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DETTE NUMMER AF PANURUS
AF GERD BONNESEN

Sommeren 2014 blev den næstvarmeste siden
1874 på delt plads med sommeren 1994, med
masser af sol og adskillige tropedøgn. Den blev
afløst af et efterår, der ligeledes skulle vise sig at
blive det næstvarmeste siden 1949. Først her i
begyndelsen af december, er vi for alvor
begyndt at mærke noget til den kulde, der
kendertegner årstiden.
Vores trækkende sangfugle er for længst i
Afrika. Deres sange blev afløst af
græshoppernes stille og vedvarende tikken på
enge og i grøftekanter helt hen i oktober,
hvorefter de også tav.  Men fuglesangen stilnede
ikke fuldstændigt. Den lange varme sommer
med masser af insekter
har gjort det muligt for
mange fuglearter at
opfostre sene kuld helt
hen i august og få
masser af unger på
vingerne.  Det milde
efterår med masser af
føde har betydet at
fuglene er velnærede.
Derfor har et usædvanligt
stort antal rødhalse og
gærdesmutter, som er de
eneste danske fugle, der
også synger i
vinterhalvåret, haft et
stort overskud til at synge gennem hele oktober
og november, for at opretholde deres
vinterterritorie. Den afventende melankolske
sang i dæmringen fra usædvanligt mange
rødhalse, har forsødet de novembergrå
morgener for de af os, der måtte tidligt op og på
arbejde eller ud for at lufte hunden. Overalt i krat
og grenbunker er masser af gærdesmutter
ligeledes eksploderet i hidsige kaskader af triller.
Bestanden af gærdesmutter er glædeligvis atter
på samme niveau som før de hårde vintre i 2009
og 2010 decimerede bestanden til det laveste i
30 år.
Uglernes tuden har lydt i skumringen og i stille
og klare nætter gennem hele oktober og
november. Kragefuglene flakser i store bander
rundt på marker og grøftekanter efter orm og
ådsler for derpå under højlydt palaver at samles

til overnatning i de høje træer i lunde og på
kirkegårde.
Decembers gråhed sænker sig over os, men vi
skal slet ikke fortvivle. Nu er det vintergæsterne
fra nord vi kan fornøje os med. Marskens grønne
græstæppe er broderet med sorte og hvide
nister af bramgæs. Vindroslernes kald
gennemtrænger natten, mens de i ly af mørket
trækker afsted på himlen. Musvåger sidder
spejdende på rad og række på pælene langs de
sydjyske motorveje. Den blå kærhøg svæver
elegant henover strandsumpe og marskenge, og
fjeldvågen fra de nordiske fjeldområder ses atter
musende over enge og græsmarker. Spurvene

er efter sommerens
ædeorgier på de
høstede marker atter
tilbage i haver og
hække, hvor deres
muntre og uafbrudte
kvidren får smilet frem i
vores allerede blege
ansigter. Nu flokkes de
atter sammen med
finker, mejser og spætter
omkring foderbrætterne.
Det giver os rig lejlighed
til at studere deres
smukke dragter og
adfærd, en fornøjelse,

der vil bære mange af os gennem vinterens
mørke.
Vi mennesker skutter os og rykker tættere
sammen omkring stearinlys og brændeovne.
Nogle af os håber på en mild men dog grå
vinter, andre af os på en hård men lys vinter
med masser af sne, som får småfuglene til at
trænges omkring vores fodersteder.
Forventningsfulde håber vi på, at flokke af
silkehaler inden længe vil indfinde sig i toppen af
birketræerne, og med deres ringlende kald, som
lyden af små sølvklokker, vil få os i julestemning.
Imens vil Panurus redaktion sige tak til jer for
endnu et godt år med masser af læseværdige
bidrag fra jer til bladet. Vi ønsker jer alle en rigtig
glædelig jul og på gensyn i 2015, hvor endnu en
masse af gode oplevelser med fuglene og
hinanden venter.

Vindrossel Knud Erik Vinding
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For nogen tid siden blev
jeg ringet op af en god
bekendt, landmand,
jæger og
fugleinteresseret, Ib
Dons i Lydersholm. Ib og
hans kone Else fodrer
flittigt fuglene på
foderbrættet i haven.
Fodringen resulterer i, at
der kommer mange fugle
til glæde for både fugle
og sponsorer.
Men i år blev idyllen
pludselig ødelagt, idet Ib
fandt 4 døde grønirisker
på foderbrættet: to
voksne og to unger. Ib
ringede i den anledning
til mig i håb om måske at
kunne få et svar på, hvad der kunne være
galt. Jeg havde på et tidspunkt hørt en
udsendelse i radioen, hvor Allan Gudio
Nielsen fortalte om vinterfodring af fugle. Allan
gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at
rengøre fuglebrættet med jævne mellemrum
og eventuelt flytte det rundt i haven for at
forebygge, at smitte fra potentielt syge
individer videreføres til raske individer via
snavs og ekskrementer på og under
fuglebrættet. Jeg foreslog så Ib, at årsagen til
”massedødsfaldet” kunne være en
salmonellaforgiftning eller en anden smitsom
bakteriesygdom, som de fire fugle havde
pådraget sig på fuglebrættet.

Ib reagerede ved omgående at rense og
desinficere foderbrættet, og endvidere frøs han
de døde fugle ned med henblik på at få dem
sendt til undersøgelse på Veterinærinstituttet.
Få dage efter var den imidlertid gal igen - på
trods af rengøringen. Der lå nu en død

kernebider på brættet. Også den blev
nedfrosset, og samlet blev de fem fugle sendt
af sted til nærmere undersøgelse. I første uge
af juli kom så svaret i form af en to sider lang
undersøgelsesrapport, hvori der bliver
redegjort for  fuglenes helbredstilstand.
Konklusionen lød:

”Fuglene fandtes afmagrede som tegn på, at
de ikke har kunnet optage føde. Der fandtes
tørre belægninger i spiserøre, som har
forårsaget problemer med passage af foderet.
Forandringerne skyldtes sandsynligvis
infektion med en protozo Trichomonas.
Desuden var der infektion med Colibakterier i
organerne på flere af fuglene samt
tarmparasitter.
Disse infektioner har været medvirkende til
fuglenes død.

”RENLIGHED ER EN GOD TING,
SAGDE KÆLLINGEN.

HUN VENDTE SÆRKEN HVER
NYTÅRSAFTEN”

AF LARS PETER HANSEN

Foto: Bent Hylsebeck
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Der var ikke i øvrigt tegn på alvorlige smitsomme
sygdomme.”

Om Ibs fugle har pådraget sig de smitsomme
og dødbringende bakterier, protozoer og
parasitter på foderbrættet kan ikke siges med
sikkerhed. Det kan også være sket andet sted,
– f.eks. har en dyrlæge gjort mig opmærksom
på, at det vand, som fuglene drikker, sagtens
kan være arnested for udbredelse af smitten.
Ekskrementer fra syge fugle kan via vandet
videreføre smitten til raske individer.

Vi andre kan i forbindelse med den
kommende fodringssæson bruge Ibs
erfaringer til at forebygge lignende hændelser
ved at lægge os Allans gode råd bag ørerne:

1. Det er en god idé at holde foderbrættet rent
– skyld med kogende vand jævnligt

2. Rens ud i skaller og affald under brættet
3. Flyt foderbrættet rundt i haven.
4. Hold evt. en pause med fordring af fuglene i

haven.

Dertil kommer som naturlig konsekvens af
snakken med dyrlægen, at eventuelle
fuglebade i lige så høj grad bør renholdes.

Til afslutning bør den milde vinter måske
inddrages som en del af forklaringen på, at
svækkede individer ikke dør af kulde og sult,
men efterfølgende er lette ofre for smitte. Allan
Gudio Nielsen har i ” Fugle og Natur” i november
2007 skrevet følgende herom. Citat:

”Trods alle anstrengelser for at holde
foderpladsen fri for sygdomme, så kan det
alligevel gå galt. I slutningen af vinteren sidste
år blev der over hele landet meldt om mange
syge fugle, især af arter som Grønsisken,
Bogfinke og Kvækerfinke. En mulig forklaring
kan være den usædvanlig milde
vinter sidste år. I løbet af en almindelig vinter vil
der, når kulden og fødemanglen for alvor sætter
ind, normalt være en barsk sortering af syge og
svage individer. Mange af disse fugle når aldrig i
nærheden af et foderbræt. Er vinteren derimod
mild, forlænges deres levetid, og de opsøger
lette fødekilder, som for eksempel et veldækket
foderbræt - og så har vi balladen.”
Jeg håber, at denne lille artikel kan være med til
at øge opmærksomheden på, at god hygiejne
ikke bør være forbeholdt ”kællinger”, men i høj
grad bør være et tema for os, der holder af at
fodre fugle i haven.

Tak til Ib for at have videregivet oplysningerne!

Der spises her, der spises der.
Mit foderbræt er en bølgende masse

af spurve, irisker og  mejser fle'r,
som alle deres morgenmad passe.

