Glentegruppens status for 2019
Årets opgørelse af den fynske glentebestand blev historisk; for første gang
siden den genindvandrede rundede vi 20 sikre/sandsynlige par. Faktisk blev det
til 21 par og med de mulige ser årets resultat sådan ud: 21-32 par.
Da jeg startede med at følge bestanden i 2012 var der under 10 par, så der er
tale om en pæn fremgang.
Vi kan dog slet ikke matche den fremgang de har haft i Nordjylland, hvor de i
samme periode er gået fra 13 par til 41! Det er en fantastisk udvikling
glentebestanden er inde i, og det bliver spændende at se hvor mange par der er
plads til i Danmark. Vi vurdere at den nuværende bestand er et godt stykke over
200 par, mere nøjagtigt kan vi ikke sige det, da det kniber med at få oplysninger
ind fra flere steder i landet.
På Fyn er glenten, som sædvanlig, en udpræget midtfynsk ynglefugl, men den
er nu ved at brede sig mod vest. Den ser også ud til at have fået fodfæste på
Langeland. Der burde være flere par på Østfyn og Sydfyn, og der er da også en
del mulige par i de områder, men det kniber med at finde rederne.
Vi håber at fremgangen kan fortsætte de kommende år, og det er vel næppe helt
urealistisk med 50 par på Fyn?
Som sædvanligt overvintrede et større antal glenter på Fyn. Vintertællingen
i januar 2019 var dog temmelig skuffende, da der kun blev talt 26. Vi kunne
simpelthen ikke finde overnatningspladserne, hvilket også gjaldt for resten
landet.
Anderledes har det set ud i efteråret og vinteren 2019/2020 hvor der var to sikre
overnatningspladser, nemlig ved Gultved/Trunderup og Haastrup. Jeg vil
vurdere at der har overvintret mindst 70 Røde Glenter på Fyn, og som noget
helt nyt også en Sort Glente. Den Sorte Glente blev først set ved Ravnholt i
slutningen af oktober, og er forsat i området her i februar 2020.
Medsender også lige et billede af havørnereden ved Vommesø. Er lidt svær,
men kan godt ses fra vejen. Billedet er taget lidt inde af markvejen der går fra
Rødkærsgyden til Rønninge Søgård.
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