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For nylig deltog jeg og et par andre
ffnboer i et felttræf i Sønderjylland.
Vadehavet skulle endevendes for

Han henviste

sjældne vadefugle. Det blev da, og
selv om vi udviste stor flid, lykkedes
det os ikke at furde noget som helst.
Det tog en lille guppe københavnere
sig af- den ffnske toppræstation blev
at finde en død Slagfalk, der var
fundet levende aftenen før; det var
dog ikke os, der slog den ihjel. Vi var

Ringkøbing amter og noget af Vejle
Amt i dn region, oven i købet med
Vejle som hovedsad!! Vi pippede
spagt, at det var ikke noget. som vi

indlogeret privat hos et par lokale
ornitologer - Kurt og Susanne -

under det mere officielle
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navn
"Råhede Fuglestation". Her boede en
halv snes af træffets deltagere. Da vi
ankom fredag aften efter mange timer
felten, var der $/ldt op med

i

sønderjyder

og nogle

fii folk fra

-

Tegninger: Ole Runge.

Fotos:

Biofoto/Erik Thomsen, Mictrael Mosebo Jensen, Rune !ømløv,
Per Rasmussen, Erhardt Ecklon.
DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med

de havde tilsyneladende
djævleøan
ikke taleret. Stemningen var løftet. Vi
havde dårligt fået os sat, før en af
ordføreme ret højt meddelte, at "vi
gider ikke være sammen med jer"!

til

strukturreformen, der

vil være nogle bekendt
samler Fyns, Smderjyllands,
som det

havde fundet på.

"Fynboer

repræsenterer en evolutionær
blindgyde" var næste melding. Vi
blev naturligvis stumme over at
opleve slig elokvens inkarneret i en
halv rummeter sønderjyde og undlod

i øvrigt
samværet med
vores kommende regionsfæller forløb
overordentligt hyggel igt.

at tage

siges,

til

at

Uden

genmæle. Det skal

resten

at

af

lægge

fbr

meget i

ovenstående kan man vel roligt sige,
at de fleste jyder ikke betragter sig
og omvendt, og at
som fynboer

-

vel betragter Fyns
ret
naturlig størrelse.
Amt som en
Ikke desto mindre skal DOF have
mange ffnboer

taget stilling til, hvordan der fremover

skal struktureres for at
opgavefordeling mellem stat,
regioner og kommuner. Det står fast,
at Fyns Amt ikke eksisterer efter
januar 2007, herefter er vi udover
matche den

filr væsentlige miljømæssige opgaver
og penge til at løse sutmme.

Det ser ud til, at

nye

Fyns
Statsskovdistrikt bliver afløst af et
Fåborg, med
Landsdelscenter
sarnme opgaver. Her vil DOF Fyn

i

stadig at være en del af Danmark alle
med i en (måske) større kommune og

naturligt kunne fortsætte sit arbejde.
Der tales om, at der skal Placeres et

en del af ovennævnte region. Der
foreligger ikke meget konkret om

som

Miljøcenter i

Odense,

kommuneme kan henvende sig til,

hvis de ikke selv ligger inde med
tilstrækkelig ekspertise på et givet
område. Ellers må vi forvente, at
vores samarbejdspartnere i høj grad

regionemes rolle på det miljømæssige

område; men som det ser ud nu, vil
der på dette område kun ligge nogle
få opgaver i regionerne, og disse vil

sandsynligvis ikke være særligt
relevante i forhold til sager, som
angår fugle og naturbes§rttelse. I dag

bliver de ny (og ofte)

til at de fleste miljøsager
Det Grønne Råd, som er et
råd, der rådgiver amtet. Her sidder
repræsentanter for blandt andet DOF-

repræsentere DOF

er

vi

større
kommuner. Her vil DOF Fyn, som vi
kender det dag, naturligt kunne

i

vant,

vendes

Det er DOF Fyns holdning, at
DOF's lokalstruktur indtil videre

i

Fyn, landbruget og

opretholdes uændret, indtil det måske

Dansk

viser sig, at der behov for en anden

Naturfredningsforening. I dette forum
kan alle få deres synspunkter hørt, og

organisation. Det mest sandsynlige er,
at vi skal bruge vores kræfter På at
samarbejde med kommunerne. Her er
det vi$igt, at det er folk med
lokale forhold, som
kendskab

politikerne kan høre partsindlæg,
inden de træffer deres afgørelser. I
fremtiden må vi gå ud fra, at det er
kommunerne eller staten, som skal
træffe afgørelser i miljø- og
fredningssager. Hvordan det konkret
kommer til at se ud, ved vi ikke. Det

til

deltager. Det vil en organisation af
DOF Fyns stønelse kunne være med

til

DOF Fyns bestyrelse

vil

gerne

høre medlemmemes mening

er dog klart, at DOF bliver nødt til at
have en struktur, som kan matche den
ny magtfordeling. Der er ikke meget,

der taler for at slå

at sikre.

om
ovenstående problematik, enten ved
indlæg på vores hjemmeside eller ved

henvendelse til vores formand
Flemming Byskov, enten Pr e-mail:
fbyskov@mail.dh pr b,rev Sdr.
Højrupvejen 128 C, HavndruP, 5750
Ringe eller pr telefon 65 982218.

DOF's

lokalafclelinger sammen, så de følger

de ny

regioner, men det skal
naturligvis overvejes, hvis regioner

Stor Regnspove på FYn
Af Kurl Due Johansen
På Fyn er Stor Regnspove i dag en ge efiersffæbelse bl.a. i Danmark
almindelig forfus-, efterårs- og vinter- (Meltofie 1986, Henriksen l99l).
trækgæst. Desuden er arten en ffltallig
sommergæst. Udover de rastende
le ses et stort gennemtræk af

fugarten.

Der er ingen dokumenterede
rekomster fra

Fyn.

ynglefo

Bestandcns størrelse og trækkets

forbb

i

"Vadefugletrækket gennem Danmark, DOFT
1993,1-2" følgende om arten. hnmark pøsseres forår og efterår af en
bestand på I l5-135.000 Par storspoHans Meltofte anfører

ver, der primært ytgler i Sverige,
Finland de baltiske lande og Nordrusland. Antallet af rastende fugle
ov*stiger dog siældent 10.000 i hele
landet. F'lest raster

i

marts-april og

fra juni til november-december i l'adehavsområdet og Vestjylland. Flere
tusinde lran overvintre

i

Vadehovet.

Hundredtallige forel<omster registreres også i resten aflandet under forårstrækket og den første del af efter-

årstræklæt, mens fugle i jagtsæsonen
undgår områder med intensiv jagt. En
del storspoverfælder her i landet både omforåret og om efteråret.

Antallet

øf

rastende storsPover i

Danmark er aftaget betydeligt de senere årtier. Dette slEldes formentlig
både ødelæggelser af yngleområder-

ne i oprindelseslandene og den jagtli-

4

Som det vil fremgå af nedenstående,
har nogle af de anførte forhold ændret
sig siden Meltoftes artikel i 1993. Det
er især forekomsten i jagtsæsonen og
i vintertiden.
Den bestand, som berører Vesteuropa

er ifølge Meltofte På I15.000 -

135.000 par. Det nYe værk "Shorebirds" fra 2C04 anforer en fl1"wa1'bestand på mere end 420.000 fugle i

Vesteuropa / Nordafrika. "Shorebirds" anfører bestanden som stabil
eller r stigring.
Føde

På de lokaliteter, hvor Stor Regnspo
ve tburagerer på de blotlagte vadeflader er fiaden krabber, orrn (sandorm-

fry,nseorm), og store muslinger.

På enge fouragerer Stor RegnsPove
på en række invertebrater. Det samme
gælder sandsynligvis også de steder,
hvor arten fouragerer På dYrkede
marker. På heder (på Fyn kun Enebærodde) kan arten fouragere på bær.
Biotop og lokalitet for rastende
Stor Regnspove på Fyn
På Fyn raster arten primært langs lav-

vandede §ster, hvor der blotlægges
store vadearealer ved lawande. Desuden raster arten på enkelte store en-

gområder, hvor den fouragerer, og

Sydfynske Øhav,

ikke er aftrængig af de blotlagte vadeflader. Det gælder Ølundgårds Inddæmning, 4-talsstranden, Maden på
Helnæs og Gråsten Nor. Det er dog
en stor fordel for arten, hvis engområderne ligger i tilknytning til fladvandsområder, således at den kan
skifte fouragering mellem blotlagte

Knudshoved mv.

vadeområder og engene.

Arten fouragerer på enkelte lokaliteter også på dyrkede marker. Det gælder således Hindsholm, Strynø, ved
Nørreholm og Ommelshoved på Ærø.

Helt overordnet er der 5-8 store rastepladser på Fyn. Det drejer sig om 4
nordffnske - fladvandet ved Æbelø,
Nr. Nærå Strand, Odense Fjord (5dellokaliteter) og Fyns Hoved (2dellokaliteter).
På Sydfyn er hovedlokaliteten det sto-

re lawandsområde mellem Ristinge
Hale og MarsøI, herefter kaldet Sto'
reholmområdet. Derudover raster der
Stor Regnspove i "pæne flokke" i
området ved Monnet / Ny Gesinge På
Tåsinge, Henninge Nor på Langeland,
Gråsten Nor på Ærø ogstrynø.

i

Henninge Nor er
Rastebestanden
ikke mere så stabil som tidligere.

Udover disse store rastelokaliteter
kan Stor Regnspove ses raste på kystnære lokaliteter på hele Fyn, men i
mindre antal. Det drejer sig fir om
Gyldensteen, Vestfyn, øeme i Det

Sydlangeland,
e

30

Desuden er der et stort gennemtræk af
Stor Regrrspove forår og på efterårstrækket.

Den tidsmæssige forekomst af Stor
Regnspove på Fyn
det følgende gennemgås den tidsmæssige forekomst af Stor Regnspove på Fyn.

I

Der anvendes følgende tider: forår,
sommer, efterår (agtsæsonen), vinter:
Forår'. marts, april, maj.
Sommer'.juni, juli og august.
Efterår: september, oktober og november.
Vinter'. december, januar, februar.

D

FORARSTRÆKKET
Situationen for forårsrastende Stor
Regnspove er i 2000dme den, at der
ikke ses så markant en forårsankomst
af Stor Regrrspove om foråret (martsapril) som tidligere. De fugle der ses
på forårsrastepladseme er i stedet i

vid

udstrækning tilsyneladende "de
samme" som har været der i vintermånedeme. Strynø og Ny Gesinge

i den henseende,
idet fuglene ddr ankommer i marts /

skiller sig dog ud

75

april.

'. oV

Fuglene ses raste indtil sidst i april,
hvor langt de flesæ fugle forlader rasteområdeme for at drage mod ynglepladserne, eller de områder, hvor de
oversomrer.
Hovedrastepladser

i

Det Sydffnske Øhav og Lan-

Forårsrastepladser

gelig

De største rastepladser om foråret er:
Æbeløområdet (140 fugle), Nr. Nærå
Strand (240 fugle), Odense Fjord
(400 fugle), Fyns Hoved (126 fugle),
Storeholmområdet (196 fugle), Monnet / Ny Gesinge / v. Vejlen (49 fugle), Henninge Nor (66 fugle), Gråsten
Nor / Nørreholm (45 fugle) og StrYnø
(100-150 tugle).

geland. Største forekomster de senere
br er 2414-1992 357 øst SkåruPøre,
2414-2001 238 trk. Hov, 2614-2001
418 trk. Iholm, 2214-2003 630 nordøst Gulstav, 2214-2003 340 øst Tryggelev Nor, 2314-2003 906 nordøst

Strynø som rasteplads for Stor Regn-

På Vest,- Nord,- og Østffn bemærkes
trækket sjældent i større gad. Det tyder på, at det drejer sig om fugle der
træklier fra Vadehavet, hen over Det
Sydfonske Øhav, og videre mod øst

spove er afnyere dato. Jens Bech, der
har boet på Strynø i godt 36 år, næv-

ner at Srynøforekomsten er "et forholdsvis nyt træk".

Henninge

øst

til

kum og

spove

Bramgås)/red.) og Islandsk RYle.

amtet.
Gennemtrækket bemærkes hovedsa-
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Forekomst afstor Regyspove om Jbraret 1972-2001 t Egensedybet, Odensc

ynglepladseme i BaltiSkandinavien/Rusland.

Samme trækretring se§ om foråret
også hos branta-gæs (Knorte- og

den sydlige del af

50

zausminde.

går der et markant nord-, nordøst,- og
østgående gennemtræk af Stor Regn-

i

100

Thurø og 1814-2004 500 øst Rant-

og nordøst,

I perioden medio - ultimo april fore-
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Figar 2: Forekomsl of stor Regnspove
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Jbraret 1971-2001 i Æbeloomradet.
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afStor Regtspove om Jbraret 1972-2004 ved Nr- Næra Strand.

oden har været den vigtigste forårsra-

steplads
dobling.

