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Endnu et efterår har været præget af
vejrekstremer. En regnfuld september blev afløst
af den tørreste oktober siden 1972. Dette billede
vendte da stormene Freja og Gorm aflagde os et
besøg, heldigvis lavede de ikke større ravage
her på vores sydlige breddegrader. November
sluttede som den næst vådeste siden 1874 og
tredje varmeste af sin slags. Det milde vejr er
fortsat ind i december, hvor vi i den første
weekend nåede op på 12 graders varme. Dette
ansporede i dagene efter en tilsyneladende
forvirret solsort til at synge dagen velkommen i
Sønderborg.
Uanset hvordan
efterårsvejret arter sig, skal
rovfuglene fra nord videre
mod varmere himmelstrøg
og deres rute går her i
vores landsdel for en stor
dels vedkommende over
Sønderskoven. Det faste
hold på ”bænken” for enden
af Hjort Lorensenvej ved
Sønderskoven var på plads
gennem sæsonen for at
følge trækket. Således
også i dagene efter d. 26.
oktober, hvor 2542 våger
trak til Nordsjælland fra
Sverige. Mod forventning
dukkede der imidlertid kun
ganske få op ved
Sønderskoven i dagene derefter. Således er
fugleverden så forunderlig, bedst som vi tror, at
vi har luret deres planer, spiller fuglene os et
puds. Det er imidlertid samtidig en af glæderne
ved at se på fugle: overraskelserne er der altid,
og man bliver aldrig færdig med at undre dig
over, hvordan det hele hænger sammen.
Vinterens fugle fra nord har indfundet sig.
Sjaggere og vindrosler i store flokke turnerer
rundt i bærbuskene i de levende hegn mellem
markerne. Silkehalen, der er forholdsvis fåtallig i
vores del af landet, er blevet set enkelte steder. I
Nordsjælland er der i midten af december
observeret flokke på op til 60.000 kvækerfinker,
og mon ikke der er nogle af disse smukke fugle,
som vil aflægge vores landsdel en vintervisit?
Vinteren nærmer sig hastigt og det er årstiden,

hvor 10.000vis af måger bogstaveligt talt udgør
de eneste lyspunkter i det ellers gråbrune
agerlandskab. Sneen, derimod, kommer ifølge
metrologerne ikke til at oplyse vinterlandskabet
på denne side af årsskiftet, så i år vi må kigge
langt efter en hvid jul.
I årets sidste nummer af Panurus beretter Knud
Flensted om ynglende grågås i forladte rovfugle-
og hejrereder, og du kan læse om glæden ved at
aflæse ringe på vinterens fugle. Meget tyder på,
at knopsvanen og toppet lappedykker har
faldende ynglesucces i Sønderjylland. Det

redegør Knud Fredsø for i
sin artikel, og han opfordrer
læserne til at indtaste
observationer og
kommentarer om par med
ynglesucces i DOF-basen
eller sende dem direkte til
ham selv, da han vil samle
op på resultater af dette i et
senere nummer af bladet.
Bjarne Nielsen bidrager
med en artikel om, hvilke
rovfugle der trækker ud
over Sønderskoven og
hvornår. Jesper Leegaard
giver et kort overblik over
de tendenser i
bestandsændringer, der
allerede nu viser sig i
ATLAS III. Jørgen Vinther

Sørensen beretter om en hyggelig fugletur på
cykel, som 6 medlemmer foretog på Årø i
slutningen af november og Kaj Abildgaard
reklamerer for Femern som en god lokalitet at
kigge på fugle. Karl Schlichter og Morten
Bentzon Hansen fortæller om efterårets
bemærkelsesværdige observationer, og Jørn
Vinther Sørensen har sin kikkert rettet mod
særlige aktiviteter og hændelser i efteråret 2015.
Endelig krydres dette nummer af et af Mette
Sarus Hansens hyggelige digte om hendes
oplevelser med havens fugle.
På gensyn i 2016 på hyggelige ture i felten og til
årsmøde og generalforsamling i såvel OAS som
i DOF-Sønderjylland i januar og februar.
Panurus redaktion ønsker hermed jer alle en
rigtig Glædelig Jul og et Fuglerigt Nytår.

Silkehale Foto: Egon Iversen
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KORT NYT
GRÅGÅS SOM REDESNYLTER AF Knud Flensted

I 2014 kunne jeg ikke konstatere nogen redeaktivitet i den gamle ravnerede i et af de store
gamle bøgetræer i Augustenborg Skov. Jeg blev derfor glædeligt overrasket, da jeg i foråret
2015 tjekkede reden og kunne se, at der var noget i den. Men hvad var nu det!
Havde ravnene hentet en gammel rød sok til redepynt. Forundringen blev ikke mindre, da halsen
blev længere og længere, og et rødt næb kom til syne. Minsandten! En grågås havde overtaget
ravnereden.
I Sønderjylland er det nu ikke første gang, at
en grågås er fundet ynglende i et løvtræ. For
en del år siden fandt en af Naturstyrelsens
folk en grågås rugende i en gammel
fiskehejrerede ved Tørning Mølle. Jesper
Leegaard havde nok heller ikke regnet med,
at en af de redeplatforme han satte op til sort
stork, 15 år senere ville være overtaget af et
grågåsepar.
Jesper Tofft fandt i 2014 en grågås rugende i
en musvågerede i Skodsbøl Skov den 16.
april, selvom musvågerne havde været ved
reden omk. 1. april. Om der har været kamp
om reden i løbet af de godt fjorten dage, vides
ikke.
På Sjælland forsøgte et grågåsepar at overtage fiskeørnereden i Gribskov, dog uden held. Fra
Vestsjælland er der også et kendt fund, hvor grågåsen har overtaget en musvågerede.

Hvordan tager man bedre fuglebilleder?
Fotograferer du fugle og vil du gerne have noget inspiration og måske nogle nye idéer til din
fotografering? Så kommer muligheden her – en hel dag der handler om at fotografere fugle. Om
formiddagen skal vi se en række forskellige fuglebilleder og høre om baggrunden for disse
billeder. Undervejs bliver der fortalt om forskellige former for fuglefotografering, og der bliver
mulighed for at se og diskutere udstyr, både det billige og det dyre.
Herefter spiser vi vores medbragte
madpakker. Om eftermiddagen går vi til en
nærliggende park og afprøver forskellige
teknikker og diskuterer resultaterne.
Medbring spejlreflekskamera og tele (mindst
200mm) eller et superzoom-kamera og
eventuelt specialudstyr, som du har glæde af
og gerne vil vise andre.

Tidspunkt: 16/04/2016 kl. 10:00 – ca.15:30
Mødested: Fælleshave 1, 6100 Haderslev
Pris: 50 kr som betales kontant på dagen.
Foredragsholder og instruktør:
Leif Schack-Nielsen
Tilmelding senest den 1/4/2016 til Martin Liebermann på 67liebermann@gmail.com
Arrangør: DOF Sønderjylland

Ederfugl  Foto: Leif Schack Nielsen
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Har du husket, at kontingentet til OAS næste
år er kr.150? Der tænkes specielt på dem,

som har lavet en fast aftale med deres bank?
Med venlig hilsen,

Formanden

50-ÅRET FOR OPRETTELSEN AF
ORNITOLOGISK FORENING FOR ALS OG SUNDEVED

af Kaj Abildgaard
Så oprandt datoen for stiftelsen for 50 år siden af OAS.

