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DETTE NUMMER AF PANURUS
AF GERD BONNESEN & GABOR GRAEHN

Efteråret har meldt sin ankomst med køligere
vejr og begyndende farve på træerne.
Fugletrækket er godt i gang, musene er
begyndt at pusle på loftet igen og
edderkoppernes spind hænger udspændt
som kniplinger i morgentågen. Bøgen sætter
tilsyneladende ikke så mange frugter i år som
de foregående år, med de indvirkninger det vil
have på en del af vores fugles evne til at
klare den kommende vinter.
Dette nummer af Panurus, som du sidder
med, byder på mange forskelligartede artikler
og indlæg fra medlemmerne udover de faste
rubrikker. Det
er dejligt, at
så mange
medlemmer
har noget på
hjerte, som
de gerne
deler med
Panurus'
læsere. På
den måde
bliver bladet
levende og
kommer til at
afspejle alle
facetter af
vores fælles
interesse for
ornitologien,
sådan at der bliver læsestof for enhver,
uanset hvordan man dyrker sin interesse.
Jens Jørgensens artikel om jagt har udløst en
ivrig diskussion, hvor der fremføres flere gode
argumenter imod visse former for jagt i
Danmark, ikke mindst imod indgriben i den
danske natur i form af fodring og udsætninger
af jagtbare fugle. Redaktionen har valgt at
bringe dele af diskussionen i dette blad og
ikke mindst at give Jens Jørgensen mulighed

for at svare igen. Vi synes, at det er vigtigt at
lade begge sider komme til orde, selvom
flertallet af læserne formentligt ikke er jægere.
Kun ved at kende forskellige argumenter for
og imod jagt kan man på et informeret
grundlag danne sig sin egen mening.
Artiklen om fuglelivet på Stormengene er den
første i en artikelrække om
Fugleværnsfondens sønderjyske reservater.
Herudover er der flere artikler fra den
sønderjyske fugleverden, en artikel om
disciplinen ”microbirding”, billeder fra en
fototur i Ungarn og en artikel om de planlagte

kæmpevindm
øller på Als.
Som det kan
ses flere
steder i bladet
har
redaktionen
valgt at
introducere
såkaldte QR
codes (en
slags 2
dimensional
stregkode)
som vil gøre
opslaget af
lange
webadresser
og referencer

betydeligt nemmere. Alt der skal bruges er en
såkaldt smartphone eller tabletPC/Ipad med
en installeret gratis stregkodelæser. På sigt
håber vi også at kunne linke til en online
version af bladet.
Kommentarer, ros og ris samt forslag til de
fremtidige numre modtages gerne. Og vi har
som altid brug for indlæg, artikler og fotos.

Sort sol Foto: Christine R Nielsen
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JORDARBEJDE I
SORTSPÆTTEHULLET

OM SORTSPÆTTE 2012  OG OM EN AF DENS
IHÆRDIGE LEJERE

AF HANS CHRISTENSEN
S ortspætten har i 2012 været genstand for

en landsoptælling organiseret gennem
Dofbasen for de såkaldte ”fokusarter”. Arten
er på EU’s anneks 1liste og er derfor på
udpegningsgrundlaget for visse af landets
Natura2000lokaliteter, hvis overvågning som
bekendt varetages af caretakere fra DOF.
Optællingen i det gamle Sønderjyllands amt
og ca. 15 km ned i Tyskland har jeg varetaget
uændret siden 1982. Det har i år givet 31
ynglepar, fordelt på 21 til DOFSønderjyllands
område, 1 til DOFSydvestjyllands område og
9 tyske. De danske er indmeldt i juni på
Dofbasen, de tyske på ornitho.de. Udover de
31 ynglepar var der ingen steder med
revirpar, mulige par el. lign., men dog enkelte
med løse fugle udover de ynglende individer.

F.eks. blev der udskiftet en ynglehun i Lindet
skov efter at den første åbenbart døde, men
her kunne en ”løs hun” så træde ind og
gennemføre et omlagt kuld. I Bommerlund
plantage flyttede ynglehunnen fra 201011 til
Wallsbüll Forst, hvor den allerede havde
ynglet i 2009. I Süderlügum Forst var der for
første gang 3 ynglepar, men i 2 af dem var
hannen tilsyneladende den samme – foruden
det allerede etablerede ynglepar manglede
nabohunnen åbenbart en bedre han, sådan at
én han på mærkværdigvis har kunnet
servicere i to reder (hannen ruger normalt om
natten).
Ligeledes melder Dofbasen om enkelte
Sortspætter udenfor yngleskovene, som f.eks.
2 i Lerskov plantage og 1 i Kiskelund plantage

– disse kan også
rubriceres som
”løse fugle” ud fra
den samlede
viden.
Sortspættebestand

en havde således
et flot år og
ligeledes var
antallet af unger,
men også
yngletidspunktet
fint. Der var unger i
27 af rederne, hvor
kun et kuld ikke
kunne tælles (man
kunne ikke komme
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op i træet). I de øvrige reder blev der
ringmærket 81 unger (for det meste 4 og 3
unger i kuldene, enkelte kuld med kun 2 eller
1 unge), men i 4 af disse 26 kuld kunne det
nøjagtige antal unger ikke tælles: I et kunne
der kun nås 2 af mindst 3 unger, mens der i
de øvrige var mistanke om, at et antal af de
ældste unger allerede var udfløjet. Normalt er
der højst 01 dags aldersforskel internt i et
kuld, men enkelte kuld kendes med i hvert
fald op til 4 dages forskel. Fire ynglepar
havde ikke ynglesucces. I Lindet løb
regnvand ind i hullet 8.juni og kostede 3
unger livet i det omlagte kuld nævnt ovenfor. I
de resterende tre kuld uden succes var der
formodning om regnvand (1) og golde æg (2),
men alle huller var tomme ved undersøgelsen
uden der dog var mistanke om at
ynglefuglene selv var gået til.

Yngleperioden strakte sig over 44 dage
regnet som dato for førstlagte æg, nemlig
27.marts til 10.maj, med et gennemsnit på
12.april. Det er lidt tidligere end normalt, men
ikke et rekordtidligt gennemsnit. Men
rekordholderen 27.marts i Draved skov slog
den gamle rekord med én dag ligeledes sat i
Draved. Udflyvningstidspunktet i 2012 har
været 8.maj til 16.juni og på dette tidspunkt
bemærkes fuglene stort set ikke (se
Dofbasen) og de vender ikke tilbage til
redehullet den første lange tid. Hvis man skal
se Sortspætter i skovene om foråret skal det
helst være før løvspring, og helst før fast
rugning er startet, da de fra dette tidspunkt er

meget stille.
Disse yngletal viser at et koldt forår og andre
”dårlige” forhold ikke spiller nogen rolle for
Sortspætter, selv om de lever af føde der er
meget afhængig af temperaturen.
Sortspættehullerne er normalt halvt af hvert
nye og genbrugte huller, når det som her
drejer sig om ”frisk” bøg i alle eller næsten
alle tilfælde. I 2012 således 14 nye huller,
hvortil kommer et par ”gamle” huller, der blev
brugt som redehuller for første gang. Resten
var genbrugte huller (op til 7 år). Det er stadig
en myte at Sortspætter normalt hakker nyt hul
hvert år!
Og netop det at Sortspætten også laver nye
huller bevirker at der bliver et antal huller
tilovers til andre hulrugende/brugende arter.
Den fornemste vi kender i Sønderjylland er
nok Hulduen der i min ungdom var ekstremt
sjælden i landet. Ellers kan alt fra små mejser
op til Natugle undertiden yngle i hullerne, men
også flagermus, gedehamse, bier, mår og
egern kan bruge dem. Desuden bruges
hullerne til overnatning af primært de tre store
af spættearterne.
Bestanden af ”brugbare Sortspættehuller”
(kriteriet er ikke kun hullets størrelse udadtil,
men også at den indvendige – ikke synlige 
størrelse er tilstrækkelig til Sortspætte) stiger
med netto 1015 om året, således er der med
de nye i år efterhånden 190 huller i de
pågældende skovområder. Et lille antal huller
”forsvinder” også løbende (vokser til m.m.,
evt. pga. stormfald og sjældent skovdrift).
Den ihærdige murermester
Spætmejsen er en af de brugere af
Sortspættehuller, der måske bruger dem i
stigende grad, om end dog stadig i lille antal (i
år kender jeg tre). I de første mange år af min
undersøgelse sås Spætmejsen stort set ikke
benytte Sortspættehuller. Spætmejsen er en
fleksibel art, der murer huller til så de passer
til dens egen størrelse. Normalt vælger de
nok ikke større huller end nødvendigt til dette,
da jordarbejdet bliver enormt. Desuden skal
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der smides en mængde træspåner ind i hullet
til redemateriale først. I tilfældet med et nyt
Sortspættehul der evt. er blevet ledigt gør
Spætmejsen altså lige det modsatte:
Sortspætten smider ca. 89 kg spåner ud fra
hullet, og Spætmejsen henter en del af dem
med ind igen! For at bygge muren må
Spætmejsen desuden flyve et anseligt antal
gange med jord i næbbet og langsomt kitte
det fast til kanten af det valgte hul til der til
sidst kun er et Spætmejsestort hul nederst i
fæstningsværket. Der må være forskel på at
være Spætmejse i f.eks. Frøslev plantage
med dens sandede jord og så i skovene på
lerjord, hvor det utvivlsomt må være lettere at
være murermester og dermed Spætmejse!
I byggeperioden er Spætmejsen ikke kun en
ihærdig arbejder, men også en
temperamentsfuld fugl grænsende til det
hysteriske. Den går ikke af vejen for at
forsvare hullet overfor selv større arter. En
Sortspætte i Hostrupkrat ville gerne overtage
hullet (eller forsvare det fordi det nok var
dens eget oprindelige sovehul), men blev
udsat for rene kamikazeangreb af
Spætmejsen. Sortspætten på sin side havde
desuden nok at gøre med at verfe
Spætmejsespåner (større end dens egne

