fra brændseI til øen. Grøfieme på den
centrale del af øen tilstoppes, så man
får en højere vandstand. Nordkysten
er ikke blevet lukket, så man kan stadig gå hele øen rundt langs stranden.
Til gengæld er enkelte skovveje blevet lukket, hvilket giver mere dybde i
skoven og dermed mere fred og ro for
fugle og dyr. Der må heller ikke udsættes Fasaner eller andre arter ud på
øerne. Tidligere blev der udsat op til

15.000 Fasaner om året pL Æbelø.
Vildtbestanden skal holdes på et passende nivcau, så skoven kan forynge
sig selv. Der er ikke fastsat noget antal, dct skal vurderes på længere sigt;
men cn bestand på 80-100 Dådyr som
nu ser ud

til

at være passende.

Æbelø har på 10 år forandret sig
fra at være en intensil't drevet skovog jagtejendom til at være en ø med
urørt naturskov.

havde spottet en Hvidrygget Flag-

Letlahd, maj 2001

Af

"Den lille rejseleder"

-

spætte i birketræeme et stykke henne
ad vejen. Det viste sig, den havde rede med unger i toppen afen knækket

alias Hans Rytter

lndledning

'l'irsdag morgen, den 2215 2001,
samledes 20 mennesker i Kastrup
Lufthavn. De havde et fælles mål: en
tugletur til Letland. Kontakteme i
l,etland havde "Den lille rejseleder",
fået efter adskillige besøg i landet.
Det var derfor muligt ved gode venners hjælp at sammensætte en spændende og billig tur.

Turen blev udbudt som en "overlevelsestur" med en latent mangel på
komfort og luksus. Der var arrangeret
I varmt måltid mad hver aften, og resten af måltideme måtte turdeltagerne
selv sørge for i form af fælles indkøb
og "køkkendans"...

vi at observere 160 arter.

I

Det første hit kom i bogen efter en
times kørsel. I landsbyen Taurupe
skulle Rita ind og ringe til landbrugsskolen i Ergli, hvor vi skulle bo og
spise de første 2 nætter for at advisere
om hvomår vi kunne være fremme.
Imedens gik folk rundt i omegnen, og
snart lød der et brøl fra Niels - han

I

Brølet tømte den

nærliggende

"smugkro" for ornitologer, der lod
vodka og andet "pullimut" passe sig
selv for at komme ud at se fuglene.
Efter lang tids observation, og et par
ruller film senere, drak de sidste ud,
og vi fortsatte vor færd.
Onsdagen blev brugt til at udforske højlandet omkring Ergli, der ligger 100 km øst for Riga. Vi var ude
og besøge nogle højmoser, hvor der
blandt andet blev set 5 Lille Skrigeøm i luften på en gang og en sø med
3 fredede småøer. På det sidste sted

havde "Den store rejseleder", alias

russisk fabrikat, og designet til at klare de barske veje ovre i Sibirien. En
rigtig slider er sjældent en skønhedsåbenbaring, og det var vores bus heller ikke! Mange af turdeltagerne sank
mundvandet en ekstra gang, inden de
steg ombord.
Den gamle bus holdt, dog hvad

24

t

Fra dagbogen

Klokken 13:00 lokal tid blev vi
hentet i Riga Lufthavn af engelsktalende Rita og chaufføren Guntis og
hans 24-personers bus. Bussen var af

den havde lovet. Den førte os 1709
km rundt på nogle af de ringeste veje
i Letland, kun afbrudt af 3 punkteringer...

birk.

På de 9 dage turen varede nåede

Tilbage i Ergli skullc hittct skyllcs
ned. Tretten af deltagernc havdc aldrig observeret Slaguglc t'ør, så det
blev lidt sent...
Torsdag skulle vi mødes med vo-

res guide, Andris, ved en gammel
forladt rede af Sort Stork. Vi mødtes
til den aftalte tid og blev straks ført
ind i skoven for at se reden. Det blev
en fugtig tur! Skovene i Letland er
meget fugtige, og mange steder står
der blankt vand året rundt.

alle Allikerne glinsende blågrønne,
hvilket fik ham til at råbe "Ellekra-

deme. Den eneste reelle indtægtskilde
man har i de fattige landområder er
skovdrift. Skoven dækker omkring 40
%o af arealet, og der sker i disse år en

Om aftenen skulle alle turdeltalidt kultur, så de blev
slæbt med ud til "Braki". En gammel
geme have

museumsgård hvor en af Letlands sto-

re digtere har boet.

Vi blev vist rundt

af en tysktalende guide, så Jørgen
måtte lige træde i karakter med sine
tyskkundskaber.
Foto : B iofoto/Erik Thomsen.

meget forstående...

Flemming, nogle problemer med optikken. Han havde byttet kikkert med
Mogens, og den lille Zeiss Jena tegnede i "Den store rejseleders" øjne

ge"!!!mange gange...

Hvidrygget Spætte.

afbrudt af et "prirnitthrol": "tlglc"l
Det viste hurligt at værc cn ordcntlig
basse, og snart stod dct klart, at vi
havde scoret turcns arrdct "riihit" Slagugle. Guiden stod tncd iibcn
mund og betragtedc hvordan 20
voksne mennesker kunnc tc sig rncd
et hit i nærheden. Bag clicr var hun

Efter rundturen på gården gik vi
en tur ud på engen. Her blev

vi

igen

Andris fortalte, at antallet af ynglende Sorte Storke er faldende. Det
skyldes primært forstyrrelser ved re-

kraftig rovdrift på skovene.
Når man får kendskab til en ynglende Sort Stork forsøger man at oprette cn I 5 ha forstyrrelsesfri zone i
en cirkel omkring reden. I princippet
mener alle det er en god ide, men i
praksis er det er svært - læs umuligt at ffi skovfolkene til at efterleve aftaleme.

rF

,--

Hjerper med 100-130 par, Lille Skrigeøm I par, Sort Stork 1-3 par, Natugle 10-13 par, Slagugle 3 par samt
Spurveugle, Skovhornugle og Perleugle. Vi nåede ikke at observere nogen afdelene...
Sidst på eftermiddagen blev vi
indkvarteret under primitive forhold
på reservatets "hotel" i landsbyen
Murmanstiene. Der var 6 senge til
deling, så de fleste sov på liggeun-

rejseleder" skulle givc hcndc ct lirrvelknus smilede hun stadig ovcr hclc

hovedet, lige indtil hørcapparatcrnc
begyndte at hyle over al dcn nærkontakt...

Fredag morgen klokkcrr (Xr:00
drog vi af sted fra "hotcllct". 'l'ttrctrs
første mål var nogle stttrc tnarkcr c[

derlag og madrasser på gulvet.
Inden aftensmaden var vi inde i
den lokale butik, hos "Sandra", for at
handle ind til næste dag. Det viste sig
den gode Sandra var en ung og energisk kvinde, der havde ået sat gang i
den lokale handel. Blandt andet udskænkede hun fadøl til kundeme til
den fordelagtige pris af 20 centimer

" Hotellet " i Murmanstiene.
Foto: Hans Rytter.

(-2,60 Dkr.) for 0,4 liter. Et kanontilbud
,\' I t

gugle. Foto : Biofoto/Erik Thomsen.

Klokken l3 gik turen

Kkrkken I I var vi fremme ved admirristrationsbygningen for "Teici Nature Reserve" der ligger i landsbyen

mod

"Krustkalni Nature Reserye". En
2912 ha stor næsten uberørt naturskov. Der er registreret 742 arter i
området, hvor af 106 arter er ynglende, l4 arter er sandsynligvis ynglende
og 22 arter er registreret som træk-

l,audona. Andris, der er videnskabelig medarbejder på stationen, viste os

cn udstilling om området og fortalte
orn deres arbejde i højmosen.

De følgende 2 timer blev brugt til

kende.

rl

observere i området omkring stati«rrrcn, der er et særdeles fuglerigt om-

De største attraktioner af ynglefugle i reservatet er Tretået Spætte
med 10-12 pzr, Hvidrygget Flagspætte og et overraskende højt antal

lirle.
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vi skulle

komme

til at benytte

par kilometer vest på, hvor vi hurtigt
fandt, hvad vi søgte; Urfugl. Vi så en
8-9 fugle i det flotte morgenlys.
Senere drog vi videre mod vest ud
mod øen Siksala, der ligger midt i
højmosen, der er på 19.000 ha. På
vejen derud strøg der en Hjerpe hen
over vejen. Desværre var det kun de
forreste i bussen der nåede at se den.
Før vi nåede ud til øen var de fleste en tur inde i højmosen. For at
komme der ind, skulle vi balancere
hen over en kanal på en udlagt træstamme, og det tog modet fra "tøsedrengene", der var bange for "lidt
vand".

os

flittigt af de følgende dage...
Den varme mad blev de følgende
4 dage indtaget på landbrugsskolen i
Barkava. Der blev virkeligt kræset
for os med en tre-retters menu og elegant betjening.