Begivenheden blev fejret ugen før den 19/9
med først en fugletur til Bundsø. Her mødte
39 deltagere op. Vejret viste sig fra sin
allerbedste side, så vi rigtigt kunne nyde
opholdet. Jeg indledte med en velkomst og
en kort omtale af Bundsø og dens
tilblivelse og videre forløb. Der er ikke tilløb
fra Mjels Sø, så vandet kommer i stedet for
fra de omliggende marker. På nuværende
tidspunkt er ca. 2/3 af søen fyldt med vand,
så vandstanden stiger nok 1 meter endnu.
Området ejes i dag af miljøministeriet, som
heldigvis ikke tillader jagt. Når
vandstanden har nået sin endelige højde,

er det meningen, at området skal sælges.
Vi må her håbe, at det også herefter forbliver jagtfrit.
Fuglemæssigt er der et højt antal af mange andearter, viber, stære og gæs. Lidt specielt har
nilgåsen og sorthalset lappedykker indfundet sig, men derudover har der været flere sjældne arter
som trane, sølvhejre, odinshane og nordisk lappedykker.
Vi havde håbet på turen at få et glimt af havørnen, men den havde åbenbart fridag. Til gengæld
så vi fiskeørn, rørhøg, tårnfalk og
nogle musvåger.

Efter turen fortsatte vi til Dyvig Badehotel for
at få en kop kaffe med bolle, kringle og
lagkage. Her fortalte jeg lidt om foreningens
start, dens formænd gennem tiderne og fik
præsenteret den nuværende bestyrelse.
Endelig blev Fritz Behrends’ store betydning
for foreningen omtalt. Vi havde i øvrigt
fornøjelsen af at se en af foreningens
stiftere, nemlig Erik Biel, som nu bor i
Agerskov og stadig er meget aktiv
fuglekikker.
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FIND DIN ”EGEN” GÅS
AF GERD BONNESEN

Det gode ved at interessere sig for fugle er, at
der er så mange mere eller mindre nørdede
måder at dyrke sin interesse på. Nogle nyder at
følge fuglene på foderbrættet året rundt, andre
tager fra Gedser til Skagen for at få endnu et
kryds på Danmarkslisten, nogle elsker at stå i
dagevis på Stevns for at komme til at se
rovfugletræk, andre elsker at snige sig rundt i
krat og skov for at lære sig fuglenes vaner,
nogle ligger i fotoskjul i en mose i dagevis for at
forevige en rørhøg slå ned på sit bytte, andre
igen samler på fjer, kort sagt er der uendelige
muligheder for at dyrke vores interesse. For dig
der ikke kan få nok, er følgende er et forslag til
et hyggeligt vinter-nørderi:
Når du nu alligevel frysende står ude i marsken
for at lede efter de 1-2 rødhalsede gæs, du
ønsker, ja nærmest er overbevist om, gemmer
sig i den flok af 10.000 bramgæs du har foran
dig, eller du med vandret hår strider dig ud langs
havnemolen i håb om at opdage en sortgrå ryle
pile rundt på de yderste molesten, er det en
hyggelig sidebeskæftigelse at lede efter f.eks.
ringmærkede gæs, svaner eller måger. Men pas
på - du kan hurtigt blive helt bidt af det - som jeg
er blevet det - og det gå hen at blive det
primære formål med dine vinterture, at aflæse
ringe og samle på genfindingsrapporter.
Ringmærkning af fugle kan give os værdifuld
viden om bl.a. hvorhen og ad hvilke ruter
fuglene trækker, hvordan de spreder sig,
bestandssvingninger, hvor gamle de bliver og
dødsårsager. Fugle kan ringmærkes med
metalring og farvering om benet samt med
farvehalsringe på store fugle som svaner og
gæs. Ringmærkning med f.eks. farveringe
bruges til at følge enkelte individers ageren.
Forskerne er imidlertid helt afhængige af, at
ringene bliver aflæst med jævne mellemrum, og
det er så her, at du og jeg kommer ind i billedet.
I Danmark er det Ringmærkningscentralen på
ZOO Museum, som administrerer genfund af
mærkede vilde fugle i Danmark. ZOO har et
samarbejde med andre landes
ringmærkningsprojekter via EURING, Den
Europæiske Sammenslutning af
Ringmærkningscentraler.
Ringe aflæses bedst med en kikkert eller
teleskop, da man så ikke risikerer at fuglene

bliver skræmte. En anden mulighed er at aflæse
ringene ved simpelthen at tage et foto af fuglen,
da de nye digitale kameraer giver knivskarpe
fotos i høj opløsning. Hjemme kan man så
forstørre fotoet og i ro og mag aflæse ringen.
Hvis du aflæser en ring på en fugl, kan du på
siden www.fuglering.dk på en elektronisk
formular let indtaste ringnummer og centralens
adresse, fuglens art, dato og tidspunkt for
aflæsning, præcis stedsangivelse og nærmeste
by, fuglens tilstand, fundomstændighederne og
dit navn og adresse. På den måde hjælper du
både forskningen og forvaltningen af de danske
og udenlandske fugle.
Som tak modtager du et svarbrev fra Zoologisk
Museum med ringmærkningsdata om ”din” fugl.
Der kan dog forekomme ventetid, især på ringe
fra udlandet.
Nedenfor ser du et eksempel på en
genfindingsrapport på en sædgås, som jeg en
tidlig og kold forårsdag d. 14.03.2010 aflæste
med teleskop på markerne ved Gjorslevs Gods
ved Stevns, Sjælland.

Af rapporten, som er udarbejdet på
Ringmærkningscentralen på Universitetet i
Helsinki, fremgår det, at den voksne gås blev
ringmærket d. 18.05.2007 i Salla i det
nordøstlige Finland ovre mod den russiske
grænse. Efteråret 2007 tilbragte den i Skaraborg
(som er det amt der ligger mellem Vänern og
Vättern) i Sverige. Tidligt i marts 2008 tog den
afsted fra Västmanland amt nordøst for Ørebro
for at vende tilbage til ringmærkningsområdet
Salla i Finland i slutningen af maj 2008. Vinteren

Foto: Henrik F. Nielsen
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2009 tilbringer den atter i Skåne, hvorefter den
trækker mod nord via Ørebro med stor
sandsynlighed for at atter tilbringe sommeren
2009 i Salla (det viser ringmærkningen ikke, da
den ikke blev genmeldt i Finland den sommer). I
oktober 2009 er den atter tilbage i Ørebro,
hvorefter den trækker til Stevns, hvor jeg
opdager den i marts 2010 og aflæser dens ring.
Da jeg læste genfindingsrapporten, blev jeg helt
rørt. Jeg kunne følge gåsen på dens ca. 2000
km lange rute gennem Sverige mellem sommer-
og vinterkvarter på google maps og forestille mig
de landskaber, den havde overfløjet og opholdt
sig i undervejs. På en eller anden sær måde
følte jeg mig næsten helt forbundet med gåsen,
som var den en kær ven.
Den følgende vinter var jeg atter på tur på
Stevns og jeg håbede sådan at gense ”min” gås.

