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MASSER AF ”CELEBRITIES” I 

SØNDERJYLLAND !

AF BJARNE NIELSEN

Som man kan læse af Karl Schlichters klumme på s. 19 om observationer i 

det sønderjyske i foråret, er der set en del sjældne og meget spændende 

arter. 

Selvfølgelig er det sjoveste selv at se arterne, men det er nu heller ikke så 

ringe at høre om andres observationer. Hvordan var omstændighederne 

omkring fundet, hvordan bestemte observatøren arten, hvad følte 

observatøren, og hvem andre fik mulighed for at nyde fuglen/-e ?

På s. 17 kan man læse min beskrivelse af den første Rødryggede svale, 

som jeg har set i Danmark.

Redaktionen vil hermed opfordre læsere, der har set eller i fremtiden ser 

sjældne eller specielle arter eller meget usædvanlige forekomster til at lave 

og indsende beretninger om deres fund.



Side 3 

Panurus Nr. 3  ·  2011 

GRÅSPURVEN -

EN GANSKE ALMINDELIG 

FUGL I MIN HAVE

AF LONE LØNHOLM

Den er der hele året, og hører som sådan til 

der. Den er ikke særlig køn, men at betragte 

dens adfærd gennem sommeren, er ganske 

morsomt.

Om foråret skal den først finde en mage eller 

flere, jeg tror ikke den holder sig til en. De 

parrer sig lystigt på taget af carporten uden 

hæmninger, og så skal de have bolig, som 

findes i gavlen af mit hus. Der er øverst oppe 

de fineste ”penthouselejligheder” med læ for 

vind og vejr, desuden et par stærekasser, 

som Stærene ikke gider benytte, for de vil 

hellere bo hos Poul, to huse længere henne 

ad vejen, han har stærekasser i sit birketræ.

Så skal der indbo ind, og så er det godt at min 

have ikke er ”støvsuget” for kviste og andet 

der kan bruges, og der foregår en livlig trafik 

mellem bolig og foderbræt, for de skal også 

huske at spise, og de tager godt for sig af 

korn, havregryn og små bitte osteterninger.

De skal også huske hygiejnen. Fuglebadet, 

som er en kasseret bradepande, kan sagtens 

rumme 7 – 8 stykker ad gangen, og modsat 

Solsorten, kan Gråspurvene godt bade 

sammen, de vil også dele med en due eller 

anden fugl der kommer forbi.

Støvbadning er godt for fjerene, og i år 

foregår det under mit grantræ, hvor der 

næsten altid er tørt. Forleden eftermiddag 

talte jeg 18 spurve der støvbadede, sloges 

lidt om hullerne og ellers så ud til at have det 

godt.

Når ungerne er blevet store og skal forlade 

kassen, sidder de tit og kigger ud af hullet 

efter mor eller far der kommer med mad. Og 

pludselig er de ude af kassen og væk, man 

kan et par dage se dem blive fodret, men så 

skal der ruges igen, og de må klare sig selv.

Af og til kommer Spurvehøgen forbi, den er 

også sulten og den snupper tit en spurv, 

selvom jeg ikke synes der kan være meget 

”kød” på den, men jeg finder også fjer fra 

Solsorte og Tyrkerduer.

Der er mange andre fugle i min have, og der 

kommer også mere sjældne forbi. En Stillits 

der spiste af min Kartebolle, hr. og fru 

Dompap lægger også vejen forbi og en 

Kernebider da der var nødder på 

foderbrættet. Men Gråspurven er der altid, 

måske er nogle af dem Skovspurve, men det 

betyder ingenting.

En lille historie fra min have om en lille 

almindelig fugl.

Gråspurv

Foto:

Bjarne

Nielsen
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TUREN GIK TIL 

DONAU-DELTAET I RUMÆNIEN

11.-19. MAJ 2011

AF BJARNE NIELSEN

Lidt om Donau-deltaet

Donau-deltaet (engelsk : Danube Delta, 

rumænsk : Delta Dunarii)  er med sine 4.152 

km² Europas næst-største delta efter Volga 

Deltaet.

Af de 4.152 km² ligger de 3.446 km² i 

Rumænien medens den øvrige, nordlige del 

ligger i Ukraine. Tilknytningen til Ukraine 

kunne tydeligt ses, når man var i 

lokalområderne. Således kunne der mange 

steder - ikke kun på de nordligste lokaliteter, 

Mila23 og Letea - ses huse, rækværk og 

andre bygningsdele i den karakteristiske 

”Ukraine”-farve, der er næsten coboltblå.

I den vestlige del af deltaet deler Donau sig i 

to ”arme”. En nordlig arm på ca. 120 km's 

længde, Chilia, fortsætter ind i Ukraine og 

danner den nordlige grænse mellem deltaet 

og ”fastlandet”. Den sydlige arm går gennem 

Tulcea, og deler sig igen et stykke øst for 

byen i en sydlig, 70 km lang flodarm, der 

hedder Saint George, og i en central arm, der 

hedder Sulina, og som er 67 km lang. For 

enden af alle tre flodarme aflejres der 

medbragt materiale, hvorfor deltaet til 

stadighed udvides.

Hovedbyen i deltaet er Tulcea, der også har 

lagt navn til hele regionen. I Tulcea bor der 

mellem 90.000 og 100.000 mennesker (i 

2002 : 92.000) og i resten af den rumænske 

del af deltaet ca. 20.000. 

De 20.000 mennesker er fordelt i 28 

landsbyer med op til maximalt ca. 4.600 

indbyggere (havnebyen ved Sulina's udløb i 

Sortehavet).

For at give et lille indtryk af, hvor stort og 

tyndt beboet deltaet er, kan der 

sammenlignes med Fyn, hvor arealet er på 

2.984 km², og indbyggerantallet er på godt 

480.000 (i 2008). Hvis Odense og Tulcea 

 fraregnes, er der på resten af Fyn på et 

areal, der er 15% mindre, 16 gange så 

mange indbygger (320.000 mod 20.000) som 

i den rumænske del af Donau-deltaet. 

Som nogen måske husker, beskrev jeg i 

Panurus i efteråret 2006, hvor beskidt der var 

i området omkring Burgas i Bulgarien. Donau-

deltaet lader i den henseende bestemt ikke 

Burgas meget tilbage. Floden og deltaet er i 

den grad beskidt. Overalt flyder det med 

plasticflasker og -poser, ja affald af enhver 

art. Sågar et gammelt køleskab blev 

Nathejre i Donau's rør

Sølvhejre langs Donaus bred
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observeret - ligesom et udtjent komfur !

En af vore lokale guider påstod, at affaldet var 

ført til deltaet af floden. Muligvis har han ret i, 

at noget af affaldet hidrører fra de mange 

tusinde kilometer, som floden har 

gennemcrawlet inden deltaet, men vi 

oplevede da på allernærmeste hold, at i hvert 

fald en del affald blev tilført lokalt.

De første fem dage tilbragte vi nemlig 

mestendels ombord på det gode skib ”River 

Lady”, hvor vi blandt andet fik serveret vor 

frokost. Frokosten bestod hver dag af en 

suppe - i øvrigt oftest meget velsmagende - 

og derpå en kødret, som indimellem var 

ledsaget af salat, ris-i-et-eller-andet eller bare 

tørt franskbrød. Når vi var mætte, samlede 

madmor vore tallerkener sammen og kylede 

uden tøven resterne i floden. Og det var i den 

forbindelse underordnet om resterne var ris, 

kyllingeknogler eller uspiselig grisehud - ALT 

røg udenbords !

På trods af svineriet langs floden, dens 

grumsede vand og det garanteret ikke særligt 

miljørigtige indhold af ”næringsstoffer”, er der 

en overflod af fugle. Overalt fouragerer 

Hvidskæggede terner, der mange steder ses 

side om side med ikke kun Sortterne men 

enkelte steder også med den utroligt smukke 

Hvidvingede terne.

Når man sejler ad Donau ses hejrer overalt 

langs flodens bredder, Silkehejre, Tophejre 

og Nathejre som flest, men også pæne antal 

af Sølvhejre og Purpurhejre. Rørdrum 

hørtes få steder, og Dværghejre sås enkelte 

steder.

Den væsentligste årsag til de utrolige 

mængder af hejrer er formodentlig de 

millioner og atter millioner af padder, der 

findes overalt i deltaet, hvor der er bare en 

anelse tagrør eller anden bevoksning. Deres 

antal er virkelig ufatteligt, og det fornemmes 

bedst, når man færdes til fods på nogle af 

digerne i deltaet. Så er der en konstant 

kvækken overalt. Med mellemrum er det som 

om, at alle padder bliver enige om at skrue op 

for lydstyrken, og så bliver kvækkeriet virkelig 

øredøvende - al fuglesang overdøves i 10 - 

15 sekunder, indtil volumen igen skrues ned 

til den normale ”baggrundsstøj”.

Som det måske fremgår af ovenstående ser 

Donau’s vand ikke ligefrem indbydende ud, 

men ikke desto mindre oplevede vi en 

cafeejer på øen Mila23. Han fyldte en 5-liters 

dunk direkte fra flodens vand og brugte det til 

at skylle bordene i cafeen. Velbekomme !