'too

amtet, er der sket en for-

OVERSOMRENDE FUGLE

80

På de gode rastepladser for

Stor
Regtspove, ses der hvert år oversomrende Stor Regnspove i mindre antal.
Der er imidlertid kort tid imellem den
periode, hvor de sidste Stor Regnspove har forladt rastepladseme om foråret (primo maj) for at drage mod
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Figur 4 : Forekomst of stor Regnspove

om

forå ret
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-2004 ved Fyns Hoved
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årstræk). De første sydtrækkende fugle ses fra den sidste uge i maj (ikke
ynglende fugle samt fugle der har mistet yngelen). Det "rigtige" efterårstræk begynder ifølge Meltofte medio

juni.
De fugle der ses midt i maj er således
oversomrende Stor Regrspove. Stør-

ste antal oversomrende Stor Regnspove ved Odense Fjord, hvorfra det

største talmateriale haves
12.05.2002 57 og 18,05.2004 40.

ynglepladserne og periodan, hvor de
første fugle ses på nedtrækket (efter-

o§l
oo
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c! §r

Figur 5: Forekomst afstor Regnspove omforåret 1972-2004 i storeholmområdet

Henninge Nor

Ændringer i rastebestanden og forårstrækkets forløb hos Stor Regnspove om foråret
I 1970-1.980eme, da arten kun overvintrede i lille tal, ankom Stor Regtspove til de ffnske forårsrastepladser
i løbet afmarts mfued.

i

mere

uregelmæssig som rastefugl (biotopsforringelse). På Stn/nø er Stor Regnspove en ny rastefugl.

- store lokaliteter - er rastebestanden steget markant. Dette
gør sig i særlig grad gældende på lokaliteteme Æbeløområdet (fordobling), Nr. Nærå Strand ( 5-dobling),
Storeholmområdet (3-dobling), Fyns
Hoved / Lillestrandområdet (fordobling). I Odense Fjord, som i hele peri-

På de andre

Den rastende forårsbestand på Fyn er

generelt stegst

er arten blevet

perioden 1970 til

2005. Der er dog regionale forskelle.
Således er rastebestanden ikke steget i
Gråsten Nor (biotopsforringelse) og i

l0

Stor Regnspove. Foto:

Biofoto/Erik Thomsen'
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Ftgur 8: Forel<amsl afStor Regnspove 1.9.-30.1 1. Aagfiiden) 1972-2004 ved Nr. Nærå Strand
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l3

De vigtigste rostepladser på efterårs-

Ændringer i rastebestanden på efter-

Stigningen i antal rastende Stor Regnspove på efterårstrækket er især mar-

årstrækket 1970-2005
Den rastende bestand på efterårstrækket på Fyn er steget markant i perioden 1970 til 2005.

kant på lokaliteteme Æbeløomrfiet,

Nr. Nærå Strand, Odense Fjord og
Storeholmområdet. Stigringen i Fyns
Hoved / Lillestrandområdet er knap

Der er dog regionale forskelle. Som

for

Øhav rastede der allerede i 1992 over
100 fugle. For Storeholmområdet tillader daømaterialet desvæne ikke en
nærmere analyse af, hvornår den nøjagtige stigning antal rastende Stor
Regnspove er sket.

i

så markant. På alle disse lokaliteter

er rastebestanden Henninge Nor faldet / er

raster der op til 200 - 3fi) fugle eller
mere i dag. Ved Fyns Hoved dog kun
60 tugle.

forårsrastebestanden,

mindre stabile.

Stigningen er altså ikke sket på samme tid i amtet.
Årsagen(erne)

Stigningen i rastebestandens størrelse
er især tydeligt i de mfuieder, hvor

En analyse af rastetallene fra august
måned l97l-20% fra Egensedybet
viser ingen stigrring i antallet af ra-

arten tidligere var jagtbar. Før 1983
var Stor Regnspove jagfbar fra l. august og fra 1983 til 1994 var arten

til

stigningen

i

raste-

bestandens størrelse

Der er flere sandsynlige årsager til
stigrringen i antal rastende Stor Regn-

i

i

jagttiden Perioden 19702005. lndledningsvis skal det anføres,
at arten er meget s§, hvis der drives
spove

jagt:
- totalfrednin g fra 1994

-

etablering af jagtfri områder (Nr.
Nærå Stand, Odense Fjord, Det SYdfynske Øhav) med langt mindre færdsel ijagttiden.
Især tallene fra Odense Fjord viser, at
stigningen hænger snævert sammen
med jagtfredningen / etablering af et

jagtfrit område i fiorden.

stende Stor Regnspove i august efter
augustfredningen fra 1983. Antallet
stiger fønt markant efter totalfred-

jagtbar fra l. september til og med
december. Arten blev fredet hele året

ningen

i l»4.

30@

fra jagtsæsonen 1994.
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Fryur I l: Forekomst ofStor Regnspove t august l97l-2004 i Egensedybet,
Odense

Figur 12: opsummering af samtlige iagttagelser fra Egensedybet i perioden
lg72-tgg3 -<tltsåfør totalfredningen af Stor Regnspove - bemærkfoldet efter
jagtstart 1.9

Flord

Før totalfredningen

i

Derimod rastede der i jagtsæsonen i

1994 rastede der

Fynshovedområdet op til 15 fugle
sidst i l970erne, op til knap 40 fugle
først i l980eme. Op til fredningen i
1994 sås op til godt 60 fugle. I området ved Storeholm i Det Sydfynske

kun fii fugle på de nordffnske lokaliteter Æbeløområdet, Nr. Nærå Strand
og Odense Fjord.
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Opsummering af samtlige iagttagelser fra Egensedybet i perioden
1994-2004, altså efter totalfredningen afstor Regnspove - bemærh at der nu
ikke mere slrer et møhantfald efier jagtstart-

Figur

I

Direkte træk
Hvor der om foråret især ses direkte
træk af nord,- nordøst,- og østtrækkende Stor Regspove især i Det Syd-

OVERVINTRING
I dag overvintrer der på hver af de
bedste rastepladser 200 - 400 fugle.
Det gælder Æbeløområdet, Nr. Nærå

fonske Øhav ogpå Langeland, ses der
på nedtrækket trækkende Stor Regnspove i hele amtet. Stor Regnspove er

Strand, Odense
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Fyns Hoved og
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Figur 14: Forekomst of Stor Regnspove i vintertiden i Egensedyba. Bemærk
i
mt
ses
of
Nogle
2M2.
i
mtailet
fuglene
fta
dir it*.e er tale om et reelt fali
Ølandgårds Indfumning

Storeholmområdet. Totalt ovewintrer
der størrelsesordenen samme antal
fugle som der ses raste På efterårs1.400 fugle
trækket, nemlig 1.200
tilsammen på Fyn.

i

på syd- og sydvesttræk på store dele af Nord,- og
Nordøstfyn, fra Middelfart til Fyns
Hoved - ligesom den er det i resten af
således almindelig

-

amtet.
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Figurl5:ForekomstafstorRegnspoveivintertidenvedNr.Næråstrand

l6

t7

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Hvornår begndte fuglene at oYer-

1970-

vintre
Som det er anført, var fuglene efter

Stor Regnspove
2004

på FYr fra

til at Stor
i dag er en almindelig ra-

Der er forskellige årsager
Regnspove

stefugl i vintertiden på Fyn Først og
fremmest er fuglene tilstede, når vinterperioden begynder. Tidligere var
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Figur 16: Forel«omst af Stor Regnspove i vintertidenved Æbeløholm.
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Figur 17: Forekomst af Stor Regnspove i vintertiden ved Fyns Hoved

der stort set ingen fugle, der kunne
overgå fra "efterårsrastende" til "vinterrastende" på grund af forstyrrelser
fra jagt. Det er altså primært de mere

totalfredningen

imidlertidig ikke begyndt samtidig
Æbeløområdet: Her sætter stigningen
i antal overvintende fugle ind samti-

dig med jagtfredningen i 1994. Det

fredelige forhold, som er årsag til fuglenes vinterforekomst.

samme gør siggældende ved Nr' Nærå Strand og i Odense Fjord.

Dertil skal lægges, at de seneste vint-

Men, på Fyns Hoved ses der en del

re har været relativt milde.

overvintrende

Der har dog, de seneste 5 vintre, været perioder på op til 14 dage med
frost, der har bundet de lawandede
arealer, hvor Stor RegnsPove foretrækker at raste. I disse perioder har
artør alligevel opholdt sig på i hvert
fald nogle af lokaliteteme. Arten kan
åbenbart finde føde på lokaliteter, der
ikke er frosset helt til På grund af
stærk strøm eller kan, som fx svaner

Ved Storeholm sås der allerede ved
tællinger i 1992 over 100 fugle raste-

ER FREMGANGE FOR STOR
REGNSPOVE KIIN ET FYNSK
FÆNOMEN ?
Når man kigger DOF-basen igennem
for oplysninger om Stor RegnsPove
fra 2000 og frem. både ijagttiden og i
vintertiden, er billedet det samme
som på Fyn. Der raster Stor Reglspove i større antal i jagttidør og i vintertiden på mange af de bedste vadefuglerastepladser i hele landet. Lokaliteter, hvor der i 1970-1980eme kun rastede få fugle.
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Figur 18: Forekomst af Stor Regnspove i vintertiden i området ved Storeholm

l8

i

1986

l990erne.

vi nterrastefugl på Fyn.
0

i

og antallet stiger fortsat først i

fortsætter med at være en almindelig

50

fugle allerede

l980eme, således ca. 30 fugle

Hvis der i de kommende år kommer
mere langvarige perioder med frost
skal det vise sig, om Stor RegrsPove

100

1994 tilstede, når

over hele øgruppen.

holde sig i ro og derved spare energi.
150

i

vinterperioden begyndte (1.12). Stigningen i antal overvintrende fugle er

t9

Forekomst i jagttiden og om vinteren
er altså ikke kun et &nsk fænomen!

Hvorvidt den samlede bestand er steget, eller det kun drejer sig om fors§dninger mellem Vadehavet og de
wrige danske forekomster, kan kun
koordinerede optællinger vise. I forhold til forekomsteme af Stor Regn-

i Vadehavet er forekomsteme i
den øvrige del af Danmark stadig ret
spove

lille.

Regnspove er fi< Stokkeby Nor, Vitsø
Nor, Tårup Inddæmmede Strand,

Dræby Fed, opdyrkede strandenge
ved Nr. Nærå Snand, Gyldensteens
Inddæmmede Strand / Orestrand, Øxnehave på Hindsholm, Magleby Nor

(gen)skabes gode rastelokaliteter for
Stor Regnspove. Ølundgfuds Inddæmning og 4-talsstranden blev genoprettet cirka 2000. Lokaliteteme
især Ølundgårds Inddæmning - har
udviklet sig til være dn af amtets bedste rastepladser for Stor Regnspove.

-

www.Dofffn.dk

Slambassinet
Af Søren Gjaldbæk

TAK
Følgende pemoner takkes for kritisk
gennemlæsning af manuskriPt og /
[,ars Hansen, Nyborg; Carlo Klavsen,

Ved naturgenoprehing kan der

www.Dofbasen.dk

på langeland.

eller oplysning om Stor RegtsPove:
I\IYE LOKALITETER FOR STOR
REGNSPO\rE

Meltofte, Hans, 1993. Vadefugletrækket gennem Danmark. Dansk Ornitologisk Forening, Københavns
Universitet og Zoologisk Museum.

Ærø;Jers Bech, Strynø; Jens Bækkelund, Bogense; Poul Rasmussen, Tåsinge, Mogens Ribo Pedersen, Marslev.

DIAGRAMMER
De viste diagrammer er fremkommet
ved at anvende oplysninger fra litteraturen samt ovennævnte enkeltperso
ner. De enkelte årlmåneder viser de
maksimale forekomster på den enkelte lokalitet.

Potentiale for Stor Regnspove På

Fyn
Som vi har set det ved Odense Fjord,
kan der genskabes vigtige rastepladser for Stor Regrspove. I den udstrækning der §stnært genskabes store engområder, eventuelt i tilknytning
til større lawandede søer, vil Stor
Regnspove kunne blive rastefugl her.
sker naturgenopretningen i tilknytning til større vadeområder, øges
chancen for Stor Regtspove.

Litteratur:

Arealer der ved naturgenopretning vil
kunne blive gode lokaliteter for Stor

linger

Ens, Bruno og Jan van de Kam og

Theunis Piersma og Leo Zwafts.
Shorebirds. An illustrated behavioural
ecology. KNNIY Publishers.

Dansk Ornitologisk Forening Fynsafdelingen. Hawevimpen 197 7 -2004.
Johansen, Kurt Due: Privat arkiv over
fugleoplysninger ved Odense Fjord.
Meltofte, Hans, 1981. Danske Rastepladser for Vadefugle. Vadefugletæl-

i

Danmark 1974-1978. Fted-

ningsstyrelsen.
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Som det

vil

mindst 20 dununger, og da der var
flest - 160 fugle - var der over 50
ungfugle. Også Rødben har, i mod-

være de fleste bekendt

har "Slambassinet" ved

Strandager

syd for Klintebjerg givet anledning til
nogen uanighed mellem DOF Fyn og
Odense Havnevæsen, For et halu års
tid siden erklærede Naturklagenævnet, at området repræsenterede så rige

sætning til de tidligere år, ynglet med
stor succes, omkring l0 par har filet

unger på vingeme. Også Lille Præstekrave har været tilbage efter et par
års pause med to par. Endelig skal det
nævnes, at bMe Gravand og Troldand
har fllet flere hundrede unger i løbet

ndurværdier, at d€t skal have status
som et såkaldt §3område. Det bety-

der i det store og hele, at området ikke må forandres væsentligt uden at

af sommeren.
De mange ynglefugle har generelt set

der gives dispensation.

er der sket,

giort fuglene mere urolige. Normalt

hvilket man kan forvisse sig om ved
at tage en tur derud. I forståelse med

har man langsomt kunne nærme sig

DOF Fyn har Odense

lene tog nogen videre notits af en, i
dag skal man være mere forsigtig.