spåner) ud fra hullet og kunne selvfølgelig
med lethed ødelægge det endnu friske
jordmateriale i hulkanten. Den evige tre’er,
som også gerne ville have haft hullet, var en
Stær. Den fik for Sortspættens vedkommende
en lufttur i Sortspættenæbbet, men hvordan
Spætmejsen håndterede Stæren ved jeg ikke.
 Vinderen af hullet i det pågældende tilfælde
blev dog Sortspætten, idet der til sidst opstod
et ynglepar af denne.
Spætmejser i Frøslev plantage og
Hytterkobbel havde bedre held med sig, idet
de overtog Sortspættehuller der indtil sidste
år var Sortspætterede, og her kan man indtil
videre beundre murerarbejdet. Det samme
gælder Draved skov, hvor Klaus Dichmann
opdagede et tilmuret hul, som for år tilbage
var Sortspætteredehul.
Spætmejsen er en nem og sjov art at
observere i byggeperioden og givetvis også
senere i ungefodringstiden. Jeg har oplevet at
den fascinerer skovgæster der ellers ikke er
specielt fugleinteresserede. Min erfaring fra to
af de nævnte steder i år var, at man uden
skjul eller avanceret fotoudstyr nemt vil kunne
skaffe nogle rimelige iagttagelser. Selvfølgelig
ikke tættere på end Spætmejsen kan
acceptere. Mit eget billede af Spætmejse
udenfor sit hul i Frøslev plantage kunne
sagtens tages bedre, hvis man havde været
mere obs. på at kompensere for den dunkle
belysning i sommerskoven.

Vidste Du at...
...den kragestore sortspætten er verdens
andenstørste nulevende spætteart, kun den
asiatiske Store myrespætte er lidt større
...sortspættens næb vokser med ca. én
næblænge i løbet af et år (og slides
tilsvarende op). Den Store flagspætte slider
årligt endda 3 "næb" op.
...sortspætten første gang i 1961 blev fundet
ynglende i Danmark
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FØRSTE YNGLEFUND AF
STYLTELØBER (HIMANTOPUS

HIMANTOPUS) I SØNDERJYLLAND
AF JESPER TOFFT

M an må sige at der sker noget med nye
ynglefugle i landsdelen. Sidste år

(2011) blev der fundet ynglende sildemåge og
korttået lærke for første gang i Sønderjylland,
og nu i sommeren 2012 kom så stylteløberen.
Ynglefundet blev gjort i Kongens Mose syd for
Løgumkloster.
Konkret var det dog ikke den helt store

overraskelse, idet der iflg. dofbasen
(www.dofbasen.dk) var set 2 stylteløbere i
mosen fra d. 11. maj, hvor de blev opdaget af
Stefan Andersen fra Lyngby. I de kommende
uger blev de set regelmæssigt i området. D.
17. maj blev der set 3 fugle, og d. 27. maj
endog 4 fugle, der angives med yngleadfærd.
Mange observatører har på DOFbasen
oplyst, at stylteløberne udviste aggressiv

adfærd overfor bl.a. rørhøge, hvilket hos især
vadefugle plejer at betyde at de har æg eller
unger. De fleste observationer blev gjort fra
fugletårnet i den sydlige del af mosen.
Selve ynglebeviset blev fundet af mig om
morgenen d. 21. juni i forbindelse med en
undersøgelse af ynglende traner. På denne
dag blev der kun set to voksne fugle, hvorfor
de to andre må have forladt området. Det kan
således ikke afvises, at to par har gjort
yngleforsøg.
Ynglebiotopen er en lavvandet tørvegrav med
småøer og hængesæk af flydende
tørvemosser. Langs to sider af tørvegraven
vokser der birkeskov helt ud til vandkanten,
mens de to andre sider er åbne. På fotoet ses
en lille ø, hvor en voksen fugl med unger blev
set.
Da jeg nærmede mig området, hvor tranerne
ofte holder til bemærkede jeg – delvis skjult
mellem birkestammerne – at en stylteløber lå
ned på den lille ø, og rundt om fuglen gik 2
grålige unger med lange ben. Ud fra

Tørvegrav med stylteløbernes yngleø

Stylteløber (fra Lesbos, Grækenland)
Foto: Bjarne Nielsen
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størrelsen at dømme var ungerne ca. en uge
gamle. Den anden voksne fugl stod på den
modsatte bred. Der gik dog ikke lang tid før
jeg blev opdaget af de voksne, som var
voldsomt ophidsede, og fløj skrigende rundt
over birketræerne. De små unger var nu ikke
mere at se, og har nok gemt sig i græsset.
Jeg forlod derpå området for ikke at forstyrre
yderligere. I området ynglede endvidere flere
par viber, gravand, gråand, lille præstekrave
m.m.
Kort efter kontaktede jeg Jens Hjerrild
Hansen fra Naturstyrelsen, som området
sorterer under. Han kunne samme aften
bekræfte fundet, og så endda 3 unger.
Vi aftalte at fuglene skulle have ro, og vi ville
så opsøge stedet senere for at se om
ungerne var blevet store. Det skete d. 2. juli,

men da så vi desværre slet ikke noget til
stylteløberne, hverken voksne eller unger. Da
ungerne ikke kan være blevet flyvedygtige på
så kort tid, må vi antage at ungerne er gået
tabt ved enten dårligt vejr eller rovdyr.
Ungerne er først flyvedygtige efter en måned,
hvilket ville have været omkring midten af juli.
Dette par var dog ikke det eneste i landet,
idet vi nærmest kan tale om en lille invasion,
da der også blev fundet ynglepar i en
grusgrav ved Nagbøl nær Lunderskov og i
Lille Vildmose. Begge disse par mistede
æggene. I Nagbøl blev det endog observeret
at blishøns tog æggene! Observationerne fra
Nagbøl og Lille Vildmose er veldokumenteret
af fotos (se dofbasen og nyhedsbrev fra DOF
d. 24. maj 2012).

NÅR MAN ER SULTEN, SÅ MÅ MAN TAGE,HVAD DER KOMMER
AF PETER JESPERSEN

D en 2. juni så jeg dette besynderlige syn i
min have. 2 skovspurve der ivrigt

fodrede musvitunger. De blev fodret en hel
del gange i løbet af dagen, men dagen efter
var de væk. Der er masser af skovspurve i
haverne i området, men musvitterne er ikke
fra nogle af mine kasser.
Jeg spekulerer på, om det er tigge effekten,

der har udløst skovspurvenes trang til at
fodre, for det er vist ikke særlig almindeligt, at
en art fodrer en anden. Jeg har aldrig set
noget lignende før, og det var da en sjov
oplevelse. Er der mon andre læsere, der har
oplevet noget lignende med andre arter?
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MICROBIRDING
AF BJARNE NIELSEN

