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DETTE NUMMER AF PANURUS
AF GERD BONNESEN

I år er det 50 år siden at OAS blev stiftet med
henblik på at danne et fællesskab omkring
fuglene på Als og Sundeved. I denne anledning
giver Martin Iversen et herligt ”potpourri” over
sine oplevelser og indtryk fra sine første år i
foreningen. Det var dengang, at man ”birdede”
på cykel eller knallert, at fuglelokaliteter såsom
Gråstenskovene befandt sig en dagsrejse borte,
og Panurus blev lavet på maskinskrevne
stencils. Meget har ændret sig siden. Nu tager vi
uden videre på en rask dagstur til Vadehavet i
bil, og Panurus bliver redigeret på et desktop
program og er fyldt med farvefotos. Men
fugleinteressen er den samme og foreningen
lever i bedste velgående på halvtredsinds-
tyvende år.
Gert Fahlberg beretter om, hvordan OAS har
spillet en vigtig rolle som katalysator for hans
fugleinteresse.
Foreningen afholder et jubilæumsarrangement
lørdag d. 19. september kl. 13. Se nærmere
herom på side 5 her i dette nummer af Panurus
og på http://oasweb.dk/turprogram.html

Panurus byder også på 2 finurlige iagttagelser af
2 af vores almindelige arter: Troels Torstein
giver et enestående og dramatisk indblik i
familielivet hos et mursejlerpar, som denne
sommer indtog en stærekasse i hans have.
Hans Hagge deler nogle virkeligt søde
fotos af en ynglende misteldrossel i en
vægampel ved sin hoveddør. Det er
eksempler på iagttagelser af
overraskende adfærd hos vores fugle,
som er virkelig interessante for andre
medlemmer at læse om.

Hans Christensen har udover at
registrere sortspætter til ATLAS III også
haft lejlighed til at registrere en række
andre arter på sit ”franske visit” i
projektet, og det beretter han om i sin
artikel.
Anden sæson af Atlas III projektet er ved
at være ovre og Bjarne Nielsen giver en
status over projektet og en beskrivelse
af Atlas III lejren, som blev afholdt ved
Agerskov i juni måned.  Her skildrer han
2 dramatiske oplevelser oplevet af ham

og Karen Raagaard, hvoraf man kan drage den
konklusion, at det måske ikke så meget er de ny
indvandrede ulve vi skal frygte at møde i
landsdelen, som de lokale individer af Homo
Sapiens, som man tydeligvis kan risikere at
møde nogle særdeles skumle udgaver af, når
man birder i nærheden af ejendomme i
landbrugslandskabet.

Efter en usædvanlig kølig sommer med
dagstemperaturer på ofte mellem 14-16 grader,
har august taget stærk revanche med varme og
masser af sol. Vadefugle i titusindvis er nu i
færd med at tanke op i vadehavet inden deres
videre færd mod varmere himmelstrøg, og snart
følger rovfuglene og småfuglene. Fuglene
trækker og det trækker i fuglefolket. Nu skal vi
ud og nyde efterårets fugletræk. En mulighed
kunne jo være at tage til det fremragende
fugleområde Hamburger Hallig i Nordfriesland
lidt nord for Husum. Elisabeth Bech reklamerer
for området i sin artikel, og opfordrer danske
fuglefolk til at aflægge et visit i NABUs infohytte i
området, hvor hun og Lene Rasmussen har fået
lov at have vagten i 2 dage. Og så er der jo som
altid de mange fugleture som OAS og DOF-S
afholder, hvor du er i godt selskab med
hyggelige fuglefolk og erfarne guider.
Vi mødes derude!

Fiskeklub Foto: Hans Hagge
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KORT NYT
Bioblitz på Rømø den
13.september

Bioblitz går ud på i løbet af et døgn at finde så mange
spændende, sjove, almindelige, seværdige, sjældne,
pudsige, grimme, farlige, truede, sparsomme,
smukke … arter som muligt. Det omfatter alle
grupper: mosser, laver, planter, insekter, bløddyr,
leddyr, padder, krybdyr, pattedyr, fugle, fisk …… kort
og godt alt levende (og lidt dødt). Da vi havde BioBlitz
i Sølsted Mose for godt et år siden, blev resultatet en
samlet artsliste på mere end 1000 forskellige arter.
På BioBlitzen deltager en række af landets
superdygtige biologer, fagfolk … naturnørderne, der
er begejstrede og engagerede.
Så sæt kryds i kalenderen d. 13. sept. og kom til
Rømø. Man kan komme og gå som man har tid og lyst til. Og hvis du har mulighed for at hjælpe
med nogle praktiske ting, f.eks. ved “lejren”, så må du meget gerne give mig en melding på mail
eller telefon.
Martin Iversen
Formand for Fugleværnsfonden
+45 30494936
martin.iversen@dof.dk

Søndag d. 13. september er der planlagt en BioBlitz ved
Vadehavsområdet.

Udgangspunktet
bliver sydspidsen af
Rømø ved Fugleværnsfondens reservat, Stormengene.
Her starter BioBlitzens offentlige del kl. 10.00 for enden
af Stormengevej, hvor der oprettes base.
Arrangører og drivkræfter i BioBlitzen bliver Morten DD
og Marianne Graversen fra Naturhistorisk Museum i
Århus sammen med Fugleværnsfondens egen
naturvejleder, Allan G. Nielsen.
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Alternativ Misteldrosselrede
Hans Hagge har indsendt billeder

af en lidt usædvanlig
misteldrosselrede.

Alle 4 unger kom på vingerne.

Så fylder OAS 50 år
af Kaj Abildgaard

Den 26. sept. 1965 samledes en gruppe unge mennesker i Sønderborg og fandt ud af,
de ville lave en fugleforening, som kom til at hedde Ornitologisk Forening for Als og

Sundeved. Det må vi selvfølgelig markere. Vi har derfor besluttet, at vi lørdag den 19.
sept. vil lave en lille tur, og Bundsø vil som nyetableret lokalitet være et oplagt sted.