I

På vej tilbage til Murmanstiene
kom "Den store rejseleder" i tanke
om, at han vist havde vist glemt at
købe "noget", så vi måtte lige en tur
ind til "Sandra" igen. Det trak noget
ud, inden vi kom tilbage til "hotellet",
og den gode Sandra smilede over hele

hovedet med al den omsætning, hun
pludseligt havde fået. Da "Den store
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Dct blev en tung og fugtig tur,
nrcn udbyttet var flot i form af de
tnange kønne planter og ynglende

Lørdag blev en kold og blæsende
dag, hvor både mennesker og fugle
frøs...
Klokken 06:15 gik turen mod Lake Lubans. Søen er helt omkranset og
kontrolleret af dæmninger. For fi år-

h.icjler og Traner.

"Tøsedrengene" gik de ca. 2 km
ird vejen ud til fugletåmet på Siksala,
Irvor vi alle mødtes for at spise mor-

tier siden var dens udstrækning mere

Fuglene var rolige, og der var gode
muligheder for at fotografere. Det er
slet ikke almindeligt, at man viser

end dobbelt så stor, men i 60erne til
80eme anlagde man det store net af
fiskedamme omkring Idena og Nagli
for at producere karper til konsum.
Karpe er ikke så populær en spisefisk
mere, og mange af dammene ligger
ubenyttede og tilgroede hen. Aftrængig af vandstanden udgør de mere eller mindre gode lokaliteter for vandfugle. Generelt var vandstanden alt
for høj til at tilgodese fuglene. Blandt
andet var antallet af Sortterner skuffende lavt, og Hvidvinget Terne blev

ynglende fugle frem på den måde,

slet ikke registreret. Det kan

men med Slagugle gøt man en undtagelse. Det har vist sig, at artens aggressive sindelag også til en vis grad
beskytter den mod "stress" af menneskebesøg...
Sidste besøg før aftensmaden var
"Barkava Egeskov", der er kendt som

skyldes, at den endnu ikke var nået

en riSig god skov for spætter. Her
fandt vi turens første Mellemflag-

af en forvaltningsplan for

gcnmad.
Fugletårnet på Siksala er omkring
25 meter højt, så deroppe fra er der en
tbrrygende udsigt ud over hele området.

Efter middag var vi ude at se Sla-

gugle igen. Andris har omkring 50

i skovene i området.
De I 0 var kasser beboet af Slagugle,

kasser hængende

og vi var ude at besøge to af stedeme.

frem

Rørsanger

vi op til ctt dag
med solskin og kun .iævn vintl. lrra

I

at

Efter aftensmaden på landbrugsskolen var vi lige inde hos "Sandra"
for at gøre de nødvendige indkøb
(læs: PORTALIS) og holde "after-

regulere vandstanden i de ubenyftede
damme, således at der kunne skabes

birding"...

dæmningen langs søens vestlige bred.
Ved det første stop fandt vi en enkel

sjappede enge.

Vi
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kørte ad en lille grusvej på

var fiskedammene omkring Nagli.
Ved den første dam, syd lirr Nagli,
blev vi modtaget af en rastcndc l{ovterne. Den sad sammen med cn llok
Hættemåger og nød morgensolcn. Vi
sneg os derefter ind i områdct. lrørste
gennemgang gav ikke rigtig noget af
det, vi søgte, men da vi havde gået

I

rundt en halv times tid fandt

vi

3

Havøme, der sad og rastede i et træ.

Flodsanger.
Foto :

til yngleområdet.

for fuglene. Planen skulle bestå i

vi dircktc til
Lake Luban igen. Dagcns progratn

morgenstunden kørtc

Biofoto/Erik Thomsen.

Græshoppesanger syngende, og det
skulle vise sig at være den eneste, vi
registrerede på turen. Arten var øjen-

Hele området med fiskedammene
er privatejet. Det indebærer man skal
spørge om lov, og nogle gange betale
for at få adgang til området.
Med en relativ lille indsats, i form

spætte.

tttctcrs

mellemrum.
Søndag vågnede

dog

området,
kunne det gøres meget mere attraktivt

og sang rrrctl lji

1

I

synligt ikke kommet tilbage fra vinterkvartererne på grund af det kolde
vejr.
Ved de efterfølgende stop langs
søen fandt vi blandt andet Dværgmåge, Sortteme og en enkel Havøm. I
søen er der inden

for de seneste år

etableret en lille koloni af ynglende
Skarv. I rørbræmmerne sad Drosselrørsanger, Sivsanger, Flodsanger og

Pungmej se. Foto
sen.
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: B iofoto/Er i k Thom'

til bussen skete det!
2 Sorte Storke kom svævende ind

lllrr hundrede meter væk, og snart eftcr opdagede vi endnu 2 fugle i færd
rncd at fange insekter. Et par ynglentlc llærfugle på lokaliteten lod sig ik-

På vej tilbage

over området for at finde et egnet sted
at fiske. Den ene saffe sig ved en fiskedam og kunne betragtes igennem

kc se...

kikkert og teleskop. Erik prøvede at
få et billede af den, men den var lidt
lor langt væk.
Ved middagstid havde vi en aftale
om at komme ind i området øst for
Nagli. Det var meget besværligt at få
aftalen i stand, så vi måtte gå fra vejen og ind i området. Knapt ude af
bussen så vi den første Pungmejse, og

Turen gik derefter igennem mYldrctrafikken i Riga og ud til Kemeri
lige vest for Jurmala. Vi blev efter
nogen snak frem og tilbage indkvarte-

rct i administrationsbygningen "Meza
Maja". Efter aftalen skulle der være
rigeligt med plads; men den holdt ik
kc i praksis, så vi måtte sove på kryds
og tværs i flere lokaler og på 6n gang.

vi i løbet af dagen skulle finde 3 reder hængende i
det skulle vise sig, at
træerne langs vejen.

ud

Vores guide, Andris, gik direkte
huset for at snakke med ejeren

til

om den her tilladelse. Da han kom der

ud viste det sig, at grunden til besværlighedeme med kommunikationen var druk! Ejeren havde dagen før

fret

besøg

af den

Vi

det

så

til

Kemeri, vest

for Riga.
Turen gik syd om Teicu, hvor vi
gjorde et stop ved togviadukten for at
kaste et sidste blik ind over området.
Ved Ogre svingede vi mod nord
for at komme op til motorvejen mellem Riga og Sigulda. Sydøst for Garkalne skulle vi ind og besøge en lokalitet på en gammel russisk militærbase. Vel ankommet, og knapt ude af
bussen, fandt vi det, vi søgte; Ellekrage. En fugl sad på en lysmast et

hefti5...
"Afterbirding" hos "Sandra" som
sædvanligt. Hun havde godt nok luk-

ket butikken her søndag aften, men
det blev der hurtigt lavet om på....
Hele familien stod ude på trappen og
vinkede farvel til os, da vi drog tilba-

til "hotellet"...

Mandag morgen efter morgenmad
og pakning drog vi af sted klokken
07:15. Vi skulle i dagens løbkøre
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cl rrvl

stctl

til stor glæde for alle. l,idt scrlerc
vi et par Agerhøns - cn s.iældcn

fugl i Letland.
På vej tilbage til Kemeri holdt vi
ind for at se på en Bomlærke, dcr var
fundet dagen før. Den var et meget
stort hit i Letland, og efterf'ølgende
har vi hørt, at den er blevet "twitchet"
af rigtigt mange lokale ornitologer.
Lidt senere fandt vi endnu et "råhit"!
En Stor Skrigeøm viste sig På him-

melen. Arten er sjælden i Letland, og
det var første gang, begge vore guider
stiftede bekendtskab med arten i fel-

pensionerede for-

cirka 350 kilometer

prøvedc dcrclicr

kendt for at husc llvitlryggcl lrlirgspætte. Her var vi nrcrc lrcldigc os
fandt en enkel fugl. Ilcdclrtrllct ktrrlnc
vi desværre ikke findc...
På vej ind i bussen oPdagcdc vi crr
Lille Skrigeøm noglc l)r htrntlrcdc
meter væk. Den fløj lidt rtrrrdt i ornrii-

Det er anstrengende at være på farten. Foto: Erik Thomsen.

mand for SU i Letland, og de havde
fejret gensynet med hinanden noget

ge

men vi fandt irrgcrr. l)critrrotl v'rtr tlcr
en del ynglendc Svalcklircr i skovctl.

ten...
Observationen af Bomlærken og
den Store Skrigeørn blev straks rapporteret til Letlands Ornitologiske

Stor Skrigeørn. Foto: Biofoto/Erik
Thomsen.

Forening.

Efter indkvarteringen var de fleste
ude og se på parken. Her giorde en

Observationen

gruppe på 6-7 personer den første observation af Tretået Spætte.
Tirsdag morgen, fra morgenstun-

den, drog

vi

af den

Tretåede

Spætte aftenen før nagede en del af
gruppen, så vi kørte tidligt hjem til
"Meza Maja" for at se, om det kunne
lykkes at finde den igen. Den lod sig
ikke se...
Onsdag morgen var alle var tidligt
oppe for at komme ud og lede efter

med vores assisterende

guide, Jånis, ud i området for at lede
efter spætter. Først prøvede vi et område kendt for at huse Tretået Spætte,
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spætter. Efter et kvarters søgen fandt

den første gruppe den
Spætte

gen før ind over vore hoveder. Den
ville bare vinke farvel til os.

