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NU FÅR VI KORNMARKERNE TILBAGE
AF GERD BONNESEN

Siden 2009 har omkring 20.000 hektar
sønderjysk landbrugsjord været tilsået med majs
til brug for de tyske biogasanlæg. Det har bedre
kunnet betale sig for sønderjyske landmænd at
producere majs til tysk biogas end at dyrke
brødkorn eller majs til danske husdyr. Det har
haft flere konsekvenser for vores oplevelse af
landskabet og for dyre- og fuglelivet. Majsen har
stået som meterhøje tætte mure omkring veje og
stier, og hindret udsynet over vores landskab i
sommerhalvåret, når man til fods, på cykel eller i
bil ville ud og nyde landskabet. Vindmøllerne har
man kunne man se rage op over markerne, men
landsbykirker, gårde og andre af vores smukke
og traditionelle landskabsmæssige pejlemærker
har været skjult. Det sønderjyske landskab har
ændret karakter i en sådan grad, så man i nogle
områder nærmest kunne føle sig hensat til en
midtamerikansk stat.
I Sønderjylland har den tyske efterspørgsel på
majs til biogas presset jordpriserne op til det
dobbelte af hvad de er nord for Esbjerg. Det har
været et problem for de danske økologiske
mælkebønder, herunder Naturmælk, som er
afhængig af større jordarealer end konventionelt
landbrug. Økologisk kvægbrug skaber et mere
varieret fugleliv, da køerne er på græs i
sommerhalvåre. Kokasser
skaber betingelser for
forskellige insekter, som bl.a.
vores stære er afhængige af,
og afgræsningen skaber gode
forhold for bl.a. lærken og
engpiberen.
Om vinteren ser man mange
sang- og pibesvaner og gæs
på majsstubmarker. Fuglene
fouragerer imidlertid på
markerne med fodermajs og
ikke på bio-majsmarkerne. Der
er kun få af vores fuglearter,
som kan yngle i de tætte
majsmarker. Langt de fleste
viber i midten af Sønderjylland
yngler i majs, idet viberne kan
nå at få ungerne på vingerne
inden majsen vokser til i
højden og lukker marken.
Sanglærken som mange af os

forbinder med agerlandet ses dog nærmest ikke
i majsmarker, idet den i agerlandet foretrækker
at yngle i kornmarker med såvel vinter- og
vårsæd.
Fra og med i år forventes biomajsarealet
imidlertid at skrumpe med 10-20 %, idet den
tyske efterspørgsel på biomajs er blevet mindre.
Der er flere sammenfaldende årsager til dette:
Nyopførte tyske biogasanlæg får mindre tilskud
end anlæggene fik i 2009, 2 års god majshøst
har skabt store lagre og lave kornpriser har det
gjort det mere attraktivt for biogasanlæggene at
anvende korn og andre alternativer produceret
tæt på anlæggene. Endelig har en usædvanlig
stor sukkerroehøst i Tyskland samtidig med
lukning af 2 sukkerroefabrikker i Nordtyskland
givet roefabrikkerne længere sydpå problemer
med at nå at forarbejde alle roerne. De har
derfor valgt at afsætte nogle af roerne til
nordtyske biogasanlæg i stedet.
Ifølge Landbrug Syd er markedet nu mættet
med biomajs og behovet vil ikke stige igen.
Så allerede i denne sommer kan vi i det
sønderjyske forhåbentlig glæde os over et
smukkere landskab med større udsyn og flere
lærker.
Kilde: Landbrugsavisen 5. marts 2015
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KORT NYT
Tårnfalkekasser ved Ensted Bulk Havn
(Havnen ved det tidligere Enstedværk)

Midt i marts måned henvendte havnechefen ved Ensted Bulk Havn sig, fordi der var 2 par
tårnfalke, som kæmpede om den samme yngleplads på noget teknisk udstyr siddende på en silo.
Med redekassebyggeren Hans Erik Lock som sponsor fik vi sat 2 nye tårnfalkekasser op.

Den ene kasse blev monteret på siloen tæt ved, hvor de 2 par konkurrerede om redepladsen.
Det ene par vandt tilsyneladende, og det par har etableret sig i den ene redekasse. En af
medarbejderne opdagede i forbindelse med noget reparationsarbejde, at der var 3 unger og 2
æg i redekassen. De ligger godt i savsmuldet, og lidt til højre for ungerne kan man skimte en død
mus.

Den anden redekasser, som blev sat op på en bygningsgavl et stykke fra siloen, ved jeg ikke
noget om. De har ikke iagttaget tårnfalkene omkring redekassen, men derfor kan den jo godt
være i brug. Ellers håber vi, at det vil ske til næste år.
Fotograf: Chresten Nissen
Text: Karl Schlichter
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Nyt fugleskjul ved Bremsbøl Sø
For 2 år siden overtog Fugleværnsfonden Bremsbøl Sø lige syd for Tønder. Mange fugle – flere
end 100 arter - er iagttaget i og ved søen. Året rundt kan søen og dens omgivelser byde på fine
oplevelser.
Mange, der har besøgt Bremsbøl Sø, har erfaret, at især ande- og vadefugle søger over til den
fjerneste del af søen, så snart man kommer op på diget. Lidt ærgerligt, når man nu godt vil se
dem tæt på. Men denne ulempe er der nu rådet bod på. Med støtte fra Landdistriktsudvalget i
Tønder kommune og fra Friluftsrådet har Fugleværnsfonden opført et nyt stort skjul helt med til
søen. Nu kan man holde på den nye parkeringsplads og ad den nyanlagte sti komme ned til
skjulet uden at forstyrre. Fra skjulet er der et fint udsyn over det meste af søen, så det er muligt
at få rigtig mange og gode fugleoplevelser med hjem. Og mange af dem endda på tæt hold.
Så Fugleværnsfonden byder alle velkommen til vort nye skjul. Brug det  … og vær med til at
passe på skjulet og på fuglene ved Bremsbøl.
Martin Iversen
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Kære Panurus læsere,
I gamle dage før DOFbasen start skrev alle observatører deres noter og observationer på
kartotekskort. Derefter blev de sendt til DOF Sønderjylland, der I årevis har haft den gode
intention at få skrevet dem ind i DOFbasen. Nu er der gået snart 15 år og alle
kartotekskortene er ikke indtastet. I DOF Sønderjylland har flere budt ind og vil gerne indtaste
og det er dejligt. Vi har dog stadig 8 kasser med kort som mangler at blive indtastet. Du kan
melde dig her. Du har al den tid du vil
bruge. Det er blot ærgeligt, hvis obsene
bliver smidt ud. DOFbasen vil gerne have
dem.
Du kan skrive en mail til
martin.liebermann@skolekom.dk, så får
du et DOF Sønderjylland brugernavn og
kode, så det ikke går ind i dine egne
observationer.
Måske er du heldig at få nogle af dine
egne gamle obs, fx. som dette
kartotekskort med sangsvane fra 1992.
Hilsen Martin Liebermann

