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Godt nytår l)er er i hvert fald mulig-
hed for at dct ny år bliver afslappende

for Havrcvimpens redaktion - måske

læser dc sidste eller næstsidste udga-

ve af bladet. Som det måske er vores
læsere bckendt, har regeringen beslut-
tet sig fbr at afskaffe portotilskuddet
til en lang række foreningers med-
lemsblade - pudsigt nok ikke de poli-
tiske foreningers. Besparelsen vil
sandsynligvis ramme DOF's blade,

her i blandt Havrevimpen. Der er et

halmstrå, i det der er afsat en pulje på

omkring 25 millioner kr., som man

kan søge tilskud fra, hvis man mener,

at ens forening har aktiviteter til gavn

for almenvældet. Det har DOF, og vi
har naturligvis søgt, men afgørelsen

er i skrivende stund ikke truffet. For

DOF-Fyn betyder bortfaldet af porto-
støtten en merudgift På den forkerte

side af 10.000 kr. I forvejen betaler
DOF-Fyn efter modregning af de fri-
villige bidrag til Havrevimpen om-
kring 15.000 kr. for at udgive bladet

til alle DOF-Fyns medlemmer. Sam-

menligner vi med andre amter, er vi
godt vant - intet andet amt har så

stort bidrag til deres blad fra læserne,

intet andet amt har et blad, der ud-
kommer med så meget stof - det kan

vi være stolte over og glade for. Men

uden portotilskuddet kan vi komme i

den situation, at vi ikke kan få øko-

nomien til at hænge sammen med en

bladudgift på godt 25.000 kr. Husk
på, at DOF-Fyn ikke har andre ind-

tægter end de penge, som vi ffir for at

varetage optællrngsopgaver Udover
bladet vil vi gerne have råd til at drive
en fuglestation, arbejde med fred-
ningssager, have en god hjemmeside,
støtte vores (alt for ffi) ungdomsmed-
lemmer for nu at nævne et Par af de

større opgaver Når det kan hænge

sammen, s§ldes det udelukkende, at

mange ildsjæle leverer et stort og
ulønnet arbejde. For samfundet er vo-

res arbejde også værdifuldt, en masse

af den viden, som man har om fugle-
bestandenes størrelser og vilkår s§l-
des hundredvis af DOF'eres frivillige
arbejde. Når der skal træffes afgørel-

ser i fredningssager, når der skal tages

stilling til jagtreguleringer, når vi skal

overholde vore forpligtelser i henhold

til intemationale aftaler, så kan rege-

ringen fiit og kvit trække På vores

arbejde. Takken blev altså en afskaf-
felse af portotilskuddet - det var må-

ske det Anders Fogh Rasmussen men-

te med sit "noget for noget"? For

DOF-Fyns bestyrelse er der desværre

ikke andet at gue end at agere ud fra
de ny vilkår Normalt ville der i defte

blad ligge et girokort til indbetaling af
et frivilligt bidrag. Det bliver vi des-

værre nødt til at udsætte eller måske

helt droppe. Vi kan ikke bede folk
indbetale et bidrag til et blad, som vi
måske ikke kan magte at udsende, og

vi opererer med flere scenarier, her er

to yderpunkter:

Tegninger:
Fotos:

må kun citeres med tydelig krldeangivelse
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Ole Runge (side 17), Aksel Hansen (side 47). Forsidetegning: Ole Runge
Biofoto/Erik Thomsen, Erhardt Ecklon, Michael Mosebo Jensen og Gumer



Formandsberetn ing 2003
DOFJokalafdeling Fyn. Ved Flemming Byskov.

4. februar 2004

Fra redaktionens side skal der ikkc
herske tvivl om, at vi trods et stort
arbejde med at lave bladet, håbcr på

en løsning, som gør det muligt lor
bladet at fortsætte. Bliver der basis
for at fortsætte vil der ligge et giro-

Bestyrelsen består nu af en flok ol-
dinge over 50 år med en gennem-
snitsalder på 59 og for de fleste ved-
kommende med mange år i bestyrel-
sen. Hvornår sker foryngelsen?

12003 har vi haft mange ting inde
i bestyrel sesarbejdet.

Hjemmesiden og DOF-basen i re-
lation til hovedforeningen, et flerårigt
problem. Hovedforeningen ønskede,
at vi skulle bruge DOF-basen, på
trods af, at vi i flere år før DOF-
basens fødsel havde brugt vores
DOF-Fyn base og været glade for det.

kort i næstc nummer, som vi håber, at
I vil tagc godt i mod. Skulle dette
nummcr vicrc dct sidste, takker vi de
mangc, dcr har lcveret stof til bladet
og dc rnangc, dcr har støttet os øko-
nomisk

Konflikten har nu fundet en løsning.
Vi opfordrer alle medlemmeme til at
bruge DOl"-basen, som hovedbase -
det vil sige til alle observationer -
store såvel som små, og kun bruge
vores egen hjemmeside til at indmel-
de "farvede" observationer, dvs.
sjældne fugle, store tal samt tidlige
eller sene observationer. Vi bevarer
således aktivrtetsformidlingen lokalt
og støtter i ndrapporteringen nationalt.
Vi arrangerer i 2004 2 kurser i kun-
sten at rapportere til DOF-basen.

t' -..-.-

I DOF-Fyn opnår rkke tilskud olt voros licrntidigc indtægtsgrundlag
omkring tællinger forsvindor. Så vrl bladct crrtcn ophøre eller kun ud-
sendes til abonnenter.

2. DOF-Fyn får et tilskud og/cllcr vorcs licmtidigc indtjening ser fomuf-
tig ud. Så vil bladet fortsættc sorn hrdtrl. og vi vil bede om et frivilhgt
bidrag på 75.00 kr. Som Dc måskc karr so cr dct cn forhøjelse i forhold
til de seneste l0 år. I sammcnligning rncd arrdrc amter er det stadigvæk
billigt, og en forhø1elsc al'bidragct cr nodvcndigt fbr at holde trit med
de stisende udsifter.

Hjemrncsiden er med sine aktuelle
rnformatroner meget læst. Siden er i
stadig udvikling.

Vores økonomi har i flere år været

stabil baseret på frivillige DOF-

flznboers tællinger for Fyns Amt,
Skov- og Naturstyrelsen og Tarup-
Davinde l/S. Pengene bruges på ar-
bejdet med fuglene. Vi driver en fug-
lestation, har et veldrevet og meget
brugt hjemmeside og et godt med-
lemsblad

Havrevimpen med fire numre af
60 sider årligt er velskrevet og et flit-
tigt læst medlemsblad. Frivillige
indbetalinger til dette er med til at

bære driften af bladet. Disse bidrag
vil i fremtiden være endnu vigtigere,
end de er i dag, nu hvor regeringen
lægger op til at fleme portotilskuddet.

Keldsnor Fuglestation ved Gulstav
Mose er et årligt tilbud til medlem-
meme med ringmærkning og gatis
overnatning. I år havde vi oven i kø-

bet en lønnet spansk ringmærker i en

længere periode, et forfriskende pust i
stationsarbejdet.

Nye projekter fra DOF centralt har
set dagens lys. Caretaker- og punkt-
tællingsprogrammer er allerede intro-
duceret og sat i system. Der er for os i

bestyrelsen en stor glæde, at så mange

allerede har meldt sig.
Faktisk var man på DOF's sidste

repræsentantskabsmøde på Dalum
Landbrugsskole temmelig imponeret
over interessen for de to projekler hos

de fl,nske omitologer.
Da projekteme er landsdækkende

og en del af intemationalt/EU relate-

rede naturovervågningsprogrammer,
er det vigtigt, at vr dækker Fyn

2003 gav en ny fynsk ynglefugl:
For første gang i mange år lykkedes
det at lå en ny art til at yngle på Fyn,
endda uden ornitologers mellem-
komst. Biæderen fandt en stille, ikke
aktrv grusgrav og minsandten om ik-
ke et par med hjælp fra "en tante" fik
2 unger på vingerne. Spændende bli-
ver det, om biædeme vender tilbage
de kommende år.

Fundet af biæderen har nu bevir-
ket, at bestyrelsen har nedsat " et

sjældne ynglefugleudvalg" der frem-
over råder og vejleder. når vi finder
sjældne ynglefugle.

Isfuglekasser. I år fik Fyn sine før-
ste redekasser for Isfugl. 2 stk. blev
med DOF-Fyn's mellemkomst bYgget

i Tarup-Davinde. Kasserne er sikrede
mod prædation fra rovdyr. To tYske

omitologer, der er specialister i lsfug-
le, byggede redekasseme. Vi ser frem
til at kunne stå skjult i behørig afstand

og nyde disse s§ fugle.
Rovfuglene tager Finn Eriksen sig

af, forgangne år var det først og
fremmest en undersøgelse af Duehø-
genes vilkår på Fyn, der tog tiden.
Havømen fik i år 2 unger på vinger-
ne. Erik Ehmsen varetager det løben-
de tilsyn med ørnene.

DOF-FYN fik i 2003 en Dan-
marksmester i fugle, vi kunne også

sige en fynbo, der så over 300 fugle-
arter i Danmark i 2003 - godt gået.

DOF-FYN gi'r en flaske god rødvin
til vinderen.



I det hele taget er konkurrencementa-
liteten en udbredt faktor blandt fonske
omitologer. På hjemmesiden kan man
løbende aflæse resultateme, dag for
dag opdateret. "Omitologisk tosse-
løb", siger Kurt Due Jeg mener nu, at
fænomenet har den kvalitet, at fugle-
folket kommer ud i "felten", og at in-
teressen for fuglene skærpes.

DOF-Fyn's ungdomsarbejde
skranter lidt; vi mangler nye unge
medlemmer og en person der vil ud-
vikle området. Bestyrelsen vil forsøge
at overtale en energisk ildsjæl til at
varetage dette vigtige arbejde. Som
nævnt indledningsvis er bestyrelsen
gammel, så der skal nye kræfter til,
inden den også bliver træt!

DOF-Fyn's bibliotekar har i 2003
været syg, men vender frygtelig tilba-
ge i 2004. Vi satser på bogsalg, aktion
og oprydning i lokalet, mere herom i
medierne.

DOF-Fyn sidder nu i Natunådet
for Æbelø, en ærefuld post, hvor vi
kan være med til at sætte dagsordenen
for forvaltningen af Æbelø.

Som noget helt nyt har vi i besty-
relsen påtaget os at forvalte og admi-
nistrere vådområdeme ved Ølund-
gård, uden at det koster lokalafdelin-
gen penge. Der skulle endda være
mulighed for, at vi får et nyt velplace-
ret fugletåm som altemativ til det ek-
sisterende.

Fra besty,relsens side har vi også
tilbudt naturformidling både på
Æbelø og Ølundgård.
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Rovfuglcgruppen
I 2OO3 var arbejdet koncentreret om
at undcrsogc Duehøgebestanden i et
1309 km2 stort område på Vestffn. I
år var dcr 23 par, som havde besat
territorium. A[ disse var der 9 par,
som ikkc lik unger på vingeme. Af de
restercndc 14 par, som fik unger på
vingcmc, var der 4 par, hvor antallet
af udflø.inc unger ikke er kendt. De
rcstcrcndo l0 par fik tilsammen 25
unger på vingcme.
lJngcproduktionen hos disse l0 par
var som følger:
2 par mcd I unge(r)

De succesfulde par fik altså i gen-
nemsnit 2,5 udfløjne unger. Det sva-
rer nogenlundc til landsgennemsnit-
tet. Ser man derimod på antallet af
producerede unger pr. par, der forsøg-
te at yngle, ligger det på 1,5 unge pr.
par, når man korrigerer for de 4 suc-

cesfulde par med ukendt ungeproduk-
tion.
Regnes§kket ser således ud:

32
J)
24

9 par med 0 unge pr. par:0 unger
l0 par med 2,5 unger pr. par:25 un-
ger
4 par med en formodet gennemsnitlig
produktion af 2,5 unger pr. par : l0
unger. I alt 35

Et genncmsnit på 1,5 unge pr. par er

klart undcr landsgennemsnittet og
s§ldes det store antal mislYkkede
yngfeforsøg (39 % mod 23 % i SYd-
jylland og 36 Yo i Vendsyssel).
Det store antal mislykkede ynglefor-
søg i Vendsyssel har Jan TøttruP På-
vrst skyldes forfølgelse, og jeg er

bange for, at det også er årsagen til
det store antal mislykkede ynglefor-
søg på Fyn.

Fredningsgruppen
består af Finn Eriksen og Kurt Due
Johansen

Gruppen har set på en masse sager,

hvorafskal nævnes:
Kertemindes kommunePlan, hvor

man ville tillade en golfbane i Tårup

Inddæmmede Strand, som er et Poten-
tielt naturgenopretningsområde. Her

kan genskabes en sø, hvilket vil blive
umuliggjort, hvis golfspilleme får lov
at lave en bane under kote nul.

I Slambassinet vil Odense Havn

rnds§lle ca.237.000 m3 slam der er

belastet med tungmetaller og tribu§l-
tin. Ud over forgiftningsfare for fug-
lene, vil inds§lningen ødelægge den

12 hektar store sø der er i området -
Nordfyns 2. største sø. Det ville være

trist for fuglene og for de mange fug-

lekiggere, som her kommer tæt På
fuglene og har haft utrolig mange go-

de oplevelser med fx damklire, kær-

løbere og solttemer. Lad os håbe, at

søen bliver skanet.
Ved den nye sø På 85 hektar i

Nakkebølle Inddæmning, vil Fåborg

kommune anlægge en sti På en del af

dæmningen der omgiver søområdet.

Det vll betyde, at de spadserende gæ-

ster vil rage 4 meter oP over terræn

og vil forårsage en silhuetvirkning,
der vil betyde bortskræmning af man-
ge fugle DOF-FYN har overlor Få-

borg Kommune foreslået en alternativ
stiføring.

I det Grønne Råd har DOF-FYN
fremført det uheldige i (og ulovlige),
at der i Tarup-Davindeområdet i bli-
ver retableret skrænter midt i en

digesvalekoloni - midt i yngletiden

Vi har foreslået, at der i de fremtidige
råstoftilladelser bliver anført. at dette

er ulovligt.

