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DETTE NUMMER AF PANURUS
AF GERD BONNESEN & GABOR GRAEHN

I gen er det lykkedes at udsende et nyt 
nummer af Panurus, endda på hele 32 

sider.
Dette har kun været muligt på grund af de 
mange artikler og beretninger, som 
redaktionen har fået tilsendt. En stor tak til 
alle skribenter!

I skrivende stund skinner solen, fuglene 
synger på livet løs, og de fleste af dem er 
allerede i fuld gang med at yngle. En af de 
mest opsigtsvækkende arter har været 
storkene, hvor det så ud til, at der nu var 
kommet endnu et par til Sønderjylland. Parret 
var gået i gang med parring, men forsvandt 
lige så pludseligt som det var kommet. Indtil 
nu er der ingen, som ved hvorfor. Har der 
været for lidt føde for storkeparret, ligesom 
det også var tilfældet for parret fra 
Skærbæk? Vi kommer måske aldrig til at 
finde årsagen til 
deres forsvinden.

Havørnene, som 
ellers er i jævn 
fremgang i hele 
Danmark, blev en 
smule reduceret i 
og med, at der 
blev fundet 2 
døde fugle på Als. 
Heldigvis ser det 
ud til, at fuglene 
IKKE er blevet 
forgiftede. Se 
artiklen på side 23.

Redaktionen er blevet bedt om at gøre 
læserne opmærksom på felttræffet 2013, 
som traditionen tro afholdes i uge 42. Igen i 
år vil felttræfområdet dække den sydvestlige 
del af Jylland og dermed også nogle af de 

bedste sønderjyske lokaliteter omkring 
vadehavet. DOF-Sønderjylland vil afholde 
arrangementer i løbet af ugen, mere herom i 
næste nummer af Panurus. Se også 
invitation på netfugl.dk 
under ”Seneste nyheder” 
eller brug linket.
Felttræffet handler som 
altid om fuglene. Om at 
lære om fuglene, om at 
være sammen om 
fuglene og om at se og 
finde fugle. Det er et spændende 
arrangement, som alle fugleinteresserede er 
velkomne til. Så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen!

Som et nyt tiltag har vi for første gang indført 
en lille fuglequiz, som måske vil få nogle 
læsere til at hente fuglebøgerne frem igen. Vi 

håber, at gøre 
quizzen til et fast 
indslag og 
modtager gerne 
gættebilleder fra 
læserne. Skulle Du 
mangle en ny 
fuglebog, så kan 
Du altid finde dem i 
naturbutikken.dk 
(DOF’s egen butik, 
med købet støtter 
du endda DOF’s 
arbejde) eller den 
lokale boghandler. 
Udvalget er 
efterhånden blevet 

rigtigt stort, og bøgerne i sig selv kan være 
meget inspirerende. Når solen skinner vil vi 
dog anbefale at lægge fuglebogen i 
rygsækken og tage ud i naturen. Især lige nu 
har den rigtigt meget at byde på. 

Skovhornugle Foto: Svend Ove Jensen
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FRA ILDEN I ASKEN
OM AT FLYTTE

FRA SØNDERJYLLAND TIL SJÆLLAND
AF HANS HARRESTRUP ANDERSEN

I ngen er vel i tvivl om, at Sønderjylland er 
det bedste sted at se på fugle i Danmark ? 

Jeg boede i 18 år en halv snes kilometer fra 
Tøndermarsken, Margrethekog, Magisterkog, 
Sølsted mose og Draved skov. Nu har jeg i 
10 år boet tæt ved Roskilde fjord og ikke så 
langt fra Gundsømagle sø, Bognæs og 
Jægerspris Nordskov. Hvordan har det så 
været at skifte landsdel?

Rent socialt blev det til farvel til mange gode 
venner blandt de sønderjyske ornitologer. 
Ikke mindst i lokalafdelingens bestyrelse, 
hvor jeg var næstformand og 
repræsentantskabsmedlem den største del af 
tiden. Samarbejdet fungerede upåklageligt, 
og i Martin havde vi landets bedste formand. 
Alle i bestyrelsen bidrog med tanker og 
handling. Martin fik 90% af de gode ideer, de 
øvriges 10% var næsten lige så gode. Jeg 
var så heldig, at sekretariatslederen på 
Tønder Sygehus, min arbejdsplads, Inger 
Sønnichsen, også er fuglekigger, Inger kom 
også i bestyrelsen. Vi fik talt en del om fugle i 
arbejdstiden, naturligvis uden, at det nogen 
sinde påvirkede vores virke for patienterne. 
Væggene i sygehusets lokaler blev 
efterhånden ”udsmykket” med mine 
fotografier af landsdelens fugle og natur. I 

1998 deltog Inger og jeg sammen med 
Wilhelm og Rene i kampen mod de andre 
landsdele om at se eller høre flest fuglearter 
på 24 timer. Vi begyndte klokken 0.00 i 
Magisterkogen og sluttede i Tønder et døgn 
senere. Godt trætte. Sønderjylland vandt 
naturligvis (155 arter).

Min største oplevelse var, da jeg, sammen 
med en lille gruppe sønderjyske ornitologer, 
blandt disse Jesper Tofft, i selskab med et par 
biologer fra Kiels universitet en frostklar 
vinterdag 1996 fandt havørnereden ved 
Hostrup sø. Samme år klækkedes den første 
havørneunge i Sønderjylland i hen ved 100 
år. Også en anden tilflytter oplevede vi på 
den tid. I 1992 opdagede Carl Schneider et 
Blåhalspar tæt ved hans hus i 
Magisterkogen. Også det første danske 
ynglepar i 100 år. Jeg blev senere DATSY 
koordinator for Blåhalsen, en post der efter 
min afrejse er overtaget af John Frikke.

Ud over at se på fugle skrev jeg indlæg til 
Panurus og deltog i foreningsarbejdet. Det 
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var en vidunderlig tid. Den 31. maj 1985, 
samme dag jeg var flyttet til landsdelen, tog 
jeg sidst på aftenen ud i marsken. Det er 
mere end 25 år siden, og jeg kan stå inde for, 
at det var en oplevelse, der ikke gentager sig 
lige foreløbig. Marsken ”kogte” af viber, 
kobbersnepper og hedehøge, og i 
Magisterkogen dansede Brushønsene. Så 
opfandt Martin Sort Sol. Vi var glade, hvis der 
var 20 deltagere på de første ture. Resten er 
historie og landets største fugleattraktion. 
Martin sørgede også for at Sønderjylland blev 
forsynet med efterhånden 5 fremragende 
Fugleværnsfonds lokaliteter. Havde Martin 
boet på Sjælland, og var Sjælland, ikke 
mindst, et tilsvarende fuglemekka, havde vi 
måske haft flere end vores nuværende 4.

En vinterdag i Ballum enge så jeg 7 
gåsearter, en sensommerdag i marsken 21 
arter vadefugle og med tiden alle 5 danske 
medlemmer af spættefamilien i Draved skov. 
Ingen anden dansk landsdel kan præstere 
dette. Hjemme i St. Emmerske, bondeland 3 
km øst for Tønder, oplevede vi fra matriklen 
Hvid Stork, Trane, Hedehøg, Lærkefalk, 
Slørugle, Sneugle, Hedehjejle, Svaleklire, 
Hvidklire, Engsnarre og Vagtel.

Et af mine ATLAS 2 kvadrater i 
midthalvfemserne var Draved skov og mose, 
der dengang udgjorde et af de mest artsrige 
ynglefugleområder i landet. Vist nok kun 
overgået af et kvadrat i Grib skov området. 
Mon ikke Draved stadig holder ? Nu med 
Trane ! Sortterne, Tinksmed og Sortstrubet 
Bynkefugl er derimod nok forsvundne. Til 
ATLAS 3 skal jeg de kommende tre år 
registrere på Samsø, hvor vi har et lille hus.

Vores samspil med landmændene var oftest 
præget af en liden konstruktiv ”dialog”. Som 
årene gik forringedes naturen gradvist, 
marsken tørrede ud og blev i stigende 
omfang opdyrket, engfuglene forsvandt 
gradvist. De få succeser var bl.a. Draved 
skov, der blev vådere og udlagt som urørt 
skov, Sølsted mose der blev plejet, forlandet 
foran det fremskudte dige der blev en vigtig 
rasteplads for trækkende vadefugle, 
lanceringen af Projekt Hedehøg (Lars 
Maltha) og Sløruglens come back takket 
være Klaus Dichmans store indsats.

