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Fra redaktionen

Formandsberetni ng 2002
Ved

Nu hvor de værste efterdønninger lra
nytårsaften forhåbentligt har lagt sig,
og forårstrækket banker på, er vi klar
til at ønske vore læsere godt nytår.
Som sædvanligt har der (diskret) sne-
get sig et girokort ind i årets første
nummer. Vi håber, at læseme - i lig-
hed med de foregående år - vil ben1,t-
te det til at indbetale et frivilligt bi-
drag på 50,00 kr., så vi kan fi dækket
nogle af de mange udgifter, der er i
forbindelse med bladet. På forhånd
tak. Også stor tak til de mange, som
leverer artikler til bladet. Uden bidrag
fra folk, som er engagerede i det loka-

Hvad vil vi så huske fugleåret 2002
for - jo det blev et skarpt hjørne for
adskillige prominente fonske ornito-
loger, 50 år blev de. I 2001-02-03:
Søren Bøgelund, Gunnar Knudsen,
Hans Rytter, Bent Staugård Nielsen,
Niels Bomholt, Steen Winkel m.fl. -
Alle har de gjort en meget stor indsats
for fuglene og lokalaftlelingen. Uden
deres indsats ville DOF-FyN være
fattigere - Hjertelig tillykke og tak fra
DOF-FYN's bestyrelse.

Finn Eriksen gik på pension, det
kan vi nu mærke i bessrelses-
arbejdet. Finn er aktiv i Det grønne

le fugleliv - og her kan indåldsvink-
len være meget forskellig - ville et
lokalblad hurtigt miste sin bereftigel-
se. Vi har heldigvis stor opbakning,
og mange leverer stof til bladet. Det
skal dog ikke være en sovepude, en
god bølge kan hurtigt vende. Vi skal
derfor opfordre alle til at henvende
sig til redaktionen, hvis de har artik-
ler, som de ønsker bragt, eller emner,
som de ønsker behandlet. Fra redakti-
onens side forsøger vi efter åttig ev-
ne at udvikle bladet og tænke nyt,
men det går bedst, hvis vi år hjælp
fra læserne.

Råd, med i alle vitale fredningssager
og sidder for DOF-FYN i Fri-
luftsrådet. Finn er også vores kontakt
til rovfuglene, 25 års arbejde med re-
gistreringer af de fonske rovfugle-
bestande intensiveres nu. Op- og ned-
gange i bestandene registreres tæt og
ikke mindst årsager til nedgangene.
Vi er i bestyrelsen hele tiden opdate-
ret og orienterede ikke mindst med
det lokale Havømepar og Duehøge-
bestandene.

I år 2002 investerede DOF-FYN
i et ny lysbilledapparat og et nyt vi-
deokamera med henblik på vort nye
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tiltag, nemlig Cafeaftener, regelmæs-
sige klubaftener i "lokalet" på Rising-
skolen. Videoen skulle vise sig at bli-
ve meget brugt, der er til nu optaget
l3 bånd af 90 min. Videoen har været
brugt som dokumentation i sager med
jagtlovsovertrædelscr i 3 sager, en
uliavigelig bevislbrelse som vi tidli-
gere har manglet. I ct tillældc vil vorc
optagelser blive brugt i en rctssag.
Videoen er brugt t'littigt af mcdlcm-
meme. 25 film er ovcrspillct, dcr cr
lavet film lia Sundct vcd Fåborg og
fra Ølundgård ved Odense }iiord. Ap-
paratet har vist sig uundværligt vcd
dokumentation af sjældne fugle og
meget mere. Det er tanken at vi vil
bruge apparatet til bestemmelseskur-
ser, cafeaftener og fuglestationsarbej-
det. TV-FYN og TV-Vilnius har vist
optagelser som vi har leveret!

Storkeinvasion i september: 15
Hvide Storke landede på Tåsinge -
stor medieovervågenhed. ry-FYN
kunne ikke finde storkene - dem leve-
rede DOF-FYN. Vi havde videoopta-
gelserne og fik også god reklame med
et længere indslag om fuglene i
nyhedsudsendelseme. Flere af
storkene blev året ud, og man kunne
følge udviklingen på DOF-FYN's
WEB og Echlons hjemmeside.
Formanden blev kimet ned. Befolk-
ningen vil have storke - det er helt
klart. Landbruget vil ikke - det er helt
klart. De vil ikke levere de våde enge
som er fødegrundlaget for storkene.
DOF leverer redeplatformene, ca. 150
på egrrede steder allerede nu.
Desværre havde alle storkene fra
Tåsinge ringe på. Så vilde var de ik-

vilde var de ikke, men en lille del af
de 35 fritflyvende storke fra det skån-
ske storkeprojekt. DOF ønsker vilde
storke, IKKE projektstorke. Skal vi
have storke må landbruget spille med:
Våde enge og overdrev, TAK.

Eft erårsrepræsentantskabsmøde
igen i år på Dalum Landbrugsskole,
en stor succes, ikke mindst fordi Hans
Rytter var på hele tiden. Vi benyttede
anledningen til at invitere hele repræ-
sentantskabet til morgenkaffe ved
Egensedybet for at fortælle om fied-
ningen her - alene Kurt Due Johan-
sens fbrtjeneste. Et forbilledlig pro-
jekt med det resultat, at mængder af
vandfugle får jagtfred og ro til rast
under trækket. "Fjordkurt" fik da og-
så sin belønning i september: Ny art
flor amtet: Sonvinget Braksvale. Vup-
ti, 30 sekunder efter opdagelsen var
obsen ude på BIRDCALL og ca. 30
ornitologer havde glæde af fuglen i de
å timer den var der. Flot arbejde
Kurt.

Steen Winkel kører nu regel-
mæssige aktuelle fugleindlæg ofte i
helsideformat i Fyns Amts Avis. En
flot reklame for lokalaftlelingen og
fuglesagen.

Sløruglerne fik nu meget hjælp:
Kjeld Christensen, Per Rasmussen og
Søren Bøgelund fik afbestyrelsen be-
vilget et større beløb, og i foråret 03
vil der være ca. 50 mårsikre slørugle-
boligtilbud i Fyns Amt. Stor medie-
bevågenhed blev udnyftet, 140 gårde
blev besøgt og åbnet for uglerne. Be-
folkningen har virkelig stor interesse i
at å ugleme til at yngle. Visse steder

er der nærmest konkurrence. Bestan-
den er indtil videre fordoblet. Vi føl-
ger spændt udviklingen på DOF-FYN
WEB. De fleste uglekasser er bragt
ud bagpå Kjelds cykel!!!!

BERETNINGER FRA UDVALG:

Fredningsudvalget
Udvalget har ffiet et løft, fordi Finn
Eriksen er kommet ind, Finn er også
DOF-FYNs mand i det Grønne Råd.
Fra arbejdet:
SIØ. En ulovlig jordopfrldning er
anmeldr af DOF-FYN til amtet. Na-
turbeskyttelseslovens kystbeskytel-
seszone er gældende, så ejeren har
fået pålæg om at feme opfyldet.
GRÅSTEN NOR. Finn, Kurt og
Flemming har været til flere møder
om en planlagt asfaltering af en lille
lokal flylandingsbane. To kommuner
mener, at der er tale om en lufthavn
placeret midt i et EU- fugle-
beskyttelsesområde. DOF-FYN me-
ner, at der her skal genskabes en lav-
vandet sø på 100 hektar og "lufthav-
nen" placeres et andet sted. Asfalte-
ringen er nu opgivet.
JAGT VED ISVÅGER eT et StoTt

problem ved Sedenstranden ved
Odense Ås udløb i f orden. Det kniber
også her med at efterleve de alminde-
ligt gældende regler for jagtudøvel-
sen. DOF-FYN arbejder til stadighed
med problemet.
I\fYE VÅDE ENGE i 2OO2 erablerede
amtet 4 nye vådområder: Karlsmosen,
Wedellsborg Hoved, Home Mølleå

og Snaremose Sø. Alle er blevet en
succes.

Engene er blevet invaderet af
vandfu gle: Havørn, Stylteløber, Silke-
hejre, Skestorke, Hvid Stork, Hvid-
vinget Teme og Sortteme har besøgl
de nye steder.
STRANDENGEN VED FLYNDER-
NÆS er for tredje år i træk generet af
jægere, der har skjul, der er placeret
20 centimeter fra reseryatgrænsen,
med hyppig jagt og lokker og hunde
inde i reservatet. DOF-FYN arbejder
med at å stoppet dette,
BOGØ 2 nye fugletårne ser i 2003
dagens lys. DOF-FYN følger op med
ture til Bogø.
ØLLNDGÅRD har fiiet et nyt fugle-
tåm.
Fugletårnet på VIGELSØ er nu flyttet
tilbage efter opfordringer fra DOF-
FYN.
FJORDENS DAG igen i år med
mange besøgende. Mange hundrede
mennesker besøgte øen og havde her
en flot dag med Kurt.

Beretning fra eksku rsionsudvalget
Det blev i 2003 til I I ture rundt på
fynske fuglelokaliteter,2 til det jyske
og 2 weekendarrangementer til mod-
satte ender afSkåne. De to åbne ture,
hvor henholdsvis fugleforekomsteme
og vejret bestemmer vores retning
endte i Sønderjylland i januar og på
Sydlangeland i september. Alle de
planlagte ture blev gennemfort. Der
skal lyde en stor tak til turledeme for
indsatsen !



Der var i snit 13 deltagere på diverse
ture igennem året. Det er da pænt!
Derfor også en stor tak for indsatsen
fra medlemmemes side! For uden del-
tagere ingen ture. Det lyder banalt, og
det er det også!

Imidlertid er der også noget inte-
ressant lurende bagved. Faktisk er der
sket en ændring i adfærden igennem
årene. Det er ikke længere kun Nat-
tergalens charmerende skralde, der
trækker folk i felten på søde majafte-
ner, mens der så kun møder to forkø-
lede, men hårdhudede deltagerc op,
når det bliver barskt i felten. Det er
hele året, det er værd at lave ture for
folk nu. Det kan skyldes mange ting,
men vel især den bedre kommunika-
tion via Havrevimpen (turreferater og
artikler - f.eks. Poul Rasmussens be-
retninger fra Monnet, og der møder
24 op en sur martsdag!!) Kommuni-
kationen er også forbedret væsentligt
via hjemmesiden, hvor der øjeblikke-
ligt står, når folk har været i felten -
dvs. hver eneste dag!! Så er det klart,
at folk også lige vil ud at kigge på
herlighedeme. Det er jo lækkert, når
teknologiske fremskridt også kan ha-
ve den effekt!!

Rovfuglegruppen

Havøm:
Havømeparret ved de sydfrnske søer
er fulgt ynglesæsonen igennem. Par-
ret fik 2 unger på vingerne, og lige-
som året for blev ungeme, da de hav-
de forladt redestedet, af forældrene
ført til Brændegård sø. Desværre

holdt åmilien ikke sarunen i samme
grad som iret før, hvor hele familien
kunne ses szlrrrmen ved Brændegård
hele sensommeren og efteråret.

I år var det kun de to gamle øme,
der var trofaste over for Brænde-
gårdsøen, medens først den ene og
senere den anden unge ret hurtigt blev
selvstændige og strejfede noget rundt.

Rød Glente:
I 2000 forsøgte et glentepar - uden
held - at yngle et sted på vestfrn.

I 2001 vendte parret tilbage til
ynglelokaliteten, og det lykkedes par-
ret at å 2 ungerpå vingerne.

I år var parret atter på plads. Det
byggede en ny rede i samme skov
som sidste år, og det fik I unge på
vrngeme.

Duehøg:
I 2002 blev duehøgebestanden i et
1309 kvadratkilometer stort område
undersøgt. Der blev fundet 2l par,
hvorafde l3 fik unger.

Bestanden i området er fulgt siden
l 980.

I dette nummer af "Havrevimpen"
er der en artikel om udviklingen i be-
standen fia 1980 til i dag.

Rovfuglebestandene i Langesø skov-
distrikt 2002.
Som et led i en optælling af ynglefug-
le for Fyns Amt er bestanden af yng-
lende rovfugle ved Langesø blevet
undersøgt. Det gav følgende resultat:

Tårnfalk - 3 par
Duehøg - 2 par
Spurvehøg - 5 par
Hvepsevåge - I par
Musvåge - 14 par

Der er konstateret tilbagegang for
Duehøg, Spurvehøg og Hvepsevåge,
siden en tilsvarende undersøgelse i
1997.

Sløruglegruppen
Hermed en status over Slørugle- pro-
jektet. Vi startede projekt i august
med målsætning om :

l. Systematisk at besøge gårde be-
stemte områder af Fyn, og finde
de å Slørugler eller spor efter
Sløruglerne.
Målsætning I er nået ved at be-
søge ca. 140 gårde i bestemte om-
råder, for at registrere hvor Slør-
ugleme er, samt at finde de mest
egnede gårde til redekasserne.
Dette opsøgende arbejde har givet
kendskab til 4 fugle.

2. Få en god dialog med landmæn-
dene og gøre dem interesseret i
Slørugleprojektet. Dette er vigigt
fordi der bliver åbnet op til flere
lofter, lader og stalde.
Målsætning 2 er nået ved at for-
tælle om projektet til landmænde-
ne, der har åbnet mange lofter og
lader for Sløruglerne, selv om der
ikke skulle en kasse op. Den gode
dialog med landmændene gør og-
så, at snakken om projektet mel-
lem dem kommer i gang.

Skabe offentlig opmærksomhed
om projektet for at å forbedret
mulighedeme for Slørugleme på
Fyn, samt at ffi registreret gemte
ynglepar.
Målsætning 3 er nået ved gode
artikler i bladet Fyns Natur, Hav-
revimpen, Fyns Stiftstidende,
Fyns Amts Avis og senest et ind-
slag i Radio Fyn om Sløruglen og
projektet. Dette har givet en stor
interesse for DOF Fyns projekt
med mange henvendelser. Dette
har givet 6t gemt ynglepar og nog-
le fi gode egrrede steder til kasser.
Opsætte ca. 20 kasser på egnede
gårde, hvor der er set Slørugler,
eller er spor efter dem , samt finde
steder hvor sandsynligheden for et
Sløruglebesøg er ret stor.
Målsætniug 4 er nået godt og vel
med 26 redekasser på Fyn og øer-
ne. Der er opsat kasser omkring
de 2 ynglepar, samt alle de steder
hvor et n).t ynglepar kunne tæn-
kes at slå sig ned. Kun et fital af
kasseme er besøgt efter opsætnin-
gen, men i 2 af kasserne på nye
lokaliteter er der fundet friske
gylp og !er. Det lover godt.
At fi et godt samarbejde i gang i
gruppen og videregive alle rele-
vante oplysninger til Klaus Dich-
mann som led i det landsdækken-
de slørugleprojekt arbejde under
DOF.
Målsætning 5 er nået ved at vi
har ået en god snak om, hvordan
vi vil køre projektet, samt at vi
fastholder de målsætninger, som

1-
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er besluttet, og har god kontakt til
Klaus Dichmann.

Målsætning for 2003

l. Kontrol af redekasser, og indrap-
portere ynglebiologiske data til
Klaus.

2. Opsætning af nye redekasser i om-
råderne omkring gamle og evt. nye
par (4-8 kasser)

3. Opsætning af nye redekasser hvor
Slørugler bliver set, eller der er lii-
ske spor. (12-16 kasser)

4. Igen i år systematisk at besøge
gåtrde, gøre landmænd interesseret
i projektet og finde spor.

5. Igen artikler, der følger op på ud-
viklingen i projektet og fremmer
lnteressen.

6. Fuglestationsudvalget
Fuglestationen var igen i året 2002
kun sporadisk bemandet i efterårssæ-
sonen, som varede fra 1. august og
indtil27. oktober. Der var ingen gen-
nemgående observatører i perioden,
kun ringmærkerne Jan Holm Jensen,
Jacob Sterup og Ole Tønder arbejde-
de der ind imellem szunmen med frn-
ske gæsteobs erv atører.

Ringmærkningen foregik dagligt
tre uger i august og ca. en uge i efter-
årsferien. I resten afperioden blev der
mærket mere spredt.

Det blev igen i år en god sæson, både
hvad angår trækket og ringmærknin-
gen (ringtotal 1.539 på trods afflere
fangstdage end sidste år). Der blev
mærket 4l dage i alt (33 i 2001), men
dagsgennemsnittet blev kun 37,5 fug-
le, hvilket er noget lavere end normalt
(60). Det skyldtes bl.a. at krattene er
blevet højere, og at vi nok ikke ramte
de helt store dage dette efterår.

Ligeledes fandt en del omitologer
vej til det lille sommerhus nær
Gulstav Mose, hvor stationen havde
til huse i 2002, lige som der var flere
overnattende gæster. Vi håber flere
vil kikke forbi næste år, ovematning
er gratis for DOF-Fyn medlemmer.
Som noget nyl i 2002 dækkede for-
skellige fonske ornitologer flere
weekender og I uge i september +
efterårsferien. Håber den nye idd med
kalenderen på hjemmesiden bliver
udnyttet endnu mere næste år.

Som sidste år vil der udkomme en
rapport i Havrevimpen over ring-
mærkningsarbejdet på stationen, in-
deholdende alle ringtal mm. Observa-
tioneme kan findes på DOF- Fyn ba-
sen og i en kommende årsrapport.