Endnu en art har indtaget de nye elmaster
På strækningen fra Kassø ved Aabenraa og til Tjele i Midtjylland, blev man for 3 år siden
færdig med at udskifte de gamle elmaster. Hvor der tidligere stod traditionelle gittermaster,
blev der nu sat rørmaster op, som ser meget anderledes ud i landskabet. De gamle
gittermaster blev ofte brugt af krager og ravne til at anlægge deres reder på. Derfor var det
spændende at se, hvordan de ville tage imod de nye master – kunne de lære at bygge reder
i dem?
Allerede i 2013 fandt Knud Fredsøe ynglende alliker i master. Højest overraskende viste det
sig, at der var en åbning helt oppe i toppen af rørene. Allikerne var ikke sene til at udnytte
denne mulighed og der var hurtig ynglende alliker i adskillige af rørmaster. Dette kom
åbenbart også bag på den ansvarlige myndighed for i løbet
af 2014 blev der sat gitter op i toppen af alle masterne, så
allikerne ikke længere kunne kom ind. Derved var det slut
med ynglende alliker i de nye rørmaster.
Her i 2015 er det så igen Knud Fredsøe, der med sit
falkeblik har observeret den næste ynglefugl i masterne.
Denne gang er det kragerne som er begyndt at bygge rede
i dem. Reden er svært at få øje på, da den er anlagt inderst
på de ”sidegrene” som går ud fra masterne. Det er en
fornøjelse at se hvor tilpasningsdygtige kragerne er. Efter
en tilvænnings tid på 2 år har de opdaget masternes
potentiale som rede underlag.
Det bliver spændende at følge udviklingen de næste år. Vi
må forvente at ravnene vil kopiere kragerne og blive den
næste art som indtager masterne. Så vil det også blive
spændende at se om rederne får lov til at blive eller de –
traditionen tro – vil blive fjerne at elselskabet. Få rederne
lov til at blive kan det give mulighed for tårnfalke og måske
endda lærkefalke til at finde et godt redested.
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Så er områdets kasser til stor skallesluger optalt.
af Kaj Abildgaard

Den 28. maj fik vi afsluttet kontrollen af de
opsatte skalleslugerkasser. Vi startede
allerede først i maj, men da flere af os
skulle af sted på 10 dages udenlandstur,
så blev der et stort spring mellem
kontroldatoerne.
Vi kunne se, at en del af kasserne ved
den tidlige optælling endnu ikke var
besat. Til gengæld observerede vi
forladte kasser ved den sene optælling. Vi
må konstatere at æglægningen er spredt
over hele måneden.
I år var 28 kasser i brug med enten æg
eller rugende hun. En lille stigning i forhold til sidste års 26. 7 kasser var besat af ugler.
Vi har på vores egn mellem halvdelen og en tredjedel af landets ynglende bestand af SS.
De mange redekasser med deres gode resultat synes efterhånden også at vise sig i vores
sommerbestand af arten.
Med de knap 100 æg i kasserne i år, kan det da heller ikke undgå at få en virkning.
Også i år har en skallesluger forsøgt sig midt i Sønderborg nemlig på Ringgade. Her blev 8 æg
udklækket, men alle ungerne gik til.

Kursus med Klaus Malling Olsen
Der vil blive lagt vægt på ænder og gæs, men Klaus
Maling Olsen vil selvfølgelig være opmærksom på,
hvad der ellers findes af interessante fugle i vores
område på dette tidspunkt.
Program: Fredag den 30. oktober kl. 16 – 21. Alle
deltagere mødes  på Røde Kro. Gennemgang af
udvalgte arter, som vi har chancer for at finde i felten
efterfølgende. Klaus Malling Olsen melder ud, hvilke
lokaliteter vi skal besøge på turene i felten
efterfølgende. Vi  aftaler samkørsel. Vi spiser
aftensmad på Røde-Kro.
Efter den fælles teoretiske gennemgang om fredag deles deltagerne, så nogle kommer med
på tur i felten om lørdagen, andre om søndagen.
Lørdag den 31. oktober / søndag den 1. november, begge dage kl. 9 -16. Hele dagen i felten.
Vi tager på tur til de lokaliteter, der har rummet flest fugle den seneste tid. Om det bliver
Vadehavet, marsklandet eller den østlige del af Sønderjylland afgøres ud fra dagsfriske
rapporter. Vi håber på godt med ænder og gæs, der vil blive gennemgået grundigt i felten.
Pris: 400 kr. som dækker teori om fredagen samt aftensmad med 1øl/vand fredag aften. Tur i
felten enten om lørdagen eller om søndagen. Kursusafgiften opkræves, når deltagerne er
blevet optaget på kurset. Øvrig forplejning og transport er for egen regning. Kurset er kun for
DOF-medlemmer og der er begrænset deltagerantal.
Tilmelding til Elisabeth Bech, 20 40 69 19, elisabeth.bech@gmail.com
Ved tilmelding bedes du anføre, hvilken dag (lørdag eller søndag) du gerne vil deltage i turen i
felten.