Udkanten vogtes mod flere gæster
til foderbrættets solsikkefester

af grønirisker som vogtere krasse
der truende gaber mod flere gæster,
som opgiver kampen mod næbbene

hvasse.

De afviste daler mod jorden ned.
Et oprydningshold ta'r de tabte

kerner
I selskab med finker og duer i fred
rosernes konkurrenter de fjerner.

Lige med eet er de alle borte.
Er brættet tømt? Nej, to krager sorte

gravitetisk gennem haven drager
så skræmmende store og truende

sorte!

Nej, her var nok ikke plads til krager.

Mette Sarus Hansen

Er der altid plads til én til?
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7 PAR HEDEHØGE I 1 KVADRAT
AF JESPER LEEGAARD

Årets absolutte – fuglemæssige – højdepunkt,
har for mit vedkommende været syv par
ynglende hedehøge i et enkelt ATLAS III kvadrat
mellem Gram og Toftlund. Jeg vil her prøve at
ridse forløbet op, som har involveret masser af
ornitologer og lokale landmænd.
D. 7. maj får jeg en SMS fra Aleks Lund, som
har set et par hedehøge gå ned flere gange på
det samme sted i Kastrup Kær. Dagen efter
sender Kurt Hansen en mail, hvor han beskriver
observationerne af fire hedehøge tæt ved
området, hvor Aleks også ser dem. Den 17. maj
bruger jeg et par timer i dette område og er så
heldig at se hele tre bytte-afleveringer på tre
forskellige marker. Tre par hedehøge helt uden
for hedehøgens normale ynglehabitat i
marskområdet var helt vildt.
Men det var ikke slut endnu. D. 3. juni bliver jeg
kontaktet af en landmand, Jens Nielsen, fra

Kastrup. Han har været ude for at lave
markarbejde og fundet en hedehøg rede med
seks æg. Reden bliver samme dag hegnet af
Michael Clausen fra ”Projekt hedehøg”. Den 17.
juni bliver jeg ringet op af Jens Nielsen to gange
og begge gange har han fundet rede af hedehøg
på sine marker!! Det vil sige at han har hele tre
par hedehøge på sine marker!!
Michael Clausen hegner alle rederne, for at
beskytte mod rovdyr og som markering for
landmændene, så de undgår at ødelægge
rederne under høstarbejde. En aften hvor
Michael har været ude for at hegne en rede,
finder han et syvende par gå ned i en græsmark.
Denne mark skal desværre skårlægges to dage
efter, og vi når ikke at få lokaliseret reden helt
præcis. Så selv om landmanden er opmærksom
på at undgå reden, lykkes det heller ikke ham at
finde reden.

Begge Fotos: Torben Andersen
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De syv par fik følgende historik:
1: Rede i brakmark, hvor 6 unger blev
ringmærket og minimum 5 blev set flyvefærdige.
2: Rede i vinterbygmark, hvor 5 unger
ringmærkes, men en ræv tager desværre
ungerne inden de flyver.
3: Rede i vinterbygmark, hvor 6 unger
ringmærkes og minimum 3 unger blev set
flyvefærdige.
4: Rede i vinterhvede med 6 æg, som desværre
bliver taget af – formentlig – krager.
5: Rede i vinterhvede med 4 æg, som desværre
også bliver taget af – formentlig – krage.
6: Rede i vinterhvede hvor 5 unger ringmærkes
og 5 unger blev set flyvefærdige.
7: Rede i græsmark. Desværre gået tabt under
markarbejde, trods velvilje fra landmanden.
Årets yngleresultat i området blev 13–17
flyvefærdige unger, hvilket kan se ud af lidt fra
syv ynglepar. Resultatet viser, hvor udsat
hedehøgen er for prædation af fx krager og
ræve. Faren for at reden bliver ødelagt af
landbrugsmaskiner er stor i vinterraps, vinterbyg
og græsmarker, fordi disse afgrøder oftest
høstes før hedehøgens unger har forladt reden.
Anbringes reden derimod i vinterhvede og
vinterrug er ungerne med stor sandsynlighed
fløjet fra reden før markerne høstes. Der kan

dog
forekomme
sene
kuld/omlægnin
ger?, som også
vil få problemer
i vinterhvede
og vinterrug.
Man kan
spørge sig
selv, hvorfor
syv par
hedehøge
vælger at slå
sig ned relativt
langt væk fra
kerneområdet.
En af grundene
kan være, at
de er blevet
tiltrukket af det
flade landskab,
med store
marker og kun
få høje træer i

læhegnene. Træer hvorfra musvåger, krager
m.m. kunne spejde efter bytte. Området er et
lavtliggende areal, som blev opdyrket i
1940´erne. Det betyder at der er masser af
kanaler og grøfter omkring markerne, hvor mus
og småfugle kan yngle og dermed bidrage til
hedehøgenes føde. Landmændene i området
har desuden anlagt de omstridte randzoner, som
giver yderligere ynglemuligheder for byttedyr,
som hedehøgene kan opfodre store unge-kuld
med.
En anden forklaring kan være, at der reelt findes
flere oversete ynglende hedehøge i marker
længere inde i Sønderjylland, øst for
marskområdet. Derfor kan jeg kun opfordre alle
til at være opmærksomme på hedehøge, som
færdes inde over vinterafgrøder. Det nemmeste
er at besøge mulige yngleområder i løbet af maj,
hvor yngleparrene etablerer sig,
aktivitetsniveauet er høj og parrene er nemmere
at få øje på. Når de først har påbegyndt
rugningen, er aktivitetsniveauet meget lavt, og
man skal være decideret heldig for at finde
ynglepar. I juli bliver der igen skruet op for
aktivitetsniveauet, fordi de voksne fugle skal
finde føde til de krævende unger. Derfor kan
dette tidspunkt også være godt til registrering af
ynglepar.
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ORNITOLOGISK ØKOLOGISK
FJERNELSE AF GEDEHAMSEBO

AF LARS PETER HANSEN
Stærekassen i toppen af
gavlen på den gamle
brændelade (Billede 1) var
efterhånden omgivet af et
mægtigt gedehamsebo
(Vespa crabo)(Billede 2).
Man valgte klogeligt en
afventende holdning til
fjernelse af boet.
Og nu 8 uger senere (Billede
3) har skovens fugle –
overvejende mejser og
spætmejser – gjort kassen
klar til næste sæson. Uden
brug af kemikalier.
Brændeladen, som tidligere
har stået i Gråsten skovene,
bærer det fornemme navn –
Dronning Ingrids
brændelade - er siden
genopført i en privat skov
nær Smedeby.
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Konkurrencen om at gætte en fugl i Ugeavisen
har igen været afholdt, og vinderne er udtrukket.
Der indkom flere hundrede svar. 3 mulige
vindere missede vinderchancen. En havde glemt
at skrive svaret, en anden sin adresse, og den
sidste gættede forkert.
1. præmien en god kikkert til en værdi af ca.
kr.2.500 skænket af optiker Jes Bleshøj,
Perlegade, Sønderborg blev vundet af Per
Hansen fra Rinkenæs.
2. præmien en fuglebog ”Havørnenes Danmark”
blev vundet af Bodil Westergaard fra
Sønderborg og
3. præmien gik til Arne Prip fra Nordborg
Alle vindere fik  et års gratis medlemskab af
vores lokale fugleforening ”Ornitologisk Forening
for Als og Sundeved”.
Den afbillede fugl, som Svend Ove Jensen
havde fanget med sit fotoudstyr, var en
stenpikker. Den kendes bl.a. på den hvide stribe
over og bag øjet og den hvide hale med sort
bagkant. Fuglen ses ofte på marken siddende
ret oprejst på en tue, sten eller pæl. Den er kun
sommergæst hos os og overvintrer i Afrika.

Vi ønsker alle 3 vindere tillykke med præmierne,
og vi siger tak til optiker Bleshøy for gaven.

GÆT EN FUGL KONKURRENCEN
AF KAJ ABILDGAARD

ANG. FREDNINGEN AF KÆR
VESTERMARK

AF BJARNE NIELSEN (OG SVAR AF KAJ ABILDGAARD)
I sidste nummer (2014-2) af Panurus beskrev
Kaj Abildgaard, hvordan status er mht.
fredningen af Kær Vestermark samt omtalte
planerne om at placere en landsdækkende
spejderlejr i området i 2017. Tillad mig i den
forbindelse at komme med et par kommentarer
til Kajs indlæg.