Desværre måtte det blive ved ønsket, men
muligheden var der bestemt.
Så hermed en opfordring til at drage ud i
vinterlandskabet for at finde din ”egen” gås, hvis
færden i livet du kan følge via
genfindingsrapporter, og som du kan være
heldig at gense på dens vinterophold her i
landet.
Du kan læse mere om baggrunden og resultater
af ringmærkning i en overskuelig folder, som er
udgivet af Zoologisk Museum, Statens
Naturhistoriske Museum, Københavns
Universitet med titlen: Hvorfor ringmærkes
fugle? som kan findes som PDF fil på adressen:
http://rc.ku.dk/bokse/folder-om-
ringmaerkning/Folder_ringmaerkning_lille.pdf
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I 1980 – 90’erne forsøgte DOF at sælge ideen
om, at knopsvane og toppet lappedykker kunne
være indikatorer på søernes miljøtilstand. Ideen
er gået lidt i glemmebogen; men ikke uaktuel af
den grund, hvor det tyder på at landbruget får ret
til at hælde endnu mere vækstfremmende stoffer
ud i naturen.
Det er mit indtryk, at knopsvanen og toppet
lappedykker i mange sønderjyske søer har ringe
eller ingen ynglesucces. Her kunne der måske
være en sammenhæng mellem søernes
miljøtilstand og ynglesuccesen. Det behøver
ikke være hele sandheden. Der kan være andre
grunde.
For at få det bedre belyst er der brug for flere
data.

Knopsvanen
I Sønderjylland var Haderslev Dam det eneste
sted hvor de vilde knopsvaner ynglede omkring
1930. Sådan er det desværre ikke mere. Nu er
det tvivlsom om den overhovedet yngler i
Dammen og får unger på vingerne.
Selvom bestanden i Haderslev Dam måske er
vurderet lidt højt - 7-8 par – i
lokalitetsregistreringen (1977-1982) så ynglede
der 4 par i nogle år i midten af 1980’erne. For år
tilbage var der årligt et par i den bynære del af
Haderslev Dam, Damparken; men efter at nogle
unge mennesker spillede fodbold med ungerne
og slog hannen ihjel, er parret også forsvundet
herfra. Der er stadig plads til pædagogisk
arbejde!
Det er mit indtryk, at det ikke bare er i Haderslev
Dam, at knopsvanen har yngleproblemer; men
også i mange andre af de sønderjyske søer –
ingen eller kun ganske få unger.
Tabel 1 viser antallet af ynglende knopsvaner i
ældre undersøgelser og ved en lynundersøgelse
i sensommeren 2015 i udvalgte sønderjyske
søer. Ynglepar kan være overset. År angiver
antal par det pågældende år; men det vides ikke
hvor mange unger parrene fik på vingerne. Lok.
reg. = lokalitetsregistreringen 1977 – 1982. *)
Antallet af ynglepar i Haderslev Dam og Hostrup
Sø er måske angivet lidt for højt under lok. reg. I

KNOPSVANE, TOPPET LAPPEDYKKER OG
MILJØTILSTANDEN I DE SØNDERJYSKE SØER

AF KNUD FREDSØ

Tabel 1
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Hostrup Sø har der i 1980’erne været 2 par og i
Haderslev Dam ynglede 4 par i 1996.

I takt med bestandsstigningen har knopsvanen
indtaget kyst- og brakvandsområder, hvor
omkring halvdelen af parrene ynglede i midten af
1980’erne. Her kunne man finde større kolonier
f. eks. på Linderum (40 par 1982) og Djævleøen,
Haderslev Fjord (20 par 1985).
Ynglebestanden i midten af 1980’erne blev
vurderet til omk. 200 ynglepar. Udover
ynglebestanden findes der i mange søer og
kystområder flokke af ikke-ynglende
knopsvaner.
Tidligere er knopsvanen anset for at være en
indikator på søernes miljøtilstand – især med
hensyn til bundvegetation. Ved mange søer, er
det vel for de fleste et kendt fænomen at se
knopsvanerne græsse mere på land end i
vandet. I Haderslev Dam er bundvegetationen
sparsom og det lykkedes ikke at udbrede
vegetationen ved et plantningsforsøg under
biomanipulationsprojektet i 1990’erne. Svanerne
åd udplantningsplanterne!
Der kan være andre årsager til knopsvanernes
dårlige ungeproduktion end miljøtilstanden, idet
der flere steder er set rugende par, som senere
opgiver. I de tilfælde kan der måske være en
sammenhæng med prædation f. eks. af mink.
Nåe, ja og grågæssene! Det kan selvfølgelig
ikke udelukkes, at det også spiller en rolle. Da
knopsvaneparret ynglede i Damparken kunne de
godt sætte sig i respekt overfor de 200 gæs der

fouragerede med unger; men det koster
selvfølgelig energi, hele tiden at være oppe på
mærkerne.
Selvom mine optællinger viser, at knopsvanen
har ringe eller ingen ynglesucces i en række
ferskvandssøer, er det ikke ensbetydende med,
at bestanden er faldende. Det kan være at nye
par har etableret sig i nye søer og ved kyst- og
brakvandsområderne. Men det burde vel
nærmest være en ret, at der er mindst et
ynglepar i en større sø.
På landsplan viser punkttællingerne, at
ynglebestanden er stigende
fra 2010 til 2015 (se evt.
http://www.dofbasen.dk/ART/
art.php?art=01520 for hele
index fra 1976).

Toppet lappedykker
Som knopsvanen, er toppet
lappedykker også kendt fra de fleste større søer
– endda i større flokke. Gamle fugle med
parringsadfærd en stor del af forår og sommer;
men spørgsmålet er om de overhovedet
producerer unger. Om fødegrundlagt er til stede.
Undersøgelser i Mossø for mange år siden
fastslog, at der var en sammenhæng mellem
fiskeyngel i en bestemt størrelse og
ynglesuccesen hos toppet lappedykker.
Det er dog betydeligt vanskeligere at konstatere
ungeproduktionen hos toppet lappedykker end
hos knopsvane. Kuldene kan nemmere skjule
sig i rørzonen, ungerne kan være gemt på
ryggen og ikke mindst kan æglægningen
strække sig over mange måneder, så det er
nødvendigt at besøge lokaliteterne flere gange i
løbet af yngleperioden. Fra undersøgelser i
Haderslev Dam i midten af 1990’erne fandt jeg
nyklækkede unger fra midten af maj til midten af
august.
Mit materiale fra 2015 er ret begrænset – enkelt
optælling i august; men desværre meget
nedslående:
Tabel 2 viser antal ynglepar af toppet
lappedykker i ældre undersøgelser og ved en
lynundersøgelse i august 2015 i udvalgte
sønderjyske søer. År angiver antal par det
pågældende år; men det vides ikke hvor mange
unger parrene har fået på vingerne.
Tabel 3 viser antal unger af toppet lappedykker
optalt ved august optællinger i henholdsvis
1997, 98 og 99 og antal adulte og ”unger” optalt i
august 2015 i Haderslev Dam.