Når nu disse mere generelle betragtninger er 

fremsat, vil jeg i det efterfølgende forsøge at 

beskrive nogle af oplevelserne i Donau-

deltaet i kronologisk rækkefølge og 

selvfølgelig mestendels ud fra en ornitologisk 

synsvinkel. Det vil af gode grunde være 

hændelser set gennem mine øjne og hørt 

 med mine ører.

Onsdag d. 11.05.2011 - 

Rejsen til Donau-deltaet

Vi startede kl. 07:00 fra Sønderborg i taxa til 

Hamburg Lufthavn, hvor vi efter en masse 

bøvl med den automatiske udskrivning af 

Grøn frø og Latterfrø

Nybyggeri på stand-by på havnen i Tulcea
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bording-pas fløj med Lufthansa til en kort 

mellemlanding i München. Her skiftede vi fly 

og fortsatte til Bukarest.

I Bukarest skulle vi afhentes af en minibus, 

men det trak voldsomt ud, da bussens 

chauffør havde fået at vide, at vi ville 

ankomme kl. 10:00, selvom vi havde en 

skriftlig bekræftelse fra vores rumænske 

arrangør, hvor det korrekte tidspunkt sidst på 

eftermiddagen var understreget !

Efter en del telefonéren ankom bussen dog 

med ca. 45 minutters forsinkelse, vi fik læsset 

vor bagage, og så gik det ellers ”ud over 

stepperne”.

Ca. 4 timers buskørsel senere ankom vi til vor 

første overnatning i storbyen Tulcea (det 

udtales Tulsa), hvor vi blev indlogeret på et 

hotel, der ligger tæt på Donau. ”Tæt på”, fordi 

der er en strandpromenade hele vejen langs 

floden, og her var der i dagens anledning 

opstillet et helt tivoli lige nedenfor vort hotel. 

Der var en børne-karrussel, radiobiler og en 

voksen-karrussel. På trods af høj musik og 

råben fra tivoliet var det intet problem at falde 

i søvn denne aften efter en rejse på ca. 16 

timer.

Inden vi begiver os ud i den rumænske og 

”donau'ske” natur, må der lige komme endnu 

et par  betragtninger om det 

samfundsmæssige niveau i landet.

Når man indenfor de seneste ca. 30-35 år har 

bevæget sig en del i Østeuropa (DDR, Polen, 

Ungarn, Sovjetunionen, Jugoslavien og 

Bulgarien), kan man ikke undgå at bemærke, 

at utroligt mange karakteristika fra disse lande 

går igen i den del af Rumænien, hvor vi 

opholdt os.

Mange steder så vi nybygninger, hvor man 

øjensynligt havde været i gang med at bygge 

og så lige pludselig var stoppet. Det så ud til, 

at systemet er at bygge så lang tid, som der 

er penge til og derefter lade det hele stå, indtil 

der igen er lidt kontanter i kassen til at købe 

byggematerialer for.

Alt byggeri har samme trøstesløse udseende, 

er forfaldent og som oftest gråt eller brunt. 

Arkitekturen er overalt udtryk for, at det skal 

være billigt at lave og bo i. Ord som smukt, 

funktionelt, luksuriøst, individuelt eller bare 

ønskværdigt er ukendte i den forbindelse. 

At der f.eks. på ovenstående billede er faldet 

adskillige plader ned fra altaner og udhæng 

på niende og tiende etage, giver heller ikke 

ligefrem indtryk af, at byggeriet er solidt eller 

velbygget.

Når man siden bevægede sig lidt bort fra 

storbyen til de mindre byer, bar byggeriet der 

præg af, at folk er endnu mere fattige end i 

Tulcea. Husene var bygget efter de 

forhåndenværende søms princip, hvor man 

benytter de materialer, som man tilfældigvis 

lige har, uden smålig skelen til udseende.

Som det fremgår af ovenstående billede, var 

der paraboler på rigtig mange huse. Selvom 

man er fattig, skal man altså kunne se tv. På 

samme måde lå der én eller flere både i 

floden ved hvert hus, og næsten alle både - 

uanset størrelse - havde en gigantisk 

påhængsmotor. 140 - 150 ”heste” ”i røven” af 

en båd på størrelse med et badekar var 

Hovedgaden i byen på Mila23

Lavvande i Donau i Tulcea
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langtfra usædvanligt ! 

Selvom påhængsmotorer nok ikke koster det 

samme i Rumænien som i Danmark, må det 

alligevel være en betragtelig udskrivning i et 

land, hvor mindstelønnen ligger omkring 150-

180 € pr. måned.

Torsdag d. 12.05.2011  - 

Første tur på Donau - via 

Maliuc til Caraorman

Den første morgen i Rumænien blev brugt på 

en spadseretur langs havnen i Tulcea. Helt 

rart at se de lokale haste af sted til dagens 

dont på jobbet ☺

Det var lidt overraskende at se hvor mange 

personer, der sad på træstolper, broer, stole 

eller andet med en eller flere fiskestænger og 

forsøgte at fange fisk i Donau. Umiddelbart 

tror jeg ikke, at det er nogen særlig sund kost, 

men måske er de lokale vant til og immun 

overfor de giftstoffer, som der formodentlig er 

en del af i alt, hvad der bliver trukket op af 

flodens noget grumsede vand.

Fuglemæssigt var det mest overraskende 2 

gange at se en Lærkefalk på jagt langs 

havnen. Den ene gang krydsede falken floden 

med en småfugl i fangerne skarpt forfulgt af 

Landsvaler og Mursejlere.

Efter morgenmaden pakkede vi al vor bagage 

ombord på det gode skib ”River Lady”, der 

skulle være vort transportmiddel rundt i 

deltaet i de næste ca. 5 dage. Skibet stod ud 

fra Tulcea, og snart sejlede vi ad mindre side-

”veje” til floden. Efter ca. 2½ times sejlads, 

hvor vi så de fleste hejrer, ankom vi til vort 

første ”rigtige” stop på turen. Stedet, Maliuc, 

var nogle tidligere fiskedamme, som nu mest 

var tilegnet millioner (tror jeg bestemt) af 

frøer, en hel del Bisamrotter og en hulens 

masse fugle.

Noget af det første, som vi så, var en mindre 

hær af slanger. Nogle bugtede sig gennem 

vandet, medens andre lå og slikkede sol på 

væltede træstammer eller små græsdækkede 

tuer. Slangerne har mørke pletter og er noget 

større end vore hjemlige snoge, som de dog 

er i nær familie med. Navnet Rudesnog er 

afledt af pletternes facon.

Nu husker jeg ikke lige hvilken fugl, der var 

den første, som vi så i Maliuc – om det var en 

Lille flagspætte eller en Stor skrigeørn. 

Spætten fouragerede ivrigt i træerne langs 

diget, hvor vi gik, medens ”skrigeren” trak hen 

over vore hoveder.  Begge fugle, stor som 

lille, var en super oplevelse og forblev de 

eneste af begge arter på turen.

Lokaliteten var et hit, især hvad angår 

rovfugle. Udover Stor skrigeørn noterede vi 

også bl.a. Havørn, Hvepsevåge, Hedehøg, 

Rørhøg og ikke mindst turens eneste Lille 

skrigeørn over stedet.

På den fortsatte tur ad Donau fra Maliuc mod 

vor næste overnatningssted, Caraorman, 

havde vi fornøjelsen af at se en del Sort ibis 

fouragere langs bredderne, ligesom adskillige 

Silke- og Sølvhejrer. Derudover kunne vi 

nyde synes af en flok rastende Hvide 

pelikaner på en sandbanke i en af deltaets 

søer. På samme banke fouragerede nogle 

Rudesnog hviler i solen ved Maliuc

Lille flagspætte i Maliuc
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Sortklirer, og til guiden, Peters, store 

overraskelse lå der et par Spidsænder. Det 

var første gang i 5-6 år, at guiden havde 

Spidsand i deltaet, så det må siges at være 

et scoop.

Fredag d. 13.05.2011 - Ud 

over stepperne ved 

Caraorman

Når man ankommer til Caraorman, er det 

første, der møder én, resterne af en 

halvfærdig fabrik og nogle totalt misligholdte 

boligblokke, der for en del år siden blev 

bygget næsten færdig. I slutningen af den 

faldne diktator Ceausescu's tid var det 

meningen, at fabrikken skulle blive til en 

glasfabrik, og blokkene skulle - selvfølgelig - 

være boliger til arbejderne. Da diktatoren blev 

styrtet og skudt i 

december 1989, 

blev arbejdet på 

projektet stoppet, 

og nu ligger det 

hele i 

bogstaveligste 

forstand i ruiner.

Lige nord og øst for 

Caraorman er der 

nogle 

vegetationsfattige enge, som indtil for nylig 

har været dækket af vand. Nu var der kun 

enkelte mindre pander tilbage og mere eller 

mindre smattet mudder derudenom. Området 

så lidt trøstesløst ud, men det var tydeligvis 

en rigtig god lokalitet for især vadefugle.