Beretning fra EDB-gruppen.
Det har EDB-mæssi5 været et godt
år for DOF Fyr. Vores webside på
www.dofln.dk er meget velbesøgt,
og blandt mange regret blandt de al-
lerbedste fuglehjemmesider i landet.
Det er vi i administrationsgruppen
naturligvis glade over.

Fremadrettet arbejdes der videre på at
udvikle konceptet med en bruger-
venlig, forståelig, hurtig og smidig
database til indsamling, præsentati-
on og statistisk behandling af fugle-
observationer fra Fyns Amt.

Det vil rent praktisk betyde, at de
gammelkendte funktioner i basen
ændres til smidigere og mere bruger-
venlige arbejdsgange. Det indebærer
også, at DOF Fyn Web fir et nyt lay-
out. Men databasen bag det hele fun-
gerer faklisk perfekl, så den ændrer vi
naturligvis ikke på.

DOF Fyn "år ofte på puklen" fra
hovedforeningen over, at vi benytter
vort eget databasesystem frem for
Dof-basen. Hver gang formanden er
til formandsmøde bliver han skoset...
- men han lever med det, da der lokalt
og blandt "græsrøddeme" rundt om i
landet er meget stor forståelse og re-
spekt for vores system.

Det er hensigten der skal udar-
bejdes et konverteringsprogram, der
kan konvertere data fra DOF Fyn Ba-
sen til DOF-basen. Dette program
skal ifølge aftaleme udarbejdes af
brugergruppen bag DOF-basen. Dette
er ikke sket endnu, og det sker nok
heller ikke på kortere sigt, da system-
folkene bag DOF-basen har hændeme
fulde med at implementere og fær-
digudvikle deres system.

Vi har fra DOF Fyn lagt op til et
samarbejde omkring konverterings-
muligheder mellem de to systemer;
men må altså konstatere, at der ikke
har været meget respons endnu...

Kære brugere! Det er i sidste ende jer
der afgør om vi skal fortsætte med
DOF-Fyn Webbase - eller om vi skal
underkaste os systemet DOF-basen! ! !

Så længe langt de fleste lokale
brugere udelukkende indsender deres
observationer til www.doQn.dk er
det bestyrelsens klare holdning, at vi
fortsætter ufortrødent, som vi er be-
gyndt...

Havrevimpen
Som i de foregående år er Havrevim-
pen udkommet med fire numre, hvor-
af det ene er årsrapporten. Mange folk
bidrager med artikler til bladet, hvil-
ket vi er glade for. Desværre kniber
det fortsat med at å bestyrelsen til at
bruge bladet. Medlemmeme burde
kunne forvente at ffi mere information
om bestyrelsens arbejde gennem de-
res medlemsblad, end tilfældet er.

Hvad det grafiske layout angår.
må det forventes, at den teknologiske
udvikling snart vil gøre det økono-
misk overkommeligt at ffi bladet ud i
en bedre kvalitet, f.eks. i farver. Be-
styrelsen bør snarest ggre sig overye-
jelser om, hvordan den stiller sig til
dette.

Biblioteket
Efter en stille tilværelse vil Torben
Hvass nu tage over, og bestyrelsen vil
i samråd med Torben tage stilling til
fremtiden. Det vil være oplagt med
større udlån i forbindelse ned flere
cafe-møder.

Stor tak til alle de mange DOF-
FYN-boer, der i flere år har leveret



Referat fra generalforsam I i ngen
Af Michael Mosebo Jensen

bøger, bånd, plader og tidsskrifter til
biblioteket. Der er nu basis for en
større bogauktion.

Slutbemærkninger
Den skitserede øgede aktivitet I DOF-
FYN vil sikkert også øge medlemstil-
gangen. Vi vil i bestyrelsen gøre alt
for at det lykkes med alle projekterne.
Følg med på hjemmesiden under ak-
tuelt og folg med i Havrevimpen.

Der var fremmødt 43 medlemmer til
årets generalforsamling på Risingsko-
len, Odense, hvilket var det højeste
antal i flere år. Formand Flemming
Byskov åbnede aftenen med at byde
velkommen og foreslog lvan Beck
som dirigent. På vanlig vis kundgjor-
de han, at der var indkaldt lovligt til
generalforsamlingen, så vi trygt kun-
ne fortsætte aftenens handlinger. Det
betød, at Flemming Byskov igen fik
overladt ordet til aflæggelse af for-
mandsberetningen. Efter den fildige
beretning var blevet afgivet, blev der
bedt om respons fra salen. I år kom
der lidt, idet der blev opfordret til at
nævne etableringen af to fugletårne
påBLgø i Lillebælt. Der blev desuden
spurgt til de to forsvundne bulgarere,
der skulle have været observatører på
fuglestationen i efteråret. Formanden
måtte blive forsamlingen svar s§l-

Tak til Åge Mikkelsen fra Naturbu-
tikken for 2 besøg med butikkens va-
rer i forbindelse med vores julefro-
kost og generalforsamlingen i dag.

Tak til Ole Runge for unik forfi-
net fuglekunst ved denne general-
forsamling.

Årets DOF-FYNBO blev med et
gavekort på 300 kr. til Naturbutikken:
Kjeld Christensen fra Sløruglegrup-
pen.

dig. Så blev der spurgt til, hvorfor vi
ikke bruger DOF-basen. Hans og
Flemming redegiorde for det histori-
ske kompromis fra et repræsentant-
skabsmøde for snart halvandet ar si-
den, hvor det blev konkluderet, at det
var DOF-basen, der skulle sørge for,
at der kunne konverteres data fra vo-
res web til DOF-basen. Der kom en
opfordring til, at der blev skrevet en
brugervejledning til DOF-basen, som
kunne bringes i Havrevimpen, således
at medlemmeme også kunne melde
direkte til denne base, hvis de ønske-
de det. Herefter blev beretningen en-
stemmigt godkendt.
"Årets DOF-FYNbo" blev i år Kjeld
Christensen for hans store ihærdige
arbejde med at hjælpe Sløruglebe-
standen i Fyns Amt. Da han modtog
prisen tilkendegav han dog, at han
ville dele æren med de to andre i

Sløruglegruppen: Per Rasmussen og
Søren Bøgelund.

Regnskabet og budgettet
Ole Tønder førte forsamlingen gen-

nem regnskabet for 2002 og et forsig-
tigt budget for 2003. Der var enkelte
spørgsmål fra salen både til udgifts-
og indtæ$ssiden, som kassereren sva-

rede på uden tøven. Derefter blev bå-

de regnskabet og budgettet enstem-

migt godkendt.

Valg
På valg til bes§relsen var Flemming
Byskov, Jens Bækkelund, Ole Tønder
og Michael Mosebo Jensen. Alle blev
valgt uden modkandidater. På valg til
repræsentantskabet var Søren Bøge-
lund og Michael Mosebo Jensen. Kurt
Kaack Hansen genopstillede som

suppleant. De blev alle genvalgt uden

modkandidater. Flemming Byskov er
som formand fudt medlem af repræ-
sentantskabet.

Ivan Beck fik også genvalg på re-
visorposten, og Morten Nielsen blev
genval gt som revisorsuppleant.

Indkomne forslag
For første gang i mange år var der
indkommet forslag til generalforsam-
lingen - dog fra bestyrelsens egne

rækker, idet Ole Tønder stillede for-
slag om vedtægtstilføjelser. Disse var
afledt af krav fra Odense Kommune,
som skulle opftldes, for at vi kunne
beholde vores lokaler på Risingsko-
len. Ordlyden af Ole Tønders forslag:

Jeg foreslår, at følgende to punkter
bliver tilføjet de nugældende vedtæg-

ter:

l. Økonomi
Regnskabsåret er lig med ka-
lenderåret.
Regnskabet skal forelægges På
den årli ge generalforsamling.

2. Tegningsret
a. Foreningen tegnes udadtil

af formanden. Tillige kan
bes§relsen udpege egne

medlemmer eller menige
medlemmer af foreningen
til at repræsentere denne i
forskellige råd, udvalg og
møder.

b. Foreningens økonomi va-
retages i den daglige drift
af kassereren. Denne har
ret til at modtage indbeta-
linger og foretage udbeta-
linger efter de til enhver
tid gældende retningslini-
er, vedtaget af bestyrel-
sen. Adgang til forenin-
gens formue har kun kas-
sereren og formanden i
fællesskab med begges

underskrifter.

Vedtægtstilføjelseme blev vedtaget
enstemmigt. Det blev i den forbindel-
se lovet at lægge lovene på hjemme-
siden.
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Eventuelt
Der blev fia salen ytret ønske om et
fbrum på hjemmesiden, hvor folk
kunne komme i kontakt med hinan-
den. Hans Ryfter meddelte, at det al-
lerede var undervejs - netop med
navnet "forum". Flemming lovede i
forlængelse heraf flere cafeaftener,
idet disse virkede populære at dømme
efter fremmødet. Et medlem ønskede,
at foreningen skulle indkøbe en ro-
båd, således at det var muligt at fragte
sig selv til Vigelsø. Der blev dog ud-
trykt betænkeligheder fra flere i be-
styrelsen omkring forsikring og tyve-
ri.

Fugle fra en ganske anden vinkel
Ole Runge havde på forhånd ud-
smykket lokalet med mange værker;
men her, hvor den "alvorlige del" af
generalforsamlingen var vel overstå-
et, skulle der ord på. Det kom der -
meget tankevækkende ytringer om en
anden måde at se på fugle på, om at
betragte i helheder. Vi fik et spæn-
dende rids over historiens tegnere
uden fortabelse i fortiden, men der-
imod en klar formidling af, at den
konstante årvågenhed for udviklingen
omkring os var intakt. Det stod lysen-
de klart, at ordene om vigtigheden af
at bevare iagttagelsesevnen ikke blot
var ord. Der var handling bag - og vi
vendte tilbage til de medbragte udsnit
af et livsværk.

Det er den 18/3-2002. Det er over-
s§et og diset. Der blæser en let syd-
lig vind. Klokken er 5.30, og jeg be-
finder mig i en mindre skov på Nord-
vestfun. Jeg er taget ud for at registre-
re, om Duehøgen igen i år vil yngle i
skoven.

Det er endnu ikke helt lyst, og
inde i skoven tuder og skriger Natug-
leme. En Skovsneppe kommer knor-
tende og pistende hen over mig - og
lidt efter endnu en. Fra de fi store
graner, der er tilbage efter stormfaldet
i 1999, lyder skræppen fra Fiskehej-
rerne, der er ved at vågne, - og kald
fra Spætmejse og Kernebider lader
sig høre.

Pludselig flænges luften af skrig,
kraftige skrig: gi-ak, gi-ak, gi-ak. Det
er Duehøgehunnen, der er vågnet og
siger "god morgen" til sin mage, der
svarer med en spinklere og lysere
stemme: gi-gi-gi-gi.

Jeg lister stille tilbage til bilen, -
der er ingen grund til at forstyrre hø-
gene, som skal i gang med redebyg-
ningen, - og kører videre til næste

skov med ynglende Duehøge.
Igennem 35 år har jeg fulgt Due-

høgen, siden jeg i 1968 fandt "min"
første beboede rede på Fyn. Interes-

sen for denne fugl stammer helt tilba-
ge fra 1955, hvor jeg som deltager i
en fugleekskursion af lederne fik fo-
revist en rede, som å år forinden var
beboet af Duehøg. I de følgende år
tog jeg ud til lokaliteten i håb om, at
Duehøgen var vendt tilbage, men det
var ikke tilfældet. Da jeg l3 år senere
fandt dens rede, var det på en anden
lokalitet.

Optælling af bestanden
Indtil Duehøgen med jagtloven af
1967 blev fredet, var den meget sjæl-
den på Fyn. Derefter begyndte be-
standen at gå langsomt frem. Og op
igennem 1970'eme fulgte jeg de

spredte par, jeg havde kendskab til.
Først fra 1980 foretog jeg som med-
lem af DOF's rovfuglegruppe syste-
matiske optællinger i et 1309 kva-
dratkilometer stort område omfatten-
de kommuneme: Fåborg, Hårby, As-
sens, Broby, Glamsbjerg, Tommerup,
Nr. Åby, Ejby, Årup, Vissenbjerg og
Søndersø, samt den vestlige del af
Odense kommune. Da jeg arbejdede
alene - og også lavede censusunder-
søgelser (omfattende alle ynglende
rovfuglearter) - kunne jeg ikke over-
komme at dække hele området hvert

Fynske Duehøge
Af Finn Eriksen

Finn Erilrsen har i mange år arbejdet med at kortlægge forekomsten af roufugle
i Fyns Amt, blandt andet som medlem of DOF's roufuglegruppe. Specielt har
Duehøgen haft hans store interesse. Finn er indtrådt i DOF-Fyns bestyrelse,
hvor han blqndt andet arbejder med naturbeslEttelse.
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iir. I fizlgende år er hele området dæk-
kct: 1980, 1985, 1986, 1992.1995.
t996,2000,2001,2002.

Så nemt som beskrevet i indled-
ningen gar det langt fra altid med at
registrere duehøgeparrene. Ofte må
man aflægge mange besøg og bruge
megen tid for at fastslå, om territoriet
er besat, - især hvis høgeparret er fly-
tet i forhold til det foregående år.
Heldigvis er parrene meget tro mod
det en gang valgte ynglested, forudsat
at parret ikke forstynes for meget i
yngletiden. Specielt i tiden lige før
æglægning er parret meget sarbart
over for forstyrre lser.

Det største tidsforbrug finder dog
sted i territorier, hvor parrene er for-
swndet. Det tager nemlig langt mere
tid at fastslå, at et par er forsvundet,
end at det er til stede, idet man er
nødt til at aflægge mange besøg yng-
letiden igennem for at være sikker på,
at parret ikke bare er flyttet.

Territoriekamp
Men det store tidsforbrug giver også
mange oplevelser. Som da jeg engang
iagttog 2 par, som ville yngle samme
sted. Det ene par havde ynglet på lo-
kaliteten året far og havde genbesat
territoriet, da et fremmed par dukkede
op i slutningen af marts. Det førte til
heftige kampe, som endte med, at det
indtrængende pars han blev dræbt (og
ædt) afdet bosiddende par. Da havde
stridighederne stået på i flere uger og
førte fil, at heller ikke det bosiddende
par fik ynglet det år.

Under ovennævnte stridigheder
indtraf en dag en sjov episode. De to
hunner tumlede rundt i toppen af et
træ, og under træet stod en fasankok
og turde ikke røre sig ud af stedet,
selv om høgene overhovedet ikke
havde tanke for den (mig ænsede de
heller ikke). Selv da jeg gik nærrnere
for bedre at kunne se høgene, blev
fasanen stående, selv om den tydeligt
kunne se mig. Først da høgene fløj
bot, skyndte åsanen sig at løbe sin
vej.

Afstand mellem rederne
En ting jeg har lært efter 35 års om-
gang med Duehøgen er, at høgene er
individualister. Nogle par er meget
"talende", andre meget tavse. Nogle
hunner er meget sky og letter fra re-
den, længe inden man når hen til den-
ne; andre ruger så fast, at man kan
støje rundt under reden, uden at de
flyver af.

Der er også forskel på" hvor tit
parrene flyver territorieflugt, men det
har i høj grad noget at gøre med af-
standen til naboparret. Denne er nor-
malt 3-4 km, forudsat at der er egnede
skove inden for denne afstand, og at
bestanden har det godt. I en "mættet"
bestand kan afstanden mellem to be-
boede reder gå helt ned til 2 km, und-
tagelsesvis mindre. To gange har jeg
fundet beboede reder med en indbyr-
des afstand pL 1,6 km. Den ene gang
fik begge par unger på vingeme, den
anden gang gik ungeme til i begge
reder, men det gjorde de i mange re-

der det forår pga. en kold og våd pe-

riode med. maj - med. juni.

Andre arter i territoriet
Når det gælder afstanden fra en due-
høgerede til beboede reder af andre
rovfuglearter, gælder der helt andre
regler. Det er ikke ualmindeligt at
finde beboede reder af Musvåge og
Hvepsevåge ned til ca. 100 m fra en
beboet duehøgerede. Derimod finder
man aldrig spurvehøgereder så tæt på;

det ville Spurvehøgen ikke overleve.
Den tætteste afstand, jeg har fundet
mellem Duehøg og Spurvehøg, er 400
m (Valby Hegn i Nordsjælland);
normalt er afstanden over 500 m.

Når Musvåger og Hvepsevåger
ofte bor tæt på Duehøgen, s§ldes
det, at de ofte bruger ledige duehøge-

reder, som ofte er større og finere end
deres egne reder, og da Duehøgen of-
te har 2-3 reder med 100-200 meters

afstand, snupper Musvågen ofte en af
de ledige.

Også Ravnen sætter pris på Due-
høgens store, fine reder, og dette na-
boskab fører ofte til gensidige drille-
rier; men da Ravnens unger forlader
reden på det tidspunkt, hvor Duehø-
gens unger klækkes - og hvor Due-
høgehunnen altså ikke jager - fører
det sjældent til tab af unger for nogen

afparterne. Jeg har danmarksrekord i
tæt afstand mellem Ravn og Duehøg,
idetjeg to år i træk havde en ravnere-
de og en duehøgerede med en indbyr-
des afstand på 50 m, og hvor begge
arter fik unger på vingerne.