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

Vi vil her kikke på de fugle, som på det tidspunkt måtte være der.

Klokken 15.00 vil vi fortsætte til Dyvig Badehotel, hvor vi vil være vært for en kop kaffe
med brød. Invitationen gælder alle vores medlemmer, og man må tage ægtefælle eller
fugleinteresseret bekendt med. Af hensyn til bestilling af kaffe mm bliver vi nødt til at få

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

være nogen, som har kørselsbehov, så lad os det også vide.

Bemærk: tilmeldingsmailadressen i sidste nummer stod forkert.
Den er abildgd@stofanet.dk
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WAS FLIEGT DENN DA?
EN NY FORENING

AF MARTIN IVERSEN
”Was fliegt denn da” – dengang i 60-erne?
Dengang da der ganske vist var fugle – masser
af fugle – men ikke mange til at nyde dem, se
dem, studere dem, tælle dem. Dengang da der
ikke var en forening, der kunne organisere
fugleelskernes ønsker.

Vi er tilbage i 1965 – for præcis
50 år siden. På Als og
Sundeved var fuglefolket
fåtalligt. Enkelte meget dygtige
og erfarne folk var der. Rigtige
ornitologer. Og en lidt større
gruppe af skrappe fuglekendere – feltfolk. En
god portion fugle- og naturelskere. Samt nogle
opkomlinge, der både mente at vide det hele, og
dog stadig havde meget at lære. Men alle med
glæde og gejst ved at se på fugle – hver for sig.

Nu skulle der samling på tropperne, så man
kunne få opbygget et fællesskab omkring
interessen. Den største drivkraft for at få dannet
en fugleforening var så ubetinget Per Ketil. Så
Per tog kontakt til fuglefolk på
Sønderborgegnen. Men hvem er de og hvordan
skaffer man kontakt til dem. Man spørger
naturligvis den ornitologiske nestor, Olaf
Behrends.

Behrends havde siden 1930-erne opnået et
indgående kendskab til fuglelivet i Sønderjylland
– i særdeleshed på Als. Han havde været med til
at opdage en række arter, der var under
indvandring til Danmark fra vores nabo mod syd.
Behrends var i det hele taget meget orienteret
mod Tyskland – således også i ornitologisk
henseende. Så den store ornitologiske viden var
koncentreret på adressen i den øvre del af
Perlegade i Sønderborg. Her var Behrends ejer
af byens gamle velrenommerede farveri og
renseri. Her var der kunder der kom og gik med
deres gode tøj. Her var der andre kunder i
bagbutikken, nemlig fuglefolk, der gerne ville
fortælle om egne oplevelser, men også gerne
ville høre nestoren fortælle om tidligere tiders
fuglerigdomme ved Birkepøl, ved Hartsø, ved

Sandbjerg eller om oplevelserne fra tagvinduet i
ejendommen. Tagvinduet var en
trækfuglelokalitet i særklasse.

Per Ketil fik en portion navne og adresser fra
Behrends og en sommerdag i 1965 mødtes en

pænt stor forsamling af
fuglevenner ved Sønderborg
Slot. Dog ikke Behrends.
Forenings- og
organisationsarbejde var ikke
just en topprioritet. Men
forsamlingen var handlekraftig.

Der blev sikkert også set på fugle, men det
vigtigste resultat var dog, at man enedes om
formelt at stifte en forening med vedtægter,
formål, kontingent, bestyrelse etc. Kort sagt alt
det der kendetegner en pæredansk organisation.
Så der blev holdt generalforsamling på en af
Sønderborgs skoler, vistnok Ahlmannskolen
(eller Sønderskovsskolen).

Den første bestyrelse blev dannet. Som
initiativtager var Per Ketil selvskreven.
Derudover var K. Gerlach og H. E. Harboe med.
Sundevedsiden var repræsenteret med lærer
Flemming Gormsbøl fra Broager og læge H.
Busch ligeså fra Broager. Mændene var ikke
alene, for Mette Viggo Jørgensen kom som
ganske ung og eneste kvinde ind i bestyrelsen.
Det var alle gode og dygtige folk, der med ildhu
ville styrke fuglesagen og kendskabet til fuglene.
Og det skulle ske gennem Ornitologisk Forening
for Als og Sundeved.

I de samme år søgte man også fra den store og
landsdækkende Dansk Ornitologisk Forening
(DOF) at få etableret en sønderjysk afdeling – et
feltudvalg sådan som man var i gang med at
etablere andre steder i landet. Det skulle bygges
op omkring kendte fuglenavne som Vagn
Liengaard, Niels Thomsen, Ib Weng, Søren
Essendrop og naturligvis Per Ketil og Olaf
Behrends. Den 19. juni 1966 blev det
sønderjyske feltudvalg en realitet på et møde i
Tinglev. Nu var der 2 fugleforeninger i

”Men alle med glæde
og gejst ved at se på
fugle – hver for sig.”
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landsdelen. Det blev starten på et varigt
samarbejde mellem OAS og DOF, hvor man
især arrangerede fælles fugleture i
Sønderjylland og – når det gik vildt for sig – til
Blåvand. Det blev dog OAS, der kom til at tegne
butikken i de første mange år. OAS arrangerede
fugleture – masser af fugleture. Nu ville man
virkelig udbrede kendskabet til fuglene.

Selv gik jeg dengang i 1.
real på Statsskolen i
Sønderborg. En dag i
starten af september hang
der en seddel på en af
skolens opslagstavler. En
anden fyr – en fra 2. real –
stod også og læste sedlen.
Det handlede om en
fugletur. Man kunne blot
møde op ved
Sønderskoven … jeg tror
det har været en søndag
formiddag, for dengang gik
man jo i skole om lørdagen.
Ganske rigtigt var fyren ved
siden af også interesseret i
fugle. Det var Erik – Erik
Biel fra Guderup. Vi blev
enige om at det kunne være
spændende at møde op
ved Sønderskoven. Der var
jo udsigt til rovfugletræk –
især musvåger og
hvepsevåger. Det blev starten på et livslangt
venskab.