Nogen forandring

Slambassinet langs diget, uden at fug-

Havnevæsen

bygget diger rundt om den nordøstlige del af Slambassinet, der før henlå
som en ukrudtsmark. Efter opfrldning
med slam og vand er der nu fremkommet endnu en sø med en ret stor
vadeflade. Fuglene har taget godt i
mod "forandringen" - ikke mindst
Klyden, som har ynglet med stor suc-

Kommer man fra Strandager skal man
være yderst varsom, når man går op
på diget, der står fugle umiddelbart
nedenfor. De accepterer godt, at man
lige har hovedet oppe, men der skal
ikke meget til, før de letter. Hvis man
vil til den "gamle sø" i sydenden, vil

ces. Sommeren igennem er besøgende

jeg anbefale, at man går i skjul bag

blevet modtaget af omlaing hundrede
Klyder, som iwigt advarede deres
unger eller jog for nærgående Sølvmåger bort. Jeg kender ikke det præ-

diget og ikke går op, før man er næsten nede hvor diget ender. Ellers
skræmmer man en del af de fugle,

cise antal unger, men har selv set

ver enten

vil se på vingeme, de flytil Vigelsø eller til Stige Ø.

man gerne

2t

Udviser man passende forsigtighed
kan man se mange vadefuglearter
derude akkurat som de foregående år.
Desværre er Slambassinets fremtid usikker. Odense Havnevæsen har

fllet Hedeselskabet til at undersøge
vandkvaliteten i Slambassinet og lave
en rapport om denne. I den kan man

Danmark, der både er fredede og forurenede. At Slambassinet er forurenet
er der ikke noget nyt i, det har blandt
andet været fremført fra DOF Fyns
side, at man ikke skulle lede mere
forurenet slam ind i bassinet af selv
samme årsag.

Vi

Odense Havnevæsen er gået til Naturklagenævnet med en påstand om,

håber, at Naturklagenævnet vil
stå fast på sin egen afgørelse og erindre om, at Hedeselskabe8 rapport ikke bringer forhold frem, som ikke var

at man ikke kan lave et §3-område ud
af Slambassinet, når det er så forure-

kendt på det tidspunkt, hvor Naturklagenævnet glorde Slambassinet til

læse, at vandet er stærkt forurenet, og

i

sig selv en ret tvivlsom
påstand, der er da mange områder i

net. Det er

§3-område.

Fuglene i Tarup Grusgrave foråret 2005
Af Per Rasrnussen
Vinteren kom sent med

is og

sne.

Langt hen i marts lå søeme dækket af
is og fuglelivet gik i dvale. Inden søerne lukkede helt til sås op til 1500
troldænder og det er mange for området. I slutningen af marts steg temperaturen og is og sne forsvandt endelig. Med isens forsvinden begyndte
ynglefuglene at dukke oP. En del af
vandfuglene er her hele året, det gælder f.eks. troldand og blishøne, mans

lappedykkerne og vadefuglene forlader området

i årets

koldeste måneder.

Hvornår de ankommer afltænger af
vejret. Strandskade og vibe ankom i
februar, men forsvandt igør da kulden
satte ind, mens Lille Præstekrave ankom i slutningan af marts.

svale vil forsvinde efterhånden som
tilgroningen tager til.
Overvågningen af området består af
næsten daglige ture, samt flere mere
omfattende tællinger. Til det formål
har jeg inddelt området i mindre delområder hvor yngleparrene noteres på
et skema. Så er det nemmere at holde
styr på fuglene.
Jeg har fra starten fastlagt nogle regler for hvad der skal til for at fuglene
kan noteres som ynglepar. For ænder,
lappedykkere, vadefugle og gæs skal
der være unger tilstede for at man kan
tale om et ynglepar. For småfuglenes
vedkommende vil en sYngende han
blive regnet som et ynglepar- Der har
været flere år hvor den strikse regel

for vandfugle har betydet at bestanden, på papiret, er gået tilbage- F.eks.
kan meget regn i maj/juni betYde at
lappedykkernes reder bliver over-

Ynglefugletælling
Jeg har siden starten af 8O'erne optalt

i grusgravene, med hovedvægten lagt på vandfuglene. Området har de senere år stabiliseret sig.
da der ikke længere er aktiv grusgravning. Det har betydet at ynglebestandene tilsyneladende har fundet et
fast leje, hvor det kun er lidt udsving.

ynglefuglene

svømmet, og de derlor oPgiver at
yngle Ligeledes har færdsel vist sig
at have indflydelse lsær er det et
problem med hundeejeme der lader
deres hunde løbe frit. Der er godt nok
opsat skilte der forbyder løse hunde,
men tilsyneladende er der mange der

Det s§ldes naturligvis at der er en
øvre grænse for hvor man Par f.eks.
blishøns der er plads til i hver sø. Til
gengæld vil man nok med tiden se at
arter som lille præstekrave og dige-

ikke kan læse! Jeg har flere gange
fundet forladte andereder, og f.eks.

Lille Præstekrave lider
forstyrrelser i yngletiden.

Klyderne har taget godt mod det rry Slambassin. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.
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Ynglefuglene, en forrcløbig opgørelse
Her midt i maj kan man så små beglrnde at notere ynglefuglene. De første som kommer med unger er grågæssene, men i år er de meget sene.
De første unger blev set 28. april,
men der ligger endnu rugende fugle,
så det er endnu for tidligt at sige noget om bestandens størrelse. Der er
dog set mindst 9 par med unger så der
er fremgang i forhold til sidste år.
Gråanden er normalt også tidlig, men
de første ællinger er først set 15. maj,

gravene. Sidste år var de tomme, men
ikke i år! Begge kasser er taget i brug

og her midt i maj er det første kuld
klar til ringmærkning! Og når man
ved at istuglen kan fll op til 4 kuld pr.
sæson, så skulle der være gode muligheder for at fli den at se hvis man
besøger området. Begge redekasser

kan ses fra offentlig vej, og med et
teleskop er der fine muligheder for at
studere fuglene når de kommer med
føde til ungeme. Det er selvfølgelig

at nævne at man ikke

sarnmen med de første blishøre§llinger. Viberne er også kommet med

unødvendigt

unger, men endnu kun et enkelt par.

Hvinanden, som sensationelt blev
fundet ynglende sidste år, er set mange gange i løbet af foråret, Den 13.
maj blev en hun endda set flyve ind i
en af redekasserne, så det er formodentlig kun et spørgsmål om tid fur vi
kan konstatere at ynglefundet sidste

Den sene vinter har uden tvivl betydet
at fuglene er kommet sent i gang.
Ligeledes er der endnu kun lidt gang i
sangeme. Her midt i maj er der kun
enkelte rørsangere og ingen kærsangere eller nattergale, men nætterne er
også ganske kolde.
Af mulige ynglefugle er der set rød-

ben og fiordterne, som har udvist
yngleadfærd. Men om de bliver hængende er usikkert.
Sjældne ynglefugle
I vinteren 2003 blev der som bekendt
opstillet 2 redekasser til isfugl i gus-

skal gå ned

til

kasseme!

år ikke var en enlig svale! (Denne
profeti er gået i opfyldelse/red.)
Der er altså nok at se på i området, og næste artikel vil især lægge
vægt på ynglefuglene og forhåbantlig
vil der være fremgang over hele lini-

Natuglamge, Har til ringmerfuing. Den 12.

i

kik*ede i natuglekassen i min luve.
sen og
net med ringe. De var endnu ret små, luilkct
i gatry. Foto: Per Rasmussen-

en!

Keldsnor Fuglestation

tlf .26 56 74 17 .

Yngleforekomsten af Rørhøg i Fyns Amt, 2003'2004
Af

Søren Bøgelund

Optællingeme er foretaget På alle
sandsynlige lokaliteter. Jeg har selv

udført omkring 80% af tællingeme,

Rørhøgen blev fredet med jagtloven i
1967. PL det tidspunkt estimerede man

den samlede danske ynglebesønd til
150 par.

Fredningen gav arten nye ekspansionsmuligheder. Fra 1975 - 1988 er bestanden af ynglende Rørhøg optalt systematisk i Fyns

Amt

16

1983

2

1984

19122

1985
1986
1987
1988

105
103
106
?
103

1981

31

48
04

) Sikre ynelepar:

Konstateres
bedst under redebygningen i anden halvdel af april, samt i ungetiden (uni), når hannen foretager

Som det fremgår af tabellen etablerer
Rørhøgen sig i løbet af ca. l0 år, med
en fast ynglebestand på godt og vel

l@

par. I 1975 var der en ungeproduktion
pL2,7 pr. par.
DOF Fyns bestyrelsen besluttede foråret 2003 at gentage disse tællinger i

bytteaflevering til hunnen. I juli
ses de udfløjne unger almindeligvis på ynglelokaliteten i flere

ynglesæsoneme 2003 og 2004, med
henblik på at fastlægge ynglebestandens nuværende størrelse i amtet i forhold til tidligere år.

i

blevet opfordret

til via'Tlavrevimpen"

i

ornitologer.

i Fvns Amt 2003'2004
2003 2004
Region
:vns Amt i alt
105 1101112
34t35
32
anoelandffåsinoe
tr.rølØhavet

Rørhøo. Ynolepar i Fvns Amt
Par
Ar
Par
Ar
83
1982
12
1975
't1112

tologer, Endvidere er alle omitologer

uger.

Sandsynlige ynglepar: Fugle i
parringsflugt er iøjnefaldende i
april måned, hvor specielt han-

I

I

Østfvn

10

11

[ordfon

28

28

r'estfyn
Midtfyn/Sydfyn

15
12

11t12

Ud fra tallene kan det konkluderes, at
antallet af ynglende Rørhøge i Fyns

get af højre

vil give rum til en endnu

større ynglebestand i amtet.

Amt stort set er uændret På 100 -l 12
ynglepar siden midten af 1980'emeDer er heller ikke meget bevægelse

Tak

imellem de lokaliteter arten benyttede
for 14 år siden og i20032O04-

Tak

til

til DOF

Fyn for økonomisk støtte

undersøgelsen.

til alle der har bidraget med oplysninger om Rørhøgens yngleforekomster rundt omkring i amtet.

Det bliver nu sPændende at se om
fremtiden med flere naturoprettede

stormmåge-agtige

skrig.

26

17

vådområder,

nen laver flyveopvisning ledsa-

Der blev i alle undersøgelseme anvendt
følgende kriterier:

indraPPortere

ynglepar i deres hjemmeområde' Det er
især øeme Øhavet, områderne omkring Odense Fjord og Nordfrn der er
dækket ind via observationer fra lokale

Resultaterne kan

aflæses i tabellen.

1976
1977
1978
1979
1980

medens resten er udført af lokale omi-

og DOF Fyn Web at

27

Fra felten
Al Maftin Søgaard l\lielsen
af " Fra felten" dækker perioden l. februar.- 1 8. i uli. Periodens
pibeand
Ltev et rent tilløbsstykke. Derudover pænt med sjældenAmerikanike
Terner. obheder og en meget kortvarig men intens inyqsion af Hvidvingede
af
SU'
godlændes
servatiiner mærket med asteriks* skal
Denne udgave

- Periodens "hårde" observationer Hindsgavl6/3

Hvidsisken
Kongeederlugl

Stenbæk Strand'2213
Nakkebølle Ind. l913-10/4 (2. tund)
Brændegårds Sø 514 + 16-1914

Amerikans* Pibeand*
Selvheire

Karlsmosen 16-1714
Freltofte Mose 1614
Skovsgaard 2l14

Hærfugl

Lunde 3-715

Redhalset Gås
Sorlbuget Knortegås*

Lyø22-2614
Lyø2314

Damklire"
Stor Skrigeorn"
Skrigeon sP.*
Hvidvinget Terne

Stegø/Ivlågeøeme 2914

Rudkøbing 4/5
Broløkke 4/5
4 lokaliteter l3l5
Gulstav 2615

Steppehog*

Sortstrubet Lom

414 7l sØ,614 95 SØ,2314 70 SØ
Sønderhjørne (PDP, THI{, BEC).

Smålom sp.

9t3 159 NV Horseklint (SG).
Rorhog. Foto: Erhordt Ecklon.

Nordisk LapPedYkker

28

I

R Flyvesandet (SG). 2413
Brændegård Sø (ELM). 10-1214
Husby Strand (MMJ, FSH).