Duehøgebestanden er hvert år siden 1980 blevet fu15 på "Vestf,n", som i den

forbindelse består af kommunerne: Fåborg, Hårby, Assens, Broby, Glamsbjerg,
Tommerup, Nr. Åby, Ejby, Årup, Vissenbjerg, Søndersø og den vestlige del af
Odense kommune. I de anførte år er alle områder undersøgt grundi5, i den øv-
rige del afårene er kun dele afovennævnte område undersøgt.

Ovennævnte område er på 1309 kvadratkilometer med 139 kvadratkilome-
ter skov.

Antal par for "Vestfon er fundet, mens antal par for Fyn er bereglet under
hensyntagen til areal og skovprocent og under forudsætning af, at forholdene på

"Vestfrn" kan overfures til resten af

r980 r985 1986 1992 1995 1996 2000 2001

Vestfvn 2t 22 2l 27 28 25 t7 l8 22

Fvns Amt 49 5l 49 62 65 58 39 42 49
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Kurven viser bestanden i Fyns Amt, beregnet på baggrund afet undersøgt om-
råde på 1309 kvadratkilometer. Ved beregningen er der taget hensyn til både
areal og skovprocent, og det er forudsat, at øvrige forhold - herunder Duehø-
gens dødelighed - er ens i hele amtet.

Bestandens størrelse frem til år 2000, hvor den lander på et
I de 9 år, hvor duehøgebestanden er niveau langt under l98O-niveauet.
undersøgt i området på 1309 kvadrat-
kilometer, har jeg i snit fundet 22,2 Derefter går det igen fremad, så vi i
par - med 28 par i 1995 som maksi- 2D02har samme antal par som i 1980.
mum og 17 par i 2000 som minimum
(se tabellen). Årsag til tilbagegangen

Se også kurven over den bereg-
nede bestand i Fyns Amt. Ved bereg-
ningen er der taget højde for areal og
skovprocent, og det er forudsat, at de
Øvrtge forhold kan overfØres fra un-
dersøgelsesområdet til hele amtet.

Som det fremgår at tabellen og
kurven, steg bestanden støt fra 1980
til 1995. Herefter styrtdykker den

Og hvad er så årsagen til den kraftige
tilbagegang fra 1995 til 2000?
Det kan ikke være fudemangel. Due-
høgens foretrukne byttedyr har haft
det godt i denne periode. Desuden er
Duehøgen så alsidig, at den ikke er
aflrængig af bestemte afler.

Det kan heller ikke være klimaet.
Vintrene i denne periode har gen-
nemgående været milde.

Det s§ldes heller ikke dårlig yngle-
succes, idet anøllet af par, hvis yng-
leforsøg er slået fejl, har været nor-
malt set over perioden som helhed,

ligesom ungeproduktionen hos de

succesfulde par har været normal.
Det s§ldes heller ikke orkanen i

december 1999. Ganske vist væltede

mange redetræer, og andre blev fæl-
det under oprydningen efterfølgende,
ligesom oprydningen gav en del uro i
skovene, men til min store lettelse
viste det sig i foråret 2000, at mange

duehøgepar flyttede pga. orkanen,
men fi opgav at yngle.

Tilbage bliver så kun en mulig-
hed: En øget dødelighed i den voksne
bestand. Dette bekræftes af, at der er

en del2K-hunner i bestanden, hvilket
er et tegn på rekrutteringsvanskelig-
heder. Endvidere viser fældefer fun-
det på ynglelokaliteteme, at der er en

stor udskiftning af hunner. Man kan

nemlig på fældefierene se, om hunnen
på lokaliteten er den samme som sid-
ste år, eller der er tale om en ny. Lige-
ledes kan man se om det er en 2K, 3K
eller en ældre hun.
Det er endvidere sådan, at man godt

kan gå ud fra, at hvis en hun fra en

lokalitet ikke er på lokaliteten næste

år, så er det, fordi den er død. Det er

yderst sjældent, at hunner flytter til en

helt anden lokalitet, og hvis den skul-
le gøre det, vil denjo blive genkendt
på den nye lokalitet pga. fældefierene.

Der er sandsynligvis også en stor
udskiftning af hanner - og altså stor

dødelighed blandt disse - , men det er

vanskeligl at konstatere, da hanneme

færdes i hele territoriet i fældningsti-
den, så deres fældefier kun undtagel-
sesvis findes - i modsætning til hun-
neme, der i fældningstiden konstant
opholder sig på redestedet.

Hvad s§ldes så den øgede døde-

lighed?
Ja, her kan man jo kun gætte,

men nøjagtig den samme udvikling
har vist sig i Vendsyssel i samme pe-

riode. Her falder det sammen med, at

fasanudsætninger er kommet på mode
i Vendsyssel i denne periode.

Men det er jo ikke tilfældet På
Fyn. Her har vi hele tiden haft fasan-

opdræt. Alligevel er jeg tilbøjelig til
at tro, at tilbagegangen i den fonske
duehøgebestand skyldes ulovlig fæl-

defangst. Der har været konstateret
flere tilfælde af ulovlig fældefangst i
perioden, og det er også i denne peri-
ode, at rævefælder med så stor en åb-

ning, at Duehøgen kan gå i dem, er

blevet lovlige.
Det er ikke den lovlige fælde-

fangst, der er årsagen, for den har ik-
ke et omfang, som kan forklare tilba-
gegangen i duehøgebestanden. Desu-
den skal de fangne Duehøge køres

30-40 km bort og slippes fri. Der er

dog inden for de senere år, hvor den-

ne ordning har bestået, kun en s§rfte,
der har ringet til mig (eg er koordina-
tor for flyning af fangede Duehøge i
Fyns amt) for at å flYttet fangne

Duehøge. Vi må jo så gå ud fra, at de
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øvrigc skytter, som har ået dispensa-

tion til at fange Duehøge ved fasan-
opdrætspladser, selv har kørt dem til
Kirkendrup Statsskov, hvor de skal
slippes fri.

Til slut vil jeg lige gøre opmærk-
som på et forhold, som også kan være
en trussel mod Duehøgen. Jeg har i de
sidste par ar oplevet eksempler på, at

Duehøgens yngleforsøg er slået fejl
pga. opsætning af Hochsitz (kunstig
udsigtspost til hjortevildt/red.) nær
reden. Om det skyldes ukendskab til

duehøgereden, eller om der er tale om

en bevidst handling, for at Duehøgen

ikke skal yngle, ved jeg ikke, da jeg
endnu ikke har ået talt med de på-

gældende jagtlejere.
Lad os håbe, de seneste års frem-

gang i duehøgebestanden fortsætter,
så alle kan å den fine oplevelse det er

at møde denne flotte rovfugl i natu-
ren, enten det er i territorieflugt over
reviret, på anstandsjagt eller i et lod-
ret styrtdyk efter en Ringdue.

Storke på Fyn i 2002
Af Erhardt Ecklon

Årets storkesæson startede den 7.

marts, hvor en stork blev set ved Vin-
dinge på Fyn. To dage senere blev
sandsynligvis samme stork set ved

Odense Å i H;allese. Derefter skulle

der gå en måned, før der igen blev set

og meldt om storke På FYn. I løbet af
maj og juni maned sås flere storke

ved Nr. Broby, Fangel, Ulbølle, Lak-
kendrup og Arreskov, uden at det kan

afgøres, om det var sarnme individ.
En enkelt observation fra Sydlange-

land fu ldstæn diggør bil ledet.

Juli og august er ikke storkemå-

neder på Fyn, men fia sePtember er

der igen en stork, der ses ved Lak-
kendrup og Hudevad området.

Storketræf
Det helt store storketræf kom lørdag
den 21. september, hvor en våd omi-
tolog sent om eftermiddag kunne

melde om 13 storke, der var mellem-
landet på en nypløjet mark ved Hellev
på Tåsinge. Normalt skulle de have

befundet sig På vej over BosPerus,

men i stedet klumPede den fede fYn-

ske muld sig under deres kløer i plov-

furen på jagt efter regnolrne. Selv fik
jeg meldingen af Pouls kone, idet

Poul var i felten med teleskoPet og

kun iført islændersweater, der vokse-

de i volumen i støwegnen (Poul V.

Rasmussen, som HavrevimPens læse'

re blandt andet kender fra artiklelse-
rien om Monnetlred.). I forste om-

gang blev der gættet På at storkene

kom fra Polen eller TYskland, idet

vinden havde været i øst i en længere

periode; men farvekombinationeme
på de tre ringe, som storkene bar, af-

slørede meget hunigl, at det var stor-

ke fra det skånske storkeprojekt. Da-

gen efter kom de først mails fra Skå-

ne, bl.a. fra en af"storkegårdene" ved

S6vde, hvoraf det fremgik,

at I 5 stycken storkqr strdckte ut från
Falsterbo den 18 sePt och det måste

vara dem. Tack fi)r avlcisningen av

ringarna - det dr alltid roligt att veta

vilka som gett sig ivcig. Hoppas att

det fortsdtter sdderut !

Hcilsningar Karin.

To af storkene var allerede vendt til-
bage til Skane og de resterende stor-

kes ringe blev aflæst. Det var til gen-

gæld et ret vanskeligt job. Ola Ols-
son, leder af storkeprojektet, mailede

tilbage, at vanskelighedeme med at

aflæse farveringene s§ldes, at stor-

kene i den varrne sommer havde "sti-
tit på benen fir att lEla av srg". Det

lykkedes dog med nogenlunde sik-
kerhed at ffi aflæst 9 ringe trods østlig
kuling med regn den efterfølgende

søndag, hvor storkene var flYnet fra
Hellev til en mark nord for Bjerreby.

Mediebevågenheden var stor.

Foruden flere avisartikler lykkedes
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En a.f de svenske gæster. Foto: Erhardt Ecklon

det endda formanden ved hjætp af
foreningens videokamera at tilbyde
TV2-Fyn dogmefilmoptagelser fia
storketræflet på Tåsin ge.

Besøget på Tåsinge varede kun
kort. Allerede mandag den 23. sep-

tember sås storkene på Tasinge for
sidste gang, idet de fouragerede på en

stubmark ved A9 øst for Lundby. Få

dage efter kunne man fra Skåne med-
dele, at storkene var vendt hjem.

De næste storke dukker op på
Sydlangeland.

Flere svenske storke
3 uger senere er der igen storke fra
Skåne, der er nået til Fyns Amt, eller
maske har de været der hele tiden!
Om de har hørt om planerne for Nør-

reballe Nor ved Tryggelev skal være

uskrevet, men tre storke med farve-
ringmærkning blev indrapporteret til
doffin.dk af Søren Bøgelund torsdag
den 10. oktober. Sandsynligvis er det
de samme fugle der i den efterfølgen-
de periode bliver rapporteret fra
Gulstav Mose og Nørreballe Nor.

Flokken reduceres efterhanden til
I stork, som meldes set første gang

den20. oktober af Lars Binderup Lar-
sen. Storken opholdt sig omkring
Sognegården, Lindelse, indtil søndag

den 3 november, hvor Ole Gold-
schmidt ser den for sidste gang. I pe-

rioden fra den 5. november til den 8.

november er der set to storke på FYn,

hvor den ene godt kan være Lindelse
storken. Bent Staugaard Nielsen obser
en Hvid Stork på Midtf,,n, samtidig

med at der ses Hvid Stork På Hinds-
holm.

Stationær stork ved Bøsøre
Fra lørdag den 1l . november til tors-

dag den 12. december befinder 'Stine

Stork' sig ved Bøsøre På Østfon. Det

er på TV2s regionale nyhedskanal, at

storken første gang nævnes' og farve-

ringene bliver første gang aflæst af
Hans Rytter og John Østergaard ons-

dag den I 1. november. Storken var en

hun, der er kommet til verden i 1980

og ringmærket med aluminiumring
nr. 004. Det en 22 br gammel dame.

Sidste metding fra Bøsøre kom fra
John Østergaard torsdag den 12. de-

cember kl. 9.00, hvor John skriver:

"Stine stork" går På marken, det ser

ud som om, der er mad nok endnu'

Det ser ud som om, at hun går og ta-

ger foder i forbindelse med de koer'

der går på mqrken. Hun går omkring
kakssserne. Hun var her ikke i efter-

middags, så del kon godt være "Stine

Stork", der har værel ude at bruge

vingerne?
Sagen var nemlig den, at der var

set en overflYvende stork kl. 09.15

ved Ringe - A9 og kl. 13'45 ved

Lundby på Tåsinge. Lørdag aften var

den nået til VinderuP ved Limf orden,

hvor den ved årsskiftet stadig bliver
fodret med kylling, sild og fedt, rigtig
julekost.

l,eif NovruP, Sevel beretter om Bøsø-

restorken:

Vi verl nu, at storken har fået navn af
John Østergaard og hedder 'Stine

Stork'. Her i Ål ved VinderuP er hun

nuJlytlet hen på nahogården til Peder

Johannesen for øt sove På hustagel

her om natten. Det var kun første nal

hun sov på Jens' gård. Hvor hun har

sovet anden nat, vides ikke.

Men nu har hun både været i avi-

sen og TV et Par gange, så hun er ved

at være kendt.

Stines historie
Fra Skåne har vi modtaget Stines hi-
stone:

Hon har hdckot På min gård i ll
år, fi)rst i etl trcid och sedan På det

t- Hennes Jbrsla
något år 'sedan
som hon hcickode

med tills i vårqs. Då dog ncimligen

064:s hona och 004 = "Slina" som ni

kallar henne, var inte sen atl gå till-
baka till sin Jbrsta ktirlek' 064 och

004 htickade i år och fick I st unge

men efiersom 004 vor en edaren
stork (21 år) så adoPterode vi en

slorkunge som vor utslcingd ur sitt bo,

till dem. Hon cir vqd vi sciger "frifly-
gande" - måste klara av att hdcka och

siika mat till sig och sina ungar ollde-

les sirilv. Det rir bara under vintern

som vi hjtitper våra "friflYgare" med

mat!! "Stina" (004) och 064 klarade

av båda ungorna och de flYger nu

frilt, finns de i Sknne så har vi bdrjat

mata dem nu, det cir -3 gr C och

sndqr lite.
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064 oc'h hennes jdrra partner går hrir
hcmma på gården och undrar var hon
iir. om hon kammer tillbakn?

Storken "Stine Stork" nr. 004 stam-
mer fra det skånske storkeprojekt
(http://www.skof.se/stork/), hvor man
nu har 200 storke, heraf ca. 50 frit
flyvende. Hun har ynglet i I I år på en
gård ved Stivde i Skåne og fået man-
ge unger på vingeme. Hun har haft to
han-storke, som nu begge i Sverige
undrer sig over, hvor hun er henne.
t{un fik i år 6n unge med sin første
kæreste og opfodrede desuden 6n un-
ge, som var smidt ud fra en anden re-
de. Hun var jo en erfaren stork med
sine22 år. Det er fiarste gang hun fly-
ver fra Sverige.

Storkens fremtid
I forbindelse med storkebesøgene på
Fyn har flere udtalt sig. Ole Cold-
schmidt - en erfaren ornitolog fia
Langeland - udtaler til en lokal avis
den 15. oktober: "at han anser det for
usandsynligt, at det kan lykkes at gen-
skabe en naturlig storkebestand på
baggrund af de opdrættede storke.
Det har svenskerne nu prøvet i 15 år
uden resultat. Selvom storkene er op-
drættet i fangenskab, er det ikke
utænkeligt, at de når frem til deres
naturlige vi nter kvarter syd for Sahara
eller Nil-deltaet. Alene det, at de har

fundet til Langeland, vidner om, at
der trækdrifi i dem, men deres mulig-
heder er mindre end for deres arts-

fæller, som er født ude I naturen, for-
di de har problemer med navigatio-
nen".

Ola Olsson fra Storkeprojektet
har kommenteret avisudklippet: " Det
cir lite tråkigt om det framstår i tid-
ningen som om detta cir ungar som cir
uppfddda i fångenskap och sedan
utslcippta. Så cir inte fallet. De dr ftd-
da helt och hållet i frihet, och stor-
kungar kan ofta Jlytta sdderut innan

fdrrildrarna."

Der har været mange overvejelser
om, hvordan man skal redde storken
fra at forsvinde. Flere åktorer er år-
sagen til at storkene er på vej til at
forsvinde fia Danmark, hvor livsbe-
tingelseme for storkene ganske enkelt
er for dårlige. I 2001 døde Rud-
bølstorkenes unger af kulde efter en

periode med regn, og Veggerstorke-
nes unger døde, fordi deres ler ikke
var ordentligt udviklede. Rudbøl-
ungeme havde sandsynligvis ikke ffiet
tilstrækkeligt med fode til at kunne
modstå en periode med ugunstige
vejrforhold, og Vegger-ungeme var
fejlernærede, idet de var opfostret for
ensidi5 med dambrugsfisk. Det var
disse storkeunger, der skulle have
dannet grundlag for næste generation
af storke i Danmark. I år 2002 har I -3
storkepar forsøgt at etablere sig i
Danmark, men uden yngleresultat.
Storkene har, trods ihærdig søgen,
måtte opgive at finde egnede fiødeom-
råder her i landet, og dermed også at

yngle. Altså ingen storkeunger i DK i
2002. En anden faktor, der muligvis
kan have spillet en rolle, er dårlige
vejrforhold under trækket nordpå.

