Nyhedsbrev marts 2021 DOF Kbh.

Så er vi klar igen…
… med første nyhedsbrev fra DOF København i 2021.
Vi afholder ordinær generalforsamling den 11. marts kl. 19.
Det kommer til at foregå virtuelt via Teams – en app, der kan downloades til både
Android, PC og Apple gadgets via Google Play og ITunes.
Tilmeld dig senest 10. marts til Tue Brix på e-mail: (mail@tuebrix.dk)
Deltagere får tilsendt et link, før mødet begynder.
Dagsorden efter vedtægterne
Der er valg til bestyrelsen, hvor man afgår efter tur. På valg til bestyrelsen er: Tue, Ole,
David og Ask Emil.
Alle er villige til genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne kan ses herunder.

Ligeledes er der valg til repræsentantskabet: her gælder det Alex Rosendal, Alice Nørhede,
David Collinge, Frands E. Jensen, Hans Harrestrup Andersen, Inge Christiansen, Ingelise
Aarøe Petersen, John Frisenvænge, Morten Møller Hansen, Ole Vesterlund, Poul Holm,
Solveig Jonasson, Torben Dyhrberg og Tue Brix. Alle er villige til at modtage genvalg. Erik
Agertoft opstiller som suppleant.
I forbindelse med generalforsamlingen vil modtagerne af PICA-legatet, Emilie Sohnemann
og Joshua Haahr, holde et foredrag om at være ”Ung på Fuglestation”
2020 skulle have været et fantastisk fugleår i regi af DOF Kbh., og vi havde virkelig glædet
os til at gennemføre alle de aktiviteter, vi havde planlagt.
Skæbnen ville det anderledes, det meste måtte aflyses, og vi har alle sammen langt hen ad
vejen været overladt til os selv eller til meget små grupper, når det kom til at se på fugle.
Heldigvis har der været forskellige tiltag omkring Boligbirding, både før og efter jul – og
der har jo også været forskellige former for punkttællinger. Begge aktiviteter er perfekte i

en tid, hvor man skal isolere sig mest muligt og undgå andre mennesker. Punkttællinger
kan du læse mere om her
Orientering om Boligbirding på DOF Kbhs hjemmeside eller på Facebook
https://www.facebook.com/groups/2195283274081156/

