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DETTE NUMMER AF PANURUS
AF GERD BONNESEN & GABOR GRAEHN

Å rets sidste udgave af Panurus er sendt 
ud til Sønderjyllands fuglefolk. Det har 

været et hårdt arbejde at samle og redigere 
artiklerne, finde manglende fotos og sætte 
det hele op. Redaktionen 
har brugt en del timer 
inden døre og foran 
computeren, men med 
det blæse- og regnvejr, 
som årstiden alt for ofte 
byder på, er længslen 
efter at opholde sig ude i 
det fri i stedet for knap 
så stor.
Som altid skal siges en 
stor tak til alle 
bidragsydere, uden 
hvilke bladet ville have været meget 
indholdsfattigt. Det er medlemmernes 
oplevelser og fortællinger, som skaber 
Panurus.
Bladet indeholder flere sjove fortællinger fra 
både have og ferie, fortællinger om 
ualmindelige oplevelser med ganske 
almindelige fugle.
Sølsted Mose er det næste reservat i 
artikelrækken om Fugleværnsfondens 
reservater i Sønderjylland. Mon ikke flere af 
læserne straks vil planlægge en tur vestpå 
efter at have læst Martin Iversens 
medrivende, ja nærmest poetiske beskrivelse 
af reservatet?
Østpå findes der ligeledes spændende 
steder, Halk Nor (se side 11) er således et 
eksempel på, at man ikke behøver at køre 
langt efter gode oplevelser. Stedet var bl.a. 
træfpunkt for snesevis af danske ornitologer, 
da den sidste år husede én af de virkelig 
sjældne fugle, en smuk Rødhovedet 
Tornskade, fundet af den lokale Jørn Vinther 
Sørensen.
Nogle af vinterens hyppige gæster er 
gæssene. Fra at have været meget sjældne 

og sky er disse store fugle nu blevet meget 
synlige i det danske landskab året rundt. Især 
i den kolde årstid ses der ofte tusindvis af 
bl.a. bramgæs, men også mange grågæs, 

blisgæs, knortegæs og af 
og til nogle af de mere 
sjældne arter. OAS' årlige 
gåsetur i november-måned 
har igen været en succes. 
Her så deltagerne ikke kun 
titusindvis af bramgæs, 
men også 5 andre arter 
gæs samt vel over 30 arter 
fugle i alt.
For at gøre bestemmelsen 
af fuglene lidt nemmere har 
Bjarne Nielsen lavet et 

lynkursus i bestemmelsen af vores gåsearter, 
både af de almindelige og mere sjældne.
Bjarne har ligeledes brugt en del tid på at 
lave et indeks over (næsten) ALLE tidligere 
udgaver af Panurus. Da det vil fylde alt for 
meget i bladet her, arbejdes der på at lægge 
den på DOF-SJ's webside. Den kan allerede 
hentes på OAS' hjemmeside på 
http://oasweb.dk/panurus.html (nederst på 
siden).
Skulle nogen af jer have 
gamle Panurus blade 
liggende derhjemme så 
tjek lige, om I tilfældigvis 
også skulle ligge inde 
med nr. 2 fra hhv. 1967 
og 1968, da det endnu 
ikke er lykkedes at opspore disse 2 numre af 
bladet. Skriv venligst til enten Bjarne 
(birdingdk@hotmail.com) eller redaktionen 
hvis I kan hjælpe.
Sidst men absolut ikke mindst bliver der igen 
indkaldt til generalforsamlingerne i OAS og 
DOF-SJ. Alle er velkomne og foreningerne er 
som altid kun lige så gode som deres 
medlemmer er aktive. Vel mødt!

Rødhalset og blisgæs
Foto: Kjeld Hansen
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DE DANSENDE FUGLEKONGER
AF GERD BONNESEN

I weekenden 6-8. oktober 2012 er Klaus og 
jeg på en weekendferie ved Zingst for at nyde 
en del af de 40-60.000 traner på 
fourageringstederne ved Zingst og på Rügen 
før deres afrejse sydpå.
Mandag d. 8. oktober er vi på en tur gennem 
skoven ved Müggenburg ned til havet. Det er 
lunt, solrigt og næsten vindstille. 
På tilbagevejen møder vi en flok af forskellige 
mejser og fuglekonge i en bevoksning af 
ældre blandskov af fortrinsvis gran og bøg.
Her opdager vi 2 fuglekonger vimse rundt på 
hovedstammen af en høj gammel gran - kun 

2 meter over jorden! Klaus får hurtigt sit 
fotogrej fisket frem og lister sig nærmere for 
at forsøge at fange dem med linsen. Da 
fuglekongen ofte opholder sig i toppen af 
nåletræerne, så er de normalt svære at 
iagttage godt og ikke mindst at komme på 
skudhold af med kameraet, så det er bare om 
at gribe lejligheden, når man får den foræret. 
Imens Klaus fotograferer, går jeg rundt i 
nærheden og iagttager skovens øvrige 
mejsefugle.  15 min senere vinker Klaus mig 
hen til sig. Det viser sig, at de to fuglekonger 
stadigvæk opholder sig i granen nu på en lille 
sidegren, stadig i samme højde som før. Nu 
er vi for alvor blevet nysgerrige, hvad har de 
2 små fugle mon gang i? 

De 2 fuglekonger vimser rundt på en lille 
sidegren, tæt på hinanden, og de ænser os 
overhovedet ikke, sådan som vi står tæt ved 
dem på 3 meters afstand! Bestandigt drejer 
de sig 180 grader, hele tiden følger de 
hinanden synkront, nærmest som en slags 
pardans, mens de udstøder høje ziii og 
spreder deres halefjer. Efter ca. 25 minutter 
hvirvler de rundt om hinanden i en 
nedadgående spiral, mens de hviner højlydt, 
hvorefter de atter flyver op på grenen.  Først 
da begynder de atter at søge føde.
Vi aner ikke hvad adfærden betyder og kan 
ikke finde noget om denne i vores 
fuglehåndbøger. Hvis nogle af jer sidder inde 
med lignende iagttagelser eller ved, hvad 
denne adfærd betyder, vil vi blive glade for 
respons på dette.