Foto: Svend Ove Jensen
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EN ODYSSÉ PÅ 2.000 KM
SÅDAN LIGE GODT OG VEL ENDDA!

AF BJARNE NIELSEN

Godt 2.000 km var den strækning, som vi nåede
at tilbagelægge på vor tur til Bulgarien i dagene
d. 12. til 21. maj 2015. Turen bragte os
tilnærmelsesvis hele vejen rundt i landet fra
Sofia i vest til grænserne mod Tyrkiet og
Grækenland i sydøst, via grænseovergangen
mod Rumænien i nord og tilbage til Sofia.
Vi, Vera og Orla Jessen, Bent Hylsebeck, Kaj
Abildgaard, Lars Peter Hansen, Per Berting,
Peter Kjer Hansen og undertegnede, havde
entreret med en lokal turarrangør, Penguin
Travel, der udover at planlægge turens
destinationer også stillede såvel køretøj som
chauffør til rådighed. Og lad det være sagt med
det samme, at jeg ville have været mere end
betænkelig ved at skulle udsætte mit eventuelle
køretøj for 10 dage på disse veje, der for det
meste knap levede op til markvej-standard. Vor
chauffør, Pencho, gjorde ihærdige men tit
forgæves forsøg på at ramme den asfalt, der
forbandt de utallige huller i vejene.
På trods af den meget
opmærksomhedskrævende kørsel var Pencho
dog alligevel i stand til at scanne fugle, der
befandt sig både nært og fjernt. Han er uden
tvivl en meget dygtig og kompetent guide, der
kun ved enkelte lejligheder måtte overgive sig til
ekspertisen i form af sønderjyske ornitter. Et lille
minus i hans personlighed var en noget tung
"speeder-fod", der betød, at han ikke kun på de
store motorveje men også på de smalle
bjerg"stier" nogenlunde konstant lå på den

tilladte hastighed + 30-40 km/t. En
højreoverhaling var uhyre tæt på at gå galt, da
begge biler, på begge sider af os, trak ind i vor
kørebane. Et u-sving på motorvejen, hvor vi
skulle frem og tilbage et par gange for at komme
rundt, gjorde, at adskillige af de øvrige bilister fik
afprøvet køretøjernes horn!

Fuglene!
En artsliste på 188 fugle var yderst
tilfredsstillende, også selvom der var enkelte
"huller". Vi er fint tilfredse med at have set en del
Dværgskarver, masser af Dværghejrer, en del
Sort ibis, mange Hvidøjede ænder samt pænt
med rovfugle. Det blev bl.a. til blot en enkelt
Havørn, enkelte Ådselsgribbe, pænt med
Gåsegribbe, flere Slangeørne - bl.a. en med en
pænt stor slange i fangerne. Dværgørn så vi i
både lys og mørk fase, et par gange endda
begge faser sammen. Lille skrigeørn fik vi et par
gange, ligesom nogle meget flotte Kejserørne.
Falke sås bla. på en lokalitet, hvor man har sat
kasser op til Lille tårnfalk, hvilket har resulteret i
minimum 6 par. Vi så en hun af Aftenfalk, en
Lærkefalk samt et formodet par af Vandrefalk.
Vadefuglene kunne fremvise mange Stylteløbere
og Klyder, ca. en halv snes Rødvinget
braksvale, en enkelt Triel, de hjemlige tre arter
Præstekraver samt ikke mindst en flok med i
nabolaget af 300 Dværgryler omgivet af
formodentlig 500 Krumnæbbede ryler.

Hætteværling
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Mågerne bød på en mindre diskussion ang.
Kaspisk måge vers. Middelhavssølvmåge, hvor
Pencho måtte overgive sig til
billeddokumentationen af sidstnævnte.
Terner var godt repræsenteret med Sand-, Split-
, Dværg- og Fjordterne samt enkelte Sortterner,
få Hvidvingede terner plus en pæn del
Hvidskæggede terner, bl.a. i en koloni på 50-100
par, der ynglede på bladene af Nøkkeroser.

I byerne så vi ret mange Tyrkerduer, medens de
på landet var erstattet af forbavsende talrige
Turtelduer.
Kirkeugle stødte vi på et par gange på huse,
medens vi kun hørte en enkelt Dværghornugle
tude midt på dagen.
Først på sidstedagen fik vi enkelte Gråsejlere,
men ellers var en af turens store oplevelser at se
en masse Alpesejlere, som tydeligvis ynglede
lige op ad hovedvejen. Her havde de sine huller
i en klippe, og deres adfærd mindede i
forbavsende grad om, hvad man kan se hos
Mursejlere. Indimellem kom en flok på 10-15
Alpesejlere susende et par meter fra os, medens
de gav hals det bedste, som de havde lært.

Af spætterne fik vi en del af farvepanelet med
Gråspætte, Grønspætte og Sortspætte samt af
de mere "spraglede" såvel Stor som Syrisk
flagspætte.
Af de mindre fugle gjorde især Nonne- og
Middelhavsstenpikker samt Markpiber og ikke
mindst en yderst tillidsfuld Lille fluesnapper stor
lykke.
Tornskaderne var et kapitel for sig. Der var stort
set Rødryggede tornskader overalt, mange
steder så vi Rosenbrystet tornskade og noget
færre steder Rødhovedet.

Og så havde vi den store oplevelser at se
Nøddekrige et par gange. Den ene gang
fouragerede den få meter fra os.

Rosenstær brillerede ved sit fravær (øv !),
medens vi til gengæld så de fleste værlinger,
nemlig Gulspurv, Gærdeværling, Klippeværling,
Hortulan, Rørspurv, Hætteværling og Bomlærke.
Sidstnævnte var at se og høre overalt.

