DOF-basen

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings internetbaserede database til registreringer af
observationer af fugle og andre udvalgte dyr.
DOFbasen består af en hjemmeside til indtastning af observationer, præsentation af data samt
adgang til hjælp. Du kan og indtaste via app´s til både android og iPhone/iPad
Alle kan indtaste og søge data i DOFbasen.
DOFbasen er DOF’s vigtigste arbejdsredskab til at registrere og følge udvikling i fuglebestanden
mht. arter, udbredelser, yngleforhold m.m.
Lidt tal.
I alt 20493 lokaliteter i Danmark, heraf 2450 på Fyn.
Af de 100 lokaliteter med flest registrerede arter ligger 9 idet fynske. De 4 ”største” er
Dovns Klint og Keldsnor med 263 arter, Spodsbjerg med 261 og Fyns Hoved med 248 arter.
I 2021 er der under lokalafdeling Fyn indtastet 133.249 observationer (7 % mindre end i 2020).
Der var 1683 observatører, når alt tælles med (695 ”regelmæssige”). Her er det interessant at
bemærke de 10 mest aktive brugere står for 42 % af alle registreringer. – Tak for alle indtastninger,
få såvel som mange.
De mest interessante observationer på Fyn må være: Aftenfalk, Bjerpiber, Hvidøjet And,
Drosselrørsanger, Kærløber og ikke mindst Biæder (der har tidligere har ynglet i Sønderjylland) og
Hærfugl.
Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside, hvor der helt sikkert vil komme en artikel om ”det fynske
fugleår 2021”, hvor der også vil være fotos.
Endnu engang – tak for alle indtastninger.
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.
Der er også skema med de alle de øvrige dyr der kan tastes i DOFbasen: padder, sommerfugle,
pattedyr og krybdyr. Dette er et ekstra tilbud ud over fuglene, og åbent for de deltagere, der har
lyst.

Opgjort den 30. januar er der 99 tilmeldte boligbirdere. Det er mere end dobbelt så mange som i
forår 2020. Fantastisk! (36 har ikke tastet ind endnu; men de kommer)
Det gør igen DOF-fyn til den lokalafdeling med flest deltagere. - Der er Fyn og så de andre!!

Deltagerne er spredt forholdsvist jævnt over det fynske, der er dog plads flere deltagere, dog
mangler Ærø.
Der er indtil videre (30. januar) registreret 102 arter og leveret mere end 1618 indtastninger i
skemaet. Både for antal arter og antallet af indtastninger ligger DOF Fyn på en flot førsteplads.
De hyppigste arter:
Musvit, Blåmejse, Solsort, Ringdue, Skovspurv, Rødhals, Bogfinke, Allike, Ringdue, Husskade og
Råge.
Bestyrelsen minder om at der igen i år trækkes lod om et gavekort på 300 kroner til Naturbutikken.
Der kræves blot at man har registreret 40 arter eller mere når der gøres op den 30. juni.
Du er velkommen til dele dine oplevelser med en tekst og/eller billede til DOF Fyn eller læg det på
Facebook.
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