Vejret var – sådan husker jeg det – ganske godt
denne septemberdag. Solskin, drivende skyer,
ikke for meget vind. Kort sagt: fint trækvejr. Vi
var vel en snes mennesker i alt, deriblandt Erik
og jeg som et par grønskollinger, der gerne ville
opleve flere fugle, flere arter. Med en blanding af
nysgerrighed og spænding mødte vi
forventningsfulde op. Vi sugede til os af de
voksnes viden. Vi lod os guide, når Behrends
eller Per fortalte om kendetegn på de trækkende
rovfugle. Det var især rovfuglene, der gjorde
indtryk. Der har sikkert også været mange
trækkende småfugle: vipstjert, svaler, pibere,
irisker, finker. Men det var rovfuglene der stjal
billedet. Dog ikke for Per Ketil. Hans fuglekiggeri
blev stærkt forstyrret af læge Busch’ unge,
smukke datter. Rovfuglene kombineret med

tilskyndelser fra de andre deltagere fik os til at
fortsætte med fugleture på egen hånd. Til at
besøge de mange gode fuglelokaliteter på Als.
Turene på Eriks knallert og min cykel gik til
Miang Dam, Ketting Nord, Fjordmosen,
Nørreskoven, Hopsø, Hellesø, Hartsø, Arnkil
Skov etc. Vi kom skam også rigtig langt væk.
Helt til Vemmingbund, til Skelde Kobbelskov (der
var jo lærkefalk), til Kragesand og Brunsnæs – ja

sågar helt til
Gråstenskovene.

Mellem de mange ture –
ofte blev hver eneste
weekend brugt –  aflagde
vi både besøg og
beretning hos Behrends i
Perlegade. Det skete tit
efter skoletid. Besøgene
var ganske specielle. Det
skete at Behrends havde
meget travlt. Så foregik
snakken i farveriet blandt
dampende kedler og
kogende gryder. Det var
bestemt ikke det rene
vand. Godt med
kemikalier, godt med
farvestoffer. Gad vide
hvilke dampe man blev
udsat for. Jeg husker
stadig den skarpe og til
tider svidende lugt. Mens

Behrends rørte i farvegryderne fulde af tøj
fortalte vi om vore oplevelser. De fleste var
sandfærdige, men nogle oplevelser var – kan vi
se i dag – klokkeklare kiksere. Som f.eks.
dengang vi en novemberdag havde set 2
jagtfalke i Arnkil Skov. Der er næppe tvivl om at
det i virkeligheden var det lokale duehøgepar.
Men fuglene blev annonceret som jagtfalke.
Ungdommens sensationstrang levede
fortræffeligt. Og Behrends tog det såmænd
ganske pænt og sagde: ”Nej, hvor spændende,
hvor spæn-den-de.” Det var en vigtig opmuntring
til at fortsætte fuglejagten. Men han har nu nok
tænkt sit.

Vi var ikke de eneste, der aflagde besøg på
Perlegade. Det har rigtig mange fuglefolk gjort.
Og alle har vel oplevet det samme – måske nok
med mindre variationer. Behrends ville gerne
give sin viden videre, så historier fra fordums

Referat fra OAS’ første generalforsamling
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fornemme lokaliteter fyldte meget. Birke Pøl var
ofte på tapetet. Dengang i 30-erne kunne man
sejle rundt blandt sortterner. Man fik også
gennemgået de enkelte arter. Ravnen var
dengang meget sjælden. Der var kun 5-6
ynglepar i hele Danmark. Heraf 4-5 par på Als
og Sundeved samt et enkelt par i Draved Skov.
Heldigvis har ravnen nu en stor og levedygtig
bestand i landet. Fortællingerne omhandlede
også andre sønderjyske arter: Korttået træløber,
Pirol, Urfugl (ja, der var engang …), Lærkefalk,
Sortterne, m.fl.

De første mange gange
man besøgte
Perlegade, drejede det
sig udelukkende om at
lytte og fortælle om
egne oplevelser.
Gensidig fuglesnak.
Men efter en længere række af samtaler havde
man gjort sig fortjent til forfremmelse. Man
havde vist sig værdig til at modtage en
anerkendelse. Og ja, det var en reel
anerkendelse … trods sin lidenhed.
Anerkendelsen bestod i at Behrends bød på en
Gajol! Så var man værdig til at fortsætte
fuglesnakken. Siden kom der flere Gajoler. Og
der kom præsentationer af et væld af
ornitologisk litteratur. Feltbøger, tidsskrifter,
særtryk af artikler etc. De lå sirligt placeret på
spisebordet. Og på rundturen omkring bordet fik
man så indsigt i mange fagligt interessante
forhold. Denne indføring i fuglelitteraturen var
også et trin på stigen. Men det var ikke slut med
dette. Næ, der skulle musik til. Behrends var en
dygtig pianist. Komponerede også selv lidt. Så
en sjælden gang gav han et nummer på
klaveret. En polka, en menuet, et stykke klassisk
klavermusik. Og det klingede godt. Den
musikalske åre kom også frem på fugleturene.
Kendskabet til fuglestemmerne var omfattende.
Jeg glemmer heller ikke en tur til Sandbjerg. Vi
var på udkig efter Piroler. De var ikke aktive.
Sagde faktisk ikke noget. Først da Behrends
selv fløjtede som en Pirol, kom der liv i dem. Og
særligt ophidsede blev fuglene, da han gengav
deres hvæsende lyde helt korrekt. Inden vi så os
om havde vi hele 5 gule og sorte piroler
siddende i det samme træ lige over vores
hoveder. Og alle var vi en stor oplevelse rigere.
Som tidligere nævnt hentede man meget
inspiration fra Tyskland. Det var jo fra Tyskland

– eller Holland - at mange af de nye spændende
arter indvandrede. Tænk på Turteldue,
Sortspætte, Fyrremejse, Skægmejse, Gulirisk,
Savisanger … og senere hen Blåhalsen. Derfor
var det heller ikke mærkeligt at de tyske
fuglebøger var højt skattet. ”Was fliegt denn da”
var et must for os.