Odense Fiord grupPen
Det var det dårligste år På mange

punkter:
Vigelsø Der er Ræv På øen, og det

smitter af på fuglene. Der er nedgang

over hele linien. Måge- og ternekolo-
nieme decimeres. Vadefuglene for-
svinder og Ederfuglene gar katastro-

falt ned. Tidligere var der oP mod

I .000 par Ederfugle, men der blev i år

kun fundet godt t 00 rugende fugle,

og om de har ftet noget ud afdet, er

tvivlsomt. Alt på grund af tilstedevæ-
relse af ræv på øen

Og da det kom til sommeren' var

det også galt med vandet På SYdøen

På grund af den tørre sommer for-
svandt vandet totalt. Derfbr rastende

der ingen vadefugle og ænder og stort

set heller ikke gæs i efteråret Og med

vandfuglenes forsvinden, udeblev og-

så de tidligere så mange rovfugle -
trist. Vi venter nu på bevrlling til det

7
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proJekt der skal gøre det mulrgt at

indtage saltvand på sydøen.
Ølundeård. Den tørre sommer og

efterår smittede også af negativt på

Ølundgård. Her forsvandt vandet også

og derfor rastende der stort set ingen
vadefugle, svømmeænder og gæs.

De jaetfri områder: De jagtfri om-
råder har be§det utrolig meget for
fuglelivet i fiorden. Der er kommet
masser af svømmeænder og gæs.

Men, den manglende undervandsve-
getation i fiorden betyder, at der in-
gen føde er til fuglene. Det smitter af
med lave rasttal for de planteædende

fugle.
Vi må i den situation sætte vores

lidt til den kommende revision af
Vandmiljøplanen - nr. III i rækken.

Og ikke mindst Vandrammedirekti-
vet.

Ekskursionsudvalget
Det er velkendt, at der hele året har

været en overordentlig skarp konkur-
rence på hjemmesiden blandt feltbis-
seme på Fyn; men at konkurrence-
mentaliteten skulle brede sig til årets

første kolde ekskursion i januar havde

ingen regnet med. Ikke desto mindre
tog et hold dissidenter til Bulbjerg og

dippede på Kongeederfugl, hvorefter
de kørte til Ho Bugt for at diPPe På -
Kongeederfugl såmænd! 780 km og 8
Bjerglærker alt imens den officielle
DOF-Fyn-ekskursion mageligt score-

de Stellersand og en smuk flok Hvid-
vingede Korsnæb i den nærmeste

grantop m.m. Ja, hvad kan man lære

af det?

I hvcrt lald var dcr mere ro på resten

al' årct, dcr gialdt besøg på vanlige
stodcr s«lm Monnct inden ynglelukke-
tid, tJrlirglc, 'l.rancr og Elge i skånsk

vintcrlandskab, Sydlangeland i fradi-
troncl træktid og Søeme inden juleti-
dcn hlcv alt for sød. Ind i mellem blev
dct til ckstraordinært mange ø-ture.
,rlirø i marts. Mandø i april, Bogø og
Romsø i maj, Æbelø i juni og Store-
holm i badctø.| Jylland blev også

vældig bcsøgt af ivrige fonboer:
Skjcm lrngc bød sig til i maj med

Skestorkc, en træktur i sePtember

endtc mcd Stor Stormsvale og
Thorshanc i cn bunker i Blåvand, og
"Sort Sol" blcv vel afprøvet en week-

end i oktober ved grænsen. Til gen-

gæld blcv cn Sønderjyllandstur i det
yderste november omdirigeret til
Horseklint i et stormvejr, der ville ha-

ve fået selv den mest hærdede felt-
fynbo trl at dratte ned af de fremskud-
te diger I stedet serverede vinden
smukt luglene ind til os i læ. Hvorfor
ikke lade naturen tage sig afdet glove

arbejde, når det kan lade sig gøre?

Beretning fra hjemmesidegruppen.
Året 2003 blev et godt år for DOF
Fyn Web. Antallet af besøgende har

været støt strgende, og der står megen

respekt om vores hjemmeside rundt
om i landet

Som de fleste sikkert har hørt, så

har DOF Fyn fået et "tilbud vi ikke
kunne afslå" fra hovedforeningen,
gående ud På, at Dofbasen i højre
grad skal implementeres her i amtet.

Af den grund har DOF FYn Web her
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fra nytåret ændret konceptet, så vi nu / Lister på flere niveauer (Fyn'

mere direkte opererer som en nyheds- . lokalområder, matrikler m.v.)

srde for medlemmeme i amtet. ber vil / Lokalitetsbeskrivelser af de

ikte blive ændret på den måde DoF største lokaliteter.

FynWebfungerermedhensyntil/Forbedretnyhedsformidling,
rndsendelse ai observationer m'v.. med debatfora" '

Blot vil systemet fremover kun mod- / Billedregister'

tug. "fu*"Oe observationer" og hen- / Artikelregister

vise alle, ,,farvede,, som "ikke-farve- / Konkurrencen 2004 bliver på

de", til Dofbasen. indtastede "farvede observatio-

Fra 2004 er det vores hensigt at ner"

skrive årsrapporter på grundlag af de

obr.*ution.i, aer tiggei i Dofbasen. Vi håber de nye tiltag fortsat gør vo-
- - 

io, de fynske .ådl.**.t betyder res webside interessant at besøge'

dette, at de skal vænne sig til også at

benyne 
- 

Fuglestationsu0YalSei

system, Fu[lestationen på Sydlangeland var i

ligtendefteråret2O03bemandetdenførste
som all halvanden måned af den spanske

godt, nå ringmærker Gumer Gonzalez' Des-

computeren.væITeVarhannødttilatafbrydeop-
Der er allerede afholdt kurser i holdet på gru1d af alvorlig sygdom i

brugen af Dofbasen,-;.; ellers er familien i Madrid. I resten af perioden

manaltidvelkommentilatkontakleringmærkedeJanHolm.Jensen'Jacob
JSA, EEE, PAJ eller RiT om hjælp Sterup og Ole -Tønder i nogle week-

til problemløsning. ends eller på fridage' Der var ingen

gennemgående observatører i perio-

Fremtiden' den' dog var der ind imellem fynske

DOF Fyn Web er i dette øjeblik under

omprogrammering. Det gåmle kendte n foregik dagltgt

grundlag forlades ikke, og mange medio september'

iunktioner fortsætter ,"rotli 
g dage i oktober. 

kting 2019 og i alt

Nyetiltagerpåbedding|Viharbe-DetblevalligevelengodSæSon'
sluttet at iværksætte i"ig?r6., både hvad angår trækket og ring-

/ En servicr ro. of,dut.rer "Fug- mærkningen (ringtotal 
- 
2'031)' Der

leobservation., i ev", e*i, blevmærket 57 dage ralt(41 i2002).

således det er muligt at finde de

største, tidligste og seneste fo-

rekomster af de enkelte arter'



Det s§ldtes muligvis, at krattene er

blevet højere og det ekstremt tørre

efterår med en del blæsende dage i

den sidste del af august, hvor vi al-
mindeligvis fanger godt. Ligeledes
mistede vi en del vejrmæssigt gode

dage sidst i september og i oktober.
Som tidligere år fandt en del orni-

tologer vej til det lille sommerhus nær

Gulstav Mose, hvor stationen i år

havde til huse, lige som der var flere
ovemattende gæster. Vi håber flere
vil kikke forbi næste år, ovematning
er gratis for DOF- FYn medlemmer.

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.

Havrevimpen
Havrevimpen udkom som sædvanligt
med 4 numre og i alt 232 sider. Der
har i det forløbne år været stor inte-

resse for at fremkomme med stof til
bladet, mange lokale omitologer har

bidraget med stof fordelt På mange

emner: Naturbeskyttelse og overvåg-

ning, Sløruglearbejdet, historisk stof,

beretringer om oplevelser fra felten,

havens fugleliv, rovfuglearbejde,
træklokaliteter og meget andet. Re-

daktøren har i 2003 næsten udeluk-
kende redigeret og kun i ringe om-
fang selv måttet bidrage. Sådan skal

det være. Som noget glædeligt har

interessen for at skrive rapporter fra
DOF-Fyn's ture været stærkt stigen-

de. For år tilbage måtte redaktøren

tryglc lirlk om et lille referat, nu afta-
lcr dcltagcme ofte På egen hånd,

hvcm dcr skal være referent - og bi-
dragonc givcr glimrende billeder af de

oplcvclser, man har, når DOF-FYn er

i fcltcn, også udover en artsliste.
Hold last i denne gode tradition. Di-
vcrsc øvclser i finansministeriet og i
DOF's hovedfiorening, som vi er helt
udcn indflydelse på, kaster desværre

usikkerhcd om de fremtidige økono-

miske rammer for DOF-FYn og der-

med også for HavrevimPen; men vi
håber på, at kunne fortsætte med bla-
det, som dct har kørt de senere år.

Projekt Slørugle
I 2003 lykkes det 3 Par at Yngle På i

Fyns Aml To "gamle" Par fra sidste

og 1 nyt par, der havde fundet vejen

til en af de opsatte kasser. De fik hver
3 unger på vingerne. Det ene Par fik
et kuld på 5 unger, men desværre dø-

de de 2 afungeme afukendte årsager.

Omkring alle tre YnglePar er går-

dene undersøgt, og de mest velegnede
gårde har fået kasser op. En del flere
gårde har vi aflagt et besøg for at for-
tælle om projektet og finde gYlP. De

vigtigste områder er nu afdækket'
Mere end 200 gårde er undersøgI, og

68 sløruglekasser er nu monteret.
Igen i år har der været gode avisar-

tikler i Fyns Amts Avis. Desværre

gav det ikke nogle "nYe" Par, der kom

frem i lyset.
Stort set er året gået godt, en del

flere kasser er monteret, end vores

målsætring var. 12004 vil vi håbe på

en positiv udvikling. På det seneste

r0

har gårdejere haft enlige Slørugler på

nye lokaliteter, det §der På nogen

aktivitet af ungfuglene-

Slutbemærkninger
EU har søsat et stort naturovervåg-

ningsprojekt - Novana - hvor alle

lande- får et tilskud til dette, herunder

f.eks. optællinger. Nye strukturer for

amter og kommuner kan På lang sigt

få økonomiske konsekvenser for

DOF-Fyn's
Regeringen h
foreningsblad
DOF og dermed DOF-FYn's Havle-

vimp. Budgettet for 2004 er således

forsigtigt og todelt. Den nærmeste

fremiid vil vise hvilke veje vindene

blæser for os. Vi har allerede forbe-

redt de mulige nedskæringer' Bes§-

relsen vil løbende tilPasse DOF-

Fyn's aktiviteter i forhold til den ak-

tuelle økonomt.
Vores Pengetank t Merkurbank rø-

rer vt helst ikke ved. Bestyrelsen er

dog altid åben overfor forslag, der

gavner fuglene og fuglesagen.

Til srdst skal jeg På bes§relsens

vegne takke alle medlemmer for oP-

bakning og solidaritet i 2003

Tak til dirigenten i aften og nu til
Årets DOF-FYnbo: Gavekortet På 300

kr. til Naturbutikken samt hæderstit-

intemetbaserede baser andre steder i

kongeriget. Til lYkke til Madn'

28 medlemmer var mødt frem til årets

generalforsamling på Risingskolen,

Od.n.". Efter formand Flemming BY-

skov havde budt forsamlingen vel-

kommen og foreslået Ivan Beck som

dirigent, overtog denne slagets gang-

Bolåen blev straks spillet tilbage' så

Flemming BYskov kunne aflægge

formandsberetning.
Efter endt gerning blev der bedt om

respons fra salen- Der var adskillige

spørgsmål i år. Hovedemnet var lsær

utrlfiedshed med at overgå til DOF-

basen, "når nu vores egen hjemme-

srde kørte så godt" De fremmødte

bestyrelsesmedlemmer redeglorde for

at varetage disse forhold' Inden be-

il

neterat fira generalforsam li ngen



remingen blev godkendt var der ros

til initiativet bag de planlagte feltkur-
ser i både småfugle og vadefugle.
Hæderen "Årets DOF-Fynbo" tilfaldt
i år Martin Rytter for hans ihærdige
og yderst kompetente indsats for
hjemmesiden.

Regnskabet
Ole Tønder redegjorde for regnskabet
for 2003. Der blev spurgt til Fuglesta-
tionens virksomhed, bl.a. hvorlor val-
get var faldet på en spansk ringmær-
ker. Ole redeglorde for den generelle

situation på fuglestationsområdet,
hvor knaphed på såvel observatører
som ringmærkere var udtalt over hele
landet. Formanden måtte også frem
med en uddybning af den stigende
betaling til formandskørsel, hvilket
snarere s§ldtes, at han var gået mere
over til at kræve kompensation for sin
megen færden i egenskab af formand
end et egentligt merforbrug. Regn-
skabet blev derefter godkendt.

Budgettet
Ole Tønder måtte i denne usikre tid
fremlægge 2 budgetforslag. Det lyse-

ste af dem (Budget A) ville stort set

medføre en videreførelse af bestyrel-
sens udgiftspolitik fra 2003, mens

Budget B tog højde for et betragteligt
indtægtstab som følge af Hedeselska-
bets klausul over for hovedforeningen
i forbindelse med afhændelsen af Or-
nis Consult. Dette ville den nu nær-

mest opre,rte forsamling meget geme

have uddybet! Bestyrelsen redegjorde

derfor for sagens sammenhæng, som

er, at vi i lokalaldelingen ikke længe-

re må bestcmme over vores egne afta-
ler vcdrørcnde tællinger med amtet.

De skal nu godkendes af hovedfor-
eningen og Hedeselskabet for ikke at
være konkurrenceforvridende. Vi
havdc håbet på en afklaring inden ge-

nerallorsamlingen; men det nåede

hovedforeningen ikke - derfor denne

utraditionclle nødløsning med 2 bud-
getforslag afhængig, af hvor galt det
går. Oveni kommer frafaldet af porto-
støtten, som berøver os for ca. 9000,-
kr. årligt Forsamlingen fandt det me-
get svært at skære i budgettet og fandt
ikke, at de kunne godtage Budget B.

Der blev foreslået fra salen, at 10 oÅ

af egenkapiølen i værste fald kunne
anvendes af bestyrelsen som under-

skud, idet de havde en stærk Præfe-
rence for at en Planlagt rapport 6m
Odense Fjord ikke så kniven, og at
Fuglestationen kørte videre om end
på nedsat blus. Dermed blev dette
vedøget sammen med budget A.

Valg
På valg til bestyrelsen var Hans Ryt-
ter, Søren Bøgelund og Kurt Due Jo-

hansen. Alle blev valgt uden mod-
kandidater. Ivan Beck fik også gen-

valg på revisorposten, ligesom Mor-
ten Nielsen tager en tøm mere som
revisorsuppleant.

Indkomne forslag
Formanden havde ikke modtaget no-
gen forslag.
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Efter den ordinæ fra

en tur til Texas i af-

holdt ham fra at ær-

de I e s int e r e s s ant /r ed).

