
Boligbirding 

Boligbirding er DOF’s lokalafdelingers konkurrence, hvor det gælder om at se 
eller høre flest muligt fuglearter fra din hjemadresse, de såkaldte matrikelarter. 
Det kan være fugle, der opholder sig i din have, eller fugle du blot ser eller 
hører fra din grund eller bopæl. Udover at være en konkurrence, bruges de 
indtastede data også i en større sammenhæng, såsom udbredelse af arterne, 
hvornår registreres trækfuglenes ankomst og afrejse, hvornår høres første 
fuglesang fra de enkelte arter. 
 
Af nyheder i år kan nævnes et nyt skema med de alle de øvrige dyr, du kan taste 
ind i DOF Basen: padder, sommerfugle, pattedyr og krybdyr. Dette er et ekstra 
tilbud ud over fuglene, og åbent for de deltagere, der har lyst. 

  
I år har mange fulgt DOF Fyns bestyrelses opfordring til at deltage. Opgjort den 
23. februar er vi 42 tilmeldte boligbirdere (37 aktive).  Det er 17 flere deltagere 
end i 2020. Det gør DOF-Fyn til den lokalafdeling med flest deltagere. 
 
Med 3,6% deltagere i forhold til det aktuelle medlemstal. Det er flot; men 
stadig med plads til forbedring. 

De 42 deltagere er spredt forholdsvist jævnt over det fynske, der er dog plads 
flere deltagere, især til deltagere fra Nordfyn, Sydvestfyn og Ærø, så vi får en 
bedre geografisk dækning. 
 
Der er indtil videre (23. februar) registreret 104 arter og leveret mere end 1183 
indtastninger i skemaet. Både for antal arter og antallet af indtastninger ligger 
DOF Fyn på en førsteplads.  

De hyppigste arter: 
Musvit, Blåmejse, Solsort, Ringdue, Skovspurv, Rødhals, Bogfinke, Allike, 
Husskade og Råge.  

I den anden ende – arter med kun én registrering finder vi: 
Lille Korsnæb, Korttået Træløber, Gransanger, Sangdrossel, Silkehale, 
Grønspætte, Isfugl, Sildemåge, Storspove, Hjejle, Strandskade, Vandrikse, 
Vandrefalk, Fjeldvåge, Blå Kærhøg, Lille Skallesluger, Ederfugl, Bjergand, 
Taffeland, Pibeand og Knortegås.  



Bestyrelsen minder om at der trækkes lod om et gavekoprt på 300 kroner til 
Naturbutikken. Der kræves blot at man har registreret 40 arter eller mere når der 
gøres op den 30. juni. 

Ser du noget specielt, som du vil dele med os, er du velkommen til at indsende 
en tekst og/eller billede til DOF Fyn eller læg det på Facebook. 

 

Palle Rosendahl Larsen, Odense, 23.02.2021. 


