
Landsdækkende “Boligbirding” 2020 

 

Intro til projektet 
En fugledyst fra hjemmet. 

I 1. halvår 2019 gennemførte DOF en boligbirding med 139 deltagere fra 13 forskellige 
lokalafdelinger. Tilsammen registrerede deltagerne ikke mindre end 205 arter. Langt de fleste 
deltagere syntes, det var sjovt og spændende – og de fleste DOF’ere er jo oftest friske på en lille 
konkurrence. 

Boligbirding adskiller sig fra andre konkurrencer ved at være helt CO2 neutral – den er derfor 
velegnet til reklamering uden for DOF’s egne rækker. 

Er det andet end ”skæg og ballade”? - ja projektet kan også betragtes som en fænologisk 
undersøgelse med registrering af ankomst for almindelige fugle på en række ”tilfældige” steder. 

I 2019 fangede vi ikke så mange forskelle, idet den største tilslutning kom fra VJ, VSJ, NSJ og 
KBH, så det blev mere en øst – vest gradient end en nord – syd. Projektet afslørede dog en række 
spændende forskelle. 

I 2019 blev der foretaget en løbende opdatering af alle tabeller, så deltagerne altid kunne se den 
aktuelle stilling. Dette kunne kun lade sig gøre takket være en god indsat fra Lars Holm Hansen 
(VJ) og Tina Høeg Hansen (KBH) – øvrige områder blev klaret af undertegnede. 

I alt blev der foretaget 6352 registreringer (hver art skal kun registreres 1 gang pr deltager) – 
hvilket svarer til indsatsen fra en ganske solid DOFbase bruger. 

 

Tilmelding og regler 

Boligbirding løber fra og med 1. januar til og med 30. juni 2020 og dækker hele landet, men det er 
ikke for sent at komme med i projektet.  

Du taster blot dine obs. i DOFbasen i henhold til vejledning nedenfor. Vigtigt husk at skrive 
boligbirding i turens notefelt, når du taster i DOFbasen. 

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 som fra haven, fra gårdspladsen eller fra altanen. Eneste krav er, at når du registrerer 
en fugl (art), skal du være på din matrikel. 

3. Fuglene kan ses eller høres. 

4. Der må både benyttes kikkert og teleskop. 



5. Der må gerne fodres. 

6. En art tæller kun én gang, selv om der ses forskellige racer. Altså er eksempelvis Sydlig og 
Nordlig Halemejse kun én art, og det samme gælder Gråsisken (Lille og Nordlig) ligesom 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 registrere hver art en gang. 

9. Er det ikke bare haven du ser fuglene i, men har du udsigt over flere lokaliteter fra din bolig 
oprettes en tur for hver lokalitet, når du registrerer dine observationer. Ser man for eksempel ud 
mod Brabrand Sø fra stuen skrives de observationer i turens data som lokalitet Brabrand Sø, og 
ser man ud over Årslev Engsø fra køkkenet, så skrives de observationer i turens data som lokalitet 
Årslev Engsø. Og der skal stadig skrives Boligbirding og fortløbende tal for de nyregistrerede arter. 

10. Du kan komme med i konkurrencen i hele perioden, men jo før du kommer i gang jo flere arter 
er der mulighed for at registrere. 

11. De sidste indtastninger skal være foretaget senest den 10. juli. 

 

Tilmelding er ikke strengt nødvendig (vi finder alle deltagere ved søgning i DOFbasen), men det 
det hjælper arbejdet medudsortering, klargøring af skemaer/tabeller og registrering af resultaterne, 
hvis du oplyser følgende: 

1. Navn og Lokalafdeling (hvor du deltager i konkurrencen - kunne være dit sommerhus) 

2. DOFbase obsevatørkode, det er den du bruger, når du logger på, for eksempel 4500LBR 

3. Adresse eller i hvert fald postnummer 

Tilmelding sker til Lasse Braae på email: lb@rfst.dk 

 

Deltagerne er velkomne til at få hjælp omkring brugen af DOFbasen hos den lokale DOFbase-
koordinator (kan ses i DOFbasen) - men inden se da denne lille vejledning i indtastning af data i 
DOFbasen - markering “boligbirding” og “B nr”. 

Vi bruger regneark på nettet (Google docs) til at registrere resultater. Det har den fordel, at alle 
registreringer umiddelbart vil kunne ses her på hjemmesiden (og andre hjemmesider), så det hele 
tiden er muligt at se de(n) aktuelle stilling i konkurrencen.  

  

mailto:lb@rfst.dk
https://docs.google.com/document/d/11tP-tU9MJ6xpvrLTacrNFDoKqVHvNd5n8MDOD9K0d78/edit?usp=sharing
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Spred budskabet 

Du kan udfordre dine venner til en god kappestrid - gerne i en anden afdeling - så vi får spredt 
budskabet om Boligbirding ud over landet. Men husk du konkurrerer først og fremmest med dig 
selv, og din indsats vil altid være helt klimaneutral. 

Foruden kappestriden, er det forventningen, at projektet kan sætte fokus på ankomsten af alle 
vores almindelige trækfuglearter, som et af de spændende perspektiver i projektet. Vores boliger 
ligger mere eller mindre tilfældigt – set i et fugleperspektiv - man må formode, at ankomsten hos 
den enkelte deltager mere afspejler ankomsten af de store masser frem for de få enkelte første 
pionerer, der altid bliver omtalt i vores diverse medier. Vil ankomstdatoerne i Boligbirding kunne 
afspejle geografiske forskelle? Det er håbet, at rigtig mange vil være med – hvilket vil medføre, at 
materialet kan blive omfattende, men også meget spændende, så der kan udarbejdes 
sammenstillinger og skrives små interessante notitser undervejs.  

Hvis du er i besiddelse af en gmail user håber vi, at du vil være med til at holde dine egen 
resultatliste ajour - det er i princippet blot en tabel, hvor du skal opdatere din egen kolonne. Vi vil 
også sætte stor pris på, hvis der er nogen, der vil hjælpe med mere end deres egne data. Hvis vi 
kan dele opgaven ud på flere, der hver dækker et mindre geografisk område, f.eks. en kommune, 
vil opgaven blive mere overkommelig for den enkelte. Da vi jo ikke kender antallet af deltagere, 
ved vi ikke, hvor omfattende dette arbejde bliver. Hvis du kan hjælpe kontakt venligst Lasse Braae 
(lb@rfst.dk), og du vil få vejledning og adgang til relevante dokumenter. 

Vi ser frem til en spændende fugledyst. 

Ps. Du kan se meget mere om boligbirding på DOF Nordsjællands hjemmeside. 

Følg også projektet på vores facebook gruppe Boligbirding DK . 

17. januar 2010/Henning Ettrup 
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