2003 flyttede jeg så til Hornsherred i Roskilde 
amt. Slut på 18 fantastiske år med gode 
venner, masser af fugleoplevelser og 
enestående syddansk natur. Nu får jeg ikke 
set nær så meget på fugle som dengang. Det 
er min egen skyld, for Sjælland byder også 
på herlige oplevelsesmuligheder i naturen, og 
rummer bl.a. noget Sønderjylland ikke kan 
byde på i samme omfang nemlig gode 
træksteder som Gilbjerg, Hellebæk, Rørvig 
og Gedser. Sjælland har fine lokaliteter for 

Hedehøg Foto: Svend Ove Jensen
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vadefugle (f.eks. Ølsemagle), vandfugle 
(Tissø) og andre dejlige søer bl.a. 
Gundsømagle sø, Selsø sø og Arresø. 
Desuden ynglende Vandrefalk, Havørn og 
Rovterne, og så er der jo Saltholm og 
Vestamager, sidstnævnte det eneste sted i 
verden med et stort fredet område klods op 
ad en millionby. Mange af skovene rummer 
en fin bestand af ynglende rovfugle, Grib 
skov har desuden pænt med Sortspætter. 
Jeg er fortsat involveret i foreningsarbejde og 
i kontakt med Naturstyrelsens folk i 
skovdistrikterne, de øvrige naturbenyttere i 
Grønt Råd og myndighederne via 
Naturpolitisk Udvalg. Jeg må erkende, at jeg 
nu anvender mere tid ved computeren end i 
naturen. Det er sikkert et alderdomstegn. Jeg 
står ikke længere så tit op før solopgang, 
men tager dog stadig fugleture for DOF, ikke 
mindst på den anden side af Øresundsbroen. 
Sydsverige er kompensationen for at blive 
østdansker. Jeg har også fået mange nye, 
gode bekendtskaber, men er blevet forbavset 
over, hvor vanskeligt det er at engagere folk i 
fuglesagen, når det ikke lige drejer sig om at 
se på fugle. Det er min påstand, at 
Sønderjylland har relativt flere all-round 
fuglefolk i flokken.  Og så har I Per Janfeldt, 
som vi godt kunne bruge i vores 
Naturpolitiske Udvalg.
Det siger sig selv, at jeg ikke har opnået det 
samme kendskab til de sjællandske 
lokaliteter og de lokale netværk, som jeg 
opnåede i Sønderjylland. Jeg fornemmer 
også, at kulturen blandt fuglefolket er 

forskellig fra den sønderjyske. Mange 
østdanske ornitologer er fremragende 
”feltbisser”, men relativt få af de ikke-
professionelle involverer sig i naturpolitik og 
foreningsarbejde. Besynderligt i betragtning 
af at alene københavnsafdelingen har 
næsten 5000 medlemmer. Det meste af 
læsset trækkes af omkring 100 personer. I 
Københavnsafdelingen fornemmer vi i 
stigende grad, at lokalafdelinger med færre 
medlemmer og anstrengt økonomi opfatter 
os som urimelig velhavende og en anelse 
arbejdssky, når det gælder naturens og 
fuglenes sag. Vi har sidste år foræret 
Fugleværnsfonden en million kroner af DOF 
Travels midler. Beløbet er anvendt til indkøb 
af den nyeste sønderjyske perle, Bremsbøl 
sø. Københavnsafdelingen er nu knap så 
velhavende, men indkøbet og den fortsatte 
pleje af området har vi arbejdssky 
københavnere ikke del i.

Alt for sjældent genser jeg Sønderjylland, 
men når jeg omsider passerer vandskellet på 
vej vestpå, stiger pulsen. Det er næsten som 
at komme hjem igen. Også selv om ”Det 
haver så nyligen regnet”, og det gør det nok 
om lidt igen. Og så blæser det meget i 
Vestsønderjylland.

Noget tyder på, jeg skal vikariere nogle uger i 
Sønderjylland til sommer. Jeg glæder mig. 
Jeg skal dog helst først nå at opleve 
Buskrørsangeren, der sidste år ynglede på 
Københavns vestegn. I år vil jeg se og høre 
den.

Stor Kobbersneppe Foto: Hans Hagge

Foto: Hans Hagge
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POMS'ER, HEDEHØG OG
SORT GLENTE
AF BJARNE NIELSEN

A t se den smukke vadefugl Pomeransfugl 
her i Sønderjylland, har længe stået på 

min ønskeseddel, men indtil igår var mine 
anstrengelser ikke blevet belønnet. Men nu 
skulle der gøres noget ved det !!
En samtale med Sv. O. Jensen, der forleden 
så hele 17 individer i Højer Kog, gav en 
meget god fornemmelse af, hvor der skulle 
kigges, og den 12. maj 2013 drog Kjeld H. og 
jeg så afsted til den skønne, flade marsk.
Sv. O. havde fortalt, at vi skulle køre ca. 2 km 
ud ad Trægårdsvej, så det var den afstukne 
rute. Da vi næsten havde kørt den aftalt 
strækning, blev vor videre fremfærd dog for 
en stund bremset. For der midt på vejen sad 
en rovfugl og var igang med en eller anden 
form for fouragering. I første omgang var 
fuglen svær at bestemme. Første bud lød på 
Musvåge, så var meget mørk Rørhøg oppe 
at vende, men da vi nærmede os, og fuglen 
gik på vingerne, viste det sig at være en Sort 
glente !?

Fuglen fløj lidt rundt over vejen og satte sig 
igen lidt længere borte. Vi var ret tændte på 
at tage nogle billeder af kræet, men det ville 
den bestemt ikke være med til. Af en art, der 
i Sydeuropa  findes næsten alle steder, hvor 
der er mennesker, var denne her ekstremt 

påpasselig. Hver gang, at vi nærmede os, tog 
den luft, fløj lidt rundt og satte sig noget 
længere væk. Til sidst fløj den i en stor bue 
udenom os og satte sig et godt stykke tilbage 
ad vejen. Vi blev enige om at give den fred 
og så forsøge at "skyde" den på tilbagevejen.
Et par hundrede meter længere fremme ad 
vejen var der et par marker næsten uden 
eller ihvertfald med meget kort vegetation. I 
håndkikkerten blev en lille flok flyvende 
Pomeransfugle opdaget over den bageste 
mark. Bilen blev stoppet og teleskoperne kørt 
i stilling. Ved første optælling nåede jeg op på 
imponerende 34 Poms'er, klart det største 
antal, som jeg endnu havde set.
Selvom fuglen er utrolig smuk og 
farvestrålende med sin grå ryg og hoved, det 
rødorange bryst og den kraftige, hvide 
øjenbrynsstribe, falder den forbavsende godt 
i med baggrunden, og kan nærmest 
forsvinde, når den vender fronten til, eller når 
den træder ned i en plovfure. Derfor var jeg 
også ret overbevist om, at 34 individer måske 
ikke var det reelle antal. Da flokken lidt efter 
lettede kort og satte sig igen, gav en ny 
optælling da også hele 45 individer. Og efter 
endnu lidt røre i flokken gav en tredie tælling 
ikke mindre end 50 fugle !
Afstanden til Pomeransfuglene var under 
hele visitten 150-200 meter, hvorfor 
fotografering absolut ikke kunne komme på 
tale - ikke engang et dogme-skud. Endnu 
mindre fordi, at både Kjeld og jeg endnu ikke 
er kommet ud over stadiet med "idiot-sikre" 
ikke-spejlrefleks-kameraer med autofocus.
Dette faktum var også skyld i, at det heller 
ikke på tilbagevejen lykkedes at tage 
brugbare billeder af den Sorte glente. Hele 
scenariet med langsom fremrykning, 
opflyvning og forflytning gentog sig. Lidt surt, 

Sort glente Foto: Bjarne Nielsen
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men på den anden side : hvornår havde man 
sidst mulighed for at nyde en fouragerende 
Sort glente i tre kvarter i Danmark - jep, 
svaret er lige præcis "Aldrig nogensinde". Vi 
stillede os derfor gerne tilfreds med synet, og 
trillede videre ud mod landevejen.
Da vi havde kørt endnu ca. ½ km, krydsede 

den smukkeste Hedehøg-han vejen lidt foran 
os. Han fløj rundt over marken på udkig efter 
lidt frokost. Efter et par minutter gik han ned 
ved siden af en lille grøft, og der var åbenbart 
bid, for hurtigt kunne vi se, hvordan han åd af 

det bytte, som han holdt i fangerne. De 
næste ca. 5 minutter sad han ved grøften og 
fyldte maven. Igen prøvede vi at tage nogle 
billeder af sceneriet, men både pga. det 
manglende lys - det var gråvejr og let regn - 
og ikke mindst pga. vort udstyr, blev det kun 
til lidt dogme-skud. Så igen måtte vi bare 
nyde synet, indtil han lettede, slog et slag tæt 
forbi bilen på få meters afstand, og væk var 
han igen.
Alt-i-alt en skøn lille afstikker fra alfarvej. 
Kjeld og jeg forsatte vor tur, der udover 
mange andre skønne fugle bl.a. gav 2 
Dværgmåger i Rickelsbüller Koog, som  også 
kunne fremvise 3 Sortterner, 1 Nilgås og 
fouragerende Skægmejser. Lægan gav 2 
fouragerende Sortterner, Grøngård gav 
syngende Turteldue, og fra motorvejen ved 
Søgårdmark kunne en gammel Havørn ses i 
en flok af panikkende Grågæs.
Blæst og kulde samt lidt regn kunne ikke 
ødelægge en supergod dag i felten i godt 
selskab med såvel lidelsesfælle som skjønne 
fugle :-)

Pomeransfugl Foto: Svend Ove Jensen

Hedehøg han Foto: Svend Ove Jensen
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TUREN GIK TIL UNGARN
AF ANNE OG GABOR GRAEHN

Igen i år tog 8 sønderjyske hobby-ornitologer 
på fælles forårstur til et spændende område i 
Europa.
Artiklens forfattere har nu været med for 5. år 
i træk og efter spanske Estremadura, den 
græske ø Lesbos, det rumænske Donaudelta 
og det nordøstlige Polen gik turen denne 
gang til det nordøstlige Ungarn.

