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Fra redaktionen
Generalforsamlingen i DOF-Fyn er

vel overstået og forårstrækket så småt

i gang, et sikkert tegn på, at det er tid
for årets første nummer af Havrevim-
pen. Som sædvanligt er der indlagt et
girokort til indbetaling af et bidrag på

75,00 kr. til dækning afen del afud-
gifteme i forbindelse med trykning og
udsendelse afbladet. Sidste år benyt-
tede mange sig af girokortet - tak for
det. Vi håber, at endnu flere vll gøre

det samme i år, da DOF-Fyns ind-
tægtssituation efter nedlæggelsen af
amterne endnu er uafklaret. En del af
vores indtægter kom via tællinger for
Fyns Amt, vi håber på, at der viser sig
tilsvarende opgaver i fremtiden. Vi
minder om, at man kan betale via net-
bank, så sparer man turen til posthu-
set. På forhånd tak for alle bidrag.

Også stor tak til Ole Runge for en
flot ny forside.

Generalforsamlinqen
Caretakerprojektet
Caretakerprojektet kører godt. Kurt
Due Johansen har med det nye år sagt
farvel som amtscaretaker. I stedet har
vi fået den mindst lige så gode Mi-
chael Højgård Hansen, som bor ved
Bogense. Michael er en ildsjæl og har
på ganske kort tid fået stablet en Lil-
lebæltsgruppe op, som skal tælle i
dette store og spændende område.

Der er nu caretakere for stort set

alle IBA-områder.
For områderne Vresen og Romsø

er der endnu ikke oprettet hjemmesi-
der. Det er noget afdet, der bør gøres

i200't.02.24
For Brændegård Sø og Brahetrol-

leborgskovene har Gunnar Jørgensen
lovet at tælle op. Han ønsker dog ikke
at bestyre og ajourføre hjemmesiden.

Generalforsamlingen blev i år afuiklet
lidt anderledes end sædvanligt. De

ffsiske ralnmer var flyttet fra Ri-
singskolen til Odense Friskole, og der
var ingen fungerende formand til at

aflægge beretning. Årsagen til dette

var, at vores afgåede formand Flem-
ming Byskov har afbrudt alt samar-
bejde med DOF. Ifølge dirigenten
s§ldes dette brud en henvendelse til
DOF-Fyn om regnskaber fra Flem-
mings ture til blandt andet Bulgarien,
som mange af DOF-Fyns medlemmer
har deltaget i. Det var især tonen i
henvendelsen, der fik Flemming til at
tage dette drastiske skridt efter 44 års

medlemskab af DOF. Formandens
beretning blev i stedet erstattet af be-
retninger fra de enkelte udvalg, som
de relevante personer læste op for ge-

neralforsamlingen.



Derfor søger vi nu om en person, der

er interesseret heri.
For Marstal Bugt, der inkludere5r

det spændende Tryggelev Nor, Nør-
reballe Nor og Keldsnor mv., gør det

sarnme sig gældende. Vi søger en
hj emmesideredaktør mv.

Desuden bør noget af det, der skal
gøres i 2007 være at få Fuglevæmsre-
servaterne ind under vingerne af Ca-
retakerprojektet, sådan at der tælles -
hvad der vist allerede sker - og at der
oprettes hjemmesider med link til
IBA-projektet.

Fredningsgruppen
Den består af Finn Eriksen og Kurt
Due Johansen. Der har i år været en

del sager af interesse. Af dem skal der
nævnes:

Ulovlig jagt ved Mågeøerne
Flere af vore medlemmer har kontak-
tet os om ulovlig jagt ved Mågeøerne.
Fyns Statsskovdistrikt, under hvem
Mågeøerne hører, har bedt folk om at
kontakte politiet direkte. Dette er dog

noget besværligt, og politiet plejer
ikke at prioritere sådanne sager højt.

Vi skrev derfor til distriktet og bad

om et møde. Distriktet var dog ikke
særlig interesseret i et møde og hen-
viste os igen til politiet. Man sendte

en kopi af svarskrivelsen til de lokale
jægere/opsynsmanden, og det har mu-
ligvis haft nogen præventiv effekt. I
hvert fald har der ikke været registre-
ret nogen overtrædelser i2006.

DOF-Fyns medlemmer opfordres sta-

dig til at holde øje med jagten i områ-
det, hvis m,an er på de kanter. Vi skal
gøre opmærksom på, at der ikke må

drives jagt på selve Mågeøerne, og at

eventuelle s§depramme skal flyde -
de må altså ikke ligge på Mågeøerne.

Kanalfurbindelsen
DOF-Fyn har ytret sig om kanalfor-
bindelsen. Vi mener, at skal forbin-
delsen gennemføres, skal det være i
den sydligste fiac6. Der skal natur-
genoprettes et areal - 2-3 gange sløne
end det, der berøres af forbindelsen -
et andet sted, f.eks. ved Odense Fjord.

Vi peger på det uheldige i, at for-
bindelsen gennempløjer to skove på
den anden side afkanalen.

Regulering af Skarver ved Nørresø
Ejeren har ansøgt om at måtte regule-
re en skarvkoloni, der eventuelt måtte

slå sig ned ved Nørresø. DOF-Fyn
har ikke ytret sig mod dette!!!!!

Fredning af Henninge Nor
Der er rejst fredningssag for Hennin-
ge Nor. Formålet er at hæve vand-
standen, at forbedre adgangen samt
muliggøre naturpleje.

DOF-Fyn har på mødet talt varmt
for fredningen, herunder at der burde
være forbud mod jagt på vandfugle.
Dette sidste er af Fredningsnævnet
afgjort således, at der bliver jagtfor-
bud i september måned - hvis det går

igennem i Naturklagenævnet.

Nedslqdning af fredet fugl på Stige Ø
Nord
Et af vore medlemmer iagttog, at en
jæger nedskød den fredede vadefugl
Rødben. DOF-Fyn har efterfølgende
skrevet til en række institutioner samt

Odense Kommune. Heri fordømmer
vi hændelsen og foreslåt, at området
overtages af Odense Kommune, og at

det efterfølgende bliver jagtfrit.

Grønne Råd i kommuner
Finn Eriksen har for DOF-Fyn siddet
i Det Grønne Råd i Fyns Amt. Rådet

er nu stoppet med amternes nedlæg-
gelse.

Landboorganisationerne indkaldte
i december til møde om sagen. De
meder, at der skal genetableres et

overordnet grønt råd for Fyn. Heri
skal de organisationer, der sad i am-

tets grønne råd sidde. Desuden bør de

ffnske kommuner have sæde.

Vi følger sagen tæt.

Grønne råd på vej i de nye kom-
muner
Efter nytar overtager de 98 nye kom-
muner en lang række vigtige natur-
og miljøforvaltningsopgaver fra am-

terne. Alle amterne har haft grønne

råd med repræsentanter fra forskellige
interesseorganisationer, DOF har ty-
pisk siddet i de grønne råd sammen
med repræsentanter fra Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet,
landbruget, skovbruget etc.

De grønne råd er et vigtigt dialogfo-
rum mellem politikerne, naturinteres-

seorganisationerne og forvaltningen i
kommunerne. I de grønne råd mødes
parterne typiske 2-3 gange i løbet af
året, og her kan overordnede spørgs-

mål som kommunernes naturforvalt-
ning, prioritering af plejeindsats, na-

turgenopretning, naturovervågning og

beskyttelse af truede og sårbare arter

drøftes.
Derfor er det et meget vigtigt arbejde

DOF-Fyns repræsentanter skal ud og
lave i de 8 Grønne råd på Fyn.

Følgende er repræsentanter for DOF-
Fyn

l. Odense Kurt Due Johansen

2. Middelfart er endnu usikker
3. Nordffn Jens Bækkelund
4. Assens Finn Eriksen
5. Kerteminde Mogens Ribo Pe-

dersen
6. Svendborg Niels Andersen
7. Fåborg - Midtim Steen Bak

Henriksen
8. Nyborg Kommune Else Klint

-og de sidste to kommuner får ikke
deres egne råd, men samarbejder i
en eller anden grad med Svend-
borg. Men alligevel vil vi også her
have, folk klar til at tage sig af de

lokale sager.

9. Langeland - Søren Bøgelund
10. Ærø?



Odense Fjord

IBA-projektet
IBA-projektet fortsætter i Odense

Fjord. Anders Myrtue er her careta-
ker, og der er et større antal tællere.
Vi har talt rastefugle i fiorden i januar
(inklusive svaner og gæs), marts, maj,
august og oktober.

Kurt Due Johansen har for amtet
talt ynglefugle på alle øer og udyrke-
de arealer langs selve {ordens §ster.

Slambassinet
Odens Havn fik i 2005 lov til at fflde
Slambassinet op. Og det har havnen
benyttet sig af. Der er i 2006 renset
op i Odense Kanal og oprensnings-
materialerne er inds§llet i Slambas-
sinet, herunder også søen. Og det har
præget fuglelivet. Der har været me-
get få ynglefugle, og rastefuglenes
antal er også gået kraftigt ned - bort-
set fra, at der har været mange Viber.

Vigelsø
Vi har også i år talt op på Vigelsø for
Fyns Statsskovdistrikt. Der erlvar
stadig Ræv på øen, hvilket præger

fuglelivet. Splitternekolonien, som
engang var en af landets største er nu
næsten væk.

Meget vand prægede også i år lo-
kaliteten. For meget til vadefuglene,
som svigtede øen, indtil man i sep-
tember bortpumpede noget af vandet.

Glædeligt var det med Skestork
ved otte besøg i foråret og sonrmeren.

Ølun dgård o g firt al s s tr and e
Aage V. Jensens fonde har i 2006
købt et areal i firtalsstranden. Blandt
andet den mose, der ligger som en
kile ind i fondens område. Desuden et
areal lige syd for naturområdet. Dette
areal skal udlægges i græs og vand-
standen skal hæves.

Sjældne ynglefugle 2006
Høvørn
Parret på Sydfyn fik igen to unger på

vrngerne.
Der var ikke andre par, der forsøg-

te at yngle, men rundt om i amtet ses

både gamle og unge fugle.

Rød Glenle
Bestanden i år blev fordoblet i for-
hold til sidste ar, idet der i år var fire
par, der fosøgte at yngle. Det lykke-
des for de tre afparrene at fil unger på
vingerne. Antal unger: 2+2+1.

Det lerde par opgav rugningen,
inden æggene klækkede. Årsagen til
det mislykkede yngleforsøg er
ukendt.

Slørugle
Facit: Tre par, hvorafto par fik hhv. 3

og 5 unger. Læs om dette andetsteds i
dette blad.

Der mangler oplysninger om følgende
arter: Sorthovedet Måge, Mosehorn-
ugle, Isfugl, Grønspætte og Hedelær-
ke.

Beretning fra Keldsnor Fuglestati-
on
Efterårssæsonen 2006 på Keldsnor
Fuglestation forløb endnu en gang

uden fast observatør til at holde styr
på fugletrækket, men til gengæld blev
ringmærkningen dækket bedre end

nogensinde før. Der var som altid
mange fuglekiggere på besøg gennem

efterårsmånederne, og disse kunne
nyde langtidsstationære Sølvhejrer og

amtets første Sorthovede Gule Vip-
stjert. Der var også mere kortvarige
besøg af bl.a. Silkehejre, Hvidvinget
Terne, Hvidbrynet Løvsanger og
Rødhalset Gås.

Ikke færre end 4.843 fugle blev ring-
mærket på fuglestationen i 2006,
hvilket er ny rekord. Gransanger,
Tornsanger og Rørsanger blev årets

talrigeste af de i alt 55 forskellige ar-

ter, der blev fanget. Årets sjældneste
fugle var Drosselrørsanger og Rød-
toppet Fuglekonge, mens hele 8

Pungmejser er usædvanligt mange.
Ringmærkningsindsatsen i området
gennem så mange år har efterhånden
givet mange spændende resultater. I
år blev der f.eks. fanget en Rørsanger,

som var mærket på stedet 7 år tidlige-
re.

Beretnin g fra ekskursionsudvalget
Der var 18 ture på programmet i
2006, dog ikke alle med lige stor del-
tagelse eller gennemførelsesprocent.

Faktisk var nogen så meget i bund, at

de måtte aflyses. Andre forløb dog

udmærket, skal siges. Spørgsmålet er,

om der er for mange ture? Eller for
mange andre konkurrerende tilbud?
Det sidste er jo svært at gøre noget
ved.

Vi prøver at lave et alsidigt pro-
gram uden at gå p6 kompromis med

det, vi er der for - at se nogle fugle.
Der er ture med {erne indenlandske
destinationer, vi besøger gamle øsam-
fund, står og spejder ved velafprøve-
de træksteder, beundrer naturgenop-
rettede lokaliteter, har et varieret ud-
bud af turledere (mange tak for jeres

indsats i øvrigt)og holder diverse vel-
smurte traditioner i hævd, samtidig
med at vi går nye veje med kønsdi-
skrimination.....

Måske skulle vi gøre, som andre
gør: Arrangere en ørnetur i tæt tåge.
Det samlede uden videre 500 besø-
gende en februardag ved Brændegård

Sø!

Beretning om DFW
DOF Fyn Web har i2006 været inde i
en støt og rolig udvikling. Det daglige
besøgstal har ligget fast omkring 300,

med små udsving afhængig af fugle-
intensiteten.

Nytarsaften indeholdt DFW
48.565 observationer og i 2006 er der
indtastet 11.000 observationer fra am-

tet.
Programmæssigt er der ikke lavet

ændringer i 2006, men der har i peri-
oder været problemer med stabiliteten
idet serveren desværre har haft for
mange nedbrud.



Fremtiden for DFW er presset! Ho-
vedforeningen er meget utilfreds med
vi kører vores egen nyhedstjeneste på
særlige &nske observationer, og
hævder at alt for mange observationer
ikke bliver indtastet i Dofbasen. Et
postulat der kræver dokumentation!
Antallet af indtastede ffnske observa-
tioner, set i forhold til medlemstallet,
indikerer bestemt ikke at de fynske
fuglekikkere boykotter Dofbasen,
som det hævdes.