Kaj "glemmer" (= undlader) i sit indlæg helt at
fortælle om det møde, som Danmarks
Naturfredningsforening (DN) afholdt på
Sønderborg Kaserne d. 14. august 2013, hvor
alle grupper, der bruger Kær Vestermark, samt
øvrige folk med speciel interesse i området var
inviteret. DOF-Sønderjylland var repræsenteret
ved formand Gert Fahlberg, bestyrelsesmedlem

Gerd Bonnesen og undertegnede, og der var vel
ialt 50-60 fremmødte. Formålet med mødet var
at finde fælles fodslag, så DN kunne lave et
fredningsforslag, som alle kunne bifalde. Efter
en del diskussion frem og tilbage, især med den
senere borgmester i Sønderborg kommune Erik
Lauritzen, nåede man efter et par timer til
enighed om, at alle hidtidige aktiviteter på
Kær Vestermark måtte fortsætte, samt at der
IKKE måtte laves nye aktiviteter.
Bemærkelsesværdigt, at alle, dvs.
hundetræneklubber, skydeklubber, jægere,
LadyWalk, ornitologer og til sidst også
Sønderborg Kommune, kunne blive enige, men
det lykkedes altså !
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Min undren var derfor stor, da jeg i Sønderborg
Ugeavis d. 16. april 2014 læste, at Sønderborg
Kommune og DN (ved fredningsleder Birgitte
Ingrisch) er blevet enige om, at området kan og
skal bruges til Spejdernes Lejr 2017. Parterne er
ifølge avisen enige om, at der godt kan ligge "en
lejr i det naturskønne område", og at det "ikke
lider skade i forbindelse med arrangementet".

For mig er der nu et par spørgsmål, der presser
på :
Med hvilken ret påtager DN sig at være
talerør for alle brugere af Kær Vestermark?
Mig bekendt har DN intet "ejerskab" over
området bare fordi, at organisationen har
udarbejdet et fredningsforslag!

Havde det ikke været på sin plads enten, at
DN enten konsulterede eller i det mindste
informerede andre af områdets bruger-
/interessegrupper?
Efter mødet på Sønderborg Kaserne, hvor alle
blev enige, virker det ekstremt "højrøvet", at DN
overruler den enstemmige beslutning, der
dengang blev taget. Ikke blot tillader DN, at en
totalt ny aktivitet finder sted, men man godtager
også, at området ændres ved, at der nedlægges
kloakering, der helt sikkert ikke kan fjernes igen,
samt at der anlægges nye veje, som næsten
med (kommunal) garanti heller ikke fjernes
efterfølgende.

Hvordan kan DN påstå, at man kan slippe i
omegnen af 60.000 mennesker fri i et
naturområde, uden at det påvirker området
og uden, at det kan ses bagefter?
Det kræver vist mere end almindelig naivitet at
tro på dette, og i mine øjne er det blot et udsagn,
der skal gøre arrangementet mere "spiseligt" for
alle andre end DN.
Iøvrigt svarer antallet til, at man tager samtlige
indbyggere i hele Sønderborg Kommune, ryster
posen godt og hælder dem ud over Kær Halvø!

For yderligere at anskueliggøre arrangementets
størrelse kan det oplyses, at Kær Vestermark ialt
udgør et areal på ca. 140 ha, og at spejderlejren
ifølge planerne kommer til at skulle bruge ca.
450 ha. For de overskydende godt 300 ha's
vedkommende havde Sønderborg Kommunen
allerede inden, at DN kom ind i billedet, lavet
aftale med nogle bønder om, at man kunne
bruge nogle af deres omkringliggende marker.
Det næste spørgsmål, som man ikke kan
undlade at stille, bliver derfor :
Hvorfor har kommunen ikke lavet aftale med
bønderne om, at samtlige 450 ha kunne ligge
på deres marker, så man kunne skåne et flot
og enestående naturområde som Kær
Vestermark?
Måske DN eller Kaj kan svare på
spørgsmålene?

Artiklen er blevet fremlagt Kaj
Abildgaard hvis svar bringes
nedenfor
Bjarne Nielsen har stillet nogle spørgsmål efter
mit orienterende indlæg i forrige nummer af
Panurus.
Danmarks Naturfredningsforening forkortet DN
er blevet mistolket meget i forbindelse med
ovennævnte fredningssag. Det både af
avislæsere og TV Syd. DN har imidlertid afholdt
sig for at kommentere de mange urigtige
påstande. Jeg skriver således kun på egne
vegne, da jeg ingen bemyndigelse har til at
udtale mig på DNs vegne.
Når der skal fredes et område et sted i landet, er
det alene kun fredningsmyndighederne, der kan
gennemføre en sådan sag. DN og kommunerne
kan kun stille forslag om fredning af et område.
Kær Vestermark fandt DN var et oplagt sted at
få fredet for at bevare områdets tilstand og især
at undgå, at det blev udlagt til udstykning af
byggegrunde.
Der blev d. 14. aug. 2013 afholdt et møde på
kasernen med det formål at orientere foreninger
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og andre, som kunne være interesseret i DNs
fredningsforslag.
På et senere tidspunkt meldte Sønderborg
Kommune ud, at de godt ville være medindstiller
til fredningsforslaget. Hvor der tidligere måske
var 50 % chance for fredningens gennemførelse,
synes den nu ret sikker. Kommunen har nu fået

DNs oprindelige forslag og skal nu udarbejde et
fælles fredningsforslag.
Det var aftalt, at kommunen i 3. kvartal i år skulle
indkalde alle interesserede parter til en høring,
men det ser ud, som om kommunen
sandsynligvis ikke når det før 1. kvartal 2015.
Selve fredningsforslaget er nu planlagt indgivet i
februar 2015, men det vil nok også blive rykket.

Overtro om Svalernes Træk og
Overvintring

Af Gerd Bonnesen

Foto: Torben Andersen

Fra i midten af august og frem til borttrækket i
september/oktober kan man mange steder
iagttage hvordan landsvalerne ved solnedgang
samler sig i store flokke på op til titusind
individer over tagrørsbevoksninger ved søer og
åer, hvor de går til fælles overnatning. I store
flokke falder de nærmest ned i tagrørene
ligesom man kan se stærene gøre ved ”sort sol”.
En dag er landsvalerne pludselig forsvundet, de
er påbegyndt trækket.
I den sidste halvdel af 1700tallet var det
imidlertid en udbredt opfattelse både blandt de
lærde og i den brede
befolkning, at
landsvalerne lå i dvale på
bunden af søerne eller i
tuer ved søerne. Denne
opfattelse strækker sig så
langt tilbage som til
Aristoteles. Her er et
udpluk af iagttagelser og
antagelser som folk
gjorde:
En efterårsdag sidder
svalerne tæt ved bredden
af en sø eller mose.
Pludselig lægger de sig
på ryggen, basker med
vingerne, glider ned i sivene og synker til bunds.
De sætter sig på siv eller tagrør, den ene
ovenpå den anden, så de med dette tynges ned
under vandet..
De bider sig fast i græsset, og med det kommer
de ned i et tørvehul.
For at kunne leve under vand, har de forvandlet
sig til tudser.

Hvordan kunne folk slutte, at landsvalerne
overvintrede på bunden af moserne?
Folk kunne iagttage, hvordan landsvalerne
mange steder om efteråret sad i titusindvis i
tagrørene. Man kan forestille sig, at mængden
af svaler har bøjet tagrørene så langt ned, at de
ramte vandoverfladen. Folk kunne tro, at
svalerne gjorde det med vilje for at komme ned i
vandet. Når landsvalerne ved solnedgang
pludselig styrtede ned i tagrørene, kunne det
også se ud som om, at de forsvandt ned i
mosen. Når man så kombinerede denne

iagttagelse med, at
landsvalerne en skønne
efterårsdag pludselig var
forsvundet, var det
nærliggende at antage,
at de var blevet nede i
mosen.
Overtroen er altså
udsprunget af de
iagttagelser folk har gjort
af svalerne. I slutningen
af 1800tallet var
zoologerne begyndt at
have en ide om, at
fuglene rent faktisk trak,
men i store dele af

befolkningen blev overtroen ved at florere. I
starten af 1900tallet begyndte man at
ringmærke fugle, og efterhånden kunne man
med sikkerhed fastslå, hvorhen landsvalerne
trak. I dag ved vi, at de danske svaler
overvintrer så langt borte som i det sydlige
Afrika.
V.J.Brøndegaard: Folk og Fauna, bind 2, s. 244
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OVERSIGT OVER YNGLENDE TRANER
I SØNDERJYLLAND 2014

AF JESPER LEEGAARD M.M.
Denne oversigt dækker oplysninger om
ynglende traner i Haderslev kommune, Tønder
kommune, Aabenraa kommune & Sønderborg
kommune – dog er der til dato ingen ynglepar
fundet i Sønderborg kommune. Oversigten er
blevet lavet på baggrund af det store
engagement, de aktive feltornitologer her i
området udviser. Fra trane-gruppen takkes
Jesper Tofft, Thorkild Juhl, Poul Erik Junk, Knud
Fredsøe, Hans Christensen, Jens Hjerrild
Hansen, Peter Kjær Hansen, Harry Antonisen &
Egon Iversen. Desuden takkes Martin Iversen,
Flemming Østergaard for personlig
henvendelse. Desuden en stor tak til de som
taster traneobservationer ind i DOF-basen – alle
oplysninger tilsammen er med til at skabe denne
oversigt.
Vi bliver efterhånden ofte konfronteret med
anden – og tredjehånds oplysninger om traner i
yngletiden. Jeg har valgt at lægge den linje, at
disse oplysninger højest kan blive til 0 – 1
ynglepar. For at sådan en oplysning kan blive
opgraderet til et sikkert ynglepar, skal der følges
op på observationen.