2t2

IR
IR

til

sammen 47 fuglel

Sorthalset LaPPedYkker
Fremgangen for arten er nærmest

og årets maksimum ved
Sundet er klar nY §nsrekort:2315 83
R!!! 55 ad + 28 pul. Derudover er en
del flere unger kommet til efter denne
dato. Til gengæld er der ingen fremgang ved Nakkebølle inddæmning
hvor maksimum var 29169 (DMZ)

eksplosiv

Mallemuk
5l2l død Måle Strand (MRP, KHL).
516

1.yns

Hoved (MIVIJ).

Skestork

I

22131ad han S Stenbæk Strand,
Vesteregn (TOE).

(MIil{).

R Gyldensteens Enge

Tundrasædgås

Sule

l0l4 2 R Flyvesandet (JHJ). 8/4 4 S
Horseklint (SG). 8/4 6 V,l2/4 2R+
I V, t5l4 2 R, 515 I V,616 5 V,716 I
V Fyns Hoved (flere). l4l5 I Y Tør-

212 22 R Barager Næbbe (TmI,
BEC). 2613 I Nøneballe Nor (THH,
SG).2813 I TryggelevNor §BJ).

resø SEK).

Sofibuget Knortegås*

2 R Gyldensteens

t717

t

2515

rR

Enge (JEB,

Jersore (SG, MIVIJ).

Øhxtdgård (AVL).

Rødhalset Gås

22-2614 I R med
(KHL, MPR m.fl.)

4

Bramgæs Lyø

Sølvhejre

Nilgås

5/4 I Brændegård Sø (GJØ) 16-1914
var der hele2 Sølvhejrer på Fyn: 16l7l4 I R Brændegård Sø og I R
Karlsmosen (flere). l8l4 I Brændegård Sø og l9l4 havde Karlsmosefuglen så fundet til Brændegårds Sø

(JSA). 14+2715 |
Nørreballe Nor (OHG m.fl.). 3+6/6 I
Snaremose Sø (EEE, MMJ).
314

Movnsklint

Rødhovedet And

2013 I han + I hun Tryggelev Nor
GilvlØ). 1816-1417-? I hun Sundet

lll4 I T Gulstav (FLB). l2l5 I N
Odense C (TSK). 2715 I R IIIlgeruP

Bjergand x Troldand
2012 2 ad han Bøjden Nor (THH,
BEC)

Talfeland x Troldand

4l4l
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Gulstav (SØB).

Aftenfalk
3/6 I T Gulstav (SØB). 18/6 I OF

Havøm

Brændegård Sø (GJØ).

Vaglel

I Horne Næs (Erik Damm). 9l1l5 I Bøjden By (Erik Damm m.

8/5

fl.).l2l5l

Trunderup (RYT). l3ls 2
Kajbjergskov (TSK). 3i6 I Horne
Land (PDP, EDB). 8/6 I
Holstenshuus (PDP). 1416 I Helnæs
Made (LBL). 1616 I Skovsgaard
(EEE). 417 2Home Land (PDP).

Plettet Rørvagtel

(GKN m.fl.).

(FLB). 2915 2 ad S Gulstav (OHG).
1916 I R Søgaard senere S Gulstav
(JSA, EEE). t6l7 3 R Søgaard (RYT
m.fl.).

op mod 60 trækkende På en dag!

2915

Den meget specielle og flotte Rørhøgehan der opdagedes i2004, sås igen
i år i Fjordmarken. I år lykkedes det
også for EEE at fll taget billeder af
fuglen, der er ekstrem speciel.

Sort Stork

Ilvid Stork

l4l5 I Ø Brændegård Sø (TSK).
I 2k S Gulstav (OHG). 316 4T

ad han Sundet (EEE,

Rørhøg

2. tund.

2215lRLærkedal(FIE).

Fiskeørn
Ikke en eneste obsewation af mere en
I tugl! Unægtelig noget tyndt i et
forår hvor Skagen satte rekord med

I

Udover ynglepar er der - sorteret for
åbenlyse gengangere - indberettet
følgende: juv.: 2, 2k 8,2-3k 2,3k2
2,341§,1, imm.: 3, ad.:4, ub.: 8.

Amerikansk Pibeand*
1913-1014 I ad han Nakkebølle Inddæmning (TFtrI m.fl.) er amtets blot

hvor begge sås sammen (flere).

Sort Glente
3/5 I NØ Noret, Tåsinge (EEE,
HKn). 4/5 I TI til R Fakkebjerg
(JSA). 5/5 I S Dovnsklint (MSN).

2514-1215

23142 adLyø (JSA).
2315

SBHm.fl.).

Skrigeørn sp.*
4/5 I R til NØ omkring Broløkke, set
fra Fakkebjerg er meget vel lig fuglen
fra Rudkøbing fll timer forinden.

Amerikansk Skarueand

Silkehejre

MI{H).

Stor Skrigeørn*
4/5 I S Rudkøbing(OHc).

Kongeederfugl

9/5 4 N Bagenkop Havn (SØB\.2215

Efter et år uden "pift" i amtet hørtes
en2l15 Eskør (MMJ).

Steppehøg*

I 2kNØ Gulstav (OHG).

I

2615

I

Hedehøg
16/5 I hun Ø Fakkemosen (EEE). 3/6
I T Gulstav (SØB).

Engsnarre
8/4

I

Davinde Sø (Carsten Hansen).

2515 Holckenhavn inderfiord GtrvIP)
2915 I PLø Mølle (SØB). 1916 I

han Sundet (JSA).

Sønderhjørne (FSH).
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Fiskeholm GHH, SG m.fl.). 8/5 2 R

Trane

l3l3-lll5

Rudkøbing (SWI). 2ll5 I ad Siø
(OHG). 2716-1817- har en adult holdt

der blev sat danmarksrekord på Sjælland.

til ved Rosengårdcentret!

Kærløber
l3l7 I adNr. Nærå Strand (THH)

2k fuglen på Odense Havn blev
frem til 2712 (Tl+l).

Enkeltbekkasin

Ride

163 fugle set, hvilket er
rigtig mange, men fint i tråd med at

!

!

(TttrI)

Middelhavsmåge

1612

I

Brobyværk (PEB).

gense Marina
bjerg (EEE).

l7l2 Bo-

(DMZ) 2413 I

ege-

set

l3l2 lk N + 2 ad R Knudshoved
(THH). l4l2 40 ad + 32 2k V FlYvesandet (THH). l3l3 I 2k NV
Horseklint (SG). 7/6 I ad V FYns
Hoved (SG).

Islandsk Stor Kobbemncppe

l/4 I Nørreballe Nor (SG).
Rovterne

l3l5 I

I)amklirc*

29/4

I

Stegø/Mågeøerne

Trods eftersøgrring blev fuglen ikke

Sortterne

set senere på dagen.

Meget, meget

2(han + hun), 4-516

fll observationer: 28/5
(AMC). 1316 4 Nørreballe Nor (KDJ). 14-1516 I Sundet

I

Odinshane
2315 I Slambassinet

I

(KDJ).

hun FjordmarI Nørreballe

Hvidvinget Terne
På årsdagen for invasionen i 1997,
var der igen storinvasion. Hele @.!l
blev set i Fyns Amt l3l5: 11.55 5 S
Løkkeby Enge (HKN). 16.55 6 R
Nøneballe Nor (FIE). 18.00-21.00 9

Nor (NBJ, TOE).

Almindelig Kjove
2014 2 SØ,2314 I SØ Sønderhjøme

(PDP) og 3 Ø Hov Nordstrand
(EDA). 3ll5 I N, I R FYns Hoved
Sorthovedet Måge

R Snaremosen (THH m.fl.). l3l5 27
R Karlsmosen (GJØ, FLB). Mærkeligt nok blev ingen set i de større søer. trods ivrig eftersøgning.

(THH)

l4l2 I ad vinter Ø FlYvesandet
614 | ad Viggelsø (TFIH) og

Turteldue

I

2515

(SG).

32

Salme Nor

(LBR).

316

ken (MMJ m.fl.). 917

Perioden gov en Rovterne. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

R Bagenkop Havn (SØB).

(M*l).

+

3k Klintebjerg (SG). l8l4 2 par'. ad
ad og ad + 3k, 22+2314 I 3k + 1 ad
JJ

I Gulstav (RYT).

marts
13!!!
I

aoril

mal

2

I

6

6

I
I

1

4

februar
Helnæs Made
Brunshuse
Fogense Enge

6

I

Fakkebiers
Flwesandet
Jersore

I
2

Brydegård
Bosense Marina
Gvldenstens Enge
Slambassinet
Æbelø Holm
Stise Ø
Bøiden Nor

3

l4!!!

I

I
I
I

Mosehornugle
Der er set helt utolig mange i senvinteren/foråret. abellen ovenfor angiver maximum. Sidste fugl var ret
sent på den 2215 I NØ Vågebakken
(MSN).

geskov Nyborg
skov Sø l.

Ilærfugl

Bjerglærke

Hollufgård

l,

Arre-

Hedelærke
1013-2414

udover

1614 I OF Freltofte Mose (PRA).
2ll4 | Skovsgaard (Jette og Georg
Pedersen). 3-715 I Lunde (FLB).

37 trækkende fugle. Der-

I SY Bederslev

(HEA).

r9/26 Lyø (RBZ).
Rødstrubet Piber
22151SY Fyns Hoved (SG).

Vendehals
Et meget tyndt forår med kun 3 fugle:

Sortrygget Hvid ViPstjert
2ll3 I V Horseklint (SG).
Sudden, Hindsgavl (LLC).

I

Fyns Hoved (MSN, MAT,
LAA) 2/5 I Svendborg (KNM) og I
Røjle Bygade (MMJ).
3Ol4

l,

lll4 I R

Nordlig Btåhals
2215

Grønspætte

På følgende lokaliteter er arten
hørtlset: Svanninge Bakker !!, Kongebroskoven 1, Hindsgavl l, Nakkebølle Inddæmning l, Korinth l, Bor-

I SY Horseklint

(SG).

Ringdrossel
214-1415

4l tugle set.
Stor Korsnæb. Foto: Biofoto/Erik Thomsen'
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Misteldrossel

Gulirisk

T Flyvesandet GLIH).2113
42 T Horseklint (SG). 2913 47 N Hov

8-9/4

1713

ll9

Nordstrand (SG).
Gnæshoppesanger
25 syngende fugle

i

perioden l3l4-

817.

f,'lodsanger
2215 I SY Naturstien, Rosilde (ESM
m fl.).
Sivsanger
Op til 4 syngende Naturstien,

(flere).

2 SY Rudkøbing (OHG).

Hvidsisken

dag... de 4 arbejdsdage var vel overståede, og jeg glædede mig til igen at
sætte kursen mod Blåvandshuk. Jeg

613 I ad han R kortvarigt Hindsgavl
(HHN + doffyntur)

§tor Korsnæb
2513 I ad han
RYT).

R

Egebjerg (EEE,

Rosilde Karmindompap
Eneste observation uden

for SydlanI S) Fyns

3 (2 SY +

Hoved (MSN).

SY Brændegård Sø (KDJ,

Laplandsværling

EDA).

ville dog rigtig gerne se den Rosenbrystede Tomskade, der nu havde oPholdt sig i Skagen siden mandag, og
det var jeg ikke ene om. Både observatør Rune TjømW, Per Bo Hansen
og lokale Ole Zoltan Gøller var friske
på an tur til det nordjyske. Vi aftalte
at køre fra stationen kl. 3.30 fredag
morgen. Jeg kørte spændt og forventningsfuld til Blåvand torsdag aften'
Det var skønt at være tilbage og jeg

opad, og der var god stemning i bilen'
Det var en klar og kold "høj§ksnat"

I

hvilket dog be§mrede os lidt, idet
det var perfekt trækvejr. Vi frygtede
således at tomskaden var væk- Som
timeme og kilometeme gik, blev det
lyst og vi var efterhånden tæt På de-

l2l4 1 Nordskov, Fyns Hoved (NBJ).
30141Gulstav Mose (via IItrD. lll5
Flyvesandet (MMJ).

Pirol

optil2

En *MEGA* på DOFcall-..
Endelig blev det torsdag eftermid-

4/4 I hun R Kristianslund, Bogense
(Ntril{).

Rødtoppet Fuglekonge
5/3 I Sibirien, Hundstrup (RYT). 6/4
Storskoven, Flyvesandet (TIilI).

l8l5-317

- uge 39 + 41 - del lll

Af Martin Søgaard Nie/sen

Drooselrørsanger

I

Blåvandshuk

l4l4 I SY Fåborg (PDP m.fl.). 5/5 I
han S Dovnsklint (MSN). l4l5 I hun
TF Dovnsklint (THD.

geland: 2215
3115-116 I

ll-

SY Flyvesandet (SG

stinationen. Et par DOFcalls begyndte

til 3 SY Æbelø

at tikke ind og Pludselig rev Per Bo
bilen ind i vejkanten samtidig med at
han nærmest råbte: "Der er lrommet
en *MEGA*|'En *MEGA* bruges af
nogle på DOFcall, når der meldes en
ekstremt sjælden fugl ud. "BonaPar-

m.fl.). 18/54/7 op

(JEB). 2315 2 SY Horne Land (PDP).
2315 I SY Odense Universitet
må være ny Odense art og unægtelig
et særpræget fund! 3Ol5 GYI-

(nfi)

I

I

densteen Skov (JEB). 1/6 Jerstrup
Skov (JEB). 916l Agernæs Storskov

temåge rastende i Hirtshals Havn!",
udbrød Per Bo. Vi blev helt euforiske
kiggede sPørgende På hinanden:

(Mrilo.