Det kunne ligne et krav til DFW
om at nedlægge observationsdelen og
kun præsentere andet nyhedsstof. Et
koncept der gør den lokale DOF-
hjemmeside langt mindre attraktiv at
besøge, og dermed kun fører til et la-
vere besøgstaM sin yderste konse-
kvens fører det til lukning.

Tak til alle der i 2006 har medvirket
observationer, artikler, gode råd
m.m..

Beretning fra Havrevimpen
Som sædvanligt udkom bladet med 4
nurnre, hvoraf det ene var årsrappor-
ten for 2005. Et par af numrene blev
lidt mindre end de foregående år. En
af grundene er, at vi har været nødt til
at aflyse nogle af vores ture pga.
manglende tilslutning, berebringer fra
disse optager normalt en del plads. En
anden grund er, at bestyrelsen ikke
har været i stand til at leve op til de-
res løfte om at bruge bladet, som der
ellers var enighed om på et møde
mellem redaktionen og bestyrelsen i

slutningen af 2005. Det er fortsat re-
daktionens holdning, at stof affødt af
bestyrelsens arbejde naturligt hører
hjemme i et medlemsblad, og vi vil
fortsat presse på for at få dette områ-
de dækket. På den tekniske side sker
der fortsat ændringer - sidste år blev
bladet sat op af redaktionen, hvilket
har gjort arbejdet lettere. Desværre
blev et par fotografier ikke gengivet
efter fortjeneste, dette s§ldes fejl fra
trykkerens side, men der arbejdes på
at undgå gentagelse. Dette års nurnre
kommer delvis i farver, vi må så se,

hvordan økonomien er omkring at få
hele bladet trykt i farver - et "forsig-
tigt" gæt er, at prisen for dette ikke
stiger som tiden går! Læserne har til-
syneladende været glade for bladet,
der har været det hidtil største bidrag,
hvilket vi er meget glade for, tak til
alle, der har støttet bladet. Vi har fået
to ny medarbejdere på årsrapporten,
og de har løst opgaven fortræffeligt.
En af dem har sågar allerede skrevet
bidraget til arsrapporten for 2006, så

det er for sent at "blive først færdig".
Hvis det ikke var for de mange fæno-
logiske iagttagelser gennem de senere
år, kunne man gøre mange arter fær-
dige inden årets udgang. I forbindelse
med udarbejdelsen af årsrapporten
kan vi se - trods hårdnakkede rygter
fra centralkomiteen om det modsatte

- at mange bruger DOF-basen, og
årsrapporten ville med ganske få und-
tagelser blive den sarnme, hvis den
kun blev lavet ud fra DOF-basen. Vi
skal som sædvanlig takke de (for-

holdsvis) mange, der bidrager med
stof til bladet og opfordre alle til at
sende artikler eller små notitser til
bladet. Uden jeres bidrag kan vi ikke
Iave et godt og vedkommende lokal-
blad.

DOFFyns arbejde i Friluftsrådet
Friluftsrådet har 92 medlemsorgani-
sationer og en af disse er DOF.
Friluftsrådet er i ar blevet delt i to
kredse på Fyn. Disse er begge ledet af
en kredsbestyrelse, som varetager det
løbende arbejde med naturgenopret-
ning og friluftsliv i bredeste forstand.

Vi har været repræsenteret i begge
kredsbestyrelser.

Et par af de store projekter som vi
er involveret i er for Nordkredsens
vedkommende Tårup Strand projek-
tet, som er et meget perspektivrigt

Der var fremmødt 50 medlemmer til
årets generalforsamling på Odense

Friskole, hvilket var det højeste antal
i flere år. Kurt Due Johansen bød for-
samlingen velkommen, orienterede
kort om situationen med Flemming
Byskovs pludselige afgatg som for-
mand og foreslog Ivan Beck som di-
rigent. Han blev valgt uden modkan-
didat. Han bekendtgiorde, at general-
forsamlingen var indkaldt lovforme-
ligt, men at der var røget et obligato-
risk punkt ud i den udsendte dagsor-

projekt ved Kertemrnde/Odense
Fjord. Projektet går ud på at genskabe

det inddæmmede område som vådom-
råde.

I Sydkredsen arbejdes bl.a. med
opbakning til et EU-Life Nature-
projekt ved Odense Å mellem Broby-
værk og Borreby. Det er tanken at
genslynge åen på en 12 km lang
strækning og omdanne de dyrkede
marker langs åen til våde og tørre en-
ge. Der vil også blive områder med
permanente vandflader.

Vi har som tidligere sagt, været
repræsenteret i både nord og sydkred-
sens bestyrelser. I Sydkredsen fort-
sætter Finn Eriksen sit arbejde. Men i
Nordkredsens stopper Henrik Kalckar
Hansen, og doffyns bestyrelses kan-
didat til posten i Friluftsrådet er Kell
Grønborg.

den. Han foreslog derfor, at der blev
indsat et nyt pkt. 7 "Behandling af
indkomne forslag", hvorefter pkt. 8

blev "Valg af revisor og revisorsup-
pleant" og pkt. 9 "Evt.".

Formandsberetningen bestod i år
således af delberetninger fra de enkel-
te udvalg, oplæst af udvalgsfornæn-
dene hvor muligt, ellers stod Kurt
Due for formidlingen. Beretningerne
om Caretaker, Fredningsudvalg og
Odense Fjord afstedkom ingen uddy-
bende spørgsmål fra menneskemæng-

Referat fra generalforsam I i ngen
Michael Mosebo Jensen



den. Hans Rytters oplæg om DFW
(hjemmesiden) skabte dog debat:

. Der var ønsker om billeder på
forsiden. Hans meddelte, at det
kun kunne lade sig gøre at ind-
sætte "thumbs" på den omtalte
side, medmindre der ligefrem
skulle omprograrnmeres, og
det var der ingen intern mulig-
hed for. Hjælpen skulle købes
udefra i givet fald.

o Flere yrede sig om proble-
merne omkring indtastninger
af observationer. Dels var det
generende, at man skulle indta-
ste 2 steder, dels kedeligt, at
der var mange obs. der ikke
kunne vises på DFW. Der var
opfordringer fra salen til ho-
vedforeningen om at stoppe
ensretningen. Det var farligt
ikke at lade det lokale initiativ
blomstre. Samtidig var der op-
fordringer til hovedforeningen
om at leve op til det kompro-
mis, der blev indgået for år til-
bage, hvor det blev lovet lo-
kalafdelingen, at indtastninger
på DFW kunne konverteres til
DOF-basen. Henrik Kalckar
Hansen opfordrede dog laaftigt
til, at folk indtastede i DOF-
basen, ikke mindst pga. at dis-
se observationer arbejder for
fuglesagen.

Derefter fulgte oplæg om Det grønne
Råd, Ekskursionsudvalget, Sjældne

Ynglefugle, Ugle-projektet, Frilufts-
rådet og Havrevimpen.
Herefter blev beretningen enstemmigt
godkendt.

Regnskabet og budgettet
Ole Tønder førte forsamlingen gen-
nem regnskabet for 2006 og et budget
for 2007. Kassereren oplyste også
om, at udlægget for gebyrsagen på kr.
3500,- fremkommer på 2007-
regnskabet. Han oplyste desuden for-
samlingen om, at bestyrelsen ikke
havde været opmærksom på storturs-
reglerne mht. budget- og regnskabs-
krav og havde beklaget dette forhold
overfor hovedforeningen. Desuden
beklagedes uigennemsigtigheden i et
regnskab, hvor der ikke var klare
tidsmæssige afgrænsninger. Et punkt
som revisionen også havde fremført.
Der var her flere spørgsmål fra salen:

. Et spørgsmål: Havde Odense
Fjord-bogen optrådt som ind-
tægt i 2005? Det blev bekræftet.

. Der var en længere debat om at
indføre deadlines for, hvornår
der kunne gøres l«av gældende
for et givent regnskabsår. Pro-
blemet var, ifølge kassereren, at
firmaer også overskred tids-
mæssigt, men ingen ville blive
gladere end han, hvis der blev
rettet op på problemet.

. Der var kritiske røster angående
DOF Fyns betaling af gebyret
på kr. 3500,- på storturslede-
rens vegne. Kassereren replice-

rede, at der kun var tale om et
udlæg, i overensstemmelse med
vedkommende.

o Der var en enkelt, der havde en
kraftig indvending mod, at
DOF Fyn har en likvid opspa-
ring på 300.000,- i stedet for at
bruge pengene. Det vandt dog
ikke den store genklang.

o Et spørgsmål: Skulle DOF Fyn
udføre noget arbejde for pen-
gene fra amtet? Tællinger.

Ole Tønder fremlagde dernæst et
budget med et underskud på kr.
25.000,-.
Også dette affødte spørgsmål:

o Begrundelser for de anførte
35.000,- til Havrevimpen? Kas-
sereren indrømmede, at der var
en del ukendte faktorer i bereg-
ningsmodellen.

o Vil Tarup-Davindelællingerne
bortfalde i 2007 af personlige
årsager? Det stod hen i det
uvlsse.

o Har bestyrelsen overttejet at
sætte pengene i en bank til 4 %
rente? Ole svarede på bestyrel-
sens vegne, at det var en poli-
tisk beslutning, der i sin tid før-
te til at sætte pengene i en bank,
der arbejder for miljøet.
Spørgsmålet var blevet taget op
på foranledning af generalfor-
samlingen ved en tidligere lej-
lighed. Der var dog ikke rokket
ved bestyrelsens holdning.

Derefter blev både regnskabet en-
stemmigt godkendt og budgettet taget
til efterretning.

Valg
På valg til bestyrelsen var Flemming
Byskov, Jens Bækkelund, Ole Tønder
og Michael Mosebo Jensen. Flem-
ming Byskov ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsens kandidat var Henrik
Kalckar Hansen. Han og de øvrige
blev valgt uden modkandidater.

På valg til repræsentantskabet var
Søren Bøgelund og Michael Mosebo
Jensen. De blev begge genvalgt uden
modkandidater. Konstitueringen af
bestyrelsen afventer, hvem der som
formand besætter den 3. plads i re-
præsentantskabet.
Ivan Beck fft også genvalg på revi-
sorposten, og Per Bak blev genvalgt
som revisorsuppleant.

Indkomne forslag
Intet.

Evt.
Erik Thomsen tilkendegav over for
forsamlingen sin undren over, at Mil-
jøministeren havde indgået en 3-årig
aftale med DOF om 2,4 mio for tæl-
linger, uden at noget af dette beløb
kom lokalafdelingeme til gode.
Dernæst var der stor ros til Kurt Due
for hans fremragende værk om Oden-
se Fjord.
Michael Mosebo Jensen uddelte på
DFW's vegne præmierne for Martin
Søgård Nielsens Tip 30: 6 flasker
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rødvin til Tim Hesselballe for l. plad-

sen, 4 flasker til Søren Gjaldbæk for
2. pladsen og 2 flasker til Per Ras-

mussen for 3. pladsen.

I konkurrencen om at indmelde flest
obs. på DFW satte Ella Mikkelsen sig

på 1. pladsen og blev præmieret med

4 flasker rødvin.
En tredje DFW-konkunence, en

billedquiz, blev endelig afsluttet med

en overrækkelse af 1 flaske rødvin til

Ny formand
Det havde igennem længere lid værel klarl, at Flemming Byskov ville holde op

som formand. Den ny formand vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer,

og der blev holdt el ultrakort (20 sekunder) møde i den ny bestyrelse, inden man

ofentliggjorde navnet på DOF-Fyns ny formand. Det blev som venlet Henrik

Kalckar H ans en fr a O den s e.

Henrik Kalckar Hansen takker for formandsvalget:

Bent Juhler. Alle flasker var generøst

sponseret af Freddy Hansen.

Kurt Due takkede dirigenten for en

suveræn gennemførelse af generalfor-

samlingen, holdt en takketale til
Flemming Byskov in absentia, mens

han præsenterede den gave, den afgå-
ede formand var tiltænkt som tak for
17 år på posten. Talen blev rundsendt
til underskriftindsamling i generalfor-
samlingen.

de fugle med jævne mellemrum
nærmest lige udenfor vinduet

o Enkelte kan finde de helt store

sjældenheder, fund som giver
genlyd på landsplan. Så landets

medier flokkes
. Nogen er gået i fuglenes og na-

turens tjeneste, og formår med
deres indsigtsfulde vedholden-
de arbejde, at præge den miljø-
politiske udvikling i et helt om-
råde

. Nogen kender skovens hemme-

lige fugle, kender deres re-
desteder, deres føde og andre

behov, så skovejerne kan adva-

res i tide og unødige ulYkker
undgås

. Enkelte kan fotografere så vo-
res dejlige oplevelser kan fast-

holdes og videreformidles
. Nogen tæller og tæller, tal der

er med til at sikre de rigtige be-

slutninger, når vi taler om nu-
værende og kommende fugle-
områder

o Andre har erfaringer fra spæn-

dende steder på jorden, erfarin-
ger de gladelig deler ud af.

Jeg kunne blive ved, og det gjorde
jeg så.......

o Vi har uglefolk med store

runde øjne
o Fuglestemme-specialister
o Fuglekasse entusiaster, som

producere masser af forskel-
lige kasser hvert år. Så hvis
evolutionen engang med ti-
den frembringer sPætter med

små næb, så kender vi årsa-

gen.....
. En enkelt samler hvert år

fulde huse til sine kurser om
rovfugle og fuglestemmer,
en fuglenes mand kendt
langt udover vores lille eks-

klusive kreds
o Nogen ved alt om hvordan

ca. 9000 svane{er bliver til
en svane

. Nogen kan håndtere de

mange data an&e indsamler
fra felten

. Og så er dem der utrætteligt
sørger vores blad og webside
med journalistisk vid og fag-
lig indsigt

o Ringmærkere fra Langeland,
der i år har slået alle rekor-
der

Man må sige, vi er en broget skare!

Men 3 hovedområder tegner sig:
o glæden ved at se på fugle i ha-

ven, på Helnæs Made eller Ex-
tremedura i Spanien

. arbejdet med fredningssagerne,
naturgenopretningerne, det lan-
ge seje træk

o det videnskabelige arbejde med

undersøgelse af fuglearter,
ringmærke eller følge bestemte

arter over længere tidsPerioder.

Tre ben, og vi om nogen vedjo, at det

der står på tre ben, står godt.