Er knopsvanepar med unger ved at være et
sjældent syn i Sønderjylland? Her et kuld på 7
stk (5 grå og 2 polske) fra Gammel Frederikskog
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Det er en meget dramatisk ændring af
ungeproduktionen i Haderslev Dam i 2015
sammenlignet med optællinger fra 1997-99
(tabel 3). 2015 kan enkelte unger selvfølgelig
være overset og enkelte unger kan allerede
være udvokset og forsvundet; men nok ikke
mange, idet det tager ca. 11 uger fra klækning til
ungerne er flyvedygtige. Vejret kan også være
en medvirkende årsag, så 2015 generelt har
været et rigtigt dårligt yngleår.
Om det er en generel udviklings tendens hos
toppet lappedykker i hele landsdelen eller kun
på enkelte lokaliteter, ja, det bliver spændende
at følge.

På landsplan viser
punkttællingerne, at
bestanden er ca. halveret
siden 1995
(Se hele index på
http://www.dofbasen.dk/ART/
art.php?art=00090).

Der er brug for din hjælp
For at få så meget materiale som muligt, har jeg
brug for din hjælp. Du har sikkert en eller flere
lokaliteter, som du jævnligt besøger og ved
hvordan knopsvane- og lappedykkerbestanden
har udviklet sig over en årrække. Det vil jeg
meget gerne høre om.
Og når du alligevel skal ud at finde ynglefuglene
i forbindelse med Atlas III – eller i det hele taget
på ture i den sønderjyske natur og kommer forbi
en af de mulige ynglelokaliteter, så ta’ lige et kik
på knopsvanerne og toppet lappedykker. Det
mest interessante er selve ungeproduktionen.
Hos knopsvanen kan par med unger følges en
stor del af året. Hos toppet lappedykker kan
ynglesæsonen strække sig over en lang periode
fra maj til hen i september inden ungerne er
flyvedygtige.
Observationerne og kommentarer kan indtastes i
DOFbasen eller du kan sende dem direkte til
mig (mugin(a)mail.dk). Alt modtages med
kyshånd.
Jeg vil forsøge at samle materialet og resultatet
kommer selvfølgelig i Panurus.
Rigtig go’ fornøjelse!

Tabel 2

Tabel 3

Tjek, tjek! Af Mette Sarus Hansen

Solsorten skælder og smælder,
mens vredt med halen den slår,

for Nabomis går sin runde
i haven, hvor nælderne står.

Men nu gik han ind ad min dør,
og så blev der ro som før.
Solsorten taber en klat,

og dermed er punktum sat
for vreden og angsten. Den letter glad
og plukker i hylden sin morgenmad.
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HVORNÅR TRÆKKER ROVFUGLENE VED
SØNDERSKOVEN?

AF BJARNE NIELSEN
Som det kan ses af litteraturlisten i slutningen af
denne artikel, har Sønderskoven ved
Sønderborg igennem flere årtier været genstand
for en stor arbejdsindsats fra især lokale
ornitologer. Og det med god grund, for især
efterårstrækket er af ikke kun national men også
international interesse. Ornitologer i bl.a.
Holland og Belgien følger nøje med i de
observationer, der gøres fra bænken for enden
af Hiort Lorenzens Vej. De her observerede
(rov-)fugle kan nemlig forventes til hollandske og
belgiske lokaliteter 1-2 dage efter, at de har
passeret det alsiske.

Observationer
Denne artikel har egentlig blot til formål at give
et overblik over hvornår og hvilke rovfugle, der
trækker forbi og over Sønderskoven. Til det
formål har jeg brugt alle indtastede data fra
DOFbasen, der handler om en kombination af
parametrene artsgruppe = "Rovfugle", periode =
"2. halvår" og adfærd = "Træk".
Indtastningerne strækker sig fra 1996 til d. 1.
november 2015.
Jeg har forsøgt at undgå dobbeltregistreringer
ved at sammenligne tidspunkterne for
observationerne, hvor de (tidspunkterne) har
været tilgængelige.
De fleste observationer stammer fra den
navnkundige bænk ved vendepladsen for enden
af Hiort Lorenzens Vej, men der er også
medtaget enkelte indtastninger fra området

længere mod nord ved Katrinelund samt nogle
få fra bakken ved Tandsbjerg.
Antallet af individer pr. art spænder vidt, fra 1
Lille Skrigeørn til næsten 110.000 Musvåger.
Der vil selvsagt være en betydeligt større
sikkerhed, jo større antallet af individer er. Hvis
den ene Lille Skrigeørn var kommet 14 dage
tidligere eller senere, ville den resulterende
kurve have fået et andet forløb, medens der skal
mange flere Musvåger til for at ændre dens
kurve.

Kurver
Hver måned er blevet inddelt i 3 perioder af hver
ca. 10 dage :
d. 01.-10., d. 11.-20. og d. 21.-31. august,
d. 01.-10., d. 11.-20. og d. 21.-30. september,
d. 01.-10., d. 11.-20. og d. 21.-31. oktober,
d. 01.-10. og d. 11.-20. november.
For hver 10-dages periode er antallet af
observerede individer lagt sammen, og disse
antal er akkumuleret, således at antallet f.eks. d.
30. september udgør antallet observeret indtil til
og med d. 30. september. Grafisk er de
akkumulerede antal afbildet som procent af det
samlede antal individer af arten. Herefter vil
kurven vise, hvor mange procent af en art, der
er trukket til en bestemt dato. Resultatet bliver,
at jo stejlere kurven er, jo flere procent er der
trukket. Tallet i (xxx) efter artsnavnet viser, hvor
mange individer, der er registreret som
trækkende af den pågældende art.



Kurve 4 - "ørne"
En Lille Skrigeørn ultimo september samt to Kongeørne henh. medio september og medio oktober,
er så små antal, at de kan betragtes som tilfældige.

Kurve 3 - våger og høge
Kurverne for høgene,
Duehøg og Spurvehøg, er
tilnærmelsesvis
sammenfaldende og viser, at
begge arter trækker ret jævnt
fra slutningen af august,
henover september og indtil
godt og vel midten af oktober.
Musvågens hovedtræk, ca.
70% sker i de første 3 uger af
oktober, medens Fjeldvågens
træk er "forskubbet", så det
sker ca. en uge senere end
Musvågens.

Kurve 2 - kærhøge
Det ene registrerede individ
af Hedehøg trak primo
september, medens de 6
Steppehøge trak fordelt
over hele måneden.
Ca. 70% af Rørhøgene
trækker også i løbet af
september, medens ca.
65% af Blå Kærhøg starter
og slutter 3 - 4 uger
senere, d. 20. september til
d. 20. oktober.

Kurve 1 (forrige side) - Hvepsevåge og glenter
Kurven viser, at Hvepsevågen trækker betydeligt tidligere end de to glente-arter, og at
størstedelen, ca. 70%, af Hvepsevågerne trækker i perioden d. 21. august til d. 10. september.
Sort glente trækker lidt tidligere end Rød glente, og den trækker jævnt over det meste af efteråret.
Rød glente trækker hovedsageligt, ca. 70%, i perioden d. 21. september til d. 10. oktober, dvs. at
artens træk er forskudt ca. 1 måned i forhold til Hvepsevåge.