Tretåede

i et træ. Det lykkedes at få

nogle flere folk kaldt hid, inden den
fbrsvandt ind i skoven.
En times tid senere blev den Tretåede Spætte genfundet det samme
sted igen, og det lykkedes for en del
f'lere at se den. Til sidst var det vist
kun "Den store rejseleder", der ikke
havde set fuglen. Han løber jo heller
ikke så stærkt som de gør i Brugsen i

Afslutning
Efter en stille og rolig flyvning landede vi i Kastrup klokken l8:35. Med
en hektisk paskontrol og lidt "løb
med oppakning" nåede vi lige akkurat
toget til Fyn. Eskild kom desværre
ned på den forkerte perron, men vi
nåede at få ham indfanget, inden tog-

til afgang.
Der var en god stemning hjem i
toget. Alle virkede glade og tilfredse
- eller også var de bare trætte... Der
føreren fløjtede

Ulbølle...
Turens sidste lokalitet var sydsiden af Lake Babites. Efter lidt søgen
fandt vi en Sort Stork inde over skoven, og lige inden vi drog af mod Ri-

blev allerede på det tidspunkt snakket

om at gentage turen, så hvem ved,

ga, kom den Store Skrigeøm fra da-

hvad der sker foråret 2003...

Uglefinder i Kattepine
Af Esben Eriksen
fejlobs af Vandsanger, som vi bragte i Hovravimltcn nr I
2000 har sat gang i selvransagelserne og erindringen hos flarc ornitttlttgcr /i
har modtaget et par bekendelser, her en afdem.

lin artikel om

en

Har man blot 6n gang hørt den eller de; men netop ved Silkcborg var der
en gang set den dybt i øjnene, ja så er eksempler på, at den Storc I lornugle
lyldes man for altid med dyb respekt også havde ynglet på stejle skråninger
fbr denne Danmarks nye konge i inde i skovene. Stejle skrænter i skov
fugleverdenen. Den Store Hornugle. er der endnu flere af ved Silkeborg.
Det var netop med en sådan fasci- Kort sagt. Der kunne være Store
nation af denne mægtige ugle, at min Hornugler over alt! Trods vores eutbkammerat Rasmus og jeg havde sat os ri var vi realistiske nok til at indse, at
for at ville kortlægge bestanden om- det nok ikke var tilfældet.
Jeg vil her berette om en ugleaften
kring Silkeborg, hvor vi begge boede.
Det siger sig selv, at ffi interesse for sidst i februar, der fik en helt særlig

en fugl, der har en noget

forskudt betydning for

døgnrytme, kan være ganske krævende. Læg dertil at al aktivitet fra vores
side skete på cykel i det ganske kuperede område omkring Silkeborg i februar måned.
Først studerede vi kort og diskuterede egnede biotoper. Samtaler med
Jørgen Terp Lauersen, DK's absolut
førende uglemand, gav os den viden,
at den Store Hornugle til en vis grad

meteret sagde minus ni grader, dette

ville uden tvivl blive den koldeste
nattur - so far. Rygsækken var bevæbnet med en kande varm kaffe og
overtrækstøj, begge dele skulle varme, når jeg nåede grusgraven otte kilometer væk, som var første stop.

Klokkcn 18.00 står jeg klar ved
vådområder, hvor den grusgraven. Jeg har udset denne, da
om natten overraskede vandfugle ved lokale beboere har set en Stor Homat slå dem på vandet. En viden der er ugle jage en hare ved højlys dag et
"meget" brugbar, når man taler om par km. syd for, og der er ingen andre
Silkeborgegnen, også kaldet Søhøj- oplagte lokaliteter lige i nærheden.
landet. Vi vidste fra egne oplevelser Mørket sænker sig, graneme på sydkanten af grusgraven smelter samog litteratur, at den Store Homugle i
Danmark har en forkærlighed for men. I hver anden grantop sidder efgrusgrave. Dem er der rigtig mange af terhånden en Stor Homugle, men med
omkring Silkeborg, så det var loven- sammenknebne øjne og kikkert kan
var knyttet

Sort Stork med redemateriale, Letland. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

ugleundersøgelsen.

Klokken var ca. 17.30, og dagen var
ved at gå på held. Et kig på termo-

til
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jeg stadig afsløre, at det ikke er tillobstime, der hvor drømmene får frit
spil uden mulighed for selvkontrol før
næste dag.

Kun andejægeren kan

til

sine store maskiner, der står som store

mindst - lad dig ikkc slri trtl rrl e rr ll'ilobs.

har

liysende skygger i mørket. Den siddcr helt stille igen. Hvad var det, jeg

en tilfældig grusgrav og finde endnu et par af Stor Hornugle. Godt nok

i ornitologens skumringstime eller fejfældet. Jeg bevæger mig nu ind

i

dette lys ffi vished. Himlen er endnu
lys i vest, og kun mod himlen her er
det endnu muligt at bestemme "proportionsfugle". Et par ænders vingesus høres og bestemmes til gråænder,
da de flyver ind i lyset fra vest.
Der er meget stille. Mange stjerner er kommet frem. Nu er der kun en

jeg kun set denne ene fugl,

men

cn kat!!! Pludselig rejser den sig og
spadserer hen ad kanten. Et par gange
rc.iser den halen ligesom for at hove-

brug kikkert/ telescop og lyt pri lang

den lyse himmel. Helt stille sidder

den. Spejder den mon efter den hare,
jeg så da jeg kom. Pindsvin som ellers er den Store Homugles foretruk-

rc. Som om den vidste, hvor ydmyget
jcg føler mig. "Kan du se min hale?"
" Kan du se den?"

stille aftener høres lcnr

i al fald ikke fi

i

Slukøret cyklede jeg lige hjem.
l)aranoidt kiggede jeg mig tilbage flere gange, havde nogen set mig? Flov
over at vide, at hvis jeg ikke var blevet for at se den lette, og det gjorde
den af gode grunde aldrig, så havde
.ieg noteret en Stor Hornugle. Her fire
år efter er det rart at å lettet hjertet.

sten skræmmende affitude den udstråler - alle sovende fugle er potentielle byttedyr, og hareme skal ikke

kanten i vest. Jeg afsøger kanten af
grusgraven og trætoppene igen og
igen. Nu er det snart kun en tudende
ugle, der kan afsløre dens tilstedeværelse. En bekymret nabo kommer forbi og skal høre nærmere om, hvad jeg
laver der. En kort snak fir ham beroliget, men tydeligt uforstående overfor, at en mand stiller sig op i mørke,
påen vej, nær en grusgrav, i nu minus
ti grader, for at lyfte efter en ugle,
som måske slet ikke er der, og han

føle sig sikre.
Jeg kan næsten ikke vente med at
ringe til Rasmus. Men jeg venter til i
morgen, måske har jeg mere at fortælle. Hvor skal jeg nu køre hen? Den
sidder jo bare der og glor, og jeg kan
snart ikke se den mere. Nej, jeg må se
den flyve.
Hov hvad var det? Der var en bevægelse lige til højre for uglen. Var
det en hurtig vingebevægelse fra magen, der måske sidder lavere og der-

går igen.

Men det er den. Så snart manden
var væk, panoreredejeg igen efter alt,
der endnu kunne skelnes fra den mørke vinterhimmel. Og der på vestkanten sidder den. I fin silhuet mod den

for ikke er synlig? Der var bevægelsen igen! Jeg mærker at hjertet begynder at hamre. Et gys løber ned ad
ryggen. Munden tørrer med 6t ud. Jeg

har alle symptomer på

af ingenting. Den var
der bare. En stor klump med et rundt
hoved, sådan tager den sig ud mod
himlen. Det er simpelthen for vildt.
Dette er det fierde par vi finder på
kun en uge. Hvor mange kan der så
ikke være, når man blot kan trille ud
ly'se stribe. Ud

"fejl-

obsfeber". Jeg må have set forkert,
det kan ikke passe. Jeg har jo set den
rimeligt. Om end kun i silhuet i det
allersidste lys. Jeg ved jo, hvad jeg
har set. Det er en Stor Hornugle. Jeg
synes pludselig, at grusgraven syner
skræmmende og uvelkommen med
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sii f'ør? Det må da være en, en ... ....

denne bidende kulde. Selvomjeg kun
kan se uglen i silhuet, er det en næ-

ne spise kan den

tvnd smal stribe lys over grusgrav-

Uglerne er sårbarc ovcr lirr lilrstyrelse, så man bør pii holdc ctt gotl ltl'stand til uglerne på ynglcplatlscrnc

territoriet er helt sikkert besat.
Nu skimter jeg ørene - som små
trekanter stritter fiertotteme op mod

afstand. En Stor Ikrrntrglc karr pii
kilontcter

borte. Hvornår mon dcrt ttrtlcr
Fyn?

Men vores ugleprojekt blev aldrig
helt det samme, og jeg ledte aldrig
efter ugleme med samme entusiasme.