"Hvor er vi?". Det viste sig, at vi kun
var 30 km fra Hirtshals, men hvad
endnu bedre var - vi var kun 50m fra
den rundkørsel, hvor vejen gik af til

-

netop Hirtshals! Der var ingen tvivl
den ville vi se. Rune var den eneste i
bilen der ikke havde set arten før,
mens vi andre kunne snakke om den
tidligere havde set selv
fugl,
sarnme havn helt tilbage 1996- Det
var kun 3. gang denne amerikanske

vi

mågeart gæstede Danmark, og vi
glædede os til et kærkomment geniyn. Jeg sendte en sms til Henrik
Knudsan. Der kom Prompte svar'

'Schwarz Løvsanger, Knudshoved
TI{H'...... "Hvad!!!" Det må være
en joke tænkte jeg, men den var sgu
go' nok. Eeeeeeendelig slog Fyn tt!'
åen som mange ornitologer fra Sjælland og Jylland blot betragter (betrag-

tede?) som "noget de bare kører
over"! Nu var der mange, der ilede til,
for at se landets kun 17. "Schwarz",
der i øvrigt vur nY art for amtet-

Vores tur fortsatte ufortrødent mod
Bonapartemågen. Vi snakkede om, at
det her var perfekt timing, og det blev
bekræftet, da vi kom frem. Mågen var
fløjet fra havnen og ud På Øststranden hvor den nu stod helt perfekt - det
var simpelthen den måge der stod tættest på, badet morgensolen. FEDEST! Den skilte sig markant ud fra
alle de andre måger:
Den var meget lille og tud-

i

-
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i

i

tryf;:l<et
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forstærkedes meget

af at den var uproPortioneret kortbenet, nærmest som
en dværg! Hovedformen fik
dn til at associere til tamdue! Næbbet var helt sort.
Det var en adult i vinterdragt så nakke og halssider
var meget fint lYsegrå. Det
er dog svært at erkende På
fotos affuglen, lwillcet jo tYdeliggør værdien af feltsktser og -notater.

Den stod længe og

Poserede

lækkert for os, men vi ville gerne

flyve, så vi også kunne se
karakteristiske vingetegså
den
ning. Det var bare et spørgsmål
om tid, og efter godt 3040 minutter fløj den en kort tur for at
se den

Rosenstær i masten...

i øjnene på

Stemningen det sidste stYkke mod
Skagen var høj, og oPtimismen i toP.

os:

De yderste håndsvingfier var

"slrig"-lwide på både overog underside i skarP løntrast
til de grå indre håndsvingfier. Det l»ide felt lyste simpelthen op.

Det var en fed oplevelse, og vi
glemte fuldstændig vores oPrindelige måI, men efter at have været der næsten en time var Per Bo
ret interesseret i at komme videre. Vi 3 andre, der var travlt beskæftiget med at fotogafere og
nyde kræet indvilgede dog i at
køre videre mod dagens egentlige targetart

-

tornskaden.

lande endnu tættere på. Den ka-

Vi

havde været usandsynligt heldige,
og vi var godt klar over at der kan gå

rigtig mange år, inden vi ser

denne

fede mågeart igen.
Vel fremme i Skagen mødte vi lokale Knud Pedersen. Han havde dårligt nyt. Han havde eftersøgt tomskaden i over en halv time uden held. Nu
lyder en halv time jo ikke af særlig
meget, men de andre dage havde fuglen været meget medgørlig og siddet
frit fremme mange gange i løbet af en
halv time. Den melding kunne dog

samlet om fuglen. Vi kunne nu gå
tæffere på, og se hele fuglen fra en
bedre vinkel. Den sad nu helt perfekt
og solede sig, omgivet af unge stære.
Vingerne var tydeligt mørke og
i lØntrast til den ellers helt lYse grundfarve. Tøjlen var også
lys. Næbbet vor som sagt tYde'
ligt gult og laumt. Der sadflere gange stære lige ved siden
afden, og til stor overraskelse
for os alle var Rosenstæren be-

tydelig mindre! En

sådan
størrelsesforskel er ikke næv'nt

ikke slå os ud. Vi måtte ud at lede,
den kunne jo ha' flYttet sig lidt. Jeg
var kun l00m væk fra bilen, da jeg
opdagede, at der sad stære i masten
lige foran mig. Jeg har for vane altid
at tjekke stære, så denne flok var in-

i

fr

tidli'

gere Rosenstære. Som

med
Bonapartemågen ville jeg også
gerne se RosenstærenflYve for
også her at nyde kendetegnene
i flugten. ElæemPelvis kan den

lysende overgump kun ses i
flugt, men fuglen befandt sig
tilsyteladende alt for godt og

at banke af sted... lk Rosenstær
tænkte jeg med det samme! Frem

med scopet. Den sad ret skjult i masten, så jeg ikke kunne se de mørkere

ble'v siddende!

Det var en helt fantastisk tur, vi var
på. De 2 rigfiS!. fede fugle, vi havde

vinger, men jeg kunne se det gule
krumme næb, så det kunne ikke bare

set indtil nu, overstrålede fuldstændigt det faktum, at vi endnu ikke hav-

være en fejlfarvet stær. Men jeg ville
sgu alligevel godt lige se de vinger.
Jeg var nervøs for, om flokken ville
lette. Skulle jeg tage et billede til do-
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litteraturen, og ingm af os

havde ej heller set det

gen undtagelse. Jeg havde knapt sat
kikkerten for øjnene, føt iegfik øje på
en meget lys stær... pulsen beryndte

Bonaparte Måge, Hirtshals. Foto: Rune Tjørnlw-

i

masten, men da jeg ville
tjekke den, ku' ieg ikke finde den!"Ole kom hurtigt frem og alle var snart

satte sig

rakteristiske vingetegning sprang

de set tomskaden. På den anden side,
havde vi stort set heller ikke brugt tid
på at lede efter den endnu. Den efterfølgende time luskede vi rundt i området uden at se noget til vores targetart. Vi var efterhånden godt klar over,
at den nok var over alle bjerge.

kumentation eller ringe til de andre
først? Jeg bestemte mig for at ringe
med det samme. Da jeg hk fat i Ole,
sagde han: "Det var sgu pudsigt. Jeg
har lige haft en lys flyvende stær, som
39

80% af Skarv. Hovedet var
lille og slanh, nærmest som

Topskarv. Scopet blev sat på. Den var
godt nok lille, men den sad med ho-

enfortyklælse af halsen. Nakken var således helt afrundet,
panden høj og steil og stru-

vedet den anden vej, såjeg kunne ikke se næbbet eller hovedproportio-

neme. Den drejede hovedet

et

Par

ben

gange, og fremviste nu den karakteristiske næb- og hovedprofi. "Det var

fildig

og også "steil"

-

som en slags "hængestrube"Næbbet der sYnedes Påsat
den fortyk*ede hols var Pro-

portioneret som en tYnd
pommes frites. En Parallel til
indtryA:læt af det Påsaue næb,

forkastet af SU. Jeg havde denne
gang mutiglred for at dokumentere
fundet med fotos, så i stedet for at
ringe til de andre - somjo nok stadig

er som en gulerod eller lignende stuklæt i en snemand
som rupse.

Farverne var sYære atfå set i
modlyset, men den lYse slrubeplet var dog tYdelig, og de
lysefødder sås også.

sad på Sømandshjernmet og skovlede

valgte jeg at

kartofler indenbords tage et par billeder gennem scopet.
Mens jeg sad og tog billedeme, hørte

Den sad lige ved siden af3 Skarver,
så sammenligningsmulighedeme var
perfekte. Så giorde det knap så meget'
åt det rat næsten stik modlys. Fuglen

bilen. Efter velendt middag kørte de
ne.d på

Ung Rosenstær, Skagen Havr. Foto: Rune

fiørnlw.

jeg. Det ligrede
40

unægtelig

kunne de godt se, at jeg
intenst på de Skarver,
noget
kiggede
godt
ude
sad
der
På molen, og kunne
regne ud, at der måske var noget I
gærde...IGEN!
Min prompte melding fik dem lYnhurtigt ud af bilen og fik scopet på kræet'
Den sad stadig med hovedet skjult, og
der var lidt debat om, hvowidt det nu

ret.

fandt mig

tankeme, eftersom der var set en del
på Sveriges vest§st i ugens løb. Der
var meget fll måger i havnen, så jeg
brugte en del tid på nogle juvenile
Hav- og fiordtemer. Jeg gik ud, så jeg
også kunne tjekke de fugle der sad På
stenmolerne. Der sad et par enkelte
skarver på vestnolen, og hov... den
ene så sgu da lidt klejn ud...
"Topskarv??? ! ! ! Jeg kan da ikkc være så heldig? Eller ka' jeg? ", tænkte

Madpakken gav en Topskarv...
Efter en meget begivenhedsrig morgen og formiddag, var de andre godt
sultne. Sømandshjemmet på havnen
blev derfor deres næste destination.
Jeg derimod, havde spist af min medbragte madpakke, og med fuld ank af
energi og selvtilli4 ville jeg tjekke
havnen for måger m.m. Skagen havn
er altid et "giftigt" sted, og måske
kunne jeg finde en Gråmåge eller måske endda en Topskarv. Arten var i

havnen for at hente mig. Da de

blev fotognferet og filmet, feltskitse
blev lavet og feltkendetegn€ne note-

en

Efter at have kigget På fuglen

i

godt

l% time fløj den over og satte sig På
Østnolen. Den fløj meget tæt På os,
og flugten var en smule mere elegant
end hos Skarv.

Dagens 3. sjældne fugl og igen var

denne yderst samarbejdsvillig. Vi
havde nu fået endnu mere blod På

ToPskarv. Rune blev dog
overbevist, da den ret hurtigt viste

var en

tanden, men grundet den fremskredne
tid, valgte vi med god samvittighed at
sætte kursen mod Blåvand efter en
helt uforglemmelig l. oktober.

hoved og næb frem På bedste vis.
Topslramen var tYdeligt slan-

kere, og størrelsen var ca'
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Mit ubetinget bedste dip... ... ... ... ..
Jeg var helt opPe Lt køre, og at vi

ovre lige i det øjeblik, men vi fik blod
på tanden og var klar til selv at finde

dippede Tornskaden betød minimalt.
Det her var simpelthen mit bedste dip
nogensinde. Jeg var vildt stolt og
glad. Det er ikke hverdagskost at fin-

noget.

de

2

sjældne

og

samarbejdsvillige

fugle på en dag og så endda indenfor
få timer. Stemningen i bilen var da
også nærmest euforisk. Vi var ikke til
at s§de igennem. 3 fede fugle, hvoraf vi havde fundet de 2 selv. Hvad
blev det niDste? ;-) Hele vejen hjem
snakkede vi ivrigt om dagens oplevelser og vores drømme om kommende
tugle.

Storpiber over stationen...
Dagen efter var vejret skiftet igøt.

Overs§et med dis og

snuskregn.

for at ringmærke,
timer, inden
nogle
varede
men det
kunne
nettene
og
oP,
holdt
regnen
Knudsen kom ud

komme op. Ventetiden blev brugt På
at berette højt og lavt om gårsdagens
succeser. Under en netrunde hørte vi
et meget karakteristisk kald oppe i disen. Storpiber. Desværre kunne vi intet se, men den varmede alligevel På
en ellers begivenhedsfattig dag. Rune
var i mosen, og hørte i samme tidsrum den formentlig samme Storpiber.

Prærieløber i nabolaget...
Efter den stille lørdag skete der igen
ting og sager om søndagør. Vejret var
klaret op, det blæste med jævn vind
fra V-SV så der var forventninger til
morgenobsen. 2 Mallemukker var det

mest ophidsende, og jeg nød igen at
havobse. Efter endt morgenobs fik vi
melding om Prærieløber ved Fiil Sø.
Vi kørte med det silnme. Jeg havde
kun set arten gang, og Rune havde

I

aldrig set Prærieløber, så igen var
sternningen høj. Vel fremme fik vi
udpeget fuglen. Dør gik langt inde på
en stubmark og var til tider umulig at
se. Det lykkedes dog, og vi fik set den
"lille og slanke brushane" strække

hals på bedste "girafrnaner" flere
gange. Efter den succesfulde tur brug-

te jeg eftermiddagen På kratlusk På
Nyeng, hvor en Stor Korsnæb lod sig
bese fint i toppen afen gran.
Regn, regn og atter regn...

gyndte, da der lød et brøl fra l(nudsen, som sad oppe foran comPuteren.