Alslev mose
Må vel betegnes som den dårligst besøgte
trane-lokalitet i hele området. I DOF-basen er
der ikke en eneste indtastning fra lokaliteten i
hele 2014. Naturstyrelsen Vadehavet besøgte
dog mosen 25. april i forbindelse med ”NOVANA
overvågning af traner”. Dette besøg resulterede i
fund af en rede i en tørvegrav med 2 æg.
Lokaliteten er ikke besøgt siden.
1 par med ukendt ynglesucces.

Bommerlund plantage
Området er ikke blevet besøgt i foråret for at
finde traner. I løbet af sommeren ses helt
uventet et par med to unger.  Første observation
af parret med unger, var af en lastbilchauffør,
som så et par med to unger krydse en vej ved
Vejbæk. Ungerne er blevet set store - men ikke
flyvefærdige. Et besøg i et moseområde i den
vestlige del af plantagen, har med stor

sandsynlighed afsløret ynglelokaliteten, som
beliggende dér.
1 par med ukendt ynglesucces.

Frøslev mose
Lokaliteten, hvor Sønderjyllands første sikre
ynglende trane-par i nyere tid blev registreret for
snart 10 år siden. Lokaliteten er godt dækket,
men en af udfordringerne på denne lokalitet er at
adskille de tyske fra de danske ynglefugle, da
mosen strækker sig godt ind i Tyskland. Et
sikkert ynglepar er observeret gennem hele
sæsonen, mens et muligt ynglepar har opholdt
sig i mosen. Der er kun set tranepar med unge
på den tyske side af grænsen.
1 – 2 par uden ynglesucces.

Gasse hede
Mosen blev besøgt i det tidlige forår, hvor et
territoriehævdende par blev hørt. Ved et besøg i
yngleområdet d. 20. april sås en dununge
svømme tæt ved reden hvor den ene voksne
fugl havde rejst sig. Lokaliteten er kun besøgt én
gang mere sidst på sommeren, men området var
meget uoverskuelig med majsmarker overalt
omkring mosen og ingen traner blev set.
1 par med ukendt ynglesucces.

Gasse skrøp
Lokaliteten virker umiddelbart som en oplagt
yngle-lokalitet for traner. Eneste minus er at der
ikke er ret meget vand i mosen, men dog nok til
at tranerne formentlig vil finde ud af det. Der er
flere observationer af traner fra området i år bl.a.
et par i marts måned. En nabo, som bor lige op
ad mosen, kunne fortælle at han flere gange
havde set et par traner gå til overnatning i
mosen i løbet af sommeren.
0 – 1 par

Havmose/Vesterhede
Territoriehævdende traner er hørt fra lokaliteten i
det tidlige forår, hvorefter lokaliteten ikke er
besøgt før sidst på sommeren. Samtale med en
lokal grundejer, som bor tæt op ad
moseområdet, afslører at der har holdt et par til i
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området hele ynglesæsonen og at de er set med
to unger. Medio august ses et tranepar med to
flyvefærdige unger på lokaliteten.
1 par med 2 flyvefærdige unger.

Hostrup sø
Et ynglepar har opholdt sig i området gennem
foråret og hele sommeren. De opholder sig i det
område af søen, som grænser op til Klattrup
mose. Trods gentagne observationer er parret
ikke set med unger i år. Seneste år med
ynglesucces var 2011.
1 par uden ynglesucces.

Hytterkobbel
Fra starten af marts og frem til slutningen af maj
måned er der set og hørt et trane-par jævnligt på
lokaliteten. Området hvor tranerne hævder
territorium er en ellesump inde midt i skoven. Ud
fra observationerne tyder det på, at de ikke har
ynglet i år, men da de også blev observeret i
området sidste år er der stor chance for at de vil
yngle på lokaliteten fremover. I så fald vil det
være første gang, at et trane-par yngler på

denne lokalitetstype her i Sønderjylland. Bliver
spændende at følge fremover.
0 – 1 par

Højrup mose
I den del af mosen hvor tranerne plejer at yngle
er der sket en del ”revir-pleje” med slåning af
græs og opsætning af blå foder-tønder. Alligevel
ses den 29. marts en rugende trane i et lille
mosehul hvor stort set hele overfladen er
dækket af dunhammer. Trane-parret er ikke set
siden i mosen, men en landmand som har mark
op mod mosens østlige del, fortæller at han har
set et trane-par med en stor unge i juli måned.
1 par med ukendt ynglesucces.

Hønning mose
Allerede midt i februar høres de første territorie-
hævdende traner fra mosen. I forbindelse med
”NOVANA overvågning af traner” finder NS et
rugende par i den sydlige del af mosen. Senere
findes en rede i den nordøstlige del af mosen,
samtidig med at et territoriehævdende par ses i
den nordvestlige del. Det nordøstlige par ses

Foto: Klaus Dichmann
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med 1 unge den 27. juni og senere på
sommeren ses et par med 2 flyvefærdige unger
flere gange på marker omkring mosen.
3 par – 1 par med 2 flyvefærdige unger, et par
med ukendt ynglesucces og et par uden
ynglesucces.

Skast/Kogsbøl mose
Fra ynglesæsonen foreligger der ingen
observationer af traner fra mosen, bortset fra en
enlig trane i juli måned. I forbindelse med
”Projekt hedehøg” observerer Michael Clausen
imidlertid et trane-par med to store unger på en
mark øst for mosen ultimo juni. Ud fra en
betragtning af, at der ikke findes andre kendte
trane-par i dette område, vil jeg vurdere
observationen til at være parret fra
Skast/Kogsbøl mose. Ingen andre har
observeret dette par i år.
1 par med ukendt ynglesucces.

Kongens mose
135 besøg på en ynglesæson er hvad DOF-
basen afslører, at Harry Antonisen har præsteret
i Kongens mose – fuldstændig forrygende!  Pga.
dette enestående materiale vil tranerne fra
Kongens mose få lidt ekstra spalteplads her.
Allerede 1. januar ses enkelte overvintrende
traner og midt i februar kommer de første træk-
gæster og der ses op til 22 traner. Så tidlig som
den 2. marts, var årets fire par på plads i mosen.
Ynglefuglene i Kongens mose har nok at se til
mens de etablerer territorier, da op mod 50
traner overnatter i mosen omkring den 1. april.
 Efter denne dato ses ikke så mange traner og
mosen er mere eller mindre overladt til
yngleparrene. Fra midten af maj og til primo juni
kommer ynglefuglene frem med deres unger og
der observeres to par med 2 unger, et par med 1
unge og et par uden unger. I løbet af
ynglesæsonen bliver der tyndet ud i ungerne
bl.a. ser Harry at en ræv tager ungen fra et
tranepar, som kun havde denne ene unge. Fra
midten af juni kommer der flere og flere ikke-
ynglende traner til overnatning i mosen. Fx ses
der 54 traner den 28. juni – udover de lokale
ynglefugle. Antallet af traner i mosen kulminerer
den 8. september hvor minimum 80 traner ses –
måske var der omkring 90 den dag! Den 15.
september ses de sidste traner i mosen for i år!
4 par – 1 par med 2 flyvefærdige unger, 1 par
med 1 flyvefærdig unge og 2 par uden
ynglesucces.

Lerskov plantage
Gennem ynglesæsonen har en lokal bukkejæger
flere gange set et trane-par i området. Han har
bl.a. observeret tranedans og i en periode sås
kun en fugl. Om de har forsøgt at yngle er uvist.
I 2012 sås også et tranepar i dette område.
0 – 1 par

Kløjing Søndermose
Lige som sidste år foreligger der ingen
observationer i DOF-basen af traner – eller
andre arter - fra lokaliteten. Årets oplysninger
kommer fra Flemming Østergård, som bor med
udsyn til mosen. Han har observeret parret hele
året og fortæller at de på et tidspunkt gik med to
unger, men at de endte op med kun at få en
unge på vingerne. Jeg talte med en lokal
landmand i juli måned, som fortalte at han havde
set 4 traner i mosen, en morgen han var ude for
at lave markarbejde – dette falder godt i tråd
med Flemmings oplysninger.
1 par med 1 flyvefærdig unge.
Lindet Birkemose
I april ses en rugende fugl på rede i den største
af lokalitetens mosehuller. Den rugende fugl
skiftevis soignerer sig og holder udkig. I
perioden fra maj til august ses parret flere gange
gå rundt uden unger. De holder til på de marker,
hvor de også fouragerer de år, hvor de har
unger.
1 par uden ynglesucces.

Lindet Kongemose
Yngleparret var på plads i februar og i løbet af
maj måned ses en enlig fugl ved mosen.
Desværre ses parret uden unger fra primo juni
og gennem hele sommeren frem til august
måned, gående på markerne omkring mosen.
1 par uden ynglesucces.