Jagt
Af Søren

Eventuelt
Flemmrng Byskov havde nu så mange

gange )'tret sig om ønsket om forny-
else og bes§relsens åbne møder, at et

I takt med at vi Iår mere fritid færdes

flere og flere i naturen. Der er betyde-

lig uenighed om, hvad natur er - man

kan f.eks. høre golfspillere omtale

deres aktiviteter på greens og fairway

som naturoplevelser. Andre bruger

naturen til fiskeri eller jagt, nogle bo-

tanrserer, ser på fugle, tager på picnic,

skovtur eller strandtur og andre kan

godt lide at gå en frisk tur og se, hvad

der nu rører sig. Denne øgede sam-

færdsel giver ikke uventet anledning

til konflikter mellem de mange for-

skelligt rettede interesser, der er i spil.

Tænk blot på hvordan sejlere, surfere

og badende kan komme På tværs af
hinanden. I jagttiden - hovedsageligt

efterår og vinter - overværer flere og

flere jægere i færd med at udøve de-

res fritidssyssel - jagt. Det er en helt

lovlig aktivitet, og den udøves også i

vidt omfang på ansvarlig måde Der

medlem foreslog, at det blev offent-
liggiort, hvomår de fandt sted! Det

blev lovet at sætte mødedatoeme På
hjemmesiden.

er dog eksempler på uheldig opførsel

og også eksempler på, atjagt kan vir-
ke anstødelig På folk, der ikke har
jagtgen. Hvad der er god latin På
jagtområdet flytter sig hele tiden, og

vilkåret for jagt er til bestandig debat.

Folk vil ikke se anskudte fugle, folk
vil ikke se fugle drevet På flugt fra

deres fourageringsområder. Folk er i
stigende omfang trætte af at se skove

og strandenge lukket affor færdsel på

grund afjagt. Jægernes færdsel i natu-

ren er på en række punkter meget for-

styrrende og også ødelæggende for
fuglenes vilkår. Jægerne må tilpasse

deres aktiviteter, så der tages større

hensyn til fuglene og til folk, der øn-

sker adgang til vores naturområder.

Havrevimpen har modtaget to indlæg

fra folk, der har haft ubehagelige
jagoplevelser.. Indlæggene handler

hovedsageli gt om gruPPejagf.
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Massakren i Fredmosen
Kresten Madsen, OtteruP

så udc på søen sejlede et Par både

rundt og opsamlede flere døde ænder.

Jeg fulgte ikke med i jagten fra
starten. men et kvalificeret gæt er, at

der blcv løsnet langt over 1000 skud

og dræbt ca. 300 ænder. Jeg har ikke
oplevct cn "Herregårdsjagt" før, og
jeg må indrømme, at jeg fik det dår-

ligt over at se denne massakre. Nor-
malt har jcg ikke noget imod jægere,

da jeg vcd, at de deler den samme in-

teresse lor naturen som jeg selv. Men
denne form for jagt er i høj grad med

til at ødelægge jægernes omdømme.
Det eneste positive der kan siges

er, at der blev ryddet oP i den kunsti-
ge "overbelolkning" af ænder i Fred-

mosen.
(Her hentydes til den sandslmligvis

ulovlige udsætning af ænder i Fred-
mosen sidste år - sagen er ved at bli-
ve afgiort, se HovrevimPen 2003-3

Red.)

Et par fridage skulle selvfølgelig til-
bringes med at se fugle på Langeland

Jeg har mulighed for at låne et som-

merhus ved Sædballe Strand - lige øst

for Fredmosen.
Da jeg ankommer tirsdag formid-

dag den 16. september, lYder der

voldsomt s§deri fra Fredmosen.

S§deriet fortsætter, og På et tids-
punkt måjeg hen og se hvad der sker.

Den østlige del af mosen var om-

ringet af ca.25 jægere. Ændeme var

skræmt op; men de kom hele tiden
flyvende tilbage mod mosen i

småflokke. Så snart de kom ind over

mosen, gik jægeme i gang, og ænder-

ne blev "pløkket" en efter en af de

mange skud fra jægeme. På et tids-
punkt blev jagten blæst af. Jægeme

samledes, og der taltes både tYsk og

engelsk. De døde ænder blev læsset

på en stor trailer. De få hunde havde

ikke haft en chance for at følge med,

Hvad er anstændig og fornuftig jagt i
vor tid? Karlsmosen er et 2 år gam-

melt nyoprettet vådområde på 62 ha.

Det ligger I km. syd for Egeskov slot

på Midtfl'n. Det har kostet sta-

Jagtoplevelse
Eskild lVielsen

terVskatteborgeme 2.4 mio. kr. at eta-

blere det. Fra min bolig kan jeg iagt-

tage det meste af engen. Jagtretten er

udlejet til et jagtselskab, der har frit
f ejde til aI jage når som helst. Og - det
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skal straks siges - jagten udøves inden

for lovens rammer.
Søndag den 28. sePtember. Kl. 05:40

startede ja$ i vådområdet. Så mig ud

af fierene. 12 jægete omringede om-

rådet. Der blev af[,ret ca. 50 skud

med haglgeværer indtil jagtens af-

slutning omkring kl. 08.00. Udbynet

kender jeg ikke. De allerfleste ænder

flygtede i flok meget hurtigt ud af
området. Jeg havde dagene i forvejen

talt ca. 150 Gråænder, ca. 50 Krikæn-

der og 4 Skeænder
Vi har i et halvt år kunnet følge et

svanepars redebYgning, udrugring,
pasning og oPdragelse af 4 unger'

iteden og nu deres faste opholdssted

ligger 300 m fra vores hus, og fra vo-

reJkøkk"nrindue har vi dagligt nydt

de imponerende og kloge fugles vær-

dige adfærd.
Svaner ved jo godt, de er jagtfre-

dede, så de fløj et Par runder, som de

så tit gør, over vådområdet. Men

lendemes antal og adfærd gjorde

dem så utrygge, at de for første gang i

samlet flok fløj bort fra området

Et døgn efter er ca l0 Gråænder

vendt tilbage. Nu to døgn efter er

svanerne kommet tilbage.

Det meste af jagttiden Piskede tre

hunde rundt i det lave vand ogjagede

de tilbageblevne ænder oP, der var

gået stivnePanik. Dem var det også,

åer blev affuret flest skud på To faldt

sårede i vandet og blev hentet afhun-
dene og bidt ihjel. Hunde må vrst ikke

bruges til at jage vildtet op. Men det

er de færreste hundeejere, der har fuld
kontrol over deres hunde Så selv om

hundene skal bruges trl at hente dødt

og anskudt vildt, så er realiteten, at de

det meste af tiden jager rundt på egen

hånd og ikke altrd ænser deres herres

råben og fløjten.

Naturen elsker vi, siger jægerne. Og

det, tror jeg, er rigtigt, det kan ikke

undgås, når man opholder sig lang tid

i den.

Men hvorfor jager de så alle fuglene

væk og skræmmer dem med et så

massivt pres af skud og hunde? Det

virker da ikke særligt fornuftigt'
Ydermere blev der afholdt en lignen-

de storjagt for præcrs 14 dage srden

med 72 skud og ikke nok med det,

indimellem høres også skud fra en

enkelt eller et Par jæger.

på. Svømmefuglene oPbYgger erfa-

iirg o* et områdes sikkerhed De

jagtfri områder har rigtig mange gæ-

itir i jagttiden. Fugle er slet ikke så

dumme, som vi alle sammen går

rundt og tror. Jeg har iagttaget, at æn-

derne ikke er særligt bange, når der

kun er en enkelt eller et par jægere på

krigsstien. De udviser den samme ad-

færd, som når der kommer store rov-

fugle som Havørn, Fiskeørn, Rørhøg

og Sta Kærhøg: Fuglene flYver lidt

l5



op og gemmer sig evt. under Pilebu-
ske, der står i vandet; men så snart

rovfuglen er lidt på afstand, genopta-

ger de fourageringen.

Også ræven har jeg et Par gange set

færdes i området uden masseflugt til
følge. Kun de nærmeste flYttede sig

til sikkerhedsafstanden, og slapper

helt af når ræven har fået fugl i fla-
ben. Når altså vi ser masseflugten ved

de store gruppejagter, må det s§ldes,
at fuglene, der Pnmært ønsker, at ar-

ten overlever, oplever det som for ri-
sikabelt at blive på stedet. Mens en-

keltmandsjagt er til at overskue, og

derfor forekommer dem som en risi-

ko, der er normal og en risiko, der er

til at leve med.

Hverken jægere eller andre naturel-

skere kan have interesse i at gøre et

ri5 natur- og fugleområde til et fattigt
ditto.

Selskabsjagt og jagt i det hele taget,

hvorfor finder det sted i vor tid, hvor

ingen s§der for at få føde? Nøgleor-

dene er tradition, broderskab og

gruppeidentitet. Man har gået på jagt

med sin far eller mødt venner, man

følte god kemi med- Så er det blevet

en vane. Det er i sig selv Positive
værdier, hvoraf det bedste skal beva-

res i en modemiseret jagtkultur. Men

vi lever en nY tid og et civiliseret

samfund, hvor vold og stammekrige

er afløst af retsvæsen og folketings-
valg, jægerlolket må gennemføre en

kulturreform, der gør jag!. tll en

sportsgrcn på et demokratisk sam-

funds vilkår Jægeme må lære at få
tiltiedsstillet en større del af deres

-jagVvold/konkunenceinstinkler ritu-
elt. som i alle andre sportsgrene. Den

nødvendigc bestandsregulering, deres

enestc seriøse argument, kan sagtens

genncmlørcs som enkelt- og to-
mands.iagter Grunden til at en så per-

verst f-ænomen som gruppejagt eksi-

sterer i Lr 2OO3 er, at det ikke foregår

offentl r gt tilgængeligt for samfundets

borgcrc, -iagten udøves væsentligst af
ovcrklassc (nær På magten), og På
jordejemcs private areal.

Vi kommcr ikke udenom at nævne

jægerfolkets had og - af formodentlig
mindreværdskomplekser forårsagede

- paranoia i forhold til byfolk, uddan-

nede mennesker og naturens advo&a-

ter organiseret bl.a. i Danmarks Na-

turfredningsforening, Dyrenes Be-

skyftelse og Dansk Omitologisk For-

ening. Som Naturfredningsforenin-
gens præsident sagde: "Hvis man som

naturfredningsmand viser sig t Tøn-

dermarsken, bliver man skudt."

Selv blev jeg på cykeltur i Skjern en-

Da ejeren kom råbte hun: "Jeg ejer

det her. I tror I kan bestemme det he-

le."

Kun vedholdende dialog og lYdhør-

hed fra begge Parter kan minimere
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denne sagligt set ubegrundede mistil-
lid. hvor naturen, som begge Parter
elsker, blrver gidsel og offer, og de

nødvendige erkendelser og beslutnin-

ger i naturens favør forhales.

Der er tale om en kulturkamP og mil-
jøpolitisk kamp, der i modsætning til
den af regeringen erklærede kultur-
kamp har fremtiden som emne.

Idder til handling
Jægeme må via fagblade og møder

komme frem til mere tidssvarende,

naturansvarlige og anstændige jagt-

metoder.

Ornitologer kan evt. via omvendte

eller delvist omvendte jægere vise, at

man faktisk kan Iå nøjagfig den sam-

me naturoPlevelse og jagtkick med

våbnene kikkert, teleskop og notes-

blok.
Myndighedeme og lovgiverne kan

så måske slippe for at indføre at ind-

føre flere jagtbegrænsende regler og

sanlclioner. Gruppejagt bør dog for-

bydes. Enten er de underholdnings-

jagter på opdrættede fugle eller om-

ringningsjagter, som her beskrevet

Afslutning
Der vil i henhold til folketingsbeslut-
ninger for alle borgeres skattepenge

blive etableret mange flere våde enge

i nuværende landbrugsområder. Dyre-

livet, der i stort tal vil tage ophold

her, skal ikke jages væk eller gøres

unaturligt angste og sky afjægere el-

ler andre mennesker, der ikke viser

stenaldermennesker, hvis gener vl
stadig har. De hverken ville eller

kunne §rannisere og forarme naturen,

som vi kan og gør. De oPlevede sig

som en ligeværdig del af naturen' Og

så var de ikke ret mange. Jægemes

opførsel er givewis juridisk set lovlig,

men moralsk ubetænksom. Jægeme

må nu virkelig krybe til korseg ellers

vil deres imagekurve snart nå bunden'

Og så er den rigtig svær at hive oP

lgen.
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Sundbakkerne
- ved Sundet i Faaborg.

Af Larc Bonne Rasmussen

Lige nord for den forholdsvis nY-

etablerede sø "Sundet" i Faaborg

ligger Sundbakkerne. Faaborg

kommune har solgt dette område På

ca. 31 ha til Aage V. Jensens Fonde,

og salget er efter lidt tumult endelig

kommet på plads i august 2003.

Arealet er tidligere landbrugsjord.

Det er ved overtagelsen taget ud af
almindelig landbrugsdrift, hvilket
indebærer at området fremover
kommer til at ligge som afgræsset

overdrev og åben skov med offentlig

adgang. Det be§der ikke mindst, at

området fremover ikke gødes og

sprøjtes, hvilket har stor betydning
for vandkvaliteten i Sundsøen, som
jo netop modtager afstrømningen fra

bakkeme.
Det er planen, at området inden

for nogle overordnede rammer aftalt
med Aage V. Jensens Fonde drives

og udvikles af lokale kræfter, hvilket
i praksis vil sige lokalkomiteen af
Dansk N aturfredningsforening.

Sundsøen er især kendtfor sine mange Lappedykkere, her toppede'

to/Erik Thomsen.
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I den anledning inviterede DN-

lokalkomiteen til orienteflngsmøde

med forskellige interesseorganisatio-

ner den 20. oktober 2003' med hen-

blik på udarbejdelsen af en plan for

den fremtidige drift, hvor så mange

naturinteresser som muligt kan tilgo-

deses.
"Den fremtidige drift af området

skal ske På en måde, så man sikrer

udviklingen af et alsidigt dyre- og

planteliv samtidig med, at man tilgo-

deser de landskabelige, kulturhistori-

ske og rekreative interesser i området'

Der ånskes iværksat en overvågning

afdyre- og plantelivet, så udviklingen

kan følges på kortere og længere sigt"

Vea møOø deltog fra DOF-FYn

Flemming BYskov, Gunnar Knudsen

og undertegrede. Toni Reese repræ-

sJnterede Dansk Botanisk forening'

Niels Madsen Fynske entomologer og

endelig deltog Leif Sørensen' Ulla

Poulsen, Jøm Munk Andersen og

Lars ToruP fra DN-lokalkomiteen'
Lars ToruP gennemgik kort sags-

forløbet og orienterede om baggrun-

den for ertrvervelsen og rammerne for

den fremtidige drift.

det nødvendigt med bekæmPelse af

gyvel, ahorn, jaPansk Pileurt og

kæmpebjømeklo i en tidligere grus-

grav.
De fremmødte deløgere udtrykte

stor tilfredshed med det foreløbige

forløb afsagen, og stor forventning til
den fremtidige udvikling. Toni Reese

kunne tilslutte sig bekæmpelsen af de

nævnte arter, men advarede imod raj-

kommende år.