Jeg vil stå på de tre ben, og forsøge at

leve op tiljeres tillid.

Jeg har haft over et halvt år til at ven-
de mig til tanken. Så længe er det si-
den, at Dofffns bestyrelse henvendte

sig for at høre, om jeg ville påtage

mig formandsposten i vores lokalaf-
deling.
Tanken har jeg næsten vænnet mig
til! Men jeg går til opgaven med stor
ydmyghed for vores lokalafdeling
rurnmer så mange dygtige folk og

næsten lige så mange forskellige til-
gange til interessen for fugle.

o Nogen cykler deres faste terri-
torier igerutem stort set dagligt

. Andre kommer ikke så meget

omkring, men finder spænden-
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Donaudeltaet
Efter generalforsamlingen viste Erik
Thomsen flotte digitalbilleder fra en
DOF-stortur til Rumænien, og indvi-
ede os i de mange snørklede vandveje
gennem Donau-deltaet med farverige
Ellekrager, Biædere, herlige Små
Rørsangere, pelikaner, Dværgskarver
til lokaliteter med mere socialreali-
stisk tilsnit. Et interessant indblik i et

land på randen af EU. Man kan fryg-
te, at området bliver sat under pres i
takt med udviklingen af vores nye
EU-partner, beskyttelse af naturom-
råder kommer sjældent i første række,
når den økonomiske fremgang tager
fat. Vi må håbe, at DOF og andre
grønne organisationer kan sætte sig
igennem indenfor EU.

Side ca. 9-ornitologen
Af Søren Gjaldbæk

Vi benytler os af lejligheden til at præsentere DOF-Fyns nyformand Henrik
Kalckar Hansen.

+..:,,:; Henrik er 43 ir og altså i DOF-Fyn
sammenhæng en ung mand. Henrik
har altid interesseret sig for natur, og

var som ung aktiv i Danmarks Natur-
fredningsforenings naturklubber. Han
arbejder som lærer med biologi som

et af liniefagene, har udover lærerud-

dannelsen også en landbrugsuddan-
nelse og en uddannelse som skovar-
bejder. Det var da han arbejdede i St.

Dyrehave - en skov syd for Grib
Skov,- at fugleinteressen for alvor tog
fat. Han havde en kollega, der var
medlem af DOF. Der havde kort for-
inden været et stort stormfald, og de

skulle for DOF følge med i hvor Sort-
spætten slog sig ned - der var adskil-
lige par. Der blev også holdt øje med,
hvor rovfuglenes reder lå, så re-
detræerne ikke blev fældet. Henrik
begyndte på Den frie Lærerskole i
Ollerup i 1989, og her arrangerede

han en høring om skaryerne med del-
tagelse af blandt andet Danmarks Jæ-

ger Forbund, fiskere fra Bogense og
DOF-Fyn, repræsenteret ved Flem-
ming Byskov og Ole Runge. De kom
i øvrigt for sent - de skulle lige et

smut ind i en skov ved Hvidkilde. Der
var presse og TV på, bølgerne gik
højt og kulminerede da en fisker hev
en 3 kg's Torsk frem, knaldede den i
bordet så hovedet røg af, mens han

råbte: "Kalder I det for skidtfisk"! Jo,

Henrik har mange års erfaring med
miljøarbejdet. Henrik er på ingen må-

de artsjæger, men nyder at sidde og se

fuglene, gerne på nært hold, og nyde
deres aktiviteter - rovfugle jage eller
vadefugle fouragere. En enkelt mis-
lykket artsjagt er det dog blevet til.
En dreng fra Tommerup havde hørt
en "pikken på sin rude" - det var en

Hærfugl, der sad og bankede på. Tre
dages forgæves eftersøgning blev det

til. Hans favoritlokaliteter er Arre-
skov Sø og Odense Fjord. Han ved
ikke, hvor mange arter, han har set,

men ved godt hvad han har set: "Jeg

har bare ikke gidet tælle dem"! Han
kan dog godt - som de fleste - lide at

falde over noget lidt usædvanligt,
f.eks. en Skestork eller en Odinshane.
Vi håber, at formandshvervet efterla-
der tid til mange ture i felten.Ellekrage. Donaudellaet. Foto : B iofoto/Er ik Thoms en



Hybrid-dykænder
- hanner af Bjerg- X Troldand og Taffel- X Troldand

Af Tim Hesselballe Hansen

Hybrider (altså krydsninger mellem
to forskellige fuglearter) kan ses i alle
fuglegrupper. De forekommer særligt
hyppigt blandt ænder og gæs; f.eks.
har mange fynske fuglekiggere set

hybrider mellem Grågås og Canada-
gås. Blandt ænderne ses hybrider
sjovt nok oftere hos dykænderne end
svømmeænderne, og denne artikel
omhandler hybrider blandt Trold-,
Bjerg- og Taffeland, de almindeligste
arter i Aythya-slægten. Jeg vil kun
beskæftige mig med hannerne, da

hunnerne er næsten umulige at be-
stemme med sikkerhed. Hybrider
mellem Taffel- og Bjergand er eks-
tremt sjældne og ligeledes udeladt, da
jeg stadig har til gode at se 6n.

Hybrider blandt dykænderne er
utvivlsomt overset, men har man først
fundet dn, kan der gå helt sport i ef-
tersøgningen, og så øges chancen og-
så for at finde en af de helt sjældne
Aythya-dykænder: Hvidøjet And,
Halsbåndstroldand og Lille Bjergand!

Hvor findes de?
Vil man finde en hybrid-dykand, er
der naturligvis størst chance for at

finde dem, hvor der er mange dykæn-
der, og hvor de ses tæt på. I det fyn-
ske vil det sige, at Bøjden Nor, Sun-
det Faaborg, Nakkebølle Inddæmning
og Nørreballe Nor er gode bud, f.eks.

er 8 af amtets 14 hybriddykænder set

i Bøjden Nor, hvor store antal dyk-
ænder kan studeres på meget nært
hold. Også mindre dykandeflokke
kar, gøre det; i Slambassinet er en

Taffel X Troldand set blandt kun 100

Troldænder. Selvom hybriddykænder
er blandt de hyppigste hybrider i den
danske fuglefauna, kan de ikke kaldes
almindelige. Hvor almindelige de er,

er stadig lidt uklart, men sammen
med min "hybrid-dykand-lidelses-
fælle" Rasmus Strack fra Sjælland er
jeg nået frem til følgende vage formu-
lering: "Almindeligere end en ud
5000 dykænder, men sjældnere end
6n ud af 1000"! Og det gælder han-
hybrider...

Hvordan opdages de?

Taffel X Trold og Bjerg X Trold fin-
des begge lettest på rygfarven og
toppen. De to hybridkombinationer
ligner hinanden og kan pilles ud af
dykande-flokken på de sarnme kende-
tegn.

Rygfarven er den bedste karakler at
kigge efter, når man "scanner" en flok
dykænder igennem. Næsten alle hy-
brid-dykænder opdages på rygfarven!
Da Troldænder har sort ryg, og Bjerg-
og Taffelænder begge lysegrå ryg, har

hybriderne ikke uventet mørkegrå

ryg. Tonen kan variere lidt, men den

er altid lysere end Troldandens og

mørkere end hos både Taffel- og

Bjergand, og den er som regel lysest

forrest på ryggen. Vær dog oPmærk-

som på at Troldandens sorte ryg i sol-
skin kan skirure og se grå eller sølv-
skinnende ud, og det er derfor betyde-
ligt sværere at finde hybrider i sol-
skin, end når det er overs§et.

Toppen som hybriden har arvet efter

sin Troldande-forælder afviger næ-

sten altid fra Troldandens ved, at den

er kortere og stritter skråt opad eller
lige bagud. Toppen kan således be-
tragtes som en mellemting mellem
Troldandens lange hængende top
(som en hestehale) og modPartens
(Taffel eller Bjerg) manglende top.

Bjerg- X Troldand, han, Katlinge Vig, februar 2006. Hybriden (høire) er her i
selskab med en Troldand han (venstre). Sammenlign hybridens grå ryg og korle
strittende "hybridaop" med Troldandens sorte ryg og lange "hestehale"' Hy-

briden har mindre sort på næbspidsen og bredere næb end Troldanden samt

renhvid/lanke, hvilket tyder på en BjergXTroldand. Dette bekræftes afgult øje

(uden orangetoning), hvilket ikkefremgår af Havrevimpens sort-hvide gengivel-

se. Folo: Krisloffer Hansen.
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Denne karakter, som blandt nørder
kaldes en "hybridtop", er ofte påfal-
dende i dykandeflokken og kan let
ses, selvom fuglen sover. Noget tyder
på, at toppen hos Bjerg X Trold ofte
er tydeligere end hos Taffel X Trold,
som hos visse eksemplarer kan virke
temmelig rundhovedet, men dette er
stadig noget usikkert.

Bemærk dog at Troldande-hanner i
eklipsedragt (sommer{idlige efterår)
og -hunner kan have en lignende top.
Bjergænder kan lægge hovedets {er
ned og kortvarigt vise et lille hak i
nakken, der kan tolkes som en antyd-
ning af en top. Dette ses som regel
kun i forbindelse med slåskampe med
artsfæller, eller lige når fuglen dukker
op afvandet efter dykning.

Desuden kan hybriderne skille sig
ud i Troldandeflokke på størrelsen.
Bjergænder og Taffelænder er større
end Troldænder, så hybriderne er of-
test større end Troldænder og ligger
højere på vandet. Det bemærkes ofte,
når fuglen er fundet, men det er næp-
pe grunden til, at man finder den.

Hvilken hvbrid?

Da man i Danmark blev opmærk-
somme på hybrid-dykænder, var det i
forbindelse med et par sjællandske
fund af Taffel X Trold. Disse fund
har grundlagt den misforståelse, at
Taffel X Trold er betydeligt mere al-
mindelig end Bjerg X Trold, men g§
er lige omvendt. Bjerg X Trold er
Iangt den mest almindelige.

Bjerg- X Troldand, han, Sundel -
Faaborg, januar 2007. Selv sovende
skiller hybriden her sig ud ved grå
ryg og striltende top. Dette individ
havde gult øje og tydeligt grønt ho-
ved, hvilket afslørede Bjergande-
generne. Folo: Bente Chrislensen.

Når hybriden er fundet, skal
"forældrearterne" jo gerne bestem-
mes.

Rygfarven og toppen er ikke så vigti-
ge i denne henseende. Her skal foku-
seres på næbtegning, øjenfarve,
vingebånd og hovcdfarve. En eller
oftest flere af disse karakterer vil på
hybriden svare til en mellemting mel-
lem de to forældrearter, men som med
alle usædvanlige fugle bør hybrider
bestemmes på så rnange forskellige
karakterer som muligt.

Næbtegning: Hos Taffelanden er
næbbet sort med en stor hvidgrå klat
l/3 fra spidsen, men Trold- og Bjerg-
and har gråblåt næb med en lille sort
spids (næbnegl). Den sorte næbnegl

Taffel- X Troldand, han, Nykøbing Falster, marts 2006. Hybriden (i midten)
opdages let på rygfarven, der er mørkere grå end hos Taffeland-hannen til høi-
re, men ikke sort som hos Troldand. Flanken er grå, og næbbet hqr mere sorl på
spidsen end Troldand, hvilket indikerer Taffel X Troldand. Da fuglen blev
studeret "live" i farver, kunne dette bekræftes af orange øje og rødligt hoved.

Foto : Mikkel Willemoes Kristensen.

er mindst hos Bjerganden. Derfor vil Øjenfarven (iris) kan ses på nært

Taffel X Trold ofte have tydeligt hold og er gul hos både Trold- og
mere sort på næbbet end en Trold- Bjergand men rød hos Taffelanden.
and, og det er oftest en bredere sort Bjerg X Troldand har derfor altid
spids, men nogle letbestemmelige galt øje. Taffel X Troldand har oftest
individer har også sort inderst på orange øjne, men det kan også være

næbbet, hvilket er unikt for hybrider gulligt, i sådanne tilfælde kan det

med Taffelandeblod i årerne. Bjerg være nødvendigt med direkte sam-

X Troldand har næbtegning som menligning med f.eks. Troldænder i
Troldandens - evt. med endnu min- flokken for at se en svag orangeto-
dre sort. ning hos hybriden.
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Vingebåndet kan ses, når fuglen før
eller siden rejser kroppen og basker
vinger. Det er hvidt hos både Trold-
og Bjergand i en ellers mørk vinge,
og en Bjerg X Trold vil have et til-
svarende vingebånd. Taffelanden har
gr| vinge: Mørke dæk{er, Iyse
svingfer men intet hvidt. Er der Taf-
feland i din hybrid, bør den have
gråt i vingebåndet.

Hovedfarven kan bruges med for-
sigtighed. Problemet er, at både
Troldand og Bjergand har mørke
hoveder, der changerer i hhv. purpur
og grønt (changerer ligesom
Gråandrikkens hoved og vingespejl).
Farven kan variere meget med lysets
vinkel i forhold til observatøren,
men observeres fuglen i længere tid,

Stavgang er sagen for nogen, konditi-
onen skal forbedres. Rundgangen fo-
regår i Odense på Højstrup Øvelses-
plads, som ligger mellem Rismarks-
vej i Bolbro, Langesøstien mod Pårup
Kirke og Pårupvej. Højstrup Øvelses-
plads er ukendt for mange. Her holder
Hjemmeværnet til, nu med nedtrappet

og geme i overs§et vejr, kan hove-
dets farve oftest afgøres.

Da både Trold- og Bjergand har
mørkt hoved, og Taffelanden rødt
hoved, vil en hybrid med tydeligt
rødligt hoved være en Taffel X
Trold. En hybrid med et meget grønt
hoved vil være en Bjerg X Trold.

Udover ovennævnte fire karakterer
kan toppens facon (omtalt tidligere),
flankens farve og næbbets form være
ledetråde når hybriden bestemmes.

Hos Bjerg X Troldand er flanken
ofte renhvid, mens den tit er lysegrå
hos Taffel X Troldand. Bjerganden
har et bredt og kraftigt næb, hvilket
også ses hos visse mange individer
afBjerg X Troldand.