Storken er en trækfugl, der overvint-
rer i det sydøstlige Afrika, og i løbet
af februar måned påbegyndes trækket
nordpå. Omkring den l. april an-

kommer storkene til Danmark. I
marts må,ned i 2002 oplevede Mel-
lemeuropa et kuldefiemstød, der
sandsynligvis har forsinket nogle af
storkene i deres træk nordpå. Det er
sandsynligl, at nogle afde storke, der

ellers normalt ville være nået frem til
Danmark i tide, i stedet har slået sig
ned på reder i Østeuropa eller i Tysk-
land, frem for at fortsætte nordpå. To
enlige hanstorke på reder i Vesløs og
Vegger har tålmodigt ventet hele for-
året og sommeren på, at en hun skulle
komme forbi, og hannen i Ribe fik
dannet par, idet en hun kom forbi,
dog for sent til at ruge i2002.

På verdensplan er der i 1994 oP-

talt 166.000 ynglepar. I Danmark var
der 6 ynglepar i 1994-1996, 4 Yngle-
par i 1997,3 ynglepar i 1998 og i
1999 kun 2 ynglepar. I år 2000 yng-

lede 3 storkepar her i landet; Ribe,
Vegger og RudbøI. I 1800-tallet yng-

lede der mellem 8.000 og 10.000

storkepar i Danmark.

Storkestrategier!
I Frankrig, Holland og Schweiz har
man deciderede storkefarme. For at

forhindre at udsatte fugle skal bukke
under for tørke og jagt på trækruten,
vænner man dem af med at trække
ved at holde dem halvtamme og fodre
dem om vinteren.

DOF's holdning er, at vi skal bru-
ge midler på at bevare de frodige en-

ge og på at støtte det intemationale
arbejde med at sikre trækfuglenes
livsbetingelser under hele den lange

vandring. Samtidig med dette arbej-
der foreningen på i samarbejde med
lokale landmænd at skabe betingelser
for storken i 3-4 kemeomrader i Syd-
vestjylland. Det er planen, at der skal

skabes sjap-enge og arealer med
'gammeldags' hødrift. Om kamPag-

nen lykkes må tiden vise, men den

kan også å betydning for engfugle
som Engsnarre, Dobbeltbekkasin,
Stor Kobbersneppe, Rødben og Gul
Vipstjert.

DOF's holdning kan læses i "Siden

sidst" fia Fugle i Felten nr. I årg. 9,

hvor Tim Hesselballe Hansen skriver:
Hvis den slags kan gradbøjes, må de

svenske projekt-storke være de mest

faundorurenede fugle i den danske

nqtur; men hvem tør foreslå, at de

bortskydes?
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Fuglene på Matrikel 10 b, Refsvindinge
Af Kurt Kristensen

For mange er ornitologi noget der dvrkes ved at tage bilen og køre ud på trc'
stjernede lokaliteter. tmidlertid kan mctn se mange.fugle og have stor fornøiel.:c
og glæde med dem ved at følge med i sit nærområde. Havrevimpen har badt

Kurt Kristensen berette om, hvad man kan opleve året rundt i en have. Vi læg-

ger ud med en introduhion afhavcn,samt.ionuor måned. Vi vil såfølgefugleli-
vel i haven gennem det ktmmandc år med artikler i de næste tre numre. PåJbr
håntl tak til Kurt.

Januar 2003 ge hjørne har vi et bredt stykke meil

En tåmfalk er på vild flugt ind over hybenroser, paradisæbler og et lindc-
trætoppene, skalpt forfulgt af et par træ.

krager. Jeg kan se det her fra spise- Følger vi den vestlige side konl-
krogen i køkkenet, hvor kikkerten har mer vi til en stor gruppe rødgran, err

sin faste plads på hylden, lige over del rødel samt ask og ahorn med un-

mit hoved. dervækster af hyld og vilde roser'

Det er godt at kunne holde øje Mod syd er haven mere åben idet

med hvad der sker i haven, selv om der står nogle store rødgran, noglc

man er midt frikadellerne og den bru- asketræer og et egetræ. Indenfor dissc

ne sovs. er der en gammel tjømehæk, der giver

Nå! Holde øje med, er nu så flot godt med underlæ.

sagt, det er kun en lille del af haven, I det sydøstlig hjørne står der ttr
jeg kan se her fra køkkenvinduet, for store lærketræer, og langs hele derr

haven er stor. Hele grunden, inklusive østlige side er der to rækker 3Oårigc

bygninger og gårdsplads, er på 8.750 hvidgran, som næsten hvert år giver

m2. en stor mængde kogler. lndenfor gra-

Det vil sikkert være rart for læser- neme er der beplantet med en rækkc

ne, omjeg lige skitserer havens place- forskellige sirbuske.

ring i verdenshjømerne og hvilke Tilbage er så det nordlige hegn,

planter og træer, den rummer. Tanken der også består af hvidgran med has-

er jo, at vi skal vende tilbage til fo- sel og hyld som underlæ, på et stykkc

derbræt, ynglefugle og spændende er der en gammel blandet tjømehæk'
gæster året igennem, i flere artikler. der har ået lov at gå i højden.

Grunden ligger ikke stik nord-syd, Som man vil se har jeg gjort megct

nærmest lidt forskudt, men hvis vi for at skabe læ i haven, men det har

siger, at indkørslen ligger i det nord- også været nødvendigt, for uden otrr

vestlige hjøme af grunden, går vi ikke hele ejendommen ligger der marker,

helt galt i byen. Her, i det nordvestli- der giver frit spil for vinden.
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En lille sø giver fuglene mulighedfor at drikke. Foto: Kurt Kristensen.

Især østenvinden kan være skarp. Det

så vi tydeliS i december måned hvor
vi havde en uafbrudt, kold vind fra

øst.

Besynderligt var det at se foder-

pladsen i den tid. Alle de små gæster'

der ellers dagligt holder til i haven,

var forsvundet, flere dage var det fo-

der, jeg lagde ud, kun delvis blevet

spist, den skarPe østenvind må have

jaget dem ned til mosen og skoven'

der ligger en lille halv kilometer vest

for haven.
Inden for hegnene er der hundred-

årige æble- og pæretræer, en stor val-

nød, og næsten centralt står havens

vel nok største træ, en korkelm. En

lille sø med trædesten til fuglene er

der også blevet plads til samt mange

småbuske, berberis, ribes, forsytia og

en hel del rhododendron, gruPperet

omkring stenhøjsbede. Spadseregange

er der derimod ikke mange af, der

hvor der ikke er hasselurt og stenbræk

er der græs.

Det må også med, at ukrudtsPlan-

teme får lov til at brede sig mellem

graneme og at noget af det græs, der

ligger mere eller mindre skjult, ikke

bliver slået før det har sat frø. Hist og

her ligger der et Par risbunker, alt

sammen til gtæde for Gærdesmutter,

insekter og Pindsvin.

I skrivende stund er det koldt, minus

8 - l0 " men vinden kommer ikke fra
øst mere og sneen har lagt et §kt,
hvidt tæppe over alt.

Jeg sidder ved mit vindue og ser ud

på det smukke Panorama, hvor gran-

grene, tuja og andre stedsegrønne

vækster er tynget ned afsneens vægt'

På stenbordet nær foderbrættet ligger

en dyne af sne på hen ved 20 cm-

.d{ux#r



Mcrr i nrodsætning til den grå og fug-
lclirrladte decemberhave, er der nu en

livlig trafik ved foderbrættet og i træ-

er og buske i nærheden. De altid liv-
lige og glade Blåmejser og Musvitter
flokkes sammen med Solsort. De er
fåste gæster ved foderpladsen sam-

men med Grønirisk og Skovspurv. På

det sidste har der også været mange

Kvækerfi nker og Crønsisken.
En Stor Flagspætte hænger i en

skal af kokosnød og hakker grådigt
indholdet i sig. I yngletiden kan han

mageligt nå al tØmme skallen på en

dag, nu i vintertiden, hvor han er ale-
ne går det lidt langsommere. Skallen

fulder jeg op med l/3 havregryn, l/3
hirse og 1/3 hakkede jordnødder, der
er blandet med smeltet margarine. Jeg

bruger fortrinsvis margarine, der er

fremstillet af solsikkeol ie.
Stillits og Dompap viser sig også

ved foderbrættet, ikke dagligt, men

alligevel ret ofte. Jeg tænker, de føler
sig tiltrukket af de mange kogler i

hvidegran og rødel, som de besøger

sammen med Grønsisken. Senere sø-

ger de så til flokken omkring foder-
brættet.

Ind under buskene, nær foderPlad-
sen, erjeg begyndt at strØ lidt hirsefrø
til den s§ Jernspurv. Den viser sig
geme i de tidlige morgentimer og sent

på eftermiddagen. Stresset og nervøs
napper den sig et par frø, så er den

inde under buskene igen. Rødhalsen

holder også til i ly afbuskene.
Ellers er det solsikke, hirse og

hampefrø, der bliver lagt på foder-
brættet, sammen med lidt fransk-
brødsteminger

På jorden har jeg lagt nedfaldne æb-

ler, som har haft et liostfrit ophold i
stalden et par måneder, også solsikke
og hampefrø bliver strøet med let

hånd påjorden. Solsort og Sjagger er

ivrige ved æbleme.
Solsorten er grådig, den er også

stridbar. Især en gammel hun er slem,

hun rydder pladsen for alle andre fug-
le, når hun viser sig. Grådigt hugger
hun i sig, og det er utroligt, hvad der

kan forsvinde i hendes store svælg, en

fianskbrødsteming forsvinder ube-

sværet i en haps. Hun er let genken-

delig på sin knækkede vingefier, gad

vist om den skyldes hendes hidsige

temperament.
I efteråret skar jeg hovederne af

nogle Solsikker og lagde væk, de er

nu, til stor fornøjelse for både fuglene
og mig, hængt op i et træ.

Skovskade, Husskade og SPæt-

mejse ser jeg daglig, ligesom flag-
spætten. Til gengæld har jeg kun et

par enkelt gange haft en Tyrkerdue på

besøg, skønt den yngler i landsbYen

tæt herved.
Kemebider, Sumpmejse, Sortmej-

se og Topmejse er ikke daglige gæ-

ster; men der hænder at de kommer
på foderpladsen.

Jeg fik en ny Gærdesmutte her i

efteråret. Den foregående var jeg me-
get glad for. Hver gang jeg viste mig i
haven, var han der'og gav sit besYv

med, han fulgte mig trofast, og svir-
rede mig om ørerne. Desværre! En

skønne dag var det slut!
En morgen jeg kom ud 1å han ho-

vedløs på trappestenen, det var en hil-
sen fra min kat, som har for vane at

lægge en gave til mig ddr, som oftest i
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form af mus og muldvarper. Denne

gang var jeg dog mindre begejstret
for presenten.

Den nye Gærdesmutte har fundet

sig godt tilrette. Jeg kan følge hans

færden i staldbygningeme, især her i
disse kolde januardage med sne og

frost, for overalt i stalden kan jeg fin-
de iturevne vinger af Nældens Tak-
vinge og Dagpåfugleøje. Det er natu-

rens orden, selv om jeg gerne havde

set insekterne på vingeme til foråret i

stedet.
På Naboens marh der hvor han

indtil for nylig havde sine sukkerrocr
liggende, går der Råger, Gråkrager og

Alliker og forsøger at finde sig et

måltid. Ofte både hører og ser jeg
Ravnen, når den flyver lige forbi ha-

ven, og jeg fryder mig over, at denne

dejlige fugl igen kan ses mange ste-

der. Da jeg i 1953 blev medlem af
DOF var den kun at flnde i Sønderjyl-
land med ganskc h par.

Peter Fasan hører også med i bil-
ledet. Han er næstcn håndtarn, har

holdt til i havcn gcnncnl flere år og
tror efterhånden. at han hørcr til fåmi-
lien. Hvis .ieg cr lidt lbr sent på den

om morgenerr rrcd lirdringsrunden, så

stiller han sig nridt på græsplænen og

skogrer hø.ilydt: "Kommer du ikke

snart?"
Vintcrcn hcd, men nu, hvor jeg

sidder og scr ud mod granerne, er en

stor llok Stillits i gang med at gøre

sig til gode med koglefrø. Ringduen

er allerede begyndt på sin parrings-

flugt.
Foråret venter lige om hjømet,

hvis da ikke kong vinter har endnu et

par kuldegrader i ærmet.

Vinterstemning. Foto: Kurt Kristensen.
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Forårstræksteder i Fyns Amt
Af Jan Holm Jensen

Indledning
Mange af de fugleaner. vi iagttager.
er trækfugle, som kommer om fbråret
og forlader landet igen ont efleråret.
Men situationen er langt rnere kottr-
pliceret, idet der stort set lilrckotnnrer
trækkende lugle hele dret igcnnem.

Hvis man har interesse i at t'ølge

disse træk, er det en god ide bevæge
sig ud til et af de steder i Fyns Amt,
hvor trækket bliver koncentreret. Man
skal dog ikke forvente sig for meget
at de funske træksteder, som ikke kan

sammenlignes med f.eks. forårstræk-
stedet, Skagen.

Det er derfor vigtigt at kende de

forskellige faklorer, som påvirker
trækket, således at man kan vælge det

rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Følgende faktorer er det klogt at tage

hensyn til:

o Datoen i kalenderen
o vindretningen og styrken
. temperafuren
o skydække/nedbør
. valg af træksted i Fyns Amt.

Såfremt man tager hensyn til disse

faktorer, samt en god blanding af
held, erfaring og masser af tålmodig-
hed, har man chance for at opleve sto-
re træktal, som der refereres til med
observationer gennem åreme.

Datoen i kalenderen
Bortset fi'a nogle å vintermåneder
omkring december og januar fore-
kommer der fugletræk hele året. Der
tindes forskellige former for træk -
nogle arter trækker pga. temperatur
og tid på året, mens andre arter mere

folger datoen i kalenderen. Desuden

findes kompensations- og fourage-
ringstræk, især på havet, som kan

blande sig i det øvrige træk. Normalt
vil det rigtige forårstræk gå mod
nordøst over Fyns Amt og mod syd-
vest om efteråret.

Generelt trækker de arter først om
foråret, som trak sidst mod sydvest
om efteråret. Dvs. arter blandt små-

fuglene, som Sanglærke, Dompap og
Gulspurv, trækker tidligt på foråret,
og de forlod ligeledes landet sent i
november, hvor de fleste fuglestatio-
ner og fuglefolk er gået i hi for vinte-
ren.

Forårstrækket topper i antal om-
kring april, men det forsætter for nog-
le arter langt hen i juni, og de seriøse

fuglestationer stopper da heller ikke
aktiviteterne før efter 10. juni. Allere-
de i slutningen afjuni begynder efter-
årstrækket, idet de første vadefugle
kommer tilbage fi'a det nordlige efter
æglægningen.

Vindretning og s§rken
Normalt vil vindens retning og styrke
være en vigtig faktor for fugletræk-
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ket. Men vær forberedt på overraskel-
ser. Generelt vil trækket være størst

ved svage vinde fra NØ, men vindens

retning vil være en afgørende faktor
for, om du skal vælge at køre til
Horseklint ved Fyns l{oved ellcr
Enebærodde.

Personligt mener jeg, at de llcstc
fuglearter vælger at trække over havcl
i modvind (modvindstræk), men clcr

er store variationer. Vindstyrkcn har

derfor en øvre grænse omkring 8-10

meter/sekund, hvor den næsten umu-
liggør træk i modvind; men .ieg har
set Musvåger kaste sig ud over Store-
bælts bølger og i lav højde trække
over vandet i l0 meter/sekund. Dette

er ikke en adfærd, man normalt vil
tillægge en svævetrækker.

Temperaturen
Om foråret er lave temperaturer en

hæmmende faktor for især småfugle-
trækket. Omkring 4 graden varrne

begynder der rigtig at ske noget. Så er

du på en ellers god dag i marts eller
begyndelsen af april taget til Horse-
klint og ikke kan forstå, hvorfor der

ikke er gang i småfugletrækket, så har

du måske glemt, at meteorologerne
lovede nattefrost og lave temperaturer
om morgenen.

S§dække og nedbør
Generelt er igen s§frit vejr uden tåge

og nedbør det mest gunstige for fug-

letrækket, men der er igen her mange

undtagelser for reglen. Især det kend-
te finketræk i begyndelsen af aPril

kan forekomme i stort antal i både

tåge og regnvejr. Det antages at lsær

nattrækket, som antalsmæssigt må

være langt det største, har en vis af-

hængighed af skydække og siglbar-
hed. Så vil du checke småfugle i krat-
tene ved Jøvet på Fyns Hoved eller på

Sydlangeland om efteråret, er det

bcdst en dag efter en nat med skY-

dække og tæt tåge. Derved har nat-
trækket ikke kunne orienterer sig på

sticmchirnmelen eller ved landken-
ding, og tuglene er i stedet blevet på

land og kan llndes i krattene. Det er

også efter sådanne situationer man

kan opleve fuglefald, f.eks. på Chri-
stiansø eller sågar Sydlangeland, hvor
det vrimler med fugle i krattene.