Lovrup skrøp
Den 8. marts bliver et tranepar fotograferet i
Lovrup skrøp af Kjeld Ottsen. Ved et besøg midt
i marts ses parret igen. Lokaliteten bliver ikke
besøgt yderligere før den 28. august og her ses
kl. 20.10 et tranepar med 2 flyvefærdige unger
gå til overnatning i mosen. Her er tale om en
meget lidt besøgt lokalitet, som godt kan have
gemt på et ynglepar i flere år, som bare ikke er
blevet opdaget.  Lovrup skrøb er en klassisk
trane-lokalitet – en hede-mose under tilgroning
omkranset af skov.
1 par med 2 flyvefærdige unger.
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Lundbæk-Eggebæk plantage
I trane-sammenhæng en hidtil ukendt lokalitet.
Den lokale skovfoged har oplyst, at der har holdt
en tranepar til i området hele foråret. Ved
Sofiedal (2,5 km mod SØ) er der den 10. august
set et trane-par med to store unger.  Denne
observation giver lidt hovedbrud – der foreligger
ikke et kendt par i lokalområdet med to unger.
Ud fra den viden vi har om de lokale traner,
vælger jeg at placere de to unger hos Lundbæk-
Eggebæk parret. Af den årsag at det er det mest
sandsynlige og for at vi kan få de to flyvefærdige
unger med i årets statistik.
1 par med 2 flyvefærdige unger.

Normsted hede
Parret blev observeret ved den sædvanlige
mose primo marts. Parret hævdede territorium
og alt virkede normalt. Men heller ikke her er det
lykkedes at få unger på vingerne i år. Et besøg
på lokaliteten den 12. juli afslørede begge de
voksne fugle, som stod og rastede ved
mosehullet, men uden unger. Siden parret blev
opdaget i 2010, har de kun fået unger på
vingerne i ulige årstal.
1 par uden ynglesucces.

Brønskær plantage
Allerede sidste år fik jeg oplyst fra en togfører, at
der var set et trane-par her på lokaliteten, som
gennemskæres af jernbanen. I år fik jeg en mail
fra en nabo til lokaliteten den 10. marts. Han
kunne berette, at han hørte traner dagligt og
havde set et par danse på en mark lige syd for
Rejsby. Primo marts sås et tranepar på en mark
umiddelbart øst for mosen. Et besøg på
lokaliteten medio juli resulterede i at der hørtes
traner, men ingen set. Andenhånds oplysninger
om at et ynglepar er fundet i 2013 og reden
endda blev lokaliseret, styrker mistanken til at
lokaliteten rummer et ynglepar. 0 – 1 par.

Rode mose
Der har tidligere år, været observationer af
traner fra denne mose og med årets
observationer, må det være på sin plads at få
lokaliteten på denne liste. Observationer af et
tranepar både primo og medio marts og igen en
observation af en enlig fugl den 18. april lugter af
et yngleforsøg. Der foreligger ikke observationer
af traner fra lokaliteten efter denne dato, så
enten er de forsvundet eller overset.
0 – 1 par.

Stavmose
Der foreligger ingen observationer fra lokaliteten
i år. Flere observationer og forespørgsler blandt
naboer til mosen, tyder på at der ikke har været
traner i mosen i år. Der tegner sig et mønster,
hvor et tranepar muligvis pendler rundt mellem
stavmosen og Lerskov plantage. I 2013 ynglede
et par i Stavmosen og der sås ikke traner i
Lerskov plantage, men i 2012 sås et tranepar
ved Lerskov plantage og ingen kunne findes ved
Stavmosen. Hvis det er et reelt mønster er det
meget usædvanligt, da tranerne normalt er
trofaste over for et enkelt moseområde.
0 par.

Stengelmose
En lokalitet som virkelig kan udfordre
observatørerne. Stengelmose er en mose, som
stort set er helt tilgroet af buske og træer, hvilket
gør observations-forholdene vanskelige.
Desuden er det omkringliggende terræn kuperet
og til dels præget af majsmarker. Disse forhold
har været medvirkende til at der – trods flere
besøg – er meget få observationer.  Eneste
observation drejer sig om to territoriehævdende
fugle hørt den 16. april.
0 – 1 par.
7
Søgård mose
Efter sidste års forårsobservationer af et
tranepar på lokaliteten, har tranerne i år været
trofaste over for lokaliteten gennem hele
ynglesæsonen. Fem observationer af
traneparret spredt over perioden primo marts til
medio juli må være nok til at parret kan
betragtes som et territoriepar her i 2014. Hvis de
følger den normale rytme, bør de skride til
æglægning i 2015.
1 par uden ynglesucces.

Sølsted mose
Selv om lokaliteten er velbesøgt, er det svært at
få styr på tranerne her.  Både i marts og april er
der set 3 par traner i mosen. Som
ynglesæsonen skrider frem bliver billedet – som
ofte set – mere broget og det er nu kun et par
med en unge, som ses regelmæssig. Primo
august dukker et par op med to unger, som
bliver set ved flere lejligheder. Pga. den tørre
sensommer spekuleres der i, om parret med de
to unger komme fra Havmosen, fordi denne
måske er blevet for tør til overnatning - dette vil
dog forblive spekulationer. Desuden foreligger
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der flere andenhånds observationer af traner i
området vest for mosen – kaldet Sølsted
Vestermose.  Sølsted mose er så stor at der bør
være plads til et tredje tranepar, måske kan den
igangværende ATLAS III undersøgelse råde bod
på dette.
2 par – 1 par med 1 flyvefærdig unge og 1 par
med 2 flyvefærdige unger.

Sømose v/Stursbøl
Primo marts er der et par territoriehævdende
traner i mosen. Tranerne ses en del gange frem
til 7. juni, hvor de indtastes for sidste gang i
DOF-basen. Ultimo april ses kun en trane ved to
besøg. For at parret kan
medregnes som et sikkert
territoriepar, burde de
have blevet på lokaliteten
i minimum en måned
mere, men de kan
naturligvis også være
overset. Denne lokalitet
ligger forholdsvis langt
væk fra andre kendte
sønderjyske trane lokaliteter, så måske kommer
parret her fra bestanden omkring Vejen og
Kolding.
0 – 1 par.

Tinglev mose
Der har holdt et tranepar til på lokaliteten
gennem hele ynglesæsonen. Faktisk har parret
overvintret i mosen, da der er flere observationer
fra både januar og februar. Alligevel får parret
ikke ynglesucces. Faktisk er der ikke registreret
unger i Tinglev mose siden 2008! Så selv om
Tinglev mose er en af områdets mest sikre
ynglelokaliteter, får de ingen unger på vingerne
her – hvorfor? En teori går på, at området
mangler uforstyrrede steder, hvor reden kan
placeres. Alle de vandfyldte områder ligger op
ad gangstier, som bliver brugt flittigt. En anden
teori går på at Tinglev mose er et rigkær i
modsætning til hede-moserne, som er fattigkær.
Om det betyder noget for tranerne er jeg ikke
klar over.
1 par uden unger.

Ulvemoser, Terkelsbøl
Der er ingen observationer af traner på denne
lokalitet her i 2014.
0 par.

Samlet konklusion
Med en ynglebestand på 24 – 33 par fordelt på
26 lokaliteter er bestanden igen gået et stort
skridt fremad. Der er i år en større usikkerhed
om ynglebestandens størrelse end tidligere. Op
mod 30 % af yngleparrene i denne opgørelse er
”usikrtglepar.
Der er flere årsager til dette: Med en større
bestand, bliver det vanskeligere at skelne de
enkelte par fra hinanden. Hvis de fx ses
fouragerende på en mark med flere ynglemoser
omkring, er det vanskelig at afgøre hvilken
ynglelokalitet parret stammer fra. Flere og flere

par bliver fundet på
små lokaliteter, som
ikke er særligt
velbesøgte af
ornitologer. Derfor
bliver der langt færre
observationer af
fuglene dér. En tredje
faktor er det meget
store areal med majs,

som dyrkes her i vores område. De mange
majsmarker gør det vanskeligt, at afsløre
yngleparrene med store unger, når de i
sensommeren flyver ud for at fouragere på
marker. Derfor bliver den endelige ynglesucces
svært at fastslå.
Af de 24 sikre par har kun 9 par med sikkerhed
fået 15 unger på vingerne – et historisk lavt tal.
16 ynglepar har med sikkerhed været
ungeførende, hvoraf 3 par med sikkerhed har
mistet ungerne og for 5 par har det ikke været
mulig at fastslå om ungerne blev flyvefærdige
eller ej!
I Tyskland siger man at forplantningsraten
(Flyvefærdig unge pr. sikre ynglepar) skal være
over 0,4 for at bestanden er voksende. Vi har 24
sikre par med 15 sikre flyvefærdige unger. Dette
giver en forplantningsrate på 0,63. Så selv om
antallet af flyvefærdige unger er meget forsigtigt
vurderet, er vores tranebestand altså voksende.
Dog må vi konstatere, a t den kraftige vækst i
bestanden ikke udelukkende kan tilskrives
egenproduktion af unger. Der må stadig blive
tilført traner fra den store tyske bestand, til det
sønderjyske område.
Det bliver spændende at følge den hastigt
voksende tranebestand i 2015. Nye lokaliteter vil
sikkert komme til og måske vil ATLAS III
projektet også bidrage med nye par.