Efterskrift:

Vi

kendte to par på forhånd, og vi
fandt et selv, så udbyttet blev aldrig
så stort som håbet. Det skyldes primært, at vi brugte meget tid på at lede
efter uglerne på forkerte tidspunkter.
Uglernes tudeaktivitet er størst ved

skumring og dæmring, hvor vi også
søgte de øvrige nattetimer. Det kostede mange kræfter på cykel i vintermørket. En anden grund er, at etablerede par kan være meget tavse. Således kan man sagtens besøge en uglelokalitet mange gange uden at høre
ugleme. En bedre taktik ville være
også at besøge lokaliteten i dagtimerne for at finde gylp og sidst men ikke
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på

Fra felten

Oanadagås sp.

Af Maftin Søgaard lVielsen

(irågås i blodet (JSA).

dækker perioden medio maj - l/10.
Fugle mærket med * skal godkendes af sufor at kunne optages på de

lister.

Nathejre*

Hjulby

Lille

Gulstav

Skrigeørn*

Damklire*
Sørpiber

Sø ved

Nyborg

l9l4 3 Yiggelsø (KDJ). OBS!!

sidste

immature 5/8.
Bøjden Nor l2117-2618;
Keldsnor I tk t4-1718.

Dovns Klint

I

29/9.

I Sundet

I

Hvid Stork

fugl SØ

Havørn

formodes at være gamle kcndinge,
der kommer tilbage til de samme

Udover ynglepanet og deres to
låntastiske unger er der kun set
enkelte Havørne i det fonske. 719 I
.irv Lindelse Nor (Naturskolen,
Vesterby Mark). l1/9 1 Søgård Mose

lokaliteter hvert efterår.

Vagtel
5/6 7 SY 22.30-0010 på strækningen

mellem Tønesø og Lumby på
Nordfun (KDJ). E,r andre tynske
omitologer ikke interesseret i denne
art, eller er man i tvivl om hvor man
skal lede? Eller hvorfor er der stort

over

set ikke indberettet flere obs. afdenne

Søren

Bøgelunds hønsegård 5/8. (SØB).

sjove "sanger"?

Rød Glente
Endelig fik amtet igen denne elegante
rovfugl som yngelfugl, efter at der
flere år i træk kun er set enkelte
oversomrende eksemplarer.

Engsnarre
l3l9 I Nørreballegård, Sydlangeland
er en meget atypisk observation på
denne årstid (SØB, G. Petersen).

Sort Glente

l0l7 I ad Løkkeby Enge (THH).

2515 lV Tryggelev Nor (HMØ). 7/7
lS Gulstav (TE).

Islandsk Ryle
516

1 Gutstav (NBJ).

Keldsnor samt

sandsynligvis ny
Ristinge (HMØ).

er der set rninirrtum 8
forskellige individer, hvoral- tlcre

Plettet Rørvagtel

l9l5 I Vordrup, Ærø (Henning Langvad). 2/6 4 N Gulstav (SØB). 3-416 4
R i området ved Hundstrup / Ollerup
(TV-FYN, EDA). 1116 | S Nyborg

2817 I

Vandrefalk
2018-2919

Lille Skrigeørn*
En immature hang

til 4 Keldsnor

SU.

l5ll

at

(JHJ).

(PDP, GKN, LBR).

ad

have Grågås i blodet (JSA).

samme som 719? (SG). 1619 I SV
Home Land (PDP), I indtrk. Hov

Nathejre*
3-417 obsewerede Lars Hansen et
adult eksemplar i Hjulby Sø ved
Nyborg. Uvist om observationen er

(Erik Pawsø).

l8/9 I der ligeledes mistænktes for
ad3-417.

ge lokal itcter.

Aftenfalk
1716 2 2k han SV (Otl(i). l.i/tt I
han S ved E,llested (JP^).

-

Sorthalset Lappedykker

UIt. Juli/pri. aug. op
(JSA m.fl.)

I

Ii

lndisk gås sp.

I

Nordisk lappedykker
31/8 I Brændegård Sø (LBR, FLB,
LBL).
26/6-l17

I perioden 25i8-ll10 cr dcr sct rnirrtlst
30 forskellige luglc spre& pii rnangc

Rødhalset Gås

fficielle

periode.

- Periodens "hårde" observationer -

tilsendt

have

forskel

af "Frafelten"

Denne udgave

r.ærkel:alk

llt/g I der mistænktes for at

250 Ø Fredmosen (THH).

Hedehøg

en

l7l8

ved

I lk V Keldsnor (SG).

K:erløber
2415

36
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2

Fællesstrand, Fyns Hoved er

Il

kun 3. forårsfund i tidens løb (SG).
De øvrige fund var 1215-1985 og
22/5-1988 I Keldsnor. 2317 I R
Bøjden Nor (LBR, KBR). 15-18/8 I
lk R Keldsnor (HKN m.fl.).22182 ad
R Keldsnor (MMJ).
Damklire*

Middelhavsmåge
(Larus u michaellis)
15-16/7 1 ad Marstal Havn (LTP).

2l/7-2618

Sorthovedet Måge

S.iagger

5/6 1 2k R -+ SØ Tryggelev Nor

I)cnne art fortsætter sin yngleindtog

(OHG, NRA, THH). Et par ynglede
med succes i amtet i år et sted i Det

pii Fyn og er nu nået helt ind til
Odense: Åløkkeskoven I par (HNIØ).

Sydfunske Øhav.

I

Bøjden Nor (JTM m.fl.).
Observationen er tilsendt SU. l4-17l8
I lk Keldsnor (NBJ, SØB m.fl.).
Fyns Amt husede altså denne fine
vader på to forskellige lokaliteter
samtidig!

Flodsanger
I lk ringmærket ved Keldsnor

2317

(orØ, JHJ).
Rødtoppet Fuglekonge

Kaspisk Måge (Steppemåge)
(Larus ø cachinnans)
l5/9 I lk R Bagenkop Havn (THH).

516

I

Wedellsborg (OHS),

5/6

I

Flyvesandet (SG).

Lille Fluesnapper
Biæder
12/6-16/6 observerede Søren Bøgelund 8 fugle på Langeland, hvorefter
der frem til 2916 sås 2 par, som
forsøgte at etablere sig. Der er tale
om det første yngleforsøg AF Biæder
iFyns Amt.

På fuglenes dag,27l5, sang en 2k fbr

fuld

udblæsning ved Odense Å,
Dalum. DOF-turens eneste deltager,
Peter Hvenegaard opdagede fuglen på

stemmen

+

overbevise

var netop denne art. Fuglen var op af

formiddagen totalt umedgørlig, idet
den tav og kun blev set i l0 sek. af

Rovterne

2318 I ad R
(FLB, TSV).

og kunne

turleder Jan Holm Jensen om at det

SV Brændegård

SG for dernæst at "synke i jorden".

Sø

6/6 I SY Lunden (THH). 10/6
Nordenbro, Vesteregn (FIE).

I

SY

Grønspætte

5/6 observeredes denne art igen på

Pungmejse

lokalitet:

redebyggende Sundet (LBR,
PDP, GKN). Pri.-med. august op til 4
Gulstav Mose (ESE m.fl.).

den efterhånden traditionelle

2ll8 I

Flyvesandet (SG).

I

Storpiber

Odinshane
2+5/6 I Tryggelev Nor (HMØ, THH
m. fl.). Forårsfund er langt fra årlige i
amtet. l0/6 2 Ølundgaard (HEL). 192418 Odinshane I lk Slambassinet

(RSJ m.fl.),

1

1-1211

2919 I S Dovns Klint er første fund i
5 år! (MMJ, OHG, EDA).

Nøddekrige
I l/9 2 Dovns Klint (SG).

Sortrygget Hvid Vipstjert

Pirol
9/6 4 Storskoven, Flyvesandet er ret
mange (HEA).

l7l5 1 TåsingeVejle (PVR).

Helnæs Made

(NBJ).
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Vadefuglekursus
- en

tidvist sprælsk fugleweekend

Af Niels Abildtrup

rundviserc ikkc llndcr hltlittrcctt i tlclcs
formidling. Ellcr slct ikkc liir lirrrrritllcl
det væsentlige. llvcrkcrr lil ttt-

Som forfatter, oversætter og foredrags-

lrolder er Malling Olsen vant til total
koncentration om detaljen, og som
sproglig mester kaster han kaskader af
ord ud over den lille snes tilhørere i det
alien-skumle lokale - på en husmandsparcel en lille kilometer i Gulstav, lidt
nord for den berømte træksteds-lokalitet, Dovns Klint.
Malling Olsen har oversat den populære "Fugle i Felten", og senest under foredraget dæmrer den sproglige
linesse for folket på bænkeraderne. Når
Olsen kommer til den besynderlige
brushane og citerer fra bogen, så hedder det, at Brushanen "stivner tidvis i

rist-bagtroppen ellcr

strunk holdning". At noget stivner er
fint nok oghørtfør. At noget er strunkt
høres lidt sjældent, men at objektet

åbenbarer

Og han ffir det.
Og næste morgen cr dc l7 dcltagcre, plus et par fonske hol'-ornitologcr plus det løse - endnu ct par proccrlt
bedre rustet, da skramlekasscr og nlcrc
toptunede modeller agcr til Kcldsnor,
hvor de langelandske ve.irgudcr viser
sig fra den bedste side. Til gengæld

de

endnu

højerc

DOF-magter ikke de vilde sensationer.