Straks man kom derud, blev man mødt af 

fouragerende og skrigende Klyder. I det 

fjerne kunne et par Stylteløbere ses 

balancere rundt på de alt for lange stænger. 

Rent faktisk viste det sig, at der ”gemte” sig 

godt et dusin Stylteløbere i varmeflimmeren.

Pludselig opdagede vi en flok små ryler i en få 

kvadratmeter stor pyt. Efter en del studéren 

og megen diskussion blev fuglene bestemt til 

Temmincksryler - 5 styk, der fouragerede 

sammen med nogle Tinksmed og en Lille 

præstekrave. Ved nærmere eftersyn kunne 

vi se, at præstekraven var en del af et par, 

som havde 2 små unger rendende rundt om 

sig.

Snart opdagede vi også, at der spredt ud 

over området stod en del Rødvinget 

braksvale. Når de stod på jorden, faldt de 

nærmest i et med omgivelserne med deres 

lysebrune fjerdragt. Når de til gengæld var i 

luften, er de meget karakteristiske med deres 

flugt, der ikke er ulig andre vaderes, men som 

samtidig meget godt viser, hvorfor de hedder 

...svale til ”efternavn”.

I alt omkring 30 braksvaler kunne ses i 

området. Et par af dem havde tydeligvis 

”store badedag”, som det kan ses herunder.

På dagens tur nedad Donau, gik vi i land på 

et sted, hvor vi skulle gå langt ad et dige for 

at komme frem til søen, Lacul Palulej. Lad det 

være sagt med det samme, at vi var et par 

stykker, der ikke nåede helt frem til søen, 

men det betød sandelig ikke, at der ikke var 

oplevelser for os. 

Som altid, når vi havde fast grund under 

fødderne i deltaet var der en sand symfoni af 

Grøn frø og Latterfrø-kvækken. Som på 

signal blev lydstyrken med mellemrum 

intensiveret fra ”Meget høj” til ”Øredøvende” – 

efter 10 -15 sekunder blev der igen skruet 

ned, så Drosselrørsangere og andre også 

får en mulighed for at kommunikere med 

artsfæller.

Badende Rødvinget braksvale på sletten ved Caraorman
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Blandt de fugle, der havde størst problem 

med at få ørenlyd i kvækkeriet, var 

Pungmejse. Dens fine, lav-tonede sang 

druknede som oftest fuldstændigt i frøernes 

højlydte koncert. Ikke desto mindre fandt vi 

flere Pungmejser og, som det ses på billedet 

på næste side, også enkelte ufærdige reder.

Over deltaet så vi mange gange Hvide 

pelikaner, der majestætisk kom glidende - og 

indimellem kom disse velvoksne fugle med et 

vingefang på godt et par meter faktisk rimeligt 

tæt på !

Lørdag d. 14.05.2011 - 

Donau via Letea til Mila23

På vej ned til River Lady for at tage på 

dagens udflugt, nød vi en flot han af 

Stenpikker, der tydeligvis havde slået sig ned 

i de sørgelige rester af glasfabriken i 

Caraorman.

Ligesom Stenpikkeren havde indtaget 

glasfabriken, var de faldefærdige boligblokke i 

nabolaget  bopæl for nogle par af 

Husrødstjert. De havde her fundet en biotop, 

der minder meget om det, som vi ser 

herhjemme, hvor arten især kan findes i 

industriområder med store bygninger, der 

igen minder en del om øde steppeområder.

Denne dags udflugt viser, i hvilke antal de 

forskellige hejrer forekommer i deltaet. 

Sejlturen fra Caraorman til Letea (udtales 

Leta) tog ca. 5 timer og bød på en overflod af 

hejrer. Følgende blev noteret undervejs : 81 

Nathejrer, 22 Tophejrer, 27 Silkehejrer, 11 

Sølvhejrer, 9 Fiskehejrer og 35 

Purpurhejrer ! Derudover var 13 Lærkefalke 

med til at forsøde den lange tid på floden.

Mange af husene i Letea og i Donau-deltaet i 

det hele taget har en iøjnefaldende blå farve. 

Farven viser, at deltaet er et gammelt 

russisk/ukrainsk område, hvor man på denne 

måde forsøger at bevare sin identitet og 

samtidig vise omverdenen hvilken nationalitet, 

som man gerne vil tilhøre.

Vel ankomne til Letea ankrede vi op og 

begyndte turen ud ad endnu et dige for at 

komme til en skov et par kilometer borte. 

Udover et par lokale børn fik vi hurtigt selskab 

af en Sydeuropæisk svalehale, en art som 

jeg har oplevet på tidligere ture til såvel 

Bulgarien som Grækenland, men som det 

aldrig er lykkes mig at få taget nogle brugbare 

fotos af. Derfor ville jeg denne gang væbne 

mig med mere tålmodighed, og da mine 

rejsefæller havde bevæget sig længere ind ad 

diget, var det som om, at Svalehalen blev 

mere tillidsfuld. Ihvertfald tillod den, at jeg 

lagde mig på maven ved siden af den, 

medens den sad i vegetationen. På den måde 

fik jeg endelig nogle rimeligt acceptable skud 

Pungmejse med sin halvfærdige men 

samtidig kunstfærdige rede !

Hvid pelikan

Stenpikker på resterne af glasfabriken i 

Caraorman
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af skønheden.

Efter sådan en seance bliver man helt ydmyg, 

letter på hatten og takker pænt dyret for 

samarbejdet og den enestående mulighed for 

at få en så nær kontakt.

Spadsereturen ud til skoven gav turens første 

Rosenbrystet tornskade.

Da vi endelig nåede frem til skoven, fik vi at 

vide, at den var fredet, og at vi rent faktisk slet 

ikke måtte gå derind !? Det endte dog med, at 

guiden tog os med på en lille tur, hvor vi ”skar 

et hjørne” af skoven. Det vil sige ca. en time 

spadseretur frem og en time tilbage for at gå 

ca. 10 minutter gennem skoven. Det forekom 

ikke at være verdens smarteste ide. 

Nevermind, skoven gav vor første Sort stork 

overflyvende og desuden hørte vi en af vore 

target-arter synge, nemlig en Hvidhalset 

fluesnapper, der desværre holdt sig skjult i 

trætoppene.

Søndag d. 15.05.2011 - 

Udflugt på Donau

Dagens sejltur var en udflugt på Donaus 

vande, hvor vi bl.a. besøgte et kloster 

beliggende ned til floden. En af munkene var 

så venlig at følge os rundt og fortælle lidt om 

klosterets historie. Bl.a. at det var blevet 

bygget efter, at en af brødrene var blevet 

sendt ud for at finde det smukkeste sted at 

bygge et kloster. Han havde valgt dette sted, 

hvorefter munkene var flyttet hertil og havde 

opført de smukke bygninger.

Undervejs ud til klosteret kom vi forbi en 

koloni af ynglende Aftenfalke. Ca. 20 

Aftenfalke blev noteret, både flotte, 

mørkegrå hanner med røde ”bukser” og 

nydelige hunner med deres lysbrune hoved 

med sort maske.

Også Lærkefalk kunne åbenbart lide 

området, for de var til stede i et antal på 

omkring 15. Det gav os rig mulighed for at 

sammenligne de to arter, og vi fandt ud af, at 

Aftenfalk-hannen i flugten er meget lysere på 

oversiden af vingerne end Lærkefalken – en 

forskel som vi ikke var bekendt med i forvejen.

På sejlturen kom vi forbi en ynglekoloni af 

Dværgskarv, hvor mellem 125 og 150 reder 

kunne ses i 3-4 mindre piletræer. En anden 

spændende art, der kunne ses i flertal i 

området, var Ellekrage. I hvert fald 11 af 

disse farvestrålende fugle kunne nydes i 

træerne langs floden.

Da vi igen nærmede os Mila23, fik vi den 

gode oplevelse at se 2 Skestorke i det lave 

vand ved bredden. Et pragtfuldt par, der viste 

os artens specielle næb og fouragering.

Mandag d. 16.05.2011 - Fra 

Mila23 ad Donau tilbage til 

Tulcea

Dagens sejltur på Donau skulle bringe os fra 

Mila23 tilbage til Tulcea, hvor vi skulle 

overnatte de sidste 2 nætter. Ligesom i går 

havde vi denne dag fornøjelsen af at se en 

del Lærkefalke. Ialt 9 blev set enten jagende 

eller vågende fra grene over floden.

Hejrerne var igen talrige, og idag var det især 

Sydeuropæisk svalehale på diget omkring 

Letea

Fouragerende Skestorke lige udenfor Mila23
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Silkehejren, der dominerede med i alt 35 

noteringer i bogen. Uanset hvor mange hejrer 

man ser, kan man ikke undgå stadig at blive 

lige så fascineret over disse gracile og yderst 

smukke fugle.

Ellekragen var igen et hit. Denne dag så vi 

sågar flere end de 11, som det blev til d. 15. 