Valg af træksted i FYns Amt
Generelt skal man om foråret søge

mod de nordlige og østlige dele af
Fyns Amt, fordi fugletrækket går den

vej og koncentreres, hvor landjorden
spidser til, og der opnås en tragtef-

feh. I prioriteret rækkefølge drejer

det sig om Hindsholm/Horseklint,
Hov Nordstrand på Nordlangeland,
Enebærodde, Knudshoved, FlYvesan-

det og til sidst Ærøs Hale øst for Mar-
stal. Når det drejer sig om flere muli-
ge stedet på Fyn, drejer sig det også

lidt om, at forårstrækket over FYn

spredes, og at man ikke skal vente sig

massive trækforekomster. De frnske
feltomitologer ville blive rigt begavet,

hvis Fyns Amt kunne drejes 90 grader

med uret, således at Middelfart pege-

de mod Sjælland og Sydlangeland
mod Als!



Om efteråret går fugletrækket den
modsatte vej og koncentreres ved de
sydlige og sydvestlige spidser, og de
kan med noget held også bruges om
foråret, fordi fuglene helst pisserer
vand på de smalleste steder. Det dre-
jer sig her om primært Sønderhjørne
og sekundært Sydlangeland og Ærø.

Hindsholm/ Horseklint
Horseklint er ubetinget Fyns Amt
bedste forårstræksted, som det også
ses af nedennævnte observationer. En
traditionel trækdag starter tidligt om
morgen ved daggry. Man bør parkerer
ved sømærket på vej til Fyns Hoved
fiar Jægerhotellet og gå til fods gen-
nem sommerhusområdet til den nord-
østlige punkt, der hvor landtangen
Tomen starter. Her lå engang en klint,
som hed Horseklint, men havet har
taget den og kun efterladt en mindre
sandvold og en busl«, som man med
held kan finde lidt læ ved.

Hvis du er i tvivl, kan du roligt
deltage i en af de traditionelle DOF
Fyn-ture til stedet. Problemet ved dis-
se ture er, at de på forhånd jo skal
fastlægges på et bestemt tidspunkt, og
det er langt fra sikker, at vejret er op-
timalt den dag.

Du skal starte heroppe tidligt på
året, fordi det første træk af de sidst
ankomne arter om efteråret, allerede
flyver nord på igen på gode dage i
februar. Det er især arter som Sang-
lærke (1000 512,4126 2l12 FES) og
Ringdue (4200 29ll-90, 6585 16/3-90
A4RP). Aflrængig af vinterens styrke
regner man normalt med at forårs-

trækket starter 10.-15. marts, hvor og-
så fuglestationeme berynder aktivite-
teme, og nu beglmder der at komme
flere arter til som Gråsisken (347 213-

96 MMJ), Gulspurv (476 3l/3-84
TE), Grønirisk (404 3ll3-84 TE), Al-
like (l152 l8l3-84 TE) og Jernspurv
(14s0 3rl3-84TE).

Senere i april topper de "store" ar-
ter som Bog/Kvækerfinke, Stær,
Tornirisk, Engpiber osv. Men trækket
på Horseklint fortsætter på fuld styrke
i maj med svaler, Gul Vipstjert og
Mursejler.

Morgentrækket, som jo mest be-
står af småfugle, klinger normalt af
efter 3-5 timer, men på gode dage kan
de køre hele dagen. Imellem småfug-
lene kommer også lidt rovfugle, nok
især Spurvetøg og Musvåge. Hvis
man specielt er interesseret i rovfug-
letrækket, kan det normalt betale sig
at søge lidt ned af Hindsholm til Vå-
gebakken, bakken bag Stubberup
Kirke eller Måle Bakke, men herom
en anden gang.

En træktur til Horseklint efter
småfugletræk vil normalt give bedst
resultat, når vinden er mellem nord og
vest. Ved østlige vinde, som ellers er
optimalt for trækket andre steder, er
trækket ved Horseklint stærkt reduce-
ret. Temperaturen må ikke være un-
der frysepunktet, hvorimod s§dække
og vindstyrke ikke er så afgørende
faktorer. Ved svag vind går fuglene
højt, og lavere ved stærkere vind.
Kendskab til fuglenes trækkald er
vigtig, og det kan oplæres gennem

brug af CD'er/bånd eller gennem

s
HorseklinI

o

Knuds
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Kortet viser amtets bedste forårstræksteder. Pilene angiver de gunstigste vind-

retninger for de angivne lokaliteter. For nogle loksliteter - Enebærodde og

Flyvesandet, skal disse toges ret bogstaveligt. Andre lokaliteter er lvtap så

"vindafhængige", Hov Nordstrand kanfor eksempel også være udmærket i syd-

lige vinde. Indtræk kan med held ses på Sydlangeland og Sønderhjørne.
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DOF-Fyns stemmekurser, som aflrol-
des med års mellemrum.

På gode trækdage eller hvis små-
fuglene svigter, skal man også holde
øje med havet, fordi et ikke ubetyde-
ligt havtræk også passerer nordpå
forbi Horse-klint.

Hov Nordstrand
Trækstedet ved Hov Nordstrand på
Nordlangeland findes ved at køre helt
til spidsen, hvor vejen ender og par-
kere ved den hvide toiletbygning.
Hvis vinden tillader det, skal man gå
lidt ned på stranden, hvor man har
den optimale placering. Vinden skal
gerne her være i det østlige og nord-
østlige hjørne. De øvrige faktorer
med vejret og tiden svarer til
Horseklint og andre træksteder.

Hov Nordstrand har fra tid til an-
den været godt dækket, dels i 70'erne
og dels da DOF-Fyn havde forårsfug-
lestadion her i midten af 90'erne.

Trækket er generelt nok mindre
end ved Horseklint/Hindsholm, men
der findes også pæne tal herfra: Hede-
lærke I 15 514-96 (KNrF), Gul Vip-
stjert 1007 18/5-96 (JSA, OTØ) og
Bog/l(vækerfi nke I 5889 7 14-96 (JSA,
oTØ).

Enebærodde
Området før Enebærodde danner en
svag trækruse, hvor forårstrækket un-
der gunstige forhold kan registreres.
Hvis vinden er i det østlige hjøme vil
fuglene, som møder Fyns nord§st,
følge denne og ende ude ved skoven
Charlottenlund ved starten af Ene-

bærodde. Samtidig danner Odense
Fjord en svag barriere, som tvinger
fuglene mod nord§sten. Den afgø-
rende faktor for trækket på dette sted
er vindretningen. Vinden skal være
mellem nordøst og sydøst. Hvis vind-
retningen skifter til det nordvestlige
hjøme, vil trækket i stedet fulge nord-

§sten og ende ved Flyvesandet.
Hvor skal man så placere sig i

området? Før i tiden har der været
observeret ved enden af Gravemaden
(KDJ), men de fleste vælger i dag at
gå ud af Enebærodde og placere sig
ved Drejet. Man står her i udmærket
læ for østenvinden og kigger mod
vest mod Charlottenlund. Hvis man
vælger at stå ved Drejet, skal man
være meget opmærksom på udtræk
over havet ved Charlottenlundskoven.
Som man ser ved andre træksteder
også, er der nemlig forskel på, hvilke
fuglearter som mest villi$ flyver ud
over havet og hvilke arter, som væl-
ger at følge Enebærodde ud forbi
Drejet. Fiskeøm og Blå Kærhøg
trækket hyppigt over havet mod
Hindholm fra Charlottenlundskoven,
tilsammen med en del småfugle
(f.eks. finker og lærker).

Flyvesandet
Kystområdet ved Flyvesandet ligger
på højde med Fyns Hoved, og selvom
området ikke danner en spids land-
tange, kan der under gunstige vejrfor-
hold registreres et pænt fugletræk.
Man kan med fordel tage til Flyve-
sandet, hvis vinden er i det nordvest-
lige hjørne. Der er rapporteret om

indtræk af fugle på Endelave, og disse

fugle kommer uden tvivl fra det nord-

funske område omkring FlYvesandet

og Æbelø. Der er også her forskellige
steder, man kan vælge at placere sig.

Ofte vil en placering bag buskene helt
ude ved tangen mod ternereservatet
være gunstigt (området hvor drage-
flyverne er). Herfra overskuer man
fint området mod campingpladsen i
sydøstlig retning. Mange arter f.eks.

stæreflokke vil passere forbi i nord-
vestlig retning mod Æbelø, og senere

på dagen har man et godt overblik
over eventuelle Musvåger, som for-
søger udtræk mod Jylland. Man skal

dog være opmærksom på et eventuelt
tidligere udtræk fra §sten mod øst.

Det er således rapporteret (THH,
BAN) om udtræk fra kysten for FYns

nordligste spids ved flaget nord for
campingpladsen. Ligeledes har jeg
ved kraftige vestlige vinde set finke-
trækket fortsætte rundt om Flyvesan-
det, over fugletårnet og mod sYd over

Nr. Nærå Stranden. Alt i alt skal man

ikke forvente sig de store træktal fra

dette område.

Knudshoved
Både forår og efterår kan der registre-

res et træk af fugle ved Knudshoved
uden for Nyborg. Selve halvøen og

Sprogø har altid udgjort elementeme
for en træklinie, men den er for flere

arters vedkommende blevet forstær-

ket af Storebæltsbroen.
Knudshoved er bedst. når vinden

er i det østlige hjøme, men retningen

er lidt aftrængig for, hvor man med

fordel kan placere sig. Ved kraftige
nordøstlige vinde går småfuglene ud

helt ned til vippefuret. Omvendt ved

sydøstlige vinde kan trækket gå langs

motorvejen og endda på den nordlige

læside af Vestbroen. E,llers er det godt

at placere sig cirka midt i det hele ved
stranden foran kursusbygningerne,
hvor den sydlige dcl af havnemolen

starter. Her kan trækket tage lidt høj-

de over træcmc på halvøen.

Ilfter lbrgestedet er lukket, og der

cr byggct ra.stcplads, er der nu fortrin-
tige adgangsfbrhold, hvor man kan gå

på en nord/sydlig retning, indtil man

opnår den bedste placering.

Ærøs Hale
Strandområdet øst for Marstal på Ærø

danner en krum odde, som På kortet

hedder Ærøs Hale (eg mener også" at

området er kaldt Eriks Hale). Under
ophold ph Ærø i påskeferieme har jeg
gennem nogle år konstateret et beske-

dent udtræk af fugle fra dette Punkt.
Man kan parkere ved sYdkYsten og gå

langs de små badehuse et stykke ud af
halen, indtil man ligesom kommer fri
afskoven ved campingpladsen og kan

overskue Marstal by. Der går uden

tvivl et træk i østlige vinde fra Als
over Ærø og videre mod Langeland.
Trækket koncentreres ikke afgørende

pga. spredningen over øeme i det syd-

frnske øhav, og Ærøs Hale er bestemt
ikke i stand til at levere store træktal

om foråret.
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Fra felten
Af Martin Søgaard lVielsen

Denne udgave af "Frafelten" dækker perioden l. ohober - l. februar. Der er
kun I "hård obseryation", men derimod mange rekordsene forekamster af
især vadefugle. Derudover er det glædeligt at mængden af indberetninger

fortsat stiger markant. TAKfor det.

- Periodens "hårde" observationer -

Islom Horseklint 28110
Sodfamet Skråpe Horseklint 28110
Lunde Horseklint 24/l (3. fund).
Hvidvinget Korsnæb [.angesø 7+llll

Islom
28/10 1 N Horseklint, Fyns Hoved
(EDA, TrH).

Nordisk Lappedykker
2lll I R Arreskov Sø (RYT, BSN,
EDA, MMJ). 4lll I R Brændegård
Sø (EEE, CJB). 24ll 1 NV
Horseklint GfH).
Sodfarvet Skråpe
28110 1 N Horseklint, Fyns Hoved
(EDA, THH).

Sule
28110 l2kS+2ad&13kN
Horseklint, Fyns Hoved (EDA,
TFtrI). 28/lO 1 ad Ø Flyvesandet
(SG). 29110 I ad + t 2k T
Fællesstrand & Fyns Hoved (NBJ,
RYT). 3/ll I 2k N Horseklint,
Fynshoved (MRP, KHL, BEC).
l0/ll I ad N Horseklint (MRP,
KHL).

[Hvid Storkl
Flere forvildede udsætningsstorke

satte kulør på avis og tv-nYheder.

l0-12l10 rastede 3 farvemærkede i

Gulstavområdet (SØ8, FIE' OllG).
l9/10 trak formentlig 2 af dissc mod

henholdsvis V og NØ ved liukkc-

bjerg (SØB m.fl.). Den sidstc hlcv

derimod set ved VindebY & l.indcl-
se frem til 3/11 (EEE, OHG). 6lll
rastede et individ med ukendt hcr-

komst ved Viby, Hindsholm (Vivian

Neidel). Fra 5/1 1-12112 flakkcde en

ny (dvs. ikke langelandsfuglcn) far-

vemærket fugl rundt På midtfrnske
marker (TMØ. mfl.). l2ll2 sås den

overflyvende ved Ringe (TMØ) og

4Yz time senere sås vel nok samme

fugl overflyvende ved LundbY, Tå-

singe (OHG). Hvorvidt det er sam-

me fugl, der rastede På taget af Rin-
ge Sygehus 30i 12 (FLB), Er vi al-

drig vished for.

Sædgås
3ltl2 135 R Wedellsborg er vin-
termax. (AVL).

Tundrasædgås
I l/l I R med 7 Skovsædgæs Kelds-
nor, Rath, Sydlangeland (OHG).

25112 | R Hockenhavn, Blanken-

borgvej (ESM, EDR).

Kortnæbbet Gås
l5l10 8 SV + 6 S Dovns Klint og

senere på dagen 2 OF Søgård Mose

(JHJ, NBJ, ESM, EDR). l2lll 1l T
Mågeøerne, Bogense (JEB).I5ll2 2

TI -+ R Wedellsborg (MMJ).23112

1 N Monnet, Tåsinge (EDA). 31/12

1l Wedellsborg (MMJ). l/l 3 R

Monnet (LBL, RBL). 5/1 1 V + R

Flyvesandet (SG, THH). 27-2811 2

Føns Vang (THH, MMJ)'

Blisgås
l2lll ll9 R Lindøhoved, Jersore er

vintermax. (JEB).

lDværggåsl
l/l I I ad Vigelsø (KDJ), fra det

svcnske udsætnin gsProjekt.

llramgås
2/10 4855 SV Henninge Nor, Lan-

geland (OIIG). 6/10 2800 V Dovns

Klint (El-M).

Lysbuget Knortegås
7ll 1 Y Flyvesandet (MMJ) og l0
R Mågeøeme, Bogense (JEB). I l/1
4 R, 1211 7 FlYvesandet og 6 Bo-

gense Diger (MMJ). l5/l 4 R Lil-
lebæltsbroen, plænen, Strandvejen
(MMJ). 22ll 7 R Mågeøeme (SG).

2411 2 R Fællesstrand (THH). 27ll
2 Emtekær Nor (THH)- 28/l 3 R

Horseklint (MMJ).

Nilgås
2411 3 R Arreskov Sø (HKN)-

IMandarinandl
Denne fantastisk flotte fugl har det

tilsyneladende godt i det fri! I Fru-

ens Bøge, Odense er der således set

op til l3 fugle på en gang!

Pibeand
Primo november sås hele 1600-1800

ved Kærby Fed/Seden Strand,

Odense Fjord (AVL).
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Knarand
Endnu engang har denne art sat ny
rekord. 16 + 25/10 147 Tryggelev
Nor (SØB, OHG).

Skeand
2/ll 500 Brændegård Sø er ny re-
kord (BSN).

Rødhovedet And
l/l I I hun R blandt 23 Små Skalle-
slugere i Arreskov Sø (KUH).

Lille Skallesluger
l2ll0 | hun Brændegård Sø er re-
kordtidlig ankomst (GJØ). (Hidtil
tidligste var I 6/l 0-93).

Sort Glente
9/10 I R Lillebæltsbroen (Ptø).

Rød Glente
ll/10 16 SV Dovns Klint, Sydlan-
geland (SØB, FIE). 15112 I Nørre-
balle Nor (KDJ, NRA, Aksel Han-
sen).

Havørn
Udover "søørnene" er l0-l I forskel-
lige fugle set rundt omkring.

Rørhøg
l/10 16 (heraf 12 lk) SV Gulstav,
Sydlangeland (SØB). 2ll10 I ad
hun SV Sundet, Faaborg (PDP).
l0/ll I hun R Gulstav, Sydlange-
land (SØB).

Fiskeørn
7/l I sås en meget afl<ræftet fugl ved
Lille Skræppenborg. Fuglen var dog
ikke til at indfange. (PLø).

Storfalk sp.
7/l I R Mågeøeme, Bogense og 9/l
I R Æbelø Holm (JEB). Da observa-
tionen ikke blev meldt ud med det
samme, forsvandt samtidigt mulig-
heden for artsbestemmelse.

Vandrefalk
Den gennem de sidste 5 år overvint-
rende hun ved Langelandsbroen er
desværre ikke set i vinter.

Agerhøne
22110 28 Jersore er rigtig mange
(SG).

Trane
25110 ca. 20 SV Gislev (JSA).
30110 23 S Brændegård Sø (EDA,
THH, JPÅ).

Klyde
Rekordsen observation: l0/ll 2 Vi-
gelsø (OBO).

Stor Præstekrave
12/122 Bogense Mole (DMZ, RSJ).