Vejrudsigten for resten af ugen så
unægtelig ikke ud til at blive Christiansø vejr. Knudsen valgte alligevel at
tage til Chrø, hvorimod jeg blev i
Blåvand. Dagens morgenobs blev afbrudt af regn, og det forsatte ufortrødent resten af dagen. Hvad gør man

Vi f6r op og Knudsen kunne meddele,
at de stod med Danmarks første levende Stribede GræshopPesanger i
hånden på Christiansø! Fy for søren
en melding. Vi ville geme være der-

regner en hel dag? Rune og jeg satte
os foran computeren og brugte et Par
timer med fuglestemmequiz. Vi øvede kaldene på en masse af de mere

Dagens klart største samtaleemne be-

så på en fuglestation, når det bare øs-
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sjældne østlige småfugle. Mange af
dem stod højt pL ønskelisten, så de
blev øvet flittigt. Til sidst sad nogle af
dem lige i øret. Heriblandt nogle af de
phyller, der var størst chance for i
krattene. Vi følte os godt rustet til

kratlusk, så nu måtte regnen godt
stopp€... Det gjorde den også i forbindelse med vejrskifte om natten'
Vinden aftog og drejede fra SV om i
S-SØ. Det passede os helt perfekt. Vi
var ved at være lidt trætte af blæsevejr, og med den vindretning var der
dømt småfugle, ringmærkning og

("ringmærkningsbibelen" skrevet af
Lars Svensson"), og vingen blev måltDen var god nok. Dværgværling lk
ny ringmærkningsart for Blåvandshuk
fuglestation og ny art for både Rune
og mig. Vi var helt oPPe at køre, og
da Bent egentlig var midt i en rundvisning, fik deltagerne nu også oplevet vores begejstring over en enkelt
lille tugl. Vi fik også ringet til Ole
det var godt nok ikke nY art for ham'

-

-

men han ville meget geme se den i

Vi fotograferede kræet ivrigt,
inden den blev sluPPet. Præcis en

hånden.

kratlusk.

time efter den blev fanget.

Ilværgværling i nettet...
Forventningeme var høje den efterfølgende morgen. 5. oktober sagde

optimismen var nu endnu højere. end
da dagen startede. Dværgværlingen

Vores forventringer var indfriet, og

kalenderen. Rune ringmærkede, og

fra toPPen af

en

klit. En melding om Blåstjert

fra

Hanstholm øgede oPtimismen

der

jeg

morgenobsede

-

var lagt op til kratlusk resten af dagen. Efter endt morgenobsewation
skulle jeg lige konsumere lidt føde og
lægge slagplan for kratlusken. Midt i
maden blev jeg dog afbrudt, idet Ru-

smagt så

det er en Dværgværling"! Det lød
som englesang i mine øre, for hold
k... hvor ville jeg geme se sådan en,
og så endda i hånden. Bent tjekkede
dragtkendetegn

i

gdt!

Hvidbryn i krattet...
Vi startede med Hvidbjerg Camping.
Det er et godt sted, med mange §nde
hegn, der er forholdsvis nemme at
gennemskue. Vi havde kun gået 30
meter, da en fugl kaldte højt i det pilekrat, vi gik langs med. Vi nærmest
kappedes om at råbe bryn, idet den
fineste Hvidbrynede Løvsanger sad
kun få meter fra os inde i krattet. Det
var da for vildt det her,...vi havde
godt nok held i sprøjten i dag,..igen i
dag! Jeg er helt vild med den art. Den
er så flot og karakreristisk, og jeg el-

ne kom med "noget i Posen". Kameraet blev fluks fundet frem, hvorefter
jeg løb om til Rune og Bent der stod
inde i Ringmærkningsrummet. Jeg
kunne godt se På Runes ansigtsudtryk, at der var noget i gære... ... Bent
bad om, at vi lukkede døren! "Vi tror,

alle

i

nettet, da Rune gik
nu var der dømt
så
lukningsrunde,
Inden da nød
baner.
lange
i
kratlusk
vi veltilfredse vores middagsmad - og
sjældent har en klaPsammenmad

havde siddet

sker de vingebånd og den øjenbryns-

Svensson

43

lille måge i lanstantflugt
over horisonten, vil mine

havde dog rigeligt at fejre, og vi
glædede os til flere småfugle næste

en

Vi

tanker da associere

dag.

nemåge,

for

til

Sqbi-

såvel Rune og

jeg synes, det var meget På'
faldende.

Generelt

for de Sabinemå-

ger vi så, Yar flugtformen
ofie lcanstant ahiv, hm af'
brudt af kort glid. De var
målrettede
kun blæst en halv dag og som forventet bød morgenobsen ikke på det store
træk. En lk Lille Kjove blev det dog

hvorimod det blev til 4 Store
Stormsvaler og en lk Sabinemåge På
aftenobsen - dermed en af de klart

forveksler Sabinemåge

at

stribe. Efterhånden som jeg har set et
par stykker, er jeg blevet meget oP-

mærkiom På, hvor forskellige

de

deværelse og for iagttageren
er det jo helt Perfeh. Trods

de ivrige fugle er det ofie

forhotdsvis let at iå fuglene

Vi kunne nu nærmest gå På vandet og
var overbeviste om, at dagen ville

En pudsig adfærd som jeg
har set flere gange, og også

for

i

kikkerten.

som en mellemform.

gældende

oPPe

rundt i fuattet, mens de kalder aggressivt med høje lstavelses lYde. De afslører
således tYdeligt deres tilste-

De varierer således en del i
farve og l<ontrøst. EksemPel'
vis: lwor grønne ryg og vmger er, lwor tYdelige vingebåndene er - især detførste,
samt lwor l<ontrastrige vingebånd og rcrtiærl(anter er'
Denne var ret tYPisk, og i
forhold til dem ieg tidligere
har set, vil jeg betegne den

var

var

Det var min Sabinemåge nummer

ot "tottes" med en Gransanger. De 2 "kæmPende" PDller flYer hrtrtigt og ivrigt

egentlig er.

-

den Jlere gange

bringe flere brYn - det glorde den nu
ikkel selvom vi trawlede mange kilometer krat i de efterfølgende timer'

denne

HvidbrYnede Løvsanger var,
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men

sammenlignes

med,

fl"St'

form, er Dværgmågens noget mereflYvsk og "hoPPende". Det kan derimod være

bedre.

Tj ørnløv'

flugtlinjen

som sådan ikke den art, man

til,

Dværgværling, Blåvand Fuglestation' Foto: Rune

og

retlinet med enkelte "hoP" a
la Dværgmåge ned mellem
bølgerne. Dværgmågen er

13

en øvelsessag at skelne unge
Rider med dragt som unge

(18/9: l, l9t9 3, 2Ol9'. 3, 2l 19: 2, 219:
l) indenfor de sene2, 6110:
helt tosset med den
er
Jeg
ste 3 uger.
en af mine targevar
det
da
måge, og

l,7ll0

k-

Sabinemåger fra netoP
binemåge. Ridensiiz er dog
markant anderledes, idet det
først ogfremmest er en stør'
re fugl. Flugten er ligesom
Sabinernåge også terneagmen ikke så marlrant'

tartår var jeg ovenud tilfreds' Det
eneste minus var, at der ikke havde
været en gammel fugl imellem' Især
fordi der var set adulte fugle flere da-

ig,

ge ved såvel Ørhage og Nr. LYngvig

flugt er oftere Præget
af glid og af at fuglen glider
mere op og ned i forhold til
horisontlcanten.

Dens

Med de mange ieg havde
set, ha'de jeg brugt en del
tid På at øYe mig i fuglens

og diskutere dene med
Rune. Et noget siovt, men
dog ffildende træk var, at
de næsten alle sammen fløj
mere eller mindre konstant

iiz,

Det blev ikke den sidste Sabinemåge,

jeg fik set. Dagen efter bød PL 2 af
rtugt"n. men
dem.

over horisontlinien! Jeg har
atdrig læst om netoP dette,
men kommer der i fremtiden
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så var det også slut med

Storpiber på Grønningen

Selvom det stadig blæste en hel del
fredag d. 8. oktober bestemte jeg mig

for at

satsel00% På kratlusk. Jeg
trawlede laat efter krat, men de fleste

kameraet frem af tasken. Under

foto

graferingen hørte jeg pludseligt et
velkendt, karakteristisk og højlydt
Storpiber, men hvor? Jeg

"schreep" kiggede straks op, og ddr... På kun
50m afstand og helt lavt over diget,
kom den store og langhalede krabat af

en piber flyvende. Den fløj

i

bløde

store buer langs diget nordpå. Da jeg
mistede den af syne, ringede jeg fluks
til Rune på stationen. Der var en god
chance for, at den ville trække forbi
stationen, som jo ikke ligger langt
derfra. Rune f6r da også ud afhytten,
udør dog at løte eller se s§ggen af
den. Jeg var ovenud tilfreds. Jeg havde set endnu en af targetarterne og

oven

i

købet fitet den som ædelart.

Dagens satsning var nu en succes. Jeg
fortsatte, og hen ad eftermiddagen
lagde vinden sig fuldstændigt. Jeg var

ikke en locustella med den hale?",
tænkte jeg. Fuglen var stort set ensfarvet brun på oversiden og fløj med
spredt hale som en Græshoppesanger.
Den Stribede GræshoPPesanger fra
Chrø fra weekenden PoPPede også oP
i tankerne. Og hvad med Pallas? Begge er vildt sjældne, men når de nu
havde haft en Stribet På Chrø og der
havde været nærmest invasion af Pallas i bla. Holland for kort tid sideq så
var alt jo muligt. Jeg havde ikke lige
kendetegnene i hovedet ogjeg havde

pokkers nok ingan litteratur med.
Uanset hvad, måtte jeg jo tjekke den
så godt jeg kunne. Det var ikke let den skulkede som forventet helt vildt.
Jeg fik dog set den sidde langt inde i
busken, og også set den flYve igen 2
gange Det var nu blevet så mørh, at
det var svært at se og fuglen var helt
sunket i jorden. Jeg ringede derfor til
Rune og bad ham slå oP i fuglebogen'
Jeg var nu sikker På, at det var en af
Græshoppesangeme,

bedste bud. Stribet kan dog ikke helt
udelukkes hvorfor den forbliver ube-

stemt. Jeg har aldrig feltobset en

nu på Nyeng, hvor flokke af Kortnæbbede Gæs kom "gakkende" mod

Græshoppesanger om efteråret' så det
var en noget sPeciel oPlevelse'

syd - herligt.3379 sydtrækkende blev

det

men hvilken?

Ud fra det jeg havde set, syntes
Græshoppesanger at være det klart

til i løbø af de 3% time, jeg var

4 ringmærkere og en sekretær!...
I løbet af natten til d. 9. oktober drejede vinden igør om i "småfuglehjørnst" - øst. Ole var kommet ud På stationen for at ringmærke hele ugen, så
det var god timing. Det var s§eg og
s§eme hang meget lavt, så det var

der. Det var dog en noget mindre
fugl, der løb med min største oPmærksomhed og koncentration den
eftermiddag. Under min kratlusk i
noget græs/semirørskov skræmte jeg
en lille sanger oP. Den fløj lavt hen
overjorden og ind i en busk. "Var det
4(t

rigtig godt ringmærkningsvejr.

Som

ventet var der da også godt med fugle
i nettene. S§eme blev hurtigt tykkere og kort tid efter begyndte det at
snuskregne. Jeg skal lige love for, at
det med dt resulterede i mængder af
fugle i nettene. Ole indså hurtigt, at
han ikke kunne følge med selv, og

såvel Rune som en anden tidligere
ringmærker blev hurtig shanghajet.
Gnurden til, at det var lidt kritisk, var
regnen. Når fuglene hænger i nettene
og bliver våde, bliver de hurtigere
kolde og kan derfor ikke tåle at hænge så længe. Det viste sig, at der faktisk var så mange fugle, at end ikke
de - nu 3 ringmærkere - kunne magte
at følge med! Stationsforstander Bent
fik et opkald, og der gik ikke længe,
før han ankom. Nu var der run På....4
mennesker pillede fugle ud af nettene
og satte ring på, mens jeg havde mere
end rigelig travlt med at notere, hvilke fugle der fik hvilke rinpumre. Det
var sjovt at være med til, og der var
ingen tvivl om, at førsteprioriæten var
og er fuglenes tarv. Fuglene sad således ikke længe før de blev pillet ud.
og ingen fugle led overlast. Heller ikke de 35 fugle, der på en gang hang i
nettet F8 i §nhaven - hvilket syn.

for fuglen blev helt problemfrit befriet fra netmaskeme. Jeg havde "pillet"

min første fugl nogensinde og satte
ring på. En lk Fuglekonge. Det var en
fed følelse, og jeg måtte jo fortælle en
noget overrasket Ole, at det var min
første! '§ri er det bare med at lcomme
i gang", sagde han. Fedt, tænkte jeg hvorefter jeg fik lov at ringmærke de
næste fugle. Da Ole sluttede ringmærkningen, lød totalen på 330 fugle.
En super dag, det klart bedste ringmærkningstal i hele efteråret.
At være med til ringmærkning er noget helt andet end at feltobse. Det er
forunderligt at stå med fugle i hånden,
at se dem så tæt på! Som ringmærker
ser man dragtdetaljer man aldrig før
har lagt mærke til, eller som man kun
kan se på så tæt hold. En fascination
uden lige! Er det nu den ene eller den
anden art? Hvilken alder er fuglen, og
er det nu en hun eller han. De næste
dage gik jeg med Ole rundt, og fik lov
at ringmærke omkring 50 fugle i alt.
Det var vildt fedt og hvor lærte jeg

meget nyt. Ikke alle fugle var lige

nemrne

at befri fra netmaskeme.

