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Fra det igangværende arbejde med atlasbogen kan det denne gang nævnes, at manuskriptet til bogen
stadig forventes afleveret til jul, men at vi nu løbende indsender artsopslag til forlaget, da artsopslagene
udgør den største opgave for forlaget mht. layout mv. I skrivende stund er 140 af de i alt 210 artsopslag
indsendt til forlaget. Bogen forventes at udkomme i 2020 - forhåbentlig i første halvår.

Lille korsnæb. Foto: Erik Biering

Da det endnu ikke er besluttet, hvad Atlas III-publikationen skal hedde, modtages alle forslag til en
passende bogtitel med kyshånd! Herunder listes de hidtil indkomne forslag til bogtitlen:
Aves Danica
Danmarks fugle – kort fortalt
Kort og godt om Danmarks fugle
Danmarks fuglekort
Fuglenes danmarkskort
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DOFs fuglebog
Fuglene i Danmark
Danmarks fugleatlas
Danmarks fugleliv
DANMARKS VILDE FUGLE
STYR PÅ DANMARKS FUGLE
Fuglene i Danmark - Atlas III, 2014 - 2017

Halemejse. Foto: Henrik Friis

Som tidligere meddelt, er det stadig uvist hvornår i 2020, det afsluttende atlasårsmøde og
projektafslutningskonference vil blive afholdt på Skærbækcentret syd for Ribe. Fastlæggelse af datoen
afventer sikkerhed om bogens udgivelsesdato, men det vil som udgangspunkt forløbe over én dag og altså
uden overnatning. I forbindelse med udgivelsen vil der i øvrigt også blive afholdt en reception i Fuglenes
Hus. Mere om det senere.
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Silkehaler. Foto: Peter Dam

Bestyrelsen i EBCC – inkl. det danske medlem, Henning Heldbjerg - har netop afholdt møde i Schweiz, hvor
der blandt andet blev diskuteret mulighederne for forskning baseret på data fra EBBA og PECBMS, som det
bl.a. ses i to nye publikationer, den ene af Heldbjerg et al. 2019 https://pecbms.info/contrasting-commonstarling-trends-across-europe/ og den anden af Mason et al. 2019 https://pecbms.info/new-paper-showshow-bird-populations-respond-to-climate-warming/. De omhandler henholdsvis kontrasterende
populationstrends for stære i Europa og fuglepopulationers respons på klimaændringer. Derudover blev
der også her diskuteret titlen på den fremtidige bog, hvor valget faldt på European Breeding Bird Atlas 2:
Distribution, Abundance and Change. Efter årets EBCC-konference i Portugal ses der nu fremad mod de
kommende års konferencer, som det også her blev besluttet, skal afholdes i henholdsvis Schweiz 2022 og
Letland 2025.
Derudover har EBCC netop underskrevet et åbent brev til EU-parlamentet sammen med flere andre
organisationer, som har naturen på dagsordenen. Blandt andre European Ornithologists Union, European
Mammal Foundation og Butterfly Conservation Europe er indgået i formuleringen af brevet, hvori der
kaldes til aktion og reformer til fordel for genoprettelse af naturen med specifik fokus på landbrugslandet
og den massive tilbagegang for fugle knyttet til det åbne land. Trenden for disse fugle er drastisk faldende
med 57 % siden 1980. Populationstrends for alle 170 fugle, der indgår i programmet, er nu også
opsummeret i en kort og præcis folder, som kan hentes og læses her : https://pecbms.info/new-leafletstate-of-common-european-breeding-birds-2019-produced/
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Det er igen i år muligt at købe et sponsorat for en valgfri art i julegave til dig selv eller én du holder af, for at
støtte den afsluttende og sidste fase af den europæiske atlasbog og potentielt være med til at nedbringe
prisen på bogen, så flere kan være med, og budskabet kan udbredes. Det kan gøres ved at følge linket her:
https://www.ebba2.info/support-ebba2/ebba2-species-sponsorship/. Derudover er der lige nu tilmed
mulighed for at købe flotte originale illustrationer fra 44 kunstnere, der hver især har bidraget med
illustrationer af fugle til det kommende europæiske atlas. Nogle af dem vil ovenikøbet donere dele af salget
herfra til EBBA2-projektet. Se mere og find din yndlingsfugl her: https://www.ebba2.info/support-ebba22/illustrations-for-ebba2/

Kernebider. Foto: Svend Nørgaard

Det Danske Filminstitut har netop lanceret et nyt stort tema på streamingsitet Danmark på film, som
omhandler ændringerne i Danmarks natur gennem de sidste 100 år. De har valgt fugle som
omdrejningspunktet for netop dette, hvilket afsløres i temaets titel ”kigger på fugle”. Fokus er bl.a. på
hvilken ødelæggende virkning omlægningen af naturområder til landbrug har og har haft på naturen, men
også hvorledes disse kan genoprettes, som det illustreres i succeshistorierne om Filsø og Skjern Å.
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Den introducerende tekst er skrevet af Thomas Vikstrøm, og projektleder Lisbeth Richter skriver selv om
projektet: ”De historiske fuglefilm giver viden og syn for sagen: Her er parring, redebygning, æglægning,
rugemødre og -fædre samt det uophørlige arbejde for de voksne fugle med at fodre de små gabende
flyveøgler i reden. Måske vil den ældre generation huske oplevelsen af at sidde i et klasselokale og se
fuglefilm på den flimrende smalfilmfremviser, for mange af filmene har været bestilt af staten og
distribueret via Statens Filmcentral. Værsgo’ – de er tilbage!”
Det Danske Filminstitut håber, det kan vække glæde og begejstring hos brugerne, og der opfordres til at
bidrage med mere viden i kommentarboksen under playvinduet på den enkelte film.
De 38 nyligt digitaliserede film fra 1938-1977, samt introduktionen af Thomas Vikstrøm kan læses her
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/tema/kigger-paa-fugle
Nyhedsartiklen fra DFI kan ligeledes læses her https://www.dfi.dk/nyheder/vi-kigger-pa-fugle

Høgeugle. Foto: Torben Andersen

I ønskes alle en rigtig glædelig jul fra Atlas-teamet, med ønsker om en fredelig jul og et godt nyt år fyldt
med fugle.