DOFSønderjylland har i 2012 startet en”konkurrence”, hvor man krydser af ogindrapporterer alle de fuglearter, som manobserverer i løbet af året på eller fra sinmatrikel. Med et fint ord kan denne form forregistrering af fugle kaldes microbirding.
Microbirding er en betegnelse for dendisciplin indenfor (felt)ornitologien, hvor mankigger på fugle i et nærmere bestemtnærområde.
Formålet med microbirding er, at man skallære fuglene i sine nærmeste omgivelser atkende. Det vil sige at vide, hvornår deforskellige arter dukker op om foråret, hvornårfuglene trækker sydpå om efteråret, hvilkefugle der er standfaste og hvilke gæster, derbesøger microbirdingområdet i løbet af året.
Oprindeligt blev microbirding "opfundet" af enflok ornitologer i Malmøområdet, som godtkunne tænke sig at lære sit nærområdesfugleliv bedre at kende. De startede med atoprette en hjemmeside, microbirding.se,hvor de opstillede nogle forholdsvis enkleregler for disciplinen, og hvor der varmulighed for at indrapportere sineobservationer, uploade fotos, komme medindlæg m.m.Hvad der startede som et meget lokaltforetagende har med tiden bredt sig, såledesat der nu er næsten 40 sydsvenskekommuner med på microbirding.se. Densamlede liste for de deltagende kommunerhar rundet 300 registrerede arter  heltnøjagtigt 306 arter pr. d.d.
Reglerne for microbirding er forholdsvissimple : Microbirding udøves i et nærmereafgrænset område. Det kan være en matrikel,en by, en kommune, en ø eller som i mit egettilfælde det område, som jeg kan overskue framit køkkenvindue ! Det eneste, derforlanges, er, at området skal være velafgrænset. Ved de observationer, der ”normalt”indtastes i DOFbasen, er det fuglens

placering, der afgør hvilken lokalitet, den skalregistreres på. Det er lidt anderledes vedmicrobirding. Her er det afgørende nemligobservatørens placering, dvs. erobservatøren indenfor microbirdingområdetsgrænser, kan fuglen registreres på artslisten. De gængse regler for godkendelse afmeget sjældne arter gælder også, når manmicrobirder. Dvs. at arter, der står på DOF'sSUartsliste, stadig kræver godkendelse afDOF’s Sjældenheds Udvalg (SU).
Afhængigt af hvilken lokalitet man vælger atudøve microbirding på, kan man få enartsliste af forskellig størrelse. Min egen listeafspejler, at den valgte lokalitet er af megetbegrænset udstrækning : ... jeg noterer allearter, der kan ses eller høres fra mitkøkkenvindue !Valget af ”lokalitet” skyldes, at min mobilitetblev ekstremt nedsat, da jeg pådrog mig endiskusprolaps i januar 2012 og reelt set ikkekom udenfor en dør i de næste 3 måneder.Mit køkkenvindue blev en form for erstatning,hvor jeg kunne følge med i, hvad der sketederude.
I skrivende stund (d. 6. august 2012) indtagermit køkkenvindue (= ”523170 Langesø”) en15. plads på listen over de lokaliteter iDanmark, hvorfra der er indtastet flestobservationer i 2012. På nogle af deefterfølgende pladser ligger gode lokalitetersom f.eks. Hyllekrog, Borreby Mose,VestStadil Fjord, Klydesøreservatet påVestamager, Sneum Engsø, Lille Vildmose,Værnengene og Flagbakken i Skagen  fint,fint selskab.
At det ikke kun er "Gråsser" og Solsorte, derkan ses, når man microbirder, viser et lilleudsnit af artslisten 2012 for mit køkkenvindue: Havørn, Rød glente, Svaleklire og Storregnspove. Når dertil lægges, at der tidligereår er set bl.a. Isfugl og Vendehals, giver detforhåbentlig et lille indtryk af mulighederne forogså at se spændende arter vedmicrobirding. God jagt :)
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STORMENGENE
ALTID EN TUR VÆRD
AF MARTIN IVERSEN

L ige meget hvornår man besøger
Fugleværnsfondens reservat,

Stormengene på sydspidsen af Rømø,
kommer man hjem en oplevelse rigere. Med
Rømøs udstrakte sandstrand, med
Vadehavets mudderflader, tidevand, loer og
prieler og med småbiotoper som nærmeste
nabo byder Stormengene sig til. Her er
klithede, strandenge, sandmarsk og
lavvandede søer. Og her er et enormt luftrum,
så der er god plads til storslået natur.

Foråret – med fuld fart på
naturen.
På en forårstur i april eller maj kan man
opleve masser af liv. Selv om vinterens
opskyl ligger og flyder på strandengene,
fornemmer man foråret med lys, mere lune i
luften og masser af grønne spirer. Ude på
engene markerer viber, rødben og
strandskader deres territorier.
Sanglærkehannen hænger højt oppe i himlen
og anstrenger sig. Han synger og synger –
hele tiden. Han skal være skrappere til
sangen end nabohannen, ellers tager hunnen
bare på besøg hos naboen. Gerne en times
hårdt sangarbejde på svirrende vinger. Det
kræver sin lærke. Men hos lærkerne er der

ingen moralske skrupler. Det drejer sig kort
og godt om at få spredt sine gener mest
muligt.
Men også engpibere, vipstjerter og bynkefugl
kan høres synge. Og masser af småfugle –
finker, irisker, svaler, sangere – passerer
området eller raster i krattene og på markerne
på trækket nordpå. På de gode dage kan
man sidde på diget og byde velkommen til
rigtig mange fugle, der kommer trækkende
ind fra Sild ovre på den tyske side.
Man skal selvfølgelig sætte sig og vente på at
vandet i Vadehavet stiger. For med det
stigende vand bliver tusinder af vadefugle
presset længere og længere ind mod land.
Normalt står vaderne ikke på selve
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Stormengene. Her er det bedste obssted på
diget lige syd for Havneby. Her kommer man
tæt på vaderne, når de samler sig på
højvandsrastepladsen på Helm Odde mellem
Stormengene og Haveby. Det er ikke
usædvanligt med 1015 arter af vadefugle:
vibe, regnspove, præstekrave, stenvender,
hjejle, strandhjejle, kobbersneppe, rødben,
hvidklire, sortklire, mudderklire, almindelig og
islandsk ryle og måske brushøns og klyde.
Og det er heller ikke usædvanligt med meget
store mængder – ja ofte tusinder.
Men også ænderne er repræsenterede.
Gravand, gråand, pibeand og ederfugl er
sikre arter. Og blandt gæssene fylder især de
mørkbugede knortegæs op i landskabet. De
er ganske tillidsfulde – et synligt resultat af
jagtfred – så man kan komme tæt på dem.
Deres knortende snakken med hinanden
fylder også godt i lydbilledet. Ligesom både
ænder og vadere kan gæssene pludselig
ryge på vingerne. Så er der nok en vandrefalk
eller måske en havørn på spil. Disse
prægtige rovfugle skal jo også have et måltid,
og der er mad nok i spisekammeret.
Sommertid med fugle og
flora
Mens foråret er den hektiske tid, hvor
ynglesæsonen står for døren, falder der tit lidt
mere ro over fuglelivet hen over sommeren.
Og dog – for allerede kort før Sct. Hans
vender de første af de arktiske vadefugle
tilbage fra yngleområderne højt mod nord. Så

efterårstrækket begynder før vi aner det. I
løbet af juli bliver Vadehavet og dermed også
vaderne ud for Stormengene besøgt af
tusinder af vadefugle. Det er især de gamle
hanner, der dukker op. Efterfulgt af de gamle
hunner, og til sidst – dvs i løbet af august
septemberoktober – kommer alle ungerne.
Så er det rigtig efterår.
Hen over sommeren har de lokale ynglefugle
fået unger. Viber og rødben har nok at se til,
for desværre enden nok de fleste af deres
unger som føde for rævene i området. Der er
flere rævegrave, og der er ingen tvivl om, at
rævens prædation nok er en af de største
trusler for de lokale ynglende vade og
andefugle. Lærker, engpiber, rørspurv og
vipstjert klarer sig nok bedre. Her har
forældrefuglene travlt sommeren igennem
med at fodre unger.
Sommeren på Stormengene byder ikke bare
på fugle. Det er også tid til at kigge på
floraen. Her er flere planter, som nok er værd

Strandmalurt

Rødben Foto: Gabor Graehn
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at notere sig. F.eks. Klitlimurt – en ikke særlig
almindelig plante, der kun vokser i klitterne.
De typiske marskarter som hindebæger,
harril, kveller, spartina og strandasters findes
her. Og der er gode muligheder for at sikre
sig råvarer til snapsen. Strandmalult er
ganske almindelige. Inde på klitheden nede i
de fugtige lavninger træffer man den
kødædende soldug. Og hen i august dukker
et sandt tæppe af blomstrende klokkeensian
op. Her står hundreder, ja måske flere af de
små blomster med den karakteristiske blå
farve på kronbladene. Efter at vi i
Fugleværnsfonden har forbedret græsningen
af engene, har netop klokkeensian fået
markant bedre vilkår.

