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Fra 43 til 36 arter 

Nu er listen med arter, der ser ud til at være gået mindst 25 % tilbage siden Atlas II reduceret til 36. Vi kan 
stadig nå at gøre listen kortere ved at undersøge de dårligt dækkede kvadrater! 

 

Stenpikkeren er ifølge nuværende data en af de arter, der er gået mest tilbage, med hele 67 %. Foto: Ulrik Bruun 

Listen over arter med størst tilbagegang er blevet opdateret – og det er takket være jer! På trods af, at listen er 
blevet gjort kortere, er der sikkert stadig et stykke vej endnu. Nogle af arterne på listen kan vise sig reelt at være 
gået tilbage siden sidste atlas, mens andre givetvis er på listen grundet dårlig dækning af arten. På listen findes bl.a. 
gråand, blishøne, mursejler, spurvehøg, sjagger, grønsisken og grå fluesnapper.  

De syv arter, der nu heldigvis er ude af listen, er toppet lappedykker, fasan (måske mindre heldigt), tyrkerdue, 
engpiber, nattergal, gråkrage og allike. Inde på atlas-gruppen på Facebook ser vi flere eksempler på deciderede 
opgraderingsture af enten en specifik art eller et kvadrat. Der er også stadig mulighed for at tilmelde sig en eller 
flere atlaslejre denne sommer, og dette kan du læse mere om i ’Kort nyt’. Så tag et kig på listen, og hjælp med 
forhåbentligt at nedbringe antallet af arter i tilbagegang yderligere! 

 

Se listen her ved at gå ind på linket, og efterfølgende trykke på det øverste link i boksen ’Nyheder’ ude til højre. 

 

http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/atlas-iii
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Det er stadig tid til de sene TimeTælleTure 

Husk at du stadig kan gå de sene TimeTælleTure! Sidste dag er den 22. juni.  

 
Rødrygget tornskade med friskfanget føde. Foto: Peter Marczak 

Perioden for de sene yngletids-TimeTælleTure forløber fra den 13. maj til og med den 22. juni. I skrivende stund er 
der i år udført og indtastet 240 af disse TimeTælleTure, hvorved vi har fået hævet udførelsesprocenten fra 67 til 81 
% af samtlige ture – en rigtig flot status! Vi skulle netop op på mindst 80 % for at kunne beregne robuste estimater 
af fuglearternes tæthed og bestandsstørrelse, men fortsæt endelig med de sene TimeTælleTure, for jo flere der 
udføres, jo bedre bestandsestimater får vi. Efter fire sæsoner blev det endelige resultat mht. de tidlige yngletids-
TimeTælleTure (1/4-12/5) flotte 1563 udførte ture, svarende til hele 90 % af samtlige, mulige ture. Herfra skal lyde 
en stor tak for dette fornemme resultat til alle, der har udført TimeTælleTure! 

Vinderne af konkurrencen om at udføre flest tidlige TTT: 
Der er sendt gavekort til Naturbutikken til Mogens Hall Jensen fra Nordsjælland (25 ture), til Sten Nielsen fra 
Sydøstjylland (20 ture) samt til Anders Refstrup (19 ture) og Svend Erik Mikkelsen (16 ture), begge fra Nordjylland. 
Desuden er der mindre gavekort på vej til to yderligere deltagere, fundet ved lodtrækning, nemlig Børge Petersen 
fra Nordvestjylland og Søren Poulsen fra Nordjylland. Tak til alle deltagere for den flotte indsats! 

OBS! OBS! OBS! 

FRISTEN FOR INDTASTNING AF BÅDE TIDLIGE OG SENE TTT ER NU FASTSAT TIL DEN 15. SEPTEMBER 2017. Samtidig 
er fristen for indtastning af vinter-TTT fastsat til den 1. maj 2018; det samme gælder indtastning generelt i 
atlasbasen! 
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En beretning fra atlaslejren i Thy 

Herunder en beretning fra den veloverståede første af årets tre atlaslejre. 

 

Foto: Bjarne Nielsen, deltager i atlaslejren i Thy.  

 

20 deltagere fik lavet hele 42 TTT og ledt efter ynglefugle i 90 kvadrater. Så mange kvadrater er der slet ikke i Thy, 
så vi bevægede os også til Mors og Salling, se kort. I alt blev der lavet omkring 1600 opgraderingspoint på lejren, en 
imponerende indsats! 

Til højre: Det imponerende dækningskort fra lejren. Mørkegrøn = TTT og alm. 
atlasundersøgelse, lysegrøn = kun alm. atlasundersøgelse. Kort: Bjarne Nielsen. 

