Nyhedsbrev marts 2020 DOF Kbh.

Så er vi klar igen…
… med første nyhedsbrev fra DOF København i 2020.
Nedenfor en kort billedpræsentation af den nuværende bestyrelse med oplysning om det
enkelte medlems opgave i bestyrelsen – og hvor længe, den pågældende har deltaget i
bestyrelsesarbejdet.

Generalforsamling den 12. marts kl. 19, Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140.
Dagsorden kan ses her: https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter
Se lokalafdelingens årsberetninger på
https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/generalforsamlinger
Pica-legatmodtager Philip Elbek holder foredrag ved DoF KBHs generalforsamling om
rovfugletællinger ved et af verdenens bedste træksteder – Batumi.
Kære (forholdsvis) nyoprettede DOFbase bruger, velkommen til kursus den
18.marts!
Dette er tidligere udsendt og i skrivende stund er der stadig et par ledige pladser.
Caféaften: Introduktion til DOFbasen for begyndere:
DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle.
Som ny bruger kan basen virke noget uoverskuelig. Hvad betyder de forskellige
valgmuligheder, og hvilke kriterier gælder for registreringerne?
Aftenens formål er at give dig kendskab til DOFbasens struktur og de nødvendige værktøjer
til både PC og den app, der er udviklet til smartphone (begge platforme).
Så vil du være klar til forårets fugleobservationer. Og ”Boligbirding”
Det foregår Kl 19, onsdag den 18. marts, Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, Kbh. V. - tæt
på Frederiksberg Allé metro station.
Tilmelding nødvendig inden den 11.marts til David B. Collinge via kbh.kontakt@dof.dk Men
skynd dig - der er begrænset plads.

Se vores facebook gruppe https://www.facebook.com/groups/986974788112305/ for evt.
opdateringer
Nyt stort feltprojekt i DOF
Aage V. Jensen Naturfond har midt i januar 2020 bevilget midler til fire års forbedring og
videreudvikling af DOF’s Punkttællingsprogram.
Projektet indeholder bl.a. følgende elementer:


Indførelse af helt nye, såkaldte spontantællinger, hvor enhver selv kan vælge tid og
sted – i et fastlagt kvadratnet – for en tælling på fem minutter, som ikke behøver
gentagelse. Der vil blive udviklet en app til brug herfor, men tællingerne vil også kunne
indtastes på pc mv. Spontantællingerne skal bl.a. bruges til løbende at skaffe let
tilgængelig viden om de almindelige fuglearters bestandsudvikling og til at
sammenligne metoden med de eksisterende punkttællinger.



Afprøvning af soundscape-undersøgelser, dvs. automatiske lydoptagelser som
supplement til de klassiske optællingsmetoder. Dette udføres primært af
projektledelsen.



Igangsættelse af flere klassiske/almindelige punkttællingsruter, især i landbrugslandet
og om natten.



Indførelse af en tredje, årlig punkttælling, nærmere bestemt i det tidlige forår for at
dække standfuglene og kortdistancetrækfuglene bedre.



Undersøgelser af betydningen af høretab hos ældre punkttællere, da dette har vist sig
at være et problem i forbindelse med dækningen af i hvert fald enkelte arter som fx
fuglekonge.

