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23. februar 2017 

DOF København indkalder hermed tilbud på 

ynglefugleoptælling på Vestamager i 2017. 

 

Optællingsperioder 

Der skal gennemføres to tællinger i yngleperioden, én mellem 1. - 15. maj og mellem  

1. - 15. juni. 

Området 

Området, der skal dækkes, fremgår af bilag 1 nedenfor. 

Arter og registrering og kortlægning 

Der ønskes foretaget kortlægning og optælling af alle ynglende vadefugle dog med 

særligt fokus på arterne engryle, brushane og klyde. Derudover ønskes følgende arter 

på udpegningsgrundlaget for Vestamager kortlagt og optalt: Rørdrum, rørhøg, plettet 

rørvagtel, havterne, dværgterne, mosehornugle samt derudover atlingand, skeand, 

knarand og gul vipstjert. Optælling af dobbeltbekkasin og plettet rørvagtel 

gennemføres som udgangspunkt ved besøg aften/nat. 

Yngleadfærd noteres så vidt muligt ved brug af de adfærdskoder, der anvendes ved 

registrering af ynglepar i DOF's Atlas III projekt. 

De registrerede ynglefugle / kolonier skal kortlægges. 

Forstyrrelser og trusler for ynglefuglene 

Forstyrrelser og trusler som fx. predatorer (især ræv og krager), menneskers 

aktiviteter samt forhold vedr. vandstand, fugtighedsforhold, tilgroning, 

vegetationsforhold m.m. ønskes registreret og vurderet. 

Afrapportering 

Rapportering af ynglefugleoptællingerne skal omfatte: 

 Beskrivelse af metode 

 Artsgennemgang af de registrerede ynglefugle 

 Registrering på kort af de registrerede ynglefugle 
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 Vurdering af antal ynglepar for hver art med angivelse af ynglesucces, fx med 

angivelse af antal sikre, sandsynlige og mulige ynglepar (jf. Atlas III) 

 Vurdering af forvaltningen af området (registrerede forhold vedr. forvaltningen 

samt forslag til forbedringer) 

 Afrapporteringen skal være DOF Københavns bestyrelse i hænde  

senest den 1. september 2017. 

 

Ved afgivelse af tilbud ønskes redegørelse for 

 Metodevalg ved hver af de to tællinger 

 Bemanding ved hver af de to tællinger 

 Tidsforbrug ved hver af de to tællinger 

 Samlet budget dækkende alle udgifter vedr. opgaven som beskrevet ovenfor. 

 

 

Ansøgning fremsendes til kbh.bestyrelse@dof.dk og skal være bestyrelsen i hænde 

senest d. 15. marts 2017. 

 

Med venlig hilsen 

Pbv. Hans Harrestrup Andersen, fmd. 

 

 

  

mailto:kbh.bestyrelse@dof.dk
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Bilag 1 

  

 