... og de andre
Af øvrige dyr var det overraskende at se
Bisamrotter et par steder. Vi så desuden Ræv,
Dådyr og Rådyr. En enkelt trafikdræbt Grævling
lå i vejkanten undervejs. Krybdyr var til stede i
form af Europæiske sumpskildpadder, Murfirben,
Smaragdfirben samt dødkørte eksemplarer af
dels Stålorm og dels dens betydeligt større nære
slægtning Scheltopusik.

Lille fluesnapper

Skarvkoloni

Smaragdfirben



DE DRILSKE SORTSPÆTTER
AF JØRN VINTHER SØRENSEN

I 2014 blev jeg tildelt 3 ATLAS-kvadrater
omkring Haderslev.
Allerede 1. marts tog jeg cyklen og kørte rundt i
Haderslev Vesterskov for at se, hvad jeg kunne
finde der.
Dagen efter var jeg en tur i Sandkule Skov. Der
hørte og så jeg min første sortspætte.
D. 11. marts havde jeg så en sortspætte i et af
mine andre kvadrater nemlig CG55 (Bramdrup-
kvadratet), og inden april var omme, så havde
jeg set og hørt sortspætter i alle mine 3
kvadrater.
Det var jeg jo rigtig glad for, indtil de blev fjernet
fra oversigten.
Ud fra min beskrivelse af fuglene, så fik jeg at
vide, at der ingen antydning var af, at de yngler.
Så de blev fjernet, ligesom man heller ikke kan
indtaste en overflyvende fiskehejre eller skarv
fra sine kvadrater.
Så jeg var jo dybt frustreret og fik da også
brokket mig rundt omkring, over at de bare
sådan lige var blevet fjernet.
Jeg gik så vidt, så jeg sagde, at fremover ville
jeg ikke indtaste mine observationer af
sortspætter overhovedet.
Da jeg så den 15. maj i år hørte sortspætte i en
af de små skove nord for Haderslev, gik jeg
efter lyden og fandt ud af, at sortspætten var ret
irriteret over min tilstedeværelse.
Jeg fandt træstubbe, hvor jeg tydeligt kunne se,
at sortspætten havde været aktiv, jeg hørte
”allike-kaldet”, ligesom jeg også hørte artens
langsomme trommen.
Så tænkte jeg: Nu prøver jeg altså igen at
indtaste sortspætten i mit kvadrat!
D. 18. maj fik jeg en mail fra Hans Christensen,
hvor han skrev, at obsen var interessant. Den
var værd at følge op på.
Dagen efter d. 19. maj kl. 13.50 fik jeg en ny
mail fra Hans. Nu havde han besøgt lokaliteten
og havde fundet redehullet.
Han havde også besøgt mine andre lokaliteter,
hvor jeg havde set og hørt fuglene i 2014, uden
at han havde fundet tegn på ynglefund.
Han skrev også, at han måske ville ringmærke
fuglene samme dag efter kl. 17. Det passede
fint med, at jeg så kunne køre forbi og kigge på
efter arbejde.

Vi mødtes i skoven lidt over kl. 17.
Hans viste mig redehullet, der var placeret knap
9 meter oppe i et frisk bøgetræ ca. 50 m. fra,
hvor jeg havde indtastet, at jeg havde
observeret fuglen. Det var en stor forløsning.

Hans havde hele sit udstyr med.
Bue og pil, så han kunne få fiskesnøre op
omkring en kraftig gren over redehullet. Det
lykkedes i andet forsøg.

Fiskesnøren blev bundet til et tyndt reb, som så
blev trukket op over grenen. Herefter blev et
tykkere reb trukket op over. For enden af det
tykke reb bandt Hans så en rebstige fast, som
så blev trukket op til redehullet.
Det tykke reb blev så forsvarligt bundet fast til et
træ, så Hans kunne klatre op til redehullet.

I redehullet fandt Hans 3 store unger – alle
hanner.
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Nyt fra ATLAS III
Højsommeren er en travl tid for de kvadrat-ansvarlige i ATLAS III projektet.
Rigtig mange fugle kommer med unger nu og det er nu de sikre ynglepar
skal i bogen. Det kan være en stor udfordring at finde sikre ynglebeviser
for småfugle, men et godt tip er at iagttage forældrefuglene. I stedet for at
bruge meget energi på at finde rederne – med risiko for forstyrrelse – kan
man notere sig om de voksne fugle har føde i næbbet. Småfugle som
bære føde i næbbet er sikre tegn på unger lige i nærheden.
Vil man give sig selv en god oplevelse kan jeg kun på det kraftigste opfordre til, at man bruger
en stille og lun sommernat til at tage på ”natlyt”. Især de første par timer efter solnedgang og
timerne op til solopgang kan give mange spændende arter. Fx er natlyt den eneste mulighed for
at finde arter som natravn, engsnarre og plettet rørvagtel. Desuden er der flere småfugle som
synger kraftigst om natten – fx græshoppesanger, kærsanger og måske endda savisanger og
flodsanger. På stille sommernætter kan man også være heldig at høre kaldende ugleunger.
Brug lidt tid på at lære de forskellige kald og man har mulighed for at få sikre ynglende natugler,
skovhornugle m.m..
Skulle nattens fugletur ikke give så mange arter, er det alligevel en stor oplevelse at færdes ude
i naturen når det er mørkt – og så opleve at det jo ikke er mørk alligevel i tiden fra 5. maj til 8.
august. Fugleture i sommernatten er gode at varme sig på når vinteren er mørkest.
I perioden 8.juni til 14. juni afholdtes der ATLAS III lejr i det Midtsønderjydske. Mere om det i det
næste nummer af Panurus.