Udover 5 styk ved Mila23, bl.a. et par der 

udførte noget der til forveksling lignede 

kurmageri, var der minimum 15 langs Donau, 

hvor de sad enkelt eller parvis på grene, der 

ragede udover floden. Jeg så dem ikke på 

noget tidspunkt fouragere, men ifølge 

litteraturen består føden især af biller og 

græshopper.

Skarven er lige så almindelig i deltaet som 

sin betydeligt mindre slægtning, 

Dværgskarven, og på denne tur oplevede vi 

en flok på mellem 150 og 200 Skarver, der 

fouragerede sammen i en tæt flok. Når vi 

nærmede os med båden, fløj de op på 

samme tid, og alt blev et stort kaos i luften af 

vandsprøjt og opflyvende fugle. Skarverne 

fløj ca. 50 m ned ad floden, inden de landede 

og igen begyndte at dykke. Når vi så 

nærmede os, gentog processen sig igen og 

igen, indtil skarverne skulle én vej, og vi 

skulle en anden.

Tirsdag d. 17.05.2011 - Tur 

til Istria og Sortehavet

På en tur til Sortehavet kørte vi gennem 

området ved Istria. Området ligner en 

græssteppe med bare pletter og ellers meget 

lav bevoksning. Indtrykket af, at der er tale 

om en steppe, forstærkedes af, at der er 

masser af Jordegern-lignende gnavere. 

Gnaverne er af arten Sisel, Citellus citellus. 

De sad på bagbenene/-enden og holdt nøje 

øje med al trafik både omkring og over dem. 

Indimellem var de så tillidsfulde, at vi var nær 

ved at køre dem over, men hver gang 

smuttede de i sidste øjeblik ind i græsset.

Kort før vi nåede Sortehavets bred, gjorde vi 

stop ved en lille, ca. 1½ m høj busk tæt på 

vejen. Midt i busken var der en rede med en 

stor unge i. Ved siden af reden sad en af 

forældrene. Et underligt og absolut 

usædvanligt sted at finde ynglende 

Skovhornugle. På tilbagevejen opdagede vi 

(Vera) faktisk, at den anden forældrefugl sad i 

busken ved siden af, ca. ½ m over jorden !

Somme tider undrer man sig over, hvor gode 

Jagende Lærkefalk

Silkehejre højt til vejrs over Donau

Selv en farvestrålende Ellekrage kan næsten 

forsvinde i det grønne

Take-off for Rosenbrystet tornskade ved 

Istria



Side 12

Panurus Nr. 3  ·  2011 

visse dyr er til at tilpasse sig de mest 

mærkværdige forhold. Det fik vi yderligere et 

bevis for på stranden ved Sortehavet, hvor 

der var en lille indsø. Da vi gik langs søen, fløj 

der pludselig en Natravn op fra stien. Den lod 

sig se flere gange, medens den fløj rundt i 

den meget sparsomme bevoksning. Senere 

fik vi at vide, at fuglen havde holdt til på 

lokaliteten i flere år. En virkelig overraskende 

lokalitet for arten, når vi herhjemme er vant til 

at traske rundt i granskove efter mørkets 

frembrud for at se og oftest kun høre Natravn.

Ved Istria var der en storkerede, der ligesom 

de fleste andre reder i deltaet, var besat af et 

ynglepar. Her er et ”skud” af formodentlig 

hunnen, der havde meget travlt med at holde 

den store rede i god stand. Reden er i øvrigt 

bopæl for rigtig mange spurve. Både Grå-, 

Skov- og Spansk spurv har deres bo i 

storkeredens virvar af grene.

Onsdag d. 18.05.2011 - 

Nationalparken Macin

Denne dag fik vi en anden guide, Alex. Han 

har tidligere arbejdet  som ranger i det 

naturreservat, Macin, som vi skulle besøge 

denne dag. Området der består af en del 

”bjerge” ligger nordvest for Tulcea. ”Bjergene” 

er i lokal sammenhæng kun nogle bakker 

med en maximal højde på 4-500 m.

Allerede da vi begyndte at køre op i højderne 

havde vi de første spændende fugle, en 

Ørnevåge med en Sisel i fangerne og lidt 

efter den første af en hel del 

Isabellastenpikkere. Ellers var target-arterne 

i Macin Dværgørn, Slangeørn, Stendrossel, 

Nonnestenpikker og Hortulan.

Vi kørte ud til foden af en af ”bakkerne”, 

parkerede bussen og begav os på vej opad 

de ca. 200 m, der manglede til toppen.

Alex havde på forhånd advaret os mod 

angreb fra tæger og flåter. Han anbefalede os 

at tage gode støvler og lange bukser på og 

så stoppe buksebenene godt ned i 

strømperne. Vi fandt hurtigt ud af hvorfor, da 

en flåt på størrelse med en middelstor 

gravhund krydsede stien foran os. Ok, 

størrelsen er nok lidt overdrevet, men den var 

i hvert fald det meste af 1 cm lang og skød en 

betragtelig fart. Føj, det ville garanteret være 

en højst ubehagelig oplevelse at have sådan 

en ”Børge” snyltende på sig.

Da vi efter turen til toppen var tilbage i 

bussen, opdagede jeg en kæmpeflåt på vej i 

fuldt firspring ned over mit ene bukseben og 

Hvid stork ved Istria

Skovspurv ved Istria, sidder under 

storkereden og holder øje med omgivelserne

Ørnevåge med Sisel i fangerne
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gik nærmest i panik. ”Tag fat i den og smid 

den ud !”, råbte de andre, men jeg skulle 

under ingen omstændigheder lægge arm med 

monsteret. Flåten blev i stedet viftet på gulvet 

og fik en blød størrelse 43 i nakken. Så langt 

så godt, meeen under resten af turen var jeg 

ikke helt stolt ved at have fødderne placeret 

på gulvet for hvad nu, hvis kræet på en eller 

anden måde havde overlevet mit angreb og 

ville gøre gengæld ? Jeg var seriøst bange for 

at blive lagt i førergreb af det lumske udyr.

Når vi ikke skulle hoppe udenom 

kæmpeflåter på vej op ad 

bjerget, kunne vi få tid til at nyde 

det lidt specielle fugleliv. Bl.a. lød 

Hortulanens ”en – to - tre – fiiiir' 

” som en forkortet udgave af vor 

Gulspurvs sang (”en - to - tre - 

fire - fem - seks - syyyyv”).

Pludselig fløj en rovfugl hen over 

vore hoveder. ”Dværgørn !” 

gjaldede det. Og så var det endda en af de 

typiske, lyse med sorte bagvinger. En 

superlækker fugl. Alex fortalte, at den ellers 

var mere sjælden end den mørke variant på 

disse kanter. Så endnu en ret sjælden 

observation til samlingen af spændende arter.

På vej ned ad bjerget fik jeg lejlighed til at 

tage lidt billeder af en Dalmatian Wall Lizard, 

der vel nærmest må betegnes som en 

pendant til vort hjemlige Markfirben, både 

hvad angår farver og størrelse. De andre, der 

tog en lidt længere tur op i bjergene, var så 

heldige at se et stort, flot  Smaragdfirben 

under deres ”nedstigning”.

Efter nedkomsten (fra toppen) kørte vi lidt 

videre langs rækken af bjerge. Ved næste 

stop blev bjergkammen studeret grundigt og 

en flot han af Stendrossel blev opdaget 

allerøverst oppe, hvor den stod med sit 

orange bryst, mørke vinger og blå ryg og 

hoved – en smuk, smuk fugl. Og på siden af 

bjerget, ca. halvvejs oppe i forhold til 

Stendroslen, lå en Ørnevåge på rede. Ifølge 

Alex var det ikke første år, at den ynglede på 

den smalle klippeafsats.

På og ved bjerget kunne man se en del 

insekter, nogle med iøjnefaldende farver, 

andre med faretruende størrelse.

Ved bjergets fod blev jeg nærmest ”omringet” 

af en Tømrerbi, et ca. 4-5 cm langt insekt, 

der ikke kan undgå at aftvinge sig respekt 

alene pga. størrelsen. Når den sværmede 

rundt om mig med en lyd som en lille 

helikopter, gav det uvilkårligt associationer til 

vor hjemlige Stor gedehams.

På den nederste del af stien op var der 

mange Ildtæger, der bevægede sig rundt for 

at finde føde i de nedfaldne blade.

Højere oppe var det en flot Metalvinge med 

metallisk skinnende, grønne vinger. Arten er 

en nær slægtning til vore hjemlige 

Køllesværmere, der især er kendetegnet ved 

sin kraftige rød-sorte kontrast.

Alex havde entreret med en af sine tidligere 

ranger-kollegaer, der stadig boede i området. 

Da vi ankom til boligen ved foden af bjergene, 

blev vi ramt af en duft af tændt grill !! Kort 

efter kom der grillede pølser på bordet og 

Dalmatian Wall Lizard i bjergene i Macin

Ildtæger, Metalvinge og Tømrerbi i bjergene i 

Macin
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kollegaens kone kom med en gryde på 

størrelse med et badekar. Gryden var fyldt 

med dejlige, nye kartofler i en lækker sovs. 