Fra entomol ogisk (entomologi er

læren om mseher/red)side blev der

uheldi
vejen
rådets
om at
tetur, hvor ingen fowenter Påbudet

om at føre hunde i snor overholdt'

bl.a. Tornsanger m.m.

Der var ingen betænkeligheder fra

de fremmødte ved at området kan an-

vendes til forskellige vinteraktiviteter

som skiløb og kælkning, mens stil-

lingtagen til ridning i området blev

udskudt.

Lokalkomiteen ønsker et sammen-

hængende stisystem langs ydergræn-

,"*6, ,urnt en tværsti mod øst til
Bakkevej. Størstedelen af området

skal udvikles ved naturlig successlon

mod et græsnlngsoverdrev v'hj'a' kre-

aturer. Nogle parceller tænkes tilsået

med naturgræsser. På længere stgl

kunne en del af området udvikles som

en lysåben græsningsskov med eg

som det dominerende træ' Endelig er
Foto: Biofo-
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Natur eller golf i Tårup lnddæmmede Strand?
Af Kurt Due Johansen

Forhåbenttig vil Engtiberen indfinde sig. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Det er klart at man som DOF-FYn-er

må svare - "Natur" - På ovenstående

overskrift! Der er nemlig fabelagtig

gode muligheder for at skabe en

fremragende fuglelokalitet lige op til
Kerteminde. En lawandet sø omgivet

af sump, enge og marker - og det lige

på en fly-way for trækfugle om for-
-året. 

Størstedelen af de trækfugle der

skal til Fyns Hoved stal passere Tå-

rup Inddæmmede Strand, idet denne

strækker sig helt fra Odense Fjord til
Kerteminde Bugt.

Naturen har 2 gange inden for de se-

neste l0 år givet si, bud På hvordan

området løn komme til at se ud, hvis

vr vll I 2 gange har PumPestattonen
svigtet og 2 gange har der været en

sø. Den ene gang en mindre sø og den

anden gang en stor sø. Fuglene kvitte-

rede straks med store flokke af sva-

ner, gæs og vadefugle. I dag, hvor

områået er lørt. er her kedeligt - mi-

nimalt med fugle!

En 3-stjemet fuglelokalitet kan det

blive tii Men - det kan også blive til
en golfbane. Det er nemlig alternati-

vet. Golffolket har fået øje på områ-

det, fordi Kerteminde kommune eler

dele af området. Og her vil de med

kommunens velsignelse lave starten

på en golfbane - ude midt i det der

iigger under kote nul (katen angiver

nåjae" i forhold til havets ove(la-
de/Red.).

Tårup lnddæmmede Strand er nemlig

som navnet anryder inddæmmet

lordbund Indtil l8l2 var TåruP

Strand en del af Odense Fjord, men

entreprenante folk fik lordvigen ind-

dæmmet. I starten var området enge,

hvor dele stod under vand ved regn-

vejrs- og tøbrudshændelser. Området

kendes fra Johannes Larsens bedste

billede "bygevejr i april - eller Tår-

bystranden".

Hvis der anlægges en gol{bane på de-

le af Tårup Inddæmmede Strand, kan

der kun genskabes minimale dele af

den sø, det er muligt at genskabe' Det

er klart, at vandet vil skulle holdes på

et lavt niveau, ellers oversvømmes

golfbanen.

Egentlig e
umulighed
det være.
nemlig TåruP Inddæmmede Strand

som "særligt biologisk interesseom-

råde". Udover at være et sådan "sær-

ligt" område, anfører regionPlanen

oå lavbundsområder, at der ikke må

etableres anlæg, der kan hindre natur-

genopretning ! Altså klar tale' Ingen

golfbancr i lavbundsområder' Allige-

vel vil Kertemindes borgmester prøve

at overtale Fyns Amt til at fravige si-

ne regionplanbestemmelser' Lad os

håber den ikke gårl

I første omgang vil der ikke foregå ret

meget i området. I løbet af vinteren er

det tanken, at der skal foretages en

oprydning af specielt den gamle mar-

kørgrav fra s§debanens tid.
Først trl foråret vil der ske yderli-

gere. Her vil der blive oPsat hegn

med henblik på den fremtidige af-

græsning, og der vil blive etableret et

net af stier. På udvalgte steder vil der

blive opsat borde og bænke og der vil
blive udarbejdet en folder om områ-

det. Endelig er der planer om etable-

ring af en P-plads På hjørnet ved

Sundagervej ved gymnasiet, til glæde

for de besøgende som vælger at køre

dertil i bil.
Der er allerede en aftale På Plads

vedrørende afgræsning i 2004, lige'

som vedligeholdelse af stieme er af-

talt
Jeg brugte i indledningen ordet

"tumult" om handelen. Det s§ldes, at

andre interesser helst havde set, at

området var forblevet i egentlig land-

brugsdrift.
Som repræsentant for en "grøn" for-
ening er jeg rigtig godt tilfreds med

udviklingen ind til nu Jeg er helt sik-

ker på, at Sundsøen har vundet ved

dette tiltag, og jeg er også helt sikker
på, at enhver som besøger området På

en klar dag, og som ser mod sYd, ned

over bakkeme, hen over Sundet, med

Faaborgs S§line og øhavet i bag-

grunden lige tager en Pause - for det

er altså flot.

2Q
2l



En sø i Tårup tnddæmmede Stand vil
grve mulighed for en lang række fug-
le Bl.a. fugle der er forsvundet fra
Odense Fjord-området på grund af de
mange afuandinger. Her vil være po-
tentiale til bl.a. Rørdrum, der for-
svandt fra lordområdet med afuan-
dingeme af bl.a. Næsbyhoved Sø, der
lå lige op til fiorden mod syd. Rør-
drummen var også i den store sø i
Fjordmarken indtil den store afuan-
ding i 1873.

Ikke blot Rørdrummen vil blive budt
velkommen ved Tårup lnddæmmede
Strand. Også en række lappedykkere,

svømmeænder, dykænder, vadefugle
og rovfugle vil her kunne finde et
veldækket bord. Og hvad med foura-
gerende Fiskeøme - lige uden for
Kertemindes bagdør? Eller store
flokke af gæs og vadefugle og andet
kræs?

Lad os håbe at fornuften sejrer i den-
ne dag - til glæde for fuglene og for
de mange mennesker der vil kunne
nyde en stor lawandet søs herlighe-
der. Og så må golffolket se at finde
sig et område, hvor de ikke hindrer et
naturgenopretningsprojekt med deres
"køllesvingling".

at fuglenes orienteringsevne vla oven-

ståen-de hænger nøje sammen med

lys Disse fa[ta fik Henrik til at for-

ske i fuglenes øJne' mere sPecifikt

mole§lsåmmensætningen af disse

Arbejdet med dette er tYdeligvts

forskning på meget højt, systematisk

niveau, oghvem havde for eksemPel

forestillei sig, at forskning i fugles

trækorientering blandt andet ville
munde ud i, æ fugleøjne blev ned-

frosset for derefter at blive skåret i

mikroskopisk §nde skiver, således at

sammensætlrngen af mole§ler kun-

ne studeres. Arbejdet bekræftede

Henriks teori, idet det viste sig' at der

findes mole§ler i øjet, der kun er ak-

tive ved bestemte bølgelængder (far-

verne af synligt lys aJhænger af lysets

bølgelængde - det røde er mere lang-

bølget "id 
drt blå/Red')' Mere inte-

resJant blev det, da det viste sig at

disse mole§ler endvidere viste sig at

have mag-nåtiske egenskaber og til-

med som de eneste mole§ler'

Et af de mere .1ordnære forsøg' der

førte frem til ovenstående, udførtes i

Canada. En antal af en amerikansk
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KenetMde

Oversigt over Tårup Inddæmmede Strand, klemt inde mellem Odense Fior og

kerteminde.

Odense Fjord

Trækfugles orienteri ng
Af Martin Søgaard lVielsen

I forbindelse med Odense Universitets

ierende Henrik Mouritzen et foredrag
har tidligere snakket med Henrik om det

i nålr:åi*pen l, tggg. ienne bør læses inden nedenstående, hvor kun den ny-

este videnføjes til.

Selve foredraget tog en times tid og

var overordentlig interessant' Hennk

startede med et historisk rids af

forskning indenfor fugles orientering,

og det det må siges, at afdækningen

uI d.tt. mYsterium er nået ganske

langt.
navig
res h
fuglehjeme vejer under I gram, men t

"rn. 
iil navigering overgås den kun

af den modeme GPRS teknik! Men

hvordan i al verden det? Hvordan kan

en Broget Fluesnapper år efter år fin-

de tilbåge til Præcis samme danske

have eftår at have tilbagelagt 2 x 5000

km? Den har jo ikke noget

kort... ..eller har den?

Som nævnt i HavrevimPen 1, 1999

har Henrik i længere tid haft den hY-

faktisk kan "se" jor-

! Hvordan, dette ser

abstrahere sig til -
at det måske kan ses

som svage mønstre - faktum er t

hvert fald, at forskningen mere og

mere Peger i denne retning Henrik

har udiørt forsøg, hvor det har vist sig

Tlrup hddtoncdc strod

=
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sanger fangedes, og de blev monteret
med sattelitsendere. Inden frigivelsen
den første dag manipuleredes blandt
andet med lysforhold, magnetfelt og
stjernehimmel. Fuglene fulgtes fra bil
i flere dage, og forsøget viste blandt
andet, at de fugle som trak "forkert"
som følge af manipuleringen, faktisk
kun gjorde det den første nat/dag
Natten efter havde fuglene igen fun-
det den "rigtige" kurs Årsagen til
dette er ifølge Henrik, at fuglene hver
dag gennem øjnene kalibrerer deres
magnetiske kompas efter solned-
gangsretningen! Den følgende nat
orienterer fuglen sig efter netop denne
"indstilling af kompasset". Som
nævnt tidligere ser fuglen måske det
indstillede magnetfeltet som et svagt
mønster?!

Summa summarurn så er forskningen
nu nået så langt, så forklaringen på

Fraforsiden af " Mous" PhD-aJhandling.

fugles evne til orientering ikke bare
ligger i hjemen, men i lige så høj grad
i øjnene, der fungerer som fuglens
magnetiske kompas.

Ovenstående beskriver meget forenk-
let og sammenkogt en times meget
intens foredrag. Det var imponerende
at høre om, og der blev da også
spurgt: "Hvomår skriver du en bog
om det her. .."? Henrik publicerer
løbende artikler på engelsk, og der er
flere på vej, men det ligger også i kor-
tene, at en bog ville finde dagens lys
om nogle år Inden da har Henrik fle-
re ideer til videre forskning, som for-
mentlig vil komme i første række. Fo-
redraget gav indtryk af at Henrik er
blandt de førende i verden indenfor
dette emne, og det bliver spændene at
følge hans videre forskning.
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Fuglekongesanger
Af Søren GialdbæR

Tirsdag den 28. oktober. Vejrudsigten ser og fuglekonger- Der er også en

var ikke den bedste - jærn til [årO soveplads for Skovhomugle, som jeg

sfdvestlig vind _ oe jeg skulle først lige skulle undersøge, jeg fandt dog

møde på arbejde klokken halv et. Det kun gylp

iig".Ol en "åovner" i sengen, men En overflyvende Stor Korsnæb og

mln bedre halvdel skulle møde på en flok på knap tredive Silkehaler gav

gode varsler for en i forvejen god

dag. En stor flok af mejser og Fugle-

$ :[ ]:"J'-1 # J. ::il"J#sJHså
fortsatte selv til Flyvesandet. Jeg tanken om endnu en "rødtoppet"

fandt hurtigt min busk i klitteme, fil Pludselig hørte jeg et. sortklrreagtigt

kaffen læsset i koppen og afsøgte ha- "tjorhht" - "den skal jeg se". tænkte

.;eg. Der er kun Fuglekongesanger'

der siger På den måde - i hvert fald

på den aktuelle biotop Jeg skulle ikke

vente længe - et Par sekunder efter

landede en lille fugle i granen foran
lang
for-
Den
gul-

rig fuglekonge. Den forsvandt hurtigt

i krattet, og jeg måtte lade den gå,

selvom jeg var sikker på, at det var en

"rødtoppet". Efter et par minutter trak

fuglene - en af gangen - tilbage til
skoven, og jeg kunne igen se dem

igennem. En af dem satte sig kortva-

.igl i topp.n af en af buskene - det

var en fed RødtoPPet Fuglekonge -
konen var tilgivetl

Voldsomt opmuntret af skæbnens

gunst droppede jeg havobsen til for-

åel for kratlusk og begav mig mod

campingpladsen. Der var mange meJ-

Fuglekangesqnger - Fqnø' 2003'

Foto: Michael Mosebo Jensen.



lig overgump. Fuglen var bestemt -
oven i købet satte den sig, så man og-

så kunne se dens gullig issestribe.

"What a day" - amtets første feltobs

af Fuglekongesanger! Fuglen for-
svandt salrlmen med mejserne videre

rundt på campingpladsen.
I lys af den verserende år-

sartskonkurrence var det jo noget af
et må|, jeg havde fået sat ind, desvær-

re byder regleme, at man holder hin-
anden orienteret, så med tungt hjerte

måtte jeg ringe til min nærmeste kon-

kurrent. Han modtog min obs med

forbavsende indolence - det s§ldtes
muligvis, at han ikke havde adgang til
transport, så han nøjedes med at anry-

de, at jeg måske bare havde set et

"rundstykke med smør"; men måske

ville han "rykke", når han fik tid. Nu

er han jo et menneske afkød og blod,

så da han - vist nok efter en heftig

indsats - fik kørelejlighed, tog han

med. Fuglen blev hurtigt genfundet

og blev set på lokaliteten frem til
klokken 15.00 af i alt fire heldige og

flittige omitologer.
Samme aften var mange af amtets

flittige feltbisser samlet på "Slips-
havns Flådestation". Der var recepfi-

on i anledning af en rund fødselsdag,

en af foreningens få aktive kvinder

krydsede grænsen mellem Pige og

kone. Mange spurgte til dagens ople-

velse, jeg var sikkert ikke særlig svær

at Iå til at fortælle. De fleste ville
lægge vejen forbi næste dag, hvad der

da også var en halv snes stYkker, der

Fuglekangesqnger - Fanø, 2003.