Foto: Klaus Dichmann

Foto: Henrik Brandt

Vidste Du at...
-fuglekongen er vores mindste fugl.
-vejer kun ca. 5g og er 9cm lang.
-lever næsten udelukkende af insekter og
små edderkopper.
-spiser mellem 10 og 50 bladlus - per
minut!!!
-skal spise sin kropsvægt i føde - dagligt!
-fouragerer mest på undersiden af blade og
grene (i modsætning af sin nære
slægtning: den sjældnere rødtoppet 
fuglekonge)
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ÉN MEJSEKASSE
MANGE SLAGS LEJERE

AF GERD BONNESEN
Indrømmet – vores æbletræ kan godt lede 
tankerne i retning af noget der minder om et 
meget kreativt pyntet fastelavnsris. Øverst på 
hovedstammen oppe i bladhænget hænger 
en stærekasse i træ. En mejsekasse af 
træbeton er bundet omkring stammen 1,5 
meter over jorden.  Et designerfuglebo af rødt 
ler pryder den ene sidestamme. Et foderbræt 
i træ og en 
foderkolbe af metal 
hængende fra 
samme gren 
fuldender billedet. 
Det er ikke just et 
kønt syn, men 
gråspurvene er i 
evig slåskamp om 
stærekassen, hvor 
de heldige beboere 
leverer 4 kuld om 
året. De to 
mejsekasser har 
fuglene ikke vist 
den store interesse 
for i år, de sidder 
sikkert for tæt ved hinanden. Men 
boligudbuddet i et pænt og velfriseret 70er 
villakvarter er ikke overvældende, og selv en 
bolig med ringe beliggenhed kan tiltrække 
sine lejere. Det fik Klaus og jeg ved selvsyn 
at se, da Klaus d. 9. september lige ville 
tjekke mejsekasserne en sidste gang og evt. 
rense dem.
Han åbner fronten på træbetonkassen og til 
hans store overraskelse sidder 3 uendelig 
små flagermus øverst i kassen. De misser 
med deres øjne og rører på sig, de er virkelig 
kære synes vi, dog ikke just kønne med 
deres små underbid. I loftet af kassen 
hænger yderligere et lille hvepsebo, som dog 
er blevet forladt af dets beboere. 

Vi bliver helt overstadige, for det er ikke hver 
dag man har den slags logerende kun 5 
meter fra vores overdækkede terrasse i blot 
1,5 meters højde. Nu forstår vi hvorfor vi af 
og til har set flagermus vende inde på 
terrassen, som med sit gennemsigtige 
overdækning virker som en ren insektfælde 
om sommeren.

Ved solnedgang 
samme aften 
sætter vi os til 
rette ude på 
terrassen, med 
kikkerterne rettet 
mod kasserne for 
at overvære at 
flagermusenes 
forlader kasserne. 
Mellem kl. 20:11 
og 20:15 flyver 
flagermusene ud. 
Det går så hurtigt, 
at vi næsten ikke 
når at opfatte det, 
før de allerede 

ses som flaksende silhuetter mod den 
skumringsblå aftenshimmel. 
3 dage senere er der kun én flagermus 
tilbage i kassen.  En aften er vi heldige at 
ramme det rigtige tidspunkt, og ser den lille 
fyr møjsommeligt kravle ud af kassen, hvor 
den sunder sig et øjeblik før den letter, og d. 
21. september er den der ikke længere. Da vi 
tjekker kassen d. 29. september sidder der 
atter én flagermus i kassen. Nu får Klaus den 
idé, at han vil tjekke designerboet. Da han 
lyser ind i den, mener han at se 2 flagermus. 
Vi prøver med tandspejl og lygte, men spejlet 
er for lille til at komme ind og der er 
genspejlinger fra solen. Nu kommer Sherlock 
Holmes på banen og han går i aktion.  Klaus 

Foto: Klaus Dichmann
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SPURVEHØGEN TOG EN 
FLAGERMUS 

AF CHRISTINE RAASCHOU NIELSEN

får den ide, at vi sætter et hår fast over 
udflyvningshullet med elefantsnot. Da han 
ikke selv har nogen hår af passende længde 
tilbage på toppen, får han allernådigst lov til 
at rykke et hår ud af min hovedbund, ét gråt 
hår kan jeg jo trods alt godt undvære! Næste 
dag tjekker vi boet og jo, håret er brudt. 
D. 13. oktober sidder flagermusen stadig i 
mejsekassen. Nu er den søgt ned i bunden af 
kassen, måske fordi der er mere læ for regn 
og vind? Den virker så lille og skrøbelig. Jeg 
sætter atter et af mine grå hår foran 
designerkassens indgang og det er brudt 
næste dag, der er stadig aktivitet hos 
flagermusene dér.
Nu ser vi kun flagermusene sporadisk. D. 19. 
oktober ser jeg en lille rød klo i åbningen på 

mejsekassen, men flagermusen flyver ikke 
ud. Er den ved at gå i hi? Jeg sætter hår over 
hullet på designerboet, men det er ikke brudt 
næste dag. 
D. 3. november er både fugleboet og 
fuglekassen uigenkaldeligt forladt. 
Gråspurvene er allerede i gang med at 
besigtige kassen. Med indflyvningshul øverst 
er kasserne sandsynligvis for usikre at satse 
på, eksponerede som de er for regn og 
kulde, så flagermusene har fundet et andet 
sikkert sted at overvintre i. Vi glæder os til at 
få besøg af dem igen til næste år, hvor vi vil 
opsætte en mere passende bolig til dem, og 
lade mejser og musvitter få glæde af 
mejsekassen.

Jeg fodrer småfugle på min grund hele året 
og nyder al aktiviteten hele året. Det 
tiltrækker naturligvis spurvehøgen, som jeg tit 
har besøg af. Oftest bliver jeg opmærksom 
på besøget ved at 
småfuglene forstummer og 
forsvinder i ét nu!

Det har længe været min 
drøm at få et fint billede af 
denne adrætte og 
superhurtige jager. En sen 
efterårseftermiddag sad 
den så dér… perfekt på en 
gren lige udenfor mit 
skråvindue i taget. Med 
telen i hånden sneg jeg 
vinduet på klem, var sikker 
på, at den var stukket af. 
Men... den var der endnu... 
hjertet hamrede, mens 
vinduet yderst forsigtigt 
kom så meget på klem, at 
telen akkurat fik lys nok til 

at få billeder. I skumringen var der dårligt lys 
og isoen røg til tops - udløserknappen i bund, 
og billederne var i hus. Jeg tror, spurvehøgen 
var træt, for den stak ikke af ved lyden af 

kameraet. Nu kunne jeg 
bare nyde det skønne syn 
gennem den smalle stribe 
mellem karm og vindue – 
sikken oplevelse!! Høgen 
fløj, det var nu så mørkt at 
flagermusene var aktive.

Til min store forbavselse røg 
spurvehøgen lidt senere ud 
fra et træ med stor fart i 
modvinden, som havde 
bremset en flagermus, så 
den næsten stod stille. 
Begge kæmpede, 
flagermusen for sit liv og 
høgen for sit bytte.
Et splitsekund senere fløj 
høgen til et træ tæt på og fik 
stillet sin sult den dag.
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SØLSTED MOSE
MED ALLE SANSER ÅBNE

AF MARTIN IVERSEN

Her ved vintertide er der stille i mosen … og 
vådt – rigtig novembervådt. Det er godt med 
vandtæt fodtøj. Græsset er vådt. Der står 
sjapvand nogle steder på stien rundt i mosen. 
Regndråberne hænger i buskene og i 
urterne. Den fugtige luft giver ikke de store 
muligheder for fordampning og udtørring. Det 
gør nu heller ikke noget, for der skal jo være 
fugtigt i en mose.

