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DOF NYHEDER 
 
Rekordstor flok af skestorke i sø ved 
Vadehavet 
I disse sensommerdage kan der dagligt ses 
større ansamlinger af skestorke i Sneum 
Digesø syd for Esbjerg. For få dage siden 
blev der talt 324 skestorke, 
der rastede ved søen. For 
få årtier siden var skestor-
ken i Danmark en sjælden 
fugl, der kun blev set fåtal-
ligt hvert år.  
 
Se artiklen på:  

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?
nyhed_id=1758  

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1758
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1758
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Så er sommeren slut 
 
Første september ved middagstid 
sad jeg i min lænestol og kiggede 
ud af vinduet. Jeg bemærkede en 
flok svaler, som fløj meget målrettet 
mod vest, og jeg tænkte: ”Så er de 
fløjet”. 
Sent samme eftermiddag sad jeg så 
i min havestol og kiggede fugle, 
som jeg plejer, ikke en eneste svale 
var at se. 
Endnu en gang lykkedes det, på 
trods af agurketid at få skruet er su-
per Panurus sammen til jer. 
Vi når hele vejen rundt fra Braue Vig 
til Gotland, fra stormmåger på terne-
flåden til lappedykkere på Slotsøen. 
Små fortællinger og nørdede ind-
slag, alt sammen lige relevant. Det 
er det, der kendetegner Panurus. 

Jeg får jævnligt billeder sammen 
med indsendte artikler, som er su-
per gode, men ikke har noget med 
artiklerne at gøre. Det er synd at de 
skal gå ”til spilde”, så der or  har jeg 
lavet en side som hedder ”Billed 
Bladet”, hvor jeg lægger dem på. 
 
Vi nærmer os efteråret med træk-
fugle i hobetal. Især vadehavet er 
målet for fuglene, men inden de når 
så langt passerer  mange af dem 
hen over vores område, sammen 
me dem der drager direkte sydpå. 
Så derfor  er steder som Tontoft 
Nakke, Sønderskoven, Kegnæs, 
Kragesand m.m. gode steder at ob-
servere de næste par måneder. 
 
 

FORORD  
Af Viggo Petersen 

Annonce 

Nu trækker de væk igen, 
la'r os tilbage her, 
vi der ikke vil være alene mere 
Nu flyver de væk herfra 
til sol og ørkensand 
Mens vi må længes her 
i vores våde vinterland  
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V ores lille forening gør rigtig meget for 
et at vokse sig lidt større !! Vi vil jo 

gerne udbrede fugleglæden til så mange 
som muligt ! Derfor var vi igen repræsen-
teret med en stand ved Kulturnatten i 
Sønderborg. 

Kaj Abildgaard, Lars Peter Hansen og 
Svend O. Jensen var mødt tidligt ind fre-
dag eftermiddag for at opstille vo-
res telt med brochurer, udstoppe-
de fugle og flotte fuglebilleder !. Da 
det var på plads, mødte jeg ind ! 
Vejret var perfekt, og der var en 
løbende strøm af folk forbi havne-
kajen. Vi fire ”ornitter” stod og gjor-
de os til, for at få folk i tale. Det 
lykkedes rigtig godt, og jeg tror, at 
vi fik påvirket omkring 4 personer 
til at blive medlemmer i vores lille 
forening. Super succes. 
Dagen efter til vores Bundsø-tur 
var der 3 søde piger, der mødte op 
– efter vores opfordring på Kulturnatten ! 
Vi fik også besøg af vore engagerede 
medlemmer på standen – Hanne og 
Jens Eriksen tog en tørn i teltet på ca. 1 
time, ligesom Susanne kom forbi. Også 
Anders Otto var der. 
Jeg havde en sjov oplevelse midt på 

aftenen. Vores lokale tidligere minister 
Ellen Thrane Nørby kom forbi vores 
stand. Jeg stod inde i teltet og fik pludse-
lig øjenkontakt med hende ude på vejen. 
Hun søgte direkte ind til mig, og spurgte 
om vi var en ”ornitologisk forening”. 
Jow, jow fik jeg fremstammet! Hun sag-
de så, at hun havde haft en fed fugleop-
levelse primo august nede ved strand-
promenaden i Sønderborg, hvor hun bor. 
Hun havde hørt ungekald fra skovhorn-
uglen. Hun havde søgt i databasen, og 
fundet ud af, at der ikke rigtig var nogle 
registreringer af skovhornuglen i Sønder-
borg, hvilket jeg kunne bekræfte.   
Men hun havde været vaks !! Hun havde 
optaget uglerne på hendes mobil, og jeg 
kunne bekræfte, at det var rigtig nok: 
Ungekald fra skovhornugle. 
Med en ”ministeriel forordning” fik jeg lov 
til at registrere hendes observation i 
DOF basen. 
 

Vi havde en god aften i Sønderborg, og 
vi fortsætter vores ”foreningsindsats” hen 
over efteråret med deltagelse ved Uni-
verse’ Naturens dag 8/9, Naturens dag 
på Kær halvø 9/9, Green Screen på Alsi-
on 20/9 og Naturens dag på Nordals 
Naturskole 13/10. 

OAS I KULTURNATTEN 
Af Klaus Bo Jensen  
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OAS ANBEFALER 
 

Pris for OAS medlemmer: kr. 200,- 
Tilmelding  og betaling til Kaj Abild-
gaard eller direkte til Folkeuniversi-
tet. 

De flyvende fugle v. ph.d. Mark Desholm, DOF 

Lørdag den 21.09. kl. 10:00-16:00 på Alsion lokale U107  
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I  den sydvestlige del af Slotssøen i 
Gråsten forsøgte to par af toppet lap-
pedykker at yngle her i sommer. De 

flydende reder lavet af plantemateriale 
fra søen var kun 50 m fra hinanden og 
kunne frit ses fra vejen, der går syd om 
søen. Uheldigvis blev rederne ødelagt 
hver gang, der var lidt blæst og bølger 
på søen, men fuglene gav ikke op så 
let. De startede blot forfra og byggede 
nye reder same steder.  

Hos det ene par lå en af forældrene – 
mest hunnen - efterhånden fast på re-
den, og når hun rejste sig, kunne man i 
kikkert se en 3-4 æg. Hannen bragte 
hele tiden nyt plantemateriale, som 

den rugende hun lagde på plads, såle-
des at reden efterhånden blev ret stor 
og kunne modstå små bølgeskvulp.  Vi 
syntes, der blev ruget i lang tid, men 
efter fire uger, den 24. juli, kunne en 
lille, stribet unge ses stikke hovedet op 
fra moderens vinge, mens hun stadig 
rugede videre. Senere same dag sås 
to unger og næste dag, tre unger. Han-
nen begyndte at bringe fisk til ungerne, 

somme tider alt for store fisk, som un-
gerne slet ikke kunne magte. Der blev 
stadig ruget, så der har nok været end-
nu et æg i reden. En gang så vi vagt-
skifte ved reden. Hunnen stod op, men 

HELDIGE OG UHELDIGE 
LAPPEDYKKERE 
Af Hanne & Jens Eriksen 
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hvor var ungerne? Så rystede hun vin-
gerne, og de tre unger væltede ud af 
vingerne og ned i reden. Hun forlod 
reden, og hannen hoppede op og fort-
satte rugningen, mens de tre unger 
krøb op på hans ryg. Hele vagtskiftet 
blev optaget på video. Næste dag blev 

det igen blæsevejr, og reden forsvandt 
fuldstændigt, men nu var familien hel-
digvis søsat. Det andet par var ikke så 
heldige. Måske var de ikke særligt er-
farne med at bygge rede. Den var min-
dre og blev flere gange ødelagt af små 
bølger. Men efterhånden fik også dette 
par styr på byggeriet. Hunnen begynd-
te at ruge, men der var ingen æg! I to 
uger lå hun der. Måske øvede hun sig i 
rugningens kunst. Men så en dag 
kunne vi se hunnen rejse sig og vende 
to æg i redden. De lå dog næsten i 
vand, da reden var meget lav. Hannen 
bragte ihærdigt mere plantemateriale, 
som hunnen fordelte omkring sig. Det 

gik godt indtil det same blæsevejr, som 
ødelagde det andet pars rede, også 
ramte dette par. Dagen efter var der 
intet spor af nogen af rederne. Vi tror, 
det andet par har opgivet fami-
lieforøgelse for i år.  
 