Til gengæld er antallet
af Fiskeørn stort nok til,
at konkulsionen må
blive, at den trækker
tidligt, og at ca. 80%
gør det i løbet af en
måned, d. 21. august til
d. 20. september.
Havørn trækker lidt, ca.
3 uger, senere end
Fiskeørn. 75% af
Havørnene trækker fra
d. 10. september til d.
10. oktober.
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Artikler i Panurus om Sønderskoven:
Rovfugletrækket over Sønderskoven.
Jansen, Per
Panurus 1981 - 1, pp. 36-37.
Sønderskoven efterår 1981.
Lemke, Martin & Per Janssen
Panurus 1982 - 2/3, pp. 12-15.
Fuglestation Sønderskoven.
Foreningsnyt for OAS
Panurus 1982 - 4, pp. 4-5.
Dæ å æ fowl : Vandrefalk i Sønderskoven.
Damgaard, Peter
Panurus 1982 - 4, p. 21.
Dæ å æ fowl
[Om ringmærkning af fugle i Sønderskoven].

Panurus 1983 - 3, p. 13.
Sønderskoven 81-84 (Foreningsnyt for OAS).
Lemke, Martin
Panurus 1984 - 3, p. 4.
Sønderskoven 1981 - 1985.
Lemke, Martin Seeberg (red.)
Særnr. af Panurus, pp. 1 - 48. 1985
Dæ å æ fowl : Havørn i Sønderskoven.
Kristensen, Kjeld Peter & Torben Kristensen
Panurus 1987 - 2, p. 14.
Hyldest til Sønderskoven.
Seeberg, Martin
Panurus 1987 - 3, p. 7.
Sønderskoven 1990.
Redaktionen
Panurus 1991 - 3, p. 63.

Diagram 6: 50%
Diagrammet
viser med sort i
hvilket tidsrum
arterne er
trukket.
Den røde
"bjælke" viser
hvornår der er
trukket 50% af
de respektive
arter.
Diagrammet kan
bruges som en
slags "kalender"
over, hvornår
man bør være
på pletten, hvis
man ønsker at
se trækket af en
bestemt art.

Kurve 5 - falke
Gruppen af falke trækker
forholdsvis koncentreret.
Hvis vi ser bort fra
Aftenfalken, der kun har
optrådt i gennemsnit
mindre end en gang hvert
andet år, så trækker
Lærkefalken først, dernæst
1 - 2 uger senere Tårnfalk
og Vandrefalk, medens
Dværgfalken kommer til
sidst, ca. 1 uge efter
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ÅRØ I FUGLENES TEGN
AF JØRN VINTHER SØRENSEN

Lørdag d. 28. november havde vi besluttet os for
at finde en sjælden fugl på Årø.
Martin Liebermann og jeg inviterede derfor alle
fugleinteresserede med til Årø og lokkede med
fine præmier til ham eller hende, der fandt den
sjældneste fugl og flest arter.
Turen havde vi tænkt os skulle deles op i 2 dele.
Første del om formiddagen, hvor vi samlet skulle
cykle ud til Årø Kalv, hvor vi skulle gå rundt og
kigge på, hvad halvøen kunne byde på. Efter at
have indtaget den medbragte madpakke, kunne
dem, der så havde lyst til mere, starte
konkurrencen med at finde en sjælden fugl og så
mange arter som muligt, mens andre kunne se
øen på egen hånd eller tage hjem.
Da mit vækkeur ringede kl. 6 om morgenen, må
jeg godt nok indrømme, at havde jeg ikke meldt
mig som medguide, var jeg blevet hjemme. Det
blæste, var koldt og det regnede.
Nå jeg måtte jo afsted. Jeg fik cyklen på bilen: Vi
skulle jo alle have cykel med. Om fredagen
havde jeg da også lige nået at få købt en ny
sadel, så jeg ikke skulle cykle rundt med en våd
bagdel på turen.
Vi mødtes ved Årøfærgen kl. 8.
Selv om det kun koster 55 kr. tur/retur for 1
person + 1 cykel at komme til Årø, var det kun
de allermest hardcore fuglekiggere, der dukkede
op.
Foruden Martin og jeg kom Martins søn Anton,
Niels Peter Møller Jensen, Gabor Graehn og Ole
Tønder.
Da Martin havde købt 8 gaver, vidste vi nu, at
der var gaver til alleJ. Så kunne vi godt slappe
afJ.
Vi tog færgen kl. 8.20, og kl. 8.30 var vi klar til at
cykle rundt på øen. Da vi ikke var flere valgte vi
at cykle i samlet flok.
Turen startede med at gå tværs over øen mod
øens campingplads. Her gjorde vi holdt flere
steder, da der var rigtig mange drosler.
Herfra kørte vi op til hovedøens nordligste punkt,
hvor vi ville undersøge noget krat og en lille sø.
På vej derop så vi ca. 400 bramgæs, 2
pibesvaner samt 36 sangsvaner med en pæn
andel ungfugle.
Heroppe var det så, at vi havnede midt i en jagt.
Sådan ca. 10-15 jægere bevægede sig fra øst

mod vest. Anton valgte også klogest at gå bag
en jæger på stranden.

Nå men jægerne skræmte da en
dobbeltbekkasin op, som nogle af turdeltagerne
nåede at se.
Fra nordkysten kunne vi nyde synet af 2 gamle
havørne, der fløj rundt ovre på Bastholm. Gad
vide om det er fuglene fra Haderslev fjord, eller
et par, som vi ikke kender til??
Herfra gik turen så til Årø Kalv, hvor vi placerede
os ved bænken for at spise vores medbragte
mad. Vejret var nu også blevet langt bedre. Det
havde klaret op, og vinden havde lagt sig.
Jeg greb chancen og fandt da også fløjlsand og
havlit før alle de andre, for de var mest optaget
af at finde deres madpakkerJ

Efter frokosten efterlod vi så vores cykler ved
bænken og begav os ud på en længere gåtur:
3 km. ud og 3 km. hjem. Den er lidt hård, når
man sådan skal slæbe på rygsæk, kikkert og
teleskop.
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Her så vi pænt med fugle: 80 bjergirisk, 9
snespurve, 6 skærpiber og en blå kærhøg som
noget af det bedste.
Gabor forsøgte at fange en hare, men han var
da alt for langsomJ.

Hjemvejen gik forbi de små søer syd for fyret.
Her var der fjeldvåge, blå kærhøg og 10
bjergirisk.
Færgen nåede vi kl 16.15.
Selvom vi ikke fandt sjældenheder, blev det da
til 67 fuglearter, og vi fik alle en præmieJ
På kortet viser vi, hvor vi bevægede os rundt.

Vi syntes alle, at vi havde en god tur og agter
også at gentage det.

Der er jo så flot derovre på Årø, og hvis vi får
flere med på turen næste gang, vil det kun
glæde os.

