1. juli 2019

Boligbirding i DOF København, 2019
Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2019.
Perioden startede 1. januar og sluttede den 30. juni i modsætning til tidligere år, hvor vi sluttede den 31.
marts, hvilket selvfølgelig har betydet, at den samlede artsliste er længere, end den var de foregående år.
Der var ingen regler for, hvordan en vinder i lokalafdelingen skulle kåres, men efter min mening er vinderen

DOFbasen og alle, der deltog
Deltagere og observationer
31 brugere af DOFbasen bosiddende i lokaliteter i DOF Københavns område har denne gang deltaget i legen
ved at skrive "boligbirding" i et af notefelterne ved deres observationer.
Det blev til i alt 4856 observationer rapporteret efter reglerne gældende for DOF København 2019.
På kortet nedenfor repræsenterer de blå prikker de områder, observatørerne rapporterede fra. Antallet af
prikker afviger lidt fra antallet af observatører, fordi nogle observatører rapporterede fra samme lokalitet.

De små blå prikker viser, hvorfra der er rapporteret boligbirdingobs i 2019 i DOF København

Antal arter rapporteret pr. deltager
Når vi skal se på hvor mange arter, hver af de 31 deltagere har rapporteret, så er det ifølge reglerne kun

fugle bestemt til art, der tæller med. Racer, subspecies, varianter af en art m.m. tælles kun med som én art, mens
ubestemte fugle som fx Tajgasædgås/Tundrasædgås, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken, Gråspurv/Skovspurv,
Kragefugl sp. er ikke talt med. Undslupne burfugle burde måske heller ikke tælle med, men de er ikke
nævnt i reglerne, så en observation af Alexanderparakit er talt med. Der er også deltagere på listen med 1
eller kun ganske få obs. De er med, selv om de jo nok har fortrudt undervejs efter de 1. gang skrev
"boligbirding" i et af notefelterne ved deres observationer.
Dermed er resultatet følgende:

Lad os så lige se på de arter, der er rapporteret.
I alt blev det til 153 forskellige arter. I de år, hvor Boligbirding i DOF København kun har varet fra 1. januar
til 31. marts, er der i gennemsnit rapporteret 86 arter, nemlig henholdsvis 76, 94 og 87 arter. Og der et ikke
længere lokalafdelingens logo-fugl - Husskaden - der er observeret af flest deltagere. Den er i år afløst af
Musvit, der dog deler pladsen med Ringdue og Solsort.

Og var det så det?
Ikke nødvendigvis. Du behøver jo ikke at stoppe med at notere "boligbirding" ved dine observationer
hjemmefra, hverken i år eller fremover.

Du kan selv søge efter dine observationer i DOFbasen som vist nedenfor.
Du skal bare lave en søgning på dine egne indtastninger, hvor du angiver en periode og så skrive
boligbirding i feltet til tekststreng:

På sigt lanceres der måske en statistikfunktion i DOFbasen, der gør det endnu nemmere, men den er ikke
lanceret endnu. Indtil da er du velkommen til at kontakte din lokale DOFbasekoordinator, hvis du har brug
for hjælp til søgninger m.m. vedr. DOFbasen.
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