Bedre held næste år! 
 
Det er velkendt at lappedykkere fragter 
små unger på ryggen, også mens for-
ældrefuglene svømmer rundt i søen. 
Der er lunt og sikkert under mors eller 
fars vinger, og man ser de små hove-
der stikke ud. Det samme gør sig gæl-
dende for stor skallesluger. I Slotssøen 
ved Glücksburg den 26. april så vi en 
hun med 10 ællinger, men på grund af 
pladsmangel var der konstant kamp for 
at få plads på mors ryg. 
 
Naturen er vidunderlig. 
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Å 
rstiden vi rammer lige nu er lidt 
”bøvlet” der er masser af ungfugle, 

som kan være lidt svære at holde styr på 
og fuglene siger ikke så meget 
Det sted der nok er flest arter lige nu, er 
vadehavet. Vadehavet er et mega stort 
område og vil man nærstudere fuglen lidt 
nærmere, når man ikke det hele på en 
dag. Så jeg vil forsøge at dele området 
lidt op. Turen til vadehavet er en mad-
pakketur, og det er en god ide at være 
flere i bilen = flere øjne.  
Se også efter højvande/lavvande tider, 
de kan ses på dmi.dk 
 
Tur 1  
Rømødæmningen og Rømø. 
Når man rammer dæmningen, er der ud 
mod nord, et stort engareal med en del 
kanaler. Her står der tit sølvhejre og en 
gang i mellem kan der være en silkehejre 
vis man er heldig. Der er p-pladser på 
dæmningen som man fint kan se fugl fra, 
2 på nord siden og en på syd siden. Her 
ligger tit store flokke af spidsænder og 
spover. Vi havde sidste år en mallemuk 
der lå og rastede bag en græstue, så 
man skal altid lige se det hele efter. I 

lyskrydset på Rømø kan man køre til 
højre (nord) så kommer man op til Juvre 
enge, et stort afgræsningsområde, her 
kan man være heldig at finde mosehorn-
uglen. De sidste buske der står på nord 
spidse kunne også være et godt sted at 
se efter lidt speciel fugle i uge 32-33 (her 
plejer der at være mange speciel fugle 
ved Ho og Blåvand) Så måske kan der 
forvilde sig en her ned også, hvem ved?? 
Kører man til venstre i lyskrydset (syd) 
kan man komme ned til Havneby. Her 
bag ved molen står der mange forskelli-
ge vadefugle, ænder og måger. Det er 
også her nede vi køber mad ved fiske-
handleren. 2 fiskefrikadeller og en Rømø 
burger (flutes med fjordrejer) nam nam. 
Her nede på sydspidsen kan man også 
finde Landsende, og Stormengene. 
Landsende har et godt lille krat ud mod 
Stormengene her plejer vi at have lidt 
mejser, fuglekonger og når ringdrosler 
trækker, er det muligt at finde dem her. 
Vi var så snot heldig at finde dværgvær-
ling her (det var i uge 32 ☺). 
Lige ud i lyskrydset (vest) kommer man 
ud til Lakolk. Her er der mulighed for at 
se havfugle og tyskere ☺.  Der er altid en 

ÅRSTIDENS TURFORSLAG 

Af Kim Hagen Andersen 

Storspove, Ballum Forland 
Foto: Kim Hagen Andersen 
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masse sortænder, edderfugle og nogle 
fløjlsænder. Bruger man lidt tid med sco-
pet, kan man også være heldig at finde 
rød- og sortstrubet lom, kjover og suler. 
Om vinteren plejer snespurvene at være 
massivt tilstede på stranden tit i flokke af 
hundrede. Kører man af stranden igen 
og kører til højre ved alle butikkerne 
kommer man ud til Lakolk søerne. Der er 
et stort siv område, hvor man næsten 
altid møder skægmejse og en heldig 
gang kan se/høre rørdrummen.  
Kører man af dæmningen igen kan man 
køre sydover til Ballum sluse. Her bliver 
der tit indrapporteret, spændende fugle. 
Der er så mange at jeg ikke kan remse 
dem op her, tag et kik i DOF-basen.  
 
Tur 2  
Højer sluse, saltvandsøerne  
og Nørresø 
Højer vade som ligger lige uden for kam-
merslusen er et godt sted for vadefugle. 
For og efterår kan være heldig at finde 
kærløberen her. Der plejer at være man-
ge sortklire, ryler og spover. Bag diget er 

der nogle søer her ligger der ofte gæs, 
ænder skarv. Dværgterne og skestork er 
også set her, og i ny og næ en halv milli-
on stære. 
Fra Højer kan man køre syd over til 
grænsen, hvor saltvandsøerne ligger. 
Det er et stort område som kunstigt bliver 
tilført saltvand fra havet. Her er der vade-
fugle i alle former og afskygninger, her er 
der også god mulighed for sortterne og 
gæs i hobetal. Af de lidt delikate arter for 
området kan nævnes terekklire, odinsha-
ne, damklire og hvidvinget terne. På tu-
ren hjemover kan man slå et slag forbi 
Nørresø som ligger syd for tønder. Jeg 
plejer at gå til søen fra Bådelauget Læ-
gan. Fra diget som går hele vejen rundt 
om søen har man et godt overblik over 
søen. Her kan findes div vadefugle (der 
har lige været lille gulben og stribet ryle 
på samme tid og sted. Begge fugle der 
er kommet fra Amerika) isfugl og havørn 
er ikke noget sjældent syn. Div. terner og 
ænder, en sø der altid er et besøg værd.   
 
God tur 

Sølvhejre; Rømødæmningen 
Foto: Kim Hagen Andersen 

Klyde, Saltvandssøen 
Foto: Kim Hagen Andersen 
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S å er der igen gået et ”stor skalleslu-
ger år”. Vi i OAS har jo påtaget os 

håndteringen af Sønderborg kommunes 
ansvarsart.  
Vores kontrol af de i alt 74 redekasser i 
vores kommune kom lidt senere i gang i 
år. Over en periode fra 11/5 til 27/5 lave-
de vi i alt 5 kontrolture rundt på Als, Bro-
agerland og Sundeved med venlig delta-
gelse af Viggo Petersen, Kim Hagen An-
dersen, Kaj Abildgaard, Lars Peter Han-
sen, Per Berthing, Peter Schwartz Jen-
sen og undertegnede. 
Vores besøg viste, at vi har en stabil be-
stand af SS her på vore kanter. I år blev 
resultatet 24 kasser med enten hunnen 
på reden, fritlagte eller duntildækkede 
æg. Hertil kom så en enkelt kasse med 

ynglende natugle (6. år i streg i Lusig 
skov på Nordals). 
Vi har en hel del stabile kasser i områ-
det, hvor vi ser yngel hvert år. De kon-
centrerer sig om Strandpromenaden i 
Sønderborg, Sønderskovens sydvestlig-
ste del, Madeskoven og Gerdas pragtful-
de have i Skelde med 4 par !. 
Hvad der er mindst ligeså glædeligt er, at 
vores tiltag med nye redekasser opsat i 
2018 på Kongshoved og Hjortholm på 
Kegnæs, Kær Vig og Sottrupskov næ-
sten alle har givet ynglesucces. Er det 
ikke bare herligt ! 
Jeg kender endnu ikke resultat for den 
samlede ynglesucces for stor skalleslu-
ger i Danmark. Udover vores område 
omkring Als, er den samlede bestand af 