Nyt fra ATLAS III af Jesper Leegaard
Vi har nu rundet den anden ynglesæson ud af de fire ynglesæsoner, som undersøgelsen strækker
sig over.  Halvejs igennem projektet begynder der at tegne sig nogle tendenser, over nogle af
vores ynglefugles bestandsændringer.
Blåhals er efterhånden så udbredt i vores landsdel, at den kan findes spredt ud over hele
Sønderjylland. Tranen har gjort det samme – fra at være ikke ynglende i ATLAS II projektet, findes
den nu også spredt ud over hele landsdelen.
Også interessant er det at se, hvordan nogle arter – som har en geografisk skæv fordeling af
yngle-kvadrater i vores landsdel – har den samme fordeling som for 20 år siden. Prøv fx at
sammenligne udbredelsen af knopsvane, bomlærke og nattergal - stort set de samme kvadrater,
som de blev fundet i under ATLAS II og ATLAS III.
Ændret skovdrift – hvor man lader flere udgåede træer blive i skoven – kan være årsagen til nogle
arters fremgang. Både sortspætte og grønspætte har erobret flere kvadrater end i sidste
undersøgelse. Mellemflagspætten er sandsynligvis under indvandring og skulle gerne findes som
ynglefugl i løbet af de næste to år.
Princippet med at opdele landet i kvadrater, giver et overblik over hvor udbredt fuglene er. Skal vi
derimod til at vurdere, hvor store ynglebestandene er, kommer vi til TimeTælleTurene.
TimeTælleTurene kan for første gang give et overblik over hvor mange af hver enkelt art, som
yngler i Danmark. Derfor er det vigtig at vi får gennemført disse ture.
Under et særdeles velbesøgt møde i Rødekro den 8. november fik vi en gennemgang af nogle af
de svært registrerbare arter af Jesper Tofft. Bjarne Nielsen forklarede om TimeTælleTuren, bl.a.
om muligheden for at gå nogle af de ture, som blev startet op under årets ATLAS III lejr. Gerd
Bladt fortalte om sine resultater med rødtoppet fuglekonge i Bommerlund plantage og til slut
fortalte Jesper Leegaard om kvalitetssikringen af ATLAS III indtastningerne.
Håber at I alle får nogle gode oplevelse med ATLAS III i 2016.
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Femern er det sted du sejler til fra Lolland, når
du vil sydover. Fra Sønderborg er der 2½ times
kørsel.

Først i august kørte jeg derover med en
kammerat for at se, hvad stedet kunne byde på
af fugle. Og jeg blev imponeret.  Den tyske
fugleorganisation NABU har et fuglereservat
kaldet Wallnau på den vestlige side af øen.
Først kommer man til en stor bygning, som
indeholder salgssted for alle mulige ting med
fugle- og natursammenhæng, cafeteria, toiletter
og udstilling. Derefter kommer man til et
naturområde med ikke mindre end 4 store
observationshuse. Jeg tror den største er 10 m

lang. Husene har for en gangs skyld udkikshuller
i den rigtige højde, så de også passer til
teleskoper. Herfra kan man se masser af fugle
gå lige nedenfor husene, og de lader sig ikke
forstyrre af de mange gæster. Herfra kan man
gå videre gennem en lav skov fyldt med masser
af gode fugle- og naturplancer og ender ved et
kæmpe fugletårn. 3 etager oppe er der nærmest
en balsal måske 5x5 m og med vinduer til at
åbne. Udsigten herfra er storslående.
Hele stedet er et skoleeksempel på, hvordan
man kan indrette et godt sted for
fugleinteresserede og kan anbefales også for
dem, som har planer om noget lignende.
På det tidspunkt vi var der, kunne man især se
gæs, ænder og vadere.

Et andet sted vi
besøgte var Grüner
Brink, som ligger mod
nord lidt vest for
Puttgarden. Det var et
større flot vådområde
med lavt vand. Det lå
lige bagved digerne.
Her var det igen ænder,
gæs og vadefugle som
dominerede.

Alt i alt havde vi en
rigtig god tur. Vejret var
heldigvis med os. Det er
en tur, som vi absolut
kan anbefale.

FEMERN
ET GODT STED AT SE PÅ FUGLE

AF KAJ ABILDGAARD

Udsigten fra fugletårnet

Ryler



PANURUS NR.4. 2015 SIDE 17

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.
Vi har denne gang valgt at tage hele
perioden under et, da der er så få af
de bemærkelsesværdige
observationer.

Amerikansk/Sibirisk hjejle
set 30. september i Margrethekog
Dværgværling set 14. oktober på Rømø
Jagtfalk set flere steder (mest på Rømø) fra
den 12. oktober til den 8. november.
Ikke overraskende medførte efterårets store
invasion af Jagtfalk observationer af arten i
Sønderjylland. Det mest overraskende er, at der
kun blev set én fugl, da det må formodes at
observationerne fra Rømø drejer sig om den
samme fugl og at det også er den fugl, der blev
set ved Astrup. Det er dog langt fra umuligt, at
en fugl vælger at overvintre i det sønderjyske,

hvor områderne omkring Rømødæmningen og
Margrethe Kog virker som det mest oplagte.
Dværgværlingen var en trækkende fugl som
blev fotograferet. Hvis observationen godkendes
af SU, så vil det være landets første fund af en
trækkende fugl.

GENERELT for hele perioden
Silkehejre set flere steder i i hele perioden
Steppehøg set flere steder fra den 11.
september til 23. oktober
I lighed med Jagtfalk, så medførte den store
forekomst af Steppehøge også fund i det
sønderjyske, hvor især Vadehavet og Margrethe
Kog har haft mange observationer. Der er to
observationer af to fugle fra perioden og det er
de første observationer af mere end én fugl i det
sønderjyske.

Status fra Sjældenhedsudvalget
Godkendte observationer
Ingen siden sidst
Under behandling
Mellemflagspætte (Christiansfeld 2015)
Dværgværling (Landsende - Rømø 2015)
Dværgværling (Landsende - Rømø 2014)
Mellemflagspætte (Draved Skov 2015)
Stor skrigeørn (Rejsby 2014)Dværgværling Foto: Gabor Graehn

Steppehøg, her i sit 2. kalenderår (2K)
Foto: Henrik Haaning Nielsen

SET OG HØRT SIDEN SIDST
AF KARL SCHLICHTER OG MORTEN BENTZON HANSEN
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FORMANDENS KIKKERT
AF JØRN VINTHER SØRENSEN

Så har vi passeret efteråret 2015.
Selvom sommeren ikke viste sig fra den bedste
side i år, lykkedes det alligevel landets biædere
at få flere unger på vingerne.
Ved Slivsøen blev således set en flok på hele 21
biædere i starten af september. De var helt
sikkert på vej sydpå.
Af deciderede sjældne fugle har vi atter kunnet
glæde os over terekkliren i juli. Lad os håbe, at
fuglen bliver gammel, da det tilsyneladende
lader til, at den holder af Margrethekogen.

Jagtfalken har også aflagt besøg i vores
landsdel. Der må åbenbart være kommet mange
unger på vingerne, for den er da blevet set rigtig
mange steder i landet og for første gang på
Helgoland i over 100 år.
Ved lidt held vil den holde til i Margrethekogen
hele vinteren. Det er bare med at komme ud og
kigge efter den.
Falken er musvågestor, virker meget bred
forneden, er langhalet, og skægstriben ikke så
tydelig som hos vandrefalken.
I flugten er dækfjerene på undersiden noget
mørkere end svingfjerene.

ooo000ooo

Vil man gerne blive lidt dygtigere til at bestemme
disse sjældne rovfugle, så kan jeg kun opfordre
til at møde op, når Klaus Malling Olsen kommer
for at fortælle om bestemmelse af fugle.
DOF-Sønderjylland allierede sig også med
Klaus i år.