Klaus Malling fik dog rig lejlighed til
at kræve top-koncentration, når Almindelig Ryle, Krumnæbbet Ryle og lslandsk Ryle præsenterede sig i de til
tider drilske dragter. Der sås et par
Sortklirer og såmænd en Vandrikse, og
det harjo altid sin ret, selv om selv den
mest uvidende nok anede, at det ikke

var en va'efugl, som Malling Olsen
jokede. For den ærede kursuschefhavde skam tydeligt flair for det lynske
må1. E,n Fiskeørn kom duvende stolt
over noret, og en Rørhøg gjorde listigt
selskab, og der var masser af Hvidklirer - og Brushøns, der stivnede tidvist

strøm, der hurtigt kan forvandles til
mere præcis bestemmelse af den og
den stakkels fugt på en tilfældig mudderbanke.

At Malling Olsen er en kapacitet
ved alle. At han også er pædagogisk

i

strunk holdning. En eller anden

skimtede en Sorthalset Lappedykker,
men mere var der ikke i posen, og trippet til Tryggelev Nor bibragte heller
ikke de store vilde sager: Masser af

kapacitet demonstreres uden tøven. Og
man tænker på, hvor mange gange

ornitologiske ekskursioner taber po-
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liorrtspcciirli-

Malling Olsen krævcr total lydlrorhcd.

ligefrem stivner med et så gammeldags
ord som "tidvist" - det er topmålet af
sproglig slapstick. Men endnu vigtigere: Det holder jo, når man tænker på
den benævnte fugl. og det er hemmeligheden bag Malling Olsens teknik.
Det som tilskuerne ser på lærredet, og
det som de hører, går i spænd sammen
og bliver til en levende og forståelig

Islandsk Ryle. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

til

sterne, der gerne rækkcr pcgclirrgcrcn
i vejret og stiller dct ckstrl sporgsrrriil,
som gør dem glade rcstctt ul' tlagcrr.

tentielle stamkunder i butikken og
mulige eksperter, fordi alt for mange

Vandrikser, igen Brushøns og Hvidkli-

4l
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Naturgenopretning
Af Søren Gjaldbæk
I disse år ofres der mange ressourcer
pii at genetablere naturområder, som
irl'den ene eller anden grund har værct ødelagt - oftest fordi økonomiske

lrcnsyn har været altdominerende. Der

cr heldigvis ved at brede sig en forståelse for nødvendigheden af at have
cn varieret og knap så intensifi udnyttet natur. Dette har i kombination
rned ændrede vilkår for landbruget
skabt grundlag for en del naturgcnoprctninger rundt om i landet. Skjern Å-

projektet

.:'::

-.. '*

i

og Vest Stadil

Fjord-

det jyske er de mest omtalte, men også på Fyn er der projektcr i gang, ganske vist ikke så store.

projektet

",*

Ung Sortklire. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.
rer en masse, og det var tilladt at notere sig lyden af Skægmejser.
Den næste etape var turen tværs
over det Langeland til den nye
hit-lokalitet Løkkeby Enge, hvor
himlen åbnede sine ubarmhjertige
sluser over kursisterne, der var på
nipoet til at bande det hele langt væk.
Men et par stykker tog chancen og
fandt en krog af, hvor der sås en flok
Store Kobbersnepper - pænt for Fyn,
både ung og gammel Svaleklire til ar
øve lektierne på, samt Mudderklire,
Sortklire og Krumnæbbet Ryle.
På vej hjem blev Søgård Mose
rundet, men blodet rullede mest, når
førerhundene i feltet skændtes om det
bedste vue over den sump, som stort

set var uinteressant denne dag.

Lidt

spildte kræfter, men appetitten var
åbenbart stor, for der blev etableret
stemning for et ryk mod Slambassinet
nord for Odense. På vejen tog flokken
en afstikker til Monnet på Tåsinge,
men både ddr og i det nordlige var
udbyttet magert. De færreste følte sig
dog snydt, for Keldsnor havde været
pædagogisk opvisning på en serveringsbakke , og Malling Olsen var
måske den største oplevelse som fåreflokkens åndelig tjener. Den mand
brænder for sagen, og mon ikke han
fik en håndfuld flere disciple med ind
i fugleflokken - denne weekend i den

tidvist ganske sprælske sensommer.
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naturgenopretning kostct' l)cllllc,
nogle tillældc clttldrt tiplit'l rtt'rltge

I

Områderne skal t ilhrrsckohcs lirr
lodsejerne, dercltcr skll tlcr oltc
fbretages regu I cri ngcr lt l' vrt tttlstrttttlctt
i området, vandløb skal rrrliske lcttcs
ud, der skal fiernes al'lirld og ontrirderne skal ryddes lbr uørtskct vcgcta-

tion. Endvidere skal clri ltcrr rll' "clcn
ny natur (!)" aftales og sikrcs, sri ottlråderne ikke gror til. Olic går dcr ct
par sæsoner før man har lirndct licrn

til

den mest hensigtsmæssigc rnådc at

gøre tingene på i forhold til dc rcssourcer der er til rådighcd, og i fbrhold til de interesser, der er indblan-

lllandt andet er der arbejdet med at
ctablere våde enge, et arbejde, som
l'yns Amt er pænt fremme med sam-

det. "Ting ta'r tid" - men vurderct
over en årrække, er der mange veltykkede projekter at glæde sig over,

rnenlignet med

og der bliver forhåbentligt endnu flere
i fremtiden. Vi har fulgt et par fynske

de øvrige

amter.

"Naturen, det billige skidt" hed det
sig før hen, den holder ikke længere

-

naturgenopretnt nger.

Sundet ved Fåborg
Af Kurt Due Johansen
Mange har sikkert set et nyt og genskabt Sundet ved Fåborg med dets

henvende sig til Fåborg kommune og
Fyns Amt med et tbrslag om afgræs-

ning al- i hvert fald en del af arealet.
Men, nu ser det ud som om, vi er blevet overhalet indenom, allerede inden
vi kom ud af starthulerne. I FYens
Stifstidende kunne man for et stykke
tid siden læse, at kommunen selv

mange fugle.

En lal'vandet sø som Sundet og de

tilstødende arealer vil hurtigt kunne
gro til med Tagrør og høje græsser.
Hvis de tilstødende enge ønskes holdt
lave med mange ynglende og rastende
vadefugle, skal der ske afgræsning.
Det er netop, hvad DOF FYn diskuterede på sit junimøde. Man ville

havde afgræsningsplaner - det glæder
vi os til at se, så der kan blive endnu
flere vadefugle ved søen.
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Vandfuglene har taget godt mod Sundet, hvis man skal dømme ud fra yngletallene: Toppet Lappedykker 4 par, Gråstrubet Lappedykker t2-16 par, Lille Lappedykker 6-8 par, Knopsvane 4 par, Skeand I par, Atlingand yngleforsøgende,
Cråand og Gravand /lere par, Troldand 2 par, Taffeland 2 par og Vandrikse I 2 par. Hertil et par af Lille præstekrave. En Pungmejse forsøgte sig også, dog
uden succes. (LBR)

Rudkøbtng Vejle

Af Søren Gjaldhæk via Nis Rattenborg
I Rudkøbing by ligger Rudkøbing
sig at være en god id6, idet både
Vejle, et vådområde, som mange
Rødben, Knarand, Atlingand og
kender fra den årlige Langelandsfestival. For at festivaldeltagerne ikke
skal få våde fødder har man pumpet
området tørt allerede først i maj. Resultatet var, at kun Vibe og Graand
fik ynglesucces, de andre vandfugle
og Rødben, som yngler senere befandt sig pludselig i en tørlagt biotop
midt i deres ynglesæson. For eksempel er det aldrig lykkedes for Gravand at fi unger på vingeme. Problematikken er kendt fra Ringe Sø, som
det blev beskrevet i Havrevimpen nr.
3, 2000. Sidste år blev der truffet en
aftale mellem Danmarks Naturfred-

ningsforening

Gravand ynglede med succes. Der er
nu truffet en aftale mellem Fyns
Amt, Statsskowæsenet, Rudkøbing

Kommune og DN Langeland om et
fremtidigt projekt for pleje af området, hvor man blandt andet vil regulere vandstanden med et stigbord og
holde vegetationen nede ved kreaturafgræsning. Resultatet skulle bli-

ve, at den indre del af Rudkøbing
Vejle bliver et fristed for fuglene,
mens den ydre del benyttes til festiVi håber på at opleve et lykkeligt eksempel på at flere interesser
kan tilgodeses, og at de svage i den
sag - fuglene
også fir gode forhold.

valen.

på Langeland og

-

Rudkøbing Kommune om en trinvis
sænkning af vandstanden. Det viste

Løkkeby Strandsø

Af Søren Gjaldbæk via Nis Rattenborg
Hvis omitologer - og vist nok også
botanikere - måtte bestemme, ville
vandstanden i Løkkeby Strandsø blive reguleret, så forholdene var som

ne opleve en helt forrygende forekomst af vadefugle i juli og august.
Også ynglefuglene havde det fint og

gcland, blev set i Pæne tal' Mere orn
Strandsøen kan findes i Nis Rattenhorgs artikel om Løkkeby Enge i sidslc nummer af HavrevimPen.
I år har det våde vejr bevirket, at
vandstanden i søen har været for høj,
lrvilket vadefuglene kvitterede med
øieblikkeligt - der har praktisk taget
ikke været vadefugle på stedet i efteri'irssæsonen. Til gengæld har vandluglene haft det fint og der har været

for blandt andet Lille
l,appedykker, Knarand, Atlingand,
Vandrikse og Plettet Rørvagtel. I fori\ret kunne der ses mange rastende

ynglesucces

lngen al' intcre sscttlcrttc i otltt';ttlct

er uenige i, at tlcr skltl v:urc

foråret. I løbet al- sotttlttcl'ctr skirl tlcI
så tørre ud, så de vadcl'llrtlcr, s()lll vitdefuglene har behtlv lirr' rrrir tlc lirtrragerer på trækket, karr opslii- l)ct cr
imidlertid mindre end en ltltlv tttctcr'
der tales om, og hvordan nlarr i praksis håndterer reguleringcn, og ltvordan eventuel pleje af områdcr mcd lirr
meget græs skal foregå er ikkc klarlagt.
håber på, at der kan llndcs cn
løsning.