Det har også altid været en væsentlig drivkraft
for fuglefolket, at nye fuglearter dukkede op på
denne side af grænsen. Tænk f.eks. på
Skægmejsen. Der var stort postyr i Miang Dam i

foråret 1967. På en tur i
de store rørskove
opdagede Per Ketil en
ny stemme, en ny art
han aldrig før havde
set. Det var
Skægmejsen. Efter
flere besøg og

undersøgelser og efter gentagne tilfælde af
mudderfyldte støvler – ja, ikke bare støvler, men
også bukser – var årets ornitologiske sensation
en kendsgerning. For første gang var der
dokumenterede ynglefund af Skægmejse i
Danmark. Miang Dam blev landskendt. Mange
af landets ornitologiske spidser besøgte
lokaliteten. Det var med til at øge fokus på de
sønderjyske lokaliteter. Blandt gæsterne var der
desværre også nogle, der burde være blevet
hjemme, for efter deres besøg forsvandt både
ægkuld og reder.

Skægmejse fik stor betydning for OAS. Efter 2 år
var foreningen klar til at lave sit eget
medlemsblad. Panurus kom det til at hedde.
Opkaldt efter Skægmejsen med det latinske
navn Panurus biarmicus.
Forsiden på bladet blev da
også i mange, mange år
prydet af en skøn tegning
af en Skægmejse.
Tegningen var lavet af Per
Ketils ekskone – spanske
Maria. Skægmejse-
tegningen er stadig med i
hvert eneste nummer af
Panurus.

Det første nummer af Panurus var fra 1967. Det
var Erik Biel og undertegnede, der syntes at
OAS manglede et organ. Vores vilde planer blev
præsenteret for foreningens ledelse, Per Ketil og

 Inden vi så os om havde vi
hele 5 gule og sorte piroler

siddende i det samme træ lige
over vores hoveder.
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Egon Iversen, der på det tidspunkt var blevet
foreningens næstformand. Med undertegnede
med base i Ulkebøl præstegård og Egon som
nyansat lærer ved Ulkebøl Skole foregik meget
samarbejde i Ulkebøl. Således også det møde
hos Egon, hvor Per og Egon sagde god for
initiativet. Efter en lang række ret store tekniske
vanskeligheder – blot dette at få placeret en alt
for stor stencil i en almindelig skrivemaskine var
et problem – kom det første nummer på gaden.
Heri var bl.a. en artikel skrevet af Egon Iversen:
”Rovfuglene i Danmark trues af udryddelse”.
Men man kunne også læse om et par sjældne
iagttagelser (2 scannede filer vedlagt).

Hærfuglen var fantastisk. Mange af tidens
fuglefolk fik den at se, mens den gik rundt på
græsplænen og hev orm og larver op. Det var så
stor en begivenhed, at den endda kom i avisen,
som dengang hed Jydske Tidende.

Det var dog ikke kun sjældenhederne, der var
drivkraften. En fugl i hånden er noget ganske
særligt, så ringmærkningen kom til at betyde
meget. Der blev ringmærket måger på Katholm i
Augustenborg Fjord. Der blev ringmærket
småfugle i haver og krat. Per Ketil var en af
ringmærkerne. Undertegnede fik også en A-
licens. Dengang var ringmærkningsafdelingen
på Zoologisk Museum ledet af Niels Otto
Preuss. Netop Preuss blev en inspiration til at
styrke fugleinteressen. Inden
ringmærkningstiden var vi kommet i kontakt med
Preuss. Han viste sig som den store pædagog.
Som unge knægte fik vi – Erik Biel og jeg – en
fantastisk opgave. Vi skulle registrere og
kortlægge ynglende Knopsvaner både på Als og
på ”den kristne side” af Alssund, Sundeved. Den

opgave var til at løse. Det gav masser af cykel-
og knallertture. Registreringen var nem uden de
store muligheder for fejlbestemmelser. Området
var afgrænset – kysterne på Als og Sundeved.
Af og til var vi nok ikke så kry, når vi var tæt på
svanerederne. Vi havde jo hørt beretninger om,
at en svane med sine vingeslag kunne brække
armen på en voksen mand! Så vi var bestemt
ude på en farlig mission. Vi fik ikke kun glæde af
svanerne. Samtidig gav det mange andre
oplevelser med strandens og strandengenes
fugle, såsom Rødben, Præstekraver, Gule
Vipstjerter m.fl. Knopsvane-opgaven var
pædagogisk genial for at sætte endnu mere
gang i de unge håbefulde ornitologers interesse.

Preuss var ikke den eneste, der fik betydning for
fugleinteressen på Als. Også Anders Holm
Joensens legendariske undersøgelser af
fuglelivet – især de ynglende småfugle – i de
alsiske skove var af stor værdi og til megen
inspiration. Resultaterne med ynglefugletal fra
Augustenborg Skov og Nørreskoven fortalte om
en stor småfuglefauna. Men de fortalte også om
hvor vigtigt det er at gå metodisk korrekt frem.
Kortlægningsmetoden, som ganske vist var
meget tidskrævende, medførte grundighed,
struktur og systematik i undersøgelserne.

Det er ganske imponerende hvilken rivende
udvikling dansk ornitologi har været igennem i
de sidste 50 år. Vores viden er blevet mange

fold større. Vores indsigt i bestande og deres
dynamik, i fuglenes levevis, i biodiversitet,
fugletræk etc. er også blevet mange gange
større. Godt for det. Men det skal ikke få os til at
glemme det mest grundlæggende: vores
interesse og begejstring for fuglene og naturen
og vores behov for som sociale mennesker at
dele det med andre - meget gerne i en
organiseret form, nemlig gennem en forening.
OAS blev startet og har vist sig levedygtigt
foreløbig gennem 5 årtier. Men det stopper ikke
her. I fremtiden vil fuglefolket også have behov
for at mødes og udveksle oplevelser. Det sker
blandt andet gennem foreningslivet.

