Tilmelding og regler for Boligbirding 2020, DOF København
Boligbirding løber fra og med 1. januar til og med 30. juni 2020 og dækker hele landet.
Reglerne for deltagelse er som følger:
1. Observationerne skal indtastes i DOFbasen.
2. Observationerne skal foretages fra boligen. Det inkluderer observationer foretaget i omgivelser nær
boligen, f.eks. fra haven, fra gården eller fra altanen. Eneste krav er, at når du registrerer en fugl (art), skal du
være på din matrikel.
3. Fuglene kan både ses eller høres – bare du er sikker på arten.
4. Der må både benyttes kikkert og teleskop.
5. Der må gerne fodres.
6. En art tæller kun en gang, selv om der ses forskellige racer. Altså er eksempelvis Sydlig og Nordlig
Halemejse kun én art, og sp. registreringer tæller ikke.
7. I feltet “Noter” under Turens Data (felt nr 7), skal der skrives Boligbirding, hver gang du registrerer en
tur med en ny art i konkurrencen.
8. For hver ny art man ser eller hører, skal der i noten under art fortløbende indtastes B1, B2, B3. Som
Gråspurv (B1), Solsort (B2), Stor Flagspætte (B3) osv. B står for Boligbirding og formålet er at lette
opgørelsen af resultaterne. Du behøver kun at registrerede hver art en gang.
9. Kun observationer fra lokaliteter i DOF Kbh. tæller med. Har du udsigt over flere lokaliteter fra din bolig,
skal du oprette en tur for hver lokalitet til dine observationer.
10. Du kan komme med i konkurrencen i hele perioden, men jo før du kommer i gang jo flere arter er der
mulighed for.
11. De sidste indtastninger skal være foretaget senest den 30. juni.
12. Gråsisken (Lille hhv. Nordlig) er slået sammen til 1 art i dette projekt.
Tilmelding er ikke nødvendig, da vi finder alle deltagere ved søgning i DOFbasen, men det vil lette arbejdet
med klargøring af skemaer/tabeller og registrering af resultaterne, hvis du oplyser følgende, når du vælger at
melde dig til:
1. Navn og Lokalafdeling
2. Angiv din DOFbase observatørkode. Det er den, du bruger, når du logger på DOFbasen, for eksempel
4500LBR

3. Adresse eller i hvert tilfælde postnummer
Tilmelding sker til Lasse Braae på email: lb@rfst.dk eller din lokale koordinator - for København er det Tina
Høeg Hansen (tina.hoeg@gmail.com)
Deltagerne er velkomne til at få hjælp omkring brugen af DOFbasen hos den lokale DOFbase-koordinator
(kan ses i DOFbasen).
Vi ser frem til en spændende fugledyst. DOF Kbh. udlodder en bogpræmie til den blandt deltagerne, som har
registreret nye arter i mindst 5 af de 6 måneder, registreringen løber – og som har fået flest fugle.
Du kan læse meget mere om den landsdækkende præmiering og andre oplysninger på http://www.dofvestsjaelland.dk/