Vi

svømmeænder.

Ristinge Hale
Af Flemming Byskov
Fyns Amt har planlagt en sti fra Ristinge landsby ned over strandengene
og de lavtliggende marker ud mod
Ristinge Hale. Lige gennem et meget
vigtigt rasteområde for gæs. Store
tlokke af Knorte- og Bramgæs fouragerer her hver vinter, også et betragteligt antal Grågæs går her. (Det var
også her, at amtets første Sortbugede

Knortegås - branta bernicla nigri'
cans kunne ses en stor del afsidste

vinterhalvår).
DOF Fyn har rejst Problemet i det
Rådgivende regionale Råd. Amtet har
ptwet med en ændret tilbagetrukket
stiføring i markskellene midt gennem

gæssenes fourageringsområder.
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Vi

har fra DOF Fyns side argumenteret
imod begge forslag. Begge stiføringer
vil forstyrre fuglene. Gæs er meget
følsomme, især i jagttiden. Desværre
har vi talt for døve øren.
Ultimo august fik vi så et nYt stiprojekt fra Fyns Amt Denne sti skal
løbe i kanten af Ristinge Nor øst om
campingpladsen, Møllebakken og videre ud til forbindelse med den anden
sti. Efter vores opfattelse giver det for
meget færdsel gennem følsomme
fugleområder. Vi vil i bes§relsen søge en mere hensigtsmæssig stiføring
og sende forslaget til amtet.

Pibesvanerne, der har strandsøen som
eneste faste vinterrasteplads på Lan-

sidste år, hvor man blandt andet kun-

tttcrc

vand på områdct ottt vitttcrctl ()ll ()lll
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Alle opfordres til at deltage i ar-

Operation Kyst 2001

rangementet, uanset hvad ens tilgang
til luglelivet måtte være. Der er 7500

Af Søren Gjaldbæk
De seneste par år har der været af-

det ligger i navnet, er det hensigten at
finkæmme den samlede danske kyst-

holdt en række arrangementer, hvor
f-eltomitologer har samlet sig om at
registrere fugle på enten en bestemt
lokalitet eller bestemt landskabstype.
Eksempler er f.eks. Operation Langeland, hvor især Sydlangeland blev
endevendt en uge midt i august og
Operation Havn i foråret, hvor de
danske havne blev finkæmmet gennem en weekend. Initiativtageme til
operation Langeland var Tim Hesselballe Hansen, Odense og Rolf Chri-

strækning, eller så store dele af den
som muligt. Formålet er at få indblik i
hvilke fugle, der findes langs de danske kyster på det tidspunkt, og her vil
man gerne have registreret alt: Småfugle, vandfugle, olieskadede fugle,
sjældenheder (hits) osv.

Netop slutningen af oktober og
begyndelsen af november er det tidspunkt, hvor der er mange forekomster
af meget sjældne arter, hvis man kigger på deres forekomst i Europa. Det

stensen, Skagen. Sidstnævnte har også taget initiativ til flere andre. DOF
har med sine felttræf overtaget ideen,

gff, at

"target-arterne" udgøres af
Ørkenstenpikker, Isabellastenpikker,

så der er efterhånden afholdt syv af
disse arrangementer. Som altid, når

Nonnestenpikker, Ørkensanger, Isa-

feltbisserne mødes, har der ved "ope-

Humes Sanger og Mongolsk Piber. Er

rationeme" været skruet godt op for
drømmerieme, hvilket man har kunnet aflæse på de til tider meget ambi-

man mindre ambitiøs, kan man håbe
på storlommer, Brilleand eller Kongeedderfugl. Endelig er der det helt
enkle: at gå en tur langs kysten og
glæde sig over vejr, vind og hvad der

bellatomskade,

tiøse lister over arter, som man kunne

tænkes at se - de såkaldte "targetarter". Det skal siges, at der er blevet

Steppetornskade,

nu tilfældigvis rører sig.

Jeg skal ikke komme ind på detaljer i arrangementet, man kan læse
om det på diverse danske websider,
som står for arrangementet, f.eks.
phyl.dk, Fugle i Sønderjylland, DOF i
Ribe Amt og DOF i Vejle Amt - de
sidste kan nås via Palles Link, som

set mange sjældne fugle under operationerne. Det hjælper bravt på succesraten, når der er hundrede mand til at
lede frem for et par stykker. Der er
sågar folk, som mistænkes for at arrangere et felttræf, hvis der er en særlig drilsk art, de mangler på listen.
Det er jo ikke dårligt, hvis man kan få
andre til at gøre arbejdet!
28.-29. oktober og 3.-4. november
gælder det så Operation Kyst. Som

man kan finde på DOF-Fyns hjemmeside. Selv samme hjemmeside omta-

ler i øvrigt også kort arrangementet.

krn kyst, så der skulle være nok til
tllc og nok at tage fat På. Hvis man
ikke vil tilmeldes officielt til arrangcmentet, læs På en af websideme

hvordan det gøres, kan man vælge at

lade sin lørdags-og/eller søndagstur
hemeldte weekends gå til kYsten og

indberette observationerne til DOFl:yn på normal vis, så vil vi viderebringe dem. For DOF-FYn ville det

være meget itltcrcssltttl' otlt tlcr kottt
rigtigt mange ud til tlc lyrrskc kystcr'

vi er ved at værc lidt s[rit koretttlc
med systematiskc ttptællirrgcr' Sir

uanset om ens inter-cssc i lirglclivct
er forankret i sjældenhcclcr, i irlrrrirrdeligheder eller i beggc dclc dct cr i
øvrigt ikke en usædvanlig hlarrclirrg
opfordres man til at gå en ttrr lartgs dc
fonske kyster

de to weekerrds og vi-

deresende sine observationcr' cntcn til
DOF-Fyn eller til arrangøremc.

Om stavefegl

bestræber os På at begrænse anlal-

rs
forb i kt rre ktur I æser nes e I I e
ikdet
hvor
tidspunkt'
ddannet på et
har opdaget ån i
ke var ligegtldigt, om man skrev majonæse eller mayonnaise anonym'
være
sidste nummer af Havrevimpen- Vi lader slcribenten
ty kke r

var fin,

Artiklen i sidste nummer af bladet "Kanon-fugletur til det sønderjyske"
og
tln. Tillad mig en enkelt indvending: På side 49, spalte 2' omtales.Rørhøg
muligheder:
(mindst)
8
senere Stor Kobbersneppe i parringsagt' Det giver

l.Omtaltefugleagtede(havdeintentionom)atparresig'menlodvære'fordi
20 omitologer gloede derpå med kikkerter/teleskoper'

fordi de
2. Fuglene ugt"dtut pur. ,ig og udførte handlingen (parrings4klen)
Ornitologerne
noget'
se
kunne
ingen
lfuilene) iar så dumm", ui då troede, at
var mindst 50 meter væk.

som
3. En tredje mulighed er at Rudi S. Jensen lancerer et ornitologisk begreb,
blot betyder flirteri (ævnfør tranedans)'
4. Redaktøren retter ikke bidragsydernes indlæg'
5. Redaktøren kan heller ikke stave'
(udtales nøj6. Selv en avanceret computer kan ikke skelne mellem Cg1 og akt

ag(k)tig ens).

Z.

fiÅti"
staver.

",

man
det ifølge nyeste retskrivningsordbog ligegyldigt' hvordan

8. Jeg kan ikke stave.
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l4itlyt ket yngleforsøg af Bjergvipstjert
Af Kurt Kristensen
Den 19. april2001 observerede Else Klint en han af Bjergvipstjert ved mølledammen til Lillemølle i Refsvindinge.
Dagen efter, om morgenen, besøgtejeg stedet og konstaterede, at der også
var en hun.
Else Klint og jeg fulge nu parret meget nøje og så, at de den 3. maj var i
gang med redebygningen på en vinduesgesims på selve vandmøllen.
Den udvalgte plads var imidlertid meget smal, og hver gang hunnen forsøgte at forme redeskålen, faldt det hele ned. Forsøget blev foretaget nogle gange og herefter opgivet.
Et nyt forsøg blev gjort den 6. maj, men denne gang i et afløbsrør for regnvand fra vejen ved vejbroen.
Her gik det bedre med redebygningen, men desværre gik det som forventet
på trods af forsøg fra vores side på at tilstoppe risten i vejtanen. Den 31. maj
passerede et tordenvejr med efterfølgende kraftig regn, og reden med de 3 æg
skyllede ud afrøret.
Efter dette forsøgte fuglene sig ikke igen, men den 5. juni opholdt de sig
stadig i området, dog længere inde i skoven langs åen.

tre-tiden smøgede man bukseme oP
igen og vadede tilbage til Fyn efter en

MONNET OG VEJLEN
lrn af amtets flittigste turledere, Niels
llomholt, havde inviteret på tur til Tåsinge søndag den 26. august, hvilket

l5

DOF-Fyn'ere havde takket

ja til.