Stor skallesluger par ved Dynt Mark 
Foto: Klaus Bo Jensen 

STOR SKALLESLUGER 
KONTROL AF REDEKASSER  2019 
Af Klaus Bo Jensen 
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denne sjældne danske ynglefugl fordelt 
på lokaliteter i det sydligste Østersø om-
kring Sydsjælland, Lolland, Falster og 
Bornholm. Vi har tidligere huset omkring 
25% af den kendte bestand. 
Vi har en del gamle kasser, der igennem 
mange år ikke har givet ynglesucces. Det 
er typisk kasser opsat i 1. parket i de 
yderste træer i skove eller små træræk-
ker ud til stranden. Man kunne formode, 
at kasserne er for udsatte for vejr og vind 
til at skalleslugerne bryder sig om dem. 
Her vil vi nok med stor fordel kunne om-
placere dem til et stykke længere inde i 
skoven, hvor øvrige træer er med til at 
give læ og beskyttelse. 
Dette vil være en løbende proces, som vi 

typisk kunne udføre efterår og tidlig vin-
ter inden skalleslugerne igen begynder 
at interessere sig for ynglesteder sidst på 
vinteren. Samtidig laver vi ved rede kon-
trollerne notater om f.eks. behov for be-
skæring for optimal flyveindgang til kas-
serne. 
Som i kan læse er der behov for lidt ar-
bejdskraft en gang imellem til kassekon-
trol, omplaceringer, beskæring mv.. Skul-
le der være en og gerne flere iblandt vo-
re medlemmer, der kunne have interesse 
i at hjælpe med en gang imellem, hører 
jeg rigtig gerne fra jer. Ring eller skriv til 
mig eller giv mig et praj på en af vore 
mange guidede OAS-ture i området. 

Redekasser med ynglesucces i 2019 
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H anne og Jens har levet i 
Mellemøsten i mere end 31 

år heraf 26 år i Oman. Jens vil 
fortælle om dette fantastiske 
fugleland, som er lidet kendt 
blandt ornitologer. Oman ligger 
på trækruterne mellem Europa, 
Asien og Afrika. Med 531 arter 
på landets fugleliste er der flere 
arter end i Danmark på trods af, 
at der ikke findes skove. Hanne 
og Jens kender landets fugle-
fauna bedre end nogen anden, 
og parret har gennem årene ud-
givet 24 bøger om områdets 
fugle og natur, heriblandt Bird-
watching guide to Oman, Com-
mon Birds in Oman  og Oman 
Bird List. Jens vil fortælle om 
deres mange oplevelser i 
Oman, både kulturelt og natur-
mæssigt, illustreret med billeder 
fra deres store arkiv. Vi hører 
om specielle arter som Arabisk 

Petrel, Krabbeæder, Arabisk 
Stenpikker, Verreauxørn, Ara-
bisk Gyldenvinget Finke og 
mange flere. Hanne og Jens 
har vundet mange fotokonkur-
rencer med deres billeder, bl. a. 
den engelske Bird Photograph 
of the Year fem gange. Mere 
end 14,000 af deres billeder er 
publiceret verden over, selv på 
Omans pengesedler ses fugle-
billeder taget af Hanne og Jens. 

INVITATION TIL OAS FORENINGSAFTEN 
Tirsdag den 29. oktober 2019  

kl. 19.00 - 22 .00 
Multikulturhuset  - lokale MP 1.1  

 

OMAN – ET FUGLEMEKKA  

PÅ DEN ARABISKE HALVØ 
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Max. deltagerantal: 30 personer ! 
(Først til mølle) 

 
TILMELDING SENEST LØRDAG DEN 26. OKTOBER  

 
til Viggo på 

petersenviggo@gmail.com eller sms - 51351373 
 

Oplys navn på deltager(e) samt evt. drikkevarer 
Øl, Sodavand, vand, kaffe og te kan bestilles ved tilmelding 

til bibliotekets gældende priser. 
OBS: der må ikke medbringes egne drikkevarer m.m. 

  
Tip: Dørene til biblioteket låses klokken 19.00 så kom derfor i god tid.  

Kommer du senere så ring 51351373, så lukker vi dig ind. 
 
 
 

DET BLIVER SPÆNDENDE 
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D er er, som læsere af dette blad vil 
være bekendt med, havørne på Als 

og ovenikøbet ynglende af slagsen - som 
forsidebilledet af Panurus nummer 2 fra i 
år vidner om. Som fotointeresseret fugle-
kigger står gode billeder af havørn i høj 
kurs. Det er dog slet ikke nemt. Langt de 
fleste fugle er nemlig meget vanskelige 
at komme tæt nok på til anstændige fo-

tos, og her er havørnen ingen undtagel-
se – snarere tværtimod. Med deres su-
persyn er man spottet længe før man 
selv (eventuelt!) får øje på modparten og 
ovenikøbet er havørne udpræget sky 
fugle, der fortrækker ved mindste forsøg 
på at nærme sig. Man har dog lov til at 
være heldig en gang i mellem og for ikke 
så længe siden sad jeg i min bil med ka-
meraet klar og kiggede ud over Torup 

Made - noget jeg ofte gør på grund af 
stedets rige fugleliv. En cyklist kom cyk-
lende, stoppede pludseligt op og betrag-
tede et eller andet. Jeg fik hurtigt rettet 
kameraet i den rigtige retning og fik 
straks den her i søgeren: 
Fuglen fløj i lav højde nogenlunde i ret-
ning af min position og kom vel ind på en 
afstand af ca. 50 meter, før den kort efter 

forsvandt bag nogle træer. Fisken må 

BEREJST HAVØRN PÅ ALS. 
Af Johan Chr. Homann  
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være en brasen, formentlig fanget i 
Mjang Dam og ses pletvist fortæret.  
Som man måske også kan se på billedet, 
var fuglen ringmærket med en enkelt ring 
på højre ben.  Lidt billedmanipulering og 
hård beskæring gjorde en delvis aflæs-
ning mulig: Den delvise aflæsning ind-
rapporterede jeg efterfølgende og blev 
kort tid efter kontaktet af en entusiastisk 
og meget hjælpsom medarbejder (Jens 
Mikkel Lausten fra Ringmærkningscen-
tralen), der efter at have fået alle mine 
billeder af fuglen tilsendt, gennemgik 
dem minutiøst og fandt frem til en meget 
sandsynlig aflæsning af ringen - kun det 
sidste ciffer voldte vanskeligheder – det 
kunne enten være 5 eller 9. Det stod dog 
klart, at det måtte dreje sig om en oprin-
delig tysk fugl og data blev derfor sendt 
videre sydpå, nærmeste bestemt til en 
tysk havørneekspert. Og minsandten om 
det ikke med 100% sikkerhed kunne slås 
fast, at fuglen oprindelig var ringmærket i 
2005, lidt nord for Neustadt, ca. 100 km 
syd -sydøst for Torup Made: 