Tit-tit-tit-tit-tit … der 
er en mejseflok 
undervejs. Et par 
familier med årets 
unger vimser rundt 
i buskadset hele 
tiden på jagt efter 
noget spiseligt – 
insektæg, 
edderkopper og 
andre smådyr. Og 
hele tiden med lyd 
på. Man skal jo 
holde kontakt til 
alle de andre i 
familien. Der er musvitter og blåmejser. Der 
er sandelig også halemejser og sumpmejser 
… eller er det måske fyrremejser. Det er 
svært at se i det novembergrå vejr. 
Sumpmejser og fyrremejser ligner jo 
hinanden rigtig meget. Men så kommer der 
lyd på ….  dææ-dææ-dææ-dææ-dææææ 
– det er fyrremejser! Herligt. Sølsted mose er 
jo også en af kernelokaliteterne her i landet 
for fyrremejser. Ja, man rejser gerne langt for 
at se fyrremejsen på dansk jord. Nuvel! Når 
der har ynglet 3-4 par i mosen her i 2012, så 
må der vel også være fyrremejser i Sølsted. 
Arten er jo om nogen standfugl.

Den våde gåtur fortsætter rundt i mosen. Selv 
om vintertiden ikke er højsæson for 
mosefugle, så dukker der dog hele tiden 
noget op: et par sortkrager, en lille flok 
gulspurve, gråsiskener i toppen af 

birketræerne eller en forsigtig rødhals, der 
sidder og trækker perler på en snor – forstået 
lader sin kønne, spinkle sang høre. Ude over 
markerne skriger et par ravne, mens flokke af 
gæs – både grågæs, bramgæs og blisgæs – 
flyver over moseområdet. Der kan både være 
bekkasiner og skovsneppe på tapetet – og 
naturligvis småflokke af ænder. En pæn stor 
flok sjaggere og vindrosler flyver op fra 

krattet – det kan 
både ses og høres. 
Så man kommer 
ikke tomhændet 
hjem fra mosen. 
Det gør man i 
øvrigt aldrig, når 
sanserne er slået 
ud: den våde 
moselugt, synet af 
rådyr, de gule og 
brune farver, lyden 
af smårislende 
vand eller 
fornemmelsen af 
våde bukseben. 

Selv om den stille vinterperiode kan give 
tiltrængt ro, så glæder man sig usigeligt til 
foråret. Og det kommer – uundgåeligt og 
med fuld musik.

Foråret – med fuld musik.

Vi skal ikke langt hen i februar og marts før 
de første forårstegn melder sig i takt med 
stigende temperaturer: lærkesang, grønne 
spirer, forsigtige insekter, en sløv padde. Og 
samtidig stiger forventningen og glæden, for 
inden længe dukker de næste 
forårsbebudere op. Rørhøgen markerer sit 
territorium, den lille lappedykker lader sin 
pudsige, trillende sang høre, gransangeren 
”tjif-tjaf-er” og svalerne er vendt tilbage fra 
det sydafrikanske vinterkvarter. 

Men frem for alt er der lyd på de store 
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trompeter – tranerne. En tidlig og diset 
morgen i starten af april er der rigtig gode 
chancer for at høre tranerne og måske endda 
se dem danse. Nu har der i adskillige år 
været et tranepar i Sølsted. Gad vide om vi er 
på vej til par nummer to? Mosen kan godt 
rumme 2 par, så … Det er mærkeligt at disse 
store fugle lever så skjult, at de formår at 
gemme sig i knæhøj urtebevoksning. De kan 
også være svære at få øje på, når de gamle 
fugle smører fjerdragten på ryggen ind i 
mosemudder. Så virker camouflagen perfekt. 
Men lyden – deres fantastiske trompeteren – 
den kan de ikke løbe fra.

Der er også andre særegne lyde i mosen – 
grisehyl for eksempel. Eller rettere 
vandrikser, som man i øvrigt ser endnu 
sjældnere end traner. Denne lille løjerlige fugl 
udstøder nogle skrig, der lyder, som når man 
trækker en gris i halen. Midt i det hele er der 
en stilfærdig brægen. Får? Næppe, for det 

kommer oppe fra luften. Næ, det er 
dobbeltbekkasinen, der sætter luften i 
bevægelse, når den højt oppe styrtdykker 
ned mod jorden. Så krydser den halefjerene, 
som begynder at vibrere, så der kommer 
denne brummende og brægende lyd. Der er 
mange måder at markere sit territorium på. 
Ja, tænk bare på rørdrummens pauken. Der 
kan man også være heldig at høre i Sølsted.

Dag for dag skifter mosen farve fra det brune 
til det grønne. Dag for dag kommer der nye 
fugle til mosen. Pibere, drosler, finker, mejser, 
vipstjerter, sangere og så videre. I midten af 
maj er mosen fyldt op af fugle og af deres 
sang. For fuld musik. Et væld af forskellige 
stemmer, som kan være svære at skelne fra 

hinanden – nok lige på nær gøgen og 
nattergalen. Man kan blive helt ør i hovedet, 
hvis man vil holde styr på de mange 
sangstemmer og på de mange arter. Det 
bliver ikke mere overskueligt, hvis de også 
skal tælles. Er der 4 eller 6 nattergale? Hvor 
mange kærsangere – eller løvsangere – har 
man hørt? Man kan også bare nyde hele 
orkesteret – nyde naturens egen musik med 
alle dens variationer og særheder. Det er en 
lige så god oplevelse, som man kan tage 
med sig hjem.

Men så bliver det Sct. Hans – og så bliver her 
stille.

Sommertid med klask og kløe

Det hektiske forår bliver nu afløst af en mere 
stilfærdig tid – i hvert fald lydmæssigt. 
Fuglesangen daler, men fuglene er stadig 
aktive. Nu drejer det sig om ungerne. De skal 
klare sig og komme i god kondition. Så 
aktiviteten står på føde, føde, føde. Og der er 
mad nok. Det mærker man tydeligt, når man 

Nattergal Foto: Allan G Nielsen

Pungmejse Foto: Allan G Nielsen

Citronsommerfugl   Foto: Allan G Nielsen
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selv går rundt i mosen en julidag. Stik, klask 
og kløe. Myg er der nok af. Det kan være en 
ren pestilens, hvis ikke man værner sig mod 
overfald enten med myggeolie eller med god 
og tætsluttende påklædning. Myg er bestemt 
ikke de eneste insekter. Der er et væld af 
sommerfugle, guldsmede, biller, myrer, fluer, 
bier .... Og tager man et lille fiskenet med er 
der endnu mere at finde. Et par træk i en af 
de mange tørvegrave afslører et mylder af liv 
nede i vandet. Endnu flere insekter, larver osv.