Foto: Michael Mosebo Jensen.

gorde. En enkelt uheldig var kommet

så hurtigl hjemmefra, at han havde

glemt srt overtøj. Han måtte i hast ta-

ge et "smut" tilbage til NYborg efter

det - sensommeren var for længst pas-

se! Det var dog det mindste af hans

uheld den dag. CamPingPladsen var

som forandret, lige så mange fugle,

der havde været dagen før, lige så

tom virkede den denne dag. Vi
checkede pligts§ldigst de få Fugle-

konger, vi kunne finde. Efter et Par
timer opsummerede en enkelt situati-
onen: "Nu har jeg set 250 Fuglekon-

ger - eller også har jeg set de samme

10 konger 25 gange"t Min egen ind-

sats indskrænkede sig til at vise, hvor

fuglen havde siddet!

Ringmærkning på sydlangeland - efteråret 2003
Af Ole Tønder

Der blev i efteråret 2003 lige som

srdste år både rlngmærket i krattene

vest for Keldsnor og i Gulstav Mose'

Gulstav Mose blev dog kun brugt Iå

dage. Nettene var placeret i rørskov,

prlekrat og slåen/tjøme-krat. Der

tlev anvendt i alt l1- 15 net (99-

123 netmeter) de fleste dage. De

blev åbnet lidt før solopgang og luk-

ket omkring middagstid, undtagen

på gode dage, hvor der først blev

sluttit hen på eftermiddagen. På dår-

lige fangstdage lukkedes før middag'

Der blev i år oPnået daghg dæk-

ning r perioden 3l17-1519 Resten af

efteiåret blev kun sporadisk dækket'

Det blev til i alt 57 mærkningsdage t

penoden 3ll7- l/l I (41 dage I

2002) Juli havde l, august 31, seP-

tember 17 og oklober 8 Dags-

gennemsnittet endte På 35,6 fug1e,

hvilket ligger lidt under sidste års

37,5 Tidligere lå gennemsnittet På

ca. 60. Det s§ldes multgvts, at vr

ikke ramte de helt store fangstdage i

slutningen af sePtember og i okto-

ber, hvor vejret var godt, og at krat-

tene er blevet for hø;e. Desuden var

der mange blæsende dage i den sid-

ste del af august, som traditionelt
plejer at give godt. De bedste fangst-

dage blev l7l8 113, 718 90, l3i l0
8s.2518 79,618 74 ogl4l9 74'

Efteråret 2003 udmærkede s

igen ved et jævnt gennemtræk

smafugte uden de helt store udsving'

Kun en dag fangedes over 100' De

talrigeste arter blev Løvsanger med

288, Rørsanger 246, Kærsanger 234,

Tornsanger 166, Gærdesanger l3l
og Grinsanger 121. Antallet af
mærkede Rørsangere, Kærsangere,

Gærdesangere, Løvsangere, Have-

sangere, Gulbuge, Munke' Rødryg-

gede Tomskader, Blåmejser, Mus-

vrtter, Rød-halse og Gransangere var

højere i år, hvor i mod Gærdesmutter

og Tornsangere skuffede med lavere

tul. D.t blev i alt mærket 49 forskel-

lrge arter, hvoraf de "sloveste"-lt'-
nås: SkovsnePPe I ' Gøg l, Skov-

hornugle l, Blåhals I' Græs-

hoppesanger I. Skægmeise l3 og

Skovskade I Se i øvngt tabellen

over samtlige mærkede fugle Pr 5-

døgnspenode.
Årets total blev På 2 031 mærke-

de tugle, hvilket må stges at være

pænt den delvis "rynde" dækning

iaget r betragtnlng. Endnu et år har

krattene ved Keldsnor bevist' at de

er velegnede tll ringmærkning. men

desværre giver de ikke helt så mange

fugle som tidligere.
1it .idtt en tak til alle de fYnske

omttologer, der i løbet af sæsonen

kikkede forbi og så, hvordan vi ar-

bejdede Håber vi ses næste efterår

igån. Keldsnor Fuglestation er altid

åben for besøgende.
Mærkningeme blev udført af

Gumer Gonzitlez fra SPanien, Jan

Holm Jensen, Jacob SteruP og Ole

Tønder.
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ikovskade 1 1

;tær
4

ikovqnrrrv 1
2 3
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Aflæsninger
Der blev ikke aflæst nogen udenland-
ske småfugle i år, kun lokale fugle
som Tomsangere, Rørspurve, Solsor-
te, Gulspurve, Mejser og Rørsangere,

som var vendt tilbage til området 1-

2- 3 hr efter mærkning samme sted.

Tillige blev der aflæst en del uden-
landske Sølvmåger og Skarver i fir
Keldsnor og på BagenkoP Havn.

Genmeldi fra udlandet
Art Mærkninosdato Aflæsninssdato Sted
Boqfinke 2618- 01 2513- 03 Nottinqhamshire, England
Munk han 1K 3Lt8- 02 2319- 02 Liåoe. Beloien
Rørsanoer 03/8- 02 tTla- 02 Antweroen. Beloien
Rørsanoer 30/8- 99 t3l9- 02 Brabant. Beloien
Gulbuo 3017- 99 08/8- 01 udine. Italien
Løvsanoer 06/8- 00 20t4- 02 Latine. Italien
Rørsanoer 13/8- 03 2518- 03 Lot-et-Garonne, Frankrig
Rørsanoer oTla- 99 2518- 03 AntwerDen. Belgien

Nedenfor vises en tabel angående lokalt aflæste småfugle siden 1994. Den viser

hvor mange år efter mærkning aflæsningen er foretaget og hvor mange forskel-

lige fugle der er tale om.

lntal år efter mærkning

lrt 1 2 3 4 5 6 individer

;ærdesmutte 2 3 2

lernsnl try 1 2 3 3

inlsort 4 1 6 4

(ærsanoer 1 3 3

a6rcenoer t2 1 5 2 2t L7

irrlbuo 2 3 3

;ærdesanoer 1 1

ornSanoer 11 3 4 18 L7

{avesanoer 1

;ransanoer 4 2 5 5

øvqanoer 1 1

{alemeise 2 2 2

4

1 1

tlåmeise 5 5

4 usvit 2 3 3

(armindomPaP

ir rlsnrrru

1

5 3 I 9 9

(ørsourv 2 3 2

lotal 55 t7 t4 2 I 1 90 a1

Tabel udarbeidet af Jacob SteruP
30

Alle genmeldte fugle, mærket på Sydlangeland
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Antal rangmærkede fugle 2003
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Efterår på matr. Nr. 10 b, Refsvindinge
Af Kurt Kristensen

Herfølger sidste del omfuglelivet i Kurt Kristensens hove. Vi tak:kerfor bidra-
gene, der tydeligt har vist, at mon ikke behøver at bevæge sig langtfor atJåfine
opl ev el ser med iagttagel se r affuglene.

Efterårets fineste fangst - en Blåhals,
der gik i nettet tirsdag den 2. septem-
ber klokken 6.45. Der var tale om en
ung han, sandsynligvis af den nordli-
ge race. De to racer af Blåhals - nord-
lig og sydlig kendes primært fra hin-
anden på, at der er en rød, hhv. hvid
plet i det blå bryst. På Fyn er Blåhals
ret sjælden. Bortset fra en Sydlig Blå-
hals, som holdt til i Gulstavområdet
nogle dage i april 2002, er arten ikke
set i amtet siden 30/6 1994 I han
Keldsnor (THH). Arten er sandsyn-
lrgvis overset, den gør ikke meget
væsen af sig på trækket, hvor rastende
fugle skulker i grøfter eller rørområ-
der. Mange af de fynske observatio-

ner drejer sig da også om ringmærke-
de fugle. Arten er sandsynligvis let-
test at finde på forårstræk - man bli-
ver ofte opmærksom på den via dens
røde overgump, så hvis du ser et
glimt af en lille fugl med rød over-
gump, som skulker i lav vegetation
eller rør, bør du have muligheden for
Blåhals i tankeme.

På landsplan er arten gået meget
frem de senere år, idet den sydlige
race har bredt sig sydfra og den yng-
ler i dag flere steder i Sønderjylland
og i de senere år også længere mod
nord. Første ynglefund var i Ma-
gisterkog i 1996.

Så gik de første ni måneder af året
med fugle i haven.
Her i oktober ser jeg jævnlig Musvå-
ger på træk i sydvestlig retning. An-
tallet er jo som sædvanlig noget svin-
gende, men på gode dage har jeg set
op til 400 på en dag. I årene efter at vi
har ftlet Storebæltsbroen er det som
om trækket rarrmer Refsvindinge i
større grad end tidligere.

Ligeledes her i de første dage i ok-
tober har vi ofte mulighed for at se et
godt træk af gæs. Kortnæbbet Gås,
som jo kommer fra det nordlige Sibi-
rien, har deres trækrute lige hen over
haven. Trækket sætter som regel ind
ved 10,30 tiden og kulminerer en ti-
mes tid senere. En god dag har givet
op til 1200 fugle, det er det største tal
jeg har set her på een dag.

I sidste halvdel af Oktober er her
et tidligt morgentræk af meget lavt-
flyvende Alliker og som regel i meget
spredte flokke. Største træk på en
morgen var omkring 800. Alt i alt et
nogenlunde livligt sted hvad træk an-
går.

Hvis vi taler om småfugle, så har
her været godt besøgt af Stillits og
Grønsisken. Det må være den række
med hvrdgran i hegnet, der næsten

hvert år har mængder af kogler, der
holder dem til. Rødelletræeme bliver
også godt besøgt, og Sjaggere og
Vindrosleme gør sig til gode med de
nedfaldne æbler.

Ved foderpladsen er der som sæd-
vanlig meget liv, mest af de mere al-
mindelige standfugle og vintergæster.
Lidt ekstraordinært for stedet her kan
nævnes besøg af Kernebider, Skov-
skade, Træløber og Spætmejse.

Hvis jeg skal nævne et par af de
helt store overraskelser, så havde vi
den 21. november 1996 held til at se

Kongeørn. Det var sikkert den unge
øme, som på det tidspunkt opholdt sig
ved Ravnholt. Den sad i et stort træ
ca. 400 m her fra haven.

En anden overraskende observati-
on var den 16. december 1998 kl.
15,30, da kom der en Mosehornsugle
og satte sig på marken ca. 50 - 70 m
her fra haven.
Nu ser vi frem til et nyt og forhåbent-
ligt godt fugleår med mange gode op-
Ievelser.

Dette var et lille indblik i, hvad et
meget begrænset areal kan byde på,
rent fuglemæssigt. 108 arter er der set
her fra haven, i den tid vi har boet
her.

JJ



Stillits, en af de mange arter, som man kan træffe i Kurts Have'

Foto : Biofoto/ Erik Thomsen.

Fra felten
Af Maftin Søgaard Ålielsen

"hårde" lrategori!

Lille Lappedykker
Ny Fynsrekord: 3Ol1 529 Seden

Strand (SG).

Nordisk LapPedYkker
2gll} I Arreskov Sø (EDA)' l2ll2 1

Havet ud for Monnet (EDA). lil 1

Helnæsdæmningen (MMJ). l2l2 I

Seden Strand (DMZ, KDJ).

Sodfarvet SkråPe
For andet år i træk er arten set I am-

tet. 9/10 I NV Horseklint (SG, PRA,

rmA) lll10 1 N Horseklint (MRP,

KHL)

- Periodens "hårde" observationer -

Lunde
Sodfarvet SkråPe

Tundrasædgås
Kongeederfugl

Storfolk sp.

Tredækker
Islandsk Slor KobbersnePqe

Hærfugl

Lille FlagsPætte
Sibirisk Sottstrubet

Bynkefugl*
Fuglekongesanger
Hvidbrynet Lovsanger

Horseklint (4. fund)
Horseklint 9/10 + l1/10
Hvidkilde Sø222411
Horseklint 6/12
Lyø311
Humble 16/11

Nøneballe Nor 23110

Bøjden Nor 14/10 (6. fund)

Brobyværk 26ll I
Nr. Broby 28/l I
Nyborg 28/l 0
Husby Strand 2-l2ll0 (1 . fund)

Flyvesandet 28110 (4. fund)
Knudshoved 5/10 (5. fund)
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Der blev set mange Suler. Foto: Btofoto/Erik Thomsen.

(JEB). Derudover følgende observa-

tioner llll 2 Vårø, Taasinge (EEE).

l2ll 3 Horne Land (FSH). l8l1 4

Monnet (PVR)

Skeand
Der har i perioden ligget rigtig man-
ge i Brændegård Sø, og den gamle

fynsrekord på 500 er flere gange slået

med længder Maximum var 9/10

820 (OHG)

Rødhovedet And
23110 1 ad hun Henninge Nor
(OHG). 8-9112 I ad han Tryggelev
Nor (EEE m.fl.). Hvor er Ynglen ble-

vet afl

Kongeederfugl
6112 I lk han N Horseklint GHH
m.fl.). 3/1 I 2k han R LYø (RBZ)

Lille Skallesluger
Arten ankom ph nøjaglig samme re-

kordtidlige dato som sidste år: l2l10
I Brændegård Sø (GJØ).

Sort Glente
30/9 I S Tryggelev Nor (RSJ). 4i l0 I
T Gulstav (SØB).

Rød Glente
Efterårstrækket På SYdlangeland

fremviste fornemme tal omkring må-

nedsskiftet til oktober: 30/9 17 SV,

l/10 84 SV (ny §nsrekord) hetaf 44 i
en skrue!!!. 2ll0 17 T, 4/10 6 S,

5ll0 17 SV De store tal er en følge

af kombinationen af massivt indtræk

på Sjælland, bla. 3019 40zttl Tl
Stevns, og gunstige vejrforhold. Lær-

dommen er derfor; hold dig orienteret

om træktallene på Sjælland, det kan

give et praj om trækket På FYn da-

gen(-e) efter.

Rørhøg
Igen i år en sen forekomst: 26110 2

lk R Tryggelev Nor (OHG).

Musvåge
Efteråret gav pænt med træk med 2

kulminationer.

Sule
Der er kun observationer er fra
Horseklint: 11110 2 N. l2l10 35 N,
14110 I N, t4/12 I N, l slt2 2 N,

r6112 r N.

Sædgås
Vintermaximum ved Fønsvang blev
112230 (LLC) og l0/l ll9 (MMJ)

Tundrasædgås
23/12 + 311 I Ytrø. Taasinge (EEE,

FSH). 24ll 22 Hvidkilde Sø er klart
ny Fynsrekord (HItu m.fl.). I dagene

sås stadig 4-7 individer

Kortnæbbet Gås
2lll 19 V Fakkebjerg (MMJ m.fl.).
7111 47 R Gulstav (SØB) 28112 1,

l/l 5 T Jersore (PRA, ESM, EDR).

