Resultatet af årets Boligbirding 2017
De nysgerrige kan læse resultaterne af årets Boligbirding - konkurrence, som har varet fra
1.januar til 15. marts:

Luise Ekbergs kongeørn fra Skansebakken. Foto Per Ekberg
Årets vinder
Der var tæt løb i toppen med Luise Ekberg som vinder med i alt 68 arter, hvilket også er
en Boligbirdingrekord for Nordsjælland. Allan Nielsen kom ind på en flot andenplads med
67 arter. Herefter var der et stort spring ned til de næste placeringer.

Boligbirding 2017 i tal
Deltagerantallet er steget lidt år for år.
Der var 16 deltagere i 2015, tallet steg til 19 i 2016, og vi slog rekorden i 2017 med i alt
22 deltager.
De 22 deltagere har set 92 forskellige fuglearter. I 2016 sås kun til 83 arter.
Herunder ses deltagerne og hvor mange forskellige fuglearter de har iagttaget i dette års
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Deltagerne har fordelt sig meget jævnt over hele lokalafdelingen, hvilket er meget
glædeligt. Se de røde prikker på kortet, som viser indtastninger på lokaliteten, to af
lokaliteterne har flere indtastere:

Antal observationer
Deltagerne har i hele boligbirding perioden indtastet i alt 4775 observationer.
Observationerne er fordelt på i alt 92 arter.
De mest sete arter er: Solsort, Ringdue og Musvit.
Den mest sjældne art, som er set under Boligbirding i år, er vel nok kongeørn, som er set
en gang. Men der er yderligere 13 andre arter, som også kun er set en gang, og der er:
Kortnæbbet gås, krikand, knarand, dobbeltbekkasin, engpiber, ederfugl, munk,
sangdrossel, pibeand, pibesvane, sortspætte, troldand og træløber.
Dysten mod DOF-København og DOF- Vestsjælland
Her vandt vi i DOF-Nordsjælland for første gang:
Lokalafdeling
Total Vinderens antal
DOF Nordsjælland 92
68

DOF Vestsjælland 83
DOF København
76

66
59

Fortsæt endelig den gode vane
Nu er boligbirding officielt slut for i år - det er blevet forår og alle skal ud og observere i
felten, så I skal endelig fortsætte med den gode vane at indtaste alle jeres observationer i
DOFbasen! Og husk også at indtaste ynglefuglene i Atlasbasen.
God fuglejagt
Per Ekberg