”Med en ynglebestand på 24 – 33
par fordelt på 26 lokaliteter er

bestanden igen gået et stort skridt
fremad.”
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SOLSORT PÅ AFVEJE
AF GUNNAR K ANDERSEN

Juleaften 2013: Den lille familie sad ved det
sædvanlige veldækkede bord og nød julemaden.
Andestegen med en masse tilbehør havde
smagt rigtig godt sammen med rødvinen.
Nu var vi i gang med den traditionelle Ris à la´
mande. Jeg var for en gangs skyld heldig, og
havde lige mærket den eftertragtede mandel i
munden!!!! Pludselig
skramlede det voldsomt og
rumsterede ved havedøren,
hvori den øverste del er
vinduer og vi blev
forskrækkede. Jeg listede
mandlen ned i lommen, uden at nogen så det,
for finalen havde vi ikke nået endnu. Jeg gik hen
og kiggede ud, men kunne intet se i mørket. Jeg
troede, at det var en slags indbrud, men min
kone troede, at det var Julemanden. Jeg lukkede
forsigtigt døren lidt op (ca. 30 cm), for jeg var
meget nysgerrig, og ind fløj en stor JULEFUGL.
Det viste sig at være en hansolsort, som nu fløj
rundt i stuen. Lillemor kom straks i fuld panik,
idet der jo var levende lys overalt. Jeg fik min
kones søster Agnethe til at stå vagt ved
juletræet, for den fine pynt skulle jo ikke lide
skade. Jeg sendte min kone
ud i køkkenet efter en si
med skaft, så jeg kunne
fange fuglen. Den sad nu
på det gamle skab og
strakte hals, før den
besluttede sig for at flyve
hen på bogreolen bagved
den udstoppede Lunde fra
Færøerne.
Så ville jeg tage den der
efter at have reddet en
krukke, men så dumpede
den ned bag bogreolen,
hvor den nu sad i klemme.
Jeg fik den så raget ud med
et kosteskaft, og da jeg
greb den, mistede den
mange af sine små fjer. Jeg
sendte den ud, men den var
ved at smutte ind igen
forneden, da jeg ville lukke
døren. Jeg greb den igen,

og så lykkedes det mig at få den afsat ud i
mørket. Der var næsten dun og små fjer nok til
en lille barnepude over hele gulvtæppet omkring
bogreolen, men det klarede støvsugeren.
Agnethe forlod sin vagt ved juletræet, og min
kone blev mere rolig, og så sænkede julefreden
sig atter i det lille hjem. Vi spiste resten af ris á l`

manden, og til sidst
brillerede jeg med den
store mandel, som jeg
havde fået listet op i
munden igen. Jeg fik
mandelgaven og alle

var glade.
Jeg går ud fra, at hændelsen betyder lykke, og
at det er et godt varsel for et fuglerigt Godt
Nytår.
Redaktørens kommentar
Jeg tror mest på, at solsorten har fået øje på sit
spejlbillede I vinduet og ville fordrive fjenden.
Når spejlbilledet ikke reagerede på dens trusler,
hvilket spejlbilleder nu engang ikke gør, blev
fuglen endnu mere ophidset. Den troede vist, at
konkurrenten fortsat gemte sig i huset og ville
derfor ind.

”Jeg troede, at det var en slags
indbrud, men min kone troede, at

det var Julemanden.”

Foto: Helge Sørensen
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DRØMMEN OM STORKEREDER I
HOLBØL

AF KURT KNUDSEN
For ca.4 år siden gik jeg med tanker om at sætte
en storkerede op i Holbøl, men det blev ved
tanken.
I begyndelsen af juli i år så jeg  at Svend
Pedersen havde et indlæg i vores ”lokal nyt” i
Holbøl. Han havde samme tanker som jeg, og
efterlyste interesserede til at starte Holbøl
storkelaug. Jeg kontaktede ham, og fortalte at
jeg var med.
Det viste sig, at interessen for projektet var
meget stor. D.16/7 holdt vi vores først møde på
Holbøl Friskole, hvor der var ni mand, der
meldte sig til udvalget, med Svend som formand.
På mødet var der mange forslag og ideer, et af
forslagene var placeringen af reden. Der var
flertal for at den skulle stå inde i byen tæt på
brugsen og skolen. Men jeg mente ikke det var
nogen god ide, til-
og fraflyvnings-
mulighederne var
meget dårlige,
desuden var det
lige på vores
ringriderplads
hvor der ville
være meget støj
og uro i starten af
rugeperioden. Jeg
ved godt at storke
gerne vil være tæt
på befolkede
områder, men det
var måske lige at
udfordre
skæbnen. Jeg
havde allerede for
fire år siden fundet det jeg mente ville være det
perfekte sted, lige i udkanten af Holbøl tæt på
Mosegården til den ene side og mod øst ud mod
Rode Mose. Jeg fik alle overbevist om at det var
det rigtige sted, og da vi kontaktede ejeren af
gården var han meget interesseret, og ville også
gerne være med i udvalget. Han fik omgående
ryddet området for hegnspæle, og slået græsset.
Området ud mod mosen består af
afgræsningsmarker med små vandhuller,

kornmarker og brakmarker som bl.a. ejes af Jørn
fra Mosegården, og han ville meget gerne holde
græsset nede, ja han ville sågar fjerne noget
jord i en lavning på marken, hvor reden skal stå,
så der vil stå vand. Han mente heller ikke der
ville være problemer med de andre lodsejere
med hensyn til at holde græsset nede, der hvor
der kan køres med maskinerne.
Jeg kontaktede nu Storkene.dk for at få gode
råd, og bestilte en storkerede ved samme
lejlighed. Svend havde allerede haft kontakt med
ESS der gerne ville komme og bore en pæl i
jorden, men desværre var ham der kører den bil
lige startet på 3 ugers ferie, vi håber det kan
blive i uge 34.
Jeg kontaktede også  Johannes B. Appel
(Smedager storkerede) og aftalte at jeg lige kom

forbi for at
se/høre hvordan
han havde
grebet det hele
an, en utrolig
interessant
historie som jeg
syntes de andre i
udvalget også
måtte høre, så
jeg aftalte en
anden dag ,hvor
vi alle kunne
komme forbi.
Storkereden kom
hjem, jeg fik den
løftet op på min
trailer og kørte
ud i Kelstrup

plantage for at flette bøgegrene rundt med
kanten. Det tog lidt længere tid end forventet ,for
pludselig var jeg omringet af politi og brandbiler,
det viste sig at der havde været en brandstifter
på spil bare 100 meter fra hvor jeg stod ( han er
heldigvis fanget ). Håber vi kan holde rejsegilde i
uge 34, og så er det bare at vente til marts/april
næste år, NÅR storkene kommer.
 I Holbøl tror vi alle på storken.
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SORT STORK FRA TYSKLAND
AF JESPER LEEGAARD

2014 blev et år på det jævne med hensyn til
observationer af sort stork i Sønderjylland. Hvor
fx Falster havde én flok på hele 8 sorte storke,
så har Sønderjylland kun haft besøg af 3 - 5
forskellige individer (DOF-Basen) frem til 11.
august i år.
Hvad vi ikke har i antal har vi derimod i
kvaliteten af observationerne. Den 2. august
aflæste Michael Clausen fra Ribe (Egebæk)
nemlig en 1k sort stork ved Brøns enge. Fuglen
var ringmærket med en
hvid ring med sort skrift.
Tyskerne var hurtige til at
svare på forespørgslen
om fuglen og det viste sig
at den var ringmærket
som redeunge i et kuld
med 3 unger den 15. juni i
Niederöfflingen i Rheinland-Pfalz. Den unge
sorte stork har i fugleflugtslinje tilbagelagt 590
km. Fra ringmærkningsdagen til aflæsningen i
Brøns er der gået 48 dage.
Den fornemme aflæsning bekræfter, at de sorte
storke som ses i Danmark i løbet af sen-
sommeren kommer fra ynglebestanden syd for

os. Primært fra Tyskland, men også længere
væk. Den 7. august 2001 aflæste Klaus
Dichmann en 1k sort stork på Als. Den var
ringmærket med en tjekkisk ring og var
ringmærket den 19. juni – 54 dage senere stod
den så på Als. Afstanden mellem redetræet og
Mjang Dam på als er 705 km.
Klaus Dichmann´s aflæsning af den tjekkiske
sorte stork på Als, vendte op og ned på den
viden vi havde om sort stork. Indtil da var det en

udbredt opfattelse, at
de 1k sorte storke
som blev set i
Danmark ultimo juli og
primo august måtte
komme fra ukendte
lokale par. Derfor blev
den danske

ynglebestand af sort stork vurderet til 2-3 par om
året. Reelt har der ikke ynglet sort stork i
Danmark i de seneste 30 år, hvor det seneste
ynglepar ynglede i Gram Storskov i årene 1983-
84.
Michael Clausen´s aflæsning af den sorte stork i
Brøns har endnu engang bevist, hvordan

ringmærkning
kan være med
til at give
værdifuld
viden om de
fugle vi ser
omkring os. Vi
kan så bare
håbe på, at
den sorte stork
engang i den
nærmeste
fremtid, vil
vende tilbage
til os som
ynglefugl, så vi
ikke skal nøjes
med at se på
fugle med
oprindelse i
landene syd
for os.