Fra første nummer af Panurus
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MIT FØRSTE MØDE MED OAS
AF GERT FAHLBERG

Interessen for fugle grundlægges og udvikles
sikkert på mange forskellige måder – måske i
virkeligheden næsten på lige så mange måder,
som der er fugleinteresserede.

Min tilgang til fuglekiggeriet skyldtes nok, at jeg
voksede op midt i naturen – i Madeskov på Als –
med skovens og markens fugle til den ene side
og engenes og fjordens fugle til den anden side.
Så der var forskellige fugle nok at
interessere sig for.

Men for at det skal blive til mere –
en livslang, dyb interesse – skal der
også en katalysator til. Og her kom
OAS ind i billedet.
Midt i min gymnasietid i starten af
70’erne var jeg kommet så vidt, at
det ikke var nok at liste rundt på
egen hånd mere. Der skulle mere til
– og jeg faldt tilfældigt over en notits
i Jydske Tidende, om at der den
kommende lørdag var fugletur til
Kegnæs med OAS under ledelse af
Fritz Olav Behrends.
Så udstyret med min fars kikkert, gummistøvler,
madpakke og en smule sommerfugle i maven
over for det nye fællesskab man begav sig ind i,
cyklede jeg til P-pladsen ved stadion – få
minutters gang fra Behrends bolig. Der var i alt
mødt fire deltagere op – heldigvis også én med
bil, og så gik turen til Kegnæs Drej, Hartsø og
Hjortholm.
Og denne første OAS-tur blev mindeværdig.
Ikke så meget på grund af fuglene – selvom der
sikkert har føjet sig en del nye arter til listen –
mere på grund af mødet med Behrends. Han var
den fødte igangsætter. Spurgte ind til, hvad jeg
vidste om fuglene – hvad jeg havde set på mine
egne ture i Madeskov og til Arnkil, Ketting Nor
og Trillen. Og udtrykte stor begejstring over alle
mine iagttagelser, så jeg hurtigt blev klar over, at
det var i fugleforeningslivet jeg fik lyst til at
lægge meget af min fritid.

Senere kom der mange flere OAS-ture på listen.
Ture til Sandbjerg, Flensborg Fjord, Trillen og
også ture ud af Als Sundeved-området til
Vadehavet og med Fynshav-færgen til

Sydlangeland – og selv om Behrends ikke
prioriterede foreningsarbejdet i første række,
blev han for os nybegyndere alligevel et
omdrejningspunkt. Han blev den, man ringede
til, når man havde set noget særligt, og det blev
også til en del besøg i huset på Parkvej for at
berette og for at lytte.
Og her på Parkvej var boligen også
tankevækkende. Der var nærmest kun stier i

stuen at gå på. Resten – stuebord,
stole, og resterende gulvplads – var
belagt med ornitologiske tidsskrifter
og bøger, der var sirligt arrangeret
og slået op på vigtige sider, fordi
Behrends netop var i gang med at
skrive om et eller andet interessant
emne. Da jeg senere besøgte ham,
efter at han var blevet gift i en sen
alder, var stuen ryddet for tidsskrifter
og fuglebøger – og vaser med
blomster havde taget sit indtog i
stedet. Gad vide hvor alle papirerne
egentlig blev af?

Senere, i 1975, flyttede jeg så til Haderslev – og
da DOF-Sønderjylland som lokalafdeling under
DOF blev stiftet i 1976, blev det her i DOF-
Sønderjylland, jeg kom til at lægge min
foreningsinteresse de næste 35 år.
Men hele tiden med OAS som god nabo og god
samarbejdspartner. I en årrække sad jeg i begge
foreningers bestyrelser og kunne dermed være
bindeled mellem OAS og DOF, og i mine år som
formand for DOF-Sønderjylland har jeg glædet
mig over det gnidningsløse samarbejde med
OAS især i samarbejdet omkring vores fælles
blad PANURUS (egentlig et OAS-blad, som vi i
DOF senere fik lov at være med i), samt omkring
tur-programmet, hvor OAS tog sig af alle
fugleture i Als- og Sundeved området.

Så hermed et stort tillykke til OAS med de 50 år.
Foreningen har altid været et vigtigt
samlingspunkt for fugleinteresserede i området –
og det har foreningen stærkt nok også været
efter at DOF fik en lokalafdeling i området. Det
synes jeg er flot gået, at et lokalområde kan
have to ornitologiske foreninger, der begge
trives og ikke går hinanden i bedene.
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Jeg har så meget fuglearbejde privat
(sortspætte) hvert år, især marts til maj, at jeg er
en af dem der ikke selv har et atlaskvadrat. Det
samme var tilfældet ved Atlas II i 90erne,
hvorimod jeg i Atlas I først i 70erne både havde
egne kvadrater ved Bommerlund samt var med
til sammen med de øvrige daværende
’gråstenere’ at dække diverse ’afsides’ kvadrater
i Midtsønderjylland ved at vi oprettede diverse
atlas-teltlejre, bl.a. ved Ørderup, Agerskov og
Sdr. Vilstrup. Dengang som nu er der behov for
atlaslejre, som den der er blevet holdt ved
Agerskov i år samt ved St. Jyndevad i 90erne.
En stor ting ved vores lejr i Bommerlund
plantage (hvor den nuværende teltplads er, var
der dengang en nyplantet grankultur lige ved
siden af) var at en hedelærke underholdt os hele
natten, det må have været juni 1973. Nogle
varme dage ved Bankel og på Årø huskes også.

Det er utrolig spændende her hvor det er det
første Atlas hvor vi har internettet, at man kan
følge hvordan det går med kvadrater og arter i
hele landet ’live’, samt ikke mindst sammenligne
med de pågældende arters status under de to
tidligere Atlas. Prøv det f.eks. med huldue!

Jeg selv taster de sønderjyske sortspætter ind i
Atlas III (22 sikre ynglepar i 2015 fordelt på 20
kvadrater, hvoraf 2 kvadrater er tildelt DOF-
Sydøst- hhv. Sydvestjyllands-kvadratnavne
skønt de ligger i Haderslev kommune). Har i
øvrigt også indmeldt 8 sikre ynglepar syd for
den dansk-tyske grænse. Udover dette er jeg
fokusartansvarlig for sortspætte på landsplan.
Dette indebærer et ret stort arbejde med
artsvejledningstekst og kvalitetssikring af data.