Efteråret – farvel og på
gensyn.
Efteråret er faktisk startet alt for tidligt –
nemlig når de første artiske vadefugle sidst i
juni returnerer fra de arktiske ynglepladser.
Men vi skal dog hen i september før den
rigtige efterårsstemning melder sig. Så er
tusinder og atter tusinder af trækfugle på vej
mod syd.
På vaderne har vaderne travlt med at spise
og spise og spise. Tilværelsen drejer sig om
mad. Kort og godt. Der er mange – ja
millioner af individer – der skal nyde godt af
denne overflod af et spisekammer. Men man
deler pænt goderne mellem sig. Langbenede

vadere som kobbersnepper og regnspover
kan søge føde længere ude i det lave vand
end de kortbenede ryler kan. De
langnæbbede ryler kan få fat i byttedyr, der
lever lidt længere nede i mudderet end de
kortnæbbede præstekraver. De har også
forskellig teknik til fødsøgningen. Nogle
stikker næbbet i mudderbunden som en
symaskinenål, mens andre snapper
insekterne på overfladen. Og klyderne
skummer vandoverfladen for bittesmå
insekter og krebsdyr. Jo, føden fordeles så
der er mad til alle.
Også plante og frøæderne har kronede
dage. Pibeænderne græsser på ålegræsset
ude på vadefladerne eller på forlandet, hvor
det især er annelgræs, der fortæres.
Krikænder har også forkærlighed for
planteføde. Masser af frø fra strandmelde og
strandgåsefod m.fl. står på menuen.
Gæssene er dukket op igen efter efter
ynglesæsonen. Nu kan familieflokke af
Knortegæs og Bramgæs ses fra diget ved
Stormengene – af og til i store antal.
Det der måske gør størst indtryk en
efterårsdag på Stormengene er trækket af
småfugle. Her på sydspidsen af Rømø kan
man ofte få meget fine oplevelser, når masser
af drosler, finker, pibere, svaler, irisker m.v.
forlader landet. Trækket er som andre steder
ret afhændig af vejret. Så det gælder om at
ramme en dag med ret stille og klart vejr –
gerne i en periode præget af østlige vinde.
Luften kan være mættet af flokke, der er på
vej. Men også i krattene, der ligger langs
diget på indersiden af Stormengene, kan
huse mange rastende fugle fordelt på mange
arter. Rødhals, bogfinke, kvækerfinke,
sangere – måske også nogle af de rigtig
sjældne som Hvidbrynet løvsanger – mejser,
irisker … ja næsten alt kan man støde på. Og
ind på naboarealer med kortklippet græs er
der grund til at holde øje med vipstjerter.
Med så mange fugle er der også gjort klar til
rovfugle – ikke i de store mængder, som vi
kender det fra lokaliteteter som på Als, men
både spurvehøg, dværgfalk, tårnfalk,
vandrefalk, kærhøge, musvåger kan dukke
op.

Klokkeensian Foto: Helle Hjorth
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Når man opholder sig på Stormengene kan
man både glæde sig over naturen og fuglene,
og glæde sig til at fuglene vender tilbage
næste forår. Så der er god grund til at sige
farvel og på gensyn.
Vinter – afvekslende og
uforudsigelig.
Mens masser af fugle i løbet af efteråret har
forladt landet, er nye arter dukket op fra de
nordlige himmelstrøg. Strandengene er
typelokalitet for vore 3 velkendte
vintergæster: snespurv, bjerglærke og
bjergirisk. Som regel opholder mindre flokke
sig på overgangen mellem strand og
strandeng. En rigtig vinterdag kan det være
de eneste arter man ser.
Men om vinteren kan man også – hvis vejret
er mildt og regnfuldt – opleve rigtig mange af
de arter, som gæster Stormengene og
Vadehavet i løbet af efteråret. Så længe der
er mulighed for mad, er der jo ingen grund til
at trække videre. En januardag kan godt give
mange regnspover og strandskader.
Der kan også være god grund til at holde øje
med en anden artsgruppe, som tit bliver
overset: mågerne. Det kan ske at der dukker
usædvanlige mågearter op – enten på
stranden ud for Stormengene eller måske på
havnen i Havneby.

Stormengene – på fugletur
eller på egen hånd.
Stormengen er måske nok et lidt overset
reservat. Og ofte er der ikke nødvendigvis
mange fugle på selve Fugleværnsfondens
areal. Ofte opholder de fleste fugle sig på
naboarealerne, dvs. på strande og på
vaderne uden for. Eller der er mange fugle i
krattene inde i baglandet. Men Stormengene
ligger midt i alle herlighederne. Fra
Stormengene – især fra diget omkring – er
der udsigt til fugle. Horisonten rundt. Og oppe
i luftrummet.
Så giv dig selv en god oplevelse. Tag på tur til
Stormengene – enten på egen hånd eller på
en af de ture, som Fugleværnsfonden
arrangerer. Du kan nemt blive grebet af det.
Ja, måske så meget at du vil være med til at
passe på reservatet. Så kan du bare melde
dig til Fugleværnsfondens frivillige
arbejdgruppe. Det er nemt, det er herligt, det
giver både oplevelser og sammenhold.
Interessen for fugle og natur giver også
kontakter og venskaber.
Kontakt til Fugleværnsfonden:
fvf@dof.dk eller
helle@hjorthfreelance.dk eller
martin.iversen@dof.dk
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V atja er en lille by i det sydlige Ungarn
med ca. 1000 indbyggere; en typisk

landsby hvor indbyggerne passer deres haver
og afgrøder bedre end husene. Vatja ligger
ca. 160 km syd for Budapest i den sydligste
del af amtet Fejér. Biler og lastbiler bremser
knapt op og når hurtigt gennem byen. Den
tidligere store campingplads med
thermalbade er lukket, og man kan undre sig
over, hvad Vatja og omgivelser har at byde på
af fugleliv. De mange små parceller med
alskens afgrøder, som sælges i små boder
langs vejen, er de perfekte omgivelser for
småfugle og tornskader til at finde insekter og
redemateriale i.
Ca. 2 km på et højt plateau nordøst for Vatja
finder man en biæderkoloni med spredte
redehuller i det løse sand. På sandvejen op
til plateauet findes en rigdom af tornskader,
hærfugle, piroler, gøge, rørsangere mv. takket
være en forskelligartet biotop, som tiltrækker
mange arter fugle.
Biædere er sociale og tillidsfulde fugle, som
er taknemmelige at fotografere. Allerede i
marts dukker de første fugle op på trækket fra

Sydeuropa og Afrika. At fotografere biæder er
forholdsvis let. I kolonien falder individerne
hurtigt til ro, hvis de bliver forstyrrede  at
fotografere actionbilleder stiller straks andre
og større krav til fotografen.

Jeg besluttede mig for at bruge en uge på at
studere og fotografere biæderne i forskelligt
lys, og lære de forskellige individer bedre at
kende. Efter første dag hvor solens position
hen over dagen var noteret, satte jeg skjul og
landingspinde op, så jeg fik den bedste
baggrund i det forskellige lys. Skjulet blev
stående fast, godt camoufleret med net og
grene, så fuglene kunne vænne sig til det  så
kunne jeg i fred og ro komme og gå til skjulet i
de tidlige morgentimer og forlade det, når
kolonien var gået til ro. Det er umådeligt
vigtigt, at man som fotograf og birder
respekterer fuglenes præmisser og ikke
forstyrrer mere end højst nødvendigt.
En uge i kolonien bød på fantastiske
oplevelser og overraskelser med biædernes
levevis, individuelle magtkampe, nærhed og
samarbejde mellem parrene med at pleje
fællesskabet og fodre ungerne.

EN UGE HOS BIÆDERE I UNGARN
AF CHRISTINE RAASCHOU NIELSEN
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OMKRING VATJA
AF CHRISTINE RAASCHOU NIELSEN

I kke kun Vatja har meget at byde på. I
Retimajor, ca 20 km nordpå findes en

samling fiskedamme, som er et besøg værd:
Silkehejre, fiskehejre og nathejre, sortterne
samt sort stork er de dominerende arter, som
nyder godt af fiskedammenes rigdom på
føde. I receptionen kan man købe
adgangsbillet til at spendere en dag ved
dammene det kan anbefales.
I foråret kan man være heldig at se store
oversvømmede områder ved Füllopzallas 
frøer og slanger er som et veldækket bord for
hejrer.
Kiskunsag nationalpark er også et besøg
værd, aftenfalke og med lidt held ellekrager
 sidder på lur på højspændingsledningerne.
Tips: Campingpladser er sparsomme i
Ungarn. Jeg fik lov til at sætte mit telt op lige
udenfor området ved ”Aucost” campingplads.
Området ved ”Aucost” campingplads er også
fritidshuse og campinghytter, så man vil altid
kunne finde en plads hér, 500 m fra alfarvej.
Vejret skifter hurtigt  skjul skal forankres
grundigt for ikke at flyve væk i kraftige
vindstød på plateauet.

