Beretning for DOF Fyns Facebookgruppe
Gruppen har pt. 141 medlemmer, og har i 2016 fået 34 nye medlemmer.
Der er en fin aktivitet i gruppen, hvor der bliver tilføjet mange opslag. Både af administrator
og menige medlemmer. Det er mit indtryk at vi får en direkte og uformel kontakt til
medlemmerne igennem Facebook. Om det har givet nye medlemmer og om det evt har
bevirket at der er flere der deltager i forenings ture ved jeg ikke. Men det er i hvert fald med
til at gøre foreningen synlig overfor en større kreds.
Beretning fra DOF Fyns glentegruppe
Glenterne startede året med at overvintre i større antal. Et max antal på 31 fugle blev noteret
på overnatningspladsen ved Lindholm i januar. Årets ynglesæson blev desværre ikke helt
som håbet. Vi havde forventet en klar fremgang ovenpå en god sæson i 2015 og rekord mange
overvintrende. Desværre har glenterne den uvane at de ofte flytter rundt og vi havde
problemer med at finde yngleparrene. Desuden var der nogle af parrene vi ikke fik dækket.
Det virkede desuden som om at ynglesuccesen ikke var helt i toppen. Nogle par opgav ynglen
og nogle af de faste par kunne vi ikke finde rederne af, selv om de stadigvæk var i deres gamle
territorier.
Bestanden blev opgjort til 12 sikre, 2 sandsynlige og 12 mulige par. Et realistisk bud på den
fynske bestand er 20-25 par. Det er fortsat en udpræget Midtfynsk ynglefugl. Hvis man
fordeler yngleparrene i de fynske kommuner ser fordelingen ud som følger:
Assens: 2-5 par
Faaborg-Midtfyn: 7-13 par
Nordfyn: 0-1 par
Nyborg: 0-1 par
Odense: 1 par
Svendborg: 2-3 par.
Bestanden på landsplan vurderes til at være i omegnen af 150 par.
Det er mit håb at folk vil bruge det sidste år af Atlas-projektet på at tage ud og lede efter
glenter i 2017. Det er forbavsende så få ynglepar der bliver fundet af Atlasdeltagere. Det må
kunne gøres bedre!
Tovholder i den fynske glentegruppe Per Rasmussen er fra og med 2017 også DOF's officielle
artscaretaker for Rød Glente.