Dværgryle
Amtets 2 seneste observationer no-
gensinde sås 16110 9 R Tryggelev
Nor, Sydlangeland (SØB) og l8/10
3 R Monnet, Tåsinge (PVR, Aksel
Hansen).

Krumnæbbet Ryle
16110 1 R Tryggelev Nor, Sydlange-
land (SØB).

Sortgrå Ryle
7/l I R Urehoved, Ærø (LOG). 9-
I l/l op til 5 (heraf I ringmærket)
Knudshoved GI. Færgehavn (PRA,
Keld Christensen m.fl.). 9/l I Tor-

nen (SG). l6ll I Horseklint (SG,

EDA).

Brushane
2 sene observationer (sencstc cr
l3/ll-99 I Vigelsø). 2/ll l0 Egen-

sedybet (ELM) og l0/ll I R 'l'ryg-

gelev Nor (JSA).

Enkeltbekkasin
2ll0 | R Slipshavn Enge, Knudsho-
ved (ESM) og I R Egensedybct
(CJB). 8110 2 Gulstav Mose (MMJ,
SØB, Arne Ruohonen). l0/ll I t')n-
tekær Nor (MMJ). 6/l I Hudevad,
åen v. naturbømehaven (Aino Fald-
borg). 7/l I Sundet, Faaborg (LBR).
llll I Bogø Kolonihaver (MAT).
14 + 23ll I Slambassinet (MMJ,
SG).

Stor Kobbersneppe
6l l0 2 R Ølundgård Inddæmningen,
Fugletårnet (PAJ, KEB). 26110 I R
Keldsnor (PAJ, KEB).

Stor Regnspove
l5l12 268 R Fællesstrand, Fynsho.
ved er amtsrekord (MRP, KHL,
BEC).

Sortklire
6110 52 R Slambassinet er ny amts-
rekord (PAJ, KEB).

Hvidklire
l0/l I 3 R Vigelsø (OBO) og t2llt
I R Bøjden Nor, Horne Land (RYT)
er sene fugle.

Svaleklire
5 + ll + 3lll I R Hågerup Å,
Kværndrup (RYT, LBR, SG).

Tinksmed
6/10 I R Slambassinet er rekordsen
(PAJ, KEB).

Mudderklire
8/l I I R Bøjden Nor, Horne Land
(Anni og Peter Nielsen).

Almindelig Kjove
5/10 I V Dovns Klint (ELM). 7/10
2 N tlorseklint, Fyns Hoved (EDA).
2ttl10 I V l"lyvesandet (SG). 4l1l 6

S Vognsh.lerg, Sydlangeland (SØB).

Almindelig / Mellem kjove
9/10 I S Dovns Klint (SC, EDA).

Sorthovedet Måge
3/l I ad R Strib (LLC).

Dværgmåge
4/11 378 S Vognsbjerg, Sydlange-
land (SØB). 2ll2 7 ad S Spodsbjerg
Havn (JSA).

Middelhavsmåge
9111-15112 I 4k R Bagenkop Havn

(MMJ, JEB, RYT m.fl.).

Kaspisk Måge
26lll I lk R Bagenkop Havn
(THH, HKN). t4-t5lt2 I 2k R Ba-
genkop Havn (JSA).

Splitterne
19110 4 V Dovns Klint er 4 dage se-

nere end den hidtidige rekord (ESM,
EDR m.fl.).

Fjordterne
6/10 I R Slambassinet (PAJ, KEB).

Atk
28/10 317 N Horseklint, Fyns Ho-
ved (EDA, THH), I I V Flyvesandet
(SG).
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Lomvie/Alk
28/10 I l0 N Horseklint, Fyns Ho-
ved (EDA, TFtrI), 84 V Flyvesandet
(SG).

Tejst
28110 2l N Horseklint, Fyns Hoved
(EDA, THH) mod 8 V Flyvesandet
(SG).

Lunde
24ll I NV og derefter SØ
Horseklint er kun amtets 3. fund!
(THH). De 2 første fund er ligeledes
fra Horseklint:8/11-71 I (M. Basti-
an) og 2t/9-97 I (HEL).

Skovhornugle
Op til en lille snes er set flyve fra
kolonihaverne ved Fynsværket den-
ne vinter.

Mosehornugle
9ll0 I OF Åsø (CLD, Gitte Dal-
skov). 15/10 I R Gulstav og Søgård,
Sydlangeland (SØB, Ole Tonnesen,
JHJ, ESM, EDR). 25llD I Østerøsø,
Knudshoved (SG). 26/10 1 SV
Østergårds Alle, Odense (EHT).
5/ll I Nakkebølle Inddæmning
Or-BJ). l2lll I R Gulstav (SØB).
20ll I død Hjulby Mose (SG). I pe-
rioden l8ll0-2711 er der l0 obser-
vationer af I fugl ved Slambassinet
(sG, THH, MMJ).

Sanglærke
20ll0 1160 (210 i en flok) SV Søn-
derhjørne (PDP, Dorthe Poulsen).

Bjerglærke
18/10 I R Keldsnor (JSA). 31ll0 2
S + 2 R Østerøsø (tilN). 3tlt0 9

Østerøsø (SG). 1/l I 5 Bøjden Nor
(AMC). 7/ll I Maden på Helnæs
(KDJ). l0/l I I Husby Strand
(MMJ).

Skovpiber
3ll10 I T Ringe overgår den hidtil
seneste med 13 dage! (18/10-89
Bovballe Skov) (IIKN).

Bjergpiber
Set ph 4 lokaliteter: Bispeeng,
Odense: l0ll2-27/l op til 4 indivi-
der (THH m.fl.). TybrindYig: l2ll2
I (MMJ). Slambassinet: 17/12 2
(SG, THH) og7/l I (MMJ). Odense
Å's udløb: 4/l I (FSH, TSK), 7/l 2
og 8/l I (RSJ, MAT).

Gul Vipstjert
2 rekordsene observationer: 4/l I I
R Løkkeby Enge, Spodsbjerg (SØB)
og 5/l I I TF Dovns Klint (FIE).

Hvid Vipstjert
I år blot en enkelt "overyintrende"
vipstjert i gartneriet Rosa Danica,
Marslev. Den slipper furst ud, når
forårssolen fir åbnet luftvinduerne
(MRP).

Silkehale

Rødstjert
l9ll0 I Dovns klint §BJ m. fl.).

Sangdrossel
7/l I Bogense Marina (MMJ). I l/l
I R Ristinge (Ot{G) og 2 Skårup
Skovmølle, Naturskolen (RYT + 4).

Misteldrossel
6/10 80 S Dovns Klint (ELM).

Munk
7l12l R Mullerup Skov (TMØ).

Gransanger
24lll I Tybrind Vig (MMJ + l4) og
1/l I Eskør, Tybrind Vig (MMJ,
cHM).

Løvsanger
2/10 I Knudshoved (ESM).

Rødtoppet Fuglekonge
10/10 t han R Nordskov ved Ringe
(CJB). 7-l5ll 2 R Thurø Østerskov
(NBJ m.fl.).

Lille Fluesnapper
l5/10 I R Dovns Klint (ELM, NBJ).

Allike
29110 5200 SV Sønderhjørne, Hor-
ne [.and (PDP).30/10 4000 V Øste-
røsø (HKN).

Kvækerfinke
6/12 9000 R Arreskov Sø (EEH) og
3000 R'Irappebækken, Svendborg
(swr).

Bogfinke/Kvækerfinke
2lll 4000 OF Trappebækken,
Svendborg (SWI).

Lille Gråsisken
3.-6. vinterfund i amtet. Men mon

ikke arten er mere almindelig end

det?: l/ll 12 Tryggelev nor (SG).

l2lll 4 Gyldensten (MMJ). l4ll I

Knudshoved (NBJ). 2lll 2 Østerøsø
(sG).

Hvidvinget Korsnæb
711 I LangesølTokkerodvej (SG).

I l/l I R Bredbjerg (THH).

Stor Korsnæb
5/10 3 Nordstrand, Hov (Arne Ruo-
honen).

Laplandsværling
13-2411 I R Monnet, Tåsinge (THH
m.fl.).

Gulspurv
17112200 Husby Strand (MMJ).

antal obs antal fuele
november I

december J 5

tanuar 3l 460
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Ringmærkning på Sydlangeland - efteråret20O2
Af Ole Tønder

Der blev i efteråret 2002 lige som
sidste år både ringmærket i krattene
vest for Keldsnor og i Gulstav Mose.
Gulstav Mose blev dog kun brugt å
dage. Nettene var placeret i rørskov,
pilekrat og slåen/tjøme-krat. Der
blev anvendt i alt ll- 12 net (99-
I 12 netmeter) de fleste dage. De
blev åbnet lidt før solopgang og luk-
ket omkring middagstid, undtagen
på gode dage, hvor der først blev
sluttet hen på eftermiddagen. På dår-
lige fangstdage blev der lukket før
middag.

Der blev også i år kun opnået en
sporadisk dækning efteråret igen-
nem, idet det blev til i alt 4l mærk-
ningsdage i perioden 218- 18/10 (33
dage i 2001). August havde 26, sep-
tember 8 og oklober 7.

Dagsgennemsnittet endte på
37.5 fugle, hvilket ligger noget un-
der de sidste to sæsoner på ca. 60.
Det s§ldes muligvis, at vi ikke ram-
te de helt store fangstdage og at
krattene er blevet for høje. De bedste
fangstdage blev 3/8 ll0, 9/8 83 og
29/8 75.

Efteråret 2002 udmærkede sig
ved et jævnt geruremtræk af småfug-
le uden de helt store udsving. Kun
6n dag fangedes over 100. De talri-
geste arter blev Løvsanger med 247,
Rørsanger 233, Tornsanger 178,
Kærsanger 168 og Gransanger 122.
Antallet af mærkede Rørsangere,
Kærsangere, Gærdesangere, Torn-

sangere, Løvsangere, Havesangere
og Rørspurve var højere i år, hvor i
mod Gærdesmufier, Rødhalse og ik-
ke mindst Fuglekonger skuffede
med lavere tal. Der blev i alt mærket
42 forskellige arter, hvoraf de "sjo-
veste" nævnes: Gråand l, Græs-
hoppesanger l, Vendehals 7,lløge-
sarlger l, Hvidbrynet Løvsanger l,
Lille Korsnæb I og Skovskade l. Se
i øvÅgt tabellen over samtlige mær-
kede fugle pr. femdøgnsperiode.

Årets total blev på 1.539 mærke-
de fugle, hvilket må siges at være
pænt den "tynde" dækning taget i
betragtning. Endnu et år har kratte-
ne ved Keldsnor bevist, at de er
velegnede til ringmærkning.

Til sidst en tak til alle de frnske
ornitologer, der i løbet af sæsonen
kikkede forbi og si hvordan vi ar-
bejdede. Håber vi ses næste efterår
igen. Keldsnor Fuglestation er altid
åben for besøgende.

Mærkningeme blev udfort af Jan
Holm Jensen, Jacob Sterup og Ole
Tønder.

Aflæsninger:
Der blev aflæst to Rørsangere fra
Sverige og en Løvsanger fra Polen,
ellers mest lokale fugle som Torn-
sangere og Rørsangere, som var
vendt tilbage til området l- 2- 3 år
efter mærkning samme sted. Antal ringmærkede fugle pr. fe mdøgns per ioder, efteråret 2 002

{rÅDeto 2-3181 48181 9-l 3/81 l,L l8/8 l2l-27l8 128y8-l/9 I I 2- I 5/9 l2&10i9 I I 2-16110 I l7- lsylo I ST]M

}åånd

I

I

?

lt

6

I

34
20 t2
42 15

t06
37
lt f4
5 l0
t5 ?7

6t0
12 7l

2
+23

l4
)11

I

2tt
21144

tt
.1 t8 34

rJ88
t8 t2 t9

22
lt2

4

7

l8 0 I

21552
3

2l
2

I

I

2

42 I

lll
I,l

2712
zo', zs' qz . 33

3l 23 l8 ll++
6467

Il0 18 l8 t2t,tz,2t 46 ll
t47r0
lr.+: s

I

: ll. 7' 4

8t024»

I

3

I

I

I

3

I

22
6528

I

I

I

2

I

2
+

32

I

4

6

I

iounvefpe I
r'mdehals I
-ardsvale 5

ikowiber 4

imdesmutte 16

er§Dtw 30

lødhals 6J
,,lattspAl 3

lødtitrt l0
]ynlefusl J
;olwt t5
ians&csl 9

}æshoopesaruq I
rvsnPFr 23
(ærsarqer 168

tøffirgtr 2.lf
iulbug J9

88

tmsgs l7t
larrcsarwr 4l
Vur* 7l
:løgesalgtr I
lralsaryrr 172

ffi 20
[vilbnmet Løvwqs I
FuelekcrÆ t

H Fluesmpper 2

,r. FluBmDH 1

llårrise l{
{Nit t2
lræløbs I
(mtåe Træløber a

lø&v€qet Toflskade 3

ikovskade

loffinke J
lrønirisk

;iIrs 3

-ille Gråsiskm I
-ille Korsrwb I
Sulsptn 8

lørspurv 44

tuM ltttl-191227t 2s7 I ta) I 247 I lm I t37 I 90 I t2 1539

40
4t



Antal ringmærkede fugle pr. dag

Periode

!r t.,

;..1

Turrapporter
120
110
100

90
80
70oE60

40
30
20
10
0

Genmeldte Rørsangere fanget på Sydlangeland indtil l99l

Fuglerig Falsterbotur, den 4-6 oktober
Af Henrtefie TøltruP Madsen.

Jeg havde ikke tidligere været På

Falsterbo i trækliden, så naturligvis
glædede jeg mig ustyrligt meget til
denne tur, og humøret blev da heller
ikke ødelagt afvejrprognosen, der lød

på regn og kuling. Dette vejrskifte
kunne jo være med til at sætte skub i
trækket, så fuglemæssigt så det lo-
vende ud.

Startproblemer.
Det var furst meningen, at vi skulle
køre til Falsterbo i 2 biler på 2 for-
skellige tidspunkter.

Nu skete der så bare det, at der
var kommet en del afbud i sidste øje-

blik, faktisk hele 50 oÅ, så Planeme
måtte hurtigt laves om. Da vi nu kun

var 4 deltagere, inkl. turlederen, blev
det hurtigt til at vi kun kørte i Kajs

bil, og han var så venlig at hente os

alle sammen. Sidste mand, der skulle

samles op, var turlederen selv. Vi an-

dre, og især jeg, havde pakket efter

begrænsningens kunst, jeg ville i

hvert fald ikke høre noget for at piger
ikke kan begrænse sig. Men Flem-

ming havde ikke ladet noget blive
hjemme, der var til overlevelse i
mange dage, også et helt sellerihoved,
som duftede hele vejen derover, og

som blev omdannet til en lækker sup-
pe om aftenen.

Dct tog kun 2,5 time at køre til Sveri-
ge, men på grund af den forsinkede
al'gang, var det desværre mørkt inden
vi ankom. Og her vil jeg gerne med

det samme rette en stor tak til Kaj,
fordi han var en meget tålmodig og

lydig chauffør, hvor sikkerheden var i
højsædet!

En lørdag i rovfuglenes tegn

Campingpladsen lå fuglecentralt ved

Ljungen, et stort lyngområde, der og-

så er et godt træksted.
Men morgentrækket skal tages

ved Fyret, så der startede vi, sammen

med hundredvis af andre omitologer.
På bilerne kunne vi se at der var flest

fra Holland, men også tYskere, andre

danskere og selvfølgelig svenskere.

der måske nok følte sig i mindretal.
Vinden kom strid og kold fra NV

og det var skyet, men vi slap heldig-
vis for regn om dagen.

Allerede fia morgenstunden af,

var der mange Spurvehøge i luften,
og trækket blev ved hele dagen. Lige
meget hvor og hvomå'r man kiggede
var der en Spurvehøg. Vi har et skøn

på 3-600 den dag. Der kom mange

flokke af Ringduer, i alt ca.2.000, og

der var overraskende nok også mange

Hulduer imellem, også rene flokke, i
alt ca. 500.
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fuglene var rigtig kommet på vinger-
ne, Blå Kærhøg 2 brune, Rød Glente
5, Spurvehøg 10, Musvåge 9 og Dob-
beltbekkasin 10.

Flemming havde luret vindrct-
ningen af, så vi tog ud til Falstcrbo
kanal, på sydsiden. Vi startede dcr kl.
I 1.30, og derefter så vi ikke på klok-
ken igen før 4 timer senere, dcr var
hele tiden fugle i luften, perfekt!
Nu var vi ikke de eneste der havdc

regnet trækket ud, der stod 2 svenskc-
re da vi kom. Social som F'lemming
er, kom vi hurtigt i snak med dem. De
var nogle fantastiske gode feltornito-
loger og den ene en dygtig fotograf,
som I kan se på billederne. Og ikke
nok med det, de havde humor! Så næ-
ste gang Flemming furer en vits at er

det meget muligt han citerer en sven-
sker!

Det væltede ind over os med
Musvåger, Fjeldvåger, Røde Glenter,
Spurvehøge og Bramgæs. Der kom
også i alt 9 Blå Kærhøge, alle brune,
men kl. 12.09 kom der 6n lige hen
over hovederne på os, som var en

Steppehøg!
Det var et af de mange ekstra

krydderier, som skruede humøret i

top.
Hele tiden var der bjæffende Bram-
gæs i luften, og der blev ønsketænkt
en Rødhalset Gas imellem, og min-
sandten om det ikke gik i opfoldelse!