2411 1 Yesteregn (OHG).

Blisgås
1711 115 Jersore (JEB) er vinterma-
xlmum.

Jlndisk Gåsl
3lll-l12l ad Siø (NRA m fl.).

Lysbuget Ifuortegås
Vinterens største flok holder som

vanligt til på Nordfun. Ved Fogense

er der således set op til 5l - 812

28t9 30/9 Uto 2lto t2n0 13/10

Knudshoved 720 Tt 382 TI r 395 TI

Nvbors 281 SV 2347

Horne Land 6IO SV 8l SV 440 SV I55 SV 970 SV

Svdlanseland 2084 SV sl4 SV 700 T 100 T

Ristinse Klint 201 v 2r s3 sv

36
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Kongeørn
l3l10 I lk TI Knudshoved (LGN).
3ll2 I R juv Tranekær (Gunnar Pe-

dersen).

Storfalk sp.
16111 I SV Humble (SØB).

Vandrefalk
Langelandsbrofalken glimrede sidste
år ved sit fravær, men samme? fugl
har i denne vinter været stationær i
området.

Trane
Der har været orienteringsforvirrede
Traner på spil! Først den ene

vej....17tll 30 S Åløkkeskoven,
Odense (HMØ). Så den anden

vej......... 30lll 30 NØ Nårup
(HHJ), 40 N Fredmosen (SØB)....så
den første vej igen ll12 32 S Rød-

berghavn (SØB)... ... samme flok
hver gang? Sidst 2 forfrosne fugle
24112 Tvede Skov.

Stor Præstekrave
Arten er truffet i alle periodens må-
neder på nær januar. Antal fund: ok-
tober: 5, november: 2, december: I

og februar 5 indtil l5l2. Fundene
fordeler sig på l0 lokaliteter.

Sortgrå Ryle
9ll0 I V Flyvesandet (MMJ). l1/10-
18/11 op til 3 Fyns lloved (THH
m.fl.). 12110 I Keldsnor (JSA). 20l12
2. 2811 l, lll2 I Knudshoved Fær-

gehavn (NBJ, LIS, fil(N) ll21 Me-
geØerne (RSJ, DMZ).
Tredækker
23110 I Nørreballe Nor (SØB).

Enkeltbekkasin
14110 3,28110 2 Gulstav Mose (JSA,

SØB). 15/10 I død Tryggelev Nor
(LBR, KBR). 21110 5 Sandager Næs
(DMZ. RSJ). 23110 I Stige Ø (TSK).
30ll2l Thurø Bund (AB).

lslandsk Stor Kobbersneppe
l4ll0 I Bø1den Nor (NBJ) er amtets

6. fund.

Stor Regnspove
Den hidtige rastrekord pt268 er slået

afhele 2 lokaliteter:2/10 375 Store-
holm (OHG). 29111 350 Flyvesandet
(AVL).

Sortklire
29lll I Fællesstrand er seneste ob-
servation i amtet (MRP, KHL)

Svaleklire
Vinterfund er nu snarere regelcrr cnd
undtagelsen: 25ll I Tarup Vandmøl-
le (PRA).

Mudderklire
Vinterfund er også for denne klire
ved at være årlige: 3/1 I Odense å's

udløb (GJO).

Storkjove
Horseklint:ll/10 2 N, l2l10 3 N
(MRP m.fl.).

Almindelig Kjove
Horseklint: 10/10 1 S, ll/10 3 N,
l2ll0 9 N (flere). Dovnsklint. l7l10
1 FU,27ll2 2 SV, 3/l 1 FU (flere).

Vognsbjerg: 5112 7 S, l4l12 2 T
(SØB)

38

Mellemkjove
14112 I juv N Strandvænget, Nyborg
(ESM)

Sorthovedet Måge
301121 lk Keldsnor (OHG).

Sildemåge
lll2 I Thurø Bund (EEE). Usædvan-

ligt med Sildemåge i februar

Middelhavsmåge
Dovnsklint / Bagenkop Havn / Klise
Nor l3l10 I lk, 1+ ad i hele perioden
(JSA, OHG m.fl.). 25110 1 lk Løk-
keby Enge (OHG). Og så et meget

usædvanligt byfund: 29lll I R ad

ved Gråbrødre parkeringshus i Oden-

se!!! (OHG). Det er i øvrigt bemær-

kelsesværdigt at såvel Middelhavs-
måge som Kaspisk Måge nu er truffet
i Odense! Fyns kommende mågeby?

Kaspisk Måge
4/10 I 1k Husby Strand (HEL). I hele
perioden 1 lk 2003 I 2 k 2004 Ba-
genkop Havn.

Ride
Kraftigt blæsevejr i december gav

pæne tal for Horseklint: 6/12 36 R,

7lr2 44 N, l4l12 130 N, lsll2 73 N,
16t12296N.

Havterne
1l/10 I Knudshoved (NBJ, LIS)
12110 I N Horseklint (MRP m.fl.)
tangerer amtets seneste (12110-2001

1 lk Bagenkop Havn).

Alk
15112270 N, l6112 304 N Horseklint
(flere).

Lomvie/Alk
14112 339 N, ls/12 1001 N, 16/12
I 102 N (flere).

Søkonge
711-1512-? 1 Knudshoved Færgehavn
(PRA m.fl.). 2121 S Rudkøbing Løb
(NRA)

Lunde
8/2 I NV Horseklint (MMJ, SG) er

amtets kun 4 fund Dette kan undre,
når der hve( år er en hel del observa-
tioner på såvel Nordsjælland samt

Vejle og Århus amter.

Slørugle
Ynglesæsonen blev succesfuld med 3

par der tilsammen fik 9 unger På vin-
gerne.

Mosehornugle
Set på følgende lokaliteter: Helnæs

Made, Nakkebølle inddæmning,
Monnet, Slipshavn og Avemæs.

Hærfugl
26111 I Brobyværk og sandsynligvis
sarnme fugl sås 28lll i Nr. BrobY.

Vendehals
3019-2110 I Frøbjerg Bavnehøj
(EDA) er en sen forekomst.

Grønspætte
I perioden er en hørt og set i Svan-

ninge Bakker (GKN m fl.). 30/9 +
5/l I Svendborg Naturskole
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Amtets 4. Lunde var lcnap så præsentabel. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

l,ille Flagspætte
28110 I TI til R Skaboeshuse, NY-

borg (KUH) er kun 2. fund i løbet af
de sidste l5 år!

Bjerglærke
17ll} 5 R Lyø (RBZ). l9l10 8 R

Husby (MMJ). 3ll10 8 V Dovnsklint

GII«, SG). 3/l I 3 SV Emtekær Nor
(MSN, THH) 23112 3 R Stige Ø
(GJO). 30112 1 Thurø Rev (NAN).

Monnet har i Perioden haft oP til 3

rastende.

Landsvale
61112 SV BagenkoP Havn (SØB).

Rødstrubet Piber
2-lll10l Østerøsø (TIIH m.fl.).

Bjergpiber
Der har i efteråret og vinteren været

invasion af arten. Dette bærer indbe-

retningerne fra FYns Amt dog ikke

det store præg af'! Det kan s§ldes
den klare tendens at fonske ornitolo-
ger oftere twitcher arter frem for at

finde dem selv!

2l1l 2 Helnæs Strand GHH, MSN),

I Gulstav (MMJ m.fl.). 7/l I I Stige

Ø (RYT). 9111 2(1 med ring!) Has-

mark Strand (OBO). 28lll 7,511 E

Bispeeng GH$ 5ll1 + l0/l I

Slambassinet (THH, SG) 27ll 1

Nakkebølle Inddæmning (NBJ).

Gul Vipstjert
3/l l I Gulstav (SØB) er sent.

Hvid Vipstjert
Mindst 2 "overvtntrer" tradtttonen

tro l et gartnerr t Marslev (MRP).

2lll2 shs en svækket fugl ved Oden-

se Å (rgc).

Silkehale
24llO sls de første fugle i vinterens

invasion. Der er set en del 3-cifrede

flokke hvorafdem over 200 nævnes:

24lll 2OO R Gulstav (EEE). 27111

200 OF Svendborg (EEE). lll2 202

R Odense C (MSN). l4l1 215 R

Vornæs (PVR).

Sibirisk Sortstrubet BYnkefugl*
2-12110 I hun HusbY Strand (MMJ,

THH) er l. fund i amtet af denne ra-

ce. Læs meget mere om fundet i Hav-

revrmpen 312003.

Sangdrossel
Ingen observationer i tiden 19111-

2ll, men 6 observationer af 6 fugle i
januar

Munk
2ltl2 I Odense (PDS). 6/2 I Mulle-
rup Skov (TMØ).

Fuglekongesanger
Efterhånden som der blev fundet det

ene "bryn" (:østlige sangere fra arts-

gruppen phylloscopu'r der har kraftig

øjenbrynsstribe) efter det andet i det

vestjyske, blev redaktøren mere og

mere opsat På at finde et fYnsk

"bryn". Efter mere end 100 timers in-

tensiv jagl gav det endelig Pote!

4140



28110 blev lykkedagen hvor SG end-

nu en gang gennemtjekkede en flok
mejser og Fuglekonger. Først fandt

han en Rødtoppet Fuglekonge og kort

efter fandt han amtets kun 4. Fugle-

kongesanger - men faktisk den første

der er feltobset.

Hvidbrynet Løvsanger
5/10 satte TFIH grå hår i hovedet På

en del fonske ornitologer. Han nød

amtets 5. Hvidbrynede Løvsanger I I
minut hvorefter den forsvandt spor-

løst, hvilket de tililende ornitologer
selvsagt ikke var tilfredse med.

Gransanger
Efter en nat med minus l4 grader!

observerede THH 2 "Vikingesange-

re" der skuttede sig i lave siv ved Bi-

speeng i Odense.

Løvsanger
26110l SY! Sønderhjøme (PDP).

Rødtoppet Fuglekonge
2lll} I Dovnsklint (NBJ). 28/10 I

sammen med Fuglekongesangeren!

Flyvesandet (SG). 3l110 I Lunden, I

Gulstav Østerskov (SG, HKn). 2/l I I

Gulstav (NBJ, LIS). l8/l I 1 FYns

Hoved (THH).

Nøddekrige
2ll\ 2 NV, 5/10 1 TI Knudshoved

GFtrI, PRA). Gulstav / Dovnsklint:

12t10 1. 14110 7, 1s110 l, l7llo l,
26t10 2.29110 I TF, 3ll10 I TF,

l/l I l, 2111 3,3111 1,16111 1. 19110

1 Hvidkilde Sø (NRA). 8/l I EjbY-

gade, Odense (BLR).

Allike
l3110 9450 TI Knudshoved (LGN).

l3l10 3300 SV, l4l10 3340 SV Hor-

ne Land (PDP).

Lille Gråsisken
l2llo I lk RI Keldsnor (JSA). 3/1 5
R Odense (SG). l4ll 3 R BisPeeng

(rsK)

Lille Korsnæb
Der er kun sølle 4 observationer fra

perioden afhenholdsvis 7,1,10 og 8

fuglelll Det er vitterlig antiklimaks i
forhold til sidste efterårs massive in-

vaslon.

Stor Korsnæb
Modsat artens "lillebroC' er der be-

mærkelsesværdig1 mønge obsewati-

oner: 8/10 I han + 2 hunner R FlYve-

sandet (THH). l2ll0 12 V Ristinge

Klint (OHG). l3l10 1 OF Sundet

(LBR). l5l10 Dovnsklint I TF (LBR

m.fl ). l6110 I T Home Land (PDP).

24tlO 3 R Ulbølle (NBJ). 28-30/10 I

Flyvesandet (SG m.fl.).

Laplandsværling
6/10 I R FYns Hoved (TftFI) 261101

SV Dovnsklint (OHG). 17ll 1 Emte-

kær Nor (GKN m.fl.)

Nederutående glædelige nyhedfor alle, der interesserer sigfor denfynske natur

stod at læse i en prerrr*iddrtilre fra Fyns Amt den 14. januar 2004. Brandsø

ligger midt i titlerun umiddelbart vestfor liledellsborghalvøen'

Ejeren af den lille ø Brandsø i Lillebælt

og fyot Amt har netop indgået en aftale

om at genskabe og bevare øen som et

naturområde for altid.
Aftalen med ejeren, WEFRI A/S, der

blandt andet ejer det vestfunske gods

Wedellsborg, betyder, at besøgende til
øen i fremtiden vil blive mødt med synet

af en enestående ø med lave græssede

bakker o €tr

gammel od

nordøst. På

længere si6 kunne oPleve artsrige,

græssede våde og tøIre enge, en sjælden

åot., *-g. forskellige fugle og, hvis

man er heldig, en flok krondYr, hjorte

eller andre vilde græssende dYr.

Øen i Lillebælt
Brandsø er en ø På ca. 200 ha' Øen

rummer i dag en ældre løvskov På 30 ha

og 75 ha tilgroede moser og strandenge,

mens resten af øen har været intensivt

drevet med juletræsproduktion' Jule-

træsproduktionen er under afuikling, og

aftalen betyder, at der ikke skal være

vedvarende græsningsarealer, og vildtet

år lov til at afgræsse hele øen'

Højmosen gendannes
Mosen indeholder rester af en højmose,

der har været ved at gå til, blandt

andet fordi birketræerne har bredt sig på

området i takt med at vandstanden

er faldet. Amtet forventer, at aftalen med

WEFRI A/S vil kunne føre til at

. Højmoser er me-
derfor en sjælden

ødelægges, hvis de

fosfor. NetoP På

Brandsø midt i Lillebælt, hvor der er

langt til gødningskilder, skulle der

være de bedst mulige forhold for' at

højmosen kan udvikle sig igen'

De vilde dYr som l«ondYr og hjorte

vil sørge for at holde beplantningen

nede, så lyset kan trænge igennem' Det

vil sikre øen som en værdifuld

ynglelokalitet for mange fuglearter, og

a.i vil sikre levevilkårene for

engenes mange Planter'
Offentligheden har fortsat adgang til

Brandsø efter naturbeskyttelseslovens

bestemmelser. Det vil sige, at man frit
kan gå i land og færdes Påt

størstedelen af øe\ da den vil være

udyrket.
Amtet fowenter' at Brandsø med

den indgåede aftale med tiden vil udvik-

le sig til et naturområde på højde med

Romsø og Æbelø.

43

Brandsø bliver naturø

42



Opfyldning af Slambassinet ???
Af Kurt Due Johansen

En fremragende fuglelokalitet ved Odense Fjord er truet af udslettelse...