Torsdag d. 29. oktober mødte
Klaus op på Haderslev
Katedralskole, hvor han holdt et af sine
inspirerende foredrag om fuglebestemmelse.
Over 60 mødte op for at høre på Klaus. Det er vi
rigtig glade for!
Dagene efter var der kursus for dem, der havde
tilmeldt sig.
Fredag var der teori for alle deltagere i Rødekro.
Halvdelen af deltagerne deltog i feltdelen om
lørdagen og den anden halvdel om søndagen.
Vi var heldige med vejret, så vi fik alle set en
masse fugle.
Vi startede om morgenen på grænsevejen syd
for Margrethekog og sluttede af i Kongens
Mose. Om søndagen så vi her over 100 ravne
flyve til overnatning.

ooo000ooo

Jagtfalk  Foto: Tonny Kristiansen

KMO i felten Foto: Elisabeth Bech
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Weekenden efter havde vores ATLAS-
koordinatorer inviteret til møde i Rødekro.
Det var et rigtig godt møde, og der var en livlig
debat.
På sommerens ATLAS-Lejr blev der taget
mange af sommertimetælleturene. For vinter- og
forårstimetælleturene mangler vi fortsat en del
ture, før vi er i mål.
JEG VIL DERFOR OPFORDRE TIL, AT I
TAGER ET PAR EKSTRA TIMETÆLLETUREJ
Jeg vil selv tage et par stykker ud over dem, der
ligger i mine kvadraterJ

ooo000ooo

Vi mistede desværre også et af vores
mangeårige medlemmer her i efteråret: Egon
Jensen.
Vi vil huske Egon for hans altid gode humør og
engagement. Specielt når han talte om sine ture
til Afrika, var der lys i hans øjne, og han kunne
tale i lang tid om sine iagttagelser.

Egon havde ikke nogen god hørelse til sidst,
hvilket betød, at han ikke altid fik det hele med.
Specielt husker jeg dagen ved Slivsøen, hvor
der var thorshane. Sammen med min søn
Henrik kørte vi hen til østenden for at kigge efter
fuglen, som nogle timer forinden var blevet
spottet der.
Her mødte vi både Egon og Niels Peter, som
ikke havde set fuglen. Efter en eftersøgning
fandt vi den ikke og bestemte os så for at køre
hen til nordsiden af søen, hvorfra vi kunne kigge
over på den store ø.
Efter ca. 10 minutter kørte Egon, da han havde
en aftale.
5 sekunder efter at han var kørt genfandt vi
fuglen. Lige meget hvor meget vi kunne råbe og
fægte med arme og ben, opdagede Egon
ingenting. Og mobiltelefon, det havde Egon
heller ikke.
Egon fik desværre aldrig thorshanen at se:-(

ooo000ooo

Endelig havde vi besøg af DOFs nye direktør
Sigrid Andersen i forbindelse med vores
bestyrelsesmøde d. 11.11.2015. Efter at have
hentet Sigrid på Haderslev rutebilstation kørte vi
først til Rømødæmningen og så der 5 sølvhejre
og en silkehejre. Herefter gik turen til Ballum
Enge, hvor vi nød synet af alle bramgæssene og
2 ravne, der kæmpede med en musvåge om et
bytte. Vi sluttede af i Kongens Mose, inden vi
kørte til bestyrelsesmødet hos Martin. På
www.dof-sj.dk har vi skrevet mere om denne tur.

Jeg vil slutte af med at ønske alle en god jul og
et godt nytår.

Egon Jensen, her med Helle Regitze Boesen
Foto: Elisabeth Bech

Foto: Hans Hagge
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Årsmøde og generalforsamling 2016

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Sønderjylland

Søndag den 7. februar 2016
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 ligesom i 2015 vil vi opkræve vi 100 kr. som
tilskud).

Hvis I ønsker at deltage i frokosten (pris 100 kr.) skal indbetaling ske
senest den 29. januar på Regnr.: 7970 - Kontonr.: 87084787.
Kontakt evt. Jesper Leegaard
(tlf. 73 82 00 15 eller sortstork@gmail.com)

Kl. 13:00 - 15:00
Martin Liebermann vil fortælle om og vise billeder fra Felttræf 2015

Der vil inden selve generalforsamlingen starter blive serveret kaffe.

Kl. 15:00 - 17:00
Generalforsamlingen begynder og den 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 Jørn V. Sørensen
(tlf. 74 53 17 20 eller jorn.v.sorensen@gmail.com).
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Generalforsamling 2016
for DOF-Sønderjylland

Søndag den 7. februar 2016
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 opstiller til genvalg:
 Jørn Vinther Sørensen,

Palle Rosendahl Larsen,
Elisabeth Bech,
Lene Teppel Rasmussen,
Karl Schlichter.

6. Valg af suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Forslag fra medlemmerne.
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til pkt. 8 må for at kunne behandles på
generalforsamlingen være formanden i hænde senest den 17. januar

2016. (jorn.v.sorensen@gmail.com)

Foreningens medlemmer er meget velkomne til at støde til
i løbet af dagen.



Generalforsamling i
Ornitologisk Forening for

Als & Sundeved
afholdes på Knøs Gård (ved biblioteket) i Høruphav

Søndag den 24. 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
VED TRILLEN OG SE PÅ ÅRSTIDENS

FUGLELIV.
Mødested: P-pladsen i skoven lige før Høruphav.

SIDE 22 PANURUS NR. 4 . 2015
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MØDER OG FUGLETURE
I SØNDERJYLLAND
OAS/DOF SØNDERJYLLAND

Møder og Kursus
GENERALFORSAMLING for OAS.
Søndag d. 24. januar kl. 13.00
Se opslag på side 22

ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING for
DOF-Sønderjylland
Årsmødet og generalforsamlingen afholdes
søndag d. 7. februar 2015.
Se opslag på side 20

Hvordan tager man bedre fuglebilleder?
Tidspunkt: 16/04/2016 kl. 10:00 – ca.15:30
Mødested: Fælleshave 1, 6100 Haderslev
Fotograferer du fugle og vil du gerne have noget
inspiration og måske nogle nye idéer til din
fotografering? Så kommer muligheden her – en
hel dag der handler om at fotografere fugle. Om
formiddagen skal vi se en række forskellige
fuglebilleder og høre om baggrunden for disse
billeder. Undervejs bliver der fortalt om
forskellige former for fuglefotografering, og der
bliver mulighed for at se og diskutere udstyr,
både det billige og det dyre.
Herefter spiser vi vores medbragte madpakker.
Om eftermiddagen går vi til en nærliggende park
og afprøver forskellige teknikker og diskuterer
resultaterne.
Medbring spejlreflekskamera og tele (mindst
200mm) eller et superzoom-kamera og eventuelt
specialudstyr, som du har glæde af og gerne vil
vise andre.
Pris: 50 kr som betales kontant på dagen
Foredragsholder og instruktør: Leif Schack-
Nielsen
Tilmelding senest den 1/4/2016 til Martin
Liebermann på 67liebermann@gmail.com
Arrangør: DOF Sønderjylland

Ture
Juletur i Søgård Skov
Lørdag d. 26. december kl. 10:00 - 12:00.
Jeg går en juletur gennem den meget

spændende skov i et varieret israndsområde.
De, der godt kan tænke sig at være med, er
meget velkomne. Vi kan sikkert se spætter,
rovfugle, forskellige overvintrende småfugle i
skoven og en del andefugle i Søgård Sø.
Tag selv varm kaffe med, der er et bænkested
ude på ruten.
Mødested: Kør ad hovedvej 170 til Lundtoft,
hvor du kører mod Kliplev ad Lundtoftvej til den
østlige P-plads i Søgård Skoven lige syd for
jernbanen.
Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19
Arr.: DOF-Sønderjylland