Sensommeren viste sig fra sin allerbedste side med 22", svag vind og høj

sol. Man startede ved Monnet kl.
7. I 5, hvor 75 Store RegnsPover tog i
mod. Trækket af Bynkefugl, Stenpikker og Gul Vipstjert er i fuld gang på
det tidspunkt, og det blev til flere af

hver slags, endda hele 90 gule. På vej
ud til Vårø Knude, hvor kaffen blev

indtaget, så man diverse vadere,

dejlig sommcrdag på ulrbclø.

blandt andet Hvidklire, Dobbeltbckkasin, Strandhjejle og Hjc.ile. Fra
Knuden kunne man se de flre Sorte
Svaner, der har huseret på Tåsinge i
sommer, og som forståeligt nok har
Iidt svært ved at finde hjem. Også et

par Rørhøge fouragerede over strandengen. Efter godt tre timer kørte
man til Vejlen og fra fugletåmet var
det især Lille og Gråstrubet Lappe-

dykker, der blev lagt mærke til. En
Svaleklire kom fint forbi. Man skiltes
ved tolvtiden og drog nordpå, mens
en flok på 130 Hjejler trak vest.

RINGE Sø

Turrapporter
ÆBELø
14 personer mødtes kl. 7 i Jersore den
10. juni, hvor Jens Bækkelund ledede

dengsfuglene og de mange Edderfugle på havet. På selve Æbelø var
det småfuglene, det gialdt, med Bogfinken som den altdominerende. Det
lykkedes at finde 2 af øens 3 par af
Rødrygget Tomskade. En Ravn med
4 unger blev det også til. Tejst og Pirol svigtede på lige den dag, men er
set flere gange derovre i sommerens
løb. Deltagerne gik det meste af øen
rundt og nød den særegne natur. Ved

turen til Æbelø. Vejret var pænt, men
man blev hurtigt klar over, at badning
tidligt på sommeren i Danmark er
forbeholdt vikinger. Den lange tur til
Æbelø foregik med opsmøgede bukser i vand til knæene. Angiveligt føltes det som om, der var isklumper i.
Men frem kom man. På Æbelø Holm
fik man anledning til at studere stran-

48

klarlagt, så man fortsatte til Brændegård Sø, hvor der var mere at kigge

Fire aftener i august viste Flemming
Byskov Ringe Sø frem, så man kunne
lølge fuglelivet ved søen efterhånden
som sommeren skred frem. Man
mødtes hver mandag kl. 18 og gik
rundt om søen, og kiggede blandt andet på det stigbord, der skal sikre, at
Ringe Sø bliver en sø - se Havrevimpen nr. 3, 2000. Da søen, efter aftale,
var tørlagt, så området kan blive ryddet for pil og anden bevoksning, var
vand- og vadefuglesituationen hurtigt

på, blandt andet rastede mange Viber
og Grågæs. En al aftenerne var man
heldigc med cn gammel Vandrefalk,
som gav opvisning over søen. En anden afien var der besøg afen afHavørncungcrne lia Arreskov Sø. Så selv
om Ringe Sø ikke bød på andet end
en snak om området og dets fremtid,
fik man nogle fine sensommeraftener.
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Hvorhen-turen søndag den 9/g gik til Blåvand

Af Hans Rytter

Som følge af den friske NV-vind i
dagene op

at tage

til

til turen, blev det besluttet
Blåvand for at se om der

skulle være noget havtræk.

I I morgenfriske ornitter mødtes
søndag morgen, den 919, klokken
06:15 på parkeringspladsen ved Dalum Papirfabrik. Efter en hurtig omlæsning til så ffi biler som muligt drog
vi mod vest.

Vi ankom til Blåvand omkring
klokken 8:45 hvor første stop blev
hos bageren for at få frisk morgenbrød. Medens vi stod og ventede ved
bageren stoppede regnen, og det for-

Det viste sig hurtigt, at der var ikke den store aktivitet ude over havet.
Det blev til 3 Almindelige Kjover, et
par Suler og nogle Sortænder og
Ederfugle. Efter en lt/z times observation blev vi enige om at fortrække
ind i land til et sted hvor der var mere
læ for vind og sandfugning.
Vi kørte ned over Hvidbjerg

Strand og via Grønningen ud på
Vi havde hørt fra nogle
lokale, at der var set en Odinshane
der ude dagen før. Vi prøvede at finde
Skallingen.

den, men ak...

Efter turen ud på Skallingen, og
kaffepause

i "Kykliky", drog den før-

ste bil tilbage mod Fyn. Resten af selskabet trodsede de vestjyske biveje og
kørte ud på Nyeng. Tidevandet var på
vej ind, så der var en del vadere ude

måede endog næsten at holde tørt lige

til vi kørte mod Fyn igen...

Ude ved Blåvand Fyr mødte vi et
par af observatørerne fra Blåvand
Fuglestation, der fortalte at de lige
havde set en AD Sabinemåge. Vi

på vaden. Efter en halv timestid var
vandet steget så højt, at fuglene fortrak til andre steder i området.
Klokken var omkring 17, da vi

strøg ud på bunkeren, men kun et par

vendte næseme hjemad mod Fyn. Vi
havde haft en god tur med nær kontakt til det friske vestjyske klima, og
så havde vi oplevet nogle af de forskelligartede biotoper man finder i
området. Det blev altså ikke til de helt
store fugleoplevelser, men sådan kan
det jo også gå, når man ser på fugle...

stykker nåede at finde Sabinemågen
før den forsvandt nordpå langs havstokken. Desværre kunne vi ikke finde den igen senere på dagen.

Der blæste en frisk NV-vind i
Blåvand, så vi besluttede at prøve
"Sabinebunkeren" for at se om vi
kunne komme i læ, og for at se om

Min værste fejlobs
Af Flemming Byskov
lnspireret af artiklen i sidste nummer af Havrevimpen har vi modlogal /itlgandt'
hckendelse, måske det kan lokke andrefrem!

med stor undren på bussen. Passagcreme ser med stor undren på mig, jeg
forsøger mig med en vits ingen er

ornitolog skal man være impulsiv, det gælder om, at alle hurtigst
rnuligt far qe på fuglen og mulighed
lirr selv at bestemme kræet. Har man
"råbt" forkert, må man jo blot vedgå
S<lm

forstående.

De næste par dage bliver nu et
helvede for mig. Uanset hvad jeg for-

sine fejl.

For et par år siden var jeg med en
flok ffnske ornitologer på bustur til
Polen. På førstedagen havde vi lige

søger mig med, bliver jeg straks
mobbet, drillet, ydmyget, selv min
vodka drikker man. Gæt hvem der

passeret den polske grænse. Godt træt

måtte tage opvasken de følgende da-

cfter en lang kørefur, hen under aften
med fladt lys, opdager jeg pludselig
på en åben mark en STORTRAPPE i
"skumbad" - se "Fugle i felten" (der
refereres til en positur ved spilkulminationen, red.) - og instinktivt råber
.ieg stolt: "STORTRAPPE! ! !".
Alle i bussen vågner af døsen,

ge. Men da så Morten Nielsen, det
elskelige menneske, endelig viste
medmenneskelighed

"Hansen" vender behændi5 bussen
lige ud for en polsk politipatrulje på
flartkontrol. Alle er anspændte, det
drejer sig jo om en ny art for de fleste. Vi nærrner os objektet med stor
spænding. "Der er den", råber jeg og
peger, alle kikker i kikkerten, inklusi-

ve mig selv.

I

I mit kikkertfelt sidder

en polsk hyrdehund, det viser sig også

$.\

at være tilfældet i de øvrige kikkertflelter. Jeg er nu i store forklarings-

jeg vælger at holde
lav profil og tavshed i lang tid. Da
"Hansen" igen passerer "POLSKI
POLIZEI" er det nu i lav fart, de ser

der var gang i havtrækket.

vanskeligheder,
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og hjalp

mig

med opvasken, lysnede det. Lyt så til
et godt råd: Ser du en Stortrappe fra
en bus, så hold det for dig selv.
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Møder
Storkeprojektet
Torsdag den l. november

at se på. Altså ring dagcrr lirr pii
07 29 og hør nærmerc.

december.

turleder Jens Bækkelund på 64 8137 99.
l)cr bliver mulighed for forskellige
gåsearter, blandt andet Blisgås, som
tlctte sted er den i særklasse bedste
lokalitet for på Fyn. Desuden forven-

9.00.

Sydafrika

tcs der Blå Kærhøg, Ravn samt chanccr for overvintrende vadefugle.