Slambassinet skal efter planerne fyldes op med 231.100 mr bundmateriale

at blive belastet med tungmetaller og

tributyltin.
Vi ønsker søen i Slambassinet be-

varet, hvilket kan ske ved at afskære

den fra det nordlige område ved en

dæmning. Det oPrensede materiale

bør deponeres på et kontrolleret sted.

Det kunne være På lossePladsen 500

meter syd for Slambassinet Her er ft
grundvandet beskYttet med en mem-

bran Vi har sager nok, hvor fortidens

skødesløse omgang med miljøglfte
vrser sig som en meget ubehagelig og

også dyr gave til efterttden. Odense

Havnevæsen har chancen for at udvi-

se rettidig omhu!
Vi håber, at Odense Havnevæsen

vil vise sig som en virksomhed, der

også tænker på de miljømæssige hen-

syn.Slambassinet får dødssødet her i for-
året, hvis det står til Odense Havne-
væsen. Ha'rmevæsenet vil fylde bassi-
net op med 231 . 100 m3 bundmateriale
fra Odense Kanal og fiord. Det bety-
der af bassinet i sin nuværende stør-
relse vil foldes op med I meter slam.
Og det vil betyde dødsstødet for den
meget fine fuglesø, der er i området.

Faktisk er det Nordfyns anden-
største sø!

Omitologer i hobetal har her glæ-

det sig over tusindvis af vadefugle,
herunder herlige arter som Damklire,
Odinshane og Kærløber. Stedet har
også kunnet byde på Dværgmåge,
Sortteme og Hvidvinget teme. Der
raster mange ænder, følger man loka-
liteten året rundt får man set alle vore
almindelige svømmeænder. Om vin-
teren kan man se Mosehornugle og
Bjergpiber, af og til også Laplands-
værling. Det er imidlertid ikke kun på
grund af sine mange spændende arter,
at Slambassinet bør bevares. Med sin
beliggenhed blot 10 lon. fra Odense
giver det en unik mulighed for oden-
seanerne for at få naturoplevelser,
som man ellers skal rejse langt efter.
Det er der i øvrigt også mange, der
benytter sig af. En meget vigtig grund

til at bevare Slambassinet er dets na-
turformidlingsmæssige værdi. Man
ser fuglene fantastisk godt - og tæt på.

For lærere i biologi og naturfag kan
man ikke lå et bedre "klasselokale",
når børnene skal lære om fugle og
natur - og sammenlignet med for ek-
sempel Vigelsø er det noget lettere og
meget billigere at komme til Slam-
bassinet. Der er allerede lærere, som
benytter sig af muligheden for at give
eleveme en fin naturoplevelse ved
Slambassinet. Naturvejledeme holder
også jævnligt ture til stedet.

DOF-FYN mener, at søen bør væ-
re omfattet af naturbeskyttelseslovens
paragraf 3 og vil klage til amtet.

Udover opfyldningen af området
frygter DOF-FYN, at op$rldningsma-
terialerne vil forgifte fugle i hobetal.
Det viser sig nemlig, at bundmateria-
lerne er belastet med zink, kobber og
kviksølv på mellem 2 og 2,5 gange

baggrundsniveauet. Desuden er mate-
rialerne forurenet med det giftige tri-
butyltin, som bruges til at behandle
skibe med for at hindre begroning.
Niveauet af dette stof ligger mellem
43 og I 13 gange baggrundsniveauet.
De mange, mange fugle som bruger
Slambassinet til at tanke op, rjsikerer

Du kender det fra DOF-FYNs hjem-

meside eller fra årsrapporten - unøJ-

agtige stedangivelser- Fx Enebærod-

de, hvor der er angivet fugleobserva-

tioner fra både selve Enebærodde, fra

Kattegat ud for Odden og fra fiorden'
Eller Slambassinet, hvor der angives

forekomst af sangsvaner, som er set

uden for bassinet, På markerne.

Uden at være Pedantisk, så er det

faktisk vigtigt, at man nøjagtigt angi-

ver, hvor man har set sine fugle' Det

bliver mere og mere vigtigt i diverse

fredningssager, klager over miljøgod-

kendelser eller simpelthen til lokali-

tetsbeskrivelser. Det er dog vigtigt at

vide om de sangsvaner der er angivet

fra Slambassinet, rent faktisk er set i

bassinet, eller udenfor. For skal man

skrive en artikel om Slambassinet, er

observationer uden for området jo

uvedkommende.
Problemet med unøjaglig lokali-

tetsangivelse er generelt, men specielt

i Odense Fjord-området, hvor mange

ornitologer kommer, ville det være

rart, hvis man brugte de samme loka-

litetsnavne.
På det medfølgende kort over

Odense Fjord med tilstødende områ-

der er der et bud på de lokalitetsnav-

ne, som bør bruges. Hvis man obser-

verer fugle uden for de angivne loka-

liteter, foreslås det at bruge betegnel-

sen: Mark vest for Ølund (og ikke

Ølund), eller farvandet ud for Kærby

Fed. Seden Strand (og ikke KærbY

Fed). Generelt hvis man ser fugle på

vandet ud for lokaliteten man befin-

der sig på, skriver man. Seden Strand

ud for Stige Ø Nord.

Lokalitetsnavne i Odense Fiord
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Bregnor Bugten
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Den 3. januar kikkede
jeg nærmere på en svane

gåseflok, som i et

stykke tid havde holdt til
på en mark ved Vårø Is-

vej på Tåsrnge. Flokken
kunne let iagttages fra
landevejen. Nærmest ve-
jen på et stykke med vin-
terbyg holdt Grågæssene

til, ca. 300. Blandt Grå-
gæssene gik 4 Mørkbu-
gede Knortegæs, som

efterhånden ses ret al-
mindeligt om vinteren

her på egnen og for øv-

rigt også oversomrende i

Øhavet.
På den bagvedlig-

gende rapsmark gik først

ca 150 Canadagæs

sammen med en enkelt

Bramgås, og bagest helt

op til diget gik ca. 250

Sangsvaner.
Der har været rygter

om hybrider mellem Ca-

nadagas og Grågås På

stedet, og ved en grundig
gennemgang fandt jeg

dem da også: 5 ungfugle,

som i første omgang blev
talt som Canadagæs,

men nu skilte sig ret tY-

deliS ud.

Sort hals, forholdsvis kortere end Canadagå-

sens. Hvide kmder, ikke så skarpt tegnet som hos

Canadagåsen, men det der

også eihvrdt omk broden

N-æUUet er rødligt s k spids,

men formen er lidt er også

Grågåsens, blot lidt lysere. Halelerene er sorte

De åvrige farver er stort set fælles for de to arter'

Det må dog bemærkes, at afstanden var ret stor og

vejret overs§et.
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Turrapporter

Sort sol over DOF Fyn - 11 og 12. oktober 2003
Af Søren L.L. Rasmussen

Som en absolut nyskabelse var der fra til at iagttage sceneriet. Helt præcist

turledelsen på DOF Fyn planlagt en kørte vi til Magisterkrogen og gik ud

Sort sol tur til Tøndermarsken! En af Gl Digevej på nord siden af Vi-
rigtig god ide, som jeg personligt dåen, hvor den sidste snert af regn-

havde glædet mig meget till dråber nåede os. Det viste sig ret hur-
Vr mødtes traditionen tro på P- tigl, at der var andre, som havde fået

pladsen ved Dalum Papirfabrik, hvor samme gode ide - ret beset var der en

der var opsamling, så vi kørte i så få overgang, inden trækket var kommet
køretøjer som muligt! Turledeme Bir- helt i gang, flere tilskuere - ca 400 -

te Sørensen og Niels Bomholt var på end stære! Men efter en times tid,
pletten og bød os velkommen til en hvor vi så på bl a. den flotte Blå Kær-

tur med høj blå himmel og sol samt høg, Stor Regnspove, Dobbeltbekka-

en lille regnbyge af og til - næsten sin, Krikand og m.m.- se endvidere

perfekt vejr! artslisten. Så begyndte stærene at

Vi var fire i Børges Volvo, der sat- komme i mindre flokke, der hurtigt
te kursen mod Tønder, og på vejen samlede sig til søne flokke! Lige før

demed fik vi en god sludder om løst skumringen samledes stæreflokkene

og fast samt stoppede for at se på et sig ti
Vibe- og Hjeiletræk i Åbøt ved Toft- rede

lund, der rastede på en mark i det kunn

Sønderjyske. hvor
Vel ankommet til vandrerhiemmet gåturen tilbage til bilerne styrede vo-

i Rudbø|, blev vi hurtigt indkvarteret i res lugtesans os hen forbi et feltkøk-

karlekammeret og gorde klar til det ken med gule ærter til busselskaber-

store naturfænomen! Det viste sig, at ne, og vi fik skærpet appetitten til af-

mange af deløgeme på turen stødte tensmaden.

til på vandrerhjemmet og havde r øv- Hjemme på Rudbøl vandrerhjem

ngl lavet en lille udflugt ud af turen! I ventede der nemlig en tre retters me-

ali var vi 23 overnattende deltagere nu, som vt alle glædede os umådeligt

er bare stødte trl for at meget til efter den kolde tur. Lynhur-

over marsken tigt satte vi os til bords efter hjem-

7.00 trden drog vi ud r komsten, og spændingen blev udløsU

n for at være på plads Varm klar suppe med boller blev ser-
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veret af et myndigt Personale, som

Birte havde et helt specrelt tag på!

Der efter blev der serveret oksebryst
med peberrod og kartofler som smag-

te fortrinligt! Desserten bestod af en

spændende kombinatron af rødgrød

og vanillesauce! Til denne herlige
menu kunne man købe Tøndervand,
rødvin eller en Black Bird!! Niels
gennemgik programmet for næste dag

- så kunne vi gå og glæde os til detl

Efter middagen blev vi på høflig og
myndig vrs glort opmærksom På, at

spisesalen skulle rømmes, så der kun-
ne gøres klart til morgenmadenl En

del af os gik i dagligstuen, hvor vi
dristede os til at nappe et lille glas

rødvin mere over en hyggelig snak.

Næste morgen var der aftalt indi-
vrduel tur rnden morgenmaden, hvrl-
ket vi var nogle s§kker der benynede
os af, hvor vt genså stæretrækket På
vej ud r Tøndermarsken og virkeligl
kunne fornemme suset af flokkene,
når de strøg tæt hen over hovedeme
på os fra 7.15 trl 7.45, hvor trækket
var slut. og solen stod op til en rigtig
flot morgen med en s§fn himmell

Klokken 8 00 satte vi os til mor-
genbordet, hvor der var rigeligt at

vælge imellem, derefter var der af-
gang for kortegen afbiler til det stor-

slåede landskab r Margrethekog På

vejen derud nød vt bl.a. en Dværg-

falk, der jagede hen over markeme
Måske skulle foreningen produktud-
vikle et lille kommunikationssæt,

Dværgfalk Foto: Biofoto/Erik Thomsen.
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så lederen kan orientere kortegen om,
hvad opmærksomheden specielt skal
rettes imodl Her var der et væld af
fugle at se på, og sandellg om Van-

drefalken ikke gav en lille opvisning i
småfuglejagt for os - det var bare ste-

det! Inden vi
forlod Margrethekog, nåede vi at ny-
de et lille træk af Bjerglærker, der

fouragerede i området. Men nYe om-
råder skulle udforskes. så vi drog vi-
dere trl Højer Sluse og Ballum Enge,

men der var nu knapt så rigt et udvalg

at se på, lige bortset fra Vandrefalken
der igen var på pletten ogjagede ind i
mellem! Her blev der dog tid til en

kaffepause indendørs i cafeteriet,
hvrlket mange værdsatte. I mellemfi-
den var der indløbet meldinger til Ni-
els via Birdcall på mobilen på sjæl-

denheder t området som vi måtte sel

Derfra startede Birdracet så med, at vi
drog direkte til sydspidsen af Rømø

ved Sønderby, for der var set en

Hvidbrynet Løvsanger og en Lille
Flagspætte - turen til Mandø var ude-

lukket, hvor der var set og hørt en

Fuglekongesanger, rdet det var ved at

blive flodl
Efter timers kratluskeri på tåspid-

seme måtte vi oPgive at finde kræet,

hvorefter vi satte kursen mod et nYt

må|, nemlig Ømevågen ved Gedsted

enge uden for Ribe. Men inden vt
trykkede speederen i bund, satte vi
hge de forhandenværende frokostres-

sourcer til livs på rekordtid. Her kan
jeg anbefale en dåse Salade Nigoise,

der kan sættes til livs på blot 3 min'

og så melder sulten sig først igen efter
8 timer!

Efter nogen trds rekognoscering
med udgangspunkt fra diget, fik vt
stillet skarpt på en fugl, der matchede

beskrivelsen, og vi besluttede os for
at checke, om det nu virkelig vat Øt-
nevågen, vi så! Det er kun 5. gang

den er observeret i DK, så der måtte

ikke herske wivl i nogen af tur delta-
gernes sind! Vi fik den i fuld skala i
objektivet og fuglen blev nydt i fulde
drag - en sand fryd for hornhinden.
Da fuglen lettede fra sin Plads ved

åen, drog vt videre mod nYe mål med

fuld hastighed På køretøjerne! Nu
galdt det en Lille Kjove, der var set

for blot to timer siden ved Sneum

Sluse. Vi nåede lige at ankornme til
slusen før solnedgang, hvorefter vi
straks gik i gang med at rekognosce-

re. I kamp med dagslYset, der lang-

somt blev mindre efter solen var gået

ned drog Niels og LillY ud over mar-

kerne for at fa øje på kræet, men måt-

te konstatere at dagen ikke var lang

nok! ! |

Her tog det hlle sluttede selskab,

der havde holdt ud til det sidste. af-

sked med hinanden efter en rigtrg dej-

lig og bengende weekend og kørte

mod Odense med et lidt newøst skæ-

ven på uret, med erindring om den

forspildte aftensmad. Volvoen fik
overgearet, og det gik bare derud af
med Børge ved roret! Tusinde tak til
lederne for en vel tilrettelagt tur
med mange gode oPlevelser og fag-
lig information under vejs!!!

Måske er det her på sin plads at erin-
dre om stærenes pudsige adfærd:
Hanner, der udsender mest u/v strå-

ling får hurtigst fat i hunner, og de

scorer samtidigt flest. De mest strå-

lende hanner har således op til 5 hun-
ner med hver sin rede - på en gang,

og det hele koordineres inden for
nogle få dage! Er der noget at sige til,

at stæren fløjter så fornøjet? Nyere
undersøgelser har også vtst, at for at

sikre artens overlevelse og udbredelse

mest muli5, tager hunneme på rund-
tur i området, hvor den lægger et æg i

værtens rede, hvorefter den på vejen
ud fierner et af værtens æg, så antallet
af æger status quo!