Hvorfor dog lige Ungarn?
Som et af de østeuropæiske lande har 
Ungarn ikke været på det „ornitologiske 
landkort“ særligt længe. Naturen er mest 
kendt som en blanding af nogle store søer 
(mest kendt er vist Balaton-søen), 
bjergområder (fx. Bükk, Zemplén) og store 
sletter kendt som Puszta. Her er der 
mulighed for at se meget spændende arter, 
fx. Østlig kejserørn, slagfalk, slagugle, 
tamarisksanger og stortrappe samt masser af 
både trækfugle og andre især østlige arter. 
En kort tur på 8 dage kan i sagens natur kun 
besøge en mindre del af landet.

Vi valgte 2 områder, først bjergområdet 
omkring Tokaj (Zemplén) og herefter 
Pusztaen omkring Hortobágy-nationalparken.

Rejsen startede med fælles taxa-kørsel fra 
Sønderborg til Hamborg lufthavn hvorfra vi 
fløj direkte til Budapest. Her havde vi bestilt 
en minibus, som vi kørte rundt i under hele 
turen. På vej til Tokaj så vi i alt 5 toplærker på 

den kortklippede græsplæne foran et stort 
supermarked, senere stoppede vi ved en 
motorvejsrasteplads (M3, km 80) hvor 
tidligere ture havde budt på både slagfalk og 
østlig kejserørn, 2 af targetarterne. Under 
aftensmaden lykkedes det at finde den første 
slagfalk siddende på en stor el-mast! Bingo! 
Eftermiddagen gav i alt 21 „motorvejsarter“ 
hvoraf en overflyvende biæder også skal 
nævnes.

Vi blev fint indlogeret på en moderne Bed-
and-breakfast hos en vinbonde (Paulay 
Borház és Vendégház) og aftenen blev 

afsluttet i husets vinkælder...

Vækket af storkeklapren (reden var lige 
udenfor vinduet) stod dag 2 i slaguglens 
tegn. En lokal ranger og ugleekspert skulle 
tjekke en af sine geniale redekasser, som var 
bygget med spejl under taget, således at man 
kan se ind i kassen nedefra. Uglen, som kun 
er lidt mindre end vores store hornugle, 
beskrives som havende et „forræderisk venlig 
udseende“ (KMO's oversættelse i „Fugle i 
felten“), da den er kendt for at angribe 

Slagugle Foto: Gabor Graehn
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voldsomt, hvis man kommer for tæt på dens 
rede (deraf også navnet). „Vores“ ugle var 
dog usædvanlig sky og fløj op gemte sig ca. 
50m væk bag løvet, hvor den dog hurtigt blev 
lokaliseret af guiden og kunne beundres i 
skopet. Rangeren kunne med tilfredshed 
notere, at reden indeholdt 2 hvide dununger 
og efter kort tid fik vi besked om at trække os 
så uglemoderen kunne tage tilbage til 
ungerne. Desværre fandt vi ikke de 
forventede spætter, men det blev dog til en 

syrisk flagspætte på en træmast på turen 
tilbage. 

De næste 5 dage boede vi på et gæstehus 
med bungalows og forrygende restaurant 
(Patkós Csárda, www.patkoscsarda.hu) 
beliggende mellem „stor“ og „lille“ Hortobágy. 
„Stor“ Hortobágy er en nationalpark mest 
kendt for sine steppearter samt 
vådområderne omkring kunstige fiskedamme 
(Halastó). De 5 heldige, som var med på 
morgenturen den første dag blev straks 
belønnet med en rastende østlig kejserørn, 
som kunne studeres i mag og ro igennem 
skopet. Senere på dagen fandt vi et par 
slagfalke, igen siddende på en elmast. 
Gabor opdagede dem fordi de blev mobbet af 
en tårnfalk. Størrelsesforskellen var slående, 
da en af storfalkende kortvarigt gik på 
vingerne. Desværre er disse fugle, som bl.a. 
lever af sisler (en slags jordegern), ganske 
sky og ses kun på lang afstand. 
Nationalparkens rangere har opsat 
redekasser i flere af de store elmaster som 
tilsyneladende bliver brugt flittigt, selvom 
arten bestemt ikke er talrig.

Det spændende ved pusztaen er, at den ikke 
kun består af tørre sletter men derimod også 

af store sivområder, åskove langs flodene, 
gamle (afskårede) flodarme og de nævnte (tit 
ret store) fiskedamme. Faktisk havde vi 
forventet mange vadefugle, men grundet det 
usædvanligt varme vejr (op til ca. 30 grader) 
var de fleste allerede trukket videre mod 
nord. Øv! Det blev dog alligevel til nogle fine 
stylteløbere, klyder, rødben og brushøns 
udover de allerstedsværende viber.
Til gengæld var der rigeligt med alle 3 arter 
moseterner, især de hvidvingede var der 
rigtigt mange af. Det er arten med de største 
kontraster og alt i alt nok den smukkeste af 

de tre.

En af dagene havde vi booket en guide til 
„lille Hortobágy“, området er faktisk bedre til 
flere af de „gode arter“ end selve 
nationalparken. Guiden Attila Szabo, som bor 
meget fint i Tard mellem Bükk-bjergene og 
„lille Hortobágy“ kendte virkeligt til området 
og fandt for os såvel flere kejserørn, en halv 
snes sortstorke, de smukke blå ellekrager, 

Hvidvinget terne Foto: Per Berthing

Hvidskægget terne Foto: Per Berthing

Ellekrage Foto: Per Berthing
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en biæderkoloni og igen slagfalke på stor 
afstand. El-ledningerne og buskene blev 
tjekket for tornskader, udover de rødryggede 
var der en del rosenbrystede med deres 
store sorte pandemaske. Det var også en 
stor oplevelse at observere en af de flotte 
fugle i håndkikkerten på forholdsvis kort 
afstand da den fløj op og snuppede sig en 
stor insekt.
Et pudsigt fund var en stor jordkrebs, hvis 
tyske navn „Maulwurfsgrille“ er meget 
beskrivende. Den bruger sine kraftige 
(mulvarpelignende) forben for at grave sig 
nogle dybe huller i jorden.

En af dagene var reserveret til en tur langs 
de berømte fiskedamme. Vi startede meget 
tidligt (østpå står solen også tidligere op!) og 
blev belønnet med bl.a. 3 fine blåhalse. En 
af fuglene satte sige kun ca. 10 m fra os på 
en tør gren til alles stor fornøjelse. Der var 
Savisangere over det hele, 
Drosselrørsangere sad tit hver tiende meter 
og Anne hørte endda den sjældne 

Tamarisksanger. Her spadserede 
skægmejser på gangbroen i sivskoven, vi 
fandt en meget fin pungmejserede og blev et 
sted regelret omsværmet af små blå 
vandnymfer.

Stortrapper så vi desværre ikke, for at se 
dem bør man nok booke en guide (ranger) fra 
nationalparken, da man ellers ikke har 
adgang til de mest beskyttede dele af 
området. Andre steder i Ungarn (men også 
Østrig og endda Tyskland nær Berlin) er de 
vist lettere at finde.

Alt i alt en meget fin tur hvor artslisten dog 
endte på det lidt skuffende nummer 146, 
sidste art, et par små præstekraver blev 
spottet nær Budapest lige uden for 
tankstationen. Af andre arter vil vi gerne 
nævne flodsanger, pirol, hvidøjet 
and,dværgskarv, top-, nat-, purpur-, silke- og 
sølvhejre, en enkelt flamingo (!) og de mange 
hvide storke. 
En anden gang vil vi nok bruge lidt tid i Bükk-
bjergene, som ifølge Attila nu efterhånden 
også har en pæn bestand af slagugler og de 
sjove spættearter.