Vinterfugletur til Tørning Mølle/ Christiansdal
Lørdag den 16. januar 2016 kl. 10 -12.30
Tørning Mølle, nedkørslen fra Hammelev.
I området omkring Tørning har vi mulighed for at
observere isfugl og vandstær samt en del
fouragerende småfugle. Vi satser på at gå en tur
gennem skoven til Christiansdal Vandkraftværk.
Medbring lidt varmt at drikke og tag tøj på efter
vejret. Ingen tilmelding.
Turledere: Elisabeth Bech, 20 40 69 19,
elisabeth.bech@gmail.com eller
Helle Regitze Boesen, 40 78 16 20,
hrb@regis.dk
Arrangør: DOF Sønderjylland,
Haderslev Lokalgruppe

Rørdrum  Foto: Hans Hagge
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Trillen, Sydals
Søndag d. 21. 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: Gabor Graehn. Tlf. 63 12 33 44
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Ørnens Dag ved Ballum Sluse
Søndag den 28. februar kl. 10:00 til 14:00
Igen i år er der ved Ballum Sluse
repræsentanter både fra
DOF-Sønderjylland og Natur og Ungdom
Vadehavet på plads ved Ørnens Dag på diget.
Ørnens Dag er et landsdækkende arrangement,
som bliver afholdt af DOF.
Vi håber selvfølgelig på at se havørnene ude på
Ballum Forland, hvor der normalt raster mange
ænder og gæs, som er en stor del af havørnens
foretrukne føde her om vinteren.
Natur og Ungdom Vadehavet vil lave nogle
aktiviteter for de børn og unge, som møder op i
tidsrummet mellem kl. 10:00 og 12:00, så der er
noget for alle aldersgrupper.
Mød op til nogle gode timer ved Ballum Sluse for
enden af Ballum Slusevej.
Vi står klar med teleskoper, så alle kan komme
til at se fuglene "tæt på".
Kontaktperson: Jan Ravnborg - 28144464 og
Karl Schlichter 74661396/21450913

Ørnens Dag ved Slivsøen 2016
Søndag den 28. februar 2016  kl. 10:00 - 13:00
Lokale rovfuglefolk fra DOF-Sønderjylland er
klar ved Slivsøen, syd for Haderslev.
Observationer af havørne omkring Haderslev
stiger år for år til stor glæde for lokale

fugleinteresserede. Det er ikke længere en
sjældenhed at se en ørn på vingerne, men
imponerende er den stadig.
Teleskoper er stillet op på P-pladsen hvorfra vi
kan være heldige at 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 og Lene Rasmussen,
Genner - 21657199

Ketting Nor, Als
Søndag d. 6. 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.

Lørdag d. 2. april kl. 09.00: Forårsfugle og
oprydning på Stormengene
Der er masser af forårsfugle
og der er masser af
vinterskidt på Stormengene.
Derfor kombinerer vi fuglekig
med oprydning. De gode
fugleoplevelser er viber,
lærker, gæs og vadefugle,
som alle gør brug af engene
og Vadehavet ved Rømøs
sydspids. De gode oplevelser er også at give
naturen en hjælpende hånd med at fjerne skidt
og skrammel, som i vinterens løb er skyllet i
land.
Vi sørger for affaldssække og ikke mindst en
forfriskning. Du skal blot huske kikkert,
arbejdshandsker, praktisk tøj og gerne kaffe/te.
Vi regner med at være færdige senest kl. 14.
Fællestur for DOF-Sønderjylland og
Fugleværnsfonden.
Leder: Jan Ravnborg
Mødested: P-plads for enden af
Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene.
Det er højvande ca 10.00

Sandbjerg Sø
Tirsdag d. 5. april kl. 18.30.
Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder,
lappedykkere og stor skallesluger og kikker
specielt efter isfuglen.

Havørn  Foto: Torben Andersen
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Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.
Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 74 46 83 21.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Turen går til Hartsø, Kegnæs
Lørdag d. 9. april kl.10.00 til ca. kl.14.00
Der ses normalt mange rastende ænder, gæs
og småfugle samt trækkende rovfugle. Vi kikker
på, hvad der er på engen og i luften og går en
tur i området.
Mødested: P-pladsen ved udkigshuset.
Turleder: Dennis Langholz. Tlf. 27 52 72 44
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Augustenborg Slotspark
Torsdag d. 14. april kl.18.30.
Vi vil især gå efter parkens karakterfugle:
huldue, ravn og korttået træløber.
Mødested: P-pladsen i skovens nordøstlige
hjørne.
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg
Onsdag d. 20. april kl.18.30.
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.

Gelting Birk
Lørdag d. 23. april kl. 10.00 til kl. 14.00.
Det er længe siden, vi har besøgt denne skønne
store naturlokalitet, hvor der ses mange
rastende og trækkede fugle ikke mindst rovfugle.
Ankomststedet afgøres af, hvordan vind og vejr
er på denne dag.
Der er 1½ times kørsel til stedet. Af hensyn til
evt. samkørsel ønskes tilmelding til turlederen.
Turleder: Dennis Langholz. Tlf. 27 52 72 44.
e-mail: dmlmariadm@gmail.com
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

OAS’s store Sønderjyllands Safari
Lørdag d. 21. maj kl. 01.00 til omkring kl. 18.00.
Altså også en natnaturtur.
En spændende heldagstur til nogle af de bedste
fuglelokaliteter i Sønderjylland.
Fra Sønderborg kører vi samlet i minibus mod
Rømø, hvor vi undervejs vil gøre holdt for at lytte
efter Vagtler og Engsnarrer. På Rømø bruger vi
de sidste mørke timer på at lytte efter Natravn
og på at de øvrige fugle langsomt vågner,
hvorefter vi begiver os på safari rundt i
Sønderjylland. Vi skal bl.a. besøge Lakolk Sø og
Strand, Rømødæmningen, Ballum området,
Magisterkogen, Sølsted Mose, Draved Skov og
Frøslev Mose og Plantage. Turens rute ligger
dog ikke fast, og der kan improviseres i forhold
til vejr og fugle. Artslisten skulle gerne komme
på den gode side af 130 arter, og vi håber på
arter som Sølvhejre, Rørdrum, Hedehøg, Vagtel,
Engsnarre, Hvidbrystet Præstekrave,
Grønspætte, Sortspætte, Natravn, Blåhals,
Sortstrubet Bynkefugl, Skægmejse, Savisanger,
Fyrremejse, Pungmejse mm.
Bindende tilmelding til turleder senest mandag
d. 16. maj helst på e-mail til
gaborgraehn@gmail.com.
Der er dog kun 8 pladser, og de besættes efter
først til mølle princippet, så vent ikke for længe!
Turens pris er på 100 kr.
Mødested: P-pladsen ved Stadion, Ringridervej,
Sønderborg (overfor politistationen).
Turleder: Gabor Graehn. Tlf. 42720440
OBS! Da OAS yder tilskud til turen, er den
kun for OAS medlemmer!

GENERELT OM OAS-TURE:
Alle er velkomne. Når der til nogle ture kræves
tilmelding, er det fordi, vi forsøger at arrangere
samkørsel og give medlemmer uden bil en
mulighed for at komme med mod lidt betaling til
benzinen.

Foto: Hans Hagge

Stenpikker   Foto: Gabor Graehn
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