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DETTE NUMMER AF PANURUS
AF GERD BONNESEN

Orkanen, som tirsdag d. 29. oktober ramte
Danmark, hærgede særligt voldsomt i
Sønderjylland ikke mindst på Als. Vindstødene
sendte på blot få timer mange træer i jorden og
rev de fleste af bladene af træerne. Nye
lysninger står nu som åbne sår i skovene, med
træer som nærmest er flået over og smidt
omkring. Afrevne grene og knækkede stammer
har blotlagt en masse hulheder i træerne, hvor
fugle og andre dyr har
haft deres bolig. Set
gennem vores
menneskelige optik,
fremstår skovene
mange steder nu som
et syndigt rod, som
ikke just er en fryd for
vores øjne. Men i
naturen er rod lig med
den mangfoldighed af
liv, som vi værdsætter
så meget. Så vi kan
glæde os over, at de
væltede træer og
tilbageværende
stubbe, vil give
svampe, insekter,
pattedyr og fugle nye
fremragende
livsbetingelser, som
føde, bolig og
skjulesteder og på den
måde gavne den
biologiske
mangfoldighed - hvis
skovejerne altså vil
lade dem blive.
Sammenlignet med
orkanen på
Filippinerne har denne orkan været et vindpust.
Men alligevel forundres man over de stærke
naturkræfter, der kan være på spil, selv i vores
lille land.
Orkanen blev efterfulgt af stilhed. Et orange og
gult tæppe af nedblæste æbler lyser nu op
overalt i haverne, hvor rødkælkenes
eftertænksomme triller og gærdesmutternes

eksplosioner byder den ensomme novembers
morgengråhed trods. Den første nattefrost har i
slutningen af november iklædt landskabet fine
kniplinger, luften er klar. Så nu er det tid at
komme ud i landskabet og nyde de mange
vintergæster fra de nordligere breddegrader.
Årets sidste nummer af Panurus byder på en
oversigt over St. Hornugles fødevalg, baseret på
Poul Junks dokumentation. Jesper Toft fortæller

om sin og Thorkild Juhls
opdagelse og
iagttagelser af det første
ynglende
Vandrefalkepar i
Sønderjylland. Hans
Harrestrup har
researchet, hvordan
læger gennem historien
har fået udødeliggjort
deres navne ved at
lægge navn til
nyopdagede fuglearter.
Vi bliver taget med på
Bjarne Nielsens
research af mulige
redelokaliteter og
fourageringsområder for
Hvepsevåge i
Rinkenæs Skov,
Dyrehaven og Roden
Skov i starten af juli
2013.
Kommer tyrkerduen
virkelig fra Tyrkiet? Det
funderer Mette Sarus
Hansen over i endnu et
fint digt.
Endelig skal vi høre lidt
om den listige Stenugle,

som før i tiden kunne sætte en skræk i livet på
særligt frygtsomme mennesker.
Såfremt vi mod forventning ikke støder på
hinanden et eller andet sted derude i
vinterlandskabet, så mødes vi forhåbentlig til
generalforsamling og årsmøde i henholdsvis
OAS og DOF-S i starten af det nye år. Se
indbydelserne her i bladet. J

Et bo af Stor Gedehams (Vespa Crabro) er blevet
blotlagt af stormen. Sønderskoven, Als
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Også i 2013 kunne
man notere en ny
ynglende fugleart for
Sønderjylland, nemlig
vandrefalk. Ikke den
helt store
overraskelse, men
forløbet indeholdt
alligevel nogle
overraskende og
interessante
iagttagelser.

Som det fremgik af
Panurus nr. 1, 2010,
blev der i oktober
2009 på mit initiativ
opsat en redekasse til
vandrefalk på
Enstedværket ved
Aabenraa Fjord.
Kassen blev gratis
leveret af Uwe
Robitzky fra ”AG
Wandenfalkenschutz
Schleswig-Holstein”,
og opsat med hjælp fra medarbejdere på
værket, der jo ejes af DONG Energy. Kassen
sidder i ca. 80 m højde over havet, og ses
tydeligt fra østsiden.

Det er Thorkild Juhl og jeg selv, der primært har
holdt øje med redekassen og falkene, og det er
vore fælles oplevelser fra forår og sommer
2013, der her gengives i en sammenfattet form.

Vi har gennem flere år set op til flere falke ved
værket, men der var ikke direkte tegn på yngel,
og de fleste fugle blev set i vinterhalvåret. Men i
marts 2013 kunne vi for første gang konstatere
et par, der med skrigen og kurmageri , lagde op
til, at der måtte være noget alvorligt i gære
denne gang.  De to falke sås stort set altid
sammen, og f.eks. spiste et bytte sammen d.
28.3. Man kunne sidst i marts og i begyndelsen
af april høre hunnen sidde og tigge hannen om

ham med en
langtrukken skrigen.
Parring sås flere
gange.

Den 31. marts så vi
hannen komme med
et bytte og flyve ind i
redekassen kl. 11.30,
hvorefter han fløj ud
igen uden byttet.
Straks efter fløj
hunnen ind og tog
byttet med ud, og
spiste det på den
udvendige trappe på
nordsiden af den store
bygning, EV3. Kl.
12.00 fløj hannen ud
over fjorden, og
fangede hurtigt en lille
fugl, som den kom
tilbage med og
plukkede på nævnte
trappe. Han begyndte
at spise af fuglen,

mens hunnen igen sad en trappeafsats længere
nede og tiggede med langtrukne skrig, mens
den baskede med vingerne som en unge. Så
gav hannen resten af byttet til hunnen, som fløj
ind i redekassen med det, og blev der inde da
jeg gik fra stedet.

I de følgende dage sås begge fugle stadig, og
parring blev sidst set d. 9. april. Derefter fulgte
en periode, hvor vi næsten ikke så noget til
falkene, og selv flere timers observation ved
kassen gav ikke noget resultat. Vi havde
egentligt regnet med at hunnen nok rugede, og
at vi bare ikke havde været heldige at se
aktivitet ved kassen, men selv efter forventet
klækning skete der stadig ikke noget ved
redekassen. D. 20.5. var hunnen ikke set i over
40 dage, og vi måtte gå ud fra at yngleforsøget
var kikset, og hunnen tilsyneladende forsvundet.

FØRSTE YNGLEFUND AF VANDREFALK
 I SØNDERJYLLAND

AF JESPER TOFFT

Enestesdsværket med redekassen
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Men d. 4. juni sås så igen to falke, en han og en
hun. Hunnen så dog meget mørk ud – ensfarvet
brun og med kun få pletter på undersiden.
Faktisk lignede den ikke en vandrefalk på
farven. Så vi måtte gå ud fra, at det var en
meget mørk et-årig hun, der havde fået lov at
være i området, ja, måske endda var ved at
danne par med den gamle han.

Så en måned efter – hvor vi overhovedet ikke
havde regnet med, at der kunne ske noget
m.h.t. yngel – tog historien en uventet drejning!
Den 4. juli så jeg pludselig 3 fugle sammen,
som spiste af det samme bytte. Lyset var dog
ikke så godt, men det var dog tydeligt, at der ud
fra størrelsen at dømme, var tale om 2 hanner
og en hun. Hvad var nu det? D. 8. juli var det
tydeligt, at der var tale om et par og én unge, og
at ungen var en han! Den tiggede efter mad, og
blev fodret kl. 9.40 og kl. 11.00. I perioden
herefter kunne man dagligt se hele familien,
enten aktive – eller hvilende/ sovende. Ungen
sad eller lå i begyndelse mest på de flade tage
på værket, og først senere havde den
tilsyneladende fået så meget balance og stærke
ben, at den kunne sidde i længere perioder på

de stålrør, vindueskanter, lamper og gesimser,
hvor de gamle sidder. Nogle gange måtte man
vente en halv eller en hel time på at få fuglene
at se. Men var man på stedet et par timer,
kunne man ikke undgå at opleve aktivitet. Ofte
kom ungen flyvende og skrigende efter især
faderen, som nogle gange ignorerede, andre
gange fløj ud på jagt. De gange, hvor vi så de
voksne flyve målrettet af sted fra værket og
bagefter komme hjem med bytte, gik der oftest
fra 10 til 40 minutter, én gang kun 2-3 minutter.
Hunnen fangede flere gange duer, mens vi ikke
så hannen komme med større bytte end
småfugle.

Den 19. juli fik vi lov at komme ind på værkets
område, og åbnede sammen med John Vonsild
fra værket redekassen. Da vi kom op på taget
af EV3, hvor kassen sidder, kom først hunnen
og straks efter også hannen og fløj skrigende
(varslende) omkring os i store buer. Det varede
dog kun få minutter, så tav de og satte sig et
eller andet sted. Senere kom ungen flyvende
forbi nogle gange.  Som forventet var der ikke
ynglet i kassen, bl.a. var der stort set ikke
ekskrementer at se. Men der lå dog et æg og en
del fjer fra bytte (se foto). Af de fjer fra kassen
og andre steder på taget, som vi fandt og kunne
bestemme, var sanglærke, måger, tamduer,
skovsneppe, bogfinke og gråspurv.

I august-september sås fuglene stadig i
området, men det kunne se ud som om, at
ungen blev selvstændig i løbet af september –

En af falkenes udsigtsposter ca. 140m over havet

Ubrugt æg i redekassen 19.7.2013
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oktober og derpå muligvis forsvandt. Der er ikke
set mere end to fugle ad gangen siden
september.

Efterfølgende må vi således konstatere, at
falkeparret alligevel fik ynglet succesfuldt, men
at ynglestedet må have været et ukendt sted på
værket. Det er svært her bagefter at gætte på,
hvad der er sket i det overraskende forløb. Men
vi tolker det således, at hunnen har lagt det
første æg i redekassen, og derefter – af ukendte
grunde – har flyttet redested, hvor nok
yderligere 1-2 er lagt, og hvor resultatet altså
blev én udfløjet unge. Ifølge faglitteraturen går
der ca. 70 dage fra påbegyndt rugning til ungen
er flyvefærdig. Med  en vurderet påbegyndt
rugning i dagene d. 12.-15. april, kan det passe
med, at ungen var flyvefærdig i sidste tredjedel
af juni, og vi så den første gang d. 4. Juli.

Det har været en spændende proces at følge,
og selvfølgelig især fordi det sammen med et
parallelt fund ved Skærbækværket ved
Fredericia, blev det første ynglefund i Jylland i
nyere tid.
Jeg kan kun opfordre alle interesserede til at
følge falkenes familieliv til næste forår, hvor vi jo
håber at de begynder igen. Om end afstandene
er store, da man skal observere udenfor
værkets store hegn, er der gode muligheder for
at se fuglene med teleskop og håndkikkert.

Morgen og formiddag bør man at hensyn til lyset
stå ude ved stranden, og sidst på
eftermiddagen/tidlig aften, hvor der typisk også
er aktivitet, ses de nok bedst fra p-pladsen ved
Varnæsvej.