Alle var enige om, at det var turens absolut 

bedste måltid - lokaliteten, maden og fuglene 

omkring os, alt var bare super !!

Medens vi spiste havde vi bl.a. selskab af en 

nydelig libel, som gav lidt diskussion omkring 

bestemmelsen. Jeg mente, at der var tale om 

en hun af Blå libel, som jeg har set masser af 

gange ved ”min” sø, Nordborg Sø. Som det 

fremgår af billedet, er det ikke ligefrem 

indlysende, at det var denne art, men ikke 

desto mindre er det sådan …

Efter frokosten tog de mest friske endnu en 

tur op ad bjerget sammen med Alex, medens 

vi andre ”gamle” blev ved bussen. Et par 

stykker nød en ”morfar”, og jeg nød 

omgivelserne. Jeg gik bl.a. ned ad den lille 

allé, der førte op til huset, hvor vi var blevet 

beværtet. I bunden af alléen opdagede jeg en 

slange, der lå et par meter oppe i et af alléens 

træer. Det var en pænt kraftig slange, der 

havde fundet på at klatre i træer. Den havde 

en meget karakteristisk tegning med en 

kraftig, sort   øjenstribe, der gik et stykke bag 

øjet.

Da jeg kom tilbage til bussen, viste jeg mine 

billeder af slangen til Alex' kollega, som kunne 

fortælle, at der var tale om en Elaphe 

quatuorlineata, en af de største slanger i 

Europa med en længde på op til 2 m. Egentlig 

er slangen karakteristisk ved at have 4 sorte 

striber ned langs ryggen (deraf artsnavnet 

quatuorlineata), men den findes altså også i 

denne udgave, hvor striberne er udviskede 

over hele ryggen.

Heldigvis fik alle de andre også set 

Stribesnogen, som den hedder på dansk, da 

de kom ned fra deres udflugt i højderne. Til 

gengæld glippede de én af turens mest usikre 

target-arter. Netop som de kom ned ad stien, 

opdagede jeg i kikkerten en Slagfalk, der 

hang over bjergtoppen. En stor, duehøg-

lignende falk med let rundede vingespidser 

og mørke armsvingfjer. Inden 

vandringsfolkene nåede frem til teleskopet, 

var falken desværre forsvundet om på den 

anden side af toppen og lod sig ikke se igen.

De andre havde dog haft held til at se en 

Slangeørn rigtig godt i højderne – lidt øv, for 

det var en af de arter, som jeg meget gerne 

ville gense på turen. De havde også været 

heldige at se flere Nonnestenpikkere, men 

her kunne de ikke dupere mig. Jeg havde fra 

”basecamp” set en han i ivrig sangflugt ca. 20-

30 meter over en af bjergtoppene – en lille, 

flot, rent sort-hvid stenpikker mod den blå 

himmel, nice, nice !

Om aftenen havde vor guide Alex igen lavet 

et specielt arrangement for os, men for at 

opleve det,  måtte vi vade til den anden ende 

af Tulcea’s havn, hvor vi skulle indtage 

aftenmåltidet i restaurant MGM’s gårdhave. 

Det første, som vi - med glæde -  lagde 

mærke til, var, at der hverken var tv eller 

højtalere i gårdhaven, yeah. Det er 

simpelthen den største ulempe ved at spise 

ude i byen, når man kommer syd for Alperne. 

Alle steder er der et mindst 48 tommer tv, der 

Hun af Blå libel i have i Nationalparken Macin

Stribesnog på udkig i sit træ i Macin
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viser enten fodbold eller lokale nyheder, hvor 

speakerne må ”råbe” for at overdøve de store 

højtalere, der står lige ved siden af og fylder 

rummet med lokale hits.

Der var lidt halvkøligt og råt i gårdhaven, men 

hvad gør man ikke for at slippe for larm og 

støj, mens man spiser ? Det skulle dog hurtigt 

vise sig, at vi havde gjort regning uden vært. 

Vi var knap nok begyndt på hver vort lille fad 

lasagne, da der pludselig begyndte at 

strømme popmusik ud af væggen ved siden 

af vort bord. Damned it … væggen var 

dækket af et hvidt klæde, og højtalerne var 

åbenbart skjult bag klædet. Som om at det 

ikke var nok, så kom en pænt klædt herre ud, 

placerede en projektor på en stol og vupti, det 

hvide klæde på væggen var pludselig et 

kæmpelærred, hvor diverse kunstnere 

”underholdt” os, medens vi forsøgte at 

nedsvælge vor i øvrigt udmærkede 

aftensmad. Nu var skærmen ikke en lille 

”knalding” på 48 tommer men derimod et 

monster på ikke under 6 m². Var der nogen, 

der sagde ”NEDTUR” ?

Nuvel, der var nogle små knolde på vor tur, 

men overordnet set var det en fantastisk 

oplevelse. Især pelikanerne, alle hejrerne, 

overflodet af falke, og ikke mindst de mange 

”moseterner” var flotte, men alle de 171 arter, 

der blev noteret på turen, var absolut 

seværdige.

Skal nogle af de mere specielle arter 

fremhæves, må det blive arter som 

Dværgskarv, Hvidøjet and, Ørnevåge, 

Slagfalk, Triel, Sortvinget braksvale, Stor 

sorthovedet måge, Hvidvinget terne, 

Gråspætte, Syrisk flagspætte, 

Citronvipstjert, Nonnestenpikker, Lille 

rørsanger og 

Hvidhalset fluesnapper.

Uanset Donau-deltaets miljømæssige tilstand 

så er det helt sikkert et besøg værd og kan 

varmt anbefales som rejsemål for en 

ornitologisk udflugt.

Dette var kun et udpluk af min ”rapport” om 

turen til Donau-deltaet. 

Hvis du har lyst til at få hele rapporten, kan 

du sende din email-adresse til mig på 

birdingdk@hotmail.com, hvorefter du vil få 

rapporten tilsendt som pdf-fil.

Alle mine billeder fra turen kan ses på dette 

link :

http://www.flickr.com/photos/bjarne_nielsen/co

llections/72157626806086128/

FØRSTE YNGLEFUND AF 

SILDEMÅGE I SØNDERJYLLAND

AF JESPER TOFFT

N

u kan også Sildemågen med sikkerhed 

tælles blandt de sønderjyske ynglefugle. 

Vel en stor nyhed, men dog er det ikke helt så 

sensationelt som ynglefundet af Korttået 

lærke på Rømø!

Efter at der gennem de sidste par 

ynglesæsoner er set Sildemåger holde til 

omkring en Sølvmågekoloni ved Rødekro, 

blev det i denne sommer fastslået, at 

Sildemågen med sikkerhed kan betegnes 

som en sønderjysk ynglefugl. I en grusgravsø 

ved Andholm mellem Rødekro og Rise Hjarup 

findes landets største Sølvmågekoloni ved 

ferskvand med ca. 130-150 ynglepar i 2011. 

Her blev det i maj konstateret, at der var 4-5 
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par Sildemåger iblandt, som blev set rugende. 

I juni-juli sås to kuld på 1 og 2 unger, og ud 

fra de voksne fugles adfærd blev det vurderet, 

at mindst 3 par havde ynglesucces. I virvaret 

af Sølvmåger unger er det dog svært  at 

skelne Sildemågeungerne, især når de er 

blevet halvstore eller ældre, og ikke vogtes så 

tæt af forældrene. Desuden gemmer de sig i 

den efterhånden høje vegetation, når 

mennesker nærmer sig kolonien.

Efter dette fund indløb der besked fra Niels 

Peter Møller Jensen fra Haderslev, at der 

også ynglede nogle Sildemåger ved Slivsø. 

Dette kunne jeg efterfølgende bekræfte. På 

den langstrakte ”Sølvmågeø” i Slivsøen 

opholdt der sig d. 10. juni 3 par Sildemåger, 

hvoraf 2 par vågede over små unger og et par 

så ud til ikke at yngle. Det vides ikke om dette 

par har forsøgt sig, og siden opgivet. Siden 

kunne vi ligesom ved Rødekro konstatere, at 

begge par passede store unger midt i juli, så 

alt tyder på vellykket ynglesucces både ved 

Rødekro og ved Slivsø. Også ved Slivsø 

ynglede Sildemågerne sammen med 

Sølvmåger.