'l'ilmelding

kl.

19,

fi [mlokalet, Risingeskolen.

Hans Skov og Jørgen Jensen vil med
dias og megen specialviden om storke
fra mange års ihærdig indsats delagtiggøre os i, hvad storkeprojektet
drejer sig om, både på Fyn og i resten
af landet.

88.00 kr. Tilmelding sker til Flemming Byskov på 65 98 22 l8 inden l.

-

blandt albatrosser og strudse på
Afrikas Hom.
Tirsdag den 15. januar 2002 kl. 19,
Risingeskolen. Christian Jensen og

Julefrokost
Fredag den 7. december kl. 19-24,
Skibhusvej 103 på New Asia Spiserestaurant.

Samtidig med, at vi har ået et lokale
for os selv, hvor der kan foregå Byskov-quizzer, og I kan medbringe
årets fugleoplevelser i en eller anden
form til alles fomøjelse, vil der blive
serveret en vietnamesisk buffet for

Klaus Mortensen, Århus. Christian og
Klaus har i 2 gange 3 uger rejst rundt
i dette naturskønne land. Med en
række lysbilleder og fortællinger går
turen til nogle af verdens bedste hav-

til

Søområdet
Søndag den 9. december.
Mødested: Brændegård Sø kl. 9.00.
'l'ilmelding til turleder Erik Ehmsen

tionalparken

fugleobservationspunkter. Kriiger naog en række mindre

kendte områder byder på et væld af

ørne

til at sætte liv i hele sceneriet.

er

fastholdt i dette lysbi lledeforedrag.

Bøjden Nor og Sundet
Søndagden 17. fehruar.

Mødested: Bøjden Færgchavrt kl'
Tilmelding til turleder Gunnar Krrud-

Langtur til

Bøjden Nor kan være Danmarks bcdste sted for Bjergand og fra fugletårnet kan de og andre dYkænder, Lille
Skallesluger måske også, ses eminent.

vil Gunnar vise sin anden
hjemmebane, Sundet, frem med di-

Bagefter

verse rastende ænder og småfugle.

Monnet og Vejlen
Søndag den 10. marts.

Mødested: BjerrebY Kirke kl. 9.00.

Tilmelding til turleder Niels Bomholt
på,62 24 2959.

?

Før Fyns Amts største strandeng lukker for besøgende pga den kommende

Søndag den 20. januar.

Mere ved vi ikke før dagen før. Dog
at turlederne Flemming BYskov og
Michael Mosebo Jensen vil følge ud-

Ekskursioner

ynglesæson, vil der væIre mange ænder, gæs, rovfugle som B[å Kærhøg.
(måske) Vandrefalk og småfugle som
Snespurve, Bjergirisker mm at nYde
synet af. Således mætte af strandengsfugle går turen til Vejlens fugletårn,
hvorfra det gælder diverse rørskovsfugle. Blandt andet er der mulighed
for at høre Vandrikse og Skægmejse.

i fugleverdenen intenst op
denne dato for at finde ud af, hvor
turen går hen i år. Det er ikke et mål i
sig selv at køre langt, men På denne
cne tur om året lader vi naturen be-

viklingen

til
Træktur til

geland for maser af Bramgæs, småfugle, rovfugle og - leder Flemming
Byskov. Ring til ham dagen før på 65
98 22 18 og hør, hvad hans fortolkning afvejrudsigten bliver, og hvor vi

?

Søndag den 21. oktober.

Dette kan blive en helt anden tur end
den 9. september, som havde samme
titel. Er der en herlig efterårsstorm fra

SV er det Blåvand, der trækker, er
iNV giver Horseklint helt sikkert

stemme, og så drager vi af sted derhen, hvor der er flest spændende fugle

skal hen.

den

et afkast, man ellers ikke ser på Fyn.
Svag SV er ideel for at holde øje med
Musvåger og andre rovfugle ved Storebælt, ved SØ går turen til Sydlan-

Gyldensteens Enge
Søndag den 18. november.
Mødested: Gyldensteens Avlsgård kl.
9.00.
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sen på 20 88 69 01.

på62 64 15 59.
Alt afhænger selvfølgelig af vejrsituationen, men hvis søeme ikke er dYbliosne, vil der være nok at kigge På:
lbrskellige dykænder, skalleslugere i
to størrelser og måske op til fire Hav-

fugle- og naturoplevelser, som

2l
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Hvis fuglen bliver godkendt af SU drejer det sig om det 8. fund i Fyns Amq
hvorafde 6 er fra Sydlangeland, ligesom det er det 6. fund fra sep/okt i amtet.

Små piD....

I juni måned var der indvielse af den ny vildtplejestation i

Langeskov hos
var DOF-Fyns
fremmødte
Jette og Christian Scheffmann. Blandt de mange
Vi
ønsker til lykDyreværnsfonden.
fiormand, repræsentanter fra pressen og fra
med tilskadearbejde
det
store
held
med
ke med de ny lokaler og alt muligt
komne dyr og fugle.

Et Ringduepar havde fundet en ret usædvanlig yngleplads, idet de havde anbragt reden på broklappen på færgen mellem svendborg og Marstal. Reden var
således indespærret under overfarten. Magerne skiftede når færgen lå til kaj i
Marstal. Det er ikke redaktionen bekendt hvor mange unger, der kom ud af det.

vandrefalken er tilbage ved kassen på Langelandsbroen, den blev set første
gang den 14. september, fortællerNis Rattenborg. Det er 5. år itræk, og det er
formodentligt samme fugl, en nu gammel hun, som første gang blev set som
ungfugl. Sidste år var den alene, men havde de to foregående år selskab afen
han, som holdt til på Monnet. Da vandrefalken netop i år - for første gang siden
1972 i Danmark - har ynglet på Møn kunne man håbe på, at det også kunne brive til et par på broen. Sidste år blev hunnen indtil 10. maj, hvilket kunne sde
på, at der er tale om en fugl fra Mellemsverige, hvis man regner på afstanden til

To fynske jægere risikerer store bøder efter at de er blevet taget i ulovlig fangst
af rovfugle, skriver Fyens stiftstidende den 4. oktober. Ifølge vildtkonsulent i
Fyns Statsskovdistrikt, Lars Erlandsen, er problemet måske mere omfattende
end de to tilfælde, der er blevet anmeldt til politiet. Bevisførelsen kan være vanskelig. Den store tilbagegang for Duehøg i Fyns Amt og i landet som helhed
kunne tyde på, at der foregår en ulovlig regulering oplyser biolog Knud N.
Flensted fra DOF. Det er jægemes uvilje mod at dele deres udsaffe Fasaner med
andre, som er skyld i den ulovlige bekæmpelse, men det bliver de nødt til at acceptere i fremtiden. Anmeldelserne af ulovlig bekæmpelse af rovfugle kommer
ofte fra almindelige skovgæster uden tilknytning til DOF eller DN'

yngleområdet. Parret pålrf:øn bestod af en svensk og en tysk fugl.

En gammel kending har igen besøgt Brændegård Sø. Grågåsen med det sorte
plastikhalsbånd 03X blev set første gang i år 27.juli af Lars Bonne Rasmussen,
der (som gåsen) jævnlig optræder ved søen. Fuglen er mærket 25. februar 1993
som 2K fugl i Coto Doffana, Spanien. Den er altså 9 år gammel.

Bulgarien har atter haft besøg af funske omitologer, denne gang et senior hold
på fem, hvor Flemming Byskov var yngste mand. Det ser ud til, at kontakten
med de bulgarske ornitologer kan føre til, at efterårstrækket på Langeland bliver
dækket systematisk næste efterår. To bulgarske omitologer har ytret ønske om
at påtage sig opgaven, de er trætte af at se på Sorte Storke og skrigeøme, de vil

Rørsanger på afveje: At visse arter ikke altid er loyale overfor sin biotop er
ganske vist. Men at en Rørsanger2715 sad og sang ved Odense Sygehus, busstoppested på Sdr. Boulevard i odense er noget unormalt. og så oven i købet
midt på dagen! vist er der et fint hegn af buske, men det er langtfra rØrskov,
hvor denne art normalt holder til! (MSN)

hellere se på Edderfugle! Det ville være en stor gevinst for registreringen af
fuglelivet i Fyns Amt, hvis der igen kunne komme daglige træk- og rasttal fra
Langeland, så vi håber på, at det praktiske og økonomiske kan falde på plads.

Fredag eftermiddag kl. 16.25 d.5. oktober blev Søren Bøgelund alarmeret
over stor uro i hønsegården på Gulstavvej 14, nabo til Keldsnor Fuglestation.
Han regnede med, at det skyldtes en rovfugl, så han kiggede op og så, at det
giorde det i høj grad, idet en Lille skrigeørn kredsede over besætningen. søren
fortæller, at det drejede sig om en yngre fugl. Den forblev i området omkring
Gulstav og det nærliggende Ømehøj i 45 minutter, hvorefter den sås glide mod
vest, formentlig trækkende over mod Ærø. Næste dag blev der obset på Dovns
Klint og Fakkebjerg fra morgenstund til ved l5-tiden og set over 300 Musvåger, uden at den viste sig igen.

- og husk,

fuqle skal ses i naturen.....
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