Årets gang i Glentegruppen 2017

Året startede med den tradtinelle ælleseuripæiske glentetælling. Det ynske resultat blev på 31 ugle, primært på
ivernatningspladsen syd ir Vantnge. Det samlede danske antal endte på 306. Resultatet ir hele Euripa er endnu ikke
kimmet, men antallet i 2016 var lidt iver 50000 ugle, ig det er uden tal ra Sverige ig i Tyskland talte de kun 16! pga
snestirm. I december lykkes det at fnde endnu en ivernatningsplads, så vi nu har 2 kendte med samlet imkring 50
ugle. Overnatningspladserne er ved Lindhilm, Vejle-Allested ig Sønderskiven ved Pensylvanien.
Ynglesæsinen blev lidt en blandet afære. eg anslår den samlede ynske bestand tl 18-22 par. Der var fere a de gamle
ig veletablerede par sim ikke ynglede i 2017, ig nigle a parrene var blevet tl enlige ugle. Måske har ugleinfuennaen
spillet ind her? Der var dig igså fere helt nye par, bla irsøgte et par sig i Skibhusskiven i Odense, men de ipgav igen,
nik pga ir meget uri. Det er stadig Midtyn, specielt imrådet vest ig sydvest ir Ringe der er kerneimrådet, men det
er mit indtryk at arten er iverset. Det kan ikke passe at der kun er et kendt par på Østyn ig sket ingen på Sydvestyn.
De ynske glenter er irdelt i ølgende kimmuner;
Assens: 2-3
Faabirg-Midtyn: 7-13
Odense: 1-2
Svendbirg: 2-4
Bestanden på landsplan er i remgang ig jeg har estmeret at der er mindst 200 par, med Øst- ig Nirdjylland sim
kerneimråder, efer ulgt a Fyn ig Birnhilm.

DOF Fyns Facebiikside

Facebiiksiden er meget velbesøgt, ig der er inden ir det sidste år kimmet en del itigra er tl sim næsten dagligt
lægger billeder ip. Om det bliver ir meget er nik en smagssag, men det er mit indtryk at mange kigger med ig
deltager i debaterne. Antallet a medlemmer er pr. 20. januar 189.