Kilder: ”Naturfoto” hæfte 8, 2011, beskrivelse
af Daniel Montanus.B irding in eastern Europe, Gerad Gorman
http://www.hungarianbirdwatching.com/
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P å baggrund af mit indlæg på Dof
Sønderjyllands facebook (15. juni 2012)

er jeg blevet opfordret til at skrive et svar til
Jens Jørgensens artikel i Panurus nr. 2 2012.
Facebookindlægget kan ses nedenfor.
Jeg vil dog også gerne prøve at give min
egen – mere generelle – holdning til jagt.
Danske jægere har været gode til at bruge
medierne, for at vise jagt, som en seriøst og
ansvarsfyldt hobby. Flotte billeder af bukke
jægeren der ”brækker” bukken foran
børnehavebørn og samtidig forklarer, at hvis
jægerne ikke skød rådyrene, vil der blive alt
for mange. Mange danskere har faktisk fået
den opfattelse, at naturen ikke kan finde ud af
at regulere sig selv, men at jægerne er nødt til
at skyde fugle og dyr for at bestandene ikke
skal ”løbe løbsk”. Godt mediearbejde  men
kan det virkelig passe?
Selvfølgelig ikke  naturen kan naturligvis
regulere sig selv. Det har den gjort altid og vil
på sin vis fortsætte med at gøre det. Men vi
mennesker vil jo gerne have indflydelse på
hvornår nok er nok. Det er jo altid en politisk
beslutning, som afgør hvor mange Skarver,
krondyr, rådyr eller vildsvin vi vil have. Det
samme gør sig gældende med fx gæs – hvor
mange er for mange?
I disse år har gåsebestandene det godt i
Europa, både som resultat af jagtfredninger,
men også fordi landbruget er gået fra
vårafgrøder til vinterafgrøder. De grønne
marker om vinteren er lige noget for gæssene
og bestandene er i vækst. Men at begynde at
sammenligne de nuværende bestande med
bestandene midt i 1900tallet, for på den
baggrund at genindføre jagt, er ikke i orden.
Midt i forrige århundrede var bestandene

skudt ned på et grotesk lavt niveau. At vi nu
kan se store gåseflokke, er helt sikkert mere
normaltilstanden og til glæde for tusindvis af
mennesker – garanteret også for jægerne.
Ud over at jagt utvivlsomt holder mange arter
på et kunstigt lavt niveau, har vi i de seneste
halvt hundrede år, fået en ny konflikt. Rigtig
mange mennesker færdes i naturen for at få
en oplevelse og ingen anden aktivitet er så
forstyrrende som jagt. Når jeg er ude for at se
på fugle, møder jeg bl.a. løbere, cyklister,
svampejægere, kajakroer, lystfiskere og
jægere. Absolut ingen andre påvirker fugle og
dyr så meget som jægerne. Her mener jeg
ikke kun de individer som bliver skudt, men
lige så meget den enorme forstyrrelse
skyderiet skaber.
Der findes altså intet belæg for at jagt
ligefrem skulle have reddet nogle arter fra at
uddø, men eksempler på det modsatte. Jeg
mener trods alt, at nogle arter kan tåle et jagt
tryk. Der findes så mange mennesker som
har stor glæde ved at gå på jagt og det er
ikke noget jeg vil tage fra dem. Jeg vil dog
mene at jægere skal have en mere ydmyg
holdning til deres hobby. De skaber enorm
forstyrrelse for både jagtbare arter og for ikke
jagtbare. At gå på jagt er den ultimative
udnyttelse af naturen.
Når de danske jægere kan komme med
forslag om at genindføre jagttid på 12
vadefuglearter som fx Stor Kobbersneppe og
Sortklire, er der også noget galt med
naturforståelsen dér.
Jesper Leegaard

JAGT I DANMARK
PRO OG KONTRA

REAKTIONER PÅ JENS JØRGENSENS ARTIKEL I SIDSTE
NUMMER AF PANURUS
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Nedenstående artikel af Jesper Leegaard
blev den 15.6.12 lagt på DOFSJ's
Facebookside.

N aturvejleder Jens Jørgensen´s artikel i
”Panurus” har givet mig lyst til at skrive

et par linjer. Jens Jørgensen (JJ) trækker en
lige linje fra stenaldermandens behov for kød
til det moderne menneskes behov. Nu er der
jo stor forskel på at nedlægge et rådyr med
en stenøkse, til at nedlægge den fra en
hochsitz med jagtriffel udstyret med Carl
Zeiss kikkert.
Jagt er blevet en skøn hobby for rigtig mange
mennesker og langt hen ad vejen er jeg jo
egentlig enig med skribenten. Jeg kan kun
være enig med JJ i, at det er ødelæggelsen
af levesteder, der er den største trussel mod
dyrelivet. Men omvendt kører han også
læserne rundt i manegen, med fx
supermarkedet kølediskfars som modpol til
frit nedlagt vildt. At jægerne nedlægger 2
millioner stykker vildt, som bidrag til
danskernes enorme kødforbrug, forslår som
en skrædder i helvede. Den ene million er vel
også ret beset maskinudrugede, fodrede
Fasaner og så kan man jo diskutere om det
egentlig er jæger eller bondekultur.
JJ fortæller at de store rovdyr er blevet
bortelimineret fordi de var i vejen, og jægeren
derfor – med rank ryg – skal påtage sig det
tunge ansvar at være toprovdyr. Nu er
artiklen jo bragt i et
fugleblad og derfor må
toprovdyr – i Danmark – jo
være Kongeørn, Havørn,
Duehøg, Rød Glente og
Stor Horugle. Det er 100
% jægernes ansvar at de
store rovfugle blev skudt
væk i løbet af det 1900
tallet. Helt friske
observationer af
nedskudte Havørne og
Duehøge gør hans
argumentation noget
slatten. Der er masser af
eksempler på at de store
rovfugle sagtens kan leve i

endog meget tæt befolkede områder, så
inden JJ føler at ansvaret bliver for tungt, kan
jægerne jo lade toprovdyrene få fred, så skal
de nok hjælpe ham med at bære det store
ansvar, det indebærer at være toprovdyr.
”Dog føler jeg mig mere som en del af
naturen når jeg jager, frem for blot at være
tilskuer til den.” Nu er følelser jo en svær
håndterlig størrelse, men at jeg skulle føle
mig mere som en del af naturen, hvis jeg
kører en Ringdue ned med bilen, end blot
iagttager den, giver ingen mening. Som
iagttager føler jeg mig, som en del af naturen,
når fx et Tranepar med 2 unger kommer helt
tæt forbi mig og fortsætter deres søgen efter
føde, uden overhovedet at opdage min
tilstedeværelse – det er fedt!!
På den ene side vil jeg egentlig gerne
acceptere jagt og jægere, da der er arter, som
kan bære en afskydning og det er en skøn
måde at komme ud i naturen på. Omvendt
går det naturlige ofte fløjten, når jeg kommer
rundt i de lokale moser. Der bliver fodret med
korn i – uden at overdrive – stort set alle
vandhuller for at tiltrække flere Krikænder og
Gråænder, som kan nedlægges på ”naturlig
vis”. Jeg har set eksempler på at der bliver
læsset et vognlæs spildkorn af i vandkanten.
De sønderjyske moser er efterhånden mere
blå af foderspande end af vand.

Ræv Foto: Egon Iversen
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I nr. 2 af Panurus i år har naturvejleder Jens
Jørgensen en artikel om jagt, som

gentager mange af de ’trosbekendelser og
salmevers’, som jægere har brugt overfor
DOF i hele vores 100årige historie. Lad os
se lidt på det mest grelle eksempel. Jens
Jørgensen skriver ”I hvert fald har jeg det
personligt bedre med at skyde et vildt dyr,
som har haft et frit liv ude i naturen og fået en
hurtig død.” Sig mig, er Jens Jørgensen ikke
bekendt med, at der anskydes mange
hundrede tusinde dyr og fugle i den danske
natur om året? Det er et resultat af en
jagtintensitet, som er en af de højeste i
verden. Danmark har et større antal jægere
pr. areal end næsten alle andre europæiske
lande, og jagtudbyttet er højt bl.a. takket
være massive udsætninger af skydefugle.
Mere end 1000 skud på en time er talt ved
jagtpremieren i en lang række vådområder i
Danmark, og røntgenundersøgelser af
pattedyr og fugle har vist, at store andele af
vores pattedyr og fugle flyver rundt med hagl i
kroppen – foruden alle de, der dør i løbet af
timer, dage eller uger. Det er ikke
usandsynligt, at det sammenlagt drejer sig
om op mod en million individer om året. Er
det heller ikke bekendt for Jens Jørgensen, at
jagt – bl.a. på grund af disse mange
anskydninger – gør de fleste jagtbare arter af
dyr og fugle langt mere sky, end de ville have
været uden jagt? Fugle og dyr har en naturlig
flugtafstand overfor mennesker på højst 25
35 m, hvilket enhver, der har rejst i dele af
verden, hvor der ikke drives intensiv jagt med
knaldende skydevåben, selv har kunnet se.
Med undtagelse af arter som agerhøns og
bekkasiner, der trykker, flygter jagtbare arter
oftest på flere hundrede meters afstand, når
der dukker et menneske op. Det betyder ikke
alene, at vores alle sammens
oplevelsesmuligheder bliver stærkt
forringede, det betyder også, at andre
menneskers aktiviteter i naturen medfører
omfattende forstyrrelser i form af fordrivelse
af fugle og dyr fra deres levesteder. Da de
jagtbare arters skyhed ’smitter af’ på de ikke
jagtbare arter, medfører jagt fx i vores
vådområder, at fuglene får stærkt forringede