Men der skal nok mere held til at opleve vel 
nok Danmarks sjældneste fisk, 
Dyndsmerlingen. Den er gennem de sidste 
årtier kun fundet i Sølsted Mose. For nogle år 
siden – i 2008 – blev der fanget 2 
eksemplarer i en af mosens grøfter. Siden er 
den ikke fundet. Derfor var det med stor 
spænding, at man her i 2012 gik i gang med 
at eftersøge dyndsmerlingen. Og efter en stor 
og ihærdig indsats lykkedes det. Der blev 
fanget i alt 6 eksemplarer. Dyndsmerlingen er 
stadig en del af den danske fauna. Så meget 
tyder på, at dens fremtidsudsigter helt og 
holdent afhænger af den fremtidige 
forvaltning af mosen. 

Dyr, fugle, insekter og fisk er dog ikke alt. 
Sølsted Mose rummer mange spændende 
planter. Der er stor variation i de forskellige 
plantesamfund. Der er vandfyldte mosehuller 
og tørvegrave, der er skovbevokset 
tørvemose, der er fugtig hede og tør hede, 
der er græsningsarealer, der er krat, der er … 
Så når man ikke kigger opad efter fuglene, 
kan man kigge ned efter planterne. Et lille 
udvalg af karakterplanter er kæruld, soldug, 

blærerod, kragefod, rosmarinlyng, 
klokkelyng, tranebær, porse, klokkeensian, 
tormentil og mange flere. Og så er der jo et 
par specialiteter, nemlig mosgøgeurt og 
kongebregne. Mosgøgeurt, der blomstrer i 
midten af juni, har et af sine ganske få 
danske voksesteder i Sølsted Mose. Faktisk 
findes den største forsamling netop her. De 
seneste år er der registreret flere end 100 
blomstrende individer. Dem skal der passes 
godt på. Også Kongebregnerne trives fint i 
mosen. Her er en pæn bestand af denne 
specielle og sjældne bregneart. 

Store dele af Sølsted Mose er oprindelig 
højmose, denne helt særlige og 
bevaringsværdige naturtype, der kun findes 
ganske få steder i landet. Typisk for højmoser 
er plantesamfundene, hvor de forskellige 
tørvemosser – spaghnum-mosser – er helt 
centrale for højmosens udvikling. En del 
steder i Sølsted findes der stadig 
spaghnummosser trods tørvegravning, 
afvanding og tilgroning. Derfor er der gode 

Kæruld Foto: Martin Iversen

Mos-Gøgeurt Foto: Martin Iversen
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muligheder for at få den oprindelige højmose 
tilbage, hvis mosens hydrologi genskabes. 
Der skal være mere vand og der skal ryddes 
krat. Bagefter skal mosen plejes og forvaltes 
på den rigtige måde. Det er hensigten med 
det store LIFE-projekt, som blev sat i gang i 
slutningen af 2011 og løber de næste 3-4 år.

Efteråret – tur-retur

I takt med at efteråret og vinteren trænger sig 
på, bliver mosen igen mere og mere 
fugletom. De mange småfugle og vandfugle, 
som har tilbragt forår og sommer i Sølsted, er 
nu på vej sydover. Vinteren skal tilbringes 
under mildere himmelstrøg. Så der kan blive 
langt mellem fuglene på en tur i Sølsted på 
en kølig oktober eller novemberdag. Dog 
kommer der også nye gæster nordfra. Flokke 
af sjaggere og vindrosler raster. Det samme 
gælder engpibere, finker, irisker og spurve. I 
stedet for synet af fuglene kan man smage 
på mosen i sensommeren og efteråret. Der er 
masser af bær – især brombær. Der er 
svampe, bl.a. rørhatte. Og dem er der jo 
ingen risiko ved at spise. Der kan samles 
urter, der er velegnede til den hjemmelavede 
snaps. Jo, mosen giver udfordringer til alle 
vore sanser.

Sølsted Mose – that’s life.

Som nævnt er der gang i et stort LIFE-projekt 
i Sølsted Mose, hvor mere end 200 hektar 
indgår i projektet, der har til hensigt at 
genskabe højmosen på de centrale dele. Det 
betyder kratrydning og højere vandstand. Til 
glæde for både planter, fisk, fugle og dyr. 
EU’s LIFE-ordning støtter projektet med 60 % 
af de samlede udgifter. Projektet 
styres af Tønder kommune, men det 
er Fugleværnsfonden der med i alt 
4,5 mio. projektkroner er den største 
danske bidragyder. Kun takket være 
generøs støtte fra A. P. Møllers 
Almenfond og fra 15. JuniFonden 
har dette kunnet lade sig gøre. Det 
er jo også Fugleværnsfonden der 
med sine ca 80 ha er den største 
lodsejer i mosen.

Det er således helt naturligt, at 
Sølsted Mose har meget høj 
prioritering i Fugleværnsfondens 
arbejde. Derfor har den frivillige 

arbejdsgruppe også en vigtig rolle at spille i 
forbindelse med pleje af mosen. Gruppen, 
der består af 10-12 naturvenner, udfører et 
stort og værdifuldt arbejde med at sørge for 
tilsyn, formidling, fylde folderkasser, tømme 
skraldespande, naturpleje, hegning til 
kreaturerne, lyngpleje, pasning af 
stisystemet, vedligehold af boardwalks og 
udsigtsplatforme. Og så skal der for resten 
også lige holdes øje med fuglene, med 
planterne, med fiskene og insekterne. Faktisk 
dukker der hvert år nye spændende arter op i 
mosen. Netop den direkte kontakt med en 
naturperle og muligheden for nye, 
spændende iagttagelser en sammen med 
godt og hyggeligt socialt samvær drivkraften 
for den frivillige arbejdsgruppe. Den sørger 
for at alt fungerer og at mosen ikke ligner 
noget der er lukket og slukket.

Åbningstider – det kender vi ikke til.

Der er ikke slukket og lukket i Sølsted Mose. 
Der er døgnåbent. Du er altid velkommen i 
naturen. Velkommen til at få nye spændende 
oplevelser. Og det er gratis. Ingen entré eller 
afgifter. Ingen prisskilte. Kun den ægte vare. 
Det eneste du skal medbringe er dine åbne 
sanser og din nysgerrighed. Så får du noget 
med hjem. Forhåbentlig så mange gode og 
herlige oplevelser, at du får lyst til at støtte 
Fugleværnsfondens arbejde med et gavebrev 
eller et frivilligt bidrag. Det takker vi for og det 
takker naturen for. Vi er kun et klik væk på 
www.fuglevaernsfonden.dk

Kontakt til Fugleværnsfonden: fvf@dof.dk 
eller martin.iversen@dof.dk
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HALK NOR
AF EGON JENSEN

Halk Nor er et unikt naturområde, der altid er 
spændende at besøge. Uanset hvilket 
tidspunkt af året man kommer, vil der aldrig 
være 2 dage, hvor man oplever eller ser de 
samme ting – der er altid overraskelser i 
vente.

Området har et areal på 218 ha. Heraf udgør 
Halk Skydeterræn (militært område) 36 ha.

Halk Skydeterræn ejes af græsninglauget 
Halk Søndermade og har været forpagtet til 
militæret siden 1923. Der er i 2000 lavet en 
drift- og plejeplan for de næste 15 år.