Jer, der har været i nærheden af blot at
indkredse et enkelt sikkert ynglepar sortspætte
(eller f.eks. grønspætte) vil vide, at det i sig selv
kan være et større job. Mange steder er en
udparret sortspætte – et par - meget lidt synlig
og hørbar. Som jeg ofte siger, er dét der lønner
sig, at bemærke små tegn som f.eks. det
’allikekald’ Jørn V. Sørensen beskriver i Panurus
2-2015 eller andre ynglerelaterede stemmer
eller adfærd samt kendskab til områder med
gamle, brugbare sortspættehuller (Panurus 1-

2014) fra den bladløse tid i bøgene, hvorved
man også får kendskab til nyopstående huller og
kan følge disse.

Hvad jeg mere laver i Atlas III er at
indrapportere en del andre gode
observationer fra kvadraterne med
sortspætter eller kvadrater undervejs på
ruten. Det skader jo ikke at hjælpe hinanden.

I juni-juli i år blev der lidt tid til at forsøge mere
almindelig hjælpedækning af nogle skove i
kvadrater på Øster Højst-Bredevadegnen. Det
er for mange arter rimelig håbløst, da sangen på
denne årstid er stærkt aftagende, men nok så

meget fordi bukkejagt forhindrer at man færdes
tidligt og sent på dagen, hvis man har livet kært
og gerne under jægerne ikke at blive forstyrret.

I plantagen øst for Øster Højst blev der 18.juni
midt på dagen hørt hele to kurrende turtelduer
og disse blev checket godt en uge senere –
forskellen på muligt og sandsynligt ynglefund i
Atlas III. Det var rigtig fint at opleve den ene
turteldue en gang til samt derved opkvalificere
data til Atlas. Turen gav også vagtel som
sidegevinst – en mark udenfor skoven.
I samme skov var jeg kommet forbi et større
område med lysninger, som jeg godt kunne ’se’
som natravnelokalitet. Efter flere forgæves ture,
hvor der holdt bil i skoven, blev det checket igen

FRANSK VISIT I ATLAS III
AF HANS CHRISTENSEN

Kan IKKE registreres i Atlas III som en
ynglekategori! Solsort der solbader i min have
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17. juli – umiddelbart efter bukkejagtens ophør.
Desværre var der ingen natravn.

En dag skulle jeg da lige checke biogasfirmaet
Enwo’s byggeplads på Midtmosevej ved Solvig.
Her var det nemt at opdage en lille
præstekravefamilie indenfor hegnet. Lige
udenfor Tønder blev det en dag til en varslende
blåhals. Begge nye for kvadratet. En
græshoppesanger lige udenfor Tønder var
vistnok den første, dog ikke den eneste, i
kvadratet i år. Vandriksepar med en meget
nuttet dununge i det østlige Sølsted
mosekvadrat, og rørhøg som sikker ynglefund
også i det vestlige Sølsted mosekvadrat var
gode sidegevinster til en indsats i
Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe.

En løbetur derhjemme gav en helt uventet
sidegevinst, en engsnarre 13. juli ved 20-tiden(!)

i en vinterhvedemark. Dette blev checket godt
en uge efter, først om aftenen, så en formiddag
og til sidst igen en aftenløbetur Udfra mottoet:
Gå ikke tilbage til en fuser, men gerne til en
joker!). Arten sadler - som jeg har forstået
artsvejledningen på Atlas III - om til at være
dagaktiv såfremt dens reklame-crex’s har givet
en hun. Denne strategi var ukendt for mig – og
måske de fleste – derfor lønner det sig at læse
i Atlas III-vejledningerne for fokusarterne.
Men denne engsnarre var åbenbart ikke mere
tilstede – et godt eks. på at man ikke uden en
god portion selvkritik skal tro at en enkelt f.eks.
syngende eller ’territoriehævdende” fugl
automatisk nok er et ynglefund. Min første
engsnarre siden 70’erne, hvor en dengang kendt
engsnarre ved JF-fabrikken i Ulkebøl var mål for
de ture hvor vi havde kørelejlighed.
Fransk visit? Ja, men der er da heldigvis to år
endnu med Atlas III.

Rågerne "råwer"
Af Mette Sarus Hansen

Rågeskrig fra rågereden.
Rågeunger bryder freden

Her i vores forstadsro.
Dette skrig af fulde lunger

Skrig om mad fra rågetunger
Må forældrene nok tro,

At vi alle sammen nyder,
Når de havefreden bryder.

Men når råger bli'r for mange,
Får vi nok af deres sange.

Så en række skud der lyder.
Store unger kom i gryder,
Og i haven blev der ro -

Indtil næste rågepar
Finder stedet godt at bo. Foto: Knud Erik Vinding
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OPLEVELSER OMKRING EN
REDEKASSE

AF TROELS TORSTEIN
Som alle jo ved, kan man få fantastiske
oplevelser ved at holde øje med sine
redekasser. Det er en fryd at følge med i en ny
fuglegenerations første kapitel. Jeg fik for nogle
år siden en mejsekasse med kamera, som jeg
kunne slutte til mit fjernsyn – for mig en
revolution. Tænk sig, at se æg blive til unger,
som de gamle fugle fodrer
med et flyvefærdigt resultat.
Jeg har set mejsekuld blive
til i min mejsekasse nu i
flere år. Så har jeg jo flere
redekasser i min have – en
stærekasse på min gavl var altid ubeboet, men
efter min sommerferie sidste år kom jeg hjem til
noget spændende: der kiggede unger ud af
kassen – og det var ikke spurve, stære eller
mejser. Jeg så aldrig en fodring, men en dag så
jeg en hale stikke ud fra kassen, og da jeg
dagen efter observerede en mursejler oven på
kassen blev jeg meget opmærksom. Jeg syntes,
det var utroligt, hvis der virkelig ynglede
mursejlere i min stærekasse. Jeg konsulterede
en mursejlerekspert, som fandt det meget
sandsynligt at det var mursejlere, jeg havde i
min kasse – prøv at holde øje med kassen, det
kan være de kommer til næste år igen, lød det.
Det kunne lyde som om, der måske var noget
sjovt at opleve, så jeg tog kameraet fra min
mejsekasse og monterede det i stærekassen –
det kunne jo være...