Biædere Foto: Per Berthing

Blåhals Foto: Per Berthing

Skægmejse Foto: Per Berthing

Hvidøjet andepar Foto: Per Berthing
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I nden du tager af sted på tur, så tjek det 
hele 2 gange. Når du først er der ude, kan 

det gå så hurtigt, at du flår kameraet op af 
tasken og derfor ikke når at tjekke det før det 
første skud skal falde. 
Altså tjek ISO, program-mode, fokus-vælger, 
batterier m.v.. Sæt dit billedkvalitet til RAW, 
hvis du har en RAW konverter derhjemme - 
det giver flere muligheder efterfølgende.
Det er meget vigtigt at tjekke om kortene er 
tømt siden sidst?? Det er altså surt at skyde 
259 fotos, for derefter at opdage at kortet er 
fyldt, fordi der lå 459 fra dagen før. Jeg ved af 
erfaring, at det tager meget tid at slette fotos 
manuelt.
Husk at tjekke fokus-mode, både på kamera 
og objektiv, da det er ærgerligt at skyde en 
serie på 20 fotos af en flyvende fugl for 
derefter at opdage, at en af modes står på 
manuel.
Tjek fokus-punkt-vælger på samme måde, og 
hvis du har VR, så sæt det endelig til. Gør det 
til en rutine at tjekke alle disse ting inden du 
fotograferer. Ændrer du nogle indstillinger, så 
skift tilbage med det samme bagefter. Tjek 
indstillingerne igen når du er hjemme. For at 
undgå kondens i kameraet, skal du huske at 
pakke alt ud og få det luftet og tørret, specielt 
i den våde tid. 

Programindstillinger: A S M
A: Blænde prioritet: Kameraet ændrer 
lukketiden efter lyset
S: Lukketidsprioritet: Kameraet ændrer 
blænden efter lyset
M: manuel: Du skal ændre ALT
Brugte i starten kun A / blænde prioritet. Altså 
automatik.
Bruger det også stadigvæk en sjælden gang, 
hvis lyset er ekstremt varierende, f.eks. 
meget hurtigt drivende skyer. Ellers skydes 
alt på manuelt.
Ulemperne ved disse automatik indstillinger 
som A og S, er at de kan snyde og så kan 
det gå helt galt.
Eksempel: 
Solen forårsager genskær i vand, sne og is. 
Skift fra himmelskud til under horisonten og 
omvendt, skud gennem skygge til sol og 
omvendt.
Typisk eksempel på en typisk dag, program 
på A= blænde prioritet:
Du fokuserer på en fugl i luften. Korrigerer du 
ikke din EV step op manuelt, 2-3 trin 
minimum, vil fuglen på de fleste dage blive 
for mørk, da automatikken snydes ad lyset 
rundt om fuglen og lukker ned. Når fuglen så 
derefter dykker ned foran skoven, går det helt 
over i den anden grøft og den måler på det 
mørke område og lukker 2-3 trin ned i 
lukketid eller mere alt efter hvor mørk 
baggrunden er.
Da du i forvejen har justeret dine EV og 
snuppet 2-3 trins lukketid går det dobbelt 
galt. Fuglen bliver alt for lys og du mister 
mange trin i lukketid, så det fremstår også 
helt bevægelsessløret. 
Omvendt hvis man på A skyder fuglen nede 
og den så flyver op, så bliver den for mørk, 
uden EV korrektion.

TIPS TIL FUGLEFOTOGRAFERING 2
SELVE FOTOGRAFERINGEN

AF TORBEN ANDERSEN
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Er der fuld sol på bagfra/fra siden på en 
skyfri himmel skal der ikke korrigeres ret 
meget, da lyset så er det samme forneden og 
foroven.
Når jeg er ankommet til søen og er på plads, 
panorerer jeg rundt fra den ene ende til 
den anden, og noterer mig hvordan lyset 
skifter på lysmålingen og hvor der er specielt 
meget eller lidt lys p.g.a. træer/skygge m.v. 
Så ved jeg hvor og hvornår jeg skal 
kompensere, hvis jeg følger en fugl på tværs.
Det afgørende er hvor meget lys der rammer 
fuglen og ikke hvor lys eller mørk 
baggrunden er.

Lys målings metoder
Gennemsnitlig Matrix, centermåling, spot 
måling: jeg bruger kun spot måling.
Efter min mening er det vigtigt, at du altid 
bruger den samme metode til lysmåling. På 
den måde lærer du, hvordan dit kamera 
reagerer og hvordan du skal kompensere 
manuelt. Når du har fået rutinen kan du 
næsten sætte de ønskede indstillinger uden 
at måle først.
Husk de lyse fugle kræver noget ekstra 
arbejde, hellere for mørk en svane end for 
lys. F.eks. kræver en svane i fuld sol, megen 
kompensation. Den måling du får på en 
svane afhænger af din målemetode og hvor 
meget svanen fylder i billedet. Omgivelserne 
vil nemlig også påvirke din lysmåling. Jo 
tættere du er på svanen, jo mere er det 
svanens hvide fjerdragt, der påvirker din 
lysmåling og omvendt. 
Hvis svanen således pludselig kommer 
meget tættere på, skal du kompensere mere, 
altså give et par klik mere på f.eks. lukketid 
mindre blænde eller ISO.
Med flyvende fugle, som kommer tæt på lige 
op over dig forholder det sig omvendt, med 
mindre der stadig er sol op under bugen. Der 
skal du lukke mere lys ind, end da du skød 
dem med sol på, altså ned med blænde eller 
lukketid, alt efter hvad du vælger. Det er 
svært at lysne fugle der har fået alt for lidt 
lys, det kommer der kun fejlfarver og støj ud 
af. På manuel går det sjældent helt galt.
Stol på dine målinger, og får du alligevel brug 

for det så korrigerer undervejs.
Nogen kan flytte EV indstillinger med en 
finger - andre skal bruge 2, alt efter 
kameratype og model.
Jeg skal på manuel indstilling kun bruge en 
indstilling og kan gøre det imens jeg skyder, 
forreste rulle knap ændrer blænden og 
bagerste lukkehastigheden. Hvis fuglen 
således i flugten krydser et område i skygge, 
kan jeg selv bestemme hvad og hvor meget 
jeg vil justere og gøre det, imens jeg stadig 

har fokus på den. 
Er du i tvivl, kan du altid bruge bracket- 
funktionen hvis dit kamera har det. Dvs. at du 
skyder 3-5 billeder i bracket, enten på 
blænde mode, hvor det så er 
lukkehastigheden der kompenseres med. Tag 
nogle prøveskud, så snart du ser en fugl og 
igen, læg mærke til lyset, pas på meget blank 
vand, solens genskær i vandet, sne og is - 
det snyder ofte og giver kameraet meget 
hurtigere lukketider end det reelt berettiger til, 
så luk et par takker op for lyset. Det gælder 
således også på manuel. Husk at se jeres 
billeder i stort med det samme, når du har 
skudt en serie. Se om det hvide på fuglen 
brænder ud / om de er for mørke eller for lyse 
og se om det ser skarpt ud. Det er bedre at 
tjekke det derude, for er du kommet hjem 
efter en hel dag, er det for sent at prøve nye 
skud den dag.

Fokus-mode
Jeg bruger Kontinuerlig fokus (Canon :AI 
servo) 99% af tiden.
Det er surt at tage skud af en siddende fugl 
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på fast fokus, og den så stikker af. Der skal 
ikke gå mange 1/100 dele af et sekund, før 
fuglen er væk fra den ideelle position. Jeg har 
prøvet det så mange gange, og prøver det 
desværre også stadig væk, fordi jeg ikke altid 
holder, hvad jeg har lovet mig selv, eller fordi 
fuglen er så tæt på, at jeg ikke kan nå "øjet" 
med et fokus punkt på kontinuerlig mode, så 
må jeg skifte til fast fokus og fokusere på 
f.eks. øjet, låse fokus og så komponere 
bagefter.
Med de brændvidder og den korte afstand jeg 
ofte har, er det pine død nødvendigt at 
fokuspunktet bliver placeret helt rigtigt. Og 
husk at det ikke altid er øjet, som er det 
rigtige sted. Det kommer helt an på, hvordan 
fuglen sidder. Der er jo også skarpt foran og 
bagved fokuspunktet, så måske den skal 
ligge på kinden i stedet for eller måske 
mellem øjne og midten af næbbet, hvis den 
kigger lige på dig (hvor meget skarphed der 
er, kommer vi tilbage til), det kommer helt an 
på blænde, afstand og "fuglens størrelse", 
samt brændvidde. 
Ser du en fugl på lang afstand i luften, og det 
kniber med at fokusere på den, så hjælper 
det ofte at lade kameraet falde ned og 
fokusere på skoven eller søen lige under, få 
den midt i søgeren og tryk igen på lukkeren.

Valg af fokus punkter
Jeg vælger opsætningen med 51 fokus 
punkter overordnet men udvælger derefter 
kun 1 fokuspunkt, hvis jeg er under 
horisontlinjen, eller der er tale om en hel flok 
fugle, hvor det er én bestemt jeg vil have i 
fokus. (antal af punkter kan variere fra 
kamera til kamera).Ellers risikerer jeg at 
fokus falder på den forkerte.
Er det kun foto i luften, eller hvor en evt. 
baggrund er langt væk, bruger jeg en 
fokusindstilling med flere fokus punkter, 
nemlig på tværs i midten (altid i luften, da den 
så hurtigere og mere sikkert finder fokus på 
fuglen, men når den så kommer nedenfor 
træerne så skift, da fokus ellers let fanges af 
baggrunden).
Når flokken letter, så sørg for at få fokus på 
den første/forreste hvis det passer med 
vinklen. Hvis du snupper den anden i 

rækken, vil vandsprøjt fra den foran måske 
stjæle fokus, i hvert fald vil sprøjtene kunne 
ses. Har du endvidere ikke fokus på den 
første, risikerer du let, at den forreste flyver 
ind foran og forbliver uskarp, men dækker på 
trods af det måske det halve af den, du har 
fokus på.