Jeg bor tæt ved Øvelsespladsen og

havde i et par uger lagt mærke til en

del Husskader i området og blev inte-
resseret i deres adfærd. For nogle år

siden blev der herfra indberettet et

stort antal Husskader, hvis jeg ikke
husker forkert mellem 30 og 40. Me-
get imponerende. Det sparkede yder-
ligere til min nysgerrighed, og jeg
ville gerne finde et såkaldt overnat-
ningstræ - et træ, hvor Husskademe
går til kollektiv ovematning. Med lidt
held og vedholdenhed lykkes det: 65

husskader indenfor 40 minutter, så

var jeg skadet med den virus. Stedet

er ved Pårup Kirke for enden af æb-

leplantagen. Mod syd er der et pile-
krat og to høje træer.

Hvordan foregår udflyvningen om
morgenen
Det kræver en genetisk fastlagt lys-
styrke. Lige efter Solsorten er gået i
gang med sine gøremåI. Så snart der

er en anelse lys i dæmringen farer
Solsorten ud af busken "tjek, tjek,
tjy", flyver som en silhuet i dæmrin-
gen og begynder med fourageringen.

Husskader
- udflyvning fra overnatningstrieet

Af Dieter Maaszen

Dieter Maaszen har fundel en overnalningsplads for Husskader i Odenses nord-
vestlige del, hvor mange Husskader overnatler i et pilekral. Når de vågner Jly-
ver de op i el lræ, hvor de sidder kortvarigt inden deJlyver ud.

aktivitet. Der er rigelig plads til hun-
deluftere og andet godtfolk. Det be-
står af store åbne slettelignende om-
råder afløst afsmå søer, som er ved at

gro til i pilekrat. Der er plantet skov
mod Rismarksvej, og ved Lange-
søstien er der en gammel æbleplanta-
ge.

Antallel af Husskader fra 24. december til I I . februar. Antallet i perioden frem
til l. marts har typisk ligget på 130 fugle.

Antal udflyvende Husskader
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Langsomt kommer Husskaderne i
gang, en til fem fugle gemmer sig et

stykke borte fra overnatningsstedet.

De begynder at skratte i forskellige
nuancer, kraftfuldt, lokkende, mono-
tont. Nu sker der noget ved overnat-
ningsstedet. Nogle modige Husskader
flyver op på udflyvningstræet, her
sidder de og småplud-rer, pludselig
bliver Husskademe forstyrret og lader
sig falde i omvendt pyramideform ind
i pilekrattet. Nu lokker ledeme, som

sidder lidt væk, igen og når det er

uden resultat, flyver en eller to tilbage
og sætter sig på træet og skratter om
den ventende morgenmad. Efter nogle
minutter, som føles som ti minutter,
er Husskaderne oppe i træet og brin-
ger sig i stemning til udflyvningen.
Så farer de af sted som små raketter i
dæmringen langs skovbrynet, som

uklare silhuetter Nu kommer en en-

kelt Gråkrage dvask flyvende med
små kald. Så er lyset lige til at Tårn-
falken fra Pårup Kirke går på vinger-
ne og kaster sig op i luften og begyn-
der med fowageringen, stående mu-
sende i morgendæmringen. Det er

stadig dæmring, som opfattes som

halvmørke.
Det afgørende i Husskadernes

fremgangsmåde er: Lyset, ud af pile-
krattet og op på udflyvningstræet,
hjulpet af lokkende artsfæller, så med
store fart væk fra udflyvningstræet.

Husskaderne er tilsyneladende om
morgenen meget usikre på sig selv,

og det kræver opbakning af de modi-
ge ledere, at opbygge en hvis harmoni
i den kaotiske udflyvning. Husska-
derne flyver ud i grupper på nogle få,

l0 til 20 afgangen, det højeste tal har
været 50. Overflyvende måger kom-
mer nu, mens dæmringen over går i
morgenlys. Udflyvningen slutter efter
20 op til 30 minutter med et relativ
stort antal Husskader; i den korte tid
ses mellem 40 og 260 fugle.

Ved regnvejr er antallet af udflY-
vende fugle mindre, med cirka en

tredjedel. Det s§ldes måske, at Hus-

skaderne ikke overnatter samme sted i
dårlig vejr, eller efter kraftige forstyr-
relser om natten, hvor en del måske

søger til bedre bes§rttede overnat-
ningssteder.

Husskade. Foto : Biofoto/Erik Thom-

sen.

Beliggenhed:
En liIle km.
statsejede holme,
sig nogle få km.,
vest, til Stegø i

Beskrivelse:

omkring 50m.
Mågeøerne ejes
administrativt
Iagt under Skov oq
1981 har Mågeøerne,
Drættegrund, været

nordøst for Bogense ligger disse små

også kal-det Mågeøerne. De bugter
tångs kysten fra Bogense kirke i

øsL.

Mågeøerne
- en tur ud over havet

Af Michael Høigård Hansen

De følgende 4 numre vil jeg komme med en berelning om årets gang på Må-

geøerne.
Desværre er mit kamerq blevet væk med poslen, såfriske billeder må vente!

Fakta om Mågeøerne:

5aflangeholmedernærmestafløserhinandensomper-
Ier på en snor, og er under stadig forvandling og

vækst, pga. materj-alevandring. De udgør
omkring 4 ha., og varierer i bredde fra

arealmæssigt
ca. 5 m til-

af Staten, og blev i 1961 overgivet
Vildtbiologisk Station, og er nu hen-

NaturstYrelsen. Siden 1- August
sammen med den mere østlige holm

et vildtreservat. Der er adgangs-
forbud fra 1. marts - 31. august lndenfor en afstand
af 50 m. fra Øerne.

Øernebrugesrekreativtfortrinsvisaflystfi-skere,
ornitoJ-oger samt iægere. Dog er jagt forbudt på øer-
D€, men j-kke i farvandet omkring'

Antal fuglearter registreret i D( t71
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Luftfoto af Mågeøerne.

Del 1:

Om at besøge øerne:
Den våde blæsende vinter er forhå-
bentligt snart owe. Ikke mange besøg

er det blevet til denne vinter. Vejret
har været for vådt og blæsende når
muligheden bød sig, og ikke gjort et

besøg særligt attraktivt..
Når vejret derimod er præget af

bøjtryk, med koldt, solrigt og stille
forhold, hører Mågeøeme bestemt til
et af de mere chamrerende steder at

besøge. Den lange perlerække af øer

ligner nu mere et velgennemtænkt
stiforløb på åbent hav! Det blå bøl-
gende hav mod nord med udsigt til
Æbelø, og det rolige lagunevand mod

syd med udsigt til Stegø Mølle og
Bogense Kirke.

Mågeøerne bør bestemt opleves

under disse forhold. De fleste, der
tæller I observerer fugle på øerne,

tæller fra land. Øerne oversl«res no-
genlunde fra diget vedØslsrø eller på

stien foran Bogense Kysthotel. Forde-
len ved det første er relativ tæthed på

fuglene og læ fra sydveswinden. På

stien foran Kysthotellet er der der-
imod i klart aftenvejr en god mulig-
hed for at overskue hele området. De
lysbugede knortegæs, vel nok øernes

vartegn, 'gemmer' sig nemlig ofte på

nordvestsiden af øeme.

24

Der raster en del Gravænder ved Mågeøerne. Folo: Biofoto/ErikThomsen.

Bryder man sig derimod ikke om at se

på fugle på stor afstand må der inve-

steres i et par waders. Som regel er

det selv i højvande, hvis ikke bølger-

ne er for høje, muligt at gå derover.

Det letteste sted at gå over er vinkel-
ret til den vestligste del af ø- rækken.

Men her raster der altid en del måger

og rødben, så man kan med fordel

s§de tværs over bugten til den vest-

lige del af den største af øeme ca. 500

m. gennem vand, og derved undgå

unødvendig forstyrrelse. Bevæger

man sig herefter langs strandbredden

på den nordvestlige side, vil man

kunne gå lidt i dække af øen. Efter

500 m. når man til et område lige før

øen bliver rigtig bred, og slår et sving

mod nordvest. Her Plejer jeg at slå

mig ned med madPakke og skoP og

evt. en kage til kaffetid. Før lå der her

et skibstoilet! og flød, som jeg brugte

som stol. Men det er nu s§llet ud På

vaden.
Fra dettes sted overskues det me-

ste af fuglelivet både på hav og lagu-

nesiden. Her findes de største vade-

flader, og her kommer man ikke så

tæt på fuglene at de forstYrres unø-

digt. Og her er der ikke mindst en

konstant bevægelse af fugle.
Min foretrukne observationsstil-

ling er at sidde ned roligt, og så bare

følge dagens gang og tidevandets

indvirkning på fuglelivet. Af samme

grund er der også fordelagtigt at ori-
entere sig om tidevandet føt afgang.

Bedste tidspunkt at ankomme er midt

mellem højvande og lawande, og

passer det så samtidigt med soloP-

gang er det helt oPtimalt. På dage
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med generelt højvande bærer et besøg

mere præg af tidsspilde.

Fuglellvet på Mågeøerne:
December - Februar
Mågeøerne har vel størst betydning
som vinterrasteplads for den fåtallige
verdensbestan d af Lysbugede Knorte-
gø.s. Mellem '72 - 90 har rastet her de

sidste tre år hvor jeg har besøgt øeme,

fra oktober til maj måned.
De kulminerer i antal som regel

januar/februff, og denne vinter har
jeg talt 72 ex. Derved udgør bestan-

den på Mågeøerne ca. lYo af verdens-
bestanden hvilket straks udløser et

internationalt krav om lokalitetsbe-
s§nelse. Knortegæssene fouragerer
for øwigt skiftevis her eller ved Fo-
getse (vest for Bogense/red.).

Vandrefolken ses ofte på ture hen-

over øeme i vinterhalvåret, oftest ja-
gende efter vadefugle. Hvornar det

sker, viser sig tydeligt på den uro der
opstår i kølvandet. Panorerer man

henover øerne opdages den ofte på

toppen af en skarvrede eller lipende.
Den flyver øjensynligt langt omkring
og frekventerer hele lBA-området
heroppe.

I vinterhalvåret opholder der sig
ofte, faltisk overraskende konstant,
ca. 250 Alm. Ryler, ca. 50 Islondske
rødben, små 100 Strandsksder, 50

Slorspover,sporadiske flolt<e af Hjei-
ler og et f?ltal af Strandhjejler, Is-
landske Ryler, Lille Kobbersneppe
samt både Stenvender og overvint-
r ende Stor P ræs t elcr qv e.

Gråænder, Grovænder, Hvinænder,
Ederfugle sanrt Toppet Skallesluger
holder fast til omkring øeme.En Mo-
sehornugle forvilder sig også af og til

Rødbenet ses året rundt.
Fo to : B iofo to/Erik Thoms en.

herud. Søngsvaner og Grågås benyt-
ter sig også af området. Denne vinter
har der også her været usædvanlig
mange grågæs rastende. 190 rastende

har jeg ikke oplevet før. Skarverte
virker fåtallige denne vinter.

Bjergirislcflokke flyver rundt i de-

res bølgeflugt i konstant bevægelse,
slår sig ned snart det ene sted, for
derefter uroligt at begive sig videre.
Af og til er de blandet med Snespur-

vene, som også er årlige vintergæster.

Af og til i flokke på 200.

Grøniriskcn er også almindelig her-

ude.
Men spurvefuglene virker Påfal-

dende fraværende denne vinter. Kun

enkelte Engtibere oPholder sig På

øetae.
Efter de kraftige højvandstilstande

sidste år blev øerne fuldstændigt

oversvøInmede, hvilket næppe er sket

før, i den grad. Min forurodning er

derfor at årets produktion af frø fta
urtevegetationen er s§llet væk med

vandet. Der er simPelthen il&e ret

meget fde af den slags at komme ef-

ter. Overalt ligger oprevne rødder og

flyder på stranden. Skarwederne er

væk. Som sidegevinst et øefite dog nu

renset for ilanddreven affald, og må-

ske har ovenivøInmelsen også sørget

for at udrydde de rotterjeg så på øer-

ne i efteråret!!! Det lover godt for den

forestående lmglesæson, som jeg vil
komme narnnere ind På i næste num-

mer.

Stenvenderen er en regelmæssig vintergæst på lulågeøerne'

F oto : B iofoto lErik Thoms en.
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Sløruglerne på Fyn
Af Per Rasrnussen

Oversigt over Slørugleåret 2006

Status er som tidligere 3 ynglepar, om
end kun de 2 par fik unger på vinger-
ne. Henholdsvis 3 og 5 unger. Grun-
den til at det sidste par, som samtidigt
er vores ældste par, ikke fik unger
s§ldes uden tvivl den kolde vinter.
Landsbestanden er også i 2006 gået

frem, men kun en mindre fremgang til
285 par. Lokalt har man også i Jyl-
land set tilbagegang p.g.a. vinteren.
Vinteren betød iøvrigt også at f.eks.

Natuglen i stor stil undlod at yngle.

Som noget nyt er årets unger blevet
ringmærket. (Fyn har hidtil været det

Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation
- efteråret 2006

Af Jacob SferuP

2006 var 13. år i træk med ringmærk-

ning i efterårsmånederne på Sydlan-

geland. I store træk blev det "rekor-

dernes år" på fuglestationen med hid-

til højeste sæsontotal og rekordtal for
en lang række arter.

R i n g m æ rkningslndsa fsen
Dækningen af ringmærkningen i ef-

teråret 2006 var den bedste hidtil i de

år, Keldsnor Fuglestation har været

aktiv på Sydlangeland. Nettene blev

sat op 2317, og herefter blev der

ringmærket stort set dagligt frem

t.o.m. 29110 kun med få "huller" på

l-2 dage, hvor det enten ikke kunne

lade sig gwe at skaffe bemanding'

eller hvor regn eller blæst umulig-
gjorde ringmærkning. Årets sidste

ringmærkningsdag blev 4lll. I alt
blev nettene åbnet på 87 dage, hvilket

er ny rekord. Også antallet af benyt-

tede net var i år større end normalt, og

i perioder var oP til l7 net (168

netmeter) i brug samtidig. Det samle-

de antal netmetertimer (et 12 m langt

net, der er åbent i 5 timer giver 60

netmetertimer) i løbet af efteråret blev
på 62.600, hvilket er langt mere end

normalt (og godt og vel det dobbelte

af antallet af netmetertimer i 2005).