KNUDSHOVED
Turen blev afholdt under ledelse af
Edda Rieser og Eske Mortensen. Det

er en yderst risikabel affære at placere

en træktur så sent i oktober, hvilket
turlederne også havde hvisket til eks-
kursionsudvalget. For ganske vist kan

man nogle år opleve et imponerende
træk ved Storebæltsbroen ind i no-

vember; men det kræver, at vejrfor-
holdene tidligere på efteråret har

holdt på fuglene. Sidste år havde der
været godt gang i trækket tidligt i ok-

tober, og de 16 fremmødte kunne blot

konstatere, at trækket var forbi. Alle-
rede på parkeringspladsen kiggede

man forgæves i vejret, der var intet i
luften, og det var der heller ikke, da

man nåede ud til fyret. Det afholdt nu
ikke folk fra at have en fin dag ved
Østerøsø. Vejret var fint, og man
kunne i ro og mag kigge på, hvad der
lå af fugle i søen og i den gamle fær-
gehavn. Største oplevelse var 24

håndtamme Silkehaler, der holdt til
ved parkeringspladsen. I søen lå 130

Knopsvaner, en enkelt Sangsvane,

5l

Artsliste
Almindelig Ryle
Blåmejse (træk)
Dværgfalk
Grågås
Hvidklire
Knortegås
Musvåge
Sanglærke
Stor Regnspove
Tåmfalk

Bjerglærke
Bramgås
Fiskehejre
Grål«age
Hvid Vipstjert
Kortnæbbet Gås
Pibeand
Skovskade
Strandhjejle
Vandrefalk

Blishøne
Dobbeltbekkasin
Gravand
Gråsisken
Klyde
Ikikand
Ravn
Skægmejse
Strandskade
Vibe

Blå Kærhøg
Duehøg
Gråand
Hjejle
Knopsvane
Landsvale
Rørhøg
Spurvehøg
Stær
Vindrossel



Pibeand 100 og lidt Spids- og Skeæn-

der. Nogle fii vadere var endnu ikke
tmkket: Strandhjejle 3, Sortklire 2 og

Rødben 8 En enkelt Fjeldvåge foura-
gerede på strandengen. AIt i alt en

rolig og stille dag ved Knudshoved.

SøERNE
Julen er tradtttonemes ttd. en af dem

er Erik Ehmsens juletur til Brænde-

gård og Arreskov Sø. l0 tog mod ttl-
buddet, og blev modtaget kl. 9 ved

Brændegård Sø med hø1 sol og tiost-
vejr. Der var is på søen, der af den

grund ikke bød pt mange fugle. Ttl
gengæld var der 3, som kaldte På oP-

mærksomhed - 2 Havøme, der havde

omringet en Skarv. Denne var allere-

de på det trdspunkt godt medtaget,

men kæmpede fortsat for at undgå at

ende som foder! Man tulgte scenenet

i lang tid uden at kampen blev afgort

- udfaldet stod dog klart. Mens blod-
stØrsten fik sit. var der også lejlighed
trl at se Duehøg, Musvåge og en en-

kelt Stær, der havde glemt at forlægge

resrdensen ttl mtldere hlmmelstrøg.

Der blev ikke trd til turen ned over

Sollerup Eng, så efter et kort besøg

ved Silke Å. der var to Vandstære og

også en lsfugl, sluttede man med en

obs fra slottet ud over Arreskov Sø.

Her kunne man blandt andet se Stor

og Lille Skallesluger Turen sluttede

ved mrddagstid.

HORSEKLINT
Turen trl Sønderjylland den 23. no-
vember, blev på grund af anden mø-
deaktivitet henlagt til Horseklint
dem 14. december. At valget faldt på

denne lokalitet frem for det sønder-
jyske s§ldtes vejret, der var frisk
vind til kuling fra nordvest, og under
disse vejrf,orhold kaster "klinten" tit
noget godt afsig. Syv mand var klar
fra dagbrækningen og man obsede

frem til kl. 14. Det er altid muligt at

finde læ deroppe, så det var bare om

at sidde og checke, hvad der rører
sig på havet. Fuglene kom godt og
meget tæt på. Fløjdepunktet var en
gammel Sule, der rastede et stykke
tid lige udfor ekskursionsdeltageme.
Der trak godt med Rider - 130 i alt -
også alkefuglene var godt med, her
var der 339. Begge smålommer var
repræsenteret-6røde og I sort.

Blandt andefuglene kan Sortand
1500, Fløjlsand 100 og Blergand 25

nævnes.

DOF Fyn tur til HorseHint forrest Hans Rytter. Foto: Erhardt Ecklon'

52

Tur tal ???
Af Erik Danielsen

årets mål i stedet blev Sønderiylland.
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snakket noget om Noldemuseet - et
ret usædvanligt initiativ på en fugle-
tur. Det fik en turleder fra Vestffn til
at dessertere over i den "sy'frnske"
bil, hvor han fik krisehjælp fra en læ-
ge med efternavnet Nielsen.

En lang tur østud ad diget gav en

Vintersangdrossel, en Stor Tomska-
ded, ll0 Sangsvaner, I adult Havøm
og 100 Blisgæs i en flok. Med den
nye vandmiljøplan III på den indre
computerskærm kan man let forestille
sig, hvordan der kan blive her.

Hjemover besøgte vi Draved
Skov, kun en spætteart hørtes, nemhg
Grønspætte. Vi sluttede ved
Christiansdal vandmølle - flot sted, 2
Vandstære.

"Noldepatruljen" så to flotte Van-
drefalke i Tyskland, og "det var de
gla' for", det var vi også for nogle
"blå fra Refsvindinge", som EEE
(Erhardt EcHon/red.) tryllede frem til
hjemturen.

tG--

TURE DOF.FYN

Vestfyn
Søndag 29. februar
Mødested: Føns Kirke kl. 8 00.

Tilmelding til turleder Mrchael Mosebo Jensen ph26 82 O7 29

Vi starter iige med at se, hvad der står af gæs bag krrken. Ellers tager vr de for-

skellige lokåliteter sydover langs den ffnske vestkyst for at finde ud al hvad

markeme, norene og ikke mindst havet kan fremvise. Muligheder for Blå Kær-

høg, Fjeldvåge, Vandrefalk, Sædgås, alkefugle m.m.

Odense Fjord
Søndag 21. marts.

Mødesied: Hydro Texaco over for Glud og Marstrand, Næsbyvej, Odense.

Tilmelding til turleder Kurt Due Johansen på 66 l0 0l 40.

Det vrimlår med diverse andefugle og andre forårsbebudere i fiorden, mens de

sidste . De første vadefugle som f'eks Stor præste-

krave Florden plejer også at være god lbr lidt rov-

fugle, andrefalk. Kurt afgør på dagen, hvor der er

bedst at køre hen og se herlighedeme

Ærø
Lørdag3. april.
Tilmelding til turleder Hans Rytter på 62 27 20 26, som vil meddele næIrnere

ldagstur, hvor de bedste ærøske lokaliteter vil blive

ligesom færgesejladsen vrl bltve brugt til ivrig obs. af

, alkefugle m.m. Der kunne jo være mulighed for en

konge....

Det blev blandt andet til to Vandstære ved Christiansdal Vandmølle.

Foto : Biofoto/ Erik Thomsen.

Nordlangeland
Søndag 18. april.
Mødested: P-pladsen Hov Nordstrand kl 6.00

Tilmelding til turleder Erik Danrelsen på 62 24 48 02-
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Hvis vejret arter sig kan der forventes et spændende træk fra om morgenstunden

strækkende sig godt op ad formiddagen Det drejer sig om dtverse småfugle,

Spurvehøge, måske et par Dværgfalke, afløst af Musvåger, Fiskeøm og evt.

Rød Glente. Området er også vældig egnet til kratlusk efter rastende fugle.

Tøsetur til Fyns Hoved
Søndag 25. aprll.
Mødested: P-pladsen v. Dalum Papirfabrik kl. 8.00.

Tilmelding til Birte Sørensen pil65 9209 12

Under denne overskrift kunne gemme sig en noget mandschauvinistisk tilgang
til kønsdiflerentiering blandt vore medlemmer. Tværtimod! Det er en tur kun
for kvinder på opfordring fra kvinder Om eftermiddagen sluttes der af med ka-
ge og kaffe på Cirkushotellet.

Horseklint
St. Bededag fredag 7. maj.
Tilmelding til turleder Ole Tønder ph66 1l 59 05

Ved tilmelding vil Ole oplys om mødetid og -sted Turlederen (og dermed tu-
ren) er afhængig af, at der er plads til ham i en bil fra Odense! På Horseklint er

trækket meget aflrængigt af vindforholdene. Skulle trækket svigte kan Fyns Hoved

altid byde på rastende fugle - det er højsæson for Stenpikker, Bynkefugl, Hortulan,

Vendehals og Ringdrossel.

Romsø
Søndag den23.mai.
Mødested: Kerteminde Fiskerihavn kl. 9.00

Tilmelding til turleder Ivan Sejer Beck på 65 32 53 00, senest tirsdag den 18.

maj af hensyn til aftaler med "skipper". Pris ca. 75.00 kr. for en returbtllet. For-

ventet tilbagekomst kl. ca. 14.30.

Denne populære tur bliver normalt hurtigt fzldt op. Først og fremmest kan man

opleve Romsøs særprægede natur. Fuglemæssigl er mulighed for Tejst,

Rødrygget Tomskade, Bynkefugl, Huldue og Pirol. I skoven kan man nyde ko-

ret fia alle vores almindelige sangere. Det er træktid og på det tidspunkt vil der

altid - især på en ø - være mulighed for en overraskelse.

FUGLESTEMMEKURSUS FORAR 2OO4
Flemming Byskov - Gunnar Knudsen

Tirsdage i marts og april t alt 6 aftener'

16. marts. 23. marts, 30. marts, 13. april, 20. apnl og27 . april2004

Tidspunkt. kl. 19.00 -22.00.

sted: Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20, Hudevad,5792 Årslev

Medbring selv: Varme dnkke, kage og madpakke.

Vi gennemgår de almindeligste sangfugle med feltkendetegn, sang og kald.

Kurset er for begyndere (begrænset deltagerantal max 25)'

Anangør DOF-FYN vÆlemming Byskov.

Titmelding til Flemming Byskov tlf.65 97 31 20 ( 8.00 - l6 00) eller

privat: 65982218 efterkl. 18.00. e-mail: FBYSKOV@MAIL'
§tult. kurset blive overtegnet gælder "først til mølle først malet" princippet'

I forbindelse med kurset alrangeres tre nattergaleture:

NATTERGALETURE

Tur l:

eÅ
, P-pladsen ved Dalum PaPirfabrik

Turlængde: Ca. 6 km til fods ad stier langs åen.

Til Ca. kl. 08 00

Tur 2
"Fuglenes Dag"

Søndåg, den 23. maj, Odense Å.
Mødetid og sted: Kl. 04.00, P-pladsen ved Dalum Papirfabrik

Turlængde: Ca. 6 km til fods ad stter langs åen'

Tilbagekomst: Ca. kl. 08.00.
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"Morgenens fuglesang" oplcves i den meget varierede natur vi tinder langs

Odense Å. Oet rrge udvalg af naturtyper beryder et meget stort udsnrt af de lug-

lestemmer en lorårsmorgen byder på i det lynske landskab. Der er garanti for

Nattergal.

T'ur 3:
', "Nttlens stilhed og morgenens tiltagendefuglesang"
I I-ørdag, den 5. junr - (natten mellem den 4 og 5. iuni)
Mødetid og sted: Kl. 00.00, P-pladsen ved "laden" Sollerup

I 'furlængde: Lyttetur - gåtur i langsomt tempo' ca. 6 km.

I Tilbagekomst: Ca. 06.00

"Nattens stilhed med fuglesangens tiltagen" opleves på denne specielle morgen-

tur Hvad sker der i SKOVEN, på ENGEN og ved SØEN.

Turledeme vil fortælle om det, vi oplever og om naturen med vægt på fuglesan-

gen

Til de 3 ture er varm påklædning, vandresko og varme drikke en god ting. En

enkelt let madpakke/rundstykke skader heller ikke.

Turene afvikles "langsomt'; med mange "siddepauser" så medbring rygsækstol
eller isolerende "siddepude"

Tilmelding er nødvendig til tur I og 3, hvilket kan ske til
Flemming Byskov, tlf. 65 98 2218.mall- FBYSKOV@MAIL'DK'

Årsartskonkurrencen forgangne år blev efter skarp kamp vundet af Tim Hes-

selballe Hansen. der så i alt 242 arter i amtet. Totalt blev der set 25'7 arter, et

resuftat, der ligger ca. 20 højere end år uden konkurrence. Til lykke til Hans

Majestæt Professor Hesselballe.

Erik Ehmsen, der til daglig blandt andet krgger efter vores Havørnepar, har et

ny.t projekt i kikkerten. I udlandet har man gode erfaringer med at sæt redeplat-

få.*e åp til Fiskeøme, de anbringes normalt i en sø, et stykke fra bredden Erik

har planer om at opsætte et par platforme i Fyns Amt. Vi ønsker ham held og

lykke med projektet og håber, at vi i løbet af foråret kan hilse på en ny yngle-

fugl iamtet.
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I
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I skrivende stund er der ingen afklaring på sagen om udsætning af ænder i

Sædballe Fredmose. Vi håber. at sagen er afgiort tnden næste nummer er på ga-

den.

Denne vinter har Langelandsbroen igen været tilholdssted for Vandrefalk En

gammel hun har været set på stedet i over 4 måneder

Flemming Byskov har planer om et vadefuglekursus for begyndere. Om-
drejningspunktet er tre ture trl Tøndermarsken ijuni/juli, i august/september og
i oktober/november. Turene koncentrerer sig om henholdsvis "gamle fugle",
"ungfugle" og "vinterdragler" Inden hver tur vil der være undervisning i stem-

mer og dragtkarakterer. Følg med på hjemmesiden om de nøjagtige tidspunkter.

Optællere til IBA/CARETA KER-p rojektet: Ti I I okal iteteme Nænå Stra nd,
Jersore, Gyldensteen og Mågeøerne søges et par optællere mere. Vi er allere-

de en lille gruppe, men vi kan godt bruge flere til at deles om opgaveme. Er du

interesseret? Så kontakt Kurt Due (6610 0l 40) eller Jens Bækkelund (648 I

3799\. Er du interesseret i at tælle på andre IBÆCARETAKER-Iokaliteter i

Fyns Amt, bedes du også kontakte Kurt Due.

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