DOF København, 18. marts 2016

Boligbirding i DOF København, 2017
Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2017.
Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts.
Der var ingen regler for, hvordan en vinder skulle kåres, men efter min mening er vinderen

>> DOFbasen og alle, der deltog<<
Antal observationer
Deltagerne har rapporteret 1493 boligbirdingobservationer til DOFbasen i en periode, hvor der ellers ikke
rapporteres særlig meget fra DOFbaseobservatørernes boliger. Det er dog 384 færre observationer end
sidste år.
Antal deltagere
Der var da også kun 18 deltagere med mod 25 sidste år. På kortet kan man se hvorfra, der er observeret.

De små røde prikker viser, hvorfra der er rapporteret boligbirdingobs i 2017

Antal arter rapporteret pr. deltager
Når vi skal se på hvor mange arter, hver af de 25 deltagere har rapporteret, så er det kun "rigtige" arter, der

er talt med, idet "Halemejse" og "Halemejse, Nordlig (caudatus)" kun tæller som én art. Grå Gås sp.,
Sangdrossel/Vindrossel og Stor Gråsisken/Lille Gråsisken tæller ikke med. Dermed er resultatet følgende:

Lad os så lige se på de arter, der er rapporteret.
I alt blev det til 76 forskellige arter mod 94 sidste år og 87 forrige år:

I år er det altså vores lokalafdelings "Logo-fugl", husskaden, der er rapporteret af flest deltagere, nemlig af
15 deltagere mod 23 sidste år.

Og det var så det.
Nu følger det "rigtige" forår, hvor der ikke er problemer med at finde fugle, der kan rapporteres i
DOFbasen.
Husk også at indtaste ynglefugle i kvadraterne i Atlas III. Det er sidste ynglefuglesæson for Atlas III og for at
bakke op om projektet vil det gavne, hvis du rapporterer alle dine obs af ynglefugle til Atlas III og lader
DOFbasen komme i anden række, hvis ikke du overkommer begge dele.
Har du spørgsmål omkring Atlas III projektet, så er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen
i DOFbasen.

Erik Agertoft
DOFbasekoordinator, DOF København

PS
I DOF København er der oprettet 2179 observatører i DOFbasen, hvoraf mindre end 1% har deltaget i
Boligbirding 2017.
Jeg synes, det er lige i underkanten, så jeg regner ikke med at arrangere Boligbirding i DOF København i
2018. Men hvis nogen vil tage over, skal jeg gerne hjælpe med at lægge annoncering og rapportering på
DOF Københavns hjemmeside.