Halk Skydeterræn bruges blandt andet til 
afgræsning for 40-50 kreaturer, men udgør 
kun en del af Halk Nor.

Det er tilladt også at færdes på det militære 
område, men det er strengt forbudt at 
opsamle enhver form for ammunition som 
f.eks tomme patronhylstre. Findes 
ammunition skal dette meddeles til Haderslev 
kaserne.

Færdsel i området er naturligvis forbudt 
under skydning og sprængning. Foregår der 
skydning på området, er dette markeret ved 
en rød ballon på en høj mast.

Ved indkørselsvejen til skydebanen er der nu 
opsat et skilt med en oversigt over 
tidspunkter og datoer for skydninger i den 
aktuelle måned.

Noret består af overdrev - strandeng – klit – 
strandbred – lagunesø og udløb.

Adgang til området kan foretages fra 4 steder.

1. Fra p-pladsen ved Hejsager strandkiosk.
2. Fra campingpladsen ved Halk Hoved langs 
stranden.
3.Fra Brunsbjergvej (følg skiltet 
"Skydebanen"). Der kan køres helt hen til 
leddet.
4. Fra Brunsbjergvej (drej til højre ad en 
sandvej, hvor vejen deler sig – til venstre er 

hen mod campingpladsen).
Området er delt af udløbet og uanset man 
kommer fra Hejsager eller Halk, kan udløbet 
ikke forceres i almindelige gummistøvler. 
Vanddybden er svingende, men normalt ca. 1 
meter.

Beskrivelse af flora og fauna.

Der er set 187 fuglearter på lokaliteten

Der er fundet ca. 100 forskellige planter i 
området.

Der er fundet 6 forskellige slags 
dagsommerfugle i området, hvoraf de 2 er 
sjældne og truede.

I området findes en pæn kaninbestand. 
Desuden ses der af og til harer, rådyr, ræv og 
ilder.

Ynglefugle

Ynglefuglebestanden er meget svingende. 
Inden for de sidste 5 år er der konstateret 
følgende ynglefugle: Knopsvane – grågås – 
gravand – gråand – toppet skallesluger – 
strandskade – stor præstekrave – vibe – 
rødben – havterne – splitterne – klyde - 
digesvale – sanglærke – engpiber – hvid 
vipstjert – rørspurv.

Arter der tidligere har ynglet og som måske 
kommer igen: Dobbeltbekkasin – dværgterne 

Gravænder Foto: Svend Ove Jensen
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– alm. ryle og rørhøg. 

Arter som måske kommer: Stor 
kobbersneppe – ederfugl.

Vinter- og trækfugle

Arter der ses i vintertiden og i træktiderne 
inden for de sidste 5 år med maks.tal:

Grågås 1600 – knopsvane 17 – sangsvane 
130 – skarv 160 – ederfugl  6000 – troldand 
12 – krikand 12  - spidsand 12 – hvinand 38 – 
skeand 5 – gravand 68 – pibeand 410 – 
fiskehejre 18 – svartbag 42 – hættemåge 240 
– splitterne 30 – havterne 32 – dværgterne 3 
– toppet skallesluger 69 – toppet lappedykker 
27 – strandskade 24 – vibe 220 – rødben 12 
– st. præstekrave 17 – mudderklire 16 – 
hvidklire 6 – klyde 12 – stor regnspove 52 – 
strandhjejle 32 – hjejle 800 – alm. ryle 35 – 
stor kobbersneppe 8 – sanglærke 66 – 
engpiber 35 – snespurv 52 – bjergirisk 160.

Periodiske arter

Visse perioder af året ses følgende arter: 
Havørn – fjeldvåge – musvåge - rørhøg – 

vandrefalk – tårnfalk – knortegæs – 
mudderklire – bomlærke – stenpikker – stor 
tornskade.

Specialiteter

De sidste 10 år er følgende specialiteter set – 
dog kun i få eksemplarer:

Rød – sortlom – skestork – dværgfalk – 
kærløber – alm. – lille og storkjove – lomvie – 
alk – mosehornugle – bjerglærke – storpiber 
– blåhals – stor tornskade – lapværling – 
rødhovedet tornskade.

Foto: Knud Erik Vinding

Stor tornskade Foto: Egon Iversen
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LYNKURSUS I 
BESTEMMELSE AF GÆS

AF BJARNE NIELSEN
Grågås, Anser anser

Stor, ensfarvet grå med lysere forvinge, stort 
pink næb, pink ben og fødder

Jizz : ... stor grå gås med lys forvinge

 

Sædgås, Anser fabalis

Lidt mindre end Grågås, ensfarvet mørkgrå, 
gule ben, langt sort/gul næb

Jizz : ... stor grå gås med mørk hals og hoved 
og mørk forvinge

Kortnæbbet gås, Anser brachyrhynchus

Lille og kompakt, kort mørk hals, kort 
sort/pink næb, pink ben og fødder, ret lys 
forvinge, ret ensfarvet bryst

Jizz : ... lille, kompakt og korthalset grå med 
meget lille næb

Blisgås, Anser albifrons

Ensfarvet mørkgrå, på størrelse med 
Sædgås, sorte tværstriber på bryst og bug, 
smal hvid blis der går op i panden, gule ben, 
pink næb - dog orange næb ved Grønlandsk 
blisgås. Unge blisgæs dog uden sorte 
tværstriber og hvid blis

Jizz : ... mellemstor gås med blis og stribet 
bug
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Dværggås, Anser erythropus

Meget lille, ensfarvet mørkgrå, færre sorte 
bryststriber end Blisgås, gule ben, pink næb, 
hvid blis der er bred og går helt op på issen

Jizz : ... meget lille grå gås med meget stor 
blis der går helt op på issen

 

Snegås, Anser caerulescens

Helt hvid med sorte vingespidser, pink næb 
og ben

Jizz : ... helt hvid gås med sorte vingespidser

 

Indisk gås, Anser indicus

Grå, hvidt ansigt, sort baghals, to sorte 
tværstriber i nakken, gult næb og ben

Jizz : ... meget lys gås med sorte striber i 
nakken

 

Canadagås, Branta canadensis

Stor, mørkgrå med sort hals og hoved, hvid 
hage, sort næb og ben

Jizz : ... stor mørk gås med sort hals og hvid 
hage

 

Bramgås, Branta leucopsis

Lille, kontrastrig, sort hals, mørkgrå overside, 
næsten sort vingeunderside, hvid bug, hvidt 
ansigt, sort næb og ben

Jizz : ... ret lille sort og hvid gås med hvidt 
ansigt

Foto: Ole Krogh
Foto: Gabor Graehn

Foto: Gabor Graehn
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Knortegås, Branta bernicla

Lille, meget mørk næsten sort overside samt 
vingeunderside, sort hals med hvid plet på 
siderne, sort næb og ben

Jizz : ... lille næsten helt sort gås med hvid 
plet på begge sider af halsen

Rødhalset gås, Branta ruficollis

Meget mørk næsten sort i flugten, rødbrun 
hals, hvide tegninger i ansigtet, hvid 
tværstribe over brystet, hvid længdestribe 
ved vingebasis på undersiden, hvid bageste 
del af bug

Jizz : ... lille kompakt og mørk gås med tyk 
hals og meget kort næb

 

Nilgås, Alopochen aegyptiacus

Kontrastrig, sort overvinge med hvide 
armdækfjer, brun ryg og undergump, gråbrun 
hals, hoved,  bryst og bug, sorte armsvingfjer 
og håndfjer på vingeunderside

Jizz : ... skarp kontrast mellem det sorte og 
hvide i vingerne

Foto: Gabor Graehn

Gåsefotos uden angivelse af fotografen er 
taget af artiklens forfatter
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Vidste Du at...