Vi havde bl.a. forestillet os at skulle invitere til en eftermiddag og aften for nye medlemmer
af DOF Kbh., og vores længe planlagte arrangement for bedsteforældre og børnebørn på
Vestamager blev også lukket ned. Vi håber, at kunne gennemføre det i løbet af efteråret,
når vi alle er blevet vaccinerede.
Men indtil da er vi igen begyndt med småture i regi af DOF Travel. De fleste foregår med
tilmelding, og du kan læse meget mere om det på denne adresse
De fleste af os er blevet vældig dygtige til at begå os via Teams, Zoom, Skype og andre
digitale platforme. I DOF København debuterede vi i januar med et velbesøgt foredrag om
viberne på Teams, her i foråret gælder det et længere kursus om fuglestemmer, og vi kan
også annoncere endnu et foredrag på Teams den 24. marts kl. 18.30. Det er Lars Jensen,
der har grebet faklen og foredraget har titlen: Forårsfugle i billeder. Sang og træk i
København og Nordsjælland. Lars har undervist i fuglekending og fuglestemmer i 25 år, og
er en dygtig naturfotograf.
Tilmelding til Tue, mail@tuebrix.dk, senest tirsdag den 23. marts 2021. Se evt. mere på
DOF Kbh.s hjemmeside.
Det fine foto af en skovhornugle fra den
gamle flyveplads i Værløse, er taget af Tue
Brix.
De smukke ugler er en magnet for alle, der
bruger området til forskellige
fritidsaktiviteter. Men – uglerne har brug
for ro! Lad være med at komme for tæt på,
lad være med at gestikulere og råbe for at
fortælle om de spændende fugle og hold
også gøende hunde på afstand.
Disse regler gælder alle fugle i naturen lige
nu. De er ved at finde territorier, de prøver
at tilkalde en mage – og der er også så
småt gang i redebyggeriet.
Apropos ugler: Der er igen gang i kameraet hos Stor Hornugle i en grusgrav et sted i
Jylland. Uglerne har tøvet lidt med at lægge æg og ruge, men de ses hver aften ved reden.
Prøv selv at se med på https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ugletv
Havørnene trives i Danmark. Vi har endnu ikke klarhed over, hvor mange reder der er
gang i på nuværende tidspunkt, men ét sted er sikkert: ørneparret på Saksfjed- Hyllekrog.
Følg dem på webcam her: https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ornetv
Der er også tændt for kameraet hos fiskeørnene i Gribskov. Ørnene overvintrer
sædvanligvis syd for Sahara og plejer at lande i begyndelsen af april. Følg med på
https://stream.webstream.dk/naturstyrelsen/
DOF Kbh. har gennem hele 2020 støttet projektet ”Hjælp mursejlerne” med penge.
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Projektet skal hjælpe mursejlerne, der mangler redesteder p.g.a. boligbyggeri, hvor man
lukker hermetisk til under tagudhæng. Der bliver sat redekasser op, hvor boligforeningerne
har interesse for sagen, lige som der bliver hængt kasser op på skoler, kirketårne og
vandtårne. I øjeblikket er der opsat over 50 kasser i Københavnsområdet. Hvis du kender til
et passende sted, hvor der er interesse for at hjælpe mursejlerne, så kontakt projektets
leder via denne Facebookside
Du er forhåbentlig bruger af DOFbasen. I DOF Kbh. har vi knap 2000 observatører, som i
2020 bidrog med i alt 363.473 observationer – og det var en stigning på ca 120.000 obs’er.
Hvis du ikke er så kendt med DOFbasen og dens mange fordele, håber vi at kunne
gennemføre et længe planlagt kursus, når situationen tillader det.
Husk, at det er lige nu, der skal sættes fuglekasser op.
Der er god hjælp at hente her på DOFs hjemmeside, hvis
du ikke allerede er erfaren ejendomsudlejer for havens
fugle.
Fuglene i Danmark savner generelt egnede
redelokaliteter, så de har brug for hjælp. På siden er der
anvisning til selv at bygge fuglekasser – men fuglekasser
kan også købes i Naturbutikken, Vesterbrogade 138,
Kbh. V. hvis du helst er fri for at svinge hammeren!
Se deres hjemmeside på naturbutikken.dk

Hvis du følger med på DOF Københavns hjemmeside, vil du vide at der sker ting og sager
på Amager Fælled, hvor der lægges an til byggeri på den såkaldte Lærkeslette. På
Lærkesletten bygger lærkerne rede, viberne og forskellige sangere finder føde, og den
fredede Stor vandsalamander trives i vandhullerne. Dette åndehul er nu på vej til at blive
bebygget. Man er allerede i gang med at forhindre fuglene i at bygge rede ved systematisk
at lade løse hunde løbe rundt hver dag, og der er ansøgt om tilladelse til at ”tvangsflytte”
salamanderen til et nyt habitat. Salamanderen er i øvrigt beskyttet i EU's habitatsdirektiv.
Både Danmarks Naturfredningsforening, Fiskerhavnens Venner og Amager Fælleds Venner
samler underskrifter ind for at få en vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune
om byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen. Hvis du er interesseret i
problemstillingen, så følg med på Amager Fælleds Venners Facebookside.
Siger du Rødhals eller Rødkælk?
Det officielle navn er Rødhals – men mange af os
har nok lært den nuttede udseende fugl at kende
under betegnelsen Rødkælk. Et opslag i ”Ordbog
over det danske sprog” (forkortet ODS) afslører,
at ” – kælk” kommer af det tyske
rotke(h)lchen. ”Kehlchen” er diminutiv
Du kan altid kontakte redaktøren på fuglealice@gmail.com
(formindskelse) til det tyske ord ”kehle”, som
DOF Københavns bestyrelse kan kontaktes på kbh.kontakt@dof.dk
betyder strube. Så man siger sådan set det
samme, hvad enten man bruger rødhals eller
rødkælk.

Redaktøren af nyhedsbrevet kan kontaktes på e-mail:fuglealice@gmail.com
Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: kbh.kontakt@dof.dk
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