levevilkår her i landet (og i de fleste andre
lande i Europa, hvor der også drives jagt,
men ikke i fx Holland), hvilket adskillige
undersøgelser fra bl.a. Danmarks
Miljøundersøgelser har dokumenteret. Det
har en lang række reservater rettet noget op
på, men problemerne er langtfra løst endnu,
og dyrenes angst overfor mennesker må
dyrene og vi leve videre med, så længe der er
jagt i Danmark. Jens Jørgensens invitation til
samarbejde om naturbeskyttelse tager vi
gerne imod, men mine 40 års arbejde med
dansk naturbeskyttelse har lært mig, at
jægerne så godt som hver gang bakker ud,
når det kommer til en indsats mod den største
naturtrussel af alle, nemlig det intensive skov
og landbrug. Om det så er EU’s
naturdirektiver, så betragtes de af jægerne
mere som en trussel mod deres jagtinteresser
end som den største hjælp til naturen i
Danmark, som vi har fået de sidste mange år.
Hans Meltofte
formand for Naturpolitisk Udvalg
www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_fagr
apporter/rapporter/FR233.pdf
www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_fagr

apporter/rapporter/fr569.pdf
www2.dmu.dk/pub/tr1.pdf
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På baggrund af jagtartiklen i Panurus, er jeg
af redaktøren, blevet opfordret til at
kommentere de reaktioner som er kommet på
baggrund af artiklen. Tak for denne mulighed,
og tak for de indlæg som er kommet. Det er
jo altid rart når det man skriver bliver læst og
kommenteret. Jeg har bevidst fravalgt
Facebook som disskussionsorgan, men
skriver gerne et indlæg til Panurus, og stiller
gerne op til en åben og ærlig diskussion.
Jeg vil gerne pointere at holdninger og
meninger skrevet i denne sammenhæng
udelukkende er mine egne, og på ingen
måde er hængt op på nogen politisk
organisation. Det er ikke alle ting der bliver
vedtaget i vildtforvaltningsrådet, som jeg
klapper i hænderne af.
Jægere er et bredt udsnit af den danske
befolkning, og der findes desværre også her
nogle som ikke kan opføre sig ordentligt og
følge de skrevne og uskrevne regler.
Lovovertrædelser og uetisk jagt, kan jeg kun
tage afstand fra. Fortidens syndere er heller
ikke noget jeg kan gøre meget ved, andet
end at vi ved fremtidige forvaltningsplaner
forhåbentligt kan tage ved lære af de fejl som
vi mennesker gennem tiden har lavet.
Jægere har i mange år været for dårlige til at
fortælle omverdenen hvad de egentlig går og
laver. Det har været en lidt lukket verden for
de indviede, hvilket har ført til mange
misforståelser i forhold til ikkejægere.
At jagt for tiden er meget i medierne afspejler
en interesse for hvad jagten egentlig
indebærer. Om end mange mennesker ikke
ønsker at gå på jagt, så vil de gerne vide lidt
om hvad jagt egentlig er. Dette ser jeg positivt
på, da man derved kan få en åben dialog
med respekt for andres meninger. I øvrigt er
jeg helt enig i at vi ikke behøver at gå på jagt
for at holde bestandene nede. Det skal andre
dødsårsager nok sørge for, men vildtet er for
nogen arters vedkommende, en ressource
som man bæredygtigt kan udnytte uden at
det går ud over bestanden.
Det at slå et dyr ihjel er en alvorlig sag. Det
skal gøres ordentligt, hvilket når det kommer
til jagt er den enkelte jægers ansvar. Ved at
uddanne sig, træne skydning og

afstandsbedømmelse , hundearbejde etc.
arbejdes der hele tiden på at få anskydninger
ned på et minimum.
At det efter Hans Meltoftes udsagn bliver
anskudt op mod en million individer i forhold
til det årlige jagtudbytte på ca. to millioner
stykker vildt, har jeg meget svært ved at se
skulle være tilfældet. De steder jeg kommer
på jagt bliver der ikke anskudt et stk. vildt
hver gang der bliver nedlagt to!
Fakta er, at det er umuligt at vide hvor mange
anskydninger der forekommer, men der er
blandt jægere stort focus på at holde
anskydningsprocenten på et absolut
minimum.
Alle naturbrugere forstyrrer. Nok ikke af ond
mening men i nogle tilfælde på grund af
uvidenhed eller for at opfylde egne interesser.
Jeg har gennem tiden set mange eksempler
på naturbrugere som gør større skade ved at
forstyrre dyrene i yngletiden, end hvad et
fornuftigt jagttryk gør.
Jagten er forstyrrende, men foregår uden for
arternes yngletid, og skal afpasses efter
forholdende. Dette gøres ved både lovgivning
og den enkelte jægers moral. Der findes
mange forskellige jagtformer, og eksempelvis
er enkeltmandsjagter ikke nær så
forstyrrende som de større fællesjagter hvilket
da også giver sig udslag i at store jagter kun
bør drives et par gange på samme terræn i
løbet af en sæson.
På steder der ikke bliver drevet jagt, har
vildtet stadig en naturlig skyhed overfor
mennesker, hvilket nok er meget klogt, da det
jo trods alt ikke kun er jægere som kan gøre
skade på dyrene. Løse hunde, trafik,
havehegn, birdstrikes med fly m.m. kan også
medføre ubehageligheder for vore vilde dyr.
Om man er for eller imod jagt vil jeg være helt
op til den enkelte, når blot ens meninger og
holdninger er baseret på et sagligt grundlag.
Som jæger er jeg selvfølgelig af den mening
at jagten nu såvel som i fremtiden skal være
en naturlig del af vores forvaltning af naturen.
Jagten skal være dynamisk og afpasses efter
de enkelte bestandes bæreevne.
I vor del af verden bliver vi mere og mere
fremmedgjorte overfor naturens gang, og vil
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helst fralægge os ethvert ansvar overfor
hvordan vi behandler naturen. Efter min
mening påtager jægerne sig et ansvar, og jeg
kan ikke undlade at nævne at de ca. 170 000
jagttegnsløsere i Danmark hver især
økonomisk bidrager med ca. 500, kr. årligt til
jagttegnsmidlerne. Dette bliver til et ikke
ubetydeligt millionbeløb der bliver brugt til
uddannelse og forskning, naturgenopretning
m.m.
Desuden mener jeg at jægerne er med til at
gøre op med vor tids hykleriske indstilling til
dyr og død. Vi er privilegerede at leve i en tid
hvor vi ikke behøver at få blod på hænderne
for at blive mætte, men fakta er at der dagligt
bliver slået utallige husdyr ihjel af ”bødlerne”
på slagteriet. Alle skal ikke slå deres egen
mad ihjel, men spiser man kød bør man være
sig bevidst om at et dyr er dødt for vores
skyld.
Jens Jørgensen

Pibeænder Foto: Christine R Nielsen

Mink ved Nordborg Sø 2005
En invasiv art
Foto: Bjarne Nielsen
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SET OG HØRT APRIL  JULI 2012
AF KARL SCHLICHTER

Oplysningerne til oversigten er taget fra DOFbasen, hvor det hovedsageligt er debemærkelsesværdige fugleobservationer,som danner grundlag. Det skal derforsamtidigt være en opfordring til alle, at manindtaster sine observationer i DOFbasen.Jeg har denne gang taget nogle iagttagelsermed fra Rickelsbüller Kog, selv om det ligger iTyskland. Men området ligger så tæt vedgrænsen og Saltvandssøen, og det er jo ogsåmuligt at indtaste observationer på lokaliteteni DOFbasen.Visse arter er markeret med (SU), og derforskal observationen først forbiSjældenhedsudvalget, før en endeliggodkendelse accepterer observationen.
Igen i denne periode har vi haft nogle godeog sjældne fuglearter, som kræver engodkendelse fra Sjældenhedsudvalget. Efteroplistningen af de gode observationer, som ersket i de 4 måneder april til og med juli 2012,er der en status fra Sjældenhedsudvalget påde arter, som er blevet set i Sønderjylland.
AprilAmerikansk Krikand set både vedMargrethe Kog og ved Højer den 3.4Islom – set ved Tontoft Nakke den 6.4Amerikansk pibeand (SU) – set fra 14.4 –