Den pågældende fugl var ovenikøbet 
meget speciel, idet den var kommet lidt 
uheldig fra start i livet. Efter at have væ-
ret faldet ud af reden, blev den noget 
afkræftet bragt til en lokal dyrepark, hvor 
den tilbragte de første 2 måneder af sit 
liv og blev ”rehabiliteret” – se nedenstå-
ende billeder, venligst tilsendt af Bernd 
Struwe-Juhl fra: 
www.ProjektgruppeSeeadlerschutz.de 

http://www.ProjektgruppeSeeadlerschutz.de
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Fuglen blev på grund af de noget speci-
elle omstændigheder kun ringmærket på 
højre ben – og ikke som normalt med to 
ringe – en på hvert ben. Så på trods af 
usikkerheden om det sidste ciffer i aflæs-
ningen, var der alligevel ingen tvivl om 
ørnens ”identitet” – altså en oprindelig 
tysk han, 15K (15. kalenderår, 14 år 
gammel). 
Historien slutter dog ikke helt her. De 
tyske fuglefolk var nemlig meget interes-
serede i yderligere oplysninger om fug-
len, specielt om den mon ynglede i områ-
det. Så efter at være blevet sat i kontakt 
med redekoordinatoren på Als, Preben 

Jensen, tog vi en solrig aften på ørnetur - 
i et spinkelt håb om at genfinde den ring-
mærkede fugl i eller omkring reden. Ør-
neparret har fornuftigt nok fundet et ud-
præget utilgængeligt sted at placere re-
den, så der var på forhånd ingen forhåb-
ninger om at komme tæt nok til en ringaf-
læsning igen – men kunne man blot se 
en ring på en af fuglenes højre ben ville 
det være tilstrækkeligt til, med meget høj 
sandsynlighed, at bestemme den, som 
den her omtalte fugl og samtidig som 
hannen i det ynglende par på Als. 
Ved ankomst anedes på lang afstand og 
gennem tæt løv de to unger i reden, men 
ingen voksne fugle. Efter lidt venten an-
kom en af forældrefuglene og ret heldigt 
lykkedes det af få taget nedenstående 
(elendige) billede: 
Der ses ingen ring – så enten er den ty-
ske fugl ikke en del af parret – eller også 
er fuglen på billedet hunnen.  Måske en 
fremtidig observation kan fastslå eller 
afkræfte det med sikkerhed.  Men mon 
dog ikke de to unger er resultatet af en 
tysk/dansk forening – den tyske fugl sås 
jo med en næsten urørt brasen flyvende 
direkte i retning mod reden.  
Tilfældigt? Næppe!  
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Status 11. juli 2019 
 

O nsdag i sidste uge var jeg ved Ket-
ting Nor for at se til vores terneflå-

de.  
Også i år har vi logeren-
de - og igen er det et par 
stormmåger. Men det er 
da bedre end ingenting. 
 
Jeg havde fra dæmnin-
gen og vinterstedet 
svært ved at se, at der 
var unger på flåden. 
Men heldigvis traf jeg 
Peter Schwartz Jensen, 
der var  
på vej tilbage fra fugle-
tårnet - hvorfra han hav-
de taget nogle udmær-

kede billeder af flåden med unger . 
 
Så om ikke andet har vi da beriget Ket-
ting Nor med en ny yngleart.  

TERNEFLÅDEN I KETTING NOR 
Af Gert Fahlberg 

Annonce  
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I  foråret 2015 skulle jeg påvise en yng-
lende stor hornugle i Frøslev Plantage 

for Klaus Dichmann og Patrik Olofsson, 
idet de skulle bruge fotos af stor hornug-
le til deres bog ”Lydløse jægere”. 
Under fotograferingen hørte og så vi en 
kaldende vendehals, der fløj rundt i om-
rådet. I samme forår var der ligeledes 
indberettet vendehals fra området i dof-
basen. Endvidere var der indberettet 
vendehals året før. 
Klaus og jeg talte herefter om, at få opsat 
vendehalskasser for at hjælpe vendehal-
sen med flere rugemuligheder.  
Klaus tog kontakt til Martin Reimers, Na-
turstyrelsen. Han var velvillig indstillet, og 
Klaus kunne herefter indkøbe 15 stk. 
vendehalskasser på Naturstyrelsens reg-
ning. 
I vinteren 2015/2016 satte vi 13 stk. kas-
ser op i Frøslev Plantage. De to sidste 
blev sat op i Bommerlund Plantage. Kas-

serne blev sat op på eller i nærheden af 
lysninger, hvor vi tænkte, at der kunne 
forefindes sorte myrer, som vendehalsen 
fortrinsvis lever af. Efter opsætningen 
blev der lagt ca. 2 cm bark i småstykker i 
bunden. 
Klaus flyttede fra Sønderjylland, og jeg 
tilså herefter kasserne. I april de følgen-

AKTION VENDEHALS 
Af Poul Junk (tekst og foto) 

Der afventes mens magen afleverer sit bytte til ungerne  

Spætmejse har muret indflyvningshullet passende til 
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de år kunne jeg konstatere, at fortrinsvis 
musvitten indtog kasserne. Den lagde et 
ca. 5 cm lag mos over barkstykkerne. 
Var der ikke lagt æg endnu, tog jeg mos-
set ud af kasserne, men kort efter var 
musvitten i kassen igen. To år var der 
også en rugende blåmejse i en kasse. Et 
år blev et indflyvningshul i en kasse mu-
ret mindre af en spætmejse. Jeg kunne 
dog ikke konstatere yngel i kassen. Et år 
havde hvepse overtaget en kasse, så 
den kasse skulle ikke kontrolleres nær-
mere. 
For at forhindre musvitten i at overtage 
kasserne, satte jeg en liste foran indflyv-

ningshullet. Jeg havde kun sat en skrue i 
den ene ende, og rugetrangen var åben-
bart så stor, at listen kunne skubbes bort 
fra hullet, så indflyvning var mulig. Jeg 
måtte derfor sætte en skrue i hver side. 
De første år fjernede jeg listen omkring 
1. maj. Det var dog for tidligt, idet der var 
musvitter i ganske kort tid efter. I år fjer-
nede jeg så listen den 8. maj. I den føl-
gende tid kontrollerede jeg kasserne. En 
enkelt var tom. I 13 stk. var der rugende 
musvitter. Den 19. juni var der så ge-
vinst. Da jeg åbnede kassen så jeg 
straks ca. 5 stk. nøgne unger, der lå tæt 
omsluttede og varmede hinanden. Kas-
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sen var åben i ca. 5 sek. Så det var ikke 
muligt at tælle det nøjagtige antal. Ven-
dehalsen kan lægge op til 12 stk. æg. 
Det normale er 8-12 æg. Jeg fandt hur-
tigt et skjul, og kort efter kom en voksen 
vendehals med mad i næbbet til unger-
ne.  
Jeg var efterfølgende tre gange på ste-
det, hvor jeg kunne følge vendehalsenes 
fodring af ungerne. Jeg sad ca. 50 m fra 
kassen, og vendehalsene vænnede sig 
hurtigt til mig. De voksne kom flyvende i 
pendulfart med fortrinsvis hvide myre-
pupper, men også andre insekter som 
biller og edderkopper. De voksne kunne 
komme samtidig, og så ventede den ene, 
til det blev dens tur til at aflevere maden. 
Ind i mellem havde vendehalsene unger-
nes ekskrementsække med ud af kas-
sen. 
Ved mit besøg den 8. juli var kassen 
tom, og jeg kunne ikke konstatere vende-
halse i området. 
Man kan ikke betegne et vendehalskuld i 
de fire år som en succes, og vendehalse-
ne finder nok rede muligheder alligevel, 
men det har dog været spændende, og 
jeg påtænker at fortsætte med projektet 
næste år igen. 
  
Fakta om vendehals. 
Vendehals hører til gruppen ”spætter”. 
Det er dog en afviger, da den ikke selv 
hugger redehul. Den har simpelthen ikke 
det rigtige næb dertil. Den ruger derfor i 
forladte redehuller eller i redekasser.                          
Den har heller ikke de stive halefjer, som 
de øvrige spætter har, så den hopper 
ikke op af træstammerne, men sidder på 
en gren som en spurv. Den søger som 
regel føde på jorden, hvor den primært 
går efter myrer og deres laver. 
Vendehalsene kommer til Danmark fra 
overvintringspladserne i Afrika i de to 
sidste uger i april og de to første uger i 
maj. Det er i den periode, hvor de syn-
ger, hvor det er vigtigt at registrere fugle-
ne. 
 

