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INDHOLD

Dronetyper: fastvinge- og multirotordrone

Metoder: manuel og transektflyvning

Forstyrres fugle (og sæler) af droner?

Hvilke arter er egnede til overvågning?

Hvilken relevans har droner i Vadehavet?

Hvilke data giver droneovervågning (præcision, kvalitet, dokumentation)

Automatisk genkendelse og optælling

Konklusioner



DJI Phantom  4 Pro 
multirotordrone

E384 fastvingedrone



Mapping med DroneDeploy





Splitterne: reaktion på multirotordrone



Splitterne: reaktion på
traditionel optælling



Sølvmåge og sildemåge: reaktion på multirotordrone



Sølvmåge og sildemåge: reaktion på traditionel optælling



















HVORFOR ER DRONER RELEVANTE I VADEHAVET?

• Staten har forpligtet sig til at årligt at tælle kolonirugende kystfugle i Vadehavet 

Udfordringer:

• Nogle af kolonierne er meget store

• Fuglene yngler spredt over et stort område

• Ved den traditionelle metode kan fuglene være vanskelige at tælle (udsyn, vegetation 
etc.).

Droner kan hjælpe med at løse disse udfordringer



Sølvmåge
15. maj: Dronetælling (E384): 16.416
30. maj: Dronetælling (E384): 15.748
28. maj: Landtælling nr. 1: 8.655 (55%)
2. juni:    Landtælling nr. 2: 10.813 (69%)

Sildemåge
15. maj: Dronetælling (E384): 2.957
30. maj: Dronetælling (E384): 2.640
28. maj: Landtælling nr. 1: 1.723 (65%)
2. juni: Landtælling nr. 2: 913 (35%)

Langli
80 ha













Vi har set på fordeling i forhold til

afst. til kyst (vedlagt)

højde over havet

veg. type

tæthed af artsfæller

tæthed af anden art



SNEUM DIGESØ

Danmarks største hættemågekoloni

Dronetælling af øerne 29. april 2018:
9.083 hættemåger

Traditionel optælling af øerne 27. april:
6.100 (67%)

Traditionel optælling foregår fra diget og 
hvorfra hele kolonien ikke kan ses, bl.a. 
pga. vegetationen.



ANBEFALINGER FOR BRUG AF DRONER I VADEHAVET

Optælling af sølvmåge, sildemåge , stormmåge og skestork på Langli og evt. Mandø

• Mere præcise optællinger og sikring af sammenlignelighed mellem årene

Optælling af hættemåge i sneum Digesø: 

• Mere præcise optællinger og sikring af sammenlignelighed mellem årene

Eftersøgning af ynglefugle såsom terner på højsander



TIDSFORBRUG

Ud over mere præcise data kan brug 
af droner være tidsbesparende i felten

Optælling af fugle på billeder kan 
tage lang tid –> udvikling af algoritmer 
til automatisk optælling

Mågehoveder

Ryggen af sølvmåger

Ryggen af sildemåger



KONKLUSIONER

Droner er velegnede til overvågning af flere kolonirugende fuglearter

Kan være mindre forstyrrende end traditionelle optællinger

Kan være tidsbesparende

Kan give mere præcise tal

Automatisk genkendelse og optælling af fugle på dronebilleder skal prioriteres



TAK TIL:

Miljøstyrelsen for finansiering og udlån af fastvingedrone og pilot

Naturstyrelsen for tilladelse til droneflyvning i deres områder og transport til Langli





AARHUS 
UNIVERSITET

Tak for opmærksomheden
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