Vedr. Portrætter

Jo tættere fuglen er på, jo mindre blænde 
skal du bruge for at få det hele skarpt og 
vender den front til og har et stort næb så 
endnu mindre blænde.
Jeg foretrækker normalt altid lukketider 
omkring 1/3200 hvis der er lys nok til de 
flyvende fugle, så ved jeg, at jeg kan klare 
det meste, også hvis de kommer tæt på. Igen 
er der forskel fra fugl til fugl. Havørnen kan 
f.eks. sagtens skydes på det halve eller 
mindre, men isfuglen skal ikke længere ned 
på min "normale afstand".
Husk en meget vigtig ting: Jo tættere fuglen 
er på, jo hurtigere skal lukketiden være, det 
glemmer mange. På 60 meters afstand kan 
man sagtens skyde isfuglen på meget lavere 
hastighed, men flyver den lige forbi en, skal 
der helt andre tal på bordet, selvom man 
panorerer samtidigt.

ISO indstillinger
Kloge hoveder siger, at man altid skal køre i 
rigtige/lige tal. altså 200-400-800-1600-3200, 
da de andre er "teknisk tilvirkede " ISO tal. 
Jeg ved det ikke, men forsøger dog at følge 
rådene, når jeg har tid til at kigge efter. Ellers 
drejer jeg til det passer med det jeg ønsker. 
Foretrukne ISO er 800, da det er den der ved 
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normalt sollys giver mig den ønskede 
lukketid og blænde ved 80 % af mine billeder 
af flyvende fugle med D4, med D800 er det 
ISO 320-400, da den ikke er så god ved høj 
ISO, det svinger fra kamera til kamera, find 
selv dine max grænser.

Blændeindstillinger
Jeg blænder næsten altid ned til blænde 5 på 
min 600mm-objektiv, der synes jeg den gør 
det bedst. Kun hvis jeg er meget presset på 
lyset, går jeg op på blænde 4.

Lidt om skarphedsdybder
600mm objektiv: Blænde 5/ afstand 5 meter: 
1 cm foran og 1 cm bagved er der skarpt, 
resten i dybde er uskarpt.
800mm objektiv: Blænde 5/ afstand 5 meter: 
under 1 cm foran og bagved 
1000mm objektiv: Blænde 9/ afstand 5 
meter: 1 cm foran og bagved
600mm objektiv: Blænde 16/ afstand 5 
meter: 3 cm foran og bagved
600mm objektiv: Blænde 16/ afstand 20 
meter: 50 cm foran og bagved

Det er meget sjældent der er lys nok til så 
store blændetal/lille blænde, når der også 
skal være lidt lukketid.
Jeg bruger 90% af gangene aldrig mere end 
blænde 9, oftest mellem 5.6 og 7.1 og 
kommer du over blænde 16 kan det gøre 
mere skade end gavn alt efter objektivets 
kvalitet. Der kan skabes noget, der kaldes 
diffraktion.

Lidt om brug af 
telekonvertere
Telekonvertere stjæler lys og mindsker 
skarphedsdybden.
Bruger jeg telekonverter, blænder jeg altid 
yderligere ned for at få bedst skarphed.
En telekonverter er en indsats (mellemstykke 
med linse) der sættes imellem kamera og 
objektiv, og som forlænger brændvidden med 
den faktor, man var valgt.
Hvis du således køber en 1.4 konverter og 
sætter på en 300mm F4 få du en 420mm 
(300x1.4) F5.6 (F4 x 1.4=5.6), da 
blændetallet også stiger tilsvarende, jeg 
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ændrer så yderligere blænden til f.eks. 7.1
Her er nogle eksempler:
600mm F4:
med 1.4x = 5.6 jeg vælger: 7.1
med 1.7x = 6.7 jeg vælger: 8
med 2.0x = 8 Jeg vælger: 10

Husk også at telekonvertere sænker 
fokushastigheden og skarpheden. Jo højere 
faktor jo værre er det. Og på nogle objektiver 
forsvinder autofokus med f.eks. 2.0 og på 
andre ikke. Bare det at man sætter flere 
elementer på mindsker skarpheden, så det 
optimale er naturligvis uden. Men så er vi 
ikke så tæt på fuglen, som vi gerne ville 
være. Canon laver ikke en 1.7 konverter men 
kun 1.4 og 2.0. Der findes også andre 
mærker der passer til flere fabrikater.
Bemærk at langt fra alle objektiver kan 
påmonteres telekonverter. Jeg anbefaler 
mest brug af disse i godt vejr, og når fuglen 
er rimelig tæt på, fordi det giver de bedste 
resultater.

Til fugle fotografering anbefaler jeg objektiver 
med fastbrændvidde i stedet for zoom, evt. 
monteret med telekonverter. Min erfaring er 
at de generelt tegner skarpere. 
De sidste anbefalinger jeg vil give dig er, at 
du altid skyder manuelt, for så lærer du noget 
af din fejl. Det gør kameraet ikke og at lave 
en favorit indstilling som dit kamera altid 
starter på, når du tænder den; altså sæt ISO, 
lukketid og blænde m.v. til det samme hver 
gang du pakker sammen, så ved du hvor du 
starter - hver gang. Det var alt fra mig i denne 
omgang. Er du lige begyndt at fotografere vil 
det nok virke noget teknisk, men gem det og 
vend tilbage og læs senere, så forstår du det 
nok bedre.

Vil du se flere billeder fra mig er du 
velkommen til at klikke ind på 
http://tafoto.phosee.dk/personal
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Glæde kan være livsfarlig for en 
sangfugl

Om Dompappen
Uddrag fra A. Brehms: Dyrenes Liv, 1907, 
side 59
”Dompappen kan i Fangenskab blive 
overordentlig tam og inderlig hengiven. Den 
besidder i det hele en meget levende følelse, 
og der haves eksempler på, at den kan dø af 
alt for stærke sindsbevægelser. Her er blot et 
Eksempel: En gammel Herre måtte gøre en 
Rejse, og under hans fraværelse var hans 
Dompap meget stille og sørgmodig. Fuglens 
Glæde kendte ingen grænser, da dens Ven 
og Herre kom tilbage; den slog med 
Vingerne, bøjede sig hilsende for ham, som 

det var blevet lært den, sang for ham, 
flagrede op og ned i Buret, blev pludselig 
rolig – og faldt død til jorden. Glæden havde 
dræbt den.”

NY VIDEN OM VORES FUGLE 
ANNO 1907 (DEL 2)

AF GERD BONNESEN
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GRÅSPURVE IAGTTAGELSER
AF GERD BONNESEN

H ele vinteren 2012-2013 har en 
gråspurvehan haft sin overnatningssted 

i et lille hulrum under et tagspær på vores 
overdækkede terrasse. Tagspærret ligger lige 
over døren til terrassen. Gråspurven 
ankommer ved solnedgang og lader sig der 
forstyrre, når vi går ud og ind ad havedøren. 
Men efter solnedgang falder den i dyb søvn 
og lader sig ikke genere af vores færden. Vi 
kan grille i røg og damp på terrassen, stå i 
døren og snakke, gå ud og ind ad døren, og 
sågar lyse på den med en lille lygte, den lille 
spurv sidder helt stille, som om den ved, at 
den er tryg i mørket. I de iskolde vinternætter 
har vi set, hvordan den har pustet sig op og 
fyldt hele hulrummet ud, for at holde varmen.

Vi har en anseelig flok gråspurve i hækken i 
haven. Hvor de overnatter ved vi ikke, men 
”vores” lille spurv har altså valgt at bo single 
under spæret.
Her omkring 20. maj overnatter gråspurven 
ikke længere under spæret. Til gengæld er 4 
par i fuld gang med at fodre deres store 
unger i vores mejsekasser.

Ifølge O. Helms: Danske Fugle ved Hus og 
Have, 1924 S. 73. kan gråspurvene af og til 
finde på at bygge rede frithængende. 
”Hen i marts kan Redebygningen allerede 
finde sted, og reden anbringes på de 
forskelligste steder: oppe i straatag, i et Hul i 
Muren, under Tagskæg, paa et Bjælkehoved, 
i en Stærekasse eller i en tæt Busk, 

undertiden ganske frit i et Træ og da 
oftest Kolonivis.
Hvor reden anbringes i et Hul, behøves kun 
en ringe udforing med Straa og Rodtrævler; 
anbringes den frit, bygges en meget stor 
kugleformet Rede af grovere Materiale, 
mest Græsstraa, indvendig foret med 
store Fjer; Indgangsaabningen er på 
Siden.”

Ifølge Finn Salomonsen: Danmarks Fugle, 
1962 S. 680-82 skyldes det gråspurvenes 
slægtskab med væverfuglene, som yngler i 
kolonier.