Forbedret vurdering af ynglebestande 
af vendehals.  
Af Esben Sloth Andersen. Dansk Ornito-
logisk Tidsskrift 112 (2018) 19-28. 
 
Resume herunder: 
 
Territorieetablering: ultimo april til medio 
maj.  Æglægning: medio til ultimo maj. 
Rugning: ultimo maj til primo juni. Unge-
fodring i reden: primo juni til primo juli. 
Fodring i terrænet: primo til medio juli. 
Familien opløses herefter. 
Iflg. forfatteren, er der meget der tyder på, 
at der hidtil har været en betydelig underre-
gistrering af ynglende vendehals. Det er 
vigtigt, at fuglene registreres i den korte 
periode, hvor de synger, ultimo april til me-
dio maj. Herefter er fuglene tavse. Gentag-
ne registreringer tyder på lokale ynglefugle. 
Vendehals synger ikke på trækket. Så syn-
gende vendehals er med meget stor sand-
synlighed potentielle ynglefugle. 
Ornitologen, Peter Lyngs har aldrig i sit 
mangeårige virke på Christiansø hørt sang 
fra rastende vendehalse. 
I Tranum Klitplantage sydvest for Pandrup 
er der foretaget en tankevækkende test. 
Plantagen er stort set placeret i atlaskvadrat 
CC67, og heri blev der i Atlasbasen for peri-
oden 2014-17 kun indtastet et muligt yngle-
par. Uden det var kendt i en bredere kreds, 
havde E. Flensted-Jensen imidlertid inden 
opstart af Atlas III opsat 90 stk. vendehals-
kasser i plantagen. Yderligere havde han 
sat flere kasser op i plantagens skovrydnin-
ger. Kasserne blev i 2014 brugt af et yngle-
par, fire i 2015, to i 2016 og fem i 2017. 
Herudover blev der observeret et sikkert 
ynglepar i et flagspættehul. I hele atlasperi-
oden var der i altså i alt 13 par. 
Nogen tilsvarende er sket i Rold Skov om-
rådet. Her stod Rold Skov Gruppen for un-
dersøgelse i Atlas III. I 2014 blev der fundet 
et sandsynligt og to mulige ynglepar af ven-
dehals. I 2015 fandt gruppen ingen yngle-
par. Disse meget begrænsede observatio-
ner skyldtes, at observatørerne ikke var på 
de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. I 
2016 ændredes observationerne til at være 
mere målrettet, og pludselig blev der regi-
streret tre sikre, fire sandsynlige og fire mu-
lige ynglepar.  
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M århunden stammer fra Østasien. Den 
er 50-80 cm lang, ca. 20 cm høj og 

vejer op til 10 kg. 
 
Fra 1928 og helt særligt i årene efter An-
den Verdenskrig satte man over 9.000 
mårhunde ud i Rusland for at berige pels-
dyrfaunaen. Herfra har dyret bredt sig til 
Vesteuropa. 
Mårhunden er et effektivt rovdyr, der kan 
udkonkurrere rovdyr i Danmark med lig-
nende levevis, som eksempelvis ræven og 
grævlingen. Den er også en trussel for 
fugle og små pattedyr. 
Mårhunden spreder og formerer sig hur-
tigt. Den er en god svømmer og kan kom-
me til områder, hvor ræve aldrig kommer. 
Mårhunden kan også bære på sygdom-
men rabies og en farlig bændelorm, der er 
farlig for mennesker, og som kan sprede 
sig til andet vildt i Danmark. 

Forekomsten af mårhunde er et stigende 
problem. De er stort set altædende, men 
har stor appetit på både fugleæg og fugle-
unger og endda gerne voksne fugle, så 
det er en alvorlig jæger. Efterhånden kan 
de ses alle steder, hvis ikke det lige er 
fordi de er nataktive. 
De kan få op til 16 unger, normalt i maj 
måned. Allerede næste år er de yngledyg-
tige. 

På Kegnæs skulle der være skudt 12. I 
august blev 1 set af Viggo Petersen tæt 
ved hans bopæl (der er senere meldt om 
1 trafikdræbt hvalp på Kegnæs (billedet) 
red.) og forleden lå der en trafikdræbt ved 
Augustenborg. 

I Tyskland snakker man om en bestand på 
40.000. Nye tal fra Miljøstyrelsen anslår, 
at der er op til 3000 mårhunde i Jylland. 
Det er en væsentlig stigning fra 2015, hvor 
man anslog, at der løb 250 mårhunde 
rundt i Jylland. 
Det får nu jægerne til at slå fast, at dyret 
aldrig bliver udryddet. 
I Jylland må man sige, at slaget er tabt. 
Det er en vildtart, som vi nok skal lære at 
leve med, siger Jens Venø Kjellerup, der 
er formand for Markvildtudvalget i Dan-
marks Jægerforbund. 
I Aabenraa og Sønderborg er der 2 jæge-
re, som er udpeget til at bekæmpe dyrene. 
Der er et hårdt arbejde. Man er fra kom-
munens side udstyret med nogle vildtka-
meraer og lægger ost og andet ud for at 
tiltrække dyrene. Når der så kommer mel-
ding fra kameraerne, gerne på alle tider af 
natten, ja så er det bare med at komme af 
sted. 
I marsken og i Tønder kommune er der 
også ret aktive jægere. OAS har i sidste 
måned givet et bidrag på kr.500, al den 
stund at vi bruger megen tid på at kikke på 
vadefuglene i marsken. 

MÅRHUNDE 
Af Kaj Abildgaard 
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GÆT’N FUGL 
Løsning på GÆT EN FUGL  
i Panurus nummer 2: 

GRÆSHOPPESANGER 

HVEM SIDDER HER? 
Fugl i frøperspektiv  
af Lars Peter Hansen 

H ar du et billede med udfordrin-
ger, så send det til Panurus 

Helst med et løsningsbillede samt 
billeddata 
 

Med venlig hilsen 
Redaktøren  



 

PANURUS 2019/3     SIDE 24 

B roager vig er en lokalitet som jeg 
elsker at gå tur ved, fordi man aldrig 

ved hvad der kan komme, så jeg tænkte 
at jeg ville sige lidt om de arter der er på 
denne lille lokalitet. Om vinteren er der 
en isfugl der fisker, man kan nemt få bil-
leder af den hvis man har et godt zoom 
kamera. Der er også mange svaner der. I 
omkring 1900-tallet var der faktisk en 
sortsvane der, det siger min frisør i hvert 
fald. Der er 3 fiskehejrer året rundt, den 
tredje ser man dog ikke tit, sidste vinter 
så jeg også hjejlen.  

Når det så bliver forår, så bliver der næ-
sten helt dødt der, ikke engang fiskehej-
ren er garanteret, hvis man går derhen i 
træksæson. Men man har da glæde af at 
have hættemåger der raster der…  

Så kommer sommer og da er der gang i 
vadefugle, sangfugle og lidt havfugle. Nu 
nævner jeg lige de lidt spændene fugle 
der har været i år. Tornsanger, gærde-
sanger, gransanger, sangdrossel, 
rørspurv, rørsanger, gøg, stor flagspæt-
te, almindelig ryle, brushane og den jeg 
blev mest glad for, var en lille præstekra-
ve, som sad fint stille. 
En brushane fløj også forbi i flot yngle-
dragt, og skræmte de fleste hættemåger 
væk. Jeg har ikke været på tur ved Broa-
ger vig i efteråret så der kan jeg ikke for-
tælle jer noget om hvilke fugle der er. 
Men ellers så håber jeg, at dette skriv vil 
få nogle af jer ornitologer til at komme ud 
på denne lokalitet, og måske mødes vi 
derude. 