Det ser ud til, at disse nye forekomster skal 

ses i lyset af den generelle fremgang for 

Sildemågen i det vestlige Danmark. Mon ikke 

de fleste fugleinteresserede her i landsdelen 

har noteret sig de stærkt stigende antal 

Sildemåger, som ses fødesøgende i det 

sønderjyske midtland, dvs. primært vest for 

motorvejen og mest udpræget på de sandede 

hedesletter. Denne udvikling har fundet sted i 

de sidste 10-15 par, og nok især i de sidste 5 

år. Overalt ses større og mindre grupper af 

udfarvede Sildemåger søge føde på marker 

med lav vegetation, først på foråret vel mest 

på vintersæd, siden på 

majsmarker og slåede 

græsmarker. En helt ny form 

for levevis som Sildemågen 

har tilpasset sig. For 20-30 

år siden, blev Sildemågen 

opfattet som udpræget 

marin, dvs. den ynglede på 

småøer langt ude i havet og 

søgte sin føde her. Nu lever 

den for en stor del af 

insekter, snegle og orme, 

som den finder på marker 

langt fra kysten. Denne 

udvikling skal også ses i 

sammenhæng med en 

enorm bestandsstigning i 

Vadehavet (Holland-

Tyskland-Danmark), hvor 

antallet af optalte ynglepar er steget fra 

18.000 i 1991 til 64.000 i 2000 og hele 88.000 

par i 2008. Heraf var der ca. 12.000 par i den 

slesvig-holstenske del, altså tættest på 

Danmark, fordelt på kun to kolonier: Amrum 

11.000 par og Trischen (ubeboet) knap 1000 

par (oplyst af nationalparkkontoret, Husum).

Sildemåge (øverst) og Sølvmåge (nederst)

Fotos: Bjarne Nielsen
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FINDERBERETNING

RØDRYGGET SVALE 

VED NORDBORG SØ

AF BJARNE NIELSEN

Lørdag d. 16. april 2011 havde jeg været på 

besøg hos noget familie om formiddagen og 

det meste af eftermiddagen. Derfor var det en 

lise at ”tage sofaen på ryggen” og se lidt 

Premier League, da jeg kom hjem sidst på 

eftermiddagen. Det viste sig dog hurtigt, at 

kampen ikke var helt så interessant som 

håbet. Da der var halvlegs-pause, fik jeg lyst 

til at nyde dagens sidste solstråler ved ”min 

sø”. Det tager mig ca. 2 minutter at gå ned til 

rastepladsen ved Nordborg Sø. Derfor tager 

jeg ofte en lille afstikker derned, hvis tiden 

ikke tillader længere ture.

Der er ikke ret mange andre (for ikke at sige 

slet ingen) ornitologer, der besøger søen, og 

det er faktisk en stor skam. For det første er 

det en meget flot lokalitet, og for det andet 

ved man aldrig, hvad man støder på ved søen.

I tidens løb, dvs. især i de 7 år, hvor jeg har 

boet tæt på og jævnligt frekventeret søen, har 

jeg bl.a. haft Traner, Lærkefalk, Duehøg, 

Fiskeørn, Sortterne, Vendehals samt Rød og 

Sort glente.

Lige inden årsskiftet 2010/11 havde jeg 

Rødtoppet fuglekonge, og d. 20.-21. marts i 

år kunne man nyde en flot Rødhovedet and 

han i søens østlige ende.

D. 7. maj hørtes Pirol syngende i den lille 

skov ved søens østende ind mod Lavensby, 

og senest lå der d. 25. juni 3 Sorthalsede 

lappedykkere ud for Kildespring i søens 

vestlige ende.

Nå men tilbage til d. 16. april.

Mit håb for turen til søen var, at jeg måske 

kunne få en ny årsart, idet jeg til denne dato 

af svalerne kun havde set Landsvaler. Da jeg 

kom ned til rastepladsen, var der ikke meget 

at se, men en mindre flok svaler fouragerede 

højt til vejrs. I kikkerten blev svalerne hurtigt 

bestemt og sandelig jo, der var ikke blot 

enkelte Bysvaler imellem men også et par 

Digesvaler. 2 nye årsarter :-)

Søens overflade blev scannet, men der var 

hverken Rødhovedet and eller andet 

ekstraordinært spændende. Derfor skulle 

årets første By- og Digesvaler lige nydes 

endnu engang.

”Men, hvad fa'n. Én af Bysvalerne havde lang 

hale og manglede det sorte i ansigtet. 

Nakken var også lys ?!?”  Der gik nogle 

sekunder, inden det faldt mig ind, at det ikke 

var en Bysvale men derimod en Rødrygget 

svale.

Jeg havde meget svært ved at tro, at denne 

art skulle være her ved min sø. Det er aldrig 

lykkedes mig at se den herhjemme før, selv 

ikke ved Egå Engsø for et par år siden, hvor 

jeg eftersøgte den i flere dage sammen med 

nogle lokale venner.

Nå men denne fede observation skulle 

selvfølgelig deles med fuglevennerne, så den 

blev meldt ud på vor lokale pendant til 

DOFCall, nemlig ASCall.

Straks var der respons : Gert Lystrup 

Jørgensen ringede fra Kegnæs Drej, hvor en 

mindre flok var forsamlet for at kigge på træk. 

Efter en kort konfereren meldte Gert, at de 

ville starte med det samme mod Nordals. 

2 minutter senere ringede Martin Jessen for 

at høre, om det kunne svare sig at rykke efter 
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fuglen. Det mente jeg nu nok, for svalen var 

godt nok væk i nogle minutter ad gangen, 

men hver gang dukkede den op igen sammen 

med de øvrige svaler.

Ca. 15 minutter efter udmeldingen kom 

Dennis M. Langholz. Han var smuttet fra 

Sønderborg, straks han havde modtaget 

sms'en.

Efter yderligere ca. 15 minutter dukkede 

”Kolding”-Anders (Mehlgaard Sørensen) op. 

Han havde stået ved Drejet sammen med 

Gert og var smuttet nordpå med det samme. 

Hmmm, han havde vist ikke overholdt alle 

hastighedsbegrænsninger undervejs !?

Et par minutter efter dukkede Gert med frue 

op. Hans fod havde nok ikke hvilet helt så 

tungt på speederen som Anders'.

5 minutter senere kom ”bussen” fra 

Egernsund med Vera og Orla Jessen. De 

havde samlet Martin op ved Broager og 

Gabor Graehn i Sønderborg.

Nu da den samlede (i hvert fald en stor del af 

den) hårde kerne af lokale ornitter var 

forsamlet, viste svalen sig i flere omgange. 

Da lyset var ved at blive svagere, var det en 

kæmpe fordel, at den af uvisse årsager 

manglede den forlængede venstre halefjer. 

Det gjorde, at selvom farverne blev stadigt 

sværere at se, kunne vi forholdsvis let skille 

den ud af flokken. Alle fik svalen set inden, at 

mørket omkring kl. 18:00 gjorde yderligere 

observation umulig.

Næste morgen og formiddag tilbragtes ved 

Tontoft Nakke sammen med Dennis i håbet 

om nogle spændende trækobservationer. Ud 

på formiddagen fik vi selskab af Hanne 

Kappala fra København, der var på tur til det 

jyske. Hun havde egentlig andre planer, men 

udmeldingen af Rødrygget svale havde fået 

hende til at ændre planer. Inden hun dukkede 

op på ”Nakken”, havde hun aflagt Nordborg 

Sø et besøg men uden at se den ønskede 

svale.

Ved middagstid kørte Hanne og jeg tilbage til 

Nordborg Sø i håbet om, at vi kunne genfinde 

svalen, inden hun skulle videre på sin jyske 

odyssé. Vi havde ikke stået mange minutter 

ved rastepladsen, før den Rødryggede viste 

sig højt til vejrs sammen med et par 

Landsvaler. Igen var det i første omgang den 

manglende venstre halefjer, der afslørede 

den, men i flugten viste den også sin rødlige 

overgump. Efter 

få sekunder 

smuttede den 

atter ind over 

skoven, og det 

blev så sidste 

gang, at den lod 

sig se.

Da jeg var på 

stedet senere 

søndag 

eftermiddag, kl. 

16:30-17:50, løb 

jeg på lokale (fra 

Haderslev) Jørn 

V. Sørensen og junior, der gerne ville se 

svalen. Da de ved deres første besøg ikke 

havde haft held med sig, var de smuttet ind til 

Nordborg Slot men heller ikke der, var der 

”afvigende” svaler i flokkene af Land- og 

Bysvaler. Da vor næsten 1½ times 

eftersøgning forblev resultatløs, måtte Jørn 

og sønnike se i øjnene, at de dippede svalen 

og måtte tage tomhændede nordpå.

Fotos: Dennis Martinek Langholz
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SET OG HØRT

I FØRSTE HALVDEL AF 2011

AF KARL SCHLICHTER

1. halvår af 2011 har været et interessant 

fugleår, hvor der er blevet set og hørt mange 

fuglearter i det DOF-Sønderjyllands område. 

Oplysningerne til oversigten er taget fra DOF-

basen, hvor det hovedsageligt er de 

bemærkelsesværdige fugleobservationer, 

som danner grundlag. Det skal derfor 

samtidigt være en opfordring til alle, at man 

indtaster sine observationer i DOF-basen. 

