Nyhedsbrev juni 2020 DOF Kbh.

Så er vi klar igen…
… med nyhedsbrev nr. 2 i 2020 fra DOF København. Ingenting blev som vi forventede i foråret
2020. Generalforsamlingen blev udsat, vores arrangementer omkring DOFbasen, introduktionen til
de nye former for fugletællinger, fuglestemmekurserne, introduktionen til nye medlemmer og
meget andet er blevet aflyst eller udsat. DRs Naturstafet i Naturpark Amager er også blevet
umuliggjort på grund af sundhedskrisen. Men bare rolig – vi kommer stærkt igen.
Generalforsamling afholdes i august (se nedenfor), fuglekurserne bliver genoptaget lige som alle
andre aktiviteter. Aktivitetsudvalget sætter sig sammen i næste måned – og så håber vi, at vi kan
gennemføre, hvad vi planlægger.
Naturen smitter ikke, fuglene er derude – og vi har heldigvis kunnet gå ud og opleve dem gennem
hele forløbet.

Den udsatte Generalforsamling afholdes torsdag den 27. august kl. 19, Fuglenes Hus,
Vesterbrogade 140, hvis sundhedssituationen tillader det. Det kan blive nødvendigt med
tilmeldinger, men det hører I nærmere om.
Dagsorden kan ses her: https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter
Se lokalafdelingens årsberetninger på
https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/generalforsamlinger Eventuelle punkter til
dagsordenen for generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. august.
DOF fugleture og DOF Travel rejser
Alle DOF Travels småture indtil 8. juni og enkelte senere er aflyst. Hvis forsamlingsforbuddet bliver lettet til 30 eller 50, kan vi genoptage småturene. Hvis du vil vide mere
om, hvilke ture der tilbydes i øjeblikket, så klik dig ind på doftravel.dk eller dof.dk
Gør det gerne kort før turdatoen, da vi selvfølgelig indretter os efter regeringens
retningslinjer, der ofte kommer med ret kort varsel. DOF Travel forventer i øvrigt at kunne
genoptage sine rejser fra november. Intet er sikkert endnu – men prøv at se på
www.doftravel.dk

Redekasser
DOF Kbh. har gennem de sidste par år afsat et beløb
på budgettet til køb af redekasser til især hulrugende
fugle. Således er der doneret penge til mursejlerkasser
og enkelte uglekasser. Hvis du kender til en ugle eller
en tårnfalk eller en mursejlerkoloni, der mangler
kasser, så prøv at henvende dig til DOF Kbh.s
bestyrelse. Vi financierer ikke opsætning af kasserne.

Vi kan fortælle, at Frederiksberg har ladet opsætte mursejlerkasser på Rådhusets tårn, og i
Københavns Kommune er der også planer om at bidrage til opsætning. Vi opfordrer til, at
vore fugleinteresserede medlemmer er aktive i boligforeningerne, når der tages initiativer
til at renovere omkring tagkonstruktionerne. Man ser desværre eksempler på, at der i den
forbindelse lukkes helt af for svaler og mursejleres muligheder for at yngle. Det er forbudt
forsætligt at beskadige æg og reder i yngletiden, så man kan melde det til politiet, hvis
man overværer den slags. Vi ser heldigvis eksempler på observante beboere i ejendomme,
som forhindrer ødelæggelse af reder. Ved beboforeningers hjælp har man også fået opsat

erstatning for ødelagte redehuller. Hvis du vil vide mere om de meget spændende
mursejlere, der tilbringer det meste af deres liv i luften, så klik ind på www.mursejlerne.dk
eller find Facebook-siden, der hedder Hjælp mursejlerne
CORONA sommer
Rigtig mange af de tiltag, der var planlagt i forbindelse med DRs satsning: Vores Natur, er
blevet aflyst p.g.a. forbud mod at forsamles mere end 10 personer. Selv om der måske
løsnes op for antallet, er det stadig ikke muligt at afholde de store arrangementer, der var
planlagt. I stedet bliver der rundt om i naturparkerne og på en række andre specielle
lokaliteter afholdt mindre arrangementer i perioden 4. juli til 16. august. DOF Kbh. vil også
være til stede med tilbud i Naturpark Amager. Dette er endnu i støbeskeen. Vi deltager
meget gerne, men udmeldeingen om de nye rammer for arrangementer er kommet meget
sent. Alle arrangementer i hele landet bliver annonceret på https://voresnatur.dk/ DOF
Kbhs arrangementer vil også kunne findes på DOFs hjemmesider.
Tårnenes Dag forløb noget anderledes i år. Det var den 9. maj og konceptet blev ændret
til en slags bogligbirding. Vi var 46 over hele landet, der tilbragte tiden fra kl. 5 til kl. 13 i
haven eller på altanen, spejdende efter fugle. Der er forskel på om man observerer fra en
lejlighed i byen eller fra en fritidsgrund ved skov og strand, og det kunne da også ses af de
indrapporterede resultater. Der var 1 deltagere, der havde 84 observerede arter, nr 2
havde 81. Jeg vil foreslå, at konkurrencen fastholder denne del af konceptet sammen med
de sædvanlige obs’er fra fugletårnene – det er virkelig interessant at se, hvad der dukker
op en morgen og formiddag på egen matrikel.
Boligbirding i Schweiz – og i Danmark
I Schweiz er befolkningen også blevet bedt om, så vidt muligt at holde sig hjemme under
coronaepidemien. Her igangsatte BirdLife Swizerland et projekt over en uge, kaldet ”Birds
of our Gardens”. 4.300 husstande deltog, og der blev indrapporteret 140850 observationer.
Der blev set flest solsorte, spurve og musvitter, men også rigtig mange stillidser,
grønirisker og gulirisker. I gennemsnit blev der rapporteret 9.5 forskellige arter i de
schweiziske haver. I Danmark har vi også forskellige muligheder for at indrapportere
fugleobservationer – dette års Tårnenes Dag er et eksempel, Boligbirding et andet – begge
henvender sig nok til de lidt mere hårdkogte fuglekiggere, men Boligfuglen er en
kampagne, der ligner den schweiziske. Man observerer, hvad man ser fra sin bolig, sender
et skema ind til DOF ved hver måneds slutning, og er med i en lodtrækning om en præmie.
Kampagnen skal skærpe almindelige menneskers interesse for fugle, og samtidig tilskynde
dem til at gøre deres have eller andre omgivelser mere fuglevenlige.
Løst og fast om fuglene
De meget populære webkanaler i DOF regi: Ørne TV og Ugle TV har været særdeles
underholdende i år. 3 lækre og livlige stor hornugleunger har klovnet sig gennem foråret
og forlader grusgraven om ganske kort tid. Det nyetablerede havørnepar har heller ikke
skuffet. Hele to velnærede unger er i skrivende stund begyndt at baske med vingerne.
Hvis man ikke kan få nok af web cam, er der fiskeørneunger i reden i Gribskov på
Naturstyrelsens hjemmeside. Og ikke nok med det – Danmark er næsten oversvømmet
med ynglende storkepar i år, hvoraf to er forsynet med ”live tv” – se de skrækkelige
kampscener mellem to hunstorke på reden i Smedager (TVSyd) – eller følg med på web
cam i Bækmarksbro (TV MV).
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