Klaus Dichmann har set frithængene 
gråspurverede i et træ på Skovvej i 
Sønderborg i starten af 1970erne, men har 
ikke set én siden. Vi tænker om bygning af 
frithængende reder er en færdighed, som 
gråspurvene måske har ”glemt”, i takt med at 
deres redemuligheder i menneskelig 
bebyggelse er blevet mere tilgængelige? 

E r der nogle af Panurus læsere, der har 
set frithængende gråspurvereder på 

deres matrikel eller andre steder? I så fald vil 
redaktionen meget gerne have fotos der 
dokumenterer dette, til at blive vist i Panurus.

Spansk (!) spurv, Lesbos   Foto: K. Dichmann
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STOR SKALLESLUGER / NATUGLE
FORTÆLLING/ IAGTTAGELSER OVER 8 ÅR

AF GERDA CLAUSEN
De sidste 8 år har stor skallesluger ynglet i 
vores have. Først i det store gamle 
valnøddetræ – og siden i opsat redekasse. 
Da redekassen kom op skiftedes stor 
skallesluger og natuglen til at ruge i 
henholdsvis valnøddetræ og redekassen.
I januar 2011 måtte det gamle hule 
valnøddetræ fældes, da der var stor risiko 
for, det ville vælte i storm og beskadige 
stuehuset. Inden da havde vi sørget for 
endnu en redekasse, så uglen ikke skulle 
blive hjemløs. Men selv da liften til 
træfældningen var kørt i stilling i haven, sad 
uglen stadig i sit hul i træstammen. Den gav 
ikke op – næsten som kaptajnen, der forlader 
det synkende skib, som sidste mand.
Heldigvis flyttede natuglen dog ret hurtigt ind 
i den nye redekasse, og fik samme forår 3 
unger, der alle blev flyvefærdige og holdt til 

her i haven og området hele sommer og 
efterår 2011.

Vi bor med et fredet voldsted i vores have, og 
det er der i dammen til voldstedet stor 
skallesluger hvert forår (nu gennem 8 år) er 
kommet for at yngle. Fordi dammen er helt 
tæt på huset, har det været muligt at iagttage 
skalleslugerens adfærd og timing på ganske 
tæt hold.
De sidste 4 vintre med meget frost, er 
skalleslugerparret dukket op den allerførste 
dag dammen har været isfri. Vi ser dem 
trofast flyve hen over området for at holde 
øje. Således også i år, hvor der pludselig kom 
varme dage med forårstegn, og 2 stor 
skalleslugerpar indtog dammen. Men 
hvorefter dammen frøs til igen, og nu kredser 
de troligt herover hver morgen.
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Skalleslugerparret opholder sig ikke hele 
dagen i dammen. Ofte kommer de om 
morgenen og måske igen hen på 
eftermiddagen.
Vi ser hvordan parret følges ad ved forårets 
start. I perioden, hvor hunnen lægger æg, 
kommer de sammen, - hun flyver i kassen, 
han opholder sig en tid i dammen, hvorefter 
han letter og flyver af sted. I rugeperioden ser 
vi kun hannen på korte visit.

Kassen hunnen ruger i sidder på et træ, der 
står helt tæt ved dammen. Således har vi set 
hunnen kalde/lokke ællingerne ud af kassen, 
mens hun svømmer rundt nedenfor. Denne 
scene oplevede vi også i 2012, hvor hun 
søndag d. 6.maj kaldte 18 små ællinger ud til 
det frie fald 6m ned i vandet.
Efter en 5-6 timer, hvor hunnen og ællinger 
skiftevis svømmer og hviler på store sten i 
vandet, forlader skalleslugerhunnen os med 
sine ællinger for at trække ned til stranden.
Også det er en spændende iagttagelse. 
Hunnen står i haven og kalder ællingerne op 
af dammen.
Da voldstedet er kantet med 1 m høj 
kampestenskant, er det en stor udfordring for 

ællingerne at komme op. Er der blot en 
enkelt ælling, der ikke kan komme op, bliver 
alle sendt i vandet igen, og efter en 
svømmetur og lille pause gøres et nyt forsøg.
”Vores” skalleslugerhun vælger den 
asfalterede vej til stranden, i stedet for at 
vælge marken og et sprøjtespor lige ved 
siden af. Vi har stået i haven og fulgt hunnen 
drage af sted med rækken af ællinger efter 
sig de første 800 m ned af vejen mod 
stranden. - Så er hun halvvejs – vejen drejer, 
og vi kan ikke følge med længere. Kun 
krydse fingre for hun når sikkert frem, og 
håbe på et gensyn næste forår.

Vidste Du at...
-Stor skallesluger er Sønderborg kommunes ansvarsart
-Det er en hulrugende art (bygger rede i større træhuller, som dog det desværre ikke er 
mange af
-frivillige fra OAS har opsat ca. 70 redekasser
-der i sidste år ynglede mindst 27 par i kommunen svarende til ca. en tredjedel af hele 
Danmarks bestand 
-ungerne kort efter klækningen hopper ud 
af hullet, som kan ligge på 10 meter over 
jorden
-ungerne herefter bliver ledt til vandet som 
kan ligge op til 1km fra reden
-der i 2007 ynglede et par på en altan i 
Jernbanegade, Sønderborg
-arten næsten udelukkende lever af små 
fisk som de fanger med dens specielle 
savtakkede næb (heraf også deres tyske 
navn "Gänsesäger" 

Foto: Svend Ove Jensen
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I forbindelse med fremvisning af nogle 
billeder kom ideen om at lave en lille 
gættekonkurrence. Artiklens forfatter har 
klippet 3 fotoer (som bestemt ikke er valgt 
grundet deres kunstneriske eller tekniske 
kvalitet). Alle fugle kan (lige nu) træffes i 
Danmark. Billederne har forskellige 
sværhedsgrader men ved hjælp af en god 

fuglehåndbog (og evt. lidt recherche) burde 
mange kunne komme frem til, hvilke arter det 
drejer sig om. Svarene kan sendes til 
gaborgraehn@gmail.com og i næste udgave 
vil de rigtige svar (og til dels nogle bedre 
fotoer af arterne) blive præsenteret.
Jeg modtager desuden MEGET gerne fotoer 
af andre "gættefugle" til senere numre.

FUGLEQUIZ
AF GABOR GRAEHN

1

2

3

1) Den travle: Yngler 
forskellige steder i 
Sønderjylland og har 
en speciel betydning 
for "amtet".

2) Sangeren: den er straks lidt 
sværere. Fuglen er ikke hyppig, 
ofte vanskeligt at få øje på men 
dens sang er umiskendelig.

3) Den svære: Yngler i hele 
Danmark (fuglen på billedet er i 
gang med at bygge rede) men 
man skal virkelig kende 
kendetegnene godt for at kunne 
bestemme den på billedet. En af 
de sidste udgaver af "Fugle i 
felten" havde en artikel om 
bestemmelse af arten.
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Foto: Kaj Abildgaard

SET OG HØRT
FEBRUAR - APRIL 2013

AF KARL SCHLICHTER

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. 
Visse arter kan være markeret med (SU), og 
derfor skal observationen først forbi 
Sjældenhedsudvalget, før en endelig 
godkendelse accepterer observationen. 

Efter oplistningen af de gode observationer, 
som er sket i de 3 måneder februar 2013 til 
og med april 2013, er der en status fra 
Sjældenhedsudvalget på de arter, som er 
blevet set i Sønderjylland, og som skal 
forelægges Sjældenhedsudvalget.

Februar 2013

Middelhavssølvmåge - set ved Skovby, Als 
den  6.2 

Marts 2013

Hvidvinget måge - set ved Nordborg Sø den 
14.3 - 15.3
Ørnevåge (SU) - Nørresø ved Tønder den 
16.3

April 2013

Steppehøg - set ved Margrethe Kog den 16.4
Rødhovedet and - set ved Uge den 31.3 - 
14.4
Damklire - set ved Saltvandssøen den 28.4

Status fra Sjældenhedsudvalget 
den 15.5.2013
Sjældenhedsudvalget holdt møde i midten af 
marts 2013. For det sønderjyske område er 
der blevet behandlet følgende:
Nogen undrer sig måske over 
fugleobservationer, som er nævnt under 
status fra Sjældenhedsudvalget, og som ikke 
er blevet nævnt som observationer fra DOF-
basen. Det kan godt forekomme, hvis 
observationen ikke er meldt ind til DOF-
Basen eller måske først lang tid senere.

Godkendte observationer

Prærieløber (okt. 2012) Ballum Enge
Hvidskægget terne (maj 2012) Hasberg Sø
Hvidskægget terne (aug. 2012) Hasberg Sø
Amerikansk pibeand (apr. 2012) Ny 
Frederikskog og Vidåslusen
Amerikansk Hjejle (okt. 2012) Ballum Enge
Amerikansk Sortand (maj 2011) Lakolk 
Strand

Under behandling
Prærieløber (maj 2013) Margrethe Kog
Terekklire (jul. 2012) Saltvandssøen
Ørnevåge (mar. 2013) Nørresø ved Tønder
Amerikansk sortand (mar. 2013) Lakolk 
Strand
Sibirisk Hjejle (okt. 2012) 2 rapporter begge 
fra Ballum Enge
Tornhalesejler (okt. 2012) Juvre sand.