Til slut vil jeg nævne en sjov ting omkring de
øvrige lokale fugles reaktion på falkene.  Når
man har oplevet, hvordan en flyvende
vandrefalk andre steder kan sprede vild panik
blandt en lang række arter, var der her
påfaldende stor forskel. De lokale krager,
ringduer, måger og småfugle, som holder til på
og ved værket reagerede stort set ikke på
falkene. Flere lokale krage-og ringduepar, som
vel burde kunne ligge indenfor i hvert fald
hunfalkens byttestørrelse, ignorerede
tilsyneladende helt falkene. Ringduer kunne
komme flyvende og sætte sig ganske få meter
fra en falk, f.eks. på den udvendige
(brand)trappe på nordsiden af EV3. Det virkede
som om duerne overhovedet ikke anså falken
som en mulig fjende. Tamduer (vilde), som vi så
som bytte flere gange hen på sommeren, hvor
hunnen begyndte at jage igen, holdt også til på
værket (ret få par), og disse holdt mere afstand,
men virkede ikke paniske. Både sølv- og
stormmåger lå ofte og sov uforstyrrede på de
flade tage, mens falkene fløj rundt over. Heller
ikke de lokale bysvaler reagerede med
advarselsskrig.

Digt af Mette Sarus 2010-09-24

Tyrkerduedialekt.
Der er fyldt op

på foderbrættet.
To tyrkerduer
så sirligt nette

og stiligt bleggrå.
Et tækkeligt syn.

Man undrer sig:
kom de helt fra Tyrkiet?

Til de flyver op,
og man hører skriget,

som genta's ud i al evighed:
”Du go'e gu', du go'e gu'”.

Og man indser nu:
De må komme fra Fyn. Foto: Per Schans Christensen
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STOR HORNUGLES FØDEVALG
FUND AF PLUK OG GYLP M.M.

AF POUL JUNK
I fortsættelse af min artikel i PANURUS nr. 3 ”Mit
møde med Stor Hornugle”, har jeg udarbejdet en
bytteopgørelse med uglens fødevalg.

Jeg har fundet bytterester på plukkesteder ved
reden, hvor der blev ringmærket en unge (rede
1), samt yderligere i et Stor Hornugle
redeterritorium 2,7 km nordøst herfor (rede 2).
Her er der ikke fundet rede eller unger men kun
to voksne fugle samt plukkesteder.

Pluk, gylp, knoglerester samt fotos er sendt til Jan
Tøttrup Nielsen i Sindal Nordjylland, der er
rovfugleekspert herunder også ekspert i Stor
Hornugles fødevalg. Han har så lavet en bytteliste.

Ved rede 1 er fundet:

Fjer fra en Agerhøne – en Ringdue – en Krage –
en pfl-juv. hun Duehøg (redeunge lige før den
flyver fra reden) – en Stor Flagspætte – en
Skovskade – en ad. Musvåge – en pfl. Musvåge.
Knoglerester fra hun juvenil Duehøg (kan være
samme fugl som pfl-juv).
3 stk. gylp: 2 stk. brun rotte (knogler fra 3 stk.
forben, ingen kranier) – fjer fra Krage/Råge.
Kranie fra due, formentlig Ringdue.
1 stk. gylp: harekilling (hår og knogler).

I juli måned blev en Stor Hornugle set siddende
på en lastbilanhænger i industriområdet i
Padborg i gang med at fortære en hare eller
kanin. Der er ca. 2 km. fra reden til
industriområdet, hvor der er mange kaniner og en
del harer.

5 stk. afgnavede sæt underben
fra Duehøg eller Musvåge. Kan
ikke nærmere bestemmes ud fra
fotos. Yderligere et sæt afgnavet
underben fra en rovfugl, der
udskiller sig fra de andre 5 stk.
Her er det ikke Duehøg eller
Musvåge. Ud fra fotos kan
underbenet desværre ikke
bestemmes med sikkerhed.
Rød Glente kan være en
mulighed.
De afgnavede underben blev
alle fundet inden for 50 m fra,
hvor den ringmærkede unge
senere blev fundet.

Ved rede 2 er fundet:
Her fandt jeg 7 stk. plukkesteder.
Fjer fra en ad. Sølvmåge – en
juvenil Stormmåge – en
Råge/Krage.
Fra rede 2 er der ca. 1,5 km. til
industriområdet i Padborg, hvor
der er rigtig mange måger.

Som det kan ses, så er Stor
Hornugle alsidig i sit fødevalg.Afgnavet underben af Musvåge eller Duehøg. Yderligere 4 stk.

lign. underben fundet
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GRÅSTEN SKOVENE
PÅ ET FUGLEMÆSSIGT "DØDT" TIDSPUNKT

AF BJARNE NIELSEN

I forbindelse med aktivering i min egenskab af
arbejdsløs fik jeg i juli måned 2013 mulighed for
at lave en indgående undersøgelse af fuglelivet i
Gråsten Skovene. Normalt er juli ikke den mest
optimale måned at se på fugle i skoven. De
fleste sangere har ynglet og synger derfor ikke
mere, medens vinterens gæster først kommer
om nogle måneder.

Gråsten Skovene udgøres af mod nordøst
Roden Skov, der ligger nord for Feldstedvej,
mod sydøst af Dyrehaven, der mod vest går
over i Rinkenæs Skov. Grænsen mellem de to
sidstnævnte er noget flydende, da den hverken
på skovkort eller in natura er afmærket.

Gråsten Skovene er på grund af sin forekomst
af ynglende Hvepsevåge, Isfugl og Rørhøg
udnævnt til EU-fuglebeskyttelsesområde, et
såkaldt IBA, nr. 68.

Buskmose Skov, der grænser op til Rinkenæs
Skov i sydvest, betragtes i denne sammenhæng
som en del af Gråsten Skovene. Skoven er dog
ikke en del af IBA68.

Opgaven

Den opgave, som jeg skulle løse, gik egentlig ud
på at tjekke, om der er ynglende Hvepsevåge i
Gråsten Skovene. Det er vigtigt at vide, når man
(diverse myndigheder) skal tage stilling til
eventuelle projekter i og omkring skovene.
Umiddelbart havde jeg kun et spinkelt håb om
overhovedet at se en Hvepsevåge på dette
tidspunkt af året. Og at se dens rede forekom
mig absolut utopisk. Dette skyldes især, at
reden som regel er placeret højt til vejrs, tæt op
ad stammen i et ældre løvtræ, der på dette
tidspunkt typisk vil være nærmest
uigennemsigtigt pga. det tætte løvhang.
Som det vil fremgå senere i artiklen, blev jeg
glædeligt overrasket ved at få op til flere
observationer af arten.

Skovene

I løbet af 6 dage, d. 4.-5. samt d. 8.-11. juli, blev
de fire skove gennemtravet. Så vidt muligt blev
samtlige vandre- og ridestier samt skovveje
afpatruljeret, en mission der udmøntede sig ud i
lidt over 23 timers observationer.

Nyt liv (Stinkende storkenæb ?) spirer på fældet stamme. Roden Skov, d. 8. juli 2013

Tæt løvskov i kuperet terræn. Dyrehaven, d. 11. juli 2013
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Skovene ligner de fleste andre danske skove
med en kraftig overvægt af løvtræer iblandet
mindre partier med nåletræer. Det til trods har
skovene dog hvert sit særpræg.

Roden Skov på godt 145 ha er en ret tæt skov,
hvor der i det nordøstlige hjørne er indhegnet
rydning med spredte træer - et spændende
område, der i nogen grad minder om de åbne
skove i det sydlige Europa.

Dyrehaven på 114 ha er en kuperet skov, der
bl.a. indeholder det spændende åbne område op
mod Feldstedvej, Hjertehøjoverdrevet.

Rínkenæs Skov på 275 ha udmærker sig især
ved "prinsesse-søerne", Ingrid Sø, Margrethe
Sø, Anne Marie Sø og Benedikte Sø. Både i den
sydlige og i den vestlige del er der en større
rydning. Disse rydninger er meget spændende,
da de bryder løv-/granskovenes "ensformighed"
og ofte er opholdssted for andre arter end resten
af skoven.

Buskmose Skov på godt 82 ha og afviger fra de
andre skove ved at så godt som alle træer, både
løv- og nåletræer, er høje til meget høje. Også i
denne skov er der en rydning, Tustoft Maj, der er
en meget stor og spændende lysning,
beliggende i skovens vestlige del.

Fuglene

Hvepsevåge
På forhånd var forventninger til bare at se en
Hvepsevåge ikke særligt høje og endnu mindre

til at finde den ynglende. Men allerede på første
observationsdag sås en overflyvende
Hvepsevåge i den sydlige ende af Rinkenæs
Skov. Dagen efter sås først en overflyvende
over Tustoft Maj i Buskmose Skov. Derefter
hørtes minimum to kaldende fra en tæt løvskov
stødende op til maj'en. Een af disse fløj nordpå
lavt over skoven, medens den anden sluttede
sig til den kredsende våge over maj'en. De
kredsede lidt sammen, inden de begge forsvandt
ned i den tætte skov, hvorfra der var hørt kalden.
På min fjerde observationsdag kom en
Hvepsevåge glidende vestover lige henover mig,

Vegetationen i den vestlige rydning holdes nede af heste. Rinkenæs Skov, d. 4. juli 2013

Udsyn til Tustoft Maj. Buskmose Skov, d. 5. juli 2013
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medens jeg indtog min frokost på P-pladsen ved
Feldstedvej.
Observationerne giver en forhåbning om, at der
er ihvertfald et ynglepar af Hvepsevåge i
Gråsten Skovene, nærmere betegnet i området
omkring Tustoft Maj.

Musvåge

Ud fra observationer af adfærd, der kunne tyde
på ynglen, er mit bedste bud, at der er to
ynglepar af Musvåge - det ene i den sydlige del
af Roden Skov og det andet i den nordlige del af
Buskmose Skov.

Spurvehøg
En af de allerførste fugle, der blev set under hele
projektet, var en stor unge af Spurvehøg. Den
sad ganske alene i sin rede ikke ret langt fra
Margrethe Sø. Reden var placeret ca. 15-20
meter fra stien og ca. 10 meter oppe i et
Grantræ. Ungen havde fået en del fjer, men der
var stadig dunrester på ryggen samt en
"mohawk" af dun oven på hovedet.

Andre, sikkert ynglende arter

Lille lappedykker
Unger kunne ses i Benedikte Sø og Margrethe
Sø.

Toppet lappedykker
Unger kunne ses i Slotssøen.

Blishøne
Unger kunne ses i Margrethe Sø, Kujborgled Sø,
Benedikte Sø, Anne Marie Sø, Ingrid Sø,
Kujborg Dam og Slotssøen.

Stor flagspætte
En stor unge kunne ses fouragere i Roden Skov.
Rødhals
Unger kunne ses fouragere i Roden Skov.

Munk
I Dyrehaven kunne en han ses med næbbet fyldt
med føde (indikation på foder til ikke-udfløjne
unger).

Gransanger
I Dyrehaven kunne unger ses fouragere, og en
adult fugl kunne ses med føde i næbbet
(indikation på foder til ikke-udfløjne unger).

Blåmejse
Fouragerende unger kunne ses og høres i
Buskmose Skov, Roden Skov og Dyrehaven.

Musvit
Unger kunne ses fouragere i Roden Skov og
Dyrehaven.

Rødrygget tornskade
En unge kunne ses fouragere i Rinkenæs Skov,
og en han kunne ses i samme busk ved
Margrethe Sø ved 2 besøg.

Kernebider
1 unge kunne ses og 1-2 unger høres fouragere
og kalde i Roden Skov.