Seks personer deltog i ringmærknin-

gen på stationen i løbet af efteråret:

Ole Tønder, Hans RYtter, Jan Holm

eneste sted i landet, hvor der ikke er

blevet ringmærket). Dette kan forhå-
bentlig give en forklaring på hvor
"vores" ungfugle bliver af.

Der er i efteråret fundet en jysk ring-
mærket ugle på Ærø. Desværre havde

den forvildet sig ind i et hønsehus og

havde brækket vingen...
Forhåbentlig kan den pt. milde

vinter, hvis den fortsætter, betyde at

flere ungfugle overlever, og at vi
snart kan se frem til den længe vente-
de fremgang.

Jensen, Jacob SteruP, Erhardt Ecklon

ogBørge Rasmussen.

Fangsttallene
I alt blev der mærket 4.843 fugle På

Keldsnor Fuglestation i 2006, hvilket

er ny rekord og næsten 400 mere end

den gamle sæsonrekord Ph 4.468 t

2000. De 4.761 blev mærket i forbin-

delse med den sædvanlige fangst med

spejlnet i Gulstav-området, mens de

resterende 82 drejede sig om unge-

mærkning, størsteparten Landsvaler

på de lokale gårde. Rekorden lader

primært til at være et resultat af de

mange dage med ringmærkning og

det høje antal net, der var i brug. I
2006 blev der i gennemsnit mærket

55,7 fugle pr. ringmærkningsdag,

hvilket er pænt og på niveau med tid-
ligere, gode år. Antallet af netmeter-

timer var dog så meget højere i 2006,

at man kunne have forventet, at dette

ville resultere i flere fugle pr. dag.

Fangsten var klart bedst i august,

hvor dagssnittet lå På over 80 fugle
pr. dag. I september og oktober var

dagssnittet under 50 fugle om dagen,

hvilket formentlig har flere årsager.

For det første var der mange dage og

perioder med dårligt træk- og fangst-

vejr, for det andet virkede det som

om, at mange af de tidligt trækkende

arter stort set havde forladt landet in-Grønlndsk Jagtfalk. Ole Runge.



den l. september. Endvidere var der

ikke mange Fuglekonger og Blåmej-
ser i år - arter, der ellers alene kan

redde en halvdårlig oktober. Også an-

dre steder, eksempelvis på Falsterbo,

blev der meldt om lave tal for disse to

arter.
Det blev i løbet af efteråret til 13

dage med over 100 fugle. Klart bed-

ste dag var 17. august med 407 fugle.
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Dette er stationens næstbedste mærk-
ningsdag nogensinde, kun overgået af
824 fugle d. l8/10-2001. Dagen ud-
mærkede sig ved usædvanligt store

tal for en lang række arter - dagstota-

len for den hyppigste afi,82 Kærsan-
gere, et formentlig ikke tidligere
overgået noget sted her i landet. Også

68 Gulbuge på en dag er helt usæd-

vanligt.

I

I

De fem bedste rinqnrærkninqsdaqe i efteråret 2006

Dato Total Hwpisste arter
r7 /8 407 17 arter: Kærsanser 82. Gulbue 68. Tornsanger 55..

9lt0 203 14 arter: Gransanser 103. Rødhals 35, Grønsisken 16..

rs/10 168 I I arter: Fuslekonge 49, Gærdesmutte 44, Rødhals 30'.

t0/9 167 23 arler: Munk 27, Digesvale 25, Cransanger 25..

4/8 152 22 arter: Gulbus 23. Rørsanser 22.Kærsanget 2l

Der blev i alt mærket 55 forskellige
arter i løbet af efteråret. Gransanger

blev årets almindeligste art med 640

mærkninger, og i alt 14 arter nåede

trecifrede fangsttal.

Ud af de 20 arter, der gennem

årene er fanget flest ai blev det nYe

sæsonrekorder for hele 9 arter. Mest

imponerende var totalerne for Gran-

sanger (640 - næsthøjeste sæsontotal

nogensinde for en enkelt art), Munk
(349 - mere end en fordobling af den

kun et år gamle rekord), Gulbug
(194) og Havesanger (197 - den gam-

le rekord var på 84!). For enkelte ar-

ter må sæsontotalerne (set i forhold til
den gode dækning) betragtes som

skuffende. Dette gælder f.eks. Løv-
sanger (351), Fuglekonge (216) og

Rødstjert (39).
450
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Antal mærkedefugle pr. dag på Keldsnor Fuglestation, efteråret 2006 (23/7-4/1 1).
IJdvalgte arter, der alle satle ny sæsonrekord i 2006

3l

Total 2006 Sæsoumiddel 1994-2005

Gransanger 640 195

Tomsanser 4ll 212

Rørsanger 408 260

Løvsanger 35r 354

Munk 349 88

Kærsanger 337 139

Rødhals 334 176

Gærdesmutte 2',75 83

Jernsourv 243 '70

Fuslekonge 216 t74

De ti hyppigste arter i 2006.

Total 2006 Gammel rekord
Spurvehøg l0 6 (1995')

Gærdesmutte 274 204 (2005\

Jemsourv 243 162 n995)
Sanedrossel 45 35 (2005)

GræshoDDesanger 7 6 (1998)

Kærsanger 337 296 CI000)

Gulbue t94 118 (l995)

Havesanger t97 84 (l998)

Munk 349 I s6 (2005)

Gransancer 640 489 (l995)

Grå Fluesnapper 8 7 1994\
Broset Fluesnapper 25 23 (1994)'

RørsDurv t12 82 (l995)

Sæsontotal 4843 4468 (2000)
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Usædvanlige arter
Efter at det ikke siden 2003 er blevet
til nye ringmærkningsarter for Kelds-
nor Fuglestation, var det overrasken-
de med hele tre nye i 2006: Mudder-
klire 7. august, Drosselrørsanger 25.
august og to Bysvaler 10. september.
Drosselrørsangeren var den suverænt
sjældneste art i nettene i 2006 og en
længe ventet ny art på fangstlisten.
Andre usædvanlige fangster var stati-
onens anden Grønbenede Rørhøne
(28/9) og tredje Tårnfalk (14l10),
Skovhomugle (10/9) og Rødtoppede
Fuglekonge (25110), og herudover
blev der bl.a. mærket 4 Vendehalse, 7
Græshoppesangere, 7 Skovsangere, 7
Skægmejser og 8 Pungmejser. Især
antallet af Skovsangere og Pungmej-
ser er helt usædvanligt - de 12 fore-
gående år er der i alt kun mærket hhv.
8 og 7 afdisse to arter.

Aflæsninger og genmeldinger
Der blev aflæst to fugle med fremme-
de ringe i løbet af efteråret: En Gær-
desanger med dansk ring l7l8 og en

Rørsanger med fransk ring 2l/8.
Gærdesangeren var mærket som lk
22/7-2006 ved Moseby, Pandrup,
Nordjylland, mens der ikke er modta-
get data vedr. den fransk-mærkede
Rørsanger. Der er heller ikke kommet
data endnu på to fugle, der blev aflæst
i efteråret 2005 - en Gransanger med

I alt l6 lokale fugle blev aflæst i løbet
af efteråret. Disse var fordelt på 8 ar-
ter, heraf 4 Rørsangere og 4 Jem-
spurve samt Solsort (l), Kærsanger
(l), Tornsanger (l), Blåmejse (2),
Gulspurv (l) og Rørspurv (2). En
meget interessant aflæsning blev gjort
2617 , hvor der blev aflæst en Rørsan-
ger, der var mærket 618-99. Fuglen
var en gammel fugl på mærknings-
tidspunktet og var altså mindst 8 år
gammel, da den blev aflæst. Dette er
den hidtil ældste fugl, vi har kend-
skab til på baggrund af vore mærk-
ninger. Den skal dog klare sig nogle
år endnu, hvis den skal overgå den
ældste kendte, danske Rørsanger, der
blev mindst 12 år gammel. En anden
af årets aflæste Rørsangere var 4 år
gammel, mens de øvrige aflæsninger
drejede sig om fugle mærket i 2003
(l), 2004 (3) oe 200s (10).

I løbet af det sidste års tid har vi mod-
taget 8 genmeldinger af stationens
fugle. Mest interessant er en aflæs-
ning af en Rørspurv i januar i Nord-
spanien. Dette er vores første gen-
melding af en Rørspurv fra vintermå-
nederne (og første genfund syd for
Belgien). To genfund af Løvsangere
fra Danmark kunne tyde på, at det
primært er danske Løvsangere, der
trækker over Langeland om efteråret.
Løv sangere fra Sydlangeland er end-

norsk ring og en Jernspurv med nu aldrig genfundet i Sverige, mens
svensk ring. der nu er fire danske genfund.

Tårnfalk, lk han, Keldsnor. Foto:Ole Tønder.

Genfund af fuqle nærket på Keldsnor Fucrlestation

En stor tak skal rettes til Skov- og Naturstyrelsen / Fyns Statsskovdistrikt for

tilladelse til ringmærkning på deres arealer på Sydlangeland.

Art Mærket Genfundsdato oq -sted
Rødhals 819-04 7 llO-05 Budel/Domlein, Limburg, Holland (aflæsQ

Sangdrossel 2lt0-0s 25ll 0-05 Castelnau-d'Auzan, Gers, Frankrig (sku4!l)

Rørsanger y9-03 l0/9-06 Heuseux. Liåee, Belgien (aflæst)

R ørsanper 20l8-05 4/9-05 St-Seurin-d'Uzet, Charente-Maritime, Fran§[(aflesrD-
,er 2718-0s 5/9-05 Oorderen. Antwerpen, Belgien (aflæst)

,el 30i8-00 30/5-03 Erantisvei. Odense (rudedræbt)

Løvsanger l0/8-04 2614+ll/5-05 Sønderhå Plantage, Thv, Jvlland (aflæst)

Rørsourv 2819-02 5/1-04 Pina de Ebro. Zarasoza, Spanien (aflæst)
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Måneds- og sæsontotaler for
blev rnærket på Sydlangeland

samtlige arter. der
i efteråret 2006.

Juli Auq. Sep. okt. Nov. Unoer Total
rransanger t6 294 330 640

Løvsanger lt 2s4 84 ) 351

Fuglekonge 216 216
Rødtoooet Fuslekonse I I
3rå Fluesnapper 2 6 8

Broset Fluesnapper 24 25

ikresmeise 2 J I 7

:Ialemeise 5 2 10 18

iumomeise I )
llåmeise 33 22 t7 4 77

Wusvit 5 16 7 l5 44

fræløber I I

lunsmeise I 3 4 8

lødre. Tornskade 2 8 ll
6 6

finke ') 4

I

2

2l)
1 180

ll
3

I

t6

18

irønirisk 3

I

-5

l4
'|.962

7

Itillits I
irønsisken l6

2

1

Sulspurv l0
ry l3 45 tt2

Iotal 240 1 355 24 82 4843

Data om aktivitet og' net
Mærkningsdage u 24

tr I,t3

22725

26

45,4

16841

28 I 87

Fugle pr. dag | :o,o
lztto

48,4 24,0 55,7

§etmetertimer fNMT) r5392 558 62632
Fusle or. NMT 0,034 0.0ti6 0,070 0,088 0,043 0,077
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Ugandisk sommer
Tekst oo foto: Michael Mosebo Jensen

Hvad får folk til at forlade den med
længsel ventede danske midsommer
for at drage ned til et land, der er
kendt for en lufthavnsmassakre, Idi
Amins terrorregime og en AIDS-
epidemi uden sidestykke - og så midt
under VM i fodbold?

Nå, Esben (Eriksen) og jeg fik da
lige en ekstra indledende Vlvf-kamp
med i Gatwick, inden vi bordede et
fly til Dubai, hvor vi havde et par ti-
mer til flyskift, mødte Torbjørn, også
Eriksen, der var kommet fra Hamborg
og fortsatte sydover via Addis Abeba
til berygtede Entebbe. Der var nu ef-
terhånden ganske fredeligt ddr, og det
skulle vise sig at være betegnende for
landet som sådan - eller i hvert fald
den del, vi besøgte. Vi koncentrerede
os om den sydvestlige del, hvor nati-
onalparkerne ligger tæt, hvor der ikke
er problemer med den sudanske
grænse, og hvor vi slipper for keny-
anske kvægtyve. Desuden havde vi
kun 14 dage, så vi måtte økonomisere
med kørslen. Til gengæld var vi mere
rundhåndede med valutaen, da vi ind-
så at for at nå fra den yderste by ud til
nationalparkerne og for at fii styr på

mylderet af grønne fugle i regnsko-
vens dyb, ville det være voldsomt be-
kvemt at leje en firehjulshækker med
chauffør og med fugleguide. Det ko-
stede så 500 kr. pr. dag pr. person,

men til gengæld var de to lokale ven-
lige sjæle, Dissan og Emmy, yderst
foretagsomme, når som helst i vores
vågne timer.

Vi startede dog på egen hånd med
en taxa til den nærliggende botaniske
have, ikke fordi vi var kommet af sted
med de forkerte checklister*, men der
var gode fugle ddr også. Hadada Ibis-
serne præsenterede sig larmende med
det samme, Hammerhovederne sad og
så underlige ud og vores første targe-
tart*t: Orange Weaver var på plads
meget hurtigt i rørskoven ned til Vic-
toriasøen. Det eneste, vi lige skulle
lære at respektere, var hærmyrer på
togt. Man skal ikke stille sig lige
oven på deres rute! Det gjorde vi så

heller ikke ret længe, for det kan godt
nok mærkes, hvad de synes om det!

Hammerhovederne sad bare og så
underlige ud.

Træslconæbbet stod som et mindesmærkefor en svundenfortid.

Folo: Esben Eril<sen.

Træskonæbbet
Næste morgen var det afgang kl. 6,

for vi skulle nå med båd ud i Mabam-
bas papymsskove i morgenstunden.