Forkastede observation

Gåsegrib (jul. 2012) Sønderå, Tønder

Observationen af en tornhalesejler, som 
stadigvæk er under behandling, har dog fået 
Sjældenhedsudvalget til at tilføje arten som 
en ny godkendt art for Danmark. Så mon 
ikke, at næste skridt bliver, at observationen 
også bliver godkendt.

Hvidvinget måge Nordborg sø
Collage: Bjarne Nielsen
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HAVØRNENE PÅ ALS
AF KAJ ABILDGAARD

V i blev noget chokeret, da der d. 4. april 
kom melding om fundet af en død 

havørn ved Hørup Skov.
Klaus Dichmann tog ud for at besigtige 
forholdene, og i løbet af få dage blev ørnen 
sendt til undersøgelse for evt. forgiftning eller 
anden dødsårsag i København.
Svaret kom efter ca. en måned og lød på, at 
der ikke kunne registreres giftstoffer eller 
andet mistænkeligt ved ørnen.
Bekymret som jeg var over at det skulle være 
gået ud over ”vores” ørne på Nordals, kørte 
jeg op for at besigtige reden. Til delvis 
beroligelse kunne jeg se, at der lå en ørn på 
reden. Problemet var dog, at det kunne være 
dens mage, som det var gået ud over, og 
med kun 1 forældrefugl ville udrugningen 
næppe kunne gennemføres.
Chok nummer 2 kom, da der d. 14. april kom 
yderligere en melding om fundet af en død 
havørn nu ved stranden ud for Blans. Her var 
der kun under 2 kilometer til reden på den 
anden side af Als Sund. Også denne ørn blev 
i løbet af få dage sendt ind til undersøgelse 
ved DTU. Den 24. maj kom der svar. 

Sandsynlig dødårsag var akut 
lungebetændelse samt infektion i leveren. 
Der var ingen tegn på forgiftning. Fuglen var 
en hun.
Efter fundet af denne fugl kørte jeg igen til 
Nordals. Denne gang kunne der ikke ses fugl 
på reden. To kontrolbesøg efterfølgende gav 
samme resultat.
Situationer må herefter være, at den første 
ørn nok var en ”tysker”. Den anden må være 
hunnen fra ”vores” rede. Der gøres dog 
stadig observationer af en ørn på Nordals, så 
der er håb om, at den tilbageværende kan 

finde sig en ny mage 
næste år.
Der ses til stadighed 
en del ørne i vores 
område, hvilket nok 
skyldes 
overbefolkning i 
Tyskland. Vi har flere 
steder under 
observation for mulig 
ny rede. Omkring 
golfbanen ved 
Sønderborg er der set 
et ørnepar dagligt i ca. 
en måned. Stedet 
kunne godt fra næste 
år blive et nyt 
ynglested.
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MILITÆRETS ØVELSESOMRÅDE 
KÆR VESTERMARK I 

SØNDERBORG
AF KAJ ABILDGAARD / OAS

I  forbindelse med lukning 
af Sønderborg Kaserne 

om ca. 1 år skal der tages 
stilling til, hvad der skal 
ske med øvelsesområdet, 
der er på ca. 145 ha.
Vi har gennem årene brugt 
området til fugleture både i 
foreningsregi og som 
enkeltpersoner. Stedet er 
vores bedste lokalitet for 
nattergal, men derudover 
forekommer mange andre 
sangere f. eks. 
græshoppesanger. Rødrygget tornskade 
plejer også at forekomme.
Kommunen, ejendomsmæglere og 
byggefirmaer øjner straks en mulighed for at 
få en økonomisk gevinst ved at opføre boliger.
Modsat står Danmarks 
Naturfredningsforening, som ønsker en 
fredning af området, hvilket både DOF og 
OAS støtter. Samtidig er der oprettet en 
støttegruppe af de personer, som tidligere 
kæmpede for kasernens bevarelse. Denne 
støttegruppe har opbakning fra en lang 
række foreninger.
Kommunen har en ide’ om, at det vil være 
attraktivt for den at få bygget en række nye 
boliger. Desværre er det allerede sådan, at 

der findes en hel del boliger flere steder, som 
ikke har kunnet sælges. Endvidere er byen i 
den situation, at en stor del af de unge rejser 
fra byen for at gennemføre en uddannelse, 
og de kommer sjældent tilbage. Derudover 
må man forvente, at der kommer en del 
boliger på markedet, fordi 
gennemsnitsalderen for indbyggerne er ret 
høj. Man ser allerede nu en del boliger i 
landområdet, som ikke er til at få solgt.
Det militære område er med sin beliggenhed 
langs med Als Sund omfattet af 
”Strandbyggelinjen”, hvor der ikke må bygges 
indenfor 300 m. Derudover er der mange 
fortidsminder, og endelig må man ikke 
glemme stedets betydning som 
krigsskueplads i 1864. Der vil også opstå 
støjproblemer fra skydebanen ved evt. 
bebyggelse.
Området er gennem mange år blevet brugt af 
en række foreninger, og der ligger klubhus for 
både skytter og hundetrænere. Ved en 
fredning kan disse samt skydebanen bevares.
Det må være sådan, at området bevares i sin 
nuværende form, helst med en fredning, til 
gavn for byens indbyggere, i stedet for at det 
bliver reserveret til enkelte personer i form af 
byggegrunde.
Den store opbakning fra et utal af foreninger 
viser også, at det må være det rigtige.

Foto: Klaus Dichmann
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Er du medlem af OAS?

GÆT EN FUGL
AF KAJ ABILDGAARD / OAS

S å blev det igen tid for den næsten årlige 
konkurrence i Sønderborg Ugeavis 

”Gæt en fugl” arrangeret af OAS.

Svend Ove Jensen havde fundet et af sine 
gode fuglefos frem. Denne gang var det en 
almindelig Ryle.
Optiker Bleshøj stillede velvilligt en god 
kikkert af mærket Vortex på højkant. 
Gættekonkurrencen er vældig populær. Over 
400 mails kom der ind, så redaktørens 
mailpostkasse var ved at sprænges.
1 præmien var den ovenfor omtalte kikkert. 2. 
og 3. præmien var en stor fuglebog. 
Derudover fik alle3 et års gratis medlemskab 
af OAS. Vinderne blev hhv.:
Kaj Mikkelsen, Bjerggade 41, 6400 
Sønderborg.
Rasmus H. Pedersen, Grundtvigs alle 139 st. 
tv., 6400 Sønderborg
Kæthe Gregersen, Tulipanvej 5, 6440 
Augustenborg

De ønskes alle 3 tillykke med præmierne, og 
vi siger tak til optiker Bleshøy for gaven.

Vidste Du at...

-"Panurus", som både har givet navn til dette 
blad og er OAS' logo er det videnskabelige 
navn for skægmejsen (Panurus biarmicus)
-det første danske ynglefund af skægmejsen 
er fra Sønderjylland (Mjang) fra 1966
-Skægmejsen er en standfugl, dvs. at den 
overvintrer i Danmark, bestanden svinger 

Med sidste nummer af Panurus 
sendte vi girokort med ud.
De fleste har derfor betalt 
indeværende års kontingent, 
som stadig kun er på kr.100,-. 
Skulle du være blandt de få, 
som har fået lagt girokortet for 
langt væk, så er vi nu så langt 
henne på året, at det må være 
tid at finde det frem og få denne 
sag ud af verden.
Beløbet kan også indbetales via 
netbank.
Reg. nr. 1551.
Konto nr. 9104429.

derfor meget afhængigt 
af vinterne
-Skægmejsen ikke er 
en "rigtig" mejse men 
derimod et medlem af 
timaliefamilien 
(papegøjemejser)
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FORMANDENS KIKKERT
AF GERT FAHLBERG / DOF-SJ

To par Storke i 
Sønderjylland

For ikke ret mange år siden blev den Hvide 
Stork erklæret uddød i Danmark, og set i det 
lys er det særdeles glædeligt, at vi netop i 
dette forår har ikke mindre end to par storke 
ynglende i Sønderjylland. 
Det ene par nær Tinglev, hvor det også 
ynglede sidste år, og som noget nyt nu også 
et par ved Købingsmark på Nordals. Det er 
første gang siden 1954 at storken yngler på 
Als, så det må betragtes som en stor 

overraskelse at storken har slået sig ned her. 
Der skal også lyde en ros til snarrådige 
borgere, der efter at have set storkene gå 
rundt i området et par dage, hurtigt fik rejst 
en pæl med en rede, som storkene 
overraskende nok hurtigt tog i brug – og i 
skrivende stund skulle der være æg i reden.
Tilføjelse: Storkene på Als har tilsyneladende 
opgivet reden og har ikke været set siden 
sidst i maj-måned.