Artsliste for hver observationsdag

D. 4. juli 2013
Rinkenæs Skov

Gråstrubet lappedykker, Skarv, Fiskehejre,
Grågås, Gråand, Hvepsevåge, Spurvehøg,
Musvåge, Vandrikse, Grønbenet rørhøne,
Blishøne, Sølvmåge, Ringdue, Gøg, Mursejler,
Stor flagspætte, Skovpiber, Gærdesmutte,

Skovfirben slikker sol på hegnspæl i Rinkenæs
Skov, d. 4. juli 2013
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Rødhals, Solsort, Sangdrossel, Misteldrossel,
Rørsanger, Tornsanger, Munk, Gransanger,
Blåmejse, Musvit, Spætmejse, Korttået træløber,
Rødrygget tornskade, Skovskade, Bogfinke,
Grønirisk, Tornirisk, Dompap, Gulspurv, Grøn
frø, Skovrandøje og Skovfirben.

D. 5. juli 2013
Buskmose Skov
Hvepsevåge, Musvåge, Sølvmåge, Huldue,
Ringdue, (Natugle), Mursejler, Stor flagspætte,
Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Skovpiber,
Gærdesmutte, Rødhals, Solsort, Sangdrossel,
Tornsanger, Munk, Gransanger, Broget
fluesnapper, Sumpmejse, Sortmejse, Blåmejse,
Musvit, Spætmejse, Korttået træløber,
Rødrygget tornskade, Skovskade, Ravn,
Bogfinke, Grønirisk, Dompap, Gulspurv og
Rådyr.

D. 8. juli 2013
Roden Skov

Rød glente, Musvåge, Sølvmåge, Ringdue, Stor
flagspætte, Sanglærke, Skovpiber,
Gærdesmutte, Jernspurv, Rødhals, Solsort,
Sangdrossel, Havesanger, Munk, Gransanger,
Fuglekonge, Sumpmejse, Sortmejse, Blåmejse,
Musvit, Spætmejse, Stær, Bogfinke, Grønirisk,
Stillits, Dompap,  Kernebider, Gulspurv, Rådyr
og Bredpande.

D. 9. juli 2013
Roden Skov

Musvåge, Tårnfalk, Huldue, Ringdue, Mursejler,
Stor flagspætte, Sanglærke, Landsvale, Bysvale,
Skovpiber, Gærdesmutte, Jernspurv, Rødhals,
Solsort, Sangdrossel, Tornsanger, Munk,
Gransanger, Grå fluesnapper, Sumpmejse,
Sortmejse, Blåmejse, Musvit, Spætmejse,
Skovskade, Sortkrage, Bogfinke, Grønirisk,
Stillits, Gulspurv, Rådyr og Admiral.

P-plads ved Feldstedvej
Hvepsevåge, Musvåge, Ringdue, Landsvale,
Bysvale, Gærdesmutte, Jernspurv, Solsort,
Munk, Gransanger, Blåmejse og Bogfinke.

D. 10. juli 2013
Dyrehaven, Hjertehøjoverdrevet & Rinkenæs
Skov
Musvåge, Blishøne, Stormmåge, Sølvmåge,
Huldue, Ringdue, Mursejler, Stor flagspætte,
Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Bjergvipstjert,
Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Jernspurv,
Rødhals, Rødstjert, Solsort, Sangdrossel,
Misteldrossel, Tornsanger, Munk, Gransanger,
Blåmejse, Musvit, Spætmejse, Rødrygget
tornskade, Sortkrage, Gråkrage, Ravn,
Gråspurv, Bogfinke, Grønirisk, Gulspurv og
Rådyr

Benedikte Sø, Margrethe Sø, Anne Marie Sø,
Ingrid Sø & Kujborg Dam
Lille lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane,
Grågås, Gråand, Grønbenet rørhøne, Blishøne,
Ringdue, Gøg, Landsvale, Skovpiber,
Sangdrossel, Rørsanger, Munk, Gransanger,
Blåmejse,  Rødrygget tornskade, Bogfinke,
Grønirisk og Gulspurv.

D. 11. juli 2013
Dyrehaven & Ingrid Sø
Grågås, Musvåge, Grønbenet rørhøne,
Blishøne, Ringdue, Mursejler, Stor flagspætte,
Gærdesmutte, Rødhals, Solsort, Sangdrossel,
Havesanger, Munk, Gransanger, Sortmejse,
Blåmejse, Musvit, Spætmejse, Korttået træløber,
Skovskade, Bogfinke, Grønirisk, Dompap,
Gulspurv, Rørspurv og Rådyr.

Slotssøen
Toppet lappedykker, Knopsvane, Blishøne,
Ringdue, Landsvale, Bysvale, Gærdesmutte,
Solsort, Kærsanger, Rørsanger, Gransanger,
Bogfinke og Rørspurv.

Bredpande suger nektar af Tidsel i Roden Skov,
d. 8. juli 2013
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Kommentarer til artslisten

Rød glente
Fuglen blev set fra Roden Skov, medens den
fouragerede over Rinkenæs Skov ikke langt fra
Margrethe Sø.

Huldue
Arten blev hørt kurrende i både Roden Skov og i
Dyrehaven. I Rinkenæs Skov sås 3 Hulduer
sidde side-by-side på en gren i et udgået træ.

Natugle
Af denne art blev kun en håndsvingfjer fundet i
skovbunden, men der er ingen tvivl om, at den

forekommer og yngler i skoven, bl.a. ikke langt
fra Margrethe Sø.

Bjergvipstjert
Eneste Bjergvipstjert blev set, da den fløj over
Hjertehøjoverdrevet.

Rødstjert
Fløj over Hjertehøjoverdrevet umiddelbart før
Bjergvipstjerten.

Misteldrossel
Misteldrossel blev hørt et par steder, medens
flere sås fouragere i området, der afgræsses af
heste i Rinkenæs Skov.

Konklusion
Opgaven, der på forhånd forekom lidt utopisk,
viste sig at være ganske spændende og
udbytterig.
Der var betydeligt flere fugle i skoven end
forventet på dette tidspunkt. Ikke blot
overraskede Hvepsevågen positivt, men især
småfuglene, Munk, Gransanger, Bogfinke,
Gærdesmutte og Rødhals, forekom stadig i
pænt store antal - de tre førstnævnte med 100+
og de to sidstnævnte med 70+.
Den samlede liste med 67 arter viser, at juli ikke
blot er interessant rent ornitologisk pga.
vadernes tilbagetræk, men at der også er pæne
og gode oplevelser at hente i skovene.

Råbuk nyder skovbundens skygge i Dyrehaven,

Artsliste (antal individer af
arten) i Gråsten-skovene d.
4.-5. samt d. 8.-11. juli 2013
Lille lappedykker (10)
Toppet lappedykker (6)
Gråstrubet lappedykker (2)
Skarv (3)
Fiskehejre (5)
Knopsvane (4)
Grågås (64)
Gråand (55)
Hvepsevåge (6)
Rød glente (1)
Spurvehøg (1)
Musvåge (15)
Tårnfalk (1)
Vandrikse (1)
Grønbenet rørhøne (5)
Blishøne (92)
Stormmåge (1)
Sølvmåge (8)
Huldue (7)
Ringdue (34)

Gøg (4)
Natugle (0)
Mursejler (22)
Stor flagspætte (23)
Sanglærke (7)
Landsvale (41)
Bysvale (11)
Skovpiber (13)
Bjergvipstjert (1)
Hvid vipstjert (2)
Gærdesmutte (79)
Jernspurv (8)
Rødhals (72)
Rødstjert (1)
Solsort (56)
Sangdrossel (30)
Misteldrossel (6)
Kærsanger (1)
Rørsanger (11
Tornsanger (9)
Havesanger (3)
Munk (109)
Gransanger (115)
Fuglekonge (1)

Grå fluesnapper (1)
Broget fluesnapper (1)
Sumpmejse (3)
Sortmejse (14)
Blåmejse (35)
Musvit (43)
Spætmejse (23)
Korttået træløber (3)
Rødrygget tornskade (5)
Skovskade (6)
Sortkrage (2)
Gråkrage (1)
Ravn (4)
Stær (3)
Gråspurv (2)
Bogfinke (159)
Grønirisk (14)
Stillits (3)
Tornirisk (1)
Dompap (11)
Kernebider (3)
Gulspurv (33)
Rørspurv (2)
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LÆGER I ORNITOLOGIEN
AF HANS HARRESTRUP ANDERSEN

Det er aldrig undersøgt, men jeg er overbevist
om, at lægerne, lige som skolelærerne, er
overrepræsenteret i DOFs medlemsskare.
Hvordan kan det være? Jeg gætter på, det har
noget at gøre med lægernes interesse for natur
og naturhistorie, vores hang til systematik og
diagnostik, både den visuelle og den vi bruger
ørerne til. Sikkert også en glæde over de
æstetiske og sociale aspekter, der dog næppe er
forskellig fra andre faggruppers. I det følgende vil
jeg omtale de læger, der har opnået at få deres
navne udødeliggjort gennem en
sammenkædning med fuglenavne.

Aristoteles (384-322) gjorde det første forsøg på
at klassificere fuglene. Han anvendte to
kategorier: genos, en større gruppe, og eidos,
selve individet. I alt klassificerede han 170
forskellige fugle, men ikke mange af disse
genkender vi i dag.
Carl von Linné (1707-1778) fødtes i Stenbrohult,
Småland. Hans fader var præst, men Carl valgte
medicinen, studerede i Lund og Uppsala og tog
embedseksamen i Harderwijk (Holland) i 1735.
Hans store interesse var imidlertid botanik, og
han udgav, også i 1735, den første udgave af
Systema Naturae. 1741 blev han medicinsk
professor i Uppsala og senere den svenske
kongefamilies personlige læge. Linné grundlagde
det binomiale system efter hvilket alle arter
planter, fugle og dyr kan betegnes med blot to
navne: et for slægten (Genus) og et for arten
(Species) eksempelvis Cerrula vulgaris:
hedelyng , Turdus merula: solsort og Mus
musculus: husmus. Navnene skal være på latin,
tidligere anvendtes også græsk. Den definitive
10. udgave af Systema Naturae udkom i 1758,
en milepæl i den videnskabelige klassifikation.
Siden 1. januar 1758 er alle zoologiske
betegnelser der forudgår denne dato at betegne
som ugyldige, og det første videnskabelige navn
anvendt efter 1. januar 1758 er gældende, også
selvom det ikke er præcist beskrivende. Hermed
indføres prioritetsprincippet (1). Den første
danske publikation der fulgte Linnés binomiale
system var Erik Pontoppidan (1698-1764) i et
appendiks til hans Dansk Atlas (1763). Året efter
blev systemet taget i anvendelse af en anden

dansker, Morten Thrane Brünnich, og af tyskeren
Peter Simon Pallas, som vi vender tilbage til.

Botanikerne var de første, der inkorporerede
personnavne i den videnskabelige nomenklatur,
senere fulgte ornitologerne. Det videnskabelige
navn kan repræsentere fyrster, eksempelvis
Calidris canutus ( Islandsk ryle), opkaldt efter
Knud d. Store (995-1035), naturhistorikere:
Acanthis hornemanni ( hvidsisken), opkaldt efter
den danske stud.med., senere botaniker, Jens
Wilken Hornemann (1770-1841) og
Myrmotherula fjeldsaai, en sydamerikansk
myresmutte, opkaldt efter den nuværende
professor i biodiversitet ved Københavns
universitet, Jon Fjeldså (2). Udover fyrster,
mæcener og naturhistorikere blev fuglene
navngivet efter medlemmer af opdagerens
familie og vennekreds og i øvrigt
opdagelsesrejsende, sømænd, soldater,
landmænd, farmaceuter, kunstnere, præster og
læger.