Januar

Middelhavssølvmåge – set d. 2.1. i Havneby 

på Rømø

Februar

Rødhovedet and – set d. 24.2. i Fynshav 

Havn (foto : Kjeld Hansen)

Middelhavssølvmåge – set d. 28.2. i Årøsund

Marts

Sortbuget knortegås – set d. 17.3. på 

Rømødæmningen og igen d. 22.3. samme 

sted

Rødhovedet and – set d. 20.-21.3. i Nordborg 

Sø

Nøddekrige – set d. 20.-25.3. i Kværs 

Granskov

Gulirisk – set d. 29.3. i Rinkenæs

April

Amerikansk krikand – set i perioden d. 2.4.-

5.5. på Ballum Forland

Gulirisk – set d. 16.4. ved Tontoft Nakke

Rødrygget svale – set d. 16.4. og d. 17.4. ved 

Nordborg Sø

Sort stork – set d. 17.4. i Kongens Mose

Sortbuget knortegås – set i perioden d. 17.-

19.4. i Saltvandssøen

Aftenfalk – set d. 27.4. i Klattrup Mose

Maj

Rødhalset gås – set d. 4.5. både ved 

Margrethekog og Gammel Frederikskog samt 

d. 7.5. i Saltvandssøen

Amerikansk krikand – set d. 5.5. på Ballum 

Forland. Sandsynligvis den samme, som blev 

set første gang d. 2.4.

Amerikansk Sortand (SU) – set d. 8.-9.5. på 

henholdsvis Lakolk Strand og Sønderstrand 

på Rømø

Aftenfalk – set d. 13.5. på Ballum Forland

Hvidvinget terne – set d. 17.5. i 

Saltvandssøen

Odinshane – set d. 20.-24.5. på forskellige 

lokaliteter ved Rømø

Silkehejre – set d. 21.5. i Margrethekog og d. 

26.5. i Vidåen

Biæder – set d. 23.5. i Gammel Frederikskog

Middelhavssølvmåge Foto: S O Jensen
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FORMANDENS KIKKERT

AF GERT FAHLBERG

Sortbuget knortegås – set d. 26.5. og d. 27.5. 

ved Rømødæmningen

Juni

Lundsanger – hørt d. 2.6 og d. 3.6 i 

Bommerlund Plantage

Korttået lærke (SU) – ynglede for første gang 

i Nordeuropa på Lakolk Strand. Observationer 

i DOF-basen er d. 8.-21.6.

Flodsanger – hørt d. 12.-24.6 i Teglholt Skov

Drosselrørsanger – set og hørt d. 15.-20.6 i 

Slivsø

Lille fluesnapper – set d. 17.6 ved Over 

Blåkrog 

Odinshane – set d. 19.6 i Margrethe Kog

Andre interessante 

observationer.

Sorthovedet måge er set flere steder og med 

yngleaktivitet både i Haderslev Dam og i 

Mjøls Grusgrave.

Vendehals observeret flere steder – specielt i 

Bommerlund Plantage og Lindet Skov.

Tejst set både Flensborg Fjord og i 

Augustenborg Fjord (foto : Dennis M. 

Langholz)

Pirol hørt syngende 5 steder i landsdelen.

Gråmåge set flere steder på Rømø i perioden 

d. 4.2.-6.3.

Karmindompap set 3 steder i landsdelen.

DOF og landbruget

DOF-Sønderjylland har hen over sommeren 

været medaktør i debatten om dansk 

landbrugs forvaltning af landbrugsområderne 

– og dermed en stor del af det danske 

landskab.

Medlemmer af DOF-Sønderjylland har haft 

læserbreve i især JyskeVestkysten, hvor vi 

har påpeget problemerne omkring 

landbrugets forvaltning af landskabet.

Problemstillingerne har været rettet imod fem 

punkter:

1. Husdyrene skal på græs.  Der bør politisk 

arbejdes for græsningsordninger, så 

kreaturerne igen kommer på græs. I de 

Gråmåge

Foto:

Kjeld

Hansen

Korttået

lærke

Foto:

Bjarne

Nielsen
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senere år er mange enge i indlandet og 

strandenge langs kysterne groet til i højt 

græs, urter og småbuske. Dette er til stor 

skade for vore engfugle som Vibe, Rødben, 

Strandskade, Engpiber, Gul vipstjert m. fl. Det 

er derfor vigtigt at arbejde hen imod, at det 

igen bliver rentabelt at have husdyrene på 

græs.

2. Landbruget skal betale for egen forurening. 

I andre erhverv gælder det, at forureneren 

betaler for egen forurening. Det er derfor også 

rimeligt, at landbruget betaler for den skade, 

det tilføjer naturen i form af sprøjtegifte og for 

meget tilført kvælstof.

3. 50 % af landbrugsstøtten omlægges til 

naturstøtte. EU giver i dag mulighed for at 

omlægge mere af landbrugsstøtten til 

naturstøtte, men denne mulighed udnyttes 

ikke af regeringen. Der bør derfor arbejdes for 

et lovkrav om, at denne mulighed bliver 

udnyttet i langt større grad, end det i dag er 

tilfældet.

4. Den dårligste landbrugsjord omlægges til 

lysåben natur. Der bør gives mulighed for at 

jorder, som giver driftsmæssig tab, tages ud 

af landbrugsdriften og udlægges som natur.

5. Lærke- og vibepletter i markerne. Man har 

på forsøgslandbrug haft stor succes med 

dyrkningsfrie pletter i det dyrkede areal. Dette 

kan gøres ganske enkelt ved at hæve 

såmaskinen 4 – 5 meter ved såning, således 

at der opstår nogle ”naturøer” på de dyrkede 

marker, eller ved at der laves en meters 

dyrkningsfri stribe på marken. Disse enkle 

tiltag har vist sig at øge tallet af ynglende 

fugle i marken væsentligt. Der bør arbejdes 

for, at der kan gives økonomisk støtte for et 

sådant tiltag.

Samlet vil ovennævnte tiltag kunne skabe 

væsentligt forbedrede forhold for hårdt 

trængte fugle i landbrugslandskabet som 

Engpiber, Bynkefugl, Gul vipstjert, Rødrygget 

tornskade, Tornirisk, Vibe, Strandskade, 

Rødben, Dobbeltbekkasin, Stor 

kobbersnepper m.fl.

ATLAS 3

En ny altasundersøgelse af de danske fugle 

står for døren. Her i september tager fire af 

bestyrelsens medlemmer til Odense for at 

høre om projektet, som forventes at løbe af 

stablen i 2013. Nogle vil være bekendt med 

projektet, da de måske har deltaget i et eller 

begge tidligere Atlas-projekter i 1970’erne og 

1990’erne. For andre vil det være helt nyt.

Princippet i de tidligere projekter har været, at 

landet er blevet delt op i 5 x 5 km felter, og 

opgaven har så været at undersøge hvilke 

fuglearter, der ynglede inden for det givne 

felt. En rimelig enkel metode, hvor de fleste 

kan bidrage, blot man er fortrolig med et bredt 

udvalg af de danske ynglefugle. Enhver 

yngleobservation har værdi, også af 

almindelige fugle som Solsort og Landsvale.

Vi håber selvfølgelig at rigtig mange af vore 

medlemmer her i DOF-Sønderjyllland vil være 

med i projektet, så vi kan få en fin dækning af 

Sønderjylland. Men mere om dette senere.

Efterårsfugle

Og til sidst en opfordring til alle om at komme 

ud at opleve efterårets fugle. Også de 

almindelige – flokkene af måger på marker og 

ved kyster, Grågæs på marker efter spildkorn, 

vadefugleflokkene i Vadehavet og senere 

droslerne – Sjaggere og Vindrosler. Og vil du 

have bedre overblik over fugleflokkene i 

Sønderjylland, så gå ind på www.dofbasen.dk 

, så får du en fornemmelse af, hvor det er 

spændende at se på fugle netop nu.

Bramgæs Foto: Hans Hagge
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NYT FRA LOKALGRUPPERNE

TÅRNENES DAG

AF ELISABETH BECH, HADERSLEV LOKALGRUPPE

Humøret var højt, da Helle Regitze og jeg 

ankom til tårnet ved Hindemade ved 07.30-

tiden. Morgenholdet havde været i gang siden 

klokken 06.00 og havde oplevet både en 

smuk solopgang og en fiskefangende 

Fiskeørn. Nu var de parate til de rundstykker, 

vi medbragte – og en Gammel Dansk. Som vi 

havde aftalt i Haderslev Lokalgruppe, havde 

Egon, Niels Peter og Aleks talt fuglearter lige 

fra startskuddet i den landsdækkende 

konkurrence; klokken 07.00 var status 28 

arter. Også Andreas fra Åbenrå viste sig at 

være en morgenfrisk ung fyr. Han havde 

knoklet i haven om lørdagen mod at hans far 

bragte og hentede ham, så han om søndagen 

kunne være med i konkurrencen i Haderslev 

– det eneste tårn, der stillede op i hele DOF 

Sønderjylland. Skønt med sådan nogle seje 

juniormedlemmer.

Det var bare med at komme i gang: den store, 

flotte plakat, som vi havde fået lavet til dagen, 

skulle hænges op ude i tårnet, alle 

observerede fuglearter skulle skrives på 

plakaten og der skulle ringes til vores 

konkurrerende tårne: Skjern Enge og Sneum 

Digesø. Palle havde diverse DOF-brochurer 

og blade med, som gæsterne var meget 

interesserede i. De første besøgende kom 

tidligt, lokket ud af fjerene ved lovning på 

rundstykker. Alle der kom forbi, børn som 

voksne, fik mulighed for at kikke i teleskoper 

og kikkerter og få en fugle- og DOF-snak. 