Med omhu blev de pakket ned i en stofpose og
herefter transporteret ned på jorden, hvor de
blev placeret i en gammel sodavandskasse i
træ. Efter min mening ikke særlig velegnet til
formålet, da jeg kunne se i ånden, at fuglene
ville hoppe ud af kassen. Det gjorde de dog
ikke. Det er nok noget instinktivt, de har i sig, at
de først hopper ud, når de er gamle nok til det:-)
BILLEDE 5
De blev ringmærket, vejet og målt og under hele
seancen fortalte Hans beredvilligt om
sortspætten.
Jeg fik også sagt til Hans, at jeg havde været
temmelig frustreret over mine iagttagelser af

sortspætte i Haderslev Østerskov og Krejsel
skov. Til min trøst fik jeg at vide, at skoven, hvor
jeg havde fundet sortspætten var så lille, så
sortspætten derfra helt sikkert var fløjet over i
naboskovene.
Jeg havde 2 rigtig gode timer sammen med
Hans, hvor han fortalte meget om sortspætten.
Så stor tak til Hans for at have gjort mit fund af
Sortspætte til et sikkert fund i mit Rørkær-
kvadrat:-)
Alle mine frustrationer over mine sortspætter i
ATLAS-projektet endte i en stor forløsning, da
Hans fandt redehullet :-)
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BIRDERE FRA SØNDERJYLLAND
BESØGTE SKAGEN

AF MARTIN LIEBERMANN

Skagen og Grenen er fantastisk fuglested om
foråret. Masser af fugle trækker mod Nord og
når de møder det yderste og nordligste Danmark
”rammer” de havet og skal tage en beslutning,
hvordan og hvornår de kan trække videre med
de bedste vilkår.  Grenen er altså som en
flaskehals og samler de fugle, der enten vil
trække mod Nord, raste eller tage et returtræk,
fordi de ikke kom godt afsted. Over alt er der
fugle. Og fuglefolk.

4 familier fra Sønderjylland havde lejet et 12
personers hus midt i Skagen og tog hver morgen
før solopgang ud til Grenen og var klar til

fugletræk. Solen stod op ca. 5.30 i
Kristi Himmelfartsferien. Der var
koldt, men solrigt. Mallemukker,
skråpe, rødlom, sortlom, islom, tejst,
sule, alm kjove, mellemkjove med
kølle, storkjove, sortand, splitterne,
dværgterne og listen var lang med
havobs. Småfugletrækkald med
skovpiber, gråsisken, gul vipstjert
osv. På stranden var der sandløber,
alm ryle, stor præstekrave,
stenpikker. Når solen havde varmet
jorden op (omkring kl 10) begyndte
rovfuglene med lærkefalk, tårnfalk,
havørn, hvepsevåge, musvåge, rød
glente, hedehøg, rørhøg, blå kærhøg
og overalt var der spurvehøg. Om
eftermiddagen var der besøg til

Flagbakken, som ofte har eftermiddagstræk af

rovfugle eller besøg til Gyvelstien. Grenen var
bedst i den kolde vind og rovfuglene kom ikke
rigtig i gang og småfuglehits manglede, men der
var også store forventninger til Skagens fugleliv.
Der var skovsanger, grå fluesnapper, biæder,
turteldue, rørdrum, vandrikse, trane og hvid
storketræk. De sønderjyske birdere var helt
tilfredse og hjemturen gik over Hirtshals med
fine toplærker.
En tur, der hel
sikkert vil blive
gentaget.
Hilsen fra Gabor,
Niels Peter, Aleks,
Anton og Martin og
deres familier

Gærdesanger          Foto: Anton Liebermann

Biæder, Foto: Anton Liebermann

Islom (AL)
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TÅRNFALKEN VED SØNDERBORG SLOT

Steen Vester & Dorte
Dyhre Larsen har

indfanget parret og årets
unger med kameraet.

Slottet har i årevis huset et
tårnfalkepar som har ynglet i et

af murhullerne.
Den har trodset fodbolde, cola-
flasker og imange besøgende.
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Solsortens spisevaner
Af Mette Sarus Hansen

Når frosten af jorden går,
får solsorten travlt hvert år.
Den bruger en fin teknik,
når den hører regnormens
prik
i jorden under dens fødder,
når den færdes ved
planternes rødder.
Med et spring hakkes næbbet
i bund,
og næsten i samme stund
med sideværts kast af ho'det
den jordbunden op får rodet.

Det gør den i dine krukker.
Det hjælper ikke, du mukker,

for solsorten tror,
i den friske jord

der sikkert de lækreste
regnorme bor.

Foto: Gisela Graehn-Baumann
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Kære OAS medlem,
Ca. halvdelen af vore medlemmer har nu
betalt kontingent for i år. Det er stadigvæk

kun
kr.100,-. Er du blandt den sidste halvdel,

ville det være dejligt, hvis også dit
kontingent kom på plads.

regnorme bor.

SJOV GÆST VED FODERAUTOMATEN
AF KAJ ABILDGAARD

Når man foder godt ved foderautomaten, så
forventer man at se en del forskellige fugle. Her
kommer solsort, bogfinke, grønirisk, stor
flagspætte, spætmejse, musvit, dompap,
tyrkerdue, ringdue, gråspurv og skovspurv for at
nævnte de fleste.
Stor var min forbavselse, da der pludselig
dukkede et rødt egern op. Den forsøgte sig med
at stikke hånden ind af hullerne i automaten,

men det var svært, så den måtte nøjes med det,
som var faldet på jorden.
Mange tror, at der ikke findes egern på Als, men
det kan jeg kraftigt tilbagevise. Jeg har nok set
5-6 stykker over de seneste år.
Jeg ved godt, at den har ry for at være en
fuglejæger og plyndre reder for æg eller unger,
men jeg må indrømme, at det er en fornøjelig
fætter at iagttage.



