
Nyhedsbrev fra Christiansø Naturvidenskabelige Feltstation april 2021 

 
 
 
 
Vi har optalt de rugende ederfugle 24-26 april, og tak til alle der har hjulpet med tal 
fra haverne.  
 
Den første ederfugl blev set med ællinger den 26. april, så den nåede lige at komme med i tællingen. Vi 
tæller de rugende ederfugle igen sidst i maj. På den måde får vi fat i både de tidlige og sene fugle. 
Resultatet af april-tællingerne er 365 rugende hunner på Frederiksø og 341 rugende hunner på Christiansø. 
Så i alt har vi fundet 706 rugende hunner. Vi mangler tal fra nogle haver på Christiansø, og der er nogle 
tætte rosenkrat bl.a. ved Langelinie, hvor vi ikke har kunnet tælle effektivt, så vi regner med, at der i april er 
i alt 750 - 800 rugende hunner. Det er færre hunner end vi forventede, men nu må vi se hvor mange ekstra 
fugle vi tæller sidst i maj. De skal lægges oveni. 
 
Vi har forsøgt at opdage flere ederfugle inde i rosenkrattene med et varmefølsomt kamera. På kolde 
morgener træder ederfugle tydeligt frem på billeder med det varmefølsomme kamera, så længe der kun er 
grene og ikke er kommet blade. Hvis det skal blive en rigtigt effektiv metode, skal vi have kameraet 
monteret på en drone og flyve hen over krattet en kold morgen. Det vil vi prøve næste år. 
 

 
Her er prøvefotos fra Frederiksø. Der er pile, der peger ned på de samme to ederfugle i hvert foto. På det 
termiske foto til venstre ses hovederne som lyse, fordi de er varmest. 

 

Ja, feltstationen findes endnu og er igen i fuld gang med aktiviteter. Vi er blevet en demokratisk forening og 
man kan blive medlem (i skrivende stund er der 219 medlemmer), ligesom man kan donere penge. 

I februar i år holdt vi den første generalforsamling (på zoom) i den ’nye’ forening. 

Bestyrelsen er blevet udvidet, så der nu er 9 medlemmer: en fra Ringmærkningscentralen ved Københavns 
Universitet, to fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, Christiansøs Naturvejleder samt fem valgte 
medlemmer. Den nye bestyrelse er: Formand Anders Mosbech (Aarhus Universitet), næstformand Anders 
Tøttrup (Ringmærkningscentralen), kasserer Mads Bunch, Christian Sonne (Aarhus Universitet), Louise 
Margrethe Pescettini (naturvejleder), Sune Riis, Svend Erik Garbus, Lars Abrahamsen, Ina Tveden 
Jørgensen. 



Der er er kommet en ny hjemmeside, og Kim Liljehult har overdraget sin Facebookside til foreningen. 

Det mest synlige resultat af arbejdet er nok, at der igen er kommet gang i ringmærkningen. Foreningen har 
sammen med øens administration og Ringmærkningscentralen fået en aftale med Anton Liebermann om 
ringmærkning i foråret 2021. Anton bruger også tid på at overføre gamle ringmærkningsdata over i en ny 
database som bliver offentlig tilgængelig under Dansk Ringmærkningscentral. 

En gruppe fra bestyrelsen er i gang med at lave en stor fondsansøgning, hvor man bl.a. vil søge penge til 
arbejde med formidling, ringmærkning og småfuglestudier, ederfugle, havfugle på Græsholmen og sæler. Vi 
håber at kunne sætte de første ting i gang i foråret 2022. 

Foreningen samarbejder med øens administration om at lave en ny aftale om brugen af Møllehuset. Vi vil 
gerne, at det kan bruges både af ringmærkere og andre medlemmer der laver undersøgelser og formidling, 
samt af øens naturvejledere i forbindelse med formidling.    

 

Anders M og Ina, 30. april 

 

 

Læs mere på https://chroe.dk/ og https://www.facebook.com/groups/265022544353461/ 

 


