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Bearbejdning af yngleobservationer i DOFbasen
Vejledning for artskoordinatorer
Artskoordinatorer skal som et led i Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle 2013-2017, bearbejde og
indtaste yngledata i DOFbasen. Dette gælder også data allerede indtastet af artskoordinator selv eller
andre observatører, da artskoordinators indtastning fungerer som en validering af ynglepar. Husk at
deadline for, at indtaste bearbejdede yngledata, er 1. november det pågældende år.
For at indtaste bearbejdede yngleobservationer følges følgende procedure:
1) Du skal være logget ind på DOFbasens hjemmeside for at kunne bearbejde observationer. Du
finder login-funktionen under Bruger menuen på DOFbasens forside.

2) Når du er logget ind, har du mulighed for at foretage indstastninger ved at vælge Indtastning
under Bruger menuen.
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3) På indtastningssiden vælges fanebladet Bearbejdninger.

4) Her udfyldes som minimum de gule, obligatoriske felter, med de bearbejdede
yngleobservationer (én indtastning for hver ynglelokalitet).

Minimum- (sikre og sandsynlige ynglefund sammenlagt) og maksimumværdien (sikre, sandsynlige
og mulige ynglefund sammenlagt) for antallet af ynglepar, angives baseret på en tolkning af
adfærden tilknyttet observationerne og ud fra kriterierne for ynglefund (se kriterierne herunder).
Der skal altid angives både en minimum- og en maksimumværdi, ens værdier kan angives i tilfælde
hvor der kun er observeret sikre og sandsynlige ynglefund.
Sikkert ynglefund:





Tydelig afledningsadfærd hos gamle fugle
Fund af frisk, brugt rede fra samme år
Gamle fugle, der bærer ekskrementsække i næbbet
Gamle fugle, med føde til ungerne/direkte ungefodring
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Gamle fugle, der flyver til eller fra rede under omstændigheder, der tyder på at reden er
besat
Rede med æg eller friske æggeskaller
Rede med unger eller dununger af ænder, hønsefugle, vadere etc.

Sandsynligt ynglefund:







Syngende han hørt i yngletiden på egnet ynglebiotop
Fugle (eller par), der tilsyneladende hævder territorium
Parringsadfærd
Ængstelig kalden fra gamle fugle, der gør det sandsynligt, at der er rede eller unger i
nærheden
Redebyggende fugle (herunder fugle der er i færd med at hugge redehul)
Fugle, der samler redemateriale eller ses med redemateriale i næbbet

Muligt (usikkert) ynglefund:


Fugle set i yngletiden i mulig ynglebiotop uden at nogle tegn på ynglen i øvrigt er
bemærket
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