Annonce  

BROAGER VIG 
Af Oliver Laursen (tekst og foto) 

Lillepræstekrave 

Brushane og hættemåger  
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A lle vi amatør-fuglekikkere kommer jo 
ganske meget omkring i den danske 

natur. Vi går-til-fugl og spotter og lytter 
efter de dejlige lådne væsener ! Når vi nu 
alligevel går turen i f.eks. Frøslev Mose, 
kunne vi faktisk også gøre lidt 
”feltarbejde” og hjælpe med til at lave lidt 
”forskningsarbejde”. Og hvordan gør vi 
så det ? 
Ja – det er ganske nemt ! 
DOF har igennem mange år kørt et 
forskningsprojekt – Punkttællinger, hvor 
de ønsker at overvåge de helt alm. fugle. 
Hvorledes udvikler bestandene sig. Går 
de frem eller er der tilbagegang. Og her 
kan du virkelig være til en stor hjælp ! 
Ideen går ud på, at du finder en biotop – 
en skov, eng, sø, mose, what ever – i dit 
”nærområde” (hele Sønderjylland f.eks.!). 
Du skal besøge lokaliteten 2 gange år-
ligt. På en vintertælling og på en yngle-
fugletælling. Det er det !! Thats simple! 
Når du så har lavet en Punkttællingstur 
binder du dig en smule! For DOF vil ger-

ne have dine data i mange år frem! Men 
er det noget problem! Du går jo alligevel 
adskillige ture rundt i Sønderjylland på et 
år – hvorfor så ikke også bidrage til 
”forskningsresultatet”! Og - Herregud – 
Du skal gå 2 ture på 365 dage på én lo-
kalitet!! Er det så galt! Og du behøves 
altså ikke at være en ”fuglenørd”, Viggo 
P eller noget andet for at kunne gå/
registrere disse ture! Du skal selvfølgelig 
bare være grundig! 
Man gennemfører sin tur på ”faste tids-
punkter”. D.v.s. at vinterturen skal gen-
nemføres i tidsrummet ”20. december – 
20. januar”, og sommerturen i tidsrum-
met ”1. maj – 15. juni”. Når man så har 
gået sin ”første” tur, binder man sig! De 
næste mange ture skal så gennemføres 
+/- indenfor 7 dage for datointervallet 
(afhængig af vejr, vind, sol, regn). Og 
indenfor en ½ time +/- fra 1. starttids-
punkt for at få ensartede resultater. 
Turen skal fastsættes efter visse regler. I 
områder med skov skal der være min. 

PUNKTTÆLLING - HVAD ER DET  
af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 
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200 m imellem hvert observationspunkt, 
og i det åbne landskab skal der være 
min. 300 m imellem hvert lytte punkt. 
Man står så 5 minutter hvert sted og regi-
strerer alt, hvad man ser/hører i tidsrum-
met. Men alt dette fremgår utroligt tyde-
ligt på DOF’s hjemmeside omkring 
punkttællinger, hvor du kan finde al hjælp 
til turforslag, oprettelse af kort, indberet-
ning osv. 
 
Lad mig føre dig igennem en af mine 
foreløbige 2 lokaliteter, som jeg har bun-
det mig til i ”forskningens tjeneste”. 
 Bolderslev skov – stik vest for den gam-
le motorvejsafkørsel til Sønderborg! Det 
er en guddommelig naturskov, hvor træ-
erne får lov at ligge, hvor de falder, og 
hvor gummistøvler bare er et ”must” pga. 
den sumpede skovbund! 
Jeg har lavet en tur med 14 punkter, som 
det fremgår af kortet. Sådan en ”slow-
binding tur” tager ca. 3 timer. Det er en 
”sjov” måde at ”birde” på – al den stund 
at dine iagttagelser STOPPER hvert 5. 
minut. Du HAR bare at gå videre, og ikke 
registrere mere ! 

Du lytter/ser meget intenst rundt i de 5 
minutter, og det er faktisk en meget sjov 
måde at ”se fugle på”. 
Indtil videre har jeg kun gået en vinter- 
og sommertur. Men jeg er blevet ”bidt af” 
det, og jeg ser frem til de fremtidige ture, 
så jeg også selv kan observere de for-
skelligheder i fuglebestanden, som vil 
opstå over tid. 
 
Nu til jer ! 
Vi har faktisk KUN 18 punkttællingsruter i 
DOF-Sønderjylland. 
Det er da ALT for lidt ! Hele Sønderjyl-
landskortet ligger åbent – I skal bare gri-
be ud efter det! Gå ind på hjemmesiden, 
og se, hvor der er ”blanke felter”. Og 
man kan SAGTENS tage en punkttæl-
lingstur i Tønder-marsken, selvom man 
bor i Sønderborg. Det drejer sig jo kun 
om 2 årlige ture !! 
Så skal vi ikke være enige om, at I smi-
der ”hæmningerne” overbords, og melder 
jer til en god ”samfundstjans”. Vi ses der-
ude i ”fugleland”. 

Grå fluesnapper 
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V i holdt i år vores sommerferie første 
uge i maj. På det tidspunkt er ferie-

husene billige, og der er ikke fyldt op 
med andre turister. 
Vi tog til Gotland og havde en forvent-
ning om, at vi primært skulle opleve 
spændende natur og kultur, hvilket vi 
også gjorde, men det endte nu med, at vi 
brugte en stor del at tiden til at kikke på 
fugle. Når vi kom ud til kysten, og det gør 
man ofte på Gotland, var der altid mange 
vade- og andefugle. Vi så bl.a. stor skal-
lesluger og rigtig mange toppet skalleslu-
ger. 
Der er flere fugleområder på Gotland 
med fugletårne og anlagte gangbroer 
igennem vådområder, der fører til dem. 
Områderne havde meget varieret be-
stande af rovfugle, ænder, gæs, hejrer, 
traner m.v. 

Stora Karlsö er et naturreservat på 246 
ha. der ligger imellem Gotland og fastlan-
det. Der findes fuglefjeld med store be-
stande af alk og lomvie. Et stort antal 
ederfugle ruger også der. Et interessant 
sted til et dagsbesøg. 
Vi er ikke gode til fuglestemmer, men 
uden sang og kald registrerede vi allige-
vel 65 arter, så som sølvhejre, vandrikse, 
brushane, havterne, skærpiber og sort-
spætte for at nævne nogle. 
En aften var vi på vej hjem på cykler og 
kom forbi 2 traner på en mark. Kl. 18 
ringede kirkeklokkerne solen ned, hvilket 
medførte at tranerne trompeterede, det 
var jo trods alt deres territorie og ikke 
kirkens. 
 
Gotland er et besøg værd. 

GODE FUGLELOKALITETER 
Af Verner Sørensen 
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DET TYSKE VADEHAV VED SCHLÜTTSIEL (DOF) 
Lørdag den 7. sep. kl. 09.00  - 13.00 
Vi vil bl.a.se flere hundrede skestorke samt ænder, vadere, gæs, småfugle og rovfugle. 
Der er samkørsel. Husk madpakke og pas. 
Mødested: P-pladsen ved Tønder Svømmehal, Sønderlandevej 4 
Turleder: Inger Sönnichsen. Tlf. 2362 9934 
 

FUGLETRÆK VED SØNDERSKOVEN.  
Vi kikker efter træk søndag d. 22. sept. mellem kl.10 til 14.  
Du kan komme og gå, som du har lyst. 
Hvis vejret arter sig, kan der komme rigtig mange rovfugle i ugerne fremover. Begyndende med 
hvepsevåger, falke og høge. 
Mødested: Østenden af Hjort Lorenzens Vej 
Turleder: Svend Ove Jensen og Klaus Bo Jensen. Mobil hhv. 21 60 02 56 og 50 94 33 63.  
 

