Nyhedsbrev for Projekt Fokuseret Fugleforvaltning 2/2013
Kære artsansvarlige i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.
Her har I det andet nyhedsbrev i rækken. I er selvfølgelig stadig meget velkomne til at kommentere
på form og indhold.
14. marts 2013
Generelt
I nyhedsbrevet for formidlere har vi opfordret de frivillige til at lave arrangementer med fokus på de
8 arter. Nyhedsbrevet sendes ud til 250 DOF-medlemmer der alle er aktive i formidlingsarbejdet i
deres lokale afdeling. Dvs. de afholder ture, kurser og andre arrangementer, både offentligt og
internt for foreningens medlemmer. Vi håber selvfølgelig på, at der kommer lidt flere
arrangementer herigennem.

Stor skallesluger
På Bornholm havde man i 2012 stor succes med ynglende Stor skallesluger. I alt 17 par og heraf de
14 par i kasser. Det kan du læse mere om her:
http://www.dof-bornholm.dk/lokalforeningen/stor-skallesluger-en-kassesucces/
D. 13. januar i år stod på stor skallesluger-tur ved Hesnæs Havn på Falster. 30 deltog i turen samt
tre frivillige turledere. Der var god lokal mediedækning af arrangementet.
http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=1103
Søndag d. 17. marts står den igen på en tur ud og kigge på Stor skallesluger. Denne gang vil
arrangementet komme til at foregå ved Sydhavnstippen i København og Vicky Knudsen vil være
turleder. Til denne tur inviteres også DOF’s facebook-venner.

Havørn
Der er blevet sat et webcam op ved en havørnerede og det vil snart være muligt at følge ørnene live.
Pr. 12/3 er der lagt et æg i reden. Der er udarbejdet en presseplan, og efter planen offentliggøres
kameraet 17/3.
Traditionen tro er ørnene igen i år blevet optalt og i år er et godt ørne-år. Omkring 400 ørne holder
vinter i Danmark mod omkring 300 ørne i 2012.
http://pandion.dof.dk/kort-nyt/danmarks-%C3%B8rne-skal-t%C3%A6lles-den-f%C3%B8rsteweekend-i-februar
http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=1107
http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=1112
17. februar løb Ørnens dag af staben 19 forskellige steder i landet. 4.800 deltog hvilket er en
markant fremgang i forhold til de 3.500 der deltog i 2012. 100 frivillige hjalp med at få stablet
arrangementet på benene. Der var god mediedækning, hvor blandt andre DR Vores Vejr, TV2 News
og TV2 Fyn var repræsenteret.

Endvidere er årsrapporten for Projekt Ørn udkommet og den kan læses her
http://www.dof.dk/sider/images/stories/proj/oern/dokumenter/Oern_aarsrapport_2012_ENDELIG.p
df.

Hedehøg
Antallet af ynglende hedehøge afveg i 2012 ikke væsentligt fra det forgående år, men af uvisse
årsager opgav mange par. Kun 6 par fik unger på vingerne. En kort beskrivelse af ynglesæsonen
2012 kan læses her http://pandion.dof.dk/kort-nyt/status-hedeh%C3%B8gen-som-dansk-ynglefugl
mens hele årsrapporten for projekt Hedehøg kan læses her
http://www.dof.dk/sider/images/stories/proj/hedehoeg/dokumenter/hedehoeg2012rap.pdf
I sommers blev fire hedehøge mærket med sendere; én han og én hun med satellitsendere og én han
og én hun med GPS-loggere. Satellitsenderne indsamler data om hedehøgens træk og GPS-loggerne
indsamler data om bevægelse i yngleområdet. GPS-loggerne har kun været sat på i de seneste to år,
og der vil derfor blive sat yderligere 2-4 på i sommeren 2013.
Vinteren i Afrika har tilsyneladende været hård ved de danske hedehøge hvor 2 ud af 3 blev
erklæret døde i henholdsvis november og december. Heldigvis viste det sig i det ene tilfælde at der
blot havde været tekniske problemer, og fuglen Mathilde var fejlagtigt erklæret død.
http://pandion.dof.dk/kort-nyt/vinteren-i-afrika-er-h%C3%A5rd-ved-de-danske-hedeh%C3%B8ge
Denne vinters træk kan følges her:
http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=895&Itemid=951

Vandrefalk
Der er udarbejdet et notat, der udpeger egnede lokaliteter til opsætning af redekasser til
vandrefalken. Udpegningen er sket ved hjælp af GIS-analyser. I notatet sker udpegningen af
lokaliteter under hensyntagen til andre truede fuglearter. Det vil sige, at der ikke sættes kasser op til
vandrefalk på lokaliteter hvor der i forvejen gøres en indsats i forhold til beskyttelsen af eng- og
vadefugle, der står på vandefalkens menukort. Den praktiske del vedrørende planlægningen af
opsætningen af fire af projekts vandrefalkekasser er pt. i gang.
http://pandion.dof.dk/artikel/dof-notat-skal-danne-baggrund-forvaltning-af-vandrefalk-i-danmark.
Hele notatet kan læses her:
http://www.dof.dk/sider/images/stories/proj/diverse/dokumenter/Udpegning).
D. 12.-13. juni vil der være et arrangement ved GeoCenter Møns Klint med to frivillige formidlere.

Rød glente
Mange af glenterederne er blevet kortlagt med henblik på at lave en GIS-analyse af glentens
foretrukne habitater etc. (koordinater modtaget fra de frivillige).
I takt med at den danske bestand af rød glente er vokset, tyder meget på, at en større og større andel
af de danske ynglefugle undlader at flyve til Frankrig og Spanien, der ellers traditionelt set har
været rovfuglens foretrukne vinterkvarterer.
http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=1105.

Perleugle
Med stor succes afholdte Gedser fuglestation i oktober en temaaften om ugler. I løbet af aftenen og
natten blev der fanget fem perleugler, og endvidere blev der set en større fugl, muligvis en
skovhornugle eller en natugle.
http://pandion.dof.dk/kort-nyt/fem-perleugler-til-ugleaften-p%C3%A5-gedser-fuglestation

Hvidbrystet præstekrave
Forberedelserne af årets feltarbejde, hvor fuglenes ynglesucces og ungernes overlevelse skal
undersøges, er i gang. Vicky Knudsen er blevet tilknyttet projektet som specialestuderende og vil
herigennem stå for en stor del af dataindsamlingen.
Primo juni afholdes et offentligt arrangement med fokus på Hvidbrystet præstekrave på Rømø.
Vicky Knudsen er turleder, og arrangementet bliver annonceret i lokale medier samt på dof.dk.

