
Engfugleprojektet  

Vejledning ved indtastning af ynglepar i DOF-Basen 

Det er hensigten at afrapporteringen af ynglepar i forbindelse med engfugleprojektet gerne skal 
foregå via DOF-basen.


Her er lidt om fremgangsmåden, i det tilfælde, at man ikke skulle være så bekendt med at bruge 
denne del af modulet.


1. Man starter med at gå ind i ”indtastning”, som man plejer. Men i stedet for at lade markeringen 
stå på ”observationer” skifter man til ”yngletal”, som står lige ved siden af.


2. Så indtaster man lokalitet og art som vanligt – men så dukker der noget op, som måske 
kræver en ekstra tanke. Man skal nemlig indtaste yngletal i MIN (mindste) og MAX (maksimale) 
antal. Det største antal er det, der er muligvis kan være – det mindste er det, der helt sikkert 
yngler.  
 
Som eksempel: Står der to par Strandskader og skutter sig på en egnet strandeng i slutningen 
af marts, kan man skrive 0 til 2 par. (MIN 0, MAX 2). Det kan nemlig nemt være, at de beslutter 
sig for at yngle på lokaliteten, men det kan også være så tidligt på sæsonen eller der opstår 
forstyrrelser eller andet, at de beslutter sig for at finde et bedre sted. 
 
Man kan så senere på sæsonen måske opdage at begge par blev (man ser rugning, 
afledningsadfær, unger eller andet) og så skriver man denne gang MIN 2, MAX 2. 
 
Endvidere er der et felt til højre, hvor man kan skrive ”noter”. Her kan man eventuelt skrive sin 
vurdering af, om man tror, det er et sikkert eller sandsynligt ynglepar, eller om det blot er et 
muligt ynglepar - eller hvad man ellers har observeret vedrørende yngleadfærd.


Denne note er lavet for at kunne give den bedste vurdering af antallet af ynglepar ved den senere 
bearbejdning.


Gert Fahlberg 

5. april 2022