-Gæssenes fordøjelsessystem ikke er 
særligt effektivt
-det kun optager ca. 25-30 % af 
næringsstofferne i planteføden (mod 70-
80% hos fx. koen)
-tarmpassagetiden ligger på kun ca. 1 time 
(mod 1-2 døgn hos koen)
-gæssene derved kan spare på vægt 
(køerne behøver jo ikke flyve) men skal 
spise det meste af tiden

-både Indisk Gås, Canadagås og Nilgås 
er indførte arter
-bestanden i Nordeuropa stammer fra 
undslupne parkfugle
-Indisk Gås normalt yngler i Centralasien 
men overvintrer syd for Himalaya
-Indisk Gås på trækket flyver på op til ca. 
9000m højde

-både Dværggås og Rødhalset Gås er 
ganske sjældne i Danmark
-der formentligt yngler mere end 4000 
grågæs i Danmark
-tamgåsen stammer fra grågåsen...
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HVAD MED AT
KIKKE PÅ FUGLE I POLEN?

AF KAJ ABILDGAARD

Ja, men det er da ikke nogen dårlig ide. Vi, 
Orla og Vera Jessen, Anne og Gabor Graehn, 
Lars Peter Hansen, Peter Kjer Hansen, Bent 
Hylsebeck og Kaj Abildgaard, kunne da ikke 
modstå fristelsen, da vi fik chancen. Så 
omkring månedsskiftet april/maj 2012 var vi 
rundt for at se, hvad noget af Polen kunne 
byde på.

Vi fandt et fly til en rimelig pris, Hamborg til 
Warszawa, som vi kunne komme med, og i 
den polske lufthavn holdt en minibus klar til 
vores rundtur. Vores første mål var en mindre 
by og område Bialowieza, som ligger tæt ved 
grænsen til Hviderusland, så tæt, at vi en af 
dagene blev holdt op at 
grænsegendarmerne, som ville se vores pas. 
Hvis man så bare havde husket det, så var 
det nok gået nemmere, men vi fik dog lov at 
gå igen.

På hele vores tur var vejret upåklageligt. I 
skovene, som var dejligt uplejede, og hvor 
løvet endnu ikke var sprunget ud, kunne vi 
nyde synet af et dejligt blomstertæppe først 
og fremmest med anemoner.

I skoven var der masser af fugle. De havde 
selvfølgelig forårsfornemmelser og sang 
lystigt. Hvidhalset fluesnapper så vi i 
hundredevis. Det var en dejlig ny art for os 
alle. Et par hjerper (en hønsefugl) var også 
spændende.

Med de mange gamle træer var egnen et 
rigtigt spætteland. Med en lokalguide fik vi lov 
at komme ind i et ellers afspærret område. 
Her fik vi set de sjældne spætter, hvidrygget 
spætte og gråspætte, som vi begge fandt ved 
deres redehuller. Herligt. Der, hvor vi boede, 
fik vi set lille flagspætte og hørt og set en del 
vendehalse. Når vi var tidligt ude, hørtes pirol 
og drosselrørsanger.

En aften skulle vi på ”uglejagt”. Det gjaldt 
specielt spurveugle og perleugle. Det 
lykkedes os at høre dem, men de ville ikke 
vise sig frem. Til gengæld oplevede vi 
vildsvin med unger løbende over vejen.
Ved landsbyens indfaldsveje var der 
advarselsskilte mod bison på vejen, så dem 
ville vi gerne se. Det blev dog kun til fodspor. 
Kun Vera var meget tidligt oppe om 
morgenen og fik set et par stykker. Til trøst fik 
vi hørt ulvehyl en morgen.

Hvidhalset fluesnapper  Foto: Bent Hylsebeck

Foto: Peter Kjer Hansen
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Efter 4 overnatninger drog vi videre til næste 
sted. Forinden havde vi kunnet sætte kryds 
ved lille skrigeørn, tretået spætte, 
grønspætte, mellemflagspætte, hedelærke, 
hærfugl, rørdrum og savisanger. Undervejs 
havde vi desuden fornøjelsen af en 
citronvipstjert.

Det nye sted, vi kom til, var Biebrza området 
nær byen Wizna. Det hus, vi skulle bo i, lå 
ude på landet med en flod løbende tæt forbi. 
Her kunne vi se masser af ynglende og 
fouragerende terner, sortterne, hvidskægget 
terne og hvidvinget terne. Ikke langt derfra 
var der hvide og sorte storke, traner, 
sølvhejrer og masser af forskellige andearter.

Vi skulle en dag på tur rundt ad en afmærket 
sti i mosen. Orla og Bent valgte at blive ved 
bilen.  Jeg havde mine travesko på og 
passede i starten på, at de ikke fik mudder op 
ad siderne. Efterhånden blev stien dog noget 
våd, men vi kunne dog klare os ved at træde 
på tuerne. Værre blev det, da vi kom til noget 
som lignede en vej eller å, 5-6 m bred og 

uden tuer. Nu gjaldt det virkelig om at passe 
på. Efterhånden kunne vi ikke gå uden at 
vade i vand (mosevand) og både sko og 
strømper blev våde. Da vi efter 2 timers 
vandring kun var kommet 2 km frem, og der 
ingen udsigt var til bedring, tværtimod, valgte 
Lars P., Peter og jeg at vende om. Vi var nok 
kun nået en tredjedel rundt. De tre andre, 
Gabor, Anne og Vera, fortsatte uforfærdede 
og måtte kæmpe sig igennem lige så langt et 
stykke endnu, før det blev bedre. I alt var de 
6 timer om turen. Som sagt vi andre vendte 
om. På tilbageturen var der ikke så meget 
med at passe på sko og strømper, men vi 
skulle dog især passe på de steder, hvor man 
trådte i til knæet, hvilket vi vist alle prøvede.
Vores sokker og sko/støvler var møgbeskidte 
og våde af mosevand og mudder efter denne 
tur, og hjemme forestod en grundig 
rengøring. Mine sko var så våde, at de først 
blev tørre efter at have stået i solen en hel 
dag.