Døde Havørne
Langt mere trist er det, at man her i det tidlige 
forår har fundet to døde Havørne – begge 
voksne fugle. Den ene i Hørup Skov på Als, 
og den anden var drevet i land ved Als Fjord 
nordvest for Ballebro. Der var ikke synlige 
skader på nogen af fuglene, men begge fugle 
er sendt videre til undersøgelse, for at fastslå 
dødsårsagen. Vi venter spændt på resultatet, 
og håber ikke at ørnene har været udsat for 
forgiftning, som det desværre har været 
tilfældet andre steder i landet.

Se også artiklen på side 23

Lærkepletter
I formandens kikkert for et år siden skrev jeg, 
at DOF-Sønderjylland og DOF-Vestjylland 
skulle indgå i et samarbejde med landbruget 
om at etablere såkaldte lærkepletter (bare 
pletter i kornmarker), for at fremme lærker og 
andre agerlandsfugles muligheder for at 
yngle i vort hårdt udnyttede landbrugsland.
Desværre kunne man ikke finde landmænd i 
vores del af landet, der havde lyst til at være 
med i projektet, men det kunne man heldigvis 
i Vestjylland, hvor projektet blev gennemført i 
to områder – og med stor succes. 
Tællingerne viste klart, at der var en større 
bestand af især Sanglærker her, 

De 2 alsiske storke, mens det stadig var på 
plads Foto: Klaus Dichmann

Syngende sanglærke Foto: S O Jensen
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sammenlignet med dele af samme mark 
uden lærkepletter. Desuden virkede 
lærkepletterne som gode 
fødesøgningsområder for en lang række 
andre fugle.
Metoden er stort set omkostningsfri for 
landmændene, så vi må håbe at lærkepletter 
kunne blive en del af kulturen, også i vores 
del af landet.

Kaproningsbane på 
Haderslev Dam.

I januar var Jørn Sørensen og jeg til møde i 
Hadeslev i forbindelse med planer om at 
etablere en kaproningsbane på Haderslev 
Dam. Vore bekymringer gik især på 2-km 
banen, som kommer til at gå ret tæt på de 
fuglerige øer midt på nordsiden af søen. På 
Mågeøen findes en stor koloni af 
Hættemåger, en mindre koloni af Fjordterner 
og også ynglende Sorthovedet Måge.
Mødet fik dog et udmærket resultat, idet der 
var god forståelse for vore bekymringer, og 
det aftaltes at 2-km banen først måtte bruges 
efter fuglenes yngletid (efter 15. juli), og at al 
bådtrafik og træning skulle foregå længst 
væk fra fugleøerne. På den måde kan der 
være plads til både ynglefugle og andre 
brugere af naturen på Haderslev Dam.

Naturstyrelsen
DOF har fra i år fået ret til at være med i alle 
Naturstyrelsens brugerråd rundt omkring i 

landet. Hidtil har vi kun været repræsenteret i 
Naturstyrelsen Vadehavet, men har nu også 
fået en plads hos Naturstyrelsen 
Sønderjylland. Egon Iversen er blevet vores 
repræsentant her, hvor der er mulighed for at 
tale fuglenes sag på statens områder.
I den forbindelse kan det også nævnes, at 
DOF har erfaret at større millionbeløb af 
jagttegnmidlerne står til rådighed til 
naturforbedringsprojekter – blandt andet på 
Naturstyrelsen områder. DOF-Sønderjylland 
har derfor sendt to forslag til Naturstyrelsen 
med henblik på naturforbedringer. Det ene er 
et forslag om hævelse af vandstanden i 
Lindet Kongemose og det andet er etablering 
af vandhuller i Frøslev Mose til gavn for de 
ynglende Traner og løgfrøen.
Vi håber Naturstyrelsen tager handsken op 
og ser positivt på vore projektforslag.

God og fuglerig sommer
Til sidst et ønske om en god sommer med 
mange gode fugleoplevelser. Vi kan håbe på 
et godt yngleår for vore Storke, Havørne, 
Traner og måske Biæder.
Skulle du mangle udstyr eller tøj til dine 
fugleture, kan jeg kun opfordre til at bruge 
foreningens naturbutik – Naturbutikken. 
Butikken har i de seneste år haft en faldende 
omsætning, hvilket også er gået ud over 
DOFs økonomi. Så du støtter et godt formål 
ved at gå ind på naturbutikken.dk, og se om 
der er noget for dig.

Sorthovedet måge Foto: Lars Hansen
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FUGLETURE OG 
ARRANGEMENTER I 
SØNDERJYLLAND
OAS/DOF-SØNDERJYLLAND

Margrethe-Søen, Gråsten
Onsdag d. 7. august kl. 9:00 – 11:30. 
Vi kikker på skovens og søens fugleliv. 
Mødested: P-pladsen ved skovkanten nær 
"Margrethe-Søen". 
Indkørsel fra Felstedvej ca. 2-3 km fra slottet i 
Gråsten.
Turleder: Anker Hansen. Tlf. 22 66 02 15. 
Ring evt. om samkørsel.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland

Aftentur til Trillen
Tirsdag d. 13. august kl. 19:00 – 21:00. 
Vi kikker efter vadefugle, ænder, gæs med 
mere.
Skægmejsen er hørt tidligere år, men er nok 
forsvundet pga. af strenge vintre?
Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.
Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05. 
Ring evt. om samkørsel.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland

Tårnenes dag ved Hindemade, Haderslev
Søndag 18. aug. kl. 06:00 - 13:00
Mødested: Fugletårnet ved Hindemade, P-

plads for enden af Hindemadevej
Medlemmer af DOF Sønderjylland bemander 
tårnet, og vi konkurrerer med andre tårne om 
at se flest fuglearter. Konkurrencen er for 
sjov, og alle er velkomne til at kigge forbi og 
få en snak om fugle. 
Kontakt: Elisabeth Bech, Tlf. 20 40 69 19
Arr.: DOF-Sønderjylland, Haderslev 
lokalgruppe

Fugle ved Vadehavet
Lørdag 31. aug.  kl. 11:00 - 14:00
Vi går på udsiden af Ballumdiget og ser, hvad 
Vadehavet har at byde på 3 timer før 
højvande. 
Mødested: P-pladsen ved Ballum Kirke.
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934 
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Formiddagstur til Trillen
Fredag 6. september kl. 09:00 - 11:30
Vi ser på forskellige ænder og evt. vadefugle. 
Mødested: P-pladsen (Sønder Landevej) lige 
før Høruphav. 
Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05. 

Tornsanger Foto: Svend O Jensen

Digesvale Foto: Svend O Jensen
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Ring evt. om samkørsel. 
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland

Tyske Vadehav ved Schlüttsiel
Lørdag 7. september kl. 09:00 - 15:00
Vi tager til det tyske Vadehav ved Schlüttsiel, 
hvor vi bl.a. vil se rigtig mange skestorke. 
Mødested: P-pladsen ved Tønder 
Svømmehal, Sønderlandevej 4. Der er 
samkørsel. Husk pas og madpakke. 
Mødested: Tønder svømmehal - P-plads
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe
 
Fugle- og kunsttur til Vadehavet
Søndag 08. september kl. 09:30 - 14:00
Vi kører ud til nogle af lokaliteterne i området. 
Det kan være Ballum Sluse, Astrup Engsø, 
Rømødæmningen – vi får se. Derefter 
besøger vi billedkunstneren Else Pia Erz i 
hendes Galerie Erz i Skærbæk. Kunstneren 
har fugle i Vadehavet som sit foretrukne 
motiv. Vi spiser vores medbragte mad i 

hendes dejlige omgivelser og hører om og 
ser på hendes kunst. Læs mere på: 
www.galerie-erz.dk Tag proviant med til 
formiddagspause og frokost. 
Meget gerne tilmelding til Elisabeth Bech, 
elisabeth.bech@gmail.com , 20 40 69 19. 
Mødested: P-pladsen ved Hjemsted 
Oldtidspark, Hjemstedvej 60, 6780 Skærbæk
Turleder: Egon Iversen, 
e.iversen@stofanet.dk, 74 41 57 19 
Arr.: DOF-Sønderjylland

Oldenor
Lørdag 28. september kl. 09:00 - 11:30
Vi har før haft sølvhejre, hav- og fiskeørn + 
en masse ænder m.m. 
Mødested: P-pladsen på sydsiden i østlige 
ende. 
Turleder: Gabor Graehn og Hans J. Leth 
Hansen. Tlf. 63 12 33 44. Ring evt. om 
samkørsel. 
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland

Ballum Sluse  
Søndag 29. september kl. 12:00 - 15:00
Ballum sluse kan ved næsten alt slags vejr 
byde på noget godt. Lige nu er der en del 
vadefugle og ænder. Er vi heldige, så er der 
også mulighed for et besøg af havørnen, som 
vi ofte kan se her ved slusen. Kig forbi.
Mødested: Ved Ballum Sluse for enden af 
Ballum Slusevej.
Turleder: Karl Schlichter, tlf.: 74661396 / 
21450913      Arr.: DOF-Sønderjylland

Toppet skallesluger Foto: S O Jensen

Mudderklire Foto: Svend O Jensen

Bynkefugl Foto: Svend O Jensen
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