FORMANDENS KIKKERT
AF JØRN VINTHER SØRENSEN

Så siger kalenderen, at vi er kommet et godt
stykke hen på foråret, og snart har vi
højsommer.
Det har vi godt nok ikke mærket ret meget til her
i slutningen af maj, hvor jeg skriver dette.
Maj har været blæsende og kold. Selv
overvejede jeg at tage en tur til Skagen. Skagen
plejer at have en masse fugletræk på denne tid.
Først tænkte jeg på at tage derop i Bededagene.
Da blæste det, og det var koldt, så jeg blev
hjemme.
Så var der Kristi Himmelfart og den
efterfølgende weekend. På facebook kunne jeg
se, at folk sad med vinterfrakker, hue og vanter.
Endelig var der Pinsen. Da var det også koldt og
blæsende.
Så jeg blev hjemme og passede mine kvadrater i
stedet for. Jeg har fået gået mine 2 tidlige
timetælleture i 2015 i mine 2 nye kvadrater. Så
nu er jeg oppe på 5 tidlige timetælleture.
I skrivende stund er 575 timetælleture taget i
hele landet svarende til 33%. Da ATLAS-
projektet strækker sig over 4 år, når vi kun 66%,
hvis vi holder den kadence.

JEG VIL VÆRE MEGET KED AF
DET, HVIS VI IKKE NÅR HØJERE
OP. SÅ DERFOR EN OPFORDRING HERFRA
TIL AT TAGE ET PAR EKSTRA
TIMETÆLLETURE, HVIS DER ER TID OG
RESSOURCER TIL DET.
ATLAS-projektet har vi allerede stor glæde af.
Den 18. maj 2015 gav Naturstyrelsen Zentropa
dispensation til at opstille kulisser i juni på Rømø
lige netop der, hvor der ynglede hvidbrystet
præstekrave i 2014. Derfor har vi i samarbejde
med Martin Iversen foreslået Naturstyrelsen, at
kulisserne flyttes op til Lakolk strand, hvor der
ikke yngler hvidbrystede præstekraver eller
dværgterner. Alternativt at tidspunktet for
filmoptagelsen flyttes en måned frem.
Vi har nu fået oplyst fra Naturstyrelsen, at
Zentropa har opgivet at opstille kulisser, der hvor
de sjældne ynglefugle opholder sig.
Det er en sejr, som vi alle kan glæde os over.
Her ser vi, hvordan vi kan gøre brug af den
viden, som bl.a. ATLAS-projektet tilfører os.
Rigtig god sommer til alle læsere af PANURUS.

Hvidbrystet præstekrave, Rømø
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Den store klippedag
Lørdag den 12. sept. 2015 kl. 13:00 til kl. ca. 17:00.

inviteres alle interesserede til en dag,
hvor vi vil rydde opvækst i Søgård Mose.

Fornuftig påklædning tilrådes. Vandtæt fodtøj anbefales.
Medbring et ørnenæb og en kande kaffe. Tag evt. også en

siddeplads med.
Jeg tager kage med til en pause med hyggeligt samvær. Vi

plejer også at nyde en forfriskning i løbet af dagen.

Tilmelding modtages senest den 14. sept.
Gerne via mail til: e.iversen@stofanet.dk

eller telefon: 74415719.

På Fugleværnsfondens vegne: Egon Iversen.
Læs mere på

http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/soegaard-mose?task=view&id=13
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SET OG HØRT SIDEN SIDST
AF KARL SCHLICHTER OG MORTEN B. HANSEN

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.

MARTS 2015
Mellemflagspætte - Opdaget i februar og set
indtil den 15.5 i Draved Skov
Dværggås - set 27.3 ved Vidåen
Sortbuget knortegås - set 30.3 ved Helms
Odde, Rømø
Sortbuget knortegås må formodes at være en
overset race i det sønderjyske. Racen har sin
udbredelse i et bælte fra det østlige Sibirien
henover Alaska og til Canada. De danske fugle
kan således komme fra både øst og vest. Det
første danske fund af denne race er fra Fanø og
blev gjort så sent som i 1983. Med ca. 7 fund
årligt i Danmark er racen fortsat sjælden om end
den nok også er overset. Det hidtil bedste år var
2006, hvor der blev registreret 15 fund. Arten er
ofte langtidsstationær og returnerer ofte år efter
år til den samme lokalitet. Helm Odde har
tidligere været hjemsted for en returnerende
Sortbuget Knortegås, så chancerne for at
genfinde den i oktober er ganske gode.
Traditionelt regnes der med tre racer af
knortegås (lysbuget, mørkbuget og sortbuget),

mens en gråbuget form (endnu) ikke har opnået
officiel anerkendelse. Noget tyder dog på, at
den gråbugede form kan få racestatus.

APRIL 2015
Dværggås - set 3.4 - 4.4 ved Hjortholm,
Kegnæs
Dværggås - set 10.4 ved Højer Kog
Stylteløber - set 21.4 -22.4 ved Ladegård Skov
For første gang nogensinde er arten truffet i
vores landsdel to år i træk. Første fund var så
sent som i 1989 og arten er siden truffet i 2000,
2002, 2012, 2014 og 2015. Arten ynglede i
Rickelsbüller Koog i 2009, men de to par blev
aldrig set nord for grænsen. Fundet er kun det
fjerde danske aprilfund. Heraf er de tre fra
Sønderjylland.

MAJ 2015 - indtil 18.5
Tredækker - set 6.5 -7.5 ved Magisterkogen
Hvidvinget terne - set 9.5 ved Miang Dam
Terekklire - set 16.5 - 17.5 ved Margrethe Kog
Arten er nu set i området årligt siden 2008 og
alle fund er vurderet til at dreje sig om den
samme fugl. Fuglen er typisk set på
stensætningen i den sydvestligste del af
Margrethe Kog, men her i 2015 er den også ofte
set i faskinerne mellem Hjerpsted og
Vidåslusen. Arten er den eneste i slægten
Xenus og dens nærmeste ynglepladser findes i
Finland og yngler i et bælte tværs henover
Rusland med overvintringspladser i Afrika,
Asien og Australien. Arten er opkaldt efter
floden Terek, der har sit udspring i Georgien og
med udløb i det Kaspiske Hav.