Nogle havde læst om arrangementet i 

JydskeVestkysten, nogle havde set de flotte 

opslag, vi havde sat op ude ved Hindemade 

og inde i Haderslev, nogle kom bare tilfældigt 

forbi på deres søndagstur rundt om 

Hindemade. Hele tiden var der en god 

stemning, vejret var skønt og vi kunne være 

både inde i selve tårnet og ude på stien, så 

der ikke blev for trangt inde ved teleskoperne. 

Vi havde besøg af omkring 30 gæster, nogle 

blev faktisk ret længe.

Ved 11-tiden ringede DR, de ville gerne 

komme forbi og lave et indslag, der skulle 

bringes i TV Avisen samme dag kl. 18.30. Så 

fik vi travlt med at rydde op: væk med 

snapseglas og brødpapir og andet rod. Det 

var der nogle af mændene, der grinede 

meget af. DR var på besøg i 1½ time, der 

blev lavet interview og filmet, det var sjovt at 

være med til. Pludselig opdagede jeg, at et af 
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de meget aktive medlemmer af lokalgruppen 

– jeg har lovet Jørn ikke at sige hvem - var 

forsvundet. Det viste sig, at han havde lovet 

sin kone at ordne haven, mens hun var på 

besøg i Århus, så han skulle ikke nyde noget 

af at komme i fjernsynet!

Vi ringede sammen med vores konkurrerende 

tårne igen klokken 9, 11 og 13. Hver gang var 

det vældigt spændende, hvordan status var. 

Det stod meget hurtigt klart for os, at vi ikke 

havde en chance over for Sneum Digesø. 

Men det endte faktisk med, at vi med vores 

60 arter i alt vandt over Skjern Enge, som 

kom op på 56 arter. Stor jubel i tårnet, det var 

mere, end vi fik sidste år – og vi var ikke 

faldet igennem.

Det var også den glade og 

begejstrede stemning, der 

hele dagen herskede i 

vores tårn, der blev 

 omdrejningspunktet i DRs 

indslag. Desværre blev 

der ikke plads til os i 

sendefladen i TV Avisen, 

så vi var sikkert mange, 

der blev skuffede søndag 

aften foran 

fjernsynsskærmen. Der 

skete for meget i Libyen 

og i dansk politik den dag 

til, at vi var spændende 

nok. Men mandag morgen 

var der et næsten 3 

minutters indslag fra tårnet 

ved Hindemade i DR P4 

Syd.

Kommunikationen omkring 

Tårnenes Dag foregik på Netfugl. Tirsdag 

aften ville jeg lige ind og se, hvordan 

placeringerne egentlig var blevet. Stor 

overraskelse: Vores tårn havde ved 

lodtrækning blandt alle deltagende tårne 

vundet et gavekort på 500 kr. til Naturbutikken 

Vi havde fået en delt 11. plads ud af de17 

konkurrerende tårne.

Vi havde en dejlig dag, fik en masse 

fuglesnak og hyggede os. Og så er Tårnenes 

Dag altså en oplagt mulighed for at formidle 

fugle i øjenhøjde. 

I Haderslev Lokalgruppe håber vi, at der er 

andre tårne i DOF Sønderjylland, der stiller 

op næste år, så vi (også) har nogle tårne fra 

vores egen afdeling at konkurrere med – hvis 

I tør!

Tårnenes Dag – på 

landsplan og lokalt

Arrangementet er landsdækkende og foregår 

i DOF-regi. I år deltog 17 tårne.

Tovholder på landsplan er DOF Vestjylland.

Konkurrencen går ud på at opnå flest 

observerede fuglearter i tidsrummet 06.00 – 

13.00, med udgangspunkt i et ”tårn”.

Mange steder afholdes 

arrangementet som et 

åbent arrangement med 

henblik på at komme i 

kontakt med måske 

kommende DOF-

medlemmer.

I Haderslev Lokalgruppe 

gjorde vi opmærksom på 

arrangementet ved at:

· Skrive om det på DOF 

Sønderjyllands 

hjemmeside

· Sende mail ud til alle på 

maillisten for Haderslev 

Lokalgruppe

· Sætte plakater og 

opslag op omkring 

Hindemade og i Haderslev

· Kontakte 

JydskeVestkysten

Tekst til opslag og plakat

En stor tak til Torben Andersen, Vojens, som 

stillede sine flotte fotos til rådighed, så vi 

kunne fremstille både opslag og plakat til 

selve dagen. Også tak til mediegrafikerelev 

Benedikte Fuglsang, som har stået for layout. 

Resultatet blev så flot, at vi også lavede et 

sæt til de 3 deltagende tårne i DOF 

Vestjylland.
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FUGLETURE OG 

ARRANGEMENTER I 

SØNDERJYLLAND

OAS/DOF-SØNDERJYLLAND

EFTERÅR/ VINTER 2011

Slivsøen 

Lørdag d. 1. oktober kl. 10:00

Vejret afgør, hvor langt vi går og hvilke 

observationsposter vi besøger.

Slivsøen rundt er på 9 km og giver mange 

muligheder for forskelligartede observationer. 

Rastende Havørne er sandsynlige.

Medbring lidt spiseligt.

Mødested : P-pladsen ved Hoptrup Efterskole.

Find vej: http://map.krak.dk/m/adF87

Turledere: Elisabeth Bech, tlf. 20 40 69 19, og 

Helle Regitze Boesen, tlf. 40 78 16 20 

Sandbjerg Sø og Varnæs Storemose

Lørdag d. 22. oktober kl. 09:30 - 12:00.

Der skulle normalt kunne findes omkring 20 

arter hvert sted især ænder.

Mødested: P-pladsen ved Sandbjerg Slot.

Turleder: Vera Jessen, tlf. 74 44 20 72, og 

Hans Jørgen Leth Hansen, tlf. 74 42 83 66.

Ugler

D. 2. november kl. 19:00

Klaus Dichmann gør status over vore 

hjemlige ugler suppleret med en nordtysk 

status.

Sted: Kulturhuset BISPEN, lokale 11 & 12, 

Haderslev

Tilmelding: Helle Regitze Boesen 40 78 16 20

Bustur til marsken for at se på gæs mm

Lørdag d. 12. november kl. 8:15 – 16:00.

Store flokke at gæs samles og finder deres 

føde inden trækket går videre.

Også en del rovfugle plejer at finde vej til 

”Spisekammeret”.

Af hensyn til kørsel skal vi have bindende 

tilmelding senest 7/11. Turens pris kr.100 pr. 

deltager. Mødested: Kirketorvet, Sønderborg. 

Evt. opsamling?

Turleder: Orla Jessen. Tlf. 74 44 20 72 eller 

23 20 13 43.

Indisk gås med grågæs

Foto: Svend Ove Jensen 

Skovhornugle Foto: Bjarne Nielsen
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Formiddagstur til Gråsten Søerne

Lørdag d. 19. november kl. 09:00 - 11:30. 

Normalt ses ret mange arter, nogle i tusindvis.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven.

Turleder: Anker Hansen, tlf. 74 42 02 15.

Ring evt. om samkørsel.

Formiddagstur til Kruså Møllesø

Søndag d. 4. december kl. 09:30 - 12:00.

Vi skal i dag især kigge efter Vandstær og 

Isfugl, men også søen kan rumme en del 

fugle.

Mødested: Ved forsamlingshuset, hvor der 

også er P-mulighed.

Turleder: Orla Jessen, tlf. 74 44 20 72.

Ring evt. om samkørsel.

Jul i Søgård Skov

Mandag d. 26. december kl. 10:00 - 12:00.

Jeg går en juletur gennem den meget 

spændende skov i et varieret israndsområde.

De, der godt kan tænke sig at være med, er 

meget velkomne. Vi kan sikkert se spætter, 

rovfugle, forskellige overvintrende småfugle i 

skoven og en del andefugle i Søgård Sø.

Tag selv varm kaffe med, der er et bænkested 

ude på ruten.

Mødested: Kør forbi Søgård kaserne ad 

Søgård Hovvej til P-pladsen midt i skoven.

Turleder: Egon Iversen, tlf. 74 41 57 19

Fugle og fotografering

D. 19. januar 2012 kl. 19:00

Torben Andersen(i fuglefoto-kredse kendt 

som tavan) fortæller 

om fuglefotografering og viser nogle 

af sine billeder samt 

udstyr, fotoskjul m.v.

Sted: Haderslev Realskole, 

Lærerværelset, Christiansfeldvej

Tilmelding: Helle Regitze Boesen 40 

78 16 20

Tønder-gruppen

Angående ture i Tønder-området : 

se nærmere på www.dof-sj.dk 

 under Tønder lokalgruppe. 

Lille skallesluger Foto: S O Jensen

Fiskeklub Foto: Hans Hagge

Stillits Foto: Elisabeth Bech
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