”Klaus Dichmann´s aflæsning af
den tjekkiske sorte stork på Als,

vendte op og ned på den viden vi
havde om sort stork.”

Foto: Helge Sørensen
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NÆSTFORMANDENS KIKKERT
AF JØRN VINTHER SØRENSEN

Så er 2014 ved at gå på hæld. Dagene er blevet
kortere og os, der fortsat er på arbejdsmarkedet
må nøjes med at kigge på fugle i weekenderne,
eller hvis vi tager en fridag.

2014 var året, hvor ATLAS III blev skudt i gang.
Allerede det første år blev langt over halvdelen
af de sønderjyske kvadrater besat, og der har
været stor aktivitet i mange af disse kvadrater
med at indtaste sikre, sandsynlige og mulige
ynglefuglearter. Kun i 3 kvadrater har der slet
ikke været tastes fugle ind.  Et af disse er CG76-
Fjelstrup, som jeg nu har taget ansvaret forJ
Som kuriosum kan jeg da også oplyse, at jeg
har taget ansvaret for et kvadrat i DOF
Sydvestjylland. Det er et kvadrat mellem
Grindsted og Billund, som jeg dækkede i 1974.
Jeg glæder mig til at se, hvad der er sket af
ændringer: Jeg har fortsat
kopi af det
rapporteringsskema, som
jeg sendte til Tommy
Dybbro, der var ansvarlig
for atlasprojektet i
1970erne.
Projektet har allerede
dokumenteret, at der er kommet 8 nye
ynglefuglearter til landet siden 1990erne. Af

disse kan vi i Sønderjylland især være stolte af
som det eneste sted at huse biæderen, der har
ynglet med 3 par og fået et ukendt antal unger

på vingerne.
En anden ny art, som vi kan
være stolte af, er
vandrefalken, der har slået
sig ned på Enstedværket.
Parret fik 2 unger på
vingerne i 2014.
En tredje ny art er nilgåsen,

der har etableret sig med en lille bestand på 15-
20 par. Heraf en stor del i Sønderjylland. Arten

er en invasiv art, der ikke hører til i den
danske natur. Fuglen er sluppet fri fra
fangenskab og trives åbenbart godt i
vores natur.
En overraskelse var det også, at
Jesper Leegaard fandt en hel ”koloni”
af hedehøge i det midtsønderjyske.
Jeg vil opfordre til, at
kvadratansvarlige, der har dækket
deres kvadrater i 2014 overvejer om
det ikke kunne være oplagt at tage
ansvaret for et nyt kvadrat frem for at
bruge mange timer på at gøre en
sandsynlig ynglefugl sikker i et allerede
dækket kvadratJ
Måske finder du en ynglende
mellemflagspætte. Arten yngler i
Tyskland meget tæt på grænsen til
Danmark. I december blev der fundet
en fugl ved Gram, som mange fik

”Projektet har allerede
dokumenteret, at der er

kommet 8 nye ynglefuglearter
til landet siden 1990erne.”

Ung Vandrefalk Foto: Torben Andersen

Nilgæs Foto: Svend Ove Jensen
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glæde af. Nogle først ved deres ottende besøg i
skovenJ
Rygterne siger også, at fuglen har ynglet i
Sønderjylland i 2014.
 Lørdag d. 28.februar holder DOF-Sønderjylland
møde på Rødekro kro kl. 13-17 for interesserede
ATLAS-deltagere. Mød endeligt op.

2013 spurgte Haderslev kommune, om vi havde
forslag til, hvad støttepenge fra EU kunne
bruges til for at forbedre fuglelivet omkring
Lillebælt.
DOF-Sønderjylland påpegede, at den
nordøstlige del af Årø kunne sættes under vand.
Et projekt, som kommunen tidligere har arbejdet
på.  Frem til 1962 var her en sø, som blev
afvandet. En pumpestation og nogle kanaler
sørger for, at området er tørt og kan bruges til
landbrugsjord.  Med tiden er området blevet
mindre egnet til landbrug.
Haderslev kommune har i 2014 arbejdet seriøst
på projektet, ligesom øens landmænd alle er
positive overfor projektet.
D. 12.december er øens beboere inviteret til
borgermøde om sagen.

Har du en ide til, hvordan kommunerne kan
forbedre naturen til gavn for fuglene, er du
meget velkommen til at kontakte bestyrelsen i
DOF-Sønderjylland, og vi vil bringe fornuftige
forslag videre til kommunen.

2014 har også været året, hvor vi har haft
muligheden for at bringe vores viden om fugle
op på et højere niveau.
Klaus Malling Olsen har været forbi og afholdt et
kursus. Desværre var der kun plads til 14
deltagere.
Martin Liebermann har her i efteråret haft sit
trækfuglekursus med såvel teori som praksis –
et kursus, der har været udbytterigt for
deltagerne.

Søndag d. 1.februar 2015 afholder DOF-
Sønderjylland årsmøde og generalforsamling på
Hohenwarte. Vi glæder os til at se jer.

oOo
Bestyrelsen ønsker jer alle en

glædelig jul og et godt og
fuglerigt nytår.

Biæder  Foto: Torben Andersen
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SET OG HØRT MAJ - OKTOBER 2014
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. Status
fra Sjældenhedsudvalget er fra udvalgets møde
sidst i august måned.
Danske fuglearter er delt op i 5 kategorier, og
hidtil har sjældenhedsudvalgets rapporter kun
nævnt godkendelser af kategorierne A - C.
Kategori D og E er fugle, som bliver vurderet
som værende undslupne fangenskabsfugle.

MAJ 2014
Terekklire (SU) -set 10.-17.5 i Saltvandssøen
Lille/Stor skrigeørn (SU) - set 23.5 ved
Arnkilsøre
Derudover er der set Rødhalset gås, Silkehejre
og masser af Hvidvingede terner

JUNI 2014
Lille skrigeørn - set 4.6 i Kongens Mose.
Lundsanger - hørt 8.6 i Tved Plantage, Tønder
Flodsanger - hørt flere gange ved Nørresø ved
Tønder

JULI 2014
Terekklire (SU) - set over længere tid i
Saltvandssøen
Stribet ryle - set 7.7 i Margrethes Kog

Sibirisk Hjejle (SU)- set næsten hele måneden
flere steder på Vestkysten.
Damklire - set 26.7 og 27.7 Saltvandssøen
Sortvinget braksvale (SU) - set 29.7
Saltvandssøen m.m.

AUGUST 2014
Terekklire (SU) - set flere gange ved
Saltvandssøen
Sibirisk hjejle (SU) - set 2.8 ved det fremskudte
dige
Biæder - 14 styk set 26.8 ved Egernsund
Derudover er der set Sort stork, Hvidvingede
terner og Silkehejrer

SEPTEMBER 2014
September måned har været lidt sparsom med
de rigtig sjældne fuglearter.

OKTOBER 2014
Brun løvsanger (SU) - set 13.10 og 14.10 ved
Landsende, Rømø
Dværgværling (SU) - set 13.10 og 14.10 ved
Landsende, Rømø
Stor skrigeørn (SU) - set 9.10 ved Rejsby

Status fra Sjældenhedsudvalget (møde sidst i
august).

Godkendte observationer
Sibirisk Hjejle (Vidåslusen), Blå Glente
(Vibæk), Sort ibis (Årø).
Derudover er den Hvide pelikan fra Diernæs,
Kalvø m.m. også blevet godkendt, men i
kategori D eller E. Det betyder, at
Sjældenhedsudvalget har godkendt den som en
undsluppen fangenskabsfugl.