Hovedformålet var at se den mærk-
værdige fortidsoverlevering Træsko-

næbbet. Båden var heldigvis meget

fladbundet og toperegnen varm, for
vi nåede helt ind på smult vande, før
den viste sig.
Vi skulle nå ud til grænsen til Congo,
men absolut heller ikke længere, in-
den det blev for sent på dagen. Sam-

tidig skulle vi købe alt ind til de

kommende dage i den yderste land-
handel i Fort Portal, inden vi drejede

ad den bumpede bjergvej mod Bun-
dibugyo. Hotellet, vi skulle bebo de

næste 3 næfier, kunne dog med rette

have bestilt lidt varer med. Det ville
afgjort have forbedret indtrykkene af
morgenmaden. Men basis for 12 ti-
mers trasken gennem regnskoven i
Semliki NP forblev et par tørr.e rår

stykker toast, en banan til deling og
synet af en tom kaffedåse. En ud-
mærket østafrikansk kaffe i øvrigt -
når den var der! Det var måske også

årsagen til, at vi lod os overtale til at

lege Livingstones, allerede den første
morgen, da vi under stor bevågenhed

fra den lokale landsby satte ud i jung-
len. Der var tilbud på en bærer for 30
lcr/dagsmarch, og det ville gavne den

lokale økonomi, og vi skulle jo ilke
slides op for tidligt, og.... Desuden

var vi alligevel obligatorisk udstyret
med en ranger med forlader, så vi var
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i forvejen sporet ind på kolonitiden.
Bæreren var også upåklagelig, svedte
vildt i sin plastikuniform for os. Det
var kun den ene gang, hvor vi sad på
hug og beundrede en 3 meter lang
Gaboon Viper (den slange i Afrika,
der indeholder den største portion
gift), at han ikke holdt sig bagved,
men kom forbi i en fart og syntes, der
vzu en passende hæstub 200 m længe-
re fremme. Det var i det hele taget en
fortryllende regnskov med 9 arter næ-
sehornsfugle, flere sjove abearter og
mængder af eksotisk farvede småfug-
le, mens fascinationen ved andre lå i,
at de lignede hinanden brungrønt i
brungrønt og kunne identificeres ved

lydene, som vores guide, Emmy,
havde både på CD og i munden. Vi
måtte også beundre hans iver. På an-
dendagen, hvor vi gik 14 km i stedet
for 10, var solnedgangen ikke et tegn
på, at vi skulle tilbage til hotellet for
at spise. Nej, nu skulle der lyttes efter
Nkulengu Rail, en vandhslg, der kun
findes d6r i hele Østafrika. Så efter 14

timer var vi klar til at tage tilbage til
hotellet, hvor vi kunne vælge, om vi
ville vente en time på, at dagens ret
blev serveret eller 60 minutter på, at
vandet kogte til badet. Øllene kunne
man dog gå direkte til! Vi tog et hur-
tigt valg.

Sydpå til savannen
Inden vi tog på endnu en shoppetur i Port Fortal, plføne vi os vores turistuni-
form og kørte til en pygmælandsby. Vi ville jo trods alt gerne se sådanne nogle

størrelser. De skuffede ikke:

Esben (bagesl i midten) var slral$ klar til al posere, da landsbyen stillede op.

B lack-and-white-casqued Hornbill, Semliki NP.

Vi skiftede nu også biotop, idet regn-
skoven for en tid blev afløst afsavan-
ne. De ugandiske antiloper (Uganda
Kob) blev talrige, og enkelte
Hvidryggede Gribbe hang i luften.
Lige da vi var sluppet igennem til
QEI.IP (Queen Elizabeth National
Park) blev vi brat stoppet i vores vi-
dere færd. En hanelefant havde taget

vejen i besiddelse, og det var nok
klogelig ikke at forsøge at gå i over-

halingsbanen på sådan 6n. Diskret lod
den sig dog efterhånden presse ud i
savannen, så vi kunne køre det sidste

stykke til vores sovebarak. Det er en
speciel fornemmelse at overnatte inde
i et reservat i Østafrika. Vi boede kun
300 m fra en fin lodge med konstant
el til kameraopladning, VM-kvart-
hnaler og god mad, men det var ulov-
ligt at gå derhen. Køre måtte vi dog
gerne, og det gjorde vores chauffør så
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for os. Vi fandt snart ud af hvorfor.
Løvebrølene var et godt stykke væk,
og det samme var hyæneglammen,
men en Flodhest syntes åbenbart, at
vores græs var grønnere, så da det
blev mørkt, kom den på besøg. Den
så ganske kær og fredelig ud, og den
ene aften blev den da også lige så for-
skrækket som mig, da jeg stod ansigt
til ansigt med den uden for badet. Jeg

kom i tanker om, at man aldrig skal
gå mellem en Flodhest og vandet (vi
befandt os på en tange mellem Lake
Edward og Lake George) og havde
pludselig glemt noget inde i huset!

Om dagen kørte vi nu rundt i vores
Toyota med hovedeme ud af soltaget
eller skærmede os af ved hjælp af
skroget af en båd fra krokodillerne,
bøflerne, elefanterne, flodhestene,
mens diverse isfugle, musefugle,
Kampørne, Flodørne, Gøglerørne la-
vede opvisning. Når mørket satte ind,
var det forbudt at køre uden for
lodge-området, men Emmy f,rk det
altid timet sådan, at vi lige kunne lyse

Hadada lbis ser lige så vanvillig ud,

som den lyder

en natravn eller to i det første mørke

- på vej hjem til bopladsen. Undtagen
den dag han havde malaria. I stedet
fik vi en ranger med, som var lidt
håbløs, lige indtil han fik øje på en

Leopard hun med stor unge, og så kl.
I I om formiddagen! En absolut hel-
tegernlng.

Bwindi og Bjerggorillaerne
Emmy kom på toppen igen, og vi
fortsatte mod syd, til lige før Uganda
bliver til Rwanda. Det er hjemsted for
omkring 20 endemer*** i området
omkring Bwindi Impenetrable Forest
(Bwindi uigennemtrængelige Skov)
samt 3 tilgængelige familier af Bjerg-
gorillaer. Det tager 2 2r for sådan en

familie at blive gearet til at modtage
besøg af homo sapiens. Hver morgen
drager spejdere så ud for at se, hvor
de er, giver besked tilbage til HQ, og

Orange Weøver.

tropper afturister (højst 8 i hver flok)
følger efter med en guide og et Par
bevæbnede soldater. Hver person er-

lægger den nette sum af $360 og får
pengene igen, hvis det skulle glippe'

Det gør det nok aldrig. Ellers må man

være på familiebesøg en time. Vores

flok var tæt på vores telt, så vi brugte

kun et par timer På hele seancen og

tog straks på fugletur i skoven bagef-

ter. Pludselig så vi de samme sPor

som oppe hos den familie, vi havde

besøgt, den samme nedtramPede næl-

deskov og endda de samme loPPer. Vi
hørte også den samme brummen, som

vi havde lært, vi skulle besvare for at

vise vores venlige hensigter. Der er

ikke rigtig nogen grund til at lægge

sig ud med dem! Og d6r 4 meter fra
os sad han så i nælderne, en velvok-
sen Silverback og prøvede at få øjet-
kontakt, mens vi sneg os forbi på sti-
en. Han syntes åbenbart om vores

brum. Da vi kom tilbage efter mange

super fugle og en god høst ende-

mer***, var han rykket ud På selve

stien. Jeg fik nu rådet bod På, at jeg

havde været en anelse §lling, der

ikke turde stille kameraet oP.

Da han godt kunne lide vores brum, så vi ingen grund til al yppe kiv.

41
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Før vi kom ned, hvor der var lidt folk
til at føde gorillaerne og deres hjælpe-
re, havde vi lejet os ind i en ranger-
bolig i højlandet. Vi skulle selv med-

bringe kul til kokken samt alle ingre-
dienser, han skulle redigere. Til gen-

gæld var morgenmaden betydeligt
bedre end sædvanlig og stod klar før
solen. Vi havde selv været på marked
undervejs, hvilket åbenbart var så

meget af et særsyn, at vi lige skulle

krydses af på en indfødts checkliste.
Han kom i hvert fald løbende i fuldt
firspring, mens vi intetanende stod og
købte kasawa, rørte ved min skulder
og modtog jubelen fra de øvrige mar-
kedsfolk.
Vores egen checkliste voksede også

støt. Emmy var helt på hjemmebane

og serverede den ene endem efter den

anden. I alt nåede vi 2l af slagsen og

440 arler på de 14 dage.

lnden vi sluttede helt, fik vi tid til
endnu en bid savanne ved Lake Mbu-
ro, hvor vi stiftede bekendtskab med

Moses. Det kunne godt se ud til, at

han troede, han kunne skille vandene

ligesom sin navnebror. Vi var På en

morgentur i hans båd, og det var lYk-

kes meget fint at finde et par African
Finfoot, men han kunne jo godt se, at

vi geme ville have billeder også. Han

slukkede motoren, men havde så no-

get besvær med at starte igen. Vi for-
talte ham, at vi hellere ville godt i
land end at risikere noget, mens vi ud

af øjenkrogen holdt godt øje med

Flodhestene og krokodillerne i vandet

omkring båden. Det var han helt med

på - og slukkede igen for motoren. Så

hang vi ddr, bogstaveligt talt i akacie-

grenene ved bredden, hvor vi efter-

hånden var drevet hen. Han lånte mo-

bilen for at ringe efter hjælp, og til
sidst svarede de da også derinde.

Heldigvis lykkedes plan A, og vi kom

godt i land - og nåede lige akkurat

WM-finalen i Entebbe.

African Green Broadbill, en meget eftersøgt endem. Folo: Esben

Eril<sen.

Der holdes lidt øie med krokodillerne og Flodheslene på Lake Mburo ikkeJlyt

*checklister: lister over arter, man krydser af.
+* targetart: en art man har sat sig som mål at få at se.

***endem: en art med en begrænset geografisk udbredelse, her Albertine Rift

Valley.
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Fra felten
Af Martin Søqaard Nielsen

Denne udgave af "Frafelten" dækker perioden 5. november - 19-februar' Pe-

rioden glimrede ved exceptionelt mange Sortbugede Knortegæs. Derudover har

vinleren ikke budt på nævneværdige invasioner afnogen art, og ei heller er der

observeret fugle i den helt sjældne afdeling. Vinteren vil derimod blive husket

for dens ufattelige yarlne, med varmerekorder i både november, december og

januør!

- Periodens "hårde" observationer -

Sortbuget Knortegås §ii! forskellige individer

Nordisk Lappedykker
5lll 3 R, l0/ll 2 Y Fyns Hoved
(MMJ, SG, THH). 16111 l Nakkebøl-
le Inddæmning (TIIH). l2ll 1 V FIY-

vesandet (THH). l3ll I Dørholm
Bugt (AMY).

Mallemuk
l0lll2 Ø Fyns Hoved (THH).l2ll2
V Fyns Hoved (SG, EDA) + I R FIY-

vesandet (THH).

Sule
5/ll l lkv, l0/ll 20v,l2lll l lk
V Fyns Hoved (MMJ, SG, THH).

Hvid Stork
En vinterstork sås raste ved FrøruP

l9ll2 (Line og Ole Nielsen) og i da-

gene før I Martofte (via LAH).

Sædgås
l9ll2 157 Vestermade (SG) er hidtil
største vintermax.

Tundrasædgås
Arten er set på lidt færre lokaliteter
end sidste vinter: Sibirien, Jersore,

Dovns Klint, Wedellsborg, Emtekær

Nor. Derimod blev der sat nY rekord
og tilmed på en DOF-Fyn ekskursi-
onr.: 26lll 116 R Wedellsborg Gods

(MHH m.fi.)

Kortnæbbet Gås
3/l 1 Jersore (MMJ, SG). 6+l5il 2

Nr. Nærå (AVC). 6/1 I Føns Vang
(MMJ, THH).

Blisgås
Vestffn huser rigtig mange fugle den-

ne vinter med max. Jersore 25112 305
(JEB). Igen i år er der også set en pæn

pæn flok på Langeland: l4/l 45 ad

Syd for Rudkøbing (OHG, NRA).

Sortbuget Knortegås
Der er set hele 6 forskellige individer
i perioden, og op til 3 samme sted.

Føljetonen startede den 20lll med 2

adulte ved Ny Gesinge, Tåsinge

(HKN). 26lll var der til stor overra-

skelse lljj tugle (HEL, IBH). Fuglene

blev set frem til Tll2,herefter sås kun

I fugl. 4/l sås 2 fugle, hvoraf I var nY

i forhold til de 3 tidligere! 30/12 blev

en ny fugl fundet På Ristinge Hale

(JSA) og l3l1 opdagedes g!4,!erens

6.!!!!! fusl i amtet i Skovballe Havn
(HKN). Fuglenes halsring og

flanketegning er forskellige, hvorfor
det har været muligt at skelne de

enkelte individer.

Nilgås
26lll I OF Føns Vang (MHH m.fl.).
2lll-1712 2 Sortemosen, Lakkendrup
(RYr).

Fiskeørn
l0ll2 I Brændegård Sø er klart den

seneste i amtet nogensinde (PDS).

Rød Glente
l2lll I Longelse Sønderskov (OHG).

lglll I Hågerup (HMØ). 3/12 I
Sandholt Lyndelse (LPN) + 2 SV

Øster Hæsinge §BJ, LIS) + 3 KraruP
(EEE). r5lr 2KædebY (OHG). 27ll I
Herringe (GJØ). 28ll I Brahetrolle-
borg (GJØ).

Klyde
Vigelsø husede en enkelt klyde frem
til 2l rz (OBO). t7 12 t Y ejlen (ELM).

Stor Præstekrave
På trods af den meget milde vinter er

der ikke set nogle Store Præstekraver

siden 8/9.

Sortgrå Ryle
5/11 I lk Fyns Hoved (LAH). l0/ll
2, 23/12 l, r4lt 7, 412 t, 812 4

Knudshoved (SG, EEE, ABK, Ha-
gernan, RYT, NBJ).

Brushane
22-24lll I Ølundgård Inddæmning
(THH, DMZ, KDJ).

Enkeltbekkasin
24lll 2 Bispeeng (THH). 26lll I
Emtekær Nor (MHH m.fl.).

Stor Kobbersneppe
24lll I Vigelsø (KDJ, DMZ) + I
Ølundgård Inddæmning (KDJ, DMZ).

Sortklire
l2ll2 2 Nakkebølle Inddæmning
(DMZ, PER).