MJELS SØ, OLDENOR, OG BUNDSØ.  
Lørdag d. 28. sept. kl. 9:00 – kl.12:00.  
Med Bundsø har vi fået endnu et godt fuglested på Nordals. Vi besøger alle 3 søer, som hver 
for sig har en del arter. 
Mødested: Pumpehuset ved Mjels Sø. 
Turleder: Gabor Graehn. Tlf. 4272 0440.  
 

TRÆKFUGLE PÅ SYDRØMØ (DOF) 
Søndag den 29. sep. kl. 13.00 varighed ca. 3 timer 
Efterårstrækket er på sit højeste og luftrummet over Rømø er godt fyldt op. Masser af småfugle 
raster i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets 
rigelige fødemængder. På en rundtur ved Stormengene holder vi holder også øje med drosler, 
finker og pibere, som er på vej sydpå.  
Mødested: P-plads for enden af Stormengevej/Rimmervej ved Stormengene 

Kontakt: Jan Ravnborg, 2814 44 4 og Martin Iversen, 3049 4936  
 

FUGLETRÆK VED KRAGESAND.  
Søndag den 6. okt. kl. 7.30 til 11.00 
Vi stiller os ved P-pladsen ved Kragesand på sydspidsen af Broagerland, og håber, der er 
gang i fugletrækket. Vi holder øjne og ører åbne for småfugletrækket over land og holder også 
øje med fjorden, hvor bl. a. ænder og gæs kan være på vej mod vest. Med lidt held kan der 
også komme en lom eller en kjove forbi. Du kan komme og gå, som du har lyst til mellem 
kl.7.30 og 11.   
Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 2631 1013.  
 

KEGNÆS.  
Søndag d. 27. 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 (ved Drejby Camping) 
Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 5135 1373.  

FUGLETURE  
September- december 2019  
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BUSTUR TIL MARSKEN FOR AT SE PÅ GÆS MM.  
Lørdag d. 2. nov. kl. 8:15 til kl.16:00.    
Store flokke af gæs samles for at finde deres føde inden trækket går videre. 
Også en del rovfugle (havørn, vandrefalk) plejer at finde vej til ”spisekammeret”. 
Af hensyn til kørsel skal vi have bindende tilmelding senest 30/10.  
Turens pris kr.150 pr. deltager og kun for OAS medlemmer.  
Mødested: Kirketorvet, Sønderborg. Evt. opsamling? 
Turleder: Orla Jessen. Tlf. 2320 1343.  
 

FORMIDDAGSTUR TIL GRÅSTEN SØERNE.  
Torsdag d. 7. nov. kl. 9:00 til kl. 11:30.  
Normalt ses ret mange arter, især ænder optræder talrigt i Slotssøen. 
Mødested: P-pladsen ved Slotshaven. 
Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 4087 6244.   
 

KELSTRUP PLANTAGE.  
Lørdag den 16. nov. kl. 10.00 til kl. 12.30 
Vi efterstræber skovens karakterfuglene sortspætte og huldue. Og måske er grøn- og gråsiske-
ner ankommet sammen med korsnæb. 
Mødested: U-formet P-plads ved Stokkebrovej ca. 1,5 km. imod Ø for Holdbi Kro. 
Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 5094 3363.  
 

FORMIDDAGSTUR TIL SANDBJERG MØLLESØ.  
Søndag d. 24. nov. kl.9:00 til kl. 11:30.   
Vi ser ofte isfuglen, men søen er ellers tilholdssted for mange andefugle. 
Mødested: Ved ”slottets” parkeringsplads. 
Turleder: Gabor Graehn. Tlf. 4272 0440.   
 

KRUSÅ MØLLESØ OG KOLLUND SKOV.  
Søndag d. 8. dec. kl.10.00 til 12.00 
Arter som hvidøjet and, rørdrum, lille skallesluger samt flere spættearter er set tidligere. 
Mødested ved forsamlingshusets P-plads (Møllegården 17, Kruså) 
Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 4087 6244.   
 

KVÆRS GRANSKOV.  
Søndag den 15. dec. kl. 10.00 til 12.30.  
Varieret biotop skov, hvor alle mejserne optræder såsom sort-, top-, sump- og fyrremejse. 
Ibland så vinterens gæste-fugle, så har du en interessant fugletur. 
Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen. 
Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 5094 3363.  

Annonce  
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KAJ’S CORNER 
Formandens PIP 

S å er sommerdagene ved at være 
overstået. Vi har været velsignet 

med godt vejr og høje temperaturer. Det 
har gjort, at flere spændende fuglearter 
er dukket uventet op. Sidst i august sås 
en amerikansk skarvand ved Bundsø, 3 
skestorke ved Trillen og 2 sortvingede 
braksvaler ved Ballum sluse. De sidste 
har tiltrukket rigtig mange ornitologer fra 
hele landet. Yderligere er der i vores om-
råde blevet set usædvanlige fugle som 
stribet ryle, sort stork, sort glente, sodfar-
vet skråpe, kærløber, steppehøg og lille 
gulben. Og de sidste dage er der også 
flere gange set aftenfalke. Det har været 
en sommer, som vi må være godt tilfreds 
med. 
I vores foreningsregi er vi også ganske 
godt tilfredse. Vi har i OAS haft en med-
lemsfremgang på over 40 siden nytår. 

Det er der flere gode grunde til. Mange af 
DOF Sdjl. medlemmerne har været så 
glade for Panurus, at de fortsat har øn-
sket at få bladet for at følge med i hvad 
der sker i det sønderjyske. Derudover 
fornemmer vi også at interessen for fugle 
er voksende. Det kan vi andre jo godt 
forstå. 
Rovfugletrækket er nu begyndt. Der er 
set mange hvepsevåger, som er nogle af 
de første, der trækket forbi. Dernæst 
kommer mange af de ”sjove” arter, inden 
der store musvågetræk sætter ind. Der 
vil derfor i den kommende tid stå mange 
fuglekikkere ved de gode observations-
steder f. eks. vest for Sønderskoven i 
Sønderborg. 
 
God efterår. 

VINDMØLLEPROJEKTET I LILLEBÆLT 

Af Bjarne Nielsen 

I  2012 udpegede staten 16 områder, 
hvor man fandt det formålstjenligt at 

rejse vindmøller. Området i Lillebælt mel-
lem Helnæs på den fynske side og La-
vensby/Tontoft Nakke på den alsiske 
side var et af disse områder. Der var hur-
tigt stor interesse for området fra bl.a. 
svensk side. Samtidig fandt Sønderborg 
Kommune området interessant og for at 
komme svenskerne i forkøbet, udarbej-
dede man hurtigt en ansøgning om at få 
lov til at stå for projektet, og som bekendt 
blev denne ansøgning imødekommet. 

Da jeg har været en omend lille del af 
projektet, er jeg blevet bedt om at rede-
gøre for min andel. Det vil sige, at jeg 

ikke vil forholde mig til, hvorfor lige præ-
cis dette område var blandt de 16 ud-
valgte, ligesom jeg heller ikke vil forholde 
mig projektets (= havvindmølleparkens) 
størrelse samt til OAS' og DOF's gene-
relle indstilling til projekter af denne kali-
ber. Jeg nævner disse forbehold, da især 
en fynsk modstander af projektet har haft 
ekstremt svært ved at fatte og acceptere, 
at jeg kun har været involveret i projektet 
og udtalt mig derom som privatperson 
og IKKE på vegne af hverken OAS eller 
DOF. 