Steppehøg og Rødhalset gås er set flere
steder i landsdelen i perioden.

Status fra Sjældenhedsudvalget
Godkendte observationer
Ingen nye godkendelser siden sidst

Under behandling
Terekklire (Saltvandssøen 2014)
Dværgværling (Landsende - Rømø 2014)
Stylteløber (Ladegård Skov 2015)
Mellemflagspætte (Draved Skov 2015)

Sortbuget knortegås
Foto: Klaus Malling Olsen
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FUGLETURE I
SØNDERJYLLAND

OAS/DOF SØNDERJYLLAND
Se også nyheder og ture på www.dof-sj.dk og
oasweb.dk

Rundt om et landbrug
Der kommer en tur igen i august måned men
dagen er ikke fastlagt endnu. Hold derfor godt
øje med vores hjemmeside dof-sj.dk
Vi går en tur omkring Søren Hansens kvægbrug
for at se hvilke fugle der er omkring bygningerne
og som fouragerer på ensilagestakkene.
Derefter kører vi en tur ud på Sørens marker for
at se efter de fugle, som vi kan finde der.
Mødested: Skibelundbjergvej 1, Kastrup, 6510
Gram
Tilmelding hos Jesper Leegaard. Tlf./SMS 25 65
86 90
Max 15 deltagere

Margrethe-Søen, Gråsten
Torsdag d. 6. august kl. 9:00 – 11:30.
Mødested: P-pladsen ved skovkanten nær
"Margrethe-Søen".
Indkørsel fra Felstedvej ca. 2-3 km fra slottet i
Gråsten.
Vi kikker på skovens og søens fugleliv.
Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om
samkørsel.

Aftentur til Trillen
Tirsdag d. 11. august kl. 19:00 – 21:00.
Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.
Vi kikker efter vadefugle, ænder, gæs med
mere.
Skægmejsen er hørt tidligere år, men er nok
forsvundet pga. af strenge vintre?
Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 30 20 84 56. Ring
evt. om samkørsel.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland

Stormengene kalder – højsæson for
vadefugle
Lørdag d. 15. august kl. 14:00 - 17:00
Vadefugletrækket er i fuld gang, så der venter
os fugle i tusindvis, når vi omkring højvande

tager en gåtur ved Stormengene på sydspidsen
af Rømø. Vi kan også være heldige at se
spændende småfugle, der raster i krattene.
Inde på engene kulminerer blomstringen af den
smukke klokkeensian, mens mange andre
planter lyser op med deres farvestrålende
blomster. De smukke strandengsplanter får også
opmærksomhed.
Medbring gerne kaffe/te.
Mødested: p-pladsen for enden af
Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene
Turleder: Martin Iversen
Arr.: Fugleværnsfonden

Vidåslusen ved Det Fremskudte Dige
Lørdag d. 22. august: kl. 11:00 - 14:00
Mødested: P-pladsen ved Det Fremskudte Dige
i Margrethekogen.
Vi vil se på vadefugle, ænder, terner, småfugle
og rovfugle.
Turleder: Peter Kjer, tlf. 61 15 07 07.
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Oldenor, Bundsø og Mjels Sø
Lørdag d. 22. august kl. 9:00 – kl.12:00.
Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved
Mjels Sø.
Men den nye Bundsø har vi fået endnu et godt
fuglested på Nordals. Vi vil besøge alle 3 søer,
som hver for sig har en del arter.
Turleder: Gabor Graehn og Hans J. Leth
Hansen.  Tlf. hhv. 42 72 04 40 og 29 78 69 70.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om
samkørsel.

Hostrup Sø
Lørdag d. 29. august: Hostrup Sø kl. 10:00 –
senest 12:00.
Mødested: Ensted Kirke vest for Stubbæk kl.
10.00, derfra kører vi til søen.
Vi besøger NATURA 2000-området Hostrup Sø,
hvor der på denne årstid skal være gode
muligheder for bl.a. hav- og fiskeørn, trane,
sølvhejre, terner, rødrygget tornskade m.m.
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Turleder: Jesper Tofft, tlf. 24 45 64 65 & Thorkild
Juhl, tlf. 41 11 80 89
Arr.: DOF-Sønderjylland

Formiddagstur til Trillen
Fredag d. 4. sept. kl. 9:00 – 11:30.
Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.
Vi ser på forskellige ænder og evt. vadefugle.
Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 30 20 84 56. Ring
evt. om samkørsel.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland

Det tyske Vadehav ved Schlüttsiel.
Lørdag d. 5. september: kl. 9:00 - 13:00
Mødested: P-pladsen ved Tønder Svømmehal,
Sønderlandevej 4.
Vi vil bl.a. se flere hundrede skestorke samt
ænder, vadere, gæs og rovfugle.
Der er samkørsel. Husk pas og madpakke.
Turleder: Inger Sønnichsen, Tlf. 23 62 99 34.
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Oldenor, Bundsø og Mjels Sø
Lørdag d. 26. september kl. 9:00 – kl.12:00.
Men den nye Bundsø har vi fået endnu et godt
fuglested på Nordals. Vi vil besøge alle 3 søer,
som hver for sig har en del arter.
Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved
Mjels Sø.
Turleder: Gabor Graehn og Hans J. Leth
Hansen.  Tlf. hhv. 42 72 04 40 og 29 78 69 70.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om
samkørsel.

