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DOF søger frivillige til to nye projekter!
To nye projekter er i disse dage ved at blive søsat i DOF og hertil søges frivillige deltagere.
Punkttællinger 2.0
Her er tale om en overbygning på det for de fleste nok velkendte punkttællingsprogram. Som noget
afgørende nyt vil der bl.a. blive indført såkaldte spontantællinger, hvor enhver selv kan vælge tid og sted
for deres 5 minutters tælling og ikke er forpligtet til at gentage den. Dette for løbende at skaffe let
tilgængelig viden om de mere almindelige fuglearters bestandsudvikling. Udover dette vil der også blive
prøvet kræfter med andre overvågningsmetoder som f.eks. soundscape-undersøgelser, hvor man bruger
automatiske lydoptagelser til at give en idé om, hvilke fugle der optræder i et givent område. Derudover
indføres der en tredje punkttællingsperiode i det tidlige forår som supplement til sommer- og
vintertællingerne - for bedre at dække standfugle og kortdistancetrækfugle. Med midler fra Aage V. Jensen
Naturfond vil Punkttællinger 2.0 forløbe over de næste fire år.
Flere fugleoplevelser på golfbanerne
Dette nye projekt er inspireret af et lignende, succesfuldt projekt fra Storbritannien i 2009 og tager
udgangspunkt i de op imod 200 golfbaner der findes i Danmark, hvor der er et stort uudnyttet potentiale
for at skabe bedre natur og levevilkår for både træk- og ynglefugle. I samarbejde med Dansk Golf Union og
de øvrige skandinaviske golfforbund skal fuglefaunaen i og omkring udvalgte golfbaner undersøges, og der
vil blive udarbejdet en guide med forslag til gavnlige tiltag for at forbedre naturen i området. Dette kan
f.eks. være opsætning af redekasser, etablering af blomsterenge med vilde, hjemmehørende blomster i
omkringliggende områder og mere dødt ved til gavn for både fugle og andre dyr. Effekterne af dette vil
derefter blive evalueret, og vi håber at kunne højne samarbejde, naturglæde, fokus på naturbevarelse samt
skabe et bredt netværk af golfspillere og fuglekiggere ved bl.a. at arrangere guidede fugleture og diverse
foredrag.
Der kan læses mere om begge projekter i det førstkommende nummer af Fugle og Natur og derefter på
dof.dk. Yderligere spørgsmål og henvendelser angående deltagelse i projekterne rettes til Thomas Vikstrøm
på thomas.vikstroem@dof.dk. Vi håber meget på at se opbakning fra de mange dygtige frivillige kræfter,
bl.a. fra alle jer, der har bidraget til atlasprojektet!
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Dobbeltbekkasin. Foto: Henrik Hougaard Larsen

Arbejdet med atlasbogen
Fra det igangværende arbejde med atlasbogen må det gentages, at der stadig arbejdes med korrektur til
manuskriptet. Bogen forventes fortsat at udkomme i 2020 – kort efter sommerferien.
Udover på bogen arbejdes der i øjeblikket på at gøre atlashjemmesiden permanent, som aftalt fra starten
med projektets donor, Aage V. Jensen Naturfond.
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Gransanger. Foto: Johanna M. Hartmann

Hvad skal barnet hedde?
Det er nu besluttet, at Atlas III-publikationen kommer til at hedde ”FUGLEATLAS – De danske ynglefugles
udbredelse”. Tak til alle, der bidrog med forslag!
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Klyde. Foto: Jette Bjerregaard Kristensen

Afsluttende atlas-festmøde i 2020
Som tidligere meddelt, er det stadig uvist hvornår i 2020, det afsluttende atlas-årsmøde og
projektafslutningskonferencen vil blive afholdt. Jf. ovennævnte vil det formentlig blive i efteråret 2020. I
forbindelse med udgivelsen vil der også blive afholdt en reception i Fuglenes Hus.
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Skægmejser. Foto: Jan Skriver

Seneste nyt fra EBBA2
Den trykte udgave af det nye europæiske ynglefugleatlas er lige om hjørnet og forventes færdig i slutningen
af 2020. Alle de modtagne data om udbredelsen af ynglefugle er blevet omdannet til kort, der præsenteres
i bogen. Disse kort inkluderer udbredelse, antal og ændringskort i en opløsning på 50x50 km for 556 arter.
Tilsvarende vises modellerede kort over sandsynligheden for artsforekomst ved siden af de vigtigste
udbredelseskort for over 200 arter, præsenteret for første gang på europæisk niveau. I løbet af 2019 blev
artsopslag til de 556 arter skrevet af over 300 forfattere. Cirka 50 sjældne arter vil blive præsenteret med
kortere information. Alle artsopslagene vil få følgeskab af en unik illustration, som generøst er blevet
leveret gratis af 44 kunstnere; originalerne blev sat til salg hen over julen og overskuddet doneret til
projektet. Artssponsor-ordningen fortsætter, og der arbejdes i øjeblikket på at indsamle yderligere 50.000
euro. De er nødvendige for at nå målet om en lavere omkostning for den endelige publikation såvel som at
levere gratis bøger til de nationale koordinatorer, der samarbejdede i projektet. Indtil videre har 355 arter
minimum én sponsor tilknyttet. De donationer der allerede er modtaget, er primært blevet brugt på
koordineringsarbejde til dataindsamling og -kontrol, forberedelse af teksterne til bogen samt til layout.
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Skeand. Foto: Hans Henrik Larsen

Tak for denne gang
Undertegnede takker nu af for to gode år hos DOF. Studietiden og dermed jobbet som
studentermedhjælper i DOF’s naturfaglige afdeling, har nået sin ende. Det har været en umådelig lærerig
og givende tid, hvor uvurderlige bekendtskaber og nye venskaber er opstået. Det er derfor med stort
vemod dette hermed bliver mit sidste atlasnyhedsbrev. Jeg har stor respekt for DOF’s arbejde med at
beskytte og bevare fuglene og den natur der omgiver os og ikke mindst alle de frivillige der får hjulene til at
køre rundt – det håber jeg, at I vil fortsætte med. Det har været berigende og en ære at være en del af og
jeg ønsker alle god vind fremover.
Vi ses i felten!
De hjerteligste hilsner, Nina

Nyhedsbrevet er udarbejdet af Nina Yasmin Ali