27.4 i Ny FrederikskogJagtfalk (SU) – set ved Nordborg Sø den

15.4Halsbåndstroldand (SU) – set i RickelsbüllerKog den 15.4Steppehøg – set 21.4 ved Tontoft Nakke
MajSteppehøg – set ved Nørresø (Tønder) den7.5, ved Toftum Enge (Rømø) den8.5 og ved BuntjeBallum den 25.5Hvidskægget terne (SU) – set i RickelsbüllerKog fra den 19.5 til den 25.5Stylteløber (SU) – set i Kongens Mose førstgang den 4.5 og indtil den 16.6Rosenstær – set ved Rømø Kirkeby den28.5

JuniSteppehøg – set ved Lakolk Sydsøer den 3.6og den 30.6 ved Margrethe KogRovterne – set i Nørresø (Tønder) den 19.6Sandterne – set Bosted Made den 17.6Stor skrigeørn (SU) – set ved Emmerlev den19.6Damklire  set ved det fremskudte Dige Sydden 27.6
JuliSilkehejre  set ved Nørresø ved Tønder den4.7 og 5.7Terekklire (SU)  set ved saltvandssøen iperioden fra den 10.7 til den 31.7

Steppehøg han Foto: Ole Krogh

Islom Foto: Finn Sørensen
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Hvidvinget terne  set ved Saltvandssøenden 13.7Gåsegrib  set ved Sønderåen ved Tønderden 14.7
Status fra Sjældenhedsudvalget den 20.august 2012
Sjældenhedsudvalget behandler deindberetninger, som kommer påobservationer af sjældne fugle (sehttp://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=194).

Fra Sønderjylland er der følgende status:
Godkendte observationer:Rødhovedet tornskade (2011) fra Halk.Prærieløber (2011) fra Ballum Forland

Korttået lærke (2011) ynglende på LakolkStrandAmerikansk sortand (2011)Hvidøjet and x taffeland set i SlivsøenTerekklire (2011) fra Margrethe KogRosenbrystet tornskade (2011) fraSkovmose på AlsLille skrigeørn (2011) Sønderskoven på AlsSpurveuglen (2012) i Lindet.
Fra 2012 er der medio august månedyderligere 2 sager fra Sønderjylland, som erunder behandling ved Sjældenhedsudvalget.Jagtfalk, som blev set ved Nordborg Sø,Stylteløbere, som er blevet set flere gange iKongens Mose.

Sandterne Foto: Henrik F. Nielsen

Terekklire Foto: Helge Sørensen
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96 ARTER PÅ OAS´S
SØNDERJYLLANDS SAFARI

AF LENE OG PER BERTHING
Et sted i Sønderjylland, natten er kulsort og
overskyet. En bil triller ned ad en øde markvej
in the middle of nowhere, vinduerne rulles
ned, og 4 voksne lytter koncentreret......efter
engsnarre, men nattens eneste lyde kommer
fra meget kraftig blæst. Det er OAS, der er
på Sønderjyllands Safari, lørdag d. 12. maj
2012.
Vi er startet en time efter midnat, John
Nielsen, Lene og Per, og turleder Gabor
Graehn, der lægger ud med klart at fortælle
formålet med turen: ”Ikke primært en
hyggetur; målet er at se så mange arter som
muligt på den korte tid, vi har”. Per og jeg er
forholdsvis nye fuglekiggere, så for os er 17
timer nærmest fuglemarathon. Indtil nu er det
for os blevet til ture af et par timers varighed,
samt dagsture. Det er vores første forsøg på
fugleoplevelser om natten, og vi synes
egentligt, vi er lidt vanvittige, mens vi
bevæger os rundt i den sorte nat på jagt efter
lyden af engsnarre ved Noldes fødehjem og
senere natravn på Rømø. Vi overgiver os
hurtigt. Det er en fantastisk oplevelse at liste
rundt i mørket og bruge alle sanser!
Spændende og specielt. Desværre er vejret
ikke helt med os, det blæser en pelikan.
I løbet af turen ser vi mange arter, mens vi
suser fra sted til sted, og Gabor lever op til
turens motto: så mange arter som muligt. For
os er det meget givende at være med guide,
og vi har hele to i bilen, for John kender
Rømø og tilføjer sit kendskab. Det er
pragtfuld at være på tur med andre
fuglekiggere. Ingen problemer med at stoppe
chaufføren, når man ser noget interessant.
Promte. Konstant ud og kigge. Stop and go,
fugle i sigte !
Vandrikse, rørdrum, hvidbrystet præstekrave,
dværgterne, sortterne, havørn, stork,
fuglekonge, knortegås, turteldue, trane, blot

for at nævne nogle af de 96 arter, vi fik på
listen.
Et udpluk af lokaliteterne: Rømø, Astrup
Engsø, Ballum Enge, Møgeltønder, Vidåen,
Nørresø, Ny Frederikskog, Saltvandssøen,
Kongens Mose, Draved Skov.
Da holdet vender tilbage til udgangspunktet i
Broager meget sent på eftermiddagen, er vi
ikke helt flade, for vi tilføjer et spontant visit i
Dynt Strandmose som sidste stop. Dynt
Strandmose byder næsten altid på gode
fugle, og stedet er let for os at passe ind i
hverdagene, så vi kommer der ret tit. Fin
oplevelse, for uden guide havde vi nok
overset dværgryle.
Man tager fejl, hvis man tror at efter 17 timers
fuglesafari er der dømt fuglepause. Snarere
tværtimod; man får blod på tanden og er
inspireret til endnu flere fugleture. I ugerne
efter brugte vi mange timer på fugle; var
tilbage på nogle af stederne, så vi siger tak
for godt selskab og god guide, og en OAS
safari kan varmt anbefales.
P.s. ….tag selv rundstykker med en anden
gang, for fuglene trak mere end bageren.....:))

Rørdrum Foto: Svend Ove Jensen
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FORMANDENS KIKKERT
AF GERT FAHLBERG / DOFSJV i er i skrivelse stund kommet på den

anden side af sommeren – trækfuglene
er på vej mod sydvest og landskabet fyldes
med trækkende og rastende fugle – især
mågerne fylder godt i billedet i disse dage –
både på søer og fjorde og bag
landmændenes harver og plove.
Natura 2000
Bestyrelsen har brugt en del af sommerferien
til at skrive og indsende høringssvar på
handleplanerne for Natura 2000områder.
Der blev gennemlæst og skrevet
kommentarer til handleplaner for alle EF
fuglebeskyttelsesområder i vores
lokalafdeling – bortset fra et par enkelte, hvor
handleplanen var fyldestgørende. Det vil sige
for Vadehavet inklusive Rømø og
Tøndermarsken, Pamhule Skov mm, Lindet
Skov og Hønning Plantage mm, Gråsten
Skovene mm, Hostrup Sø mm, Frøslev Mose
mm, Tinglev Mose mm, Kongens Mose og
Draved Skov, Sønderådalen, Skast og
Kogsbøl Moser.
Heldigvis kunne bestyrelsen hente hjælp
uden for bestyrelsen til dette arbejde, idet
bestyrelsen står lidt svagt i det vigtige
Vadehavsområde, da alle i bestyrelsen bor i
byerne på østkysten.
Vi måtte derfor igen, igen have hjælp fra især
DOFSV til Vadehavet, samt bede Martin
Iversen og Niels Riis tage sig af henholdsvis
Rømø og Tøndermarsken. Tak for det!
Vi har så blot at håbe, at vore kommentarer
vil påvirke i den rigtige retning og gavne disse
vigtige fugleområder fremover.
Lærkepletter
I sidste kikkert nævnte jeg, at vi ville blive
involveret i et lærkepletprojekt. Desværre
lykkedes det ikke at finde landmænd i vores
område, som var interesseret i at deltage i
projektet. Derimod lykkedes det at
gennemføre projektet i DOFVestjylland – og

med positive resultater. Lærkepletprojektet
viste helt klart, at lærkepletter har en positiv
effekt for især lærker i kornmarkerne, men
også som fourageringsområde for andre arter
– i Vestjylland især for Bomlærken.
Den nye hjemmeside
DOFSønderjyllands nye hjemmeside har nu
været på banen i omkring et halv år, og jeg
håber at alle har været inde og se på
www.dofsj.dk . Hvis ikke, så gå straks ind og
se.
I løbet af det halve år har der været 3500
besøg på hjemmesiden – omkring 600 pr.
måned.
Derudover er der på DOFSønderjyllands
Facebookprofil nu 44 "venner", og aktiviteten
på Facebookprofilen er efterhånden kommet
op på et godt niveau, hvor der dels skrives
om gode og sjove oplevelser i fugleverden
dels opfordringer til at deltage i ture (bl.a.
Tårnenes dag) samt forespørgsler om
kørelejligheder.