Efterårsfugle på Sydrømø
Søndag d. 4. oktober kl. 08:00 - ca. 10:00
Efterårstrækket er på sit højeste, og luftrummet
kan være godt fyldt op. Tusinder af gæs, ænder
og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige
fødemængder. Mange småfugle raster i krat og
skove på Rømø. På en rundtur ved
Stormengene holder vi også øje med drosler,
finker og pibere, som er på vej sydpå.
Medbring gerne kaffe/te. Vi regner med at være
færdige sidst på formiddagen.
Mødested: p-pladsen for enden af
Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene
Turleder: Martin Iversen
Arr.: Fugleværnsfonden

Bremsbøl Sø - trækfugle ved grænsen
Tirsdag d. 6. oktober kl. 17:00 - ca. 19:00
Efterår og fugletræk. Ved Bremsbøl Sø krydser

fuglene grænsen, når de er på vej sydpå. Vi kan
opleve ænder, vadefugle og småfugle … og er vi
heldige, ser vi de enorme stæreflokke gå til ro i
rørskoven ved Hasberg. Men mange af dem
passerer lige hen over Bremsbøl Sø.
Mødested: p-pladsen ved Bremsbølvej 3, 6270
Tønder
Turleder: Martin Iversen
Arr.: Fugleværnsfonden

Kegnæs
Lørdag d. 31. okt. kl.10:00 til kl.12:30.
Vi ser på, hvad der er ved Hjortholm enge og
Hartsø samt havet syd for Kegnæs.
Mødested: P-pladsen ved nordenden af Drejet.
Turleder: Hans Jørgen Leth Hansen. Tlf. 29 78
69 70.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om
samkørsel.

Bustur til marsken for at se på gæs mm.
Lørdag d. 7. november kl. 8:15 til kl.16:00.
Store flokke af gæs samles og finder deres føde
inden trækket går videre.
Også en del rovfugle plejer at finde vej til
”Spisekammeret”.
Af hensyn til kørsel skal vi have bindende
tilmelding senest 3/11.
Turens pris kr.100 pr. deltager. Mødested:
Kirketorvet, Sønderborg. Evt. opsamling?
Turleder: Orla Jessen. Tlf. 23 20 13 43. Arr.:
OAS

Formiddagstur til Gråsten Søerne
Torsdag d. 12. november kl. 9:00 til kl. 11:30.
Normalt ses ret mange arter, nogle i tusindvis.
Mødested: P-pladsen ved Slotshaven.
Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om
samkørsel.

Kunsten at se på fugle. Foredrag med Klaus
Malling Olsen
Torsdag den 29. oktober 2015, kl. 19.30 –
20.00. Sted: Haderslev. Nærmere vil blive oplyst
på DOF Sønderjyllands hjemmeside.
At kende fugle er en herlig interesse, der kan
udvikle sig til en ægte kunst. KMO, der har
været aktiv siden sidst i 60´erne, vil causere om
kunsten at se på fugle. Første del omhandler
f.eks. udstyr og taktik, og desuden gennemgås
almindelige faldgrupper samt fuglene under
forskelle vejr- og lysforhold. Desuden
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gennemgår han et antal årstidsaktuelle
artsgrupper, gerne i artspar, hvor to arter
"spejler sig i hinanden".
Foredraget henvender sig til alle, der er
interesserede i fugle – alle er velkomne og der
er gratis adgang.
Arrangør: DOF Sønderjylland

Så fylder OAS 50 år
af Kaj Abildgaard

Den 26. sept. 1965 samledes en gruppe unge mennesker i Sønderborg og
fandt ud af, de ville lave en fugleforening, som kom til at hedde Ornitologisk
Forening for Als og Sundeved. Det må vi selvfølgelig markere. Vi har derfor

besluttet, at vi lørdag den 19. sept. vil lave en lille tur, og Bundsø vil som
nyetableret lokalitet være et oplagt sted.

Altså lørdag d. 19. sept. Kl.13.00 mødes vi ved Brandsbølvejen (hedder
rigtigt Vesterballe) på den sydlige side af Bundsø.

Vi vil her kikke på de fugle, som på det tidspunkt måtte være der.
Klokken 15.00 vil vi fortsætte til Dyvig Badehotel, hvor vi vil være vært for en
kop kaffe med brød. Invitationen gælder alle vores medlemmer, og man må

tage en ægtefælle eller fugleinteresseret bekendt med. Af hensyn til bestilling
af kaffe mm bliver vi nødt til at få en forhåndstilkendegivelse en uge før, om

hvem der vil deltage. Her kan man enten maile til mig på
abildgaard@stofanet.dk eller ringe på mobil 30 20 84 56. Skulle jeg ikke være
til at få fat i, kan man ringe til Hans J. Leth Hansen på 29 78 69 70. Skulle der

være nogen, som har kørselsbehov, så lad os det også vide.
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Ornitologisk forening for Als og Sundeved (OAS).
Det udsendes op til 4 gange årligt til alle medlemmer.

Synspunkter, der kommer til udtryk i artikler o. lign. dækker
ikke nødvendigvis foreningens holdning.
Eftertryk i uddrag er tilladt med tydelig kildeangivelse.

Bladet har til opgave
● at formidle sønderjyske ornitologers naturoplevelser
● at formidle den løbende diskussion om naturbevarelse
● at være til gensidig inspiration
● at formidle ornitologisk viden om den sønderjyske

fuglefauna

Redaktion

Redaktionens adresse:
Panurus
Nyvang 10
6400 Sønderborg

Gabor Graehn
gaborgraehn@gmail.com

Gerd Bonnesen
Gerd@bonnesen.net

Produktionsplan

● Deadline for nr. 1 er 15. februar
● Deadline for nr. 2 er 15. maj
● Deadline for nr. 3 er 15. august
● Deadline for nr. 4 er 15. november

Artikler afleveres til Gabor, helst som OpenOffice- eller
Word-fil.
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 ture, 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.



DANSK ORNITOLOGISK FORENING
SØNDERJYLLAND
FORMAND: JØRN VINTHER SØRENSEN
Kongevej 64
6100 Haderslev

Tlf.: 74 53 17 20 / Mobil: 20 80 39 16
@ : jorn.vinther.sorensen(a)gmail.com
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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