Lars Gøte fandt den Rødhalsede

imellem Bramgæssene, som Flem-
ming både nåede at filme og se i kik-
kerten. Jeg nåede desværre ikke at

finde den, kun bagefter på video!

På dette sted trak der Sangsvane
16, Bramgas 2500, Røde glenter 104,
Fjeldvåge 13, Musvåge ca. 300, Rør-
høg l, Tårnfalk 3, Trane I, Huldue
70, Sanglærke 20 og Landsvale 2. Så

var der lidt diskussion om et par Hav-
ørne, men vi blev vist enige om til
sidst at der havde været 3 i alt.

Nu blev der også på dette sted

obset andet end fugle! - 6n af de ting
Ka.i opdagede var en brun mink, som
svømmede rundt i kanalen, bæstet var
desværrc ikke ret sky. En Gråand i

kanalen, var heller ikke tryg ved situ-
ationen, da minken satte kurs imod
den, men der skete ikke mere som

kunne "underholde" tilskuerskaren af
omitologer.

Ved firetiden var trækket efter-
hånden faldet til ro, så vi kørte ud til
Foteviken, mod nord. Et engområde

ud til en vig, hvor de fleste Bramgæs
rastede. Vi fik dem alle (ca. 14.000)
at se, da en Havørn jog dem på vin-
geme, et flot syn. Der gemte sig også

en enkelt Blisgås mellem 300 Grå-
gæs, og der var Blå Kærhøg 2 brune,
Tåmfalk l, Musvåge 4, Vibe 900 og

en Dværgfalk som slog en flok Torn-
irisker!

Aftensmaden kom ned på rekord-
tid, for Flemming havde lokket med
aftentræk ved Fyret, hvor der skulle
være chance for Mose-
/Skovhomugle. Så vi var derfor ude
ved Fyret igen kl.l8.l5, i skumringen.
Vejret var stille og overskyet, og på

ved ud til Nabben kom der 24 ltk.
Traner, som vi tidligere havde hørt fra
campingpladsen. Lidt trækkende

Ude på spidsen, på Måklappen, raste-
de mange andefugle, Bramgas 1500,
Knortegås 20, Sortklire I og Strand-
hjejle 2.

Det var en kold fornøjelse, og al-
le lægivende buske var da også opta-
get af ornitologer.
Nogle arter fra Nabben kl. 7.00-
I 1.00. NV-vind:
Skarv 400, Gråand 400, Pibeand 600,
Spidsand 25, Skeand 60, Hvinand 60,

Troldand 15, Dværgfalk I hun + 1,

Hjejle 20, Bjergvipstjert 5, Hedelærke
6, Bogfinke 10.000, Kvækerfinke
2.000 og Lille Korsnæb 200.

Det kunne til tider godt være vanske-
li5 at holde rede på de mange fugle,
men det skulle ikke ødelægge den

fantastiske oplevelse. Masser af fugle
i et specielt efterårslys, med skiftende
s§formationer.

Inde i Falsterbo Fyr holder "Na-
turbokhandlen" til, som har hovedaf-
deling i Ottenby ph Øland. De havde

virkeiig mange ting på få m2. Både T-
shirts, bøger, teleskoper og kikkerter,
hvor det viste sig, at ved større inve-
steringer ville det være fordelagtigt at

handle i Sverige p.g.a. den lave sven-
ske krone.

Vi havde et kort kig ved Ljun-
gen, hvor svenskerne holdt til. Rov-
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Bramgæs (80) og Knortegæs (7) var
der også. En meget flot Blå Kærhøg
han, gav opvisning over tagrørene.

Pludselig slog vinden fuldstæn-
dig om fra NV tilNØlØ og tog til, til
kulingstyrke, og det begyndte at reg-
ne. Et meget fascinerende vejrskifte,
men vi gik tilbage, da det var næsten
mørkt. Men i dette barske vejr kom
den lovede Mose-/Skovhornugle alli-
gevel trækkende ud over vandet, her-
ligt!

Søndag, en helt anderledes trækdag
Efter nattens regnvejr, var der et stort
fald af især Rødhals om morgenen,
der var ligeledes også mange træk-
kende drosler.

Da vinden var slået om i NØ, var
trækket ikke så koncentreret som da-
gen fur, men mere bredfrontet.

Vi var først ude på Nabben, hvor
der var en del trækkende Sangdrosler,
Kvækerfinker, Stillits l0 og Rødstru-
bet piber 2. Spurvehøgene var også
aktive, og da vi var på vej tilbage
mod Fyret gik der pludselig en sort
sky op over vandet. Først troede vi
det var Bramgæssene der trak, men
det viste sig at være 8000 Skarver
som blev jaget mod Danmark af en
Havøm! For en omitolog var det et
utroliS flot syn, men det er nok tvivl-
somt om en jæger eller fisker synes
det samme?

Om formiddagen stod vi ved en
lund ved Fyret, hvor der også ring-
mærkes. Der var stor forskel på vel-
villigheden blandt ringmærkeme til at
fortælle om fuglene. Der var dog en

yngre mand, som viste os en Jem-
spury, en Gærdesmutte og en hidsig
Blåmejse.

Derefter tog vi op på Kolabak-
ken, ved parkeringspladsen, for at
spise frokost. Vi havde lige sat os, da
Børge jog en Mosehornugle op fra
græsset og af sted på træk.

Deroppe i det flotte solskinsvejr
kom der fra kl. 12-14.30, Fiskehejre
7, Canadagas 4, Musvåge 500, field-
våge 30, Blå Kærhøg 15 brune,
Spurvehøg 30, Rørhøg 3, Dværgfalk
l, Tåmfalk l, Trane 90, Huldue 40,
Bjergvipstjert 2 og mange Sangdros-
ler og Rødhalse.

Da vi ikke havde set Skanør havn
endnu, tog vi derud om eftermidda-
gen. På et engareal ved vandet rastede
masser af Bramgæs og Viber, som
kunne iagttages på tæt hold fra bilen.
Der var også en Stor Kobbersneppe
og en Stenpikker.

Vi sluttede af på Ljungen, hvor
20 Røde Glenter, 25 Musvåger og 15

Fjeldvåger træk lavt over skoven.
Dem skulle Flemming selvfolgelig
filme, samtidig med der skulle bruges
kikkert og drikkes A-38 af kartonen.
Det resulterede i at der ved et meget
hændeligt uheld kom A-38 ud over
Kaj's bil og Flemmings sko! - så var
det vist på tide at køre hjem.

Tak til den lille eksklusive grup-
pe for en uforglemmelig tur. Den kan
naturligvis varmt anbefales, hvis man
kan lide masser af fugle, men der
skulle vist også være planer om min.
6n lignende tur til næste år.

Vestfyn Rundt den 24. november 2002
Af Ole H. Scharff

Turleder: Michael Mosebo Jensen

(MMJ, "netinitialer").

Turen startede kl. 8.30 fra P-pladscn

ved Føns Kirke. Få hundrede meter
før mødestedet så flere af turdeltager-
ne I fouragerende Fjeldvåge ovcr
markerne mod syd.

Der mødte i alt 15 deltagere op,

inklusive turlederen, heraf hele 5 af
hunkøn. Alt i alt var det en god blan-
ding af erfame og mindre erfarne fug-
lekiggere.

Af øvrige observationer fra kir-
kens P-plads kan nævnes: Musvåge I
(i træ), Stor Flagspætte l, Sjagger -
adskillige, Lille Korsnæb 17, overfly-
vende.

Føns Vang
Michael indledte med velkomst og
udredning af forskellene mellem
Skov- og Tundrasædgås. Således op-
friskede og ajour, gik vi straks til før-
ste udkigspunkt med chancer for gæs.

Vi krydsede kirkegården og tog oP-

stilling med kig ud over Føns Vang
(også kaldet Ronæs Enge). Området
er et engdrag med mindre, separate

vådområder (om vinteren af og til helt
oversvømmet). I ræv på det tørre var
det mest ophidsende på dagen; i øv-
ri$ var det noget tåget og diset, så

observationsforholdene var ikke op-
timale.

Vi hørte lidt om planeme for om-
rådets fremtid, idet engene er udpeget

til at blive del af våde enge program-
met under Vandmiljøplan II. Selv om

der ingen gæs stod denne dag, var det

klart for enhver, at der med tiden kan

opstå et potentielt hot spot her for di-
versc svømme- og vadefugle. Vuet
tia skrænten ved kirken kan godt

minde lidt om Alsønderup Enge set

fra fugletårnet.
Michael lod sig ikke slå ud at de

manglende gæs; dette var jo blot et af
Vestfons 4 kendte steder for Sædgæs

i vintertiden. Vi skulle nok fi en flok
at se, når vi senere på dagen skulle
frekventere yderligere 2 af de mulige
opholdssteder...... Således beroliget
og væbnet med tålmod, drog vi videre
ud på halvøen Fønsskov, hvor der og-
så kunne stå gæs og svaner.

Enghaven
Vi glorde ophold ved et mindre våd-

område på venstre hand på vej udad

mod Enghaven: en hunårvet Blå
Kærhøg sås kortvarigl og en enkelt
Rørspurv kaldte fra tagrørene.

Efter lidt diskussion med nogle af
de lokale, stedkendte deltagere, be-

sluttede MMJ at tage guppen med

ned til vandet, ca. ud for gården Tor-
benhøj. En markvej førte ned til en

mosaik af afgræssede enge, brak,
vildtplantninger og kanaler. Under-
vejs blev det til et par Musvåger og
små flokke af overflyvende Hjejler.
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Helt ude ved kysten blev der også ob-
set lidt - resultat en lille flok Hvin-
ænder, I Toppet Lappedykker, I
Toppet Skallesluger, samt mange
Skarver og Sølvmåger på bundgams-
pæle. Der var ingen (bon-)aparte må-
ger iblandt.

Ved en vildtremise bestående af
unge graner blev det til en lille flok
Fuglekonger, der lod sig høre for de
veludrustede og ikke for gamle delta-
gere. Lokale Ruben Nicolaisen opda-
gede på vejen tilbage til bileme 3

Grågæs i vintersæden til venstre for
markvejen (den f erde var en sten!).

Selv om det kan være lidt vanske-
ligt at vide, hvor man nøjagtigt kan gå

og opholde sig på disse private area-
ler, må det være et potentielt godt
sted for flere fuglearter uanset årsti-
den.

Flægen
Herefter kørte hele selskabet videre
mod Wedellsborg med stop ved broen
over åen ved Tybrind VigÆlægen. I
nogle håbefulde minutter så det ud
som om, tågen skulle lette, men det
var desværre kun midlertidigt. Nor-
malt er broen et rigtig godt sted for
bl.a. Skægmejse og nogle af turdelta-
geme hørte angiveligl en enkelt kalde
under vort ophold. Ud over mulighe-
den for at tanke op i kaffe bød stedet
denne dag på en flok overflyvende
Sangsvaner og en flot Duehøg lavt
over rørene.

Sædgæs ved Husby Strand
Ud for Husby, lige efter Husby
Strandvej, stoppede vi for at panorere

ud over vintersæden. Her stod i alt 12

Skovsædgæs ca. 100 meter ude og var
en meget pædagogisk opfølgning på
MMJ's belæring. Det var ikke van-
skeligt at skelne de vi$igste kende-
tegn i skopeme.

En pudsig episode udspandt sig,
da en gruppejægere, der havde været
på jatt ude ved det nye vådområde
ved Wedellsborg, blev fragtet forbi i
en siddevogn lige bag vores udkigs-
post i grøftekanten. Det kom heldig-
vis ikke til sammenstød - alt forløb
stille og der blev endda nikket til hil-
sen (ikke skaller). Desværre havde
jagtselskabet skabt en masse uro for
fuglene, hvilket blev tydeligt, da vi
lidt senere kørte ud til det nye vådom-
råde mellem slottet og §sten. Allere-
de ved ankomsten til første lagune var
det tydeligt, at der ikke længere var
nogen rastende fugle at betragte. En
mindre flok Bjergirisker og nogle for-
virrede ænder var eneste liv i det
ellers så berømmede vådområde. Der
var således ikke grund til at opholde
sig længere på stedet og vi begav os i
stedet videre sydpå langs kysten mod
Emtekær Nor.

Husby Strandvej
Efter gåsekigget foretog vi dog lige
en afstikker ud til stranden ad Husby
Strandvej. Vejen (grus-!) er ikke 5-
stjemet, men absolut farbar med lidt
forsigtighed.

Det milde vejr i perioden op til tu-
ren var uden tvivl s§ld i de mange
Hjejler (500 +;, Sanglærker (80 +) og
Viber (70 +). Vi så også gæssene Aa

før - nu i luften på vej til et andet og
mere roligt opholdssted. Regnen be-

gyndte at vælte ned til stor flortrydelse

for vores lille menneskeflok, men

heldigvis var det kun kortvarigt. Det

skulle dog aldrig blive til den lovu'de

opklaring........

Emtekær Nor
Området er kun tilgængeligt for ol'-

fentligheden fra kysten ved Sandagcr

Næs Camping. På den sidste stræk-

ning ud til parkeringspladsen fik vi
pludselig øje på en større flok svaner
og gæs i en afttøstet roemark med en

del afgrøderester. Der var i alt 98

Sangsvaner, heraf ll lK og 3 imm.
MMJ huskede os på, at svaner forst er

fuldt udfarvede i deres 4. kalenderår.
I wÅgt var der 47 Grågæs og 18 Ca-
nadagæs.

MMJ som bekkasintramPer
Enkelte af turdeltageme havde ffiet
nok af indtryk og det sure vejr og for-
lod gruppen på parkeringsPladsen,

men vi var vel en halv snes stYkker,

der vovede os ud på strandengen. In-

den da var der lige tid til at checke

bæltet for rastende fugle, hvilket bl.a.
gav 73 Grågæs, 6 Toppede LaPPe-

dykkere og 2 stk. Lomvie/Alk.
Ude på engen forsøgte MMJ

ihærdigt at fremtrylle nogle Enkelt-
bekkasiner - desværre forgæves. Det

blcv dog til en enkelt Dobbeltbekka-
sin !

I selve noret lå en del fugle - bl.a. 6

Gravænder og en del Blishøns.
Selv om det ikke blev til de store

hits på dagen var deltageme ved af-
slutningen tydeligt tilfredse med at

have ået en grundig Præsentation af
Vestfr ns vigti gste vådområder.

Alle obs fra turen kan ses i arkivet
på DOF Fyns hjemmeside
www.doffyn.dk, hvor man i øvrigt
bør notere sig denne vinters øvrige

meget interessante observationer fra

ovennævnte lokaliteter - vi ka' å' på

Vestfyn!

SøERNE
Et sikkert tegn på, at julen næIrner
sig, er når Erik Ehmsen inviterer På
tur til søeme i det sydffnske. Ikke
helt uden fortilfælde blæste det bravt

- en hård østenvind gjorde, at det,

selv om termometeret viste plusgra-

der, føltes ret koldt. Hele 17 var alli-
gevel mødt frem ved gården ved

Brændegård Sø, der skulle vise sig

som et ret godt sted. Af rovfugle fik
man en gammel Havøm, to Duehøge,

en (brun) Blå Kærhøg og en Musvå-
ge. På søen lå som sædvanligt mange

svømmefugle, blandt andet 20 Lille
Skallesluger. En Gråsisken og 42 Lil-
le Korsnæb blev det også til. På vej

mod Arreskov Sø gjorde man det ob-

ligatoriske stop ved Sike Å for at se

om Vandstæren var hjemme - det var

den. Man tog turen ned over Sollerup
Eng. Her var der ikke så murge fugle,
det blev dog til en Tåmfalk og en
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tolvtiden efter en fin formiddag.Spurvehøg. Ved fugletåmet under-
holdt to Vandrikser. Man skiltes ved

Langtur til?
Den traditionelle januartur med åben destination havde i år delt folket i to
grupper: Østholdet, som ville til Sjællandfor at se Sorthovedet Måge, Hvidvin-
gede Korsnæb og Stellersand og Vestholdet, der ville til Bulbjerg efier en Kon-
geederfugl. Vi bringer de to holds oplevelser.

Vestholdet:

Der var vist flere Ederfugle ved Klintebi erg . .. . .

En søndag på en meget lang langtur
Af Eske Mortensen

Vanen tro planlagde vores glimrende
forening en langtur en søndag i januar
(19. jan./red). Spændende ting rørte
sig i tiden op til turen. Mod øst et rig-
tigt godt hit samt interessante stedfa-
ste gode fugle til artslisten - mod vest
6t godt stationært hit. Lige før dead-
line for planlægningen af turen for-
svandt det vestlige hit helt fra alle
DOFCALL meldinger og lister. De
kloge arrangører fastsatte derfor en

østlig kurs.
Vi var dog nogle, som enten ikke

turde vente og derfor så den smukke
Stellersand ved Nivå søndagen før,
eller som havde den på listen i forve-
jen, eller som bare ikke ville med til
"Mågeøen". Klog beslutning - for den
vestlige fugl blev genfundet om lør-
dagen. Efter forhøjelse af månedens
afregning til diverse teleselskaber af-
stod 7 hardcore birdere fra søndags-

:\
a...

slumren og varme kryddere og forlod
vores blide ø klokken 6 for at drage
ca. 330 km mod nordvest til Bulbjerg.