-

Gærdesmutteme var nogle banditter
de filtrede sig ind. Så var det ekstra
vigtigt at bevare roen og overblikket.
Det synes jeg gik rigtig godt, men det

var nu også rart at hjælpen var lige
ved hånden, når det kneb! En af de
fugle, der især var sjove at se i hån-

Jeg ringmærker!...
I løbet af formiddagen klarede det lidt
op og mængden af fugle aftog betydeligt. Jeg havde i lang tid haft lyst til
selv at prøtte, da Ole sagde'. "Piller
du lige den Fuglekonge der? ". Jeg

- sjovt at se næb og
kløer på klods hold. Nu var det jo ikke ringmærkning det hele og et besøg
på Nyeng for om muligt at genfinde
den, var Træløber

havde studeret teknikken utallige
gange, og jeg må ha' glort det godt,

locustellaen kastede en Mosehomugle
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af sig. En Laplandsværling blev også

til

en leucistisk Sølvmåge!

hørt mellem runderne.

Skovsneppe i nettet og Hvidvinget
Måge på stranden...
Sidste dag. Det havde været en klar
nat, og der var rimfrost På græsset!
Alt i alt en flot morgen På hukket ingen s§er og ingen vind. Jeg var

igen med Ole rund! da han oPPe i

flnhaven pludselig brølede og kastede

sig på bedste Peter Schmeichel-vis
ind i et net. Hva' f.... sker der? Han
havde kastet sig over en Skovsneppe!
Hold da op, sådan en havde jeg ikke

lige forventet, og hvordan ser sådan
en egentlig ud? Jeg havde tidligere
kun set arten flyve, så det var en helt
ny oplevelse. Jeg blev overrasket over
det meget lange næb, og hvor var den

egentlig stor! Og hvilken fierdragt.
Fuglen kom i en pose, idet runden

3 fantastiske uger...
Alting har en ende, og det havde den
her ferie desværre også. Det havde
været nogle fantastiske uger. Både
fordi jeg havde set en masse spændende fugle og fået en masse gode
oplevelseq men også fordi livet i de
dage kun drejede sig om fugle, fugle
og atter fugle. Jeg havde set masser af
fugle. Havfugle, småfugle, hits og

ringmærkede fugle. Ja, stort set alt,
hvad jeg næsten havde drømt om. Jeg
havde igen fået smagt På min snart
mangeårige drøm om at være en hel
sæson på en fuglestation enten som
obsewatør eller ringmærker for at op
leve fugle, fugle og atter fugle, og efter disse 3 uger har drømmen blot fllet
endnu et tak opad i mit livs prioriteter.

skulle gås færdig først. Så ringede telefonen. Nogen havde en sandsynlig
Hvidvinget Måge på stranden! Nå,
skulle jeg nu vælge at se SkovsneP-

Til slut skal det siges,

pen ordentligl eller løbe ned og se
mågen? Selvom mågen blev sikkert

udtrykt det så sigende:

at

jeg følte mig

meget heldig med at se så mange go-

Skovsneppe, Blavand Fuglestation. Foto: Rune Tjørnelev.

de og sjældne fugle På så kort tid,
men som en klog mand en gang har
"Jo mere du træner(i denne
sammenhæng: kigger fug-

bestemt, valgte jeg sneppen. Og hvor
var den fed! Det viste sig senere at
være dobbelt klogt, for den Hvidvingede Måge blev senere efterbestemt

le), jo mere heldig bliver
du!".
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FOTOVTORKSHOP
DOF Fyn arbejder på i efteråret at alholde I -2 "workshops" omkring digrtal fotografering og efterfølgende billedbehandling. "Workshoppen" påtænkes at
omhandle praktisk fuglefotografering kombineret med efterfølgende billedbehandling. Hvilke krav stiller vi til et godt billede? Hvordan kan man klippe og
"restaurere" et billede så det tager sig bedre ud? Disse spørgsmåI, og meget
mere, er det hensigten at arbejde med. Hold øje med DOF Fyns hjemmeside
www.doffun.dk eller kontakt Hans Rytter petl.Jrf- 62 27 20 26123 34 86 36
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dre spændende fugle, der rastede her,
men her var heldet ikke lige med turlederen.

Vi

Vintertur til Hindsgavl den 6. marts 2005
det ene af

arrangementeme aflYst oP til denne
weekend, og ikke 2 timer efter aflYsningen ringede en fugleven, og spurgte om ikke han og en mere kunne køre med til Hindsgavl, hvis altså at jeg
skulle der hen. Og således blev dø så
aftalg at vi skulle mødes sørdag mor-

gen kl. 7.45. Alt i medens jeg så stod
og smurte madpakken denne søndag,
ringede mobilen, og en brødebetynget
fugleven spurgte om jeg var forsinket.

i

god tid til at samle
som aftalt. "Øh, sL
7.45
kl.
ham op
jeg
for det var 6.45
forkert,
sagt
har

Næh, jeg var

jeg mente!". Nå, han fik besked På at
ringe til den anden deltager, og en
hurtig indpakning af mad, kaffe og
frugt fulgte. Dejligt med en bil der
virker i 8 gr. Frost, og med lav flYvning hen over Vestffn nåede vi P-

idet indledningen lød noget videre
forkølet! Turen fortsatte over til

Slotsbakken, uden de helt vilde hits
på Fænøsund. ToPPet LaPPedYkker,
Knopsvane, Edderfugl, Strandskade,
Sølvmåger sarnt Skarv og Gråkrage
gav det på bogen.
Det mest oPhidsørde var egentlig
at skulle forcere de mange stejle op
og nedture i bakkerne, når nu sneen lå
i pænt frossent lag. Lidt sjovt og anl
derledes var det også at møde folk på
langrendsski. Det har jeg dog aldrig
før oplevet På en fugletur.

Fra Slotsbakken gik det videre
mod nord og over På "fastlandet" i
skoven, hvor

vi fulgte stien i

havde forladt Pladsen.

Og hvilken herlig morgenstund!
Frost, klar blå himmel og snedækket
park samt så vindstille, at de mange
fugles begyndende sang klart kunne
høres. Turen gennem Parken bragte
ivrigt "syngende" SPætmejser og
Blåmejser samt Bogfinker. Der var
dog en enkelt Bogfinke, der endnu
ikke havde fået varmet stemmen oP,

on, så i et vådområde travede han
rundt i håb om at der skulle være an-

50

mejse, Spætmejse, Bogfinke og Kvækerfinke. Så var der lige et stykke
med høje lærketræer. Og minsandten
om ikke der højt oppe i lærketræerne
kunne ses Gråsisken, Hvidsisken (en
stor sjældenhed!/red.), Grønsisken,
Stillits, Grønirisk og et enkelt par Lille Korsnæb. Flere steder På turen
gennem skoven og oP gennern all6en
kunne vi se Korttået Træløber. En enkelt Musvåge blev det og§å til højt
over Hindsgavl.
Klokken nærmede sig frokosttid,
så turleder Michael foreslog at vi kørte til Gals Klin! hvor vi måske kunne
være så heldige at se Grønspætte- Det
var vi dog ikke. Endnu en Musvåge

an-

lvkpå

markvejen, og vende tilbage til fast
underlag. Men vi fik dog et lille kik af
Toppet laPPedYkker, Skarv, KnoP
svane, Edderfugl, Hvinand og et Par
Tårnfalke.

Michael økkede for god ro og orvi takkede ham for endnu en
ud i det Vestffnsketur
dejlig
Men havde vi nu set nok? Nej,

den, og

mine pas
det gode
Helnæs.

d til

Musvåger og 4 Tåmfalke. På dæmningen ved landfæstet på Helnæs siden, blev set 3 Musvåger og 2 Tarn'
falke samt 75 sanglærker.

Åuv,
lykDet
Hulduer.
finde
vi
skulle
hvor

markvejen henover Helnæs Made, så

skov-

gerne kommenterede lokaliteten med,
at det lidt mudrede vandløb i buskadset / skovbrynet var lige et herligt område for en SkovsnePPe. Så han gik
ned i mod kmttet og ganske som udtalt,fløi en SkovsnePPe ud derfra. Og
om det så ikke var nok, gentog han
seancen yderligere 3 gange På ruten
med lige så stort held. Turlederen
ville ikke stå tilbage for den præstati-

pladsen ved Hindsgaul inden Michael
Mosebo og de wige 12 deltagere

oF

levede Sortmejse, Blåmejse, Hale-

Af Børge Rasmussen
Til stort held for mig, blev

fortsatte vor vandretur og

Den officielle tur skulle sluttes af
på Husby Strand. Der kom vi også
næsten ned til. Ca. halwejs var sneen
så dyb, at det kneb for hjulene på turlederens bil at nå ned til fast grund,

kedes, og det blev yderligere til Ringduer i stort tal, et par Dobbeltbekkasiner, Gråkrage og Sortkrage samt en
riuitende Musvåge.
Videre til Fønsvang betragtet oppe

fra

Selvom der var en del sne

På

lykkedes det at komme helt der ud'
På vejen ud til stranden så vi en
rastende Fjeldvåge, og på vandet var
der Skaw, Fiskehejre, Grågås, Gravand, Hættemåge, Stormmåge og

kirkegårdsskellet bag kirken'
et Par Kort-

Sølvmåge.

Vi koncentrerede os nu om baglandet, hvor vi fik en Sanglærke og en
syngende Gulspurv samt en lille flok
Stillits foruden Gråkrage, Sortkrage
og en enkelt Ravn- Men turens formål
var primært at se den På DOF-FYn

Sædgæs og herimellem

næbbet Gæs, Fasan, Ringdue, Sang-

lærke, Bjergpiber, Engpiber, Sjagger,
Stær, Allike, Råge og Gråkrage samt
en enkelt Musvåge blev det til.
Videre til Eskør hvor det blev til Lille
Iappedykker, Kærhøg og Ringdue'

indberettede Mosehomugle. Og den
oplevelse fik vi også med. En enkelt

5l

ristede længe På en Pæl ganske nær
ved, så der var god mulighed for at

se

den nærmere an i teleskoperne. Senere fløj den sammen med 3 andre rundt

over Maden, og gav os en stor oPlevelse ud i uglers flYvekunst.
På turen tilbage over Maden så vi
par
Blå Kærhøge i Paningsleg og et

NAKKf, BøLLE ITIDDÆMNING
Den 20. marts kl- 8.00 var Niels
Bomholt anføter for 15 deltagere på
en tur til et af FYns nY vådområder
Nakkebølle Inddæmning. Dagen før
havde Tim Hesselballe fundet en
Amerikansk Pibeand for næsen af Niels, der i betragtning af hans mange

flugI. Desuden blev det til en lille flok
Stær og ligeledes en lille flok Sjagger,
der alle fouragerede På engen.

Endnu en spændende og

den,

selskab med

ll8

Pibeænder.

SUNDET
Lars Bonne Rasmussen var leder af

søen, hvor der udover laPPedYkkeme

i

blandt andet blev set Knarand og
Skeand. Man forsøgte forgæves at
finde Kernebider og lsfugl og skiltes
efter et par timer. Flere af deltageme
tog videre til enten Karlsmosen eller
Brændegård Sø

-

begge steder husede

Sølvhejre. en passende afslutning på
formiddagenl

Fyns ture. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.
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i

timer på stedet ikke syntes, at det var
helt retfærdigt, at det blev Tim der
faldt over kræet. Deltageme var under
alle omstændigheder sPændt På om
anden stadig var På Plads, og det var

lejligheden til at se Fyns bedste "lappedykkersø", hvor der ses Lille, ToPpet, Gråstrubet og ikke mindst Sorthalset Lappedykker - 18 blev det til
af sidstnævnte flotte fugl. Lars fortalte om Sundet og man gik rundt om

af DOF

særde-

Foruden Grågæs og Sangsvaner kunne man blandt andet glæde sig over
hele 79 Lille Skallesluger' Troldænder, Skeænder og en enkelt Sorthalset
Lappe§'kker. [ åen huserede en Isfugl og en Fjeldvåge fouragerede over
markeme. Man sluttede af med en tur
skoven, hvor der blandt andet var
Ravn og Korttået Træløber. Man skiltes ved middagstid efter en flot fugletur.

en tur til Sundet i Fåborg den 17
april. l0 fuglekiggere havde benyttet

Der blev set Fjeldtåge pållere

i

leshed dejlig dag i gode fuglevenners
selskab var slut, og autopiloten blev
sat på destination Odense. Tak til alle
for dejligt samvær! Hilsen Børge
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Syltemade Adal 24. ma12005
Af Børge Rasmussen
Atter en gang havde Niels Bomholt lige oplevelse at se den Grå Flue-

arrangeret en aftentur gennem Sylte- snappers karakteristiske fangstflugt
fra toppen af et træ. I teleskopet selvmade Ådal. Om det var det sande

rygte om en forrygende afslutning på følgelig et endnu bedre kik på både
sidste års tur (med vin og ost ad libi- flugtteknikken og fuglens farvetegtum) eller andet, der giorde sig gæl- ning. Også en rastende Rødstjert blev
dende vides ikke bestemt, men ikke det muligt at skue i skopet.
mindre end NB + 19 deltog på denne Jo, Nattergale hørte vi 3 af, om
dejlige aften, der var overs§et men end det kun blev svagt og endnu ikke
vindstille. Er der sumpet? Gir' det rigtig oppe i de høje omdrejninger'
regn? De fleste sikrede sig med or- Men også et par Havesangere underdentligt fodtøj og regntøj. Det sidste holdt os med dejlig sang, og det blev
blev der dog kun brug for i meget lille jo nærmest anskuelig[edsundervisgrad, og kun som en lille farvel-hilsen ning i lytteJære, når vi også havde
sang i nærheden. Fra engen
betragtede vi skrænten på den anden

fra naturen, på vej hen ad asfalten Munkens
mod

bilerne.