Vindmøller i Sønderborg
Kommune
Sønderborg Kommune udsendte først på året
Kommunes ”Temaplan for Vindmøller i
Sønderborg Kommune”.
Planene indeholdt forslag til en række

Hjejler Foto: Christine R Nielsen
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områder, hvor der kunne være mulighed for
at opsætte vindmøller.
Dansk Ornitologisk Forening har naturligt nok
en positiv holdning over for vedvarende
energi, og er derfor positiv over for
kommunens planer for vindenergi.
Der var dog nogle områder, hvor der i
forslaget var udlagt vindmølleområder, der
var i konflikt med fugleinteresser. Der drejede
sig om området ved Birkepøl på Sydals, to
områder nær Oldenor og et område i Bundsø
på Nordals. Endvidere havde vi forbehold
overfor et område nær
fugleskyttelsesområdet Rinkenæs Skov mm
(Gråsten Skovene).
Til vores glæde er alle disse områder –
undtaget Birkepøl – nu udtaget af planen. Vi

vil så håbe at vi i den endelige høringsfase
også kan få dette område trukket ud af
planen.
Fugle
Og så har det også været glædeligt at denne
sommer har budt på gode
ynglefugleoplevelser i Sønderjylland. Ud over
et stort antal ynglende Havørne og Traner og
en enkelt par Storke har der i år også været
ynglende Biæder og også ynglende
Stylteløber. En særdeles spændende
iagttagelse. Sidste år overraskede Korttået
lærke, så vi kan jo lade tankerne svæve mod
næste år og måske håbe på Skestork eller
Vandrefalk? – eller noget helt uventet?

KAN VI ACCEPTERE PLANEN FOR
OPSÆTNING AF STORE

VINDMØLLER PÅ ALS MM?
AF KAJ ABILDGAARD / OAS

I august udkom nyt forslag til Sønderborgs
kommuneplan 20092021 omhandlende

temaplan for vindmøller. Oprindeligt var der
udpeget 18 mulige steder for opsætning af de
op til 150 m store møller. Placering af møller
ved Holm, Oldenor og Brandsbøl blev fjernet
pga. forekomst af havørne, som nu 2. år i
træk har ynglet der omkring. Yderligere er der
reduceret opstillingssteder, så der nu er 8
tilbage.
Blandt disse steder er der efter min mening
stadig 2 kritiske steder?
Det ene er Frederiksgård (Almsted), hvor en
ret stor del af rovfuglene om efteråret
kommer indtrækkende fra Fyn. Det kan
måske dreje sig om flere tusinde? Her
opsættes 3 møller.
Det andet sted er Birkepøl, hvor planen er at
opsætte 6 møller. Her drejer det sig om et
unikt område, hvor der er gjort mange
spændende fugleobservationer. En ret stor

del af rovfugle er set i de seneste år: blå
kærhøg, steppehøg, hedehøg, lærkefalk,
vandrefalk, dværgfalk, tårnfalk (ynglende),
aftenfalk, due og spurvehøg, rød og sort
glente, hav og fiskeørn, hvepse og
musvåge. Begge storkearter, sort og hvid,
trane. Af lidt mere sjældne fugle er set
dværgmåge, sorthovedet måge, skovsneppe,
vendehals, odinshane, isfugl og pirol for ikke
at tale om den helt usædvanlige skadegøg i
2006. Stort set årligt besøges stedet af
mosehornugler og stor tornskade. Viben, som
bliver mere og mere trængt samt få
agerhøns, kan stadig opleves derude. Endelig
yngler som stort set eneste sted i kommunen
sortstrubet bynkefugl og rødrygget tornskade.
I området er der planlagt udvidelse af
vådområde, hvilket må forventes at trække
yderligere fugle til.
Sidste mulighed for protester er 17. okt., hvor
offentlighedsfasen slutter.
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OldenorLørdag d. 29. sept. kl. 9:00 – kl.11:30.Vi har før haft sølvhejre, hav og fiskeørn +en masse ænder mmMødested: Ppladsen på sydsiden i østligeende.Turleder: Gabor Graehn og Hans J. LethHansen. Tlf. 63 12 33 44. Ring evt. omsamkørsel.Arr.: OAS/DOFSønderjylland

Åbent hus ved Ballum SluseSøndag den 30. sept. fra kl. 10:00 til 13:00De sidste vadefugle er måske her stadigvæk,og forskellige ænder er her gerne i pæneantal. Måske kan vi se havørn og vandrefalk.Alle er velkomne uanset om man er medlemaf DOF eller ej. Slusen er ”bemandet” i alle 3timer, så kom og deltag, så længe I har tid oglyst.Mødested: Ballum SluseTurleder: Karl Schlichter, tlf.: 74 66 13 96 eller21 45 09 13Arr.: DOFSønderjylland
Emil Nolde og ”Sort Sol” i den tyskemarskTidspunkt: 30. sept. kl. 14:00 til 19:30

Mødested: Ppladsen ved Nolde Museet,25927 Seebüll/ NeukirchenEn tur til den tyske marsk, hvor vi kombinererkunst og fugle. Vi besøger først Emil NoldeMuseum og får en snak om Noldesexpressionistiske kunst. Derefter kører vi tilGotteskoog, hvor vi går en tur. Forhåbentligtkan vi slutte af med at beundre stærenesopvisning kaldet ”Sort Sol”.Tag en god madpakke med og husk pas ogEuro.Turledere: Elisabeth Bech, tlf. 20 40 69 19 ogHelle Regitze Boesen, tlf. 40 78 16 20Arr.: Haderslev Lokalafdeling/ DOF Sdrjl.
Sandbjerg Sø og Varnæs Storemose.Lørdag d. 20. okt. kl. 9:30 til kl.12:00.Der skulle normalt kunne findes omkring 20arter hvert sted især ænder.Mødested: Ppladsen ved Sandbjerg Slot.Turleder: Vera Jessen og Hans Jørgen LethHansen. Tlf. hhv. 74 44 20 72 og 29 78 69 70.Arr.: OAS/DOFSønderjylland
Formiddagstur til Gråsten SøerneOnsdag d. 14. nov. kl. 9:00 til kl. 11:30.Normalt ses ret mange arter, nogle i tusindvis.Mødested: Ppladsen ved Slotshaven.Turleder: Anker Hansen. Tlf. 22 66 02 15.Ring evt. om samkørsel.Arr.: OAS/DOFSønderjylland
Åbent hus ved Ballum SluseSøndag den 25. nov. fra kl. 10:00 til 13:00Gæs og ænder forventes i ganske pæneantal.Måske kan vi se havørn og vandrefalk.Alle er velkomne uanset om man er medlemaf DOF eller ej. Slusen er ”bemandet” i alle 3timer, så kom og deltag, så længe I har tid oglyst.Mødested: Ballum Sluse

FUGLETURE OG
ARRANGEMENTER I
SØNDERJYLLAND
OAS/DOFSØNDERJYLLAND

EFTERÅR/ VINTER 2012

Grønirisk Foto: Knud Erik Vinding
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Turleder: Karl Schlichter, tlf.: 74 66 13 96 eller21 45 09 13Arr.: DOFSønderjylland
Formiddagstur til Kruså MøllesøSøndag d. 2. dec. kl.9:30 til kl. 12:00.Vi skal i dag især kikke efter vandstær ogisfugl, men også søen kan rumme en delfugle.Mødested: Ved forsamlingshuset, hvor derogså er Pmulighed.Turleder: Orla Jessen. Tlf. 74 44 20 72. Ringevt. om samkørsel.

Arr.: OAS/DOFSønderjylland.
Jul i Søgård SkovSøndag d. 26. dec. kl. 10:00  12:00.Jeg går igen en juletur gennem den megetspændende skov i et varieret israndsområde.De, der godt kan tænke sig at være med, ermeget velkomne. Vi kan sikkert se spætter,rovfugle, forskellige overvintrende småfugle

og en del andefugle i Søgård Sø. Tag selvvarm kaffe med.Mødested: Kør forbi Søgård kaserne adSøgård Hovvej til Ppladsen midt i skoven.Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19.

Arr.: DOFSønderjylland

Møder:
Ringmærkning af rovfugleDato: torsdag den 25. okt. kl. 19 på MÅNENRovfugleringmærkere fortæller om deresmangeårige oplevelser ved ringmærkning afrovfugleunger: rød glente, havørn. LarsUlrich Rasmussen og Kim Skelmose Madsenhar rejst rundt i Danmark og ringmærket imange år og vil her videregive deresoplevelser.

Havørn Foto: Bent Hylsebeck

Strandskade Foto: Bent Hylsebeck

Sangsvane Foto: Christine R Nielsen
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