Jeg blev i starten af april 2018 kontaktet 
af en af mine fuglevenner, der dengang 
var projektleder i COWI Consult. Han 
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adspurgte mig, om jeg kunne være inte-
resseret i at deltage i nogle trækfugleop-
tællinger ved Tontoft Nakke og i at for-
tælle om mine personlige erfaringer ved-
rørende rovfugletrækket til (efterår) og 
fra (forår) Tontoft Nakke. Det var jeg helt 
klart parat til at gøre. 

I dagene d. 24.-29. april 2018 var jeg på 
plads nedenfor den tidligere laksefarm 
nord for Pøl for at deltage i optællinger af 
især trækkende gæs. Jeg stod ved siden 
af en skurvogn, der var indrettet som 
"observatorium" bl.a. med en radar, der 
kunne følge gæssene, når de nærmede 
sig fra især vestlige og sydvestlige ret-
ninger. Det var så meningen, at jeg skul-
le artsbestemme gæssene, men den del 
af projektet blev forpurret af, at det var 
yderst diset på de fleste obs-dage. Og da 
nogle af flokkene ovenikøbet kom i bety-
delig afstand, f.eks. helt op til 16 km ude 
i disen, blev artsbestemmelsen overtaget 
af radarens operatør/-er, der ofte alene 
på gåseflokkenes optræden, dvs. flok-
størrelse, flokkens struktur (på linie, i 
"klump"), højde over havet o.l., kunne 
bestemme gæssenes art. 

Min opgave gik derefter på artsbestem-
melse og optælling af alle fugle, der trak 
tættere på obs-posten. Det endte derfor 

op i, at min betydning i optællingensde-
len blev rimelig minimeret. 

Herefter blev min andel mere eller min-
dre indskrænket til at delagtiggøre COWI 
i mine (og kun mine) erfaringer med for-
års- og efterårsrovfugletrækket Als - Fyn. 

Mine erfaringer er indsamlet i perioden 
2004 - ca. 2018, hvor jeg tilsammen har 
været "on the spot" på ialt over 300 dato-
er. Mine, andre kan have en anden op-
fattelse, erfaringer siger mig, at forårs-
trækket nordpå mere går mod nordvest, 
dvs. over mod Jylland, hvor rovfuglene 
bør ramme ind omkring Halk, end de går 
mod nordøst mod Fyn ved Assens eller 
deromkring.  

Efterårstrækket går sydpå omkring Hor-
neland og Bøjden Nor, dvs. rovfuglene 
kommer sjældent til at gå ud over Lille-
bælt fra Helnæs eller vestligere. 

PS : Det er fra vindmøllemodstanderes 
side blevet ytret, at mine udtalelser mere 
skulle være resultat af betaling fra COWI 
end af mine erfaringer. Dette og flere 
andre lignende insinuationer viser imo 
meget om det niveau, der diskuteres på, 
når man gør det ud fra emotioner i stedet 
for ud fra fakta. 

Oversigtskort lånt fra Information, red. 
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G ælder udtrykket ”Øjnene er sjælens 
spejl” for halemejser? 

 
Den charmerende livlige halemejse bliver 
som oftest bemærket, når man træffer 
den på en tur i felten. Ikke altid når man 
dog at afgøre, om det er en nordlig eller 
en sydlig – og der findes desuden over-
gangsformer/hybrider. Denne – sydlige – 
lod sig dog forevige forleden i mit lokal-
område, og en detalje skabte lidt nysger-
righed. Nemlig – farven på øvre øjenlåg. 
Her tydeligt gulorange. 
I en artikel fra Bird Study 1984 (P.W. 
Greig_Smith. Changes in the eye-lid col-
our of Long-tailed Tits Aegithalos cauda-
tus) skriver forfatteren: 
Changes in the colours of bare parts in 
birds are known to occur with age and 
season. Yet there can also be short-term 

colour changes, perhaps indicating a 
bird´s mood (including stress). 
I dette engelske stadium omfattende 143 
halemejser fanget med henblik på ring-
mærkning blev farven på øvre øjenlåg 
registreret umiddelbart efter udtagning af 
nettene og i forbindelse med ringmærk-
ningen – og markeret i 5 farvekategorier: 
gul, gulorange, orange, orangerød og 
rød. De juvenile har en mørkerød farve, 
de adulte en gul/gulorange. En meget 
stor del af de undersøgte fugles øvre 
øjenlåg ændredes til en mere rødlig far-
ve, hvilket forfatteren forklarer ved en 
øget blodtilstrømning til området som 
følge af stress.  
Så næste gang du er i felten og støder 
på en halemejse, kan du måske nå at 
vurdere farven på øvre øjenlåg – og der-
med fuglens ”mood”. 

SE DIN HALEMEJSE I ØJNENE 
Af Lars Peter Hansen 

Se her, hvis du vil se hele historien (på engelsk): 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00063658409476812?

needAccess=true  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00063658409476812?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00063658409476812?needAccess=true
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Stor skallesluger mor 
med pladsmangel. 
Foto:  
Hanne & Jens Eriksen 

Stor præstekrave i modvind 

eller op ad bakke eller.... 

Foto: Johan Chr. Homann 

Juvenil ??? 

Foto: Kim Hagen Andersen 

Måske kan du gætte, hvis unge det 

er, ellers er løsningen andet steds i 

bladet. 
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Svar på Kims billede side 33: Blåhals 

PANURUS er et  medlemsblad for Ornitologisk for-

ening for Als og Sundeved (OAS). Bladet udkommer  

som udgangspunkt med 4 årlige numre. 

Synspunkter, der kommer til udtryk i artikler m.m., 

dækker ikke nødvendigvis foreningernes holdninger. 

Eftertryk i uddrag er tilladt med tydelig kildeangivel-

se. 

 

Bladets formål er: 

- at formidle sønderjyske ornitologers  

naturoplevelser. 

- at formidle den løbende diskussion  

om naturbevarelse. 

- at være til gensidig inspiration. 

- at formidle ornitologisk viden  

om primært den sønderjyske fuglefauna. 
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PRODUKTIONSPLAN FOR 2019 

• 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 sendes til Gabor eller Viggo som Word-fil. 

Billeder og illustrationer sendes som jpg-fil/jpeg-fil eller som 
papirfoto /tegning til scanning (ønsker du sidstnævnte retur, 
bedes du notere det).Send helst ikke pdf-filer, da disse ikke 
umiddelbart kan redigeres. 

Besøg også 
www.oasweb.dk 
med ture, fotos  

og blog. 
Her finder du og-
så tidligere num-
re af PANURUS 

Med ca. 200 modtagere har PANURUS en  pæn læser-

skare. Bladets indhold bygger på artikler og billeder, 

der genspejler medlemmernes oplevelser. Vi modta-

ger derfor gerne artikler/billeder fra dig. Disse vil 

blive bragt med minimal redigering. 

Redaktionen opbygger et billedarkiv om Sønderjyllands 

natur og fugleliv. Til dette arkiv modtager vi gerne bille-

der fra medlemmer fra hele landsdelen. Alle skarpe 

billeder har interesse og kan sendes til redaktionen. 

Angiv venligst oplysninger om billedet (hvem, hvad, 

hvor, hvornår). 

Ved gengivelse i PANURUS vil fotografen altid blive 

krediteret. 
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ORNITOLOGISK FORENING FOR  

ALS OG SUNDEVED 
 

Formand: Kaj Abildgaard 

Johan Skjoldborgs Vej  3 

6400 Sønderborg. 
 

Tlf.: 3020 8456   

mail: kajabildgaard@stofanet.dk  

www.oasweb.dk 
 

Kontingent til OAS (kr. 150,00)  

indsættes på 1551 - 9104429  

eller MobilePay 55827 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS 

Annonce  
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