Hvidklire
26112 1,2/1 2 Nakkebølle Inddæm-

ning §BJ). 2lll I Siø (HKn). l6i2 I
Strynø (PVR).

cl
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Svaleklire
l2ll2 I Slambassinet (THH). l2l2 I
Hvidkilde Gods (EEE). 1612 I er.ge

ved Grubbe Mølle (JSA). l8l2 I Yej-
len (PVR).

Mudderklire
l0-l2ll2l Slambassinet (DMZ m.fl.)

Storkjove
l8/l I I lk S Dovnsklint (OHG). l4l1
I Ø Fyns Hoved (EEE, EDA).

Almindelig Kjove
l4ll lY Fyns Hoved (EEE, EDA).

Kaspisk Måge
l47lll I Bagenkop Harm (NBJ). 3/1

I 3k Nyborg Fiskerihavn (TIIH). 7/l
l2k,l3ll 1 ad Keldsnor (OHG).

Ride
l0/ll 5 NV, l2lll 6 v, l2ll2 I s,
19/12 28 V Fyns Hoved (THH, SG)'
24112 I V Flyvesandet (MHH). 7/l I
S Horseklint (MRP, KHL). l3ll 14 R

havet fra Lunden til Nstinge (OHG,
NRA). 20ll I R Bøjden Nor (THH,
RS).

Lomvie/Alk
l0/11 102 v, l2lll 104 v, 2ll 109 v
Fyns Hoved (MMJ, SG). l2ll 106 N
Horseklint (MRP).

§økonge
Slll I R Korshavn (MRP). 5/ll,
l0/11 1 y, lall 5 y, l9ll2 2y, l4ll
I Fyns Hoved 3 V (MMJ, SG, THH).
6ttt t Ø Flyvesandet (SG). l4lll I
IGrteminde Lystbådehavn (PRA).

IAD 3 Knudshoved Færgehavn
(Kt H). l3ll 2 Lodshavnen, Odense

Fjord (ELM). lol2 I Gabet (AMY,
oBo).

*ovhoprnugle, Pilely. Foto: Stellen

Chrislensen.

Skovhornugle
PL de 2 overdagningspladser er rna-

ximum: Flyvesandet l5ll 2 (MHH).
Baagø Kolonihaver: 20/1213 (THH).

Mosehornugle
Alle obs: l0ll2 | Stige Ø (HMØ),
un 2 (AAw), l/2 I (sG), r8l2 t
(HES) og l9l2 3 (FIE) Helnæs Made

og 14-1912 op til 4 Fogense Enge

(IEB). Så var der anderledes gang i
Mosehornuglerne sidste vinter!! !

Grønspætte
Grønspætte er i perioden setrhørt på

følgende lokaliteter: 1 §Yanninge

Bakker, I Skaboeshuse, I Ullerslev, I
Østergård, Munkebo samt 2 Elseho-
ved.

Iledelærke
En enkelt observation i Perioden:
l6lll32 SV Sønderhjørne (PDP).

Bjergpiber
Ligesom sidste efterar og vinær har
der kun været meget få observationer:

24lll 3 Bispeeng (TmD. 3ll2 2

Tryggelev Nor (OHG).

Hvid Vipstjert
l7ll2 I Bagenkop Havn (MAT).
Derudover 3 overvintrende i gartneriet

Rosa Danica ved Marslev MRP).

Vandstær
Meldt fra l2 lokaliteter.

Vandstær, Silke Å, en af amtets silre'
s t e lokal it et er for Vands t ær.

Foto : Gunnar Jørgensen.Søkonge, Korshøvn. Foto: Mogens Ribo Petersen.
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Sangdrossel
4 observationer af 4 forskellige fugle i
december. 3 observationer af 4 for-
skellige fugle i januar (l genganger

fra december). Frem tll l5l2 I obser-

vation af I fugl ved Nakkebølle Ind-
dæmning. Fuglen vurderes at være

genganger fra december og januar.

Derudover l3/2 6Ulbølle §BJ).

Munk
5 overvintrende fugle er set.

Gærdesanger
2/3 1 Odense NV (Ove Hansen).

Gransanger
Den milde vinter har fået en del Gran-
sangere til at overvintre:22lll I Søn-

derhjørne (PDP). 18+28112, 8ll I

Nyhedsdatabasen på DOF'Fyn'webben
- DOF og DOF-Fyns hiemmeside

Af Søren

Det er nu snart 3 år siden, at DOF

lancerede sin DOF-base til indtast-

ning af observationer. Den bruges

flittigt, hvilket flere tusind daglige
indtastninger viser. Men mere vil ha-

ve mere, og DOF-Fyns hjemmeside,

der også indeholder en database til
indtastning af observationer, er åben-

bart et irritationsmoment for en del
personer i DOF centralt. Der tales fra

centralt hold om, at alle lokalafdelin-
gens hjemmesider skal linke til DOF-
basen, og at denne er den eneste data-

base, der må anvendes.

Bøjden Nor (PDP). 24112 I Knudsho-

ved Fyr + I Nyborg Strand (THH).
8/l I Nyborg (Per Brixen Sønder-

gaard). 312 I Odense Å, N for
Præsteeng (OBO).

Lille Cråsisken
Kun 2 vinterobservationer: 5/l 2

Vejlby Fed (MMJ). 1ll2 I Odense M
(SG).

Snespurv
Som mange andre traditionelle vinter-
fugle har der været meget få Snespur-

ve. Der er således kun Mbservation
fra Mågeøerne: l6lll 20 (MHH).
Derudover kun en "større" flokl.27/12
33Lyø (RBZ).

Nu er DOF-Fyns database På ingen

måde tænkt som en konkurrent til
DOF-basen, faktisk kom vores base

flere år før den centrale, for det andet

er vores base udelukkende tænkt som

en nyhedsdatabase, der hurtigt kan
give DOF-Fyns medlemmer et over-
blik over, hvad der rører sig i FYns

Amt. DOF-Fyns hjemmeside har -
ikke mindst i kraft af nyhedsdataba-

sen været med til at højne aktivitets-
niveauet i Fyns Amt betragteligt.
Hjemmesidens udseende er suverænt

bestemt af webmasteren i samarbejde

med DOF-Fyns bestYrelsr vi lever

vel i et frit land - og det er webmaste-

rens beslutning, at vi ikke linker til
nogen andre websider overhovedet,

og således heller ikke til DOF-basen.

Der har derimod været bragt adskilli-
ge opfordringer på hjemmesiden om,

at vores medlemmer også indtaster

deres observationer på DOF-basen.

Og der må vi tilbagevise en snak om,

at vores medlemmer ikke lever op til
dette. For det første er der langt flere

observationer i DOF-basen end der er

i vores egen base. Det ligger i forskel-

ten på de to baser: Vi har for længst

aftalt med DOF, at vi kun bringer

særlige observationer, og der er såle-

des en masse observationer, som ikke

vises på DOF-Fyns hjemmeside. Kig-
ger man på den andel af DOF's totale

medlemstal, som DOF-FYns mcd-

lemmer udgør - 6.4% - skulle man alt

andet lige forvente, at vi bidrog rrrcd

6.4% af observationerne i DOt'-
basen. Nu er alt andet jo ikke ligc
der er mange forhold, der kan sPillc

ind, f.eks. udgør Københavns, Ros-

kilde og Fredensborg amter næstcn

halvdelen af DOF's medlemmer, og

de kigger næppe udelukkende på fug-

le i deres hjem-amter, faktisk er kun

lrrrrap 25oÅ af DOF-basens observatio-

ner derfra. På Fyn kan vi se, at gæ-

stende ornitologer bidrager meget be-

skedent med observationer - 95.lnl,

af alle observationer i 2006 fra Fyns

Amt stammer fra lokale ornitologer,
og gæsternes bidrag, som vi naturlig-
vis er glade for, er ikke breaking

news. Alt andet lige kan vi sige, at

alene den "hjemlige" aktivitet fra
DOF-Fyns medlemmer matcher vores

medlemsandel plus en lille smule me-

re. Medtæller vi bidraget til DOF-
basen fra DOF-Fyn's medlemmer fra

andre amter når vi højere op. Kigger
man på fordelingen af observationer
på DOF-basen, ser man direkte, og

det kan let underbygges med statistik,

at de egne af landet, hvorfra der ind-
tastes særligt mange observationer, er

der, hvor ornitologer valfarter til -
dvs. hele den jyske vest§st og de

store træksteder som Skagen, Gil-
bjerg, Stevns, Gedser og HYllekrog.

De steder, hvor DOF driver fuglesta-

tioncr - Gedser og Blåvand - kom-
rncr dcr naturligvis ekstra mange data

lra. På Fyn er der lige så naturligt
rnangc fra Keldsnor Fuglestation. Det

cr altså ikke sådan, at områder, der

bcbos af "veloPdragne/veldres-

scrcdc" DOF-medlemmer bidrager
rnest det er antallet af fugle og tre-

stjcrnede fuglelokaliteter, der tæller.

I)a Fyn som bekendt ikke rummer ret

rllange virkeligt gode lokaliteter, og

hcllcr ikke ligger på en hovedtrækru-
tc, cr det faktisk bemærkelsesværdigt

så mange observationer, der indtastes.

På grund af vores hjemmeside kan

cnhver se, at der er folk, der ikke får
tastes deres observationer ind i DOF-
basen. Det kan s§ldes mange forhold

- det er trods alt ikke en borgerpligt,
men på bundlinien står det fast, at

"Årsrapporten for Fyns Amt" med

meget få undtagelser udelukkende
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består af observationer, der findes i
DOF-basen, og at DOF-basen opful-
der dens hovedformål: At levere data
til DOF, som kan bruges i det natur-
politiske arbejde - uden at nogen kan
s§des i skoene, at det billede DOF-
basen tegner ikke er retvisende. I de

andre amter kan man ikke på sarilne
måde se, at der er data, som "undslip-
per" DOF-basen; men mon ikke der
også er særlinge andre steder i landet

- på nær i Århus og i København.
DOF-Fyns bestyrelse har arrange-

ret og afholdt kurser i brug af DOF-
basen, har på vores hjemmeside op-
fordret folk til at benytte den, og der
har i dette blad været artikler med
sarnme formåI. Det har, som tallene
viser virket, DOF-Fyn bidrager mere
end vores størrelse og placering be-
rettiger til. Derfor er det irriterende, at

man på repræsentantskabsmøder skal
høre korridorsnak om, at der er pro-

Flere vintre i træk har Bogense huset
en lille bestand af Isfugle, og sidste år
blev der så faktisk konstateret et yng-
lefund øst for Bogense.

Efter ide fra Suzette Frydensberg
og Jens Bækkelund søgte DOF-Fyn
sidste år om penge til projeklet igen-
nem BG bank fonden. Der blev be-
vilget 10000,-

Pengene har stået afventende på

blemer med Fyn, at man i referater fra
møder i DOF kan læse, at der er pro-
blemer med Fyn og at man fra cen-
tralt hold mener at skulle gribe ind i,
hvordan lokalafdelingemes hjemme-
sider fungerer. For en del år siden lo-
vede man fra DOF's side at lave et
modul, så data fra vores nyhedsdata-
base kunne overføres til DOF-basen,
hvilket som det vil være nogle be-
kendt ikke er sket. I stedet har man
kritiseret DOF-Fyn på baggrund af
fordomme, som ikke har rod i virke-
ligheden. Vi mindes en kendt århusi-
ansk politiker, der om en politisk
modstander sagde: "Først pisser han
på os, og så siger han at vi lugter".
DOF-basen og DOF-Fyns nyhedsda-
tabase kan sagtens eksistere side om
side og en nedlæggelse af DOF-Fyns
database og hjemnrcside, vil i det lan-
ge løb ikke føre til flere data til DOF-
basen.

08, der blev frem-
skaffet det nødven-
dige træ fra Langesø
Gods. Allerede l.
marts kunne Horst
Boedler erklære kas-
serne færdige under
fælles hjælp fra Ole
Runge, Allan Bo
Jensen samt under-
tegnede. Hele pro-
jektet ventes at koste
ca. 13000 kr., idet
det viste sig, at et

projekt faktisk består
af 2 kasser med få me-

ters mellemrum. Såle-

des muliggøres 2 kuld af gangen, idet

både hun og han ruger på æggene.

Det resterende beløb sponsoreres

af Dofffn. Pressen var forøvrigt invi-
teret med under processen.

Kasserne er placeret ca. 100 nr.

vest for den nye ferieby der er undcr
opførelse mellem Barfods dam og

Vestre Enge.
De er sat i kanalkanten i et områ-

de der er relativt svært tilgængeligt
for offentligheden, men som samtidig
byder på gode oversigtsforhold på

små l0Ometers afstand. Fra den nær-

liggende pumpestations trappe vil
man måske således fremover med lidt
held kunne følge isfuglenes yngleak-
tivitet. Der er også planer om en for
midlingstavle ved pumpestationen,

som Ole Runge p.t. arbejder på.

I lor.sl lJoadler. F-olo: Jens Bækkelund

Nordlyn kan således forhåbentligt
licrnovcr gå hen og blive storleveran-
tkrr rf isfugle til det fynske.

F lcrc og flcre lokale jeg kommer i
kontakt med kan da også fortælle om
lirrckonrst af isfugle både i og uden

lirr ynglctidcn og på lokaliteter der

s.jiuldcnt besøges af fynske ornitolo-

8cr.
Isluglene er således måske mere

almindclig som ynglefugl på nordffn
end dcr kan aflæses ud fra indberette-
dc observationer i dofbasen og dof-
fynwebben.

Bestandsudviklingen bliver spæn-

dcnde at følge i fremtiden, ikke
mindst set i lyset af alle de milde
vintremåneder, og i fald der forefin-
des anvendelige redeplaceringsmu-
ligheder

lsfuglekasser på Nordfyn
af Michael Høioård Hansen

DOF-Fyn's konto indtil projektet en-
deligt blev godkendt af kommunen.
Det viste sig at en byggetilladelse
faktisk var pål«ævet!

Sidst i februar var Horst Boedler -
isfuglemanden - på inspektion i Bo-
gense, og den foreslåede placering
blev godkendt. Herefter gik det
stærkt. Nordfyns kommune var hurtig
ude med assistance efter opfordring,
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Turrapporter
Langtur til ?
Januars traditionelle langtur, hvor målel førsl afgøres dagen før afgang, blev i
år aJholdt den 21. januar under ledelse af Michael Mosebo Jensen, der har

sendt nedenslående beretningfra turen, som i år gik til Blåvand og omegn.