Foråret kom og kassen var klar. Der flyttede en
musvit ind i kassen, som
lagde otte æg, så der var jo
straks noget at se på ”kanal
fugl”. Spændende at se
musvitten ruge på æggene
og blive fodret af magen.
Endnu mere spændende, da
der kom unger og de gamle
fik travlt med fodringen af de
kære små. Åbenbart flyver
de ikke altid fra reden alle på
én gang – i hvert fald var der
til sidst en lille efternøler,
som havde svært ved at

flytte hjemme fra den trygge hule med de
regelmæssige spisetider. Jeg fulgte stadig med
interesse med i dagliglivet i kassen – og en dag,
da jeg lukkede op for ”kanal fugl” blev der sendt
et drama – ja, det var faktisk en gyser!  Først en
fredelig idyl med fodring af den lille, hvorefter
den blev ladt alene. Senere blev jeg helt

overvældet... Pludselig lå
der virkelig en voksen
mursejler i kassen!
Fantastisk. Det havde jeg
aldrig forstillet mig – men
min ekspert havde jo fortalt

mig, at det var meget almindeligt, at mursejlere
ynglede i stærekasser, specielt hvis de sad på
en muret gavl. Nu lå der jo en mejseunge under
mursejleren og sov, men pludselig vågnede den
og gav lyd fra sig. Nu blev der et stort spektakel
og slagsmål i kassen, som endte med, at
mursejleren hakkede mejseungen ihjel! Sådan.
Det forbløffede mig, at mursejlere kan være
sådan nogle børster – det var en kontant måde
at erobre boligen på. Dette drama udspillede sig
d. 1. juni.

Længe så jeg på, at der hver aften indfandt sig
to mursejlere i kassen for overnatning. De har nu
nok foretaget sig andet end at sove, for d. 16.
juni kunne jeg se to æg i reden. Det lader til, at
mursejlere ligger meget fast på æggene, for det
var sjældent jeg fik dem at se, selvom jeg jo
fulgte ret grundigt med hver dag.

Så tog jeg på sommerferie,
og jeg var jo meget spændt
på, hvordan det skulle gå
hjemme i min redekasse –
så da jeg kom tilbage var jeg
næsten ikke kommet over
dørtrinnet før jeg lukkede op
for mit fjernsyn. Her var
resultatet: to store unger her
d. 26.juli, der så ud til at
have det rigtig fint – de var
omtrent lige så store, som
den gamle der sad lige ved
siden af. Faktisk var det

Det forbløffede mig, at
mursejlere kan være sådan

nogle børster.
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mest på stemmen man
kunne erkende at det var
unger. Jeg har haft stor
fornøjelse af at følge livet i
mursejler-familien, men det
begyndte så småt at blive
vanskeligt at se forskel på
størrelsen mellem de
voksne og ungerne. Nu må
de da snart flyve, tænkte
jeg. Om aftenen var der
somme tider fuldt hus, ja en
regnfuld morgen, hvor det ikke var vejr til andet
end at gasse sig i en lun kasse, så jeg fire
mursejlere i kassen! De lå i lag, så det varede
længe inden jeg fik fire hoveder at se - så der
var lidt trængsel. Måske skulle man bygge et
anneks til den kasse. Jeg
gætter jo på, at det har
været hele den kære
familie, som har hygget sig
og sovet længe.

Som sagt er det snart svært
at se forskel på ungerne og
de gamle, men nu har jeg
altså set, når en voksen
fugl kiggede indenfor til
ungerne – så det er altså
stadig mine to unger, der
ligger i kassen. Jeg har
læst, at i tilfælde af dårligt
vejr, kan ungerne blive
forladt af forældrene i op til
en halv snes dage, hvilket
de klarer ved at gå i en slags dvaletilstand med,
navnlig om natten, nedsat temperatur. Jeg
synes, jeg har konstateret, at de fodrer mest i
fint vejr. I august har vi haft nogle varme dage

(med flere insekter?), og
der har jeg set det flere
gange. En dag havde jeg
noget havearbejde, som
foregik lige neden for
kassen, og jeg tænkte:
hvor populært mon det
er? Det var overhovedet
ikke noget, der anfægtede
mursejlerne. På et
tidspunkt kom en voksen
mursejler under stort

skrigeri farende for fuld skrue og ramte kassens
hul med en præcision, som ville få enhver
sønderjysk ringriderkonge til at blegne af
misundelse. Jeg stod lige neden under, og var
ved at tabe spaden af bare befippelse.

Her i skrivende stund (4. august) er de stadig
ikke fløjet fra reden, så det har åbenbart ingen
hastværk. Ifølge litteraturen lægges æggene
indtil midt i juni, (hos mig d. 16. juni) ruges i tre
uger, og ungerne bliver flyvefærdige efter 6-8
uger – så jeg har regnet ud, at mine mursejlere
nok flyver i midten af august – men lad os nu se
hvordan det går.
PS: Den 13. august om morgenen var kassen
tom.Der kom ingen om aftenen for overnatning,
så det er jo nok slutningen på  historien.
PPS: En lille video fra ”Kanal
fugl” kan downloades vha.
QR-koden eller linket:
https://drive.google.com/file/d/
0B_B3w-
NhnfkaOGRURElCMnh0bEU/
view?usp=drivesdk

…så kom en voksen
mursejler under stort skrigeri

farende for fuld skrue og
ramte kassens hul med en

præcision, som ville få
enhver sønderjysk

ringriderkonge til at blegne af
misundelse.