Vi var også på aftentur i det store 
vådområde. Det gav tredækkere på 
danseplads, lærkefalk, vandsanger, plettet og 
lille rørvagtel, vandrikse og engsnarre samt 
nogle elge.
En anden aften kunne vi iagttage 
svømmende bævere, mens natravnen sang 
lidt længere væk.

Lille Skrigeørn Foto: Gabor Graehn

Citronvipstjert Foto: Gabor Graehn

Hvidvinget terne    Foto: Bent Hylsebeck
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På mange af vore dagsture kunne vi ikke 
undgå at komme i nærkontakt med de våde 

områder. Så er det godt at få en hjælpende 
hånd.

Det blev til en god tur, vel tilrettelagt, og det 
gode vejr satte prikken over ”i”et. I alt nåede 
vi op på 153 arter.

SKARVEN – IKKE ALTID LIGE VELSET
af Kaj Abildgaard

Skarven har mange fjender, ikke mindst 
blandt fiskerne. Der er heller ingen tvivl om, 
at den gør skade i fiskernes net, hvor den 
ikke bare tager for sig af retterne, men også 
ødelægger nogle af de fisk, som sidder i 
garnene. Og den har stor appetit.
Fuglens udbredelse følges årligt af Århus 
Universitet, som i år melder ud, at den er i 
fremgang med ca. 10%.
Her i landet er der optalt 27.000 reder, hvor 
vi for 10 år siden havde 39.000. 

I Danmark har vi omkring 65 
ynglelokaliteter. Omkring Sønderborg er der omkring 250 reder ved Oldenor og ved 
Slotssøen i Gråsten ca. 50.
Skarvungerne især er en yndet spise blandt havørnene, som derfor tit ses ved kolonierne.

Foto: Dennis M Langholz

Storkerede Foto: Gabor Graehn

Foto: Kaj Abildgaard
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SET OG HØRT 
AUGUST - OKTOBER 2012

AF KARL SCHLICHTER
Oplysningerne til oversigten er taget fra DOF-
basen, hvor det hovedsageligt er de 
bemærkelsesværdige fugleobservationer, 
som danner grundlag. Det skal derfor 
samtidigt være en opfordring til alle, at man 
indtaster sine observationer i DOF-basen. 
Visse arter er markeret med (SU), og derfor 
skal observationen først forbi 
Sjældenhedsudvalget, før en endelig 
godkendelse accepterer observationen. 

Perioden er startet noget trægt, hvor der ikke 
har været ret mange meldinger om sjældne 
eller bemærkelsesværdige fuglearter. Selv 
om der har været stor aktivitet i august 
måned, så var der i august måned slet ingen 
observationer, som berettiger omtale her i 
artiklen. Lidt bedre blev det i september, for til 
sidst i oktober måned at blive helt specielt. 
Flere SU-arter og her iblandt andet en helt ny 
art for Danmark.  

Efter oplistningen af de gode observationer, 
som er sket i de 3 måneder august til og med 
oktober 2012, er der en status fra 
Sjældenhedsudvalget på de arter, som er 
blevet set i Sønderjylland, og som skal 
forelægges Sjældenhedsudvalget.

August
Ingen bemærkelsesværdige observationer i 
denne måned.

September
Hvidbrynet løvanger - set 29.9 og 30.9 ved 
Landsende og Stormengene på Rømø.
Steppehøg - set 30.9 både Høruphav og 
Mommark havn
Lille fluesnapper - set 26.9 i Lakolk By, 
Rømø
Lille kjove - 2 styk set 25.9 ved Kragesand

Oktober
Hvidbrynet løvanger - set ved Astrup Sø og 
forskellige steder på Rømø.
Lille fluesnapper - set 17.10 i Toftum, Rømø

Amerikansk Hjejle (SU) - set 18.10 - 26.10 
på Ballum og Husum Enge
Dværgværling (SU) - set 4.10 på 
Landsende, Rømø
Prærieløber (SU) - set 3.10 - 24.10 på 
Ballum Enge
Sibirisk Hjejle (SU) - set 3.10 - 18.10 på 
Ballum Enge
Storpiber - set 8.10 på Ballum Enge og 
11.10 i Havneby, Rømø
Tredækker - set 8.10 på Brunsnæs Hage
Tornhalesejler (SU) og ny art for Danmark -
set 21.10 på Juvre, Rømø

Status fra Sjældenhedsudvalget den 15. 
november 2012

Der er her medio november måned følgende 
sager fra Sønderjylland, som er eller har 
været under behandling ved 
Sjældenhedsudvalget.
Amerikansk sortand (maj 2011)
Hvidskægget terne (maj 2012) 2 rapporter
Stylteløber (maj 2012) 2 rapporter
Gåsegrib (juli 2012)
Amerikansk Hjejle (okt. 2012)

Godkendte observationer: Ingen siden sidst

Sjældenhedsudvalget har siden senest 
behandlet observationen af Jagtfalk i april 
2012 og forkastet den.

Lille Kjove 1K      Foto: Helge Sørensen
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Generalforsamling i

Ornitologisk Forening for 

Als & Sundeved
afholdes på Skovridergården i Sønderskoven

 

søndag den 27. januar 2013 kl. 15.00

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det 
forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til 
foreningens love afsnit 5. (+ evt. suppleanter)

6. Valg af 2 revisorer til revision af regnskabet.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

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

 

Foreningen gi’r en øl eller vand.

 

FORINDEN KL.13.00 VIL VI GÅ EN LILLE TUR I SKOVEN OG 
SE PÅ ÅRSTIDENS FUGLELIV. 
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Program for dagen:

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

Vi mødes på P-pladsen ved Gram Slotskro.

Find Gram Slotskro: http://www.gramslotskro.dk/

Kl. 10:20 - 12:00: Fugletur i Gram Slotspark.

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

Såfremt du ønsker at deltage i frokosten, skal du tilmelde dig 
senest lørdag den 26. januar 2013 meget gerne ved e-mail 
e.iversen@stofanet.dk eller på telefon 74 41 57 19.

Kl. 13:00 - 14:00: Foredrag ved Morten D. D. Hansen.

Der er rigtig mange fugle, der klarer sig aldeles udmærket i det 
danske kulturlandskab. Men der er også en mængde fugle, som 
har det rigtig hårdt, og de har en række ting til fælles. Og disse 
ting har de til fælles med sjældne planter og insekter. Kom & hør, 
hvad der går godt i den danske natur, og hvad der går knapt så 
godt.

Kl. 14:00 - 15:00: Medlemmers oplevelser (f.eks. fotos fra årets 
løb) - kaffe - hyggeligt samvær.

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

Årsmøde og Generalforsamling i 

Dansk Ornitologisk Forening 
Lokalafdelingen i Sønderjylland

Søndag den 3. februar 2013
Gram Slotskro
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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 :

Egon Iversen, Helle R. Boesen, Per Janfelt.