Vi blev modtaget på Vesterhavsgården i Vorupør af en familie af sortstrubede 
bynkefugle, som ikke var helt tilfredse med at overlade området til os. Og det 
lykkedes de følgende dage at finde mange yderligere sikre ynglefund af arten langs 
kysten fra Agger i syd til Hanstholm i nord. Det var en overraskelse for mange af os, 
hvor mange skovpibere, der er i området, også i klitlandskabet samt på heder helt 
uden træer og buske! Løvsanger er meget almindelig i den yderste række af fyrretræer sammen med gråsisken, mens 
gulbuge sad i haverne ved de fleste gårde i agerlandet. Flere var heldige at støde på vendehalse og slørugler, og stær 
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var nem at få på listen som sikker ynglefugl, da de pendlede med føde i stor stil mellem marker og reder. Blishøne og 
grågås var overraskende svære at finde, og sumpmejse fandtes kun sydøst for Mors. I en plantage på Mors blev 
adskillige rødtoppede fuglekonger fundet, hvilket nu er den nordvestligste forekomst i atlasbasen. Ikke overraskende 
hedder finderne Ekberg til efternavn.  

Lokale specialiteter såsom tinksmed, storspove, trane og krikand blev set i hedeområderne, men var nu allerede 
godt dækket i området, så det var i højere grad topmejseunger, varslende gærdesmutter og redebyggende bysvaler, 
der gav point. 

Lejren blev afsluttet på fornemmeste vis med koordineret og systematisk natlyt og natravnekortlægning i stort set 
alle klitplantager fra Agger Tange til Hirtshals i den smukkeste stille og varme sommernat. Alle hold havde mange 
natravne, tilsammen hele 67 syngende. Nogle fandt ligeledes skovhornugle, hedelærke, trane og så en af lejrens 
største lokale sjældenheder: en tudende natugle. 

Alle deltagere takkes for deres store indsats og gode selskab! 

Michael Fink Jørgensen & Timme Nyegaard 

 

Kort nyt 

 

Foto: Peter Marczak 
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Opgrader arter i kvadraterne og vær med i konkurrencen om flotte præmier! 

Deltagerne med flest point for at opgradere arter vinder hver en præmie, og der trækkes lod blandt de andre 
deltagere om mindre præmier. Hver måned bliver der trukket lod, så du får en ny chance hver måned! 

DE 5 VINDERE AF OPGRADERINGSKONKURRENCEN I MAJ 

En klar nr. 1 i april blev Erik Buchwald fra Nordsjælland med hele 747 opgraderingspoints, efterfulgt af Svend Erik 
Mikkelsen fra Nordjylland med 547 points og Torben Nielsen fra Nordjylland med 478 points. De to øvrige, udtrukne 
vindere blev Luise Ekberg fra Nordsjælland (178 points) og Preben Berg fra Storstrøm (114 points). Atlas III takker 
varmt for indsatsen og kvitterer med gavekort til Naturbutikken, som er på vej til månedens vindere. 

 

Atlaslejre 

Vi kan stadig bruge flere tilmeldinger til to af vores tre atlaslejre: 

• 7.-13. juni i Søhøjlandet og 
 
• 18.-24. juni i Vendsyssel 
 
Du kan nå det endnu - tilmelding til michael.fink@dof.dk for at sikre din plads på en af årets hyggeligste feltture i 
den danske sommer. Det er en unik mulighed for at møde andre atlasdeltagere, og det er ganske gratis at deltage! 
 
Der bliver også arrangeret en lokal fynsk atlaslejr: Der er stadig et par ledige pladser på lejren, der afholdes på 
Gyldensteen fra 8 – 11. juni. Tilmelding til bomholt@ulbollemail.dk.  

 

Nyt sammenligningskort på forsiden af atlasbasen 

For få dage siden er det længe efterspurgte ændringskort lagt på forsiden – vælg ”Antal arter sml. med Atlas I + II” 
øverst til venstre). Ved at klikke på et kvadrat får man oplyst kvadratets navn og kode, jf. udsnittet nedenfor.  

Vær opmærksom på, at én gang syngende fugle tæller som sandsynligt ynglende på dette kort 

 

mailto:michael.fink@dof.dk
mailto:bomholt@ulbollemail.dk
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Atlas-visitkort 
Vi har fået udarbejdet en bunke atlas-visitkort, som kan bestilles hos projektledelsen med henblik på uddeling ved fx 
DOF-arrangementer. Send en mail med dit navn og adresse til thomas.vikstroem@dof.dk og du får dem tilsendt 
med posten. 

 

Nyhedsbrevet er forfattet af Rie Jensen og Thomas Vikstrøm 

mailto:thomas.vikstroem@dof.dk