Mursejler i luften          Foto: Torben Andersen

Skærmbillede fra ”Kanal fugl”
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Så er sæson to i Atlas-projektet ved at gå på
hæld. De sidste indberetninger af formodede og
sikre ynglefund kommer ind i Atlas-databasen -
og der kan derfor gøres nogle tanker om
projektets forløb. Her vil nogle mere generelle
ting blive berørt, medens en mere faktuel og
detaljeret statusopdatering vil ske ved det
kommende årsmøde til februar.

Denne sæson har været præget af, at der ikke
er kommet så mange nye arter til, men til
gengæld er rigtig mange af sidste års
registreringer blevet opgraderet, dvs. at mange
arter er blevet "forfremmet" fra "Mulig" ynglende
til "Sandsynlig" eller "Sikker".
Opgraderingen skyldes den kæmpe indsats,
som både kvadratansvarlige og ikke mindst ikke-
kvadratansvarlige har gjort i hele Sønderjylland.
Vi er i den situation, at der nu kun er 1 kvadrat,
hvor der ikke er registreret nogen fugl. Kvadratet
er BH49-Jordsand, og årsagen til de
manglende registreringer er, at indimellem
findes lokaliteten, men andre gange er den godt
begravet under Vesterhavets vande.
I de øvrige 181 kvadrater er der i ca. halvdelen
registreret minimum 55 arter, hvoraf i
gennemsnit ca. 35 er "Sikker" eller "Sandsynlig".
Dette resultat, synes jeg, er virkelig flot, ikke
mindst hvis man tager i betragtning, at ca. 20%
af de sønderjyske kvadrater er ret marginale,
dvs. at det er en landtange, et hjørne af en ø, en
tynd strimmel kyst eller en spids af en lokalitet,
hvor resten ligger på den tyske side af grænsen.

TimeTælleTure, TTT, er et kapitel for sig. For at
man i projekt-øjemed kan bruge de indsamlede
data til at beregne rimeligt valide resultater, skal
man op på, at have dækket ca. 80% af de
planlagte ture. Det halter en del - ikke kun i
Sønderjylland men i hele landet. Pga. Atlas-
lejren, der omtales herunder, har vi dækket 65%
af de ialt 135 kvadrater på de sene forårs-TTT,
dvs. at vi stadig mangler at få gået turen i 47
kvadrater. Af de tidlige har vi kun gået ca. 1/3
(=32%), nemlig 43 ud af 135, og af vinter-TTT
33 (=24%).

Jeg vil derfor opfordre alle til
at give den en skalle, når vinter-TTT kan gåes
i tiden d. 1. december til d. 29. februar !
Hvis man har spørgsmål angående TTT, er man
mere end velkommen til at kontakte
undertegnede, der er en del af Atlas III-
projektets TTT-specialteam.

I en uge i juni afholdt vi en Atlas-lejr her i
Sønderjylland. Lejrens omdrejningspunkt var
Mellerupcentret lige udenfor Agerskov. Den
tidligere skole havde alle forudsætninger for at
kunne bruges til formålet. Dog manglede en nok
så væsentlig ting, nemlig Internet-forbindelse !
Men da der var lavet et mindre netværk med
Iphones og bærbare computere, fungerede det
faktisk nærmest upåklageligt hele vejen.
Ialt 15 ornitter brugte fra enkelte dage til hele
ugen med at gå TTT og registrere mulige,
sandsynlige og sikre ynglearter. Lad det være
sagt med det samme : lejren var en kæmpe
succes, som bliver svær at toppe i de sidste to
projektår. Alle deltagere var superengagerede
og ydede en formidabel indsats. Der blev
således gået ikke mindre end 43 TTT, der blev
indtastet over 2.000 registreringer i Atlas-

Status over Atlas III-projektet og
Atlas-lejren i Sønderjylland

AF BJARNE NIELSEN

Rødstjert, der blev et symbol på lejren. Den
havde sin rede med unger i et træ på P-pladsen

ved Mellerupcentret
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databasen i hele 62 kvadrater. Det betød rent
faktisk, at samtlige de kvadrater, som vi havde
fundet frem til i planlægningen af lejren, blev
dækket - nogle i mindre grad, men langt de
fleste i så høj grad, at de kan siges nu at være
godt dækkede.

Et par historier oplevet af undertegnede og
min medobservatør, Karen Raagaard,
i forbindelse med Atlas-lejren

Den første : Karen og jeg skulle lave en TTT,
der var planlagt til at gå fra syd mod nord,
vinkelret på landevejen. Vi skulle bl.a. passere
igennem en gårdsplads ca. 200 neter oppe ad
en sidevej. Vi kørte lidt tidligt ud huset med
gårdspladsen for at få tilladelse til at passere
den. Da vi kom op til huset, var der et 2 m højt
metalhegn hele vejen rundt om gårdsplads og
hus. Ved indkørsel til gårdspladsen var der en
stor stållåge med pigge ovenpå. Ved lågen var
der et samtaleanlæg, hvor man kunne indtaste
en kode for at komme ind. Ved udkørslen fra
gårdspladsen på modsatte side var der en låge
med tilsvarende anlæg. Huset så ekstremt
"tilknappet" ud, så vi valgte at køre tilbage.
Halvvejs nede ad sidevejen holdt vi for at lægge
en plan B. Vi endte med at blive enige om, at
tage en TTT på landevejen i stedet. Vi havde
knap stillet bilen og begyndt vor TTT, da en
kæmpe traktor kom kørende direkte imod os.
Den stoppede ca. ½ m fra os, og en yngre
bonde steg ud og gik hen til os. "Ka' a' jælp ja'
mæ naue ?", blev vi spurgt. Næh, det kunne han
højst sandynligt ikke, så vi forklarede, hvad vi
lavede. Han var nu ellers overbevist om, at vi var
fra kommunen og ville gøre livet surt for ham.
Han troede, at vi havde taget billeder af hans
gård, da vi holdt på sidevejen, og at vi nu var
ved at inspicere hans marker. Jeg ved ikke, om
han var overbevist, da vi på det bestemteste
afvist, at det var vor mission. Men under alle
omstændigheder besteg han den monstrøse
traktor, vendte på landevejen og kørte tilbage til