Der vil i løbet af 2020 blive afholdt arrangementer i alle lokalafdelingerne i anledning af det
nye projekt. I DOF KBH bliver projektet præsenteret den 27. april i Fuglenes Hus,
Vesterbrogade 140. Udførligt program udsendes senere.
Brug DOF basen til at registrere forstyrrelser i naturen
Som fuglekigger oplever man mange gange at løse hunde, mountainbikere, stand-up
padlere, jægere, motorbåde o.l. forstyrrer fuglene – fugle, der raster, bygger rede, lægger
æg eller har yngelpleje. Nu er der mulighed for at registrere disse forstyrrelser i DOF
basen.
Gør det – for det giver DOFs lokalafdelinger rundt om i landet mulighed for at indsamle
oplysninger og tage problemerne op med kommuner, foreninger, grundejere o.l. Du finder
oplysningerne om forstyrrelser som det 3. faneblad under ”Turens data”
De sårbare ørne… og andre fugle
Vi er så heldige at have en havørnerede tæt på landets hovedstad. Desværre ser vi, at
ivrige fotografer og andre besøgende kommer alt for tæt på reden og gør fuglene urolige.
Vi vil derfor henstille til alle, at man holder sig til de offentlige stier i nærheden af reden. I
skrivende stund er der lidt usikkerhed om, hvor den foretrukne rede egentlig befinder sig,
men der er under alle omstændigheder gode muligheder for at se ørnene på passende
afstand– og dermed mulighed for at de redebyggende og rugende ørne kan få opretholdt
den nødvendige sikkerhedsafstand.
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Disse forholdsregler gælder naturligvis også alle andre fugle. Respekter fuglenes reder –
HOLD AFSTAND!
Naturstafetten – en del af ”Vores Natur”
DOF KBH deltager i DRs stort opsatte satsning omkring Naturens år. Formålet er at lokke
flere ud og opleve den danske natur, til lands og til vands. Projektet er tilrettelagt i tæt
samarbejde med Friluftsrådet, Naturstyrelsen og en lang række foreninger og
organisationer.
Vi er med på Kongelundsfortet den 7. juni, hvor man skal præsentere Amager Naturpark.
Her bliver der mulighed for at deltage i en lang række aktiviteter og DOF KBH vil naturligvis
stille op med kikkerter og teleskoper, samt en bod, for at formidle de mange muligheder,
der er for at se på fugle i Naturparken.
Udover at præsentere de danske naturparker, geoparker, Unesco-områder m.v. er der en
lang række andre aktiviteter i projektet – f.eks. de såkaldte fyrtårne: Nat i Naturen,
Naturen under overfladen, Naturen hvor du bor m.fl.
Det hele sparkes i gang den 12. april med en temaudsendelse om Skoven. Det er tanken,
at foreninger og organisationer tager handsken op og tilbyder arrangementer, der knytter
an til de forskellige temaudsendelser.
Se meget mere på Friluftsrådets hjemmeside og på https://voresnatur.dk/
Tårnenes Dag
Foregår i år LØRDAG d. 9. MAJ fra kl. 5.00 – kl. 13.00. Måske skal vi lige forklare:
”Tårnenes dag" er en fredelig landsdækkende konkurrence efter finsk forbillede, hvor man i
et givent tidsrum på en forudbestemt dato, forsøger at "spotte" så mange fuglearter som
muligt. Et hold eller en enkeltperson deltager med ”sit tårn”, som kan defineres som et
fugletårn, en platform eller ”afgrænset udsigtspunkt”. Læs mere om eventen på Facebook.
Tilmelding på taarnenesdag@gmail.com
Så er der endelig gang i Ørne TV og i Ugle TV. Følg vores alle sammens TV stjerner – og
giv en skærv til de to populære projekter med 1000-vis af fans. Se mere om de flotte fugles
privatliv på DOFs hjemmeside.
Bonusinformation: Det er et helt nyt havørnepar! Der er lagt et æg! Og de har haft ubudne
gæster!
Uglemor ligger foreløbig trygt i sin
redeskål.
Der er opsat et forebyggende rævehegn,
så vi ikke skal opleve samme
rædselsscener som i 2017, hvor ræven
dræbte to fine ugleunger.

Fuglestemmekursus med Jan Kiel
DOF København har udbudt et fuglestemmekursus for alle interesserede medlemmer. Det
indbefatter 8 mødeaftener og fire ekskursioner. Vi havde nogle problemer med udsendelsen
af invitationen til over 5000 medlemmer og mange modtog aldrig en mail. Inden vi
overhovedet blev klar over, at noget var gået galt, var kurset overtegnet og vi opgav, at
sende flere invitationer ud.
Vi beklager MEGET! Heldigvis har Jan Kiel lovet os at stille op til flere kurser. I hører
nærmere…
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