Nu gælder der jo heldigvis andre
regler for trafikken tidlig søndag
morgen - og især på jyske landevej -
så allerede halv ti kunne vi iført højt
humør og varmt tøj stige ud på Bul-
bjerg. Enkelte talte om morgenkaffe,
mens Hans Ryfter med skopet på
nakken løb op på toppen efter sin art
nummer 302. En bemærkelsesværdig
indsats, om end fuldstændig unød-
vendig.

Hittet, som var meldt blandt ca.

100 af den almindelige slags, var en

2K Kongeederfugl, han, så det var jo
"bare" at se dem alle sammen igen-
nem ! Nedenfor klinten lå en flok på
ca. 20 edderfugle, og der var den ik-
ke. Der var i øwigt heller ikke andre
flokke indenfor synsvidde - div. må-

ger i hobetal, Sortænder i mængder,
pænt med Fløjlsænder - men ikke
Ederfugle. Men vi kender jo alle
kneb, så afsøgring af kyst og klitter i
vores anden vigtige disciplin - fiem-
kending af omitter - gav bid. Ca. I
km øst for os stod to mig ukendte
personer med teleskop.

Selvfolgelig startede flyningen
straks - de fleste til fods stadig med
RYT forrest - men Eske Morthensen
(ESM) trak en lille seddel op af lom-
men. "De står selvfølgelig for enden

af den vej, de omtalte på nettet". Ind i

bilen - og efter et kvarters tid fandt vi
da også en ny vej ud til klitteme. Fod-
folket var selvfølgelig fremme først.
De kunne berette, at de to skoper

skam havde set fuglen for en halv ti-
mes tid siden. Den var vist nok fløjet
op mod klinten igen. Nogle startede

straks tilbageturen, nogle holdt vagt
midtvejs, og nogle af os blev for at

studere livet på havet. Der var livlig
trafik af Rødstrubede Lommer og en

enkelt Sortstrubet. Svømmefuglene lå
og drev fra klinten og mod øst - også

små flokke af Ederfugle. Jeg er over-
bevist om, at jeg stirrede hver eneste

Ederfugl ind i øjnene mindst fem
gange.

Efter overvældende mængder af
motion - nogle var op og ned af klin-
ten tre gange - holdt vi krigsråd ved
halv tolv tiden. Indtil videre intet hit,
kun Freddy Hansen (FSH) kunne glæ-

.,1 
_.

t!-

50 5l



glædestålende berette om tre nye arter
til listen, men han skal også indhente
de garvede turdeltageres mange år i
branchen.

RYT havde selvfølgelig en plan
B. Han havde oprettet en hotline til
Henrik Knudsen, der helt sikkert vi-
ste, at der lørdag var set en AD han
ved Skallingen. Under megen pjank
og pjat fik RYT endelig lov til at stil-
le alternativeme op: Se på måger i
Hanstholm havn eller køre til Skallin-
gen. Som undertegnede bemærkede,
var det jo ikke væsentlig længere lige
at smutte forbi Skallingen på vejen
hjem. Da alle var enige om at en AD
var bedre end en 2K, og da kilden er
absolut pålidelig - så drog vi straks ud
på hovedvej I l, der i hæsblæsende
tempo forte os direkte til Varde.

Ude på den vinteropkørte og høj-
vandsfugede vej mod Nyeng, mødte
vi nogle omitter der obsede intenst ud
over Ho Bug. Sejren var indenfor
rækkevidde. Fyldt af ungdommens
mod og med er kryds lige på trapper-
ne (og med ca. 550 km forgæves ki-
lometer bag sig) sprang Eske ud af
bilen og snakkede med de obsende
ornitter. Eske vendte tilbage til køre-
tøjet med en mine, som ellers kun kan
ses i et amerikansk fængsel på døds-
gangen. Fuglen var blevet eftersøgt
hele dagen, hele Ho Bugt rundt, uden
resultat!!!! Ude på den yderste spids
samledes hele "kongeederfugle-
korstoget". Eske briefede om sin sam-
tale med de andre omitter. Alle blev
dog enige om ikke at lade sig stoppe,

trods hele Esbjergområdets fuglekik-
kere havde ledt forgæves hele dagen.

Efter en vandretur ud på den yder-
ste nøgne, og meget forblæste odde
og stadig ingen Kongeederfugl, retur-
nerede vi til køretøjeme med det bed-
ste obs i form af 8 Bjerglærker. Nu
kunne korstoget fomemme at deres
hellige og glorværdige indsats måske
var spildt.

Men DOF-Fyn-ere lader sig ikke
kue!!! Under RYT's uselviske og
klarsynede lederskab, kørte korstogei
over på den anden side af Ho Bugt for
at udnytte de sidste dagsminutter ved
Myrtue. Her kunne vi afsøge den re-
sterende del af bugten oppe fra en
klint. Som den opmærksomme læser
måske kan gætte sig til, blev denne
obs ligeså succesfuld som de tidlige-
re. De første tegn på opgivelse viste
sig i form af trusler om at smide sit
teleskop i havet, andre gik over til at
trøstespise, fi begyndte at diktere sit
testamente.

Hjælpen kom dog fra en turdelta-
ger (EDA) som kendte en læge som
har specialiseret sig i at serne selv-
morderiske og destruktive tanker.
Han hedder Dr. Nielsen. Han er ca.
40 cm høj og indeholder 75 cl. Efter
korstoget havde konsulteret førbe-
meldte, kom de første smil og livsbe-
kræftende udgydelse på bordet.

Korstoget opløstes og vi kørte
mod Fyn med løftet haleføring. Os fra
Nyborg (Eske og Edda) nåede at run-
de 766,5 kn og Fåborg-afclelingen
(Freddy-Hans-Bent-Erhardt-Erik) nå-
ede ca. 850,- km.

Nu må du, kære læser, selv afslutte
denne historie fra det virkelige liv.
Tror du disse tapre og udholdende

fuglekikkere vil gøre dette igen, hvis
et hit viser sig i de {erne dele af kon-
geriget??

Østholdet
Nordsjællandstur
Af Henrik Andersen

Søndag den 19. januar var der langtur
til? - det endte med en Nords.iæl-
landstur med hovedvægten lagt på en
stationær Stellersand ved Nivå.
Clockradioen satte i gang allerede kl.
05.00 - det er godt nok tidligt på så-
dan en kold og blæsende vinterdag,
hvor den varrne dyne ligger ekstra
tungt på en! Vi var 14 morgenfriske
gutter og gutinder som mødtes ved
Dalum Papirfabrik med Flemming
Byskov, den ene af turlederne, hvor
vi fik den første turart, tudende Nat-
ugle.

Vi blev opdelt i 5 biler og så af-
sted til Enghave Station for at hente
Michael Mosebo, turens anden leder.
Derfra til Enghave Plads, hvor vi
mødtes med Esben Eriksen, som stod
og smed brød ud til mågeme (og æn-
deme) i håb om at lokke en Sorthove-
det Måge frem, som havde været på
stedet nogle dage. Vi kunne ikke fin-
de kræet, men vi fik en syngende
Rødhals, så Flemming 8., Michael
M., Christian og jeg kørte til Raveli-
nen for at se, om mågen rastede der.
Da Flemming begyndte at køre, lød
det næsten som et skib der grundstød-
te. Det viste sig at være den eneste

isklump i miles omkreds, som vi ab-
solut skulle op at ride på. Vi kom
tiem i god behold, men der var ingen
Sorthovedet Måge, derimod diverse
arter + Sjagger l0 og Silkehale 3.

Via mobilen aftalte Michael med
bagroppen at sætte kursen mod Nivå,
det gav bl.a. 6 Musvåger. Vi ankom
samtidig alle biler, og da der allerede
stod nogle ornitologer langs vejen,
kunne det ikke være svært at finde
hovedattraktionen. Der gik heller ikke
mere end et minut, før der blev meldt
Stellersand blandt en flok Blishøns.
Den blev studeret godt og grundigt,
en ny art for mange af deltagerne. Vi
fik desuden Hvinand 40, Rødben l,
Duehøg I og Silkehale 8.
Turen gik videre til Rågeleje og de
lovede Korsnæb. Vi åndt den anviste
vej i sommerhusområdet, og da vi alle
var kommet ud af bileme kom der i

alt 9 Hvidvingede Korsnæb som satte
sig i en høj gran tæt ved - en dejlig
oplevelse med flotte fugle og deres
sjove stemmer. En tur rundt i området
gav desuden Lille Korsnæb, Grønsi-
sken, Sortmejse og Dompap m.m.
Endelig tid til frokost som blev indta-
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get ude ved havet med en
Alkllomvie trækkende forbi.

Så blev det Tisvilde Hegrr. Efter
adskillige vendinger pga. forkert
guidning, endte Flemming med at
bakke ind i en parkeret bil ved Spar i
Asserbo. Der skete dog heldigvis in-
gen skade. En laaaaang tur i skoven
gav mange Sortspættehuller, Lille
Korsnæb 20, Stor Flagspætte, Kvæ-
kerfinke 100,4 overflyvende Grågæs,
Træløber og en flot Stor Tornskade.

Turen sluttede ved Arresø ved
Pøleåens udløb, der fik vi en Fjeldvå-
ge. Så var det tid til afregning, det var
et større regnes§kke, men det lykke-
des til sidst. Vi tog afsked med hin-
anden og vendte næsen hjem mod
Fyn. En dejlig dag, med dejlige ople-
velser og dejligt selskab - så, nu må
jeg vist hellere stoppe inden, det
kammer helt over.

Stellersanden studeres, ingen Kongeederfugl i sigte - sådan var det over det
ganske land den dag! Foto: Michael Mosebo Jensen.

TURE DOF-FYN

Ærø - på langs og på tværs
Søndag 9. marts.
Mødested: Ved Ærøfærgen, Svcrrdborg Havn kl. 7.00.

Tilmelding via mail til turlcdcr Ilans Rytter (hans@ryt.dk) eller på tlf.23 34 86

36 SENEST 3 dage før turcn afholdcs. Dcn tidlige tilmelding skyldes vi skal

planlægge transporten på ,§.rø cllcr antallet af deltagere. Mange deltagere =

bus. Få deltagere: privatbilcr. l)a dct cr dyrt at komme til og fra øen, skal der

påregres en turpris omkring 2(X),-kr. pcr pcrson, afhængig af deltagerantallet.

Betaling sker til turlcdcrcn l'ør af'gang fia Svendborg.

Sejlturene mellem Svendborg og Ærøskøbing benyttes især til at studere Eder-

fugle. Der raster på dette tidspunkt over 20.000 i Det Sydffnske Øhav, så stati-

stisk set bør der være et par Kongeederfugle iblandt"'
PL Ærø vil vi sandsynligvis starte dagen ved Skjoldnæs Fyr, hvor havfugle-

trækket i den vestlige Østersø beskues. Senere på dagen besøges lokaliteteme

vitsø Nor, Borgbanken ved vestermølle, voderup Klint, Gråsten Nor, Marstal

Havn, Ærøshale, Stokkeby Nor m.m..
Husk madpakke, kaffe/the og påklædning der matcher årstiden.

Forventet ankomst til Svendborg: Kl.l6:00

NØ-Skåne
Fredag 2l- søndag 23. marts.

Turledere: Flemming Byskov og Michael Mosebo Jensen.

Mødested: P-pladsen v. Dalum Papirfabrik kl. 16.30.

Det er jo snart blevet en tradition - vores ugle- spætte- hønsetur til det yderste

Skane, hvor skovene er som i gamle dage. Udgangspunktet er et hyggeligl

vandrerhjem, som vi har for os selv ved bestilling af l8 pladser. Det ligger cen-

tralt i Ldnsboda mellem uglelytteture (Perle- og Spurveugler) efter aftensmaden

og morgenobs af Urfugl, diverse spætter og forhåbentlig liur og Elg. Søndag

morgen drager vi langs østkysten sydover til Fyledalen med Røde Glenter, Tra-

ner og øme i udsigt. Turens pris er kr. 1000,- som indbetales på giro: reg.nr.

1199, kontonr.525-7468 til DOF-Fyn c/o Ole Tønder, Jens Juelsvej 32, st'.

5230 Odense M til dækning af transport i privatbiler, broafgifter og ovematning
inden l. marts. Ringdereftertil Michael på268207 29 eller send en mail på

mmj@doffyn.dk . Mad sørger man selv for; men der er supermarked 300 m fra

bopælen.
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Mandø
Søndag 6. april.
Mødested : Dalum Papirfabrik.

Arreskov Sø
Søndag d.27.apÅL.
Mødested: Sollerup kl. 8.00.
Tilmelding til turleder Per Bak på62 6t 98 28.
I vældet af fuglestemmer indgår nu de første sangere, ligesom der stadig er fuld
gang i diverse skovfugle: mejser, træløbere, Kernebidire......vi sætter vores
lid, til at Per Bak, som den erfame skovmand, han er, nok skal formidle hele
koret.

Skjern Enge
Søndag d. I l. maj.
Mødested: Dalum Papirfabrik kl. 6.00.

Bogø
Søndag d. 18. maj.
Mødested: Assens Havn kl. 8.15.
Turledere: Bent Staugaard og Thilde Thiesen.

Romsø
Søndag d.25.maj.
Mødested: Kerteminde Havn kl. 7.45.
Tilmelding til turleder lvan Beck på65 32 53 00 inden fredag d. 9. maj.
Der er kun l8 pladser, tænk på det! Båden sejler kl. 8.00 og returnerer fra Rom-
sø kl. 15.00. Romsø er jo en perle i Storebælt med sin gamle bøge- og egeskov,
overdrev med tjørnekrat - dcn renc idyl. Der er et herligt sangfuglekor, forhå-
bentlig med Pirol. Desuden er'lejst altid en mulighed derude.

Fuglenes Dag
Søndag d. 25. maj.
Mødested: Dalum Papiråbrik kl. 4.00. med turleder Flemming Byskov eller kl.
6.00 med turleder Ole Tønder. lngen tilmelding. Begge ture vil være med ho-
vedvægt på koret af sangfugle langs Odense Å fra mødestedet i retning mod
Bellinge. Vi går ca. 5-6 km langs åen, hvor ledeme vil øse af deres store viden
om naturen. Forhåbentlig oplever vi også Nattergalen. Turafgift på 25 kr. går til
arbejdet med fuglebeskyttelse. Husk, at det kan være koldt om nat-
ten/morgenen. Husk kikkert m.m.

Æbelø
Søndagd. 15.juni.
Mødested: Ebbevejen ved Jersore.
Tilmelding til turleder Jens Bækkelund på 6481 3799 eller 2661 6630, hvor det
samtidig oplyses, hvornar der er afgang gennem vandet. Det er jo selvfølgelig
aftrængi5 af tidevandet. Det har Jens selvfølgelig styr på, ligesom han kan øse
af sin erfaring fra talrige besøg derovre og endda et helt års udstationering! Der
skal påregnes en længere vandretur, men i høj grad også en flot naturoplevelse
på den fredede ø med den gamle skov, krattene, overdrevene og skrænterne.
Mulighed for Pirol, Rødrygget Tornskade, Huldue og en mursse andre fugle.

MøDER

Tirsdag d. 3. marts kl. 19, lokalet på Risingskolen, fortæller Henrik Møhrup om
sin righoldige lersamling og lover at afsløre, hvordan man kender fuglen bag

fieren. Derefter går det over i cafeaften med almindelig fuglesnak ø1, vand og
kaffe.

56 57



r--

Genmeldinger
Af Jacob Sterup

_ - 
Keldsnor Fuglesta MuseumsRingmærkningsafdeling en 1994 er

der i forbindelse med and blcvet
ringmærket over 21.000 resulteret i
over 50 genmeldinger, men det er rørstc gang, at der er kommet genfund lla
Italien.

Formentlig er de forskellige trækretninger et resultat af, at nordeuropæiske
Løvsangeres vinterkvarter er spredt over en stor del afAfrika, interesserede kan
I æse mere på "http ://www.nrm.se/rclwi I low. htm I. se',.

Det er farligt at veere Havørn i Danmark. Inden for godt et år er der fundet
fire døde Havørne i Danmark, de to på Fyn. Den sidste var en ungfugl, som
blev fundet i skoven ved Brændegård Sø. Fuglen havde formodentligt været
død i flere måneder, da den blev fundet. Det drejer sig rimeligvis om en af
ungeme fra det lnske par. Dødsårsagen bliver næppe fastslået. Det er meget
dyrt at å undersøgt, om der skullc være tale om forgiftning, hvilket man fik syn
for da den anden dødfundne llavørn på l-'yn skulle undersøges. Der opkræves
betaling for eftersøgning af hvert giftstof, der kunne være tale om. Ingen
offentlig instans vil betale firr undersøgelsen, hvilket kan forekomme
besynderligt - det synes, at værc et fbrhold, som f.eks. DMU kunne have
interesse i at fi opklaret.

Igen i år skal der tælles op fbr Fyns Amt. Lokaliteteme er ikke udvalgt endnu,
men skulle du have lyst til at tælle op, bedes du kontakte Henrik Andenen på
66 t8 33 92.

Nis Rathenborg er blevet ny formand for Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite på Langeland.

.... og husk,
fuqle skal ses i naturen
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