Grethe Kristensen ønsker at udtræde af bestyrelsen – 
og bestyrelsen foreslår suppleant Gerd Bonnesen
som medlem af bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer - på valg er:

Birger Christensen og  Egon Jensen.
8. Valg af medlemmer og suppleanter til DOF's

repræsentantskab.
9. Forslag fra medlemmerne.
10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til pkt. 9 må for at kunne behandles på 
generalforsamlingen være formanden i hænde senest d. 12. 
januar 2013.

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

Generalforsamling 2013 
for DOF-Sønderjylland

Søndag den 3. februar 2013 
Gram Slotskro

Kl. 15:00 - ca. kl. 17:00
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Jul i Søgård Skov
Søndag d. 26. december kl. 10:00 - 12:00.
Jeg går igen 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 
og en del andefugle i Søgård Sø. Tag selv 
varm kaffe med.
Mødested: Kør forbi Søgård kaserne ad 
Søgård Hovvej til P-pladsen midt i skoven.
Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19.
Arr.: DOF-Sønderjylland

Vinterfugle i Lindet Skov
Søndag den 6. januar 2013 kl. 15:00 - 17:00.
En tur gennem Lindet Skov, hvor vi hører 
skovens vinterfugle - og måske tranerne fra 
Hønning Mose - gå til ro. Den store hornugle 
tuder derefter natten i gang.
Mødested: P-pladsen ved hundeskoven 
(Arnumvej ud for Allerupvej).
Turledere: Jesper Leegaard, tlf.: 25648690 - 
Peder Moesgaard, tlf.: 78781364
Arr.: Caretakergruppen (Lindet Skov) / DOF-
Sønderjylland

Tørning Mølle og Christiansdal 
Vandkraftværk
Lørdag den 19. januar 2013 kl. 10.00 - 13.00
Vi går gennem Teglholt Skoven til 
Christiansdal Vandkraftværk. Vi tager en 
snak om alt, hvad vi ser og håber især på 
vandstær og isfugl. Tilbage ved Tørning 
Mølle slutter vi af med de medbragte 
madpakker. Medbring også noget varmt at 
drikke. 
Turledere: Helle Regitze Boesen, 40781620, 

hrb@regis.dk og Elisabeth Bech, 20406919, 
elisabeth.bech@gmail.com
Arrangør: DOF Sønderjylland/ Haderslev 
Lokalgruppe

Rendbjerg/Marina Minde
Lørdag den 9. februar 2013 
kl. 9:00 til ca. kl. 12:00.
Godt sted for iagttagelse af vintergæster.
Mødested: Marina Minde. Man kører ned til 
lystbådehaven ½ km øst for Egernsund. 
Turleder: Orla Jessen. Tlf. 74 44 20 72. 
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland

Ørnens dag ved Slivsøen
Søndag den 17. februar 2013 
kl. 10:00 - 14:00
DOF-Sønderjylland er klar ved Slivsøen. Her 
vil vi kigge efter havørnene, fortælle om 
deres levevis og om DOF’s bestræbelser på 
at beskytte den voksende bestand. 
Fra parkeringspladsen kan vi være heldige at 
se Slivsø-parret som gerne bruger et stort 
træ som observationspost.
Mødested ved P-pladsen på Bræråvej.
http://map.krak.dk/m/aixoK

FUGLETURE OG 
ARRANGEMENTER I 
SØNDERJYLLAND
OAS/DOF-SØNDERJYLLAND

Råge Foto: Knud Erik Vinding
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Kontaktpersoner: Helle Regitze Boesen, tlf.: 
40781620 - Lene Rasmussen,  21657199 
Arr.: DOF-Sønderjylland

Ørnens dag ved Ballum Sluse
Søndag den 17. februar 2013 
kl. 10:00 - 14:00
DOF-Sønderjylland er klar ved af Ballum 
Sluse. Her vil vi kigge efter havørnene, 
fortælle om deres levevis og om DOF’s 
bestræbelser på at beskytte den voksende 
bestand. Der er også mulighed for at se 
vandrefalk og fjeldvåge samt flere arter af 
ænder og store flokke af gæs. Der er stillet 
teleskoper op, så alle kan komme til at se 
fuglene ”tæt på”. Kom og oplev et 
enestående naturområde, som nu er en del 
af Nationalpark Vadehavet. Et område, som 
skifter væsen i forbindelse med vejret og 
tidevandet, og som fuglene indretter sig 
fuldstændigt efter.
Mødested ved Ballum Sluse.
Kontaktperson: Karl Schlichter. Tlf. 74 66 13 
96 el. 21 45 09 13

Ugle-lytte-tur i Lindet Skov
Fredag den 22. februar 2013 kl. 19:00 - 21:00.
En tur gennem Lindet Skov, hvor vi lytter efter 
skovens ugler. Er vi heldige hører vi både 
natugle, stor hornugle og skovhornugle.
Mødested: P-pladsen ved hundeskoven 
(Arnumvej ud for Allerupvej).
Turledere: Jesper Leegaard, tlf.: 25648690 - 
Peder Moesgaard, tlf.: 78781364
Arr.: Caretakergruppen (Lindet Skov) / DOF-
Sønderjylland

Trillen, Sydals
Søndag den 24. februar 2013  
kl. 10:00 til ca. kl. 12:00.
Der ses normalt mange vintergæster såsom 
ænder, skalleslugere og svaner.
Mødested: P-pladsen i skoven lige før 
Høruphav. 
Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.
 
Fugle og Naturkvalitet og Morten D. D. 
Hansen
Søndag den 27. februar 2013 
kl. 19:00 - 21:00
Hardcore biologen, Morten D.D. Hansen, 
kendt fra TV's Bidt af Naturen, kommer med 
sit bud på: Fugle og Naturkvalitet. 
Vådområder har ornitologers store interesse. 
Ved etablering af nye vådområder har 
fuglene kvitteret ved at indfinde sig dag 1. 
Storken er nu ikke vendt tilbage og for andre 
fugles vedkommende er situationen faktisk 
forværret. Hvorfor går det galt, hvilken natur 
er det vi skal prioritere hvis vi virkelig vil gøre 
mere for den danske biodiversitet?
Mødested: Kulturhus BISPEN, Månen
Tilmelding til Helle Regitze Boesen 
40781620, hrb@regis.dk senest 26. februar
Arrangør: DOF-Sønderjylland og Haderslev 
Bibliotekerne

Ketting Nor, Als
Søndag den 3. marts 2013 kl. 10:00 - 12:00.
Om vinteren ses gerne stor og lille 
skallesluger, hvinænder m.m.
Mødested: Ved dæmningen over Noret. 
Gummistøvler anbefales. 
Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73. 
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.
 
Kegnæs (Hartsø mv.) 
Lørdag d. 23. marts 2013 kl.10:00 - kl.13:00
Sidste år havde vi en god tur, så vi prøver 
igen en tur til Kegnæs. Under gode forhold 
kan der være meget at se på ved Hartsø.
Mødested: P-pladsen lige efter Drejet.
Turleder: Hans Jørgen Leth Hansen. Tlf. 29 
78 69 70.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 

Nordlig halemejse     Foto: Bent Hylsebeck
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