Dværgværling Foto: Jørn Vinther Sørensen

Terekklire Foto: Svend Ove Jensen
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Fuglefolket i Hindemade Fugletårn var klar til
den fredelige konkurrence, hvor man forsøger at
spotte så mange fuglearter som muligt fra kl. 6 til
kl 12. Det er en landdækkende konkurrence,
hvor der i flere år har været mere end 20
fugletårne med i arrangementet. I år ringede vi
med jævne
mellemrum
sammen med
Vest Stadil,
Geddal, Selde
Vig og Skjern
Enge. Der var
næsten ingen
fugle, vi tabte
stort til de andre
tårne. Det
øsregnede og det
gjorde, at der ikke
var meget at se
på. Hindemade
gav os 41
fuglearter og de
bedste var
havørn, fiskeørn
og isfugl. MEN, vi
hyggede alligevel
og humøret var
godt. Elisabeth fra

bestyrelsen kom med rundstykker. Der var
pædagogiske fugleopvisninger med svaleklire og
mudderklire i samme kikkertfelt, en fjordterne-
familie helt tæt på og flere ænder i kedelige
brune nuancer, men som nemt kunne
bestemmes til knarand, krikand, gråand samt

sølvmåge og
fiskehejre i kamp
om en fisk. En
ung havørn tog
en fisk og flåede
den i fin se-
afstand.
Tårnenes dag er
en god måde at
se på fugle, der
er tid til
besøgende og
snakke om fugle
og se på fuglene i
teleskoper. Det er
et godt socialt
arrangement,
rigtig hyggeligt og
der er fuglefolk i
alle aldre.
Så der er kun et
at sige: Vi ses til
næste år.

TÅRNENES DAG 2014
AF MARTIN LIEBERMANN

Her ses Anton, Niels Peter og Palle, mens de snakker om
svartbag i ungdragt.

Livets lov Af Mette Sarus Hansen

Udenfor ruden
min mejseven ser
på, at jeg bager.

Hvad er det, der sker?
Nu skal der æg i,
 men jeg går i stå

med ægget i hånden.
Skal den kigge på?

Et æg er et under.
Så smuk en oval
Forunderlig stærk

er æggets skal.
Derinde er hviden
og blommen gul

og pletten på blommen -
en lille fugl.

Holdt oppe af
ægstrengens

seje slim
som holder på blommen

med hønens kim.
Jeg fyldes af sorg

over livets lov,
den, som du møder

i mark og skov:

Hvis selv du vil leve,
må andet dø.

Selv nødderne
mejsen æder, er frø,
som kunne ha' været

en lille skov,
hvis ej de var underlagt

livets lov.
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Årsmøde og generalforsamling 2015 i

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Sønderjylland

Søndag den 1. februar 2015
Hohenwarte, Siltoftvej 2, Højer

Program for dagen

Kl. 10:00 - 12:00
Vi mødes ved Hohenwarte, hvor vi starter med en hurtig kop kaffe.
Derefter går vi en tur fra Hohenwarte og ud til Vidåslusen, hvor vi på
vejen frem og tilbage ser på fugle.

Kl. 12:00 - 13:00
Vi er tilbage på Hohenwarte, hvor der serveres en let frokost (tilmelding
skal ske i forvejen, og denne gang vil vi opkræve 100 kr. som tilskud).
Hvis I ønsker at deltage i frokosten (pris 100 kr.) skal indbetaling ske
senest den 23. januar på Regnr.: 7970 - Kontonr.: 87084787.
Kontakt evt. Egon Iversen (tlf. 74 41 57 19 eller e.iversen@stofanet.dk)

Kl. 13:00 - 15:00
Vi har endnu ikke fundet en foredragsholder til årsmødet, men vi skal nok
finde på noget, som er relevant for alle fugleinteresserede. Men følg med
på hjemmesiden og Facebook, hvor vi vil komme med yderligere
informationer, så snart vi ved mere.
Der vil inden selve generalforsamlingen starter blive serveret kaffe.

Kl. 15:00
Generalforsamlingen begynder og bliver afholdt efter gældende regler.

Det er muligt at deltage i alle dele af arrangementet eller kun i enkelte af
dem.
For nærmere oplysninger kontakt formand Gert Fahlberg (tlf. 74 46 83 21/
gert.fahlberg@bsyd.dk).
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Årsmøde og generalforsamling 2015 i Generalforsamling 2015
for DOF-Sønderjylland

Søndag den 1. februar 2015
Hohenwarte
Kl. 15:00 - 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 er på valg:
 Egon Iversen (modtager ikke genvalg)
 Helle Regitze Boesen (modtager ikke genvalg)
 Gert Fahlberg (modtager ikke genvalg)
 Jesper Leegaard
 Gerd Bonnesen
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer - på valg er:
 Birger Christensen og Egon Jensen.
8. Valg af medlemmer og suppleanter til DOF's repræsentantskab.
9. Forslag fra medlemmerne.
10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til pkt. 9 må for at kunne behandles på
generalforsamlingen være formanden i hænde senest den 10. januar
2015. (gert.fahlberg@bbsyd.dk)

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 25. januar 2015 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

Jul i Søgård Skov
Fredag 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/ Christiansdal
Lørdag den 10. januar kl. 10:00 - 12:30
I området omkring Tørning kan vi få mulighed for
at observere isfugl og vandstær
samt en del fouragerende småfugle.
Medbring lidt varmt at drikke og tag tøj på efter
vejret.
Mødested: Tørning Mølle, nedkørslen fra
Hammelev
Turledere: Elisabeth Bech 20406919 og
Helle Regitze Boesen 40781620
Arrangør: DOF Sønderjylland, Haderslev
Lokalgruppe

Generalforsamling for OAS
Søndag, den 25. Januar
Se nærmere andet på side 26

Årsmøde og generalforsamling for DOF
Sønderjylland
Søndag den 1. februar
Se nærmere på side 24-25

Fugle omkring et landbrug
Søndag den 8. februar 2015 kl. 12:30 - 15:30.
Vi går en tur omkring Søren Hansens kvægbrug
for at se hvilke fugle som er omkring
bygningerne og som fouragerer på
ensilagestakkene. Derefter kører vi en tur ud på
Sørens marker for at se efter fugle, vi kan finde
der.
Mødested: Skibelundbjergvej 1, Kastrup, 6510
Gram
Tilmelding hos Jesper Leegaard.
Tlf/sms: 25658690
Email: sortstork@gmail.com
Max 15 deltagere.

Ørnens Dag ved Slivsøen 2015
Søndag den 22. februar 2015  kl. 10:00 - 13:00
Lokale rovfuglefolk fra DOF-Sønderjylland er
klar ved Slivsøen, syd for Haderslev
Antallet af havørne i landet stiger år for år til stor
glæde for fugleinteresserede. Det er ikkeVandstær Foto: Torben Andersen

Vibe Foto: Svend Ove Jensen
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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:  P-pladsen på Bræråvej
http://map.krak.dk/m/aixoK
Kontaktpersoner
Helle Regitze Boesen, Haderslev - 40781620
Lene Rasmussen, Genner - 21657199

Trillen, Sydals
Søndag den 22. februar 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 05/30 20 84 56.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

ATLAS III møde
Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13.00 - 17.00.
Mødet er for kvadrat-ansvarlige her i DOF-
Sønderjylland. På mødet vil vi dele de erfaringer
vi har fået i løbet af projektets første år.
Desuden vil vi lade op til ynglesæsonen 2015.
Alle kvadrat-ansvarlige vil modtage en
dagsorden inden mødet.
Mødested: Røde-Kro, Vestergade 2,
6230 Rødekro.
Tilmelding senest 23. februar 2015 hos:

Gerd Bonnesen - gerd@bonnesen.net
Bjarne Nielsen - birdingdk@hotmail.com
Jesper Leegaard - sortstork@gmail.com

Ketting Nor, Als
Søndag den 1. 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: Lars Peter Hansen. Tlf. 40 87 62 44.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Kegnæs (Hartsø mv.)
Lørdag den 21. 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
Lørdag den 28. marts 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 den 7. 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.

Augustenborg Slotspark
Tirsdag den 14. april kl.18:30.
Vi vil især gå efter parkens
karakterfugle: huldue, ravn og

        korttået træløber.Gråstrubet lappedykker   Foto: Torben Andersen
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Mødested: P-pladsen i skovens nordøstlige
hjørne.
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg
Onsdag den 22. 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: Svend Ove Jensen.
Tlf. 21 60 02 56.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Fugletræk ved Tontoft Nakke
Søndag den 26. 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.

Fuglestemmekursus i din lokalafdeling

DOF Sønderjylland udbyder i foråret 2015 fuglestemmekursus for alle
interesserede. Kurset strækker sig fra marts til maj og indbefatter otte

mødeaftener á to timer på hverdage, samt fire ekskursioner (hver ca. tre
timer) i weekender. På kurset vil du med hjælp af en kompetent underviser

få både teoretisk og praktisk træning i ca. 50 danske fuglearter, så du
bedre kan genkende fuglestemmerne efterfølgende.

Mødeaftenerne bliver i Fælleshave 1, Haderslev, kl. 19.30-21.30, og
ekskursionerne bliver aftalt nærmere den første aften.

Prisen for deltagelse er 875 kr. Max 20 deltagere.

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail:
martin.liebermann@skolekom.dk.

Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du
indbetaler kursusafgiften.

Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.
Kursusleder: Martin Liebermann, tlf. 60206604.

Dato for mødeaftener: Tirsdage 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5
Dato for ekskursioner: 12/4, 26/4, 9/5, 30/5

Canadagås               Foto: Torben Andersen
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