Vestfyn
Michael Mosebo Jensens tur havde
trukket 17 mand m,/k, der mødtes ved
Føns Kirke kl. 8 for at se den nys na-
turgenoprettede lokalitet Føns Vang.
Lokaliteten kan og blev beset fra fire
steder: Kirken, dæmningen mod vest
og to steder langs landevejen - syd og

øst for Føns Vang. Der var mange
gæs: Grågås 1800, Skovsædgis 2,
Bramgås 2 - den ene måske en hybrid
-, Indisk Gås I og Nilgås l. Udover
dette var der Lille Skallesluger, 2

hunner, en ung Havørn og Blå Kær-
høg. Turen gik videre sydpå til Husby
Strand, hvor man undervejs glorde
holdt ved Eskør for at se om Skæg-
mejserne var hjemme - det var de ik-
ke. Ved Husby gik man turen langs

diget -blandt andet var der et par
Ravne og Hjejle 400. På havet lå

Edertugl 1000 og Havlit 5. Ved We-
delsborg var der en stor flok svaner:

Sangsvane 220 og Pibesvane 4. Her-
efter gik det til Emtekær Nor, hvor
man gik nordpå langs tangen. Det fik
en Enkeltbekkasin på vingerne. På

havet lå Ederfugle og Hvinænder. På

vejen tilbage fik man øje på en stor
flok Sædgæs - 160 - som lignede
Tundrasædgæs. Da man kunne se, at

det meste af flokken landede ved
Wedelsborg, hvor svanerne stod, kør-
te man tilbage og tjekkede flokken:
Der stod I 16 Tundrasædgæs, formo-
dentligt har alle 160 været denne ef-
terhånden almindelige race. Herefter
skiltes man ved l4{iden efter en flot
tur med mange spændende fugle.

Der var mange potentielle turdeltage-
re, der faldt fra, før starlfløjtet gik for
årets langtur. Ingen brugte dog vejret
som unds§ldning. Det var i stedet en

syg chauffør, en glemt middagsaftale,
en kone, der skulle låne søndagsbilen

og så de mere eksotiske som en tyv,
en nytårskoncert og noget med ikke at

ville køre langt på en langtur. Summa

sunmamm sad vi pludselig kun 3,

Bjarne Eskelund, Bent Nielsen og en

enkelt turleder og kiggede ud over
havet på Danmarks vestligste
punkt.Det blæste en dejlig strid ku-
ling fra SV, og da den ene regnbyge

efter den anden sneg sig udenom, steg

forventningerne om at få noget ud af
det. Nede på stranden løb der da også

noget nær 100 Stenvendere rundt med

enkelte Sortgrå Ryler på slæb. Sand-

Iøbere legede en slags tagfat, mens

Riderne tydeligt fulgte revet mod vest

derudad. Et par Alke, lidt Rødlommer
og Dværgmåger fløj hen over hove-
derne på de mange hundrede Fløjls-
og Sortænder, der ustandseligt for-
søgte at kompensere for vindens af-
drift, og Havlitter landede i al deres

pragt. Der var sådan set nok at foreta-
ge sig, men alligevel valgte vi efter I
% time at forsøge os længere nede ad

stranden, hvor der var godt med må-
ger. Det ku' jo være.... Og førend vi
kom ud af bilen, sejlede der en spø-

gelsesmåge hen over frontruden. Den
landede noget oppe ad stranden, men

Bjarne fik camouflagedragten Pe,
sneg sig ind på klods hold og fik for-
eviget kræet. Det var en ung Hvid-
vinget Måge! Nu kom bygerne og
hjemlige Martin Søgaard, som også

havde set noget spændende hvidt
flagre på stranden. Det lykkedes ham
dog kun at blive våd. Den hvidvinge-
de Måge var forsvundet - det giorde
vi så også. Efter et par småstop, hvor
der var meget, vi ikke så, nåede vi
Esbjerg Havn og igen både Dværg-
måger og Rider, men hverken den be-

budede Gråmåge eller Sortstrubede

Bynkefugl. Inden vi gav efter og lod
os drive med vinden østover, stred vi
os op over diget ved Sneum Sluse for
at fornemme en serie flagrende Sne-

spurve, en samling hujende StorsPo-

ver og endnu flere Rider og Dværg-
måger.

Men det blev da bestemt en bedre

tur, end nogen af os havde regnet

med, da vi satte ud i mørkt, sjaskende

vejrlig fra Lillebæltsbroen.

Søerne
En af julens traditioner er Erik Ehm-
sens ørnetur til de sydfynske søer. I I
mand mødtes i lidt snusket vejr kl. 8

ved Brændegård Sø. Der lå mange
skalleslugere på søen - alle store -
150 i alt. Udover dette kan Knarand 8

nævnes. Endelig var der en gammel
Havørn som lovet afturlederen. Julen
er traditionernes tid, så Silke Å skulle
tjekkes for Vandstær. Den svigtede
for en sjælden gangs skyld. Den kom

sent i år, måske på grund af entrepre-
nørarbejde langs åen, hvor 20 Sang-
svaner holdt til. Turens sidste stop var
Arreskov Sø, der blandt andet bødpår
Lille Skallesluger - i alt 16. Nogle
tog turen ned over Sollerup Eng, an-
dre til søens sydlige del det gav

Ravn 2, Vindrossel 50 og Sjagger
500. Man skiltes ved middagstid -
særligt ivrige fortsatte til Bøjden Nor
for at få Bjegænderne med.
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Ørnetur til Skåne
Århusafdelingen havde aftangeret en tur til skåne, hvor DoF-Fyns medlemmer

også kunne deltage. Det giorde blandl andet Gunhild Brink, som hqr skrevet

nedenstående om sine oplevelser på luren. Tegningerne er også Gunhild Brinl<s.

3

- e4l*q*

*

En "ømetur" til Skåne, fredag-lørdag-
søndag d.26.,27., og 28. januar, midt
i "vinteren"- vi var 23 deltagere,

blandet fra Odense og fra Århus -

incl. Fire børn, (to af hver!) - et dej-
ligt ungdommeligt indslag blandt de

oplinede teleskoper - søernes is-

beskaffenhed og is-tykkelse blev af-
luret, snebolde knuget, de selv rullede
ned ad bakkerne - lune bemærkningcr
krydrede voksensnakken -. I bus til ct

godt lille vandrehjem i Blentarp, ca.

midtvejs mellem Malmø og Sirn-

rishamn.
Allerede på Øresundsbrocn hc-

mærkede man en flok Snesptrrvc,

men på svenskesiden var dct isir,'r

glenterne (røde/red.), der i første om-
gang trak -

Og de var der, så rigeligt endda, i
en del sne og frisk kulde, letgenken-
delige glenter, med de flotte rødlige
farvcr, den kløftede hale, der svirpe-
dc, lange vinger -

Lørdag lagde vi ud - klædt i lag-
pir-lag, i flot solrigt vejr, let frost, en

srnulc vind, med en dejlig gåtur om-
kring Søvdesjøen, - sted for Lille
Korsniub- lidt senere til Snogeholm-
cn cnkclt Sangsvane- Ellestadsjøn -

rnctl llcre små øer, og en ganske syn-
liS urrrcrcde-. Krageholmsjøn
ca.rnitlt på dagen stilede vi mod et

btkkcdrag/vådområde(?) Sillesjø

Hvidvinget Måge, De lange vinger, det korte næb, det ptent u.frundede hoved

afslører, at det er en Hvidvingel Måge, fierdragten at del er en 2K. Folo: Biarne
Eskelund.

3r*6.1'".4itf$u''s'§ffi

Blishøns i Odense Fjord, tegnel af Ole Runge. ,,r....,.- 1,... l r.:,1," - 
a
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der var en god del svenske fuglekig-
gere i samme ærinde: Skulle vi være
heldige at fll Kejserørnen at se?? Ikke
denne gang -

f,k-r' o 'r

Men trndervejs ved de svenske her-
ligheder så vi jo glenterne- og både
Havørn og Kongeeirn- kæmpefugle, i
flugt med eller snarere drilleri med
Musvåge, Ravne, - der slmtes så

små... Desuden Fjeldvåge, en rigtig
tæt kvækerfinkeflok i et skovbryn;
Spurvehøg, Blå Kærhøg, de mindre
(skov)fugle som Fyrremejse, Sump-
mejse, flagspætter, Træløber, Grøn-
irisk, Sjaggere - Kernebider! Hejrer -
Også ændeme, Hvinænder, skalleslu-
gere, Krikænder, Pibeænder, lappe-
dykkere, Lille Lappedykker. En en-
kelt Vandstær lod sig se.

Dagen sluttede rigtig flot ved Fy-
ledalen- nogle km NØ for Tomelilla -
det minder om Gudenådalen, men
meget større- det nærmede sig sol-

nedgangstide, og glenterne der skulle
"gå til ro"-

I Fyledalens sne - himlen, dal og
skov fik efterhånden den flotte blå-
violette vinterfarve- 3 flyvende Sæd-
gæs- en Sortspætte i flugt - og der
kom de så - 10, 20, flere glenter kred-
sede over skoven, en svænn der sej-
lede rundt lige før de "går til ro"- det
var flot! For mange af os deltagere
turens højdepunkt- og her begyndte
kulden også at bide.

Søndag- hjemtursdag- begyndte
ganske modsat af lørdag, med blæst,
regn, overs§et, gråtunge regns§er
hang over landskabet- men på vejen
mod vest og hjemad kerte vi lige hen
til Søvdesjøn nok en gang- i dis og
regn - her fouragerede en lille travl
Grønsisken rundt fll meter fra os- op
til naturreservatet Vombsjøen, og
Krankesjøn, -store vådområder- her
så vi turens noget nær eneste grågåse-

flok - plus mågerne; sikket et vade-
fugleliv der må være her ved forårsti-
de! På vores fugle/ørnetur så (hørte?)
vi ialt72 arter-

Sverige er nok en fugletur værd- her
er rent og her er god plads!

Alt ialt en rigtig fin tur- Tak for tu-
ren!

Kærhøg - en af roufuglene fra Skåneturen. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

til Sønderjylland. Søndrg den 29. eprll.
og tid: Dalum Papirfabrik kl. 4.00.

I\:rens mål er at se/høre fugle vi normalt ikke ser på Ffm ! Dette gælder Plettet

Blåhals, Savisanger, Turteldue, Fynemejse, Sortterne, Hedehøg, Stor

Kobbersneppe, Hvidbrystet Præstekrave. Hvis andre sjove "sønderjyder" skulle

&ilrke op går vi også efter dem. Her tænkes på Rødhalset Gås, Lille Flagspætte

o.lign.
Kaffepauser og frokost lægges ind i programmet.

Hvis ovennævnte mødetid er lidt for "tidligt" knn vi evt. aftale at mødes i det

ænderjyske senere.

derligere oplysninger om turen samt tilmclding til turleder Eske Morthensen
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Skagen.27-2914
er chancen der igen for
chance for specialiteter

m.m. ring til Flemming
n på 6130 2481 eller 6592 0912.

Miiritz.4-715.

Fugletur til Gulstav Mose og Tryggelev Nor
Lørdag den 12. maj, 10.00-14.00.
Mødested: P-pladsen ved Gulstav Mose kl. 10.00.

Turleder: Naturvejleder Allan Guido Nielsen.
Rørdrummens pauken høres nu i Fugleværnsfondens lille rcservat og i gærd-

selsskovene er der en livlig aktivitet af småfugle og vildheste. For dcm, der har

lyst, fortsætter vi turen til Tryggelev Nor.

Tour de Tryggelev Nor
Søndag den 13. maj, 10.00-ca. 15.

Mødested: P-pladsen ved Nørreballe Nor kl. 10.00

Turledere: Arbejdsgruppen v/Allan Østergård og Børge Rasmusscn og natur-

vejleder Allan Guido Nielsen.
Fugleturen starter på P-pladsen ved Nørreballe Nor, hvor der er en flot udsigt

over det nye store vådområde. Vi fortsætter til Rtyggelev Nor, hvor vi bl.a. be-

søger det nye observationsskjul ved Trehøje.

Syltemade Å
Tirsdag den29. maj, kl. 19.00.

Mødested: P-pladsen ved Langegyde, Vester Skerninge.

Turleder: Niels Bomholt, tlf. 62 2419 59

Aftentur, hvor vi nyder alle sangeme, som nu er på plads - speciclt Kærsanger

og måske Græshoppesanger. Også Gøgen og Dobbeltbekkasinen lader sig høre.

Gummistøvler anbefales.

Æbelø med overnatning
Lørdag--søndag den 9.-10. juni
Weekendtur til Æbelø. Vi overnatter på Æbeløgård, hvor der også vil være fæl-

les madlavning. Mødetid og sted aftales ved tilmeldingen til turleder Jens Bæk-

kelund, tlf. 64 81 37 99.Begrænset deltagerantal.

AlIe ynglefuglene er ankommet, og vi kigger efter arter som Tejst, Huldue,

Skovsanger, Pirol og Rødrygget Tornskade, ligesom der vil være rig lejlighed

til at nyde øens unikke natur.

Små pi

Tip 30 konkurrencen på DOF-Fyns hjemmmeside blev vundet af Tim Hessel-

balle Hansen foran dette blads redaktør. Tim snuppede desværre Trane for næ-

sen af redaktørenplen fælles tul til Hov. Tredjepladsen gik til Per Rasmussen.

Mødet om fugleturen til Uganda den 15. januar havde 15 deltagere, der så

Michael Mosebo Jensens billeder fra sommerens tur og hørte om rejsen.

En ny hjemmeside har set dagens lys. Dcn indeholder fotos af natur, fugle, in-

reher, blomster og meget mere. Den kan ses på www.midtfyns-naturfoto.dk

Det blev dyrt for en deltager i radioens quiz Danmnarksmester, at han ikke

havde styr på fuglene. Spørgsmålet lyder måskc ikke så svært: "Er en Gulbug

en fugt eller en fisk"? Det var så en af de berømt e 5O%o chanccr, der kiksede.

Indbetaling af bidrag til HavrevimPen

75.OO kr
Benyt det vedlagte girokort

og husk,
fugle skal ses i naturen
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