Tre andre danskere har lagt navne til racer og
arter i og udenfor Vestpalæarktis. Det drejer sig
om orlogskaptajn Carl Peter Holbøll (1795-1856),
med en race af gråstrubet lappedykker (Podiceps
griseigena holboelli), Nathanael Wallich (1785-
1854) læge, senere botaniker i Indien: Cheer
(eller Wallich´s) Pheasant (Catreus wallichi), en
nu truet fasan i Himalaya, hvor den forekommer i
op til 3000 meters højde, samt Johannes
Waterstradt (1869-1932) naturhistoriker med
speciale i Fjernøsten: Mindanao Racquet-tail
(Prioniturus waterstradti), en irgrøn parakit med
to forlængede halefjer, som Waterstradt
opdagede på Philippinernes højeste bjerg, Mount
Apo.

Det er nu, ifølge The International Code of
Zoological Nomenclature (ICZN), ikke længere
tilladt at opkalde en fugl efter sig selv, såfremt
man samtidig er den der har opdaget arten, men
det er ikke forbudt at overlade den
videnskabelige typebeskrivelse, og den dermed
tilhørende forfattertitel, til en anden, mod at
denne opkalder fuglen efter opdageren. I øvrigt
har personer med orden i økonomien doneret
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anseelige summer til velgørende og
naturvidenskabelige formål mod at blive
udødeliggjort ved, at donors navn er indgået i
artens videnskabelige navn.

Læger i nomenklaturen
Den hyppigst repræsenterede profession der har
leveret videnskabelige navne i
fuglenomenklaturen indenfor vores del af
verden, den Vestpalearktiske region, det vil sige
Europa, Nordafrika, Mellemøsten indtil Iran og
Rusland vest for Ural, er lægerne. I alt er tres
mænd og tre kvinder udødeliggjort gennem
anvendelsen af deres navne i henholdsvis
fuglens slægts-, eller artsbetegnelse, af disse er
sytten læger, alle mænd. De sytten læger og
fugle hvis navne er forbundne i den
vestpalearktiske zoogeografiske region er, i
kronologisk orden (danske navne efter (11)):
Georg Wilhelm Steller, tysker (1709-46)
Polysticta stelleri, Stellers and
Wilhelm Heinrich Kramer, tysker (?- 1765)
Psittacula krameri, Lille Alexanderparakit
Peter Simon Pallas, tysker (1741-1811)
Emberiza pallasi, Sibirisk rørspurv
Francis Buchanan-Hamilton, skotte (1762-1829)
Emberiza buchanani, Bjerghortulan
Johann Gotthelf Fischer von Waldheim, tysker
(1771-1853) Somateria fischeri, Brilleederfugl
Peter McDougall, skotte (1777-1814) Sterna
dougallii, Rosenterne
Martin H. C. Lichtenstein, tysker (1780-1857)
Pterocles lichstensteinii, Lichtensteins´s sand-
høne
Antoine-Barthélemy Clot, franskmand (1793
1868) Rhampocorys clotbey, Tyknæbbet lærke
Eduard Friedrich Eversmann, tysker (1794
1860) Columba eversmanni, Turkestandue
Jean Moussier, franskmand (1795- c. 1850)
Phoenicurus moussieri, Diademrødstjert
Friedrich Wilhelm Hemprich, tysker (1796-1825)
Larus hemprichii, Sodfarvet måge
Jean Victor Audouin, franskmand (1797-1841)
Larus audoinii, Audouinsmåge
Michael Hey, tysker (1798-1832), Ammoperdix
heyi, Ørkenhøne
Horace B.A. Moquin-Tandon, franskmand (1804-
63), Haematopus moquini, Sort strandskade
Carl August Bolle, tysker (1821-1909) Columba
bollii, Lille laurbærdue
Edward Adams, englænder (1824-56) Gavia
adamsii, Hvidnæbbet lom

Henry Nason Dunn, irlænder (1864- 1952)
Eremalauda dunni, Dunns lærke

Mange af lægerne var vidt berejste, ofte takket
være deres ansættelser i flåden eller hæren.
Deres motiver har utvivlsomt navnlig været
nysgerrighed og eventyrlyst. De fik begge disse
drifter opfyldt, mange betalte med deres liv. En
af glæderne ved at være både naturinteresseret
og lægeuddannet er, at man kan kombinere
hobby og arbejde. Jeg har i forbindelse med
lægearbejde rundt om i verden set mange
fantastiske fugle og mødt mange fantastiske
”fuglefolk.”

Manden bag navnet
Min personlige favorit og absolutte helt blandt de
følgende kollegaer er uden tvivl Georg Wilhelm
Steller (1709-46), tysker, læge og
naturhistoriker på Vitus Berings 2.
Kamchatkaekspedition (1741-42). Han blev den
første europæer, der betrådte Nordamerika, da
han den 20. juli 1741 gik i land på Kayakøen ud
for Alaska. Her tilbragte han blot ti timer,
hvorefter han måtte vende tilbage til
ekspeditionsskibet, da logistikken var brudt
sammen på grund af forsinket afrejse fra
Kamchatka og dårligt vejr på ruten. Bering
havde travlt med vende tilbage til Rusland,
selvom rejseplanen oprindelig var langt mere
ambitiøs, blandt andet omfattede udforskning af
Japan. Dertil nåede han aldrig. Efterårsstormene
og havari tvang hans skib til at overvintre på den
ø, der nu bærer hans navn. Her døde Bering 8.
december 1741, og her ligger han begravet. Det
lykkedes Steller at redde to tredjedele af de 77
russiske besætningsmedlemmer fra at
omkomme af skørbug og han brugte i øvrigt
vinteren på Beringøen på naturhistoriske
iagttagelser, og her skrev han sit berømte værk
”De Bestiis Marini” (Om Dyrene i Havet), hvor
han blandt andet beskriver Stellers søko og
brilleskarven (Phalacrocorax perspicillatus),
begge udryddet få år efter deres opdagelse.
Stellers and, (Polysticta stelleri), en af de
smukkeste vandfugle på kloden, blev beskrevet
af Pallas i 1769 ud fra skind indsamlet af Steller i
Kamchatka tredive år tidligere. Efter man var
nået tilbage til Kamchatka tilbragte Steller fire år
i Sibirien med at indsamle naturhistoriske data,
som han sendte til det videnskabelige akademi i
Sankt Petersborg, hvor de forsvandt i arkiverne.
Steller døde af tyfus 37 år gammel, hans grav i
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en flodbred i det østlige Sibirien er for længst
borteroderet. Pallas fandt, godt tyve år efter
Stellers død, manuskripterne og publicerede
dem (3). Stellers havørn er af DOFs
navneudvalg omdøbt til Beringhavørn. Lige
lokalpariotisk nok efter min mening. Wilhelm
Heinrich Kramer ved man ikke meget om
bortset fra, at han udgav et værk om Østrigs
flora og fauna. Halsbåndparakitten forekommer
talrigt i Indien og Vestafrika Den blev beskrevet i
1769, fire år efter Kramers død. Den smukke,
grønne, meget vokale fugl er indført til Europa,
og kan bl.a. opleves i parkerne i Barcelona,
Amsterdam og London.
Peter Simon Pallas blev født 1741 i Berlin, hvor
faderen var professor i kirurgi. 1760 tog Pallas,
nitten år gammel, doktorgraden i medicin fra
universitetet i Leyden. Året efter
videreuddannede han sig i London. Hans
interesse gjaldt dog især
naturhistorien, og han skrev de
følgende år adskillige
afhandlinger om blandt andet
orme, muslinger og insekter.
Faderen beordrede imidlertid
Pallas til Berlin for at fortsætte
den lægevidenskabelige
karriere, hvilket dog ikke
forhindrede sønnen i fortsat at
publicere zoologiske
afhandlinger. Imidlertid indbød
kejserinde Katharina d. 2. af
Rusland, enke efter Peter den
Store, den unge forsker til
Sankt Petersborg, hvor han
blev medlem af Det
Videnskabelige Akademi og
professor i naturhistorie.

1769 tiltrådte Pallas en
ekspedition, sponsoreret af
kejserinden, med det formål at
udforske det enorme land (4).
Blandt de øvrige deltagere var
adskillige af datidens fremmeste
naturhistorikere. Ekspeditionen varede seks år,
og ikke alle videnskabsmændene overlevede.
En begik selvmord, en blev dræbt af tartarerne i
Kaukasus og en døde af sygdom og udmattelse.
Rejsen gik sydpå til Det Kaspiske hav videre
mod øst gennem Sibirien, syd om Baikalsøen til
Mongoliets grænse. 1770 besøgte Pallas
Stellers grav i flodbredden ved Tyumen, nord for

Omsk. Efter hjemkomsten til Sankt Petersborg
fandt Pallas de glemte manuskripter og skind fra
Stellers ekspedition til Østsibirien og Alaska
(1738-43) og udgav dem. Allerede 1769 havde
han opkaldt en hidtil ukendt andefugl (Polysticta
stelleri), Stellers and, efter sin tyske kollega, der,
som Pallas selv, havde slidt sig fra den russiske
hovedstad til Sibirien. Pallas indsamlede
Sibirisk rørspurv (Emberiza pallasi) ved
Indogafloden tæt på grænsen til Mongoliet.
Arten blev videnskabeligt navngivet 1851, fyrre
år efter Pallas´ død.

Pallas´ rapporter fra ekspeditionen publiceredes
i trebindsværket Reise durch verschiedene
Provinzen des Russischen Reiches (1771-76).
Forholdene i Sibirien blev beskrevet således:
”Vintre af seks måneders længde, tilbragt i usle
hytter hvor sort brød og cognac udgjorde den

eneste luksus, hvor
temperaturen fik kviksølvet i
termometrene til at fryse, og
hvor heden om sommeren, de
få uger den varede, var
utålelig. Vores tid var helt
optaget af at bestige klipper,
trænge gennem sumpe og
anlægge veje gennem
uvejsomme skove, hvor
myriader af insekter
formørkede solen og næsten
fortærede os, blandt
mennesker som bærer åget af
det ganske lands elendighed,
rædselsfuldt beskidte, grimme
og utrolig stupide - alt
bidragende til at lægge en
dæmper på selv de livligste
forventninger.”(5).

Pallas var en fremragende
naturhistoriker. Hans
interesser gjaldt ikke kun fugle
og dyr, men også mineralogi,

geologi, antropologi og planter. Han udgravede
uldnæsehornet i Sibiriens permafrost. Han
beskrev mange nye arter, omtalte de indfødte,
deres religion og dagligliv og diskuterede klima
og årstiders indflydelse på flora, fauna og
menneskene. Tilbage i Sankt Petersborg nød
han godt af enkekejserindens gunst og
publicerede Zoographia Rosso-Asiatica i tre
bind, med den første beskrivelse af Sibirisk

Peter Simon Pallas
Billedet: Wikimedia Commons
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rørspurv, en mindre, sort-hvid (hannen) udgave
af vores egen rørspurv.