Allerede mens vi stod

afrentende side af

vi

ved vandringens begyndelse, havde
sang fra både Gulbug, Munk, Solsort,
Gulspurv og Gransanger. På vej
ad stien var også Rørspurven og
sangeren på plads. Også en Stor Flagspætte hilste os velkommen med

ned
Rørhøj-

åen, og her var også denne

kig på
og Tom-

gang både sang at høre og

Gærdesanger, Kærsanger
sanger. også en Løvsanger blandede
sig i koret, akj4 en enkelt Fasan hørtes også, selvom det vel næppe kan
kaldes sang! Vi fortsatte videre gennem skoven langs åen, og der hørtes
også Bogfinken, ikke at forglemme.
Vi, der jævnligt holder næsen lidt i

lydt trommen på ganske nært hold.
Hen ad gangbroen gennem rørskoven
gik det, alt imedens en Skovskade
blandt mange Landsvaler overfløj s§, vi fik også glimtvis et kig på bårørskoven. Demæst et sving til ven- de Skarv, Fiskehejre, Gråand, Sølvstre langs åen, Så hørtes der både måge, Ringdue samt Gråkrage.
Gøg, Gærdesmutte, Jernspurv, Blåmejse, Musvit og Spætrnejse samt
Sangdrossel. Forinden vandringen
påbegyndtes, var vi et par stykker, der
blev moppet, for at vi tog teleskopet
på
de vi jo,

og
på

Så var der kun en klafretur op ad
bakkestien til asfalWejen. Her skulle
lige pustes ud, alt i medens antallet af
sete og hørte arter blev gjort op til i

alt33.

Men
idspunkt marken
den dej- oPPe På
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ovre På
f vejen,
Er det

ikke en Tåmfalk? Nej, nu fløj den, og
halen viste at det var en Gøg! Nej,
nej, nej, turlederen var helt (næsten)
sikker i sin sag, lang hale og vingebevægelseme idet den fløj ret væk fra
os, giorde den helt afgiort til en Tåm-

(næsten) alligevel helt sikker på, at
Gøg er det rigtige, men På den anden
side, så ville vi jo komme oP På 34

falk! Nå, men har Tårnfalke sPadeformet hale? For det var vi altså et par
s§kker, der i et sPlisekund havde

humør

-

nået at opfange men når en så stor
kapacitet er næsten sikker, så tør en

arter!

!!

Tak for endnu engang en dejlig tur

afoiklet i et dejligt samvær med godt

i fuglevenners gode lag, hvor
afhænger af hvad øjne ser og
og så lige hvad hjernen
ører hører
husker fra bøger, tidligere ture og
fuglestemmerkurser m.v.

alt

jo

-

lille amatør ikke stædigt vedblive at

Kærlig hilsen fra Børge

fastholde noget andet. Men jeg er nu

Natravnetur den 3. iuni, 2005

Af Poul VRasmussen

Vil man se på fugle, er man i langt de
fleste tilfælde afhængig af vejret.
Men især når det gælder Natravne,
skal vejret være i top for overhovedet
bare at se dem.
Efter at sidste års tur måtte aflYses
på grund af vejret, var jeg meget oPsat på, at det skulle lYkkes i år.

Ugen op til turen var vejret lunt
ogtørt- men et ventet omslag i vejret
lovede ikke for godt.

En front fra sydvest med torden
og regn var varslet til at komme ind
over landet sidst på aftenen fredag.

dag. at

vi ville kunne nå vores fore-

havende.
Det sidste blev valgt.

Om det var den dårlige vejrudsigt ved

jeg ikke, men vi var kun 4, som ved
godt 16.30 tiden mødtes ved Bent
Staugaard for at drage nordover- Lis
fra Skarø, Lars en god ven fra Tåsinge og Bent og jeg. Hvad vejret ikke
lovede af luksus, fik vi til gengæld i
Bents nyindkøbte Mercedes, som
skulle bringe os

til stedet-

Så langt så

godt.

Men hvor og hvor sent var umuligt at

Første stop var ved Runkenbjerg, en
utrolig smuk lokalitet med et bakket
landskab. som vælter sig ned mod

slge.

Lørdag blev der lovet dagsregn
med torden, så nu skulle der satses.

Vejle

Valget stod mellem aflysning eller et
håb om. at fronten kom så sent fre-

å.

Vejret var tungt, men håbet om at
det holdt sig tørt levede endnu.
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-

men ikke en fugl vover sig
ud i det vejr.
Godt våde tilbage i bilen, må vi
erkende, at det var nok enden På da-

De sædvanlige 2 Pu BYnkefugle
var på deres vanlige pladser. Ivrigt
flyvende fra toppen af hegrsPælene
ned i gtæsset og tilbage.
Med den gode udsigt foran os,

kigger

blev de medbragte madder sat til livs-

Regnen er dog stilnet en smule af,
og vi bliver enige om at køre ud forbi

Men ud over "bynkeme" der

nede

ved åen var fuglelivet noget tamt.

Lars, som er rimelig grøn i fuglekiggeriet, spørger pludselig, hvad det
er for en underligt snurrende lyd, han
kan høre - vist nok owe fra den anden side afåen.
Med store tækkemandslaPPer for

- vel mest ligrende et par smågale hanelefanter- forsøger Bent og
jeg at lokalisere lyden. Men trods nye
øtene

høreapparater lykkedes det ikke. Selv
helt nede ved åens brink, hvor også
Lis proklamerer, at hun tydeligt hører
kræet, må Bent og jeg oPgive.
Men vi har da så megen erfaring,

at vi ved, at den vi ikke kan høre
(Bent og jeg), er en GræshoPpesanger.

S§erne er begyndt at ffække
sammen, men optimismen lever end-

Vi

forlader Runkenbjerg for at
besøge Randbøldal - hvor Bjergvip-

nu.

gens tur.

Frederikhåbs plantage, for om ikke
andet at vise, hvor man kommer ind

til "natravnestedet".
Da vi når der ud, er det holdt oP
med at regne - nå ja, hvorfor ikke lad os gå den lille kilometer ind til

stedet, så kender de stedet til en anden gang.
For at gøre en lang historie kort

trds

dystre vejrmeldinger

-

-

vejret

bliver bedre og bedre.
Solen bryder igennem til sidst. Et
smukt landskab med gamle ffnetræer, lyng og sand ligger der så smukt .
Solens stråler vækker Hedelærkeme
til live, mindst 4-5 syngende fra hver
sin lille fyrretrætop. Flot og helt uvant
syn for os f,nboer.
Næsten 2 timer med godt vejr får
vi foræret - og efter en masse hyggesnak, kaffe og hjemmebag - lYkkedes
det os at se og høre Natravnen.
Først snurrende langt væk et sted
ude i uvirkeligheden. Senere siddende
på sin gamle vante gren i den udgåede
§,r, hvor dens stemme tydeligt høres.
Ikke det store show denne gang, men
det lykkedes igen.
Mørket er næsten faldet På reg-

stjert og Isfugl er næsten sikre.
Vi har ikke kørt mange minutter,
før en Rød Glente glider lavt ind over
fiæerne. Ud af bileme alle mand kikkerterne frem for at fll et kort kig
på vel en afegnens ynglefugle.

Godt opstemte og trætte begiver torden - og regrvejr'
vi os tilbage mod Fyn i årets værste

ÆBDLø
Den ll. og 12. juni var der tur til

indslag og

Æbelø. Bestyreren hentede 17 DOFFynere ved ebbevejen og kørte dem

modentligt disse fugle, som regel-

til

Æbeløgård, hvor man blev indkvarteret af turleder Jens Bækkelund.
Der var fuld forplejning, som Jens'
kæreste Gerda stod for, så alt hvad
man skulle var at indfinde sig til måltideme, resten af tiden kunne man
studere øen og dens fugleliv. Der var
to par af Pirol, der sang flittigt, en af
hanneme blev sågar set jagte en Tårn-

falk, som var kommet for tæt På.
Tåmfalken endte med at fortrække!

Skovsanger, Huldue og Rødrygget
Tomskade hører også til øens faste

i de lave skrænter på øens

sydvestlige del sås Tejst. Det er formæssigt ses ved Flyvesandet. Der var

konkurrence om, hvem der så flest
arter på øen - det blev en delt førsteplads til Søren Rasmussen fra Revninge og odenseanske Birte Sørensen
med 68 arter Efter lodtrækning gik
præmlen - en bog om Æbelø til Søren, der efterfølgende oPdagede, at
han havde glemt at notere et par arter,

så konkurrencen fik den rigtige vinder! Søndag eftermiddag blev deltagerne kørt retur til ebbevejen hvor
man skiltes efter et Par gode dage-

Sydlangeland
Søndag den 4. september
Mødested: Dovns Klint kl. 6.00.
Tilmelding til turleder Flemming Byskov på 65 98 2218. Efter morgentrækket
er ebbet uå med forhåbentlig mange Gule Vipstjerter, Skovpibere, Spurvehøge
mm. går turen til Fakkebjerg, når rovfuglene for alvor sætter ind. God chance
for Hiepsevåger, Fiskeørne og Røde Glenter. Ind imellem fremvisning af ringmærkede fugle.

-

nen så småt begyndt at falde igen og vi lister tilbage til bilen.
Med så små forventringer, må vi vel

Da vi når Randbøldal, står vandet
bogstavelig talt ned i stænger. Vi forsøger os begge steder, hvor vi normalt

Knudshoved

l. september
kl. 6.00 eller kl- l0'00.
DSB-kursuscenter
Mødested:
Søndag den I

sige, at turen endte som en succes.
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Tilmelding til turleder Eske Mortensen på 40 18 1628. Det er en tur i to tempi.
For de morgenduelige er der småfugletræk og et kig i Østerøsø efter diverse
vandfugle, mens det også er muligt at koncenfiere sig om rovfugletrækket fra
kl. 10. Alle er velkomne til begge dele.

Træktur til

DOF-Fyns tur

f ma-

til Romsø

s
der

e foreret'

skinskade på båden, som
søgt genøget næste år,

?

Søndag den 18. september

Tilmelding til turleder Hans Rytter pLA27 20 26 dagen før, som på det tidspunkt har tolket på vejret. Det er afgørørde for at lave den mest optimale fræktur, hvad enten den så går til Blåvand, Sydlangeland eller et helt tedje sted.

gren ud over vandet.

i
,

ige
stunder
midten
har

Tippeme og Skjern Enge
Sørdag den 2. oktober

Tilmelding tit turleder Flemming Byskov på 65 98 221 8, som vil aftale nærmere om afgangstider og -sted. Ruten er ikke fastlagt endnq men der er garanti for
masser af fugle på to af Vestjyllands toplokaliteter.

igen
teres

man

sikkert se ungeme lære at fange Skawer.

To par af Rød Glente har haft ynglesucces på Fyn i år oplyser Finn Eriksen.
Det ene par har filet to unger, antallet afunger hos det andet par er i skrivende
stund ikke kendt.

Rtgen
Den27-30. ok;tober
Efter et par års pause tager vi denne fuglerige tur på programmet igen- Tilmeld
y2 09
dig til turlederne Niels Bomholt og Birte Sørensen på sidstnævntes tlf .65
12. Hun vil fortælle mere om det praktiske i arrangementet, priser og ikke
mindst om alle de tusinder af Traner og Blisgæs, samt de mange Havørne mm.,

blev angrebet af en gravemaskine'
e lade svaleme i fred. Det er imidkunne stille ham en bøde På 3 til 5
graves
i kolonien'
tusinde kroner i udsigt, hvis der fortsat

der er i vente.

Små pipr.rr!

--roghusk,

Fuglenes dag, den 30. maj havde lokket 20 morgenfriske mand mlk til Odense
Å ved Dalum Papirfabrik kl. 4.00. Flemming Byskov ledede turen langs åen til
Sct. Klemens - ud langs nordsiden, over broen ved Sct. Klemens og retur langs
sydsiden. Der var godt gang i fuglesangen, især kunne man glæde sig over Gulbug. Kærsanger og tre Nattergale. Turen tog 4 timer. Godt halvdelen af deltagerne var "ikke-DOF'ere", der havde læst om arrangementet i pressen.
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fugle skal ses i naturen
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