1793 drog Pallas, nu tooghalvtreds år gammel,
på en ny ekspedition, som han selv finansierede.
Rejsen gik sydpå til Volgograd nord for Det
kaspiske hav. De russiske stepper gjorde dette
indtryk: ”På mine rejser har jeg sjældent mødt så
ensformigt et landskab.” Hjemrejsen gik via
Kaukasus, Krim og Dneiperfloden.
Ekspeditionen er nedfældet i Rejser gennem det
sydlige Ruslands´ provinser. Hans begejstrede
beskrivelse af Krim foranledigede Katarina til at
forære ham et gods på stedet, her tilbragte han
de følgende tretten år, hvorefter han flyttede til
Berlin, genforenedes med familien og døde året
efter. Pallas havde, trods sin flid og begavelse ry
for at være en usædvanlig kedsommelig person i
privatlivet. Alligevel står han frem som en af det
attende århundredes store naturhistorikere.
Hans karisma kan måske ikke måle sig med
landsmanden, forbilledet og forgængeren Georg
Wilhelm Stellers, men mindre kan gøre det.

Francis Buchanan-Hamilton læste, som sin
fader, medicin i Edinburgh hvorfra han 1783,
enogtyve år gammel, tog eksamen. De følgende
33 år gjorde han tjeneste som kirurg i Indien,
Nepal og Kina. Han var direktør for Calcuttas
botaniske have. 1828 blev han den skotske klan
Buchanans overhoved. Han giftede sig 59 år
gammel og fik to børn (5). Bjerghortulanen, en
15 cm. stor rødbrun værling med gråt hoved,
yngler i over 2000 meters højde i Kaukasus. Den
overvintrer i Indien, hvorfra den blev beskrevet i
1844 af den berømte engelske zoolog Edward
Blyth (1810-1873).

Johann G. Fischer von Waldheim, professor i
komparativ anatomi i Mainz, og fra 1804 i
naturhistorie ved universitetet i Moskva. Hans
bibliotek og naturhistoriske samling blev ødelagt,
da den russiske hovedstad blev brændt under
Napoleons felttog 1812. Fischer blev adlet i
1835 og tog navn efter fødebyen Waldheim i
Saxen (6). Brilleederfuglen er beskrevet 1847
fra Alaska. Den forekommer i en af de mest
utilgængelige regioner på kloden, Arktis, og
hører til de mest eftertragtede fugle blandt
ornitologer. Få har dog set den.

Peter McDougall blev uddannet fra Glasgow
universitet 1802. Hans onkel, James Jeffray

McDougall, anatomiprofessor sammesteds,
udførte et eksperiment, som stadig huskes. 1818
ledte han strøm gennem kroppen på en
forbryder, der lige var blevet skåret ned fra
galgen. Den dødes krop rejste sig, og hans øjne
åbnedes og stirrede ud på tilskuerne.
Professoren afsluttede straks forsøget ved at
skære vena jugularis over på ”forsøgspersonen”.
Nevøen Peter blev kirurg på Glascow Royal
Infirmary og praktiserede senere i Glasgow.
Fritiden tilbragte han i naturen. Han døde af
tyfus 1814, syvogtredive år gammel (5).
Rosenternen blev indsamlet (skudt) under et
besøg i Firth of Clyde 1812. Den ligner
havternen men har længere vinger og, i
yngledragt, et svagt rosa skær på undersiden.
Den blev beskrevet af en anden stor engelsk
naturhistoriker, oberst George Montagu, i 1813.

Martin H. C. Lichtenstein blev året efter
embedseksamen læge for general Janssens,
hollandsk guvernør i Sydafrika. Janssens
udrustede 1803 en ekspedition, der skulle
udforske boerkolonien. Lichtenstein deltog som
læge, naturhistoriker og lærer for ekspeditionens
børn. Det blev begyndelsen til en række rejser til
Kapprovinsen. Da englænderne 1806 besejrede
boerne, flygtede Lichtenstein til Europa, hvor
han blev zoologiprofessor i Berlin og den første
direktør for byens zoologiske have (1815). Den
musikalske Lichtenstein var korsanger og ven
med komponisten Carl Maria von Weber (6).
Sandhønen, der bærer Lichtensteins navn, er
en sandfarvet, duelignende fugl, der forekommer
i ørkener i Nordøstafrika og Israel.
Typeeksemplaret er beskrevet 1825 fra
Ægypten. Som andre sandhøns flyver den gerne
flere hundrede kilometer til vandhuller i ørkenen,
hvor den drikker og samtidig væder brystfjerene,
hvorefter den returnerer til reden, hvor ungerne
drikker væsken fra forældrefuglenes fjer.

Antoine- Barthélemey Clot blev uddannet i
Marseilles 1820. Fem år senere blev han læge
for Mohammed Ali Pasha, Ægyptens vicekonge.
Han grundlagde en lægeskole i Abou-Zabel,
hvor det lykkedes ham, at få de muslimske
medicinstuderende til at acceptere dissektion
som led i anatomiundervisningen. 1827
grundlagde han Ægyptens første ”moderne”
hospital. 1833 udnævntes han til
medicinaldirektør. På sine rejser i Mellemøsten
mødtes han af de syge. En kollega til Clot skrev
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om ham : ”Overalt hvor han rejste i Syrien, blev
han betragtet som en velgører, fulgt af masserne
der håbede på helbredelse. Jeg har aldrig
oplevet lignende tegn på åbenlys tillid og
hengivenhed.” 1840 udgav Clot De la Peste
observée en Égypte, hvor han argumenterer for,
at pest ikke er en smitsom sygdom (5). Flere
gader i Kairo er opkaldt efter ham. Tyknæbbet
lærke er standfugl i Nordvestafrika og Jordan.
Den er navngivet 1850. Suffixet bey i det
videnskabelige navn er en ærestitel, der tildeltes
Clot af vicekongen som tak for Clots indsats
under koleraepidemien i Ægypten 1831.

Eduard Friedrich Eversmann fødtes i
Westphalien, men blev, da faderen flyttede til en
stilling i Ural, læge fra universitet i Dorpat,
Estland 1817. Som mange af sine medicinske
kollegaer studerede Eversmann naturhistorie,
hans ambition var, at udforske egne, ingen
anden forsker tidligere havde betrådt. 1820
rejste han, forklædt som købmand, østpå til
Bukhara i Uzbekistan. I hans Reise Orenburg
nach Buchara (1823) beskriver han byen med
dens smalle gader, 360 moskeer, tyranniske
fyrste, slaveri samt befolkningens, og ikke
mindst karavanens kamelers, sexualadfærd. På
den fortsatte færd ind i Kina spredtes rygtet, at
Eversmann var russisk spion, der burde
likvideres. Rejsen gik herefter hastigt tilbage til
Rusland. Her giftede han sig med en
tartarprinsesse, hvilket gjorde ham økonomisk
uafhængig og i stand til at fortsætte sin
naturhistoriske karriere med blandt andet rejser
til Frankrig og Algeriet. 1828 udnævntes han til
professor i zoologi og botanik i Kazan, 800
kilometer øst for Moskva (6).

Turkestanduen ligner en mindre, hvidrygget
udgave af vores tamdue, typeksemplaret
stammer fra Altai i det sydlige Rusland og er
beskrevet i 1856 af ingen ringere end Napoleon
Bonapartes sønnesøn Charles, der var en
fremtrædende ornitolog og systematiker. Hans
forsøg på at udgive en oversigt omhandlende
alle verdens kendte fugle, Conspectus Generum
Avium, strandede, da Bonaparte døde 1857, kort
før udgivelsen af 2. bind (7). Også Lichtensteins
sandhøne og sodfarvet måge er navngivet af
Bonaparte.

Jean Moussier deltog 1813, seksten år
gammel, som ”assistentkirurg” i Napoleons

Grand Armée. Fem år senere blev han læge fra
Montpelliers medicinske fakultet. 1846 ansattes
han som kirurg i Fremmedlegionens 1. bataljon
med tjeneste i Algeriet (5). I Oran opdagede han
Nordafrikas smukkeste fugl, diademrødstjerten,
der bærer hans navn. Den blev beskrevet 1852.

Friedrich Wilhelm Hemprich blev født i
Østpreussen, faderen var læge. Sønnen
studerede medicin i Breslau og senere i Berlin,
hvor han blev lektor i fysiologi og forfatter til
Grundriss der Naturgeschicte. Sammen med
vennen og kollegaen Christian Ehrenberg deltog
han i en ekspedition til Ægypten, Mellemøsten
og Abyssinien (1820- 25). Alt gik galt: krigeriske
beduiner, pest, tyfus, oversvømmelser,
pengeknaphed og slangebid. 1825 døde
Hemprich, febril og dehydreret, i armene på
vennen, blot 29 år. formentlig af denque feber.
Ehrenberg begravede ham på en ø udfor
Abyssiniens kyst og nåede tilbage til Berlin med
en kolossal samling naturhistoriske fund, bl.a.
34.000 fugle, krybdyr, fisk og insekter,
repræsenterende næsten 4000 arter (8). Blandt
de steder de to læger besøgte var
Katarinaklosteret ved Mosesbjerget i det sydlige
Sinai. Sodfarvet måge er, som nævnt,
navngivet af Bonaparte (1853). Den forekommer
udelukkende i Rødehavsområdet og Den
persiske bugt.

Jean Victor Audouin blev jurist før han tog den
medicinske doktorgrad fra Paris´ universitet, 25
år gammel. Hans afhandling beskrev den
spanske ”flue”, Cantharis vesicatoria, en bille der
lever i Spanien og Sydfrankrig og stadig
benyttes i homøopatisk medicin mod bl.a. diarre,
forbrændinger og, jævnfør navnet,
urinvejsinfektioner. Billen er ret giftig og kan
fremkalde kramper og gastroenteritis, indtaget i
større doser er den dødelig. Den bør derfor,
anbefales det, indfanges ved solopgang og
koges i eddike. I 1833 blev Audoin professor i
entomologi i Paris. En af hans forgængere i
embedet var Lamarck. Blandt Audoins værker er
”Om insekter der inficerer vinplanten”, der
medførte, at han blev optaget i l´Académie de
sciences (5). 1826 offentliggjordes den første
videnskabelige beskrivelse af en måge fra det
sydlige Korsika. Audouinsmågen er stadig en
af verdens sjældneste måger, men i fremgang
(1000 par i 1966, 17.000 par i 1994). Den yngler
på øer i Middelhavet.



Michael Hey var kirurg i Rüdesheim da han, 23
år gammel, i 1821 blev indbudt til at ledsage den
berømte tyske zoolog Wilhelm Rüppel på en
ekspedition til Sinai, Ægypten og Abyssinien
(1821-27). Ligesom Hemprich besøgte man
Katarinaklosteret. Hey og Hemprich (sodfarvet
måge) mødtes i øvrigt samme år (1821) i
Alexandria. Også med Clot (tyknæbbet lærke)
havde Hey forbindelse, omend indirekte.
Mohammed Ali, Ægyptens tyranniske hersker,
var protektor for begges ekspeditioner. Hey blev
alvorligt syg under et ophold i Nubien, men kom
sig og nedlagde senere tre flodheste og en
krokodille på Nilen. Hey blev efterhånden
tiltagende alkoholiseret og uligevægtig. Efter
afrejsen fra Alexandria blev Heys og Rüppels
fartøj bordet af græske pirater, der satte kursen
mod Athen. Skibet blev dog generobret af
engelske orlogsskibe, og i september 1827
nåede man en havn i Italien. Herfra blev Hey
sendt til Tyskland. De to naturhistorikeres
venskab var ødelagt. Hey vendte tilbage til
Ægypten, hvor han, tiltagende paranoid, døde af
druk 33 år gammel. Ørkenhønen ligner en lille
lys agerhøne med blåt hoved og stribede
flanker. Hey indsamlede den i ørkenen nord for
Aqababugten (5). Den blev beskrevet af en af
tidens andre store ornitologer, hollænderen
Temminck i 1825.

Horace Moquin-Tandon var både dr.med. og
dr.scient. Han blev professor i tre discipliner:
zoologi, botanik og til sidst i medicinsk
naturhistorie. Han beskrev sort strandskade i
Ornithologie Canarienne (1842) under navnet
Haematopus niger, men dette navn var tidligere
blevet anvendt på en lignende art, og i henhold
til prioritetsregelen ændredes det af Bonaparte,
som opkaldte vadefuglen, der er en hel sort
udgave af vores strandskade, efter den franske
professor. Fuglen er sidst set 1913 på Gran
Canaria og anses for uddød (10).

Carl August Bolle blev dr. med. 25 år gammel
på en botanisk afhandling. Han var berliner og
arvede, efter faderens død, penge nok til at
forfølge sine naturhistoriske interesser uden at
behøve at praktisere som læge (6). På
Kanarieøerne forekommer to typer laurbærduer,
der ligner hinanden. Bolle var dog klar over, at
det måtte dreje sig om to forskellige arter, men
det lykkedes ham aldrig at nedlægge dem. Det
lykkedes senere for en englænder, der i 1872

beskrev og navngav fuglen. Lille laurbærdue
forekommer kun i laurbærskove på Tenerife og
tre af de små Kanarieøer. Den er, ligesom dens
levested, laurbærskovene, klassificeret som
udryddelsestruet.

Edward Adams tog eksamen som kirurg i 1847.
Samme år blev han ansat i The Royal Navy.
8.maj 1848 sejlede HMS Investigator og HMS
Enterprise nordpå for at søge efter Sir John
Franklin, hans skib og besætning, der var
forsvundet under forsøget på at finde
Nordvestpassagen. Læge og naturhistoriker på
Investigator var den 24-årige Adams. 18
måneder senere vendte man tilbage til London
fra Baffinbugten uden at have fundet spor af de
forsvundne sømænd. Kun tre måneder senere
sejlede de to skibe atter mod nord i et nyt
forsøg. Adams befandt sig denne gang på
Enterprise, der via Stillehavet nåede
Beringstrædet august 1850. Her ventede en
overraskelse. Investigator var sejlet videre.
Enterprise måtte overvintre alene nær Nome i
Nordalaska. På baggrund af oplysninger om en
observation af ”sømænd i vanskeligheder, der
byttede våben for føde” 500 miles nord for
Yukonflodens munding, udrustede man en
ekspedition anført af en løjtnant Barnard. 25.
februar 1851 modtog Enterprise en meddelelse
om, at Barnard var alvorligt såret efter et
indianeroverfald. Adams drog øjeblikkelig af
sted, men da han nåede frem, var Barnard død.
Det lykkedes Adams at redde livet på en tolk,
som han opererede i ødemarken. Det var også i
Alaska, Adams fandt skind af hvidnæbbet lom
hos de indfødte. Den levende fugl så han først
senere på rejsen.
Efter en overvintring i Hongkong returnerede
man i 1853 til Ishavet, hvor Enterprise sejlede
syd om Banks- og Victoriaøen i det nordlige
Canada og nåede længere østpå end noget skib
før hende. En hundeslæde, udsendt fra skibet,
nåede få kilometer fra stedet, hvor Franklin og
hans besætning var omkommet seks år tidligere.
Man fandt dog ingen spor. Efter hjemkomsten til
England blev Adams tilforordnet som Full naval
surgeon på skonnerten Hecla, der sejlede til
Vestafrika 1856. Mindre end 6 måneder senere
døde Adams af tyfus. Han blev begravet i Sierra
Leone (5). Hvidnæbbet lom, beskrevet 1859, er
den største af de fem eksisterende arter i
slægten, på størrelse med en grågås. I
yngledragt er den en af de smukkeste havfugle
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(den er kun på land få uger om året i
yngleperioden) Den yngler circumpolart. Nogle
få ihærdige og heldige fuglekikkere her i landet
ser den på træk langs Vestjyllands kyst og i
Kattegat. Blot 10-20 hvidnæbbede lommer
iagttages årligt i Danmark.

Henry Nason Dunn, endnu en lægesøn, blev
uddannet på Trinity College i Dublin. Han gjorde
tjeneste ved Royal Artillery Medical Corps i
Ægypten og Sudan 1896-1903. Hans lidenskab
var jagt. Han skød sin første elefant 1899. 1902
skød han en lærke med et kraftigt rosa næb i
ørkenen i det østlige Sudan. Dunns lærke blev
beskrevet 1904 af en nevø til den engelske
digter Shelley. Dunn gjorde senere tjeneste i
Indien og, under 1. Verdenskrig, i Frankrig, hvor
han blev såret og siden højt dekoreret. Han
forlod hæren med rang af oberst 1923. Han blev,
i modsætning til de fleste af hans forgængere i
nomenklaturen, en ældre herre. Han døde i
1952, 89 år gammel. Hans 30-årige otium blev
anvendt i haven, på golfbanen og i bestyrelsen
for to sygehuse. Da 2. verdenskrig brød ud
søgte den 75-årige pensionist ansættelse i
Home Guard (5).

Afslutning
Naturvidenskaberne i det 18. og 19. århundrede
var snævert forbundne. For at blive læge måtte
man have et grundigt kendskab til, først og
fremmest, botanik, men også komparativ
anatomi og naturhistorie i bred forstand. I
betragtning af hvor unge lægerne var, da de tog
doktorgraden, kan man fornemme, at pensum
var overskueligt, men også at de unge
menneskers intellekter og sociale baggrunde lå i
den bedre ende. Datidens naturhistorikere
betjente sig af mikroskopet og skindsamlinger.
Sidstnævnte skaffede de sig gennem indsamling
det vil sige jagt og fangst.

Først for cirka tres år siden afløstes skydevåben
og fælder af kikkerter og fotos, og først for
halvtreds år siden kom de første felthåndbøger i
en kvalitet, der omsider gjorde ornitologerne i
stand til at identificere fugle i felten og ikke kun i
hånden. Feltornitologi uden jagtgevær er en ung
disciplin.

Også for lægerne i 17- og 1800-tallet har håbet
om at tilføje noget nyt til videnskaben spillet en
væsentlig rolle. Dengang var ornitologiens

verden ung og lidet udforsket, medicinens
gammel men lige så udfordrende. Sammen har
de to discipliner foretaget et kvantespring de
sidste 50-60 år. Opdagelsen af DNA-strukturen
har gjort de naturhistoriske artsklassifikationer
langt mere objektive og har omsider afløst
komparative anatomiske og behavioristiske
kriterier. Antallet af læger med interesse for
ornitologi har altid været større end den
statistiske sandsynlighed. Årsagerne til denne
signifikans er ikke undersøgt, men man kan
gætte på, blandt andre, sammenfaldet af
diagnostik, videnskabeligt potentiale, systematik,
og æstetik. Et godt spørgsmål kunne være: Blev
lægerne ornitologer eller omvendt ?
Ingen af de sytten omtalte lægers indsatser
indenfor medicinen har overlevet dem, men
takket være deres interesse for naturhistorie
lever deres navne lige så længe som Watsons
og Cricks, opdagerne af strukturen i vores
arvemasse, DNA-molekylet.
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Ny viden om vores
fugle Anno 1907 (del 4)

Af Gerd Bonnesen

Hold døre og vinduer lukkede!

Om Stenuglen (Kirkeuglen)

Uddrag fra A. Brehms: Dyrenes liv, 1907, s. 200

”Overhovedet er den en af de mindst lyssky Ugler.
Dens egentlige Virksomhed begynder dog først efter Solens Nedgang. Den flyver da i raske Kast og
smutter med stor Lethed imellem Træernes Grene. Undertiden lader den sig af et tændt Lys lokke
ind i Stuer, hvor den da som oftest, til forfærdelse for frygtsomme Personer, slukker Lyset med sine
lydløse Vingeslag. Dens Blik har noget listigt, men ikke ondskabsfuldt ved sig, og den er en af de
bedst begavede Ugler.”

Sidste nummer af fuglequizz var af en lidt lettere
kaliber.
Karl Schlichter havde ”skudt” en landsvale. En
slank mørk fugl (normalt med helt mørk overside)
med den kendte
haleforlængelse
(ses kun på
fuglens venstre
side). Vedhæftet
andet foto af
samme fugl.

Nummer 2-fuglen
kommer vi
forhåbentligt
snart til at se

igen, den første af slagsen er blevet meldt ud af
Jørn Vinther Sørensen den 23.11.
Trods billedets kvalitet (som gør det stort set
umuligt at skelne farverne) er silkehalens
nakketop umiskendelig. Husk at ”holde øre” med
sølvklokkerne…

Billede nummer
3 viste en
rovfugl, dens
lange stribede
hale indsnævrer
valget til enten
due- eller
spurvehøg. Både
historien
(duehøge er fhv.
sjældne og
forekommer ikke
i byerne) og
dens skarpt afskårede halesider bestemmer
arten til spurvehøg, som af og til kan ses tage en
mejse e.l. fra foderbrættet.

Af pladshensyn kommer der ikke en ny udgave
af fuglequizzen i denne udgave. Se dog
julequizzen på DOF-SJ’s facebookside.

FUGLEQUIZ 2
AF GABOR GRAEHN
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NÆSTFORMANDENS KIKKERT
AF JØRN VINTHER SØRENSEN

MED HJÆLP AF EGON IVERSEN, DER BIDRAGER MED NYT OM
TERKELSBØL MOSE OG NYBØL NOR

Efteråret 2013

Så er vi kommet gennem efteråret, der har budt
på regn, lidt sol og en orkan d. 28. oktober med
rekord i middelvind og vindstød. Ved Kegnæs
blev der målt det kraftigste vindstød, der er målt i
Danmark med 53,5 m/s.
Udover beskadigelser på bygninger gav orkanen
også en masse væltede træer. Særlig hårdt gik
det ud over Frøslev plantage. Lad os håbe, at
nogle af de væltede løvtræer får lov at ligge til
gavn for insektlivet og dermed også til gavn for
fuglelivet. Ligeledes kan de nye åbne partier
efter de væltede nåletræer skabe nye levesteder
for hedelærke, rødrygget tornskade og natravn.

Efteråret har fuglemæssigt været kendetegnet
ved, at vi har fået besøg af flere invasionsarter.
Alle 3 arter korsnæb er blevet set i store tal i
Danmark, og alle arter er sågar blevet set i
Sønderjylland.
Stor gråsisken optræder også i større tal end
normalt. På en enkelt dag blev der set næsten
5.000 udtrækkende ved Sønderho på Fanø.
Blandt de store gråsisken gemmer sig også
enkelte hvidsisken. Denne art er bl.a. blevet set
på Rømø og kendes på hvid overgump uden
striber.
Stor flagspætte gæster også landet i større tal
end normalt på grund af mangel på føde i de
skandinaviske og russiske skove.

En art som vi skal kigge meget efter i
Sønderjylland er mellemflagspætte. Såvel i 2011
som i 2012 har arten vist sig. I 2011 blev arten
set og fotograferet af Ken Sievertsen i Gråsten,
og i 2012 blev en død fugl fundet ved
Juelsminde.
I 2013 er arten observeret ved Aventoft blot en
km. fra den dansk-tyske grænse. Club300.dk
udlodder sammen med Sorgenfri Foto en dusør
på kr. 1.000 til ham eller hende, der kan melde
en mellemflagspætte ud, som kan ses af flere
end 5 ædruelige personerJ. Og i Sønderjylland
har vi de største chancer for at finde en

mellemflagspætte. Artens yngleområde har
spredt sig, så vi ikke skal langt syd for grænsen,
før vi kan finde den.

Høgeuglen har vist sig i Nordjylland og på
Sjælland. Arten er aldrig blevet truffet i
Sønderjylland. Men når spurveuglen kan dukke
op i Lindet skov i forbindelse med en invasion af
spurveugler nordfra, så kan høgeuglen også
dukke op. D. 24. november blev der set
høgeugle i Zwolle i Holland. Så den kan endda
flyve helt dernedJ

Så det er bare med at komme ud, da vi også på
denne kolde tid kan finde noget spændende
derude!

ATLAS III

Vi går nu vinteren i møde, og inden vi får set os
om, har vi d. 1. marts 2014.
Så er det, at ATLAS III starter op. D. 6.
november 2013 havde vi besøg af Thomas
Vikstrøm, der meget engageret fortalte om
projektet. Inkl. Thomas Vikstrøm var vi 31 samlet
på Rødekro Kro for at høre om projektet.
I Sønderjylland har vi 182 kvadrater, der skal
dækkes. Allerede nu (d. 20. november) er knap
halvdelen af kvadraterne afsat.
På www.dofbasen.dk/atlas-kvadratansvar/
(kræver, at du er logget på) kan du reservere det
eller de kvadrater, der har din interesse.

Naturgenopretning.

Vi kan berette om 2 spændende projekter.

Naturprojekt i Terkelsbøl- og Ulvemose

En række lodsejere og Aabenraa kommune har i
dette efterår igangsat et naturprojekt, hvorved
man vil søge at forbedre biodiversiteten i mosen.
Projektet omfatter knap 30 ha af mosen, der på
den største del er bevokset med tæt krat af birk
og pil.
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Området bliver ryddet for opvækst og derefter
indhegnet. Det er så hensigten, at sikre de nye
lysåbne områder ved at lade kreaturer græsse
arealerne.
På den måde forventer man at få en lille del af
mosen til at vende tilbage til det præg, som
mosen havde før den blev afvandet.
Vi hilser projektet velkomment og håber, at det
må blive til gavn for plante- og dyrelivet i mosen.
Vi ser også frem til, at det flotte initiativ vil brede
sig til nye områder af mosen.
Projektet er et led i Natura 2000 indsatsen, der
bl.a. har til formål at forbedre biodiversiteten i
nationen og udføres med tilskud fra offentlige
midler.

Årø

På Årø er der søgt og opnået støtte til at
forundersøge et hydrologiprojekt. Der drejer sig
om et stort landbrugsareal på den nordøstlige
del af Årø. Lodsejerne er positive og der er et
godt samarbejde mellem lodsejere og
kommunen. Hydrologiprojekter handler om at
ændre vandstand til mere våde forhold.  På Årø
er der bl.a. tale om at nedlægge diger og
genskabe et vådområde. Dette kan om nogle år
gå hen og blive et meget spændende
fugleområde.

Bedre adgang til naturen

Nybøl Nor stien.
En ny del af stien rundt om Nybøl Nor er indviet.
Nu kan man vandre gennem et spændende
landskab fra Nybøl til Egernsund. Kommunen
arbejder videre med planen om at etablere stien
hele vejen rundt om noret.
Flere steder kommer stien til at forløbe tæt på
noret, forbi teglværker, på kanten af lergrave og
gennem forskellige typer løvskove. En rigtig
spændende fuglelokalitet er gjort tilgængelig for
naturvenner. Noret er bl.a. kendt for mange
forskellige rastende vinterfugle.

Bestyrelsen i DOF-Sønderjylland vil ønske alle
en glædelig jul og et godt og fuglerigt nytår.
Måske ses vi derude i naturen men ellers mødes
vi d. 2. februar 2014 til generalforsamling og
årsmøde, der bliver afholdt på Søstjernen ved
Slivsøen.

Ryddet indhegnet areal i Terkelsbøl mose
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SET OG HØRT
AUGUST - OKTOBER 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.
Denne oversigt har ikke de store sjældenheder,
før vi når til uge 42. Det årlige felttræf er igen
foregået her ved vestkysten, og det er
sandsynligvis årsagen til, at der på falderebet
lige kom nogle SU-arter.
Efter oplistningen af de gode observationer, som
er sket i de 3 måneder august 2013 til og med
oktober 2013, er der en status fra
Sjældenhedsudvalget på de arter, som er blevet
set i Sønderjylland, og som skal forelægges
Sjældenhedsudvalget.

August 2013
Damklire - set første gang 4.7 og sidste gang
10.9 Ved Saltvandssøen og nogle andre
lokaliteter i området.
Hvidvinget terne - set 27.8 ved Margrethekog
og Saltvandssøen
Silkehejre - set 1.8 ved Lakolk Sydsøer

September 2013
Mulig Steppehøg - set 18.9 ved Halk Nor
Hvidbrynet løvsanger - set 28.9 og 29.9 på
Rømø

Oktober 2013
Citronvipstjert (SU) - set 14.10 ved Juvre,
Rømø
Dværggås - hele 10 stk. set på Ballum Forland
Hvidbrynet løvsanger - set 4 forskellige steder
- de fleste i uge 42
Dværgværling (SU) - set 2 steder på Rømø
hhv. 13.10 og 15.10
Hvidsisken - set 2 steder på Rømø den 16.10
Høgesanger - set 18.10 på Landsende, Rømø
Purpurhejre (SU) - set 19.10 ved Hellevad

Lille fluesnapper - set 2.10 ved Landsende,
Rømø
Rødhalset gås - set 12.10 ved Ballum Enge
Storpiber - set 19.10 ved Saltvandssøen

Status fra Sjældenhedsudvalget den
18.11.2013
Nogen undrer sig måske over
fugleobservationer, som er nævnt under status
fra Sjældenhedsudvalget, og som ikke er blevet
nævnt som observationer i  DOF-basen eller
tidligere her i Set og Hørt. Det kan godt
forekomme, hvis observationen ikke er meldt ind
til DOF-Basen eller måske først lang tid senere.

Godkendte observationer
Ingen nye godkendelser siden sidst

Under behandling
Terekklire (juli 2013) Saltvandssøen
Dværgværling (okt. 2013) Rømø
Hvidskægget terne (juli 2013) Saltvandssøen
Hvidvinget Måge - Kumlieni (feb. 2012)
Åbenrå Havn
Amerikansk Sortand (maj 2011) Lakolk Strand

Forkastet
Ørnevåge (mar. 2013) Nørresø ved Tønder
Sibirisk Hjejle (okt. 2012) 2 rapporter begge fra
Ballum Enge

1K Høgesanger  Foto: Erhardt Ecklon
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Årsmøde og generalforsamling 2014

i

Dansk Ornitologisk forening,
Lokalafdelingen i Sønderjylland

Søndag den 2. februar

Restaurant Søstjernen, Havvejen 197, 6100 Haderslev

Program for dagen:

Kl.10:00 - 10:20: Kaffe/ the og rundstykke

Vi mødes på P-pladsen ved ”Søstjernen”

Find ”Søstjernen”:
http://kort.degulesider.dk/query?what=map&mop=yp&advert_code=12199117

Kl. 10:20 - 12:00: Fugletur ved Slivsø.

Kl. 12:00 - 13:00: Der nydes en let frokost på ”Søstjernen”. DOF Sønderjylland er
vært.

Såfremt du ønsker at deltage i frokosten, skal du tilmelde dig senest lørdag den 25.
januar 2014 meget gerne ved e-mail til e.iversen@stofanet.dk eller på telefon 74 41 57
19.

Kl. 13:00 - 13:30: Foredrag ved Jesper Leegaard.

Tranen trives i det sønderjyske, men hvordan går det i landene omkring os? -
med særlig fokus på Tyskland.

Kl. 13:30 - 14:00: Orientering om ATLAS III ved Bjarne Nielsen, lokalkoordinator.

Kl. 14:00 -15:00: Medlemmernes oplevelser fra årets løb - kaffe og hyggeligt samvær.

Vi håber, at mange af jer har lyst til at dele jeres personlige oplevelser med fuglene
med os andre - gerne med egne fotos. Alle slags bidrag er meget velkomne!

(Af hensyn til planlægning bedes man senest en uge før årsmødet give formanden
besked, hvis man ønsker at deltage med et indlæg).
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Generalforsamling 2014
For

DOF-Sønderjylland

Kl. 15:00 - ca. kl. 17:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til
godkendelse.

5. Valg til bestyrelsen – Følgende opstiller til genvalg:

Gert Fahlberg, Jørn Vinther Sørensen, Palle Rosendahl Larsen,
Karl Schlichter og Elisabeth Bech.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer.

8. Forslag fra medlemmerne.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til pkt. 9 må for at kunne behandles på
generalforsamlingen være formanden i hænde senest d. 11. januar
2014.

Foreningens medlemmer er meget velkomne til at støde til i løbet af
dagen!!
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Generalforsamling i
Ornitologisk Forening for

Als & Sundeved
afholdes på Skovridergården i Sønderskoven

søndag den 26. januar 2014 kl. 15.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til
foreningens love afsnit 5. (+ evt. suppleanter)
6. Valg af 2 revisorer til revision af regnskabet.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til punkt 7 må, for at kunne
behandles på generalforsamlingen, være
formanden i hænde senest 1. januar.

Foreningen gi’r en øl eller vand.

FORINDEN KL.13.00 VIL VI GÅ EN LILLE TUR I
SKOVEN OG SE PÅ ÅRSTIDENS FUGLELIV.
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FUGLETURE I
SØNDERJYLLAND

OAS/DOF SØNDERJYLLAND

Se også nyheder og ture på www.dof-sj.dk samt
i Panurus

Jul i Søgård Skov
Torsdag d. 26. december kl. 10:00 - 12:00.
Jeg går igen en juletur gennem et varieret
israndsområde med både løv- og nåleskov samt
Søgård Sø i baggrunden.
De, der godt kan tænke sig at være med, er
meget velkomne. Vi kan sikkert se spætter,
rovfugle, forskellige overvintrende småfugle og
en del andefugle i Søgård Sø. Tag selv varm
kaffe med til en pause midt i skoven.
Mødested: Kør forbi Søgård kaserne ad Søgård
Hovvej til P-pladsen midt i skoven.
Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19.
Arr.: DOF-Sønderjylland.

Tørning Mølle og Christiansdal
Vandkraftværk
Lørdag den 18. januar 2014 kl. 10:00 -13:00.
Mon vandstæren og isfuglen er på plads? Er
natuglen i sin kasse? Det
undersøger vi på en gåtur
gennem Teglholt Skoven til
Christiansdal Vandkraftværk
og tilbage. Vi prøver i
fællesskab at artsbestemme
alt, hvad der dukker op.
Mødested: Ved Tørning Mølle
Turledere: Elisabeth Bech (tlf.
20 40 69 19/
elisabeth.bech@gmail.com)
og  Helle Regitze Boesen (tlf.
40 78 16 20/ hrb@regis.dk)
Arr.: DOF-Sønderjylland,
Haderslev lokalgruppe

Ørnens dag ved Slivsø
Tidspunkt: 16. februar 2014 kl.
10:00 - 14:00
Lokale rovfuglefolk fra DOF-
Sønderjylland er klar ved

Slivsøen. Antallet af havørne i landet stiger år
for år til stor glæde for fugleinteresserede. Det
er ikke længere en sjældenhed at se en ørn på
vingerne, men imponerende er den stadig.
DOFs bestræbelser på at få de store fugle
tilbage har været en succes. Der er stillet
teleskoper op og hvis vi er heldige,
kan vi observere Slivsø-parret som gerne bruger
et stort træ som observationspost.
Mødested ved P-pladsen på Bræråvej.
http://map.krak.dk/m/aixoK
Kontaktpersoner Helle Regitze Boesen,
Haderslev, 40781620 - Lene Rasmussen,
Genner, 21657199
Arr.: DOF-Sønderjylland

Ørnens dag ved Ballum Sluse
Tidspunkt: 16. februar 2014 kl. 10:00 - 13:00
Lokale fuglefolk fra DOF-Sønderjylland er klar
ved Ballum Sluse. Antallet af havørne i landet
stiger år for år til stor glæde for
fugleinteresserede. Der er gode muligheder for

Sjagger med bær   Foto: Klaus Dichmann
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at se havørne ved Ballum, hvor der ofte raster
meget store flokke af ænder og gæs. Der vil
være mulighed for at se i de opstillede
teleskoper.
Mødested ved på diget for enden af Ballum
Slusevej.
Kontaktperson Karl Schlichter - 74661396 /
21450913
Arr.: DOF-Sønderjylland

Trillen, Sydals
Søndag 23. februar 2014 kl. 10:00 til ca. kl.
12:00.
Der ses normalt mange vintergæster såsom
ænder, skalleslugere og svaner.
Mødested: P-pladsen i skoven lige før
Høruphav.
Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Ketting Nor, Als
Søndag 2. marts kl. 10:00 til ca. kl. 12:00.
Om vinteren ses gerne stor og lille skallesluger,
hvinænder m.m.
Mødested: Ved dæmningen over Noret.
Gummistøvler anbefales.
Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Spættetur i Draved Skov.
Lørdag 15. marts kl.7:00 til ca. 10:00.
Vi har 4 spættearter i Draved Skov, så vi håber
at opleve alle 4. Vi skal også se på traner.
Mødested: P-pladsen i Draved Skov, Dravedvej.
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.:  DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Kegnæs (Hartsø mv.)
Lørdag d. 22. marts kl.10:00 til ca. kl.13:00
Sidste år havde vi en god tur, så vi prøver igen
en tur til Kegnæs. Under gode forhold kan der
være meget at se på ved Hartsø.
Mødested: P-pladsen lige efter Drejet.
Turleder: Hans Jørgen Leth Hansen. Tlf. 29 78
69 70.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Fugletræk ved Tontoft Nakke
Søndag d. 6. april kl. 6:00 til ca. kl. 12:00
Mulighed for mange rovfugle som Musvåge,
røde glenter, høge og falke. Af småfugle kan der
forekomme store mængder af finker, duer, hvide

vipstjerter og drosler, samt god mulighed for en
spændende havfugl, rovfugl eller småfugl.
Medbring godt humør, varmt tøj og madpakke.
Turleder: Dennis Langholz. Tlf. 27 52 72 44
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Sandbjerg Sø
Tirsdag d. 8. april kl. 18:30.
Vi ser på søens ynglefugle især grågæs,
lappedykkere og stor skallesluger. Vi vil stadig
kikke efter isfuglen selvom arten er gået meget
tilbage.
Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.
Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 74 46 83 21.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Tinglev Mose
Lørdag d. 12. april 2014 kl. 08.00 – ca. 11.00
Vi vil på turen rundt i mosen se på de fugle, der
er i mosen på dette tidspunkt.
Mosen er meget fugtig, så vandtæt fodtøj er
absolut nødvendigt.
Mulighed for Blåhals, Fyrremejse, Sortstrubet
bynkefugl, Rørhøg og måske er Tranerne på
ynglepladsen.
De fleste sangere er derimod endnu ikke dukket
op, men til gengæld er mosen fri for myg på
dette tidspunkt.
Mødested: Ved Søhuset med tilkørsel fra
Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller
Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19.
Arr.: DOF-Sønderjylland

Tur til Hindemade og Slivsø.
Søndag 13. april kl.8:00 - 13:00
Vi vil se, hvad disse 2 genoprettede lokaliteter
byder på af ænder, gæs, småfugle, vadere og
rovfugle.
Mødested: P-pladsen ved Tønder Svømmehal,
Sønderlandevej 4.
Der er samkørsel. Husk madpakke.
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.:  DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Augustenborg Slotspark
Tirsdag d. 15. april kl.18:30.
Vi vil især gå efter parkens karakterfugle:
huldue, ravn og korttået træløber.
Mødested: P-pladsen i skovens nordøstlige
hjørne.
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 74 43 40 33.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.
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Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg
Onsdag d. 23. april kl.19:00.
Stedet har udviklet sig ret positivt. En del gæs og
ænder mm.
Mødested: ved Fiskerhytten. Parkering:
Vendepladsen på Hjort Lorenzens Vej
Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Hostrup Sø + Søgård Sø og Skov ombyttes
Lørdag d. 26. april kl.10:00 til ca. kl. 13:00.
Kan vi mon finde ørne og sortspætter?

Mødested: P-pladsen ved Hostrup Sø ved den
gamle hovedvej
Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Fugletræk ved Tontoft Nakke.
Søndag d. 27. april kl. 6:00 til over middag.
Mulighed for mange rovfugle som musvåge,
fiskeørne, falke og høge samt en del trækkende
småfugle som f.eks. engpibere, drosler, svaler
og irisker. Vadefugle og havfugle ses også.
Rundt omkring i krattene ses mange småfugle
Som altid er der chance for en sjælden fugl.
Medbring godt humør, varmt tøj og madpakke.
Turleder: Dennis Langholz. Tlf. 27 52 72 44.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Tur til Nørresøen og Bremsbøl Sø.
Lørdag 10. maj kl.9:00 - 12:00
Vi vil se på ænder, brushøns og andre
vadefugle, terner og evt. rovfugle.
Mødested: Lægan P-plads, Møllehusvej.
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.:  DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Kær Vestermark, Sønderborg
Onsdag d. 14. maj kl.19:00.
Aftentur med kikkerten. De fleste forårsfugle
skulle nu være dukket op. Vores bedste sted for
nattergale.
Mødested: P-pladsen i sydenden af det militære
område.
Turleder: Gabor Graehn. Tlf. 63 12 33 44
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Pøls Rev på Sydals
Onsdag d. 21. maj kl. 19:00.
Vi ser på stedets sangere og andre småfugle.
Mødested: P-pladsen ved Pøls Rev. Kør

gennem Neder-Lysabild og drej til højre ved
Felsgaard.
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 74 43 40 33.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

OAS’s Sønderjyllands Safari
Lørdag d. 24. maj kl. 1:00 til formentligt omkring
kl. 18:00. Altså også en natnaturtur.
En spændende heldagstur til nogle af de bedste
fuglelokaliteter i Sønderjylland. Fra Sønderborg
kører vi samlet i minibus mod Rømø, hvor vi
undervejs vil gøre holdt for at lytte efter Vagtler
og Engsnarrer. På Rømø bruger vi de sidste
mørke timer på at lytte efter Natravn og på at de
øvrige fugle langsomt vågner, hvorefter vi
begiver os på safari rundt i Sønderjylland. Vi skal
bl.a. besøge Lakolk Sø og Strand,
Rømødæmningen, Ballum området,
Magisterkogen, Sølsted Mose, Draved Skov og
Frøslev Mose og Plantage. Turens rute ligger
dog ikke fast, og der kan improviseres i forhold til
vejr og fugle. Artslisten skulle gerne komme på
den gode side af 130 arter, og vi håber på arter
som Rørdrum, Hedehøg, Vagtel, Engsnarre,
Hvidbrystet Præstekrave, Grønspætte,
Sortspætte, Natravn, Blåhals, Sortstrubet
Bynkefugl, Skægmejse, Savisanger, Rødtoppet
Fuglekonge, Fyrremejse, Pungmejse mm.
Bindende tilmelding til turleder senest mandag d.
19. maj helst på e-mail gaborgraehn@gmail.com
Der er dog kun 8 pladser, og de besættes efter
først til mølle princippet, så vent ikke for længe!
Turens pris er på 100 kr.
Mødested: P-pladsen ved Stadion, Ringridervej,
Sønderborg (overfor politistationen).
Turleder: Gabor Graehn. Tlf. 63 12 33 44
OBS! Da OAS yder tilskud til turen, er den
kun for OAS medlemmer!

Vandstær Foto: Svend Ove Jensen
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Illustrationer leveres som jpg-filer/jpeg-filer eller som
tegning/foto til scanning.

Artikler og billeder modtages med tak
Besøg DOF-Sønderjyllands
hjemmeside på
www.DOF-SJ.dk
eller besøg os på facebook
Her findes masser af
oplysninger om
lokalafdelingen, samt
aktuelle nyheder, forum og galleri.
”Mødestedet for sønderjyske
ornitologer!"

Se også
www.OASweb.dk
OAS's hjemmeside med turer, fotoer
og blog

Med godt 400 modtagere har Panurus en stor
læserskare. Vi modtager løbende små og store
artikler fra medlemmerne, og det er vi meget
glade for.
Hvis Du har en artikel - eller en idé, så kontakt
os endelig.

Redaktionen opbygger et billedarkiv om
Sønderjyllands natur i almindelighed og fugleliv i
særdeleshed.

Til dette arkiv søger vi billeder. Alle skarpe
billeder har interesse, og ved brug angiver vi
altid, hvem der er fotografen.

SIDE 30 PANURUS NR. 4 . 2013



DANSK ORNITOLOGISK FORENING
SØNDERJYLLAND
FORMAND GERT FAHLBERG
Sottrupskov 10
6400 Sønderborg

Tlf.: 74 46 83 21
@ : gert.fahlberg@bbsyd.dk
www.dof-sj.dk

Kontingent bliver opkrævet af
hovedforeningen

ORNITOLOGISK FORENING FOR
ALS & SUNDEVED
FORMAND: KAJ ABILDGAARD
Johan Skjoldborgsvej 3
6400 Sønderborg

Tlf.: 74 42 50 05
@ : abildgd@stofanet.dk
www.oasweb.dk

Kontingent til OAS (kr.100) skal indsættes
på reg. 1551 og kontonr. 9104429
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AFSENDER

PANURUS
EGON IVERSEN
BLÅMOSE 27
HØRUPHAV
6470 SYDALS B

STOR TORNSKADES BYTTE: DAGENS RET STÅR PÅ SPIDSMUS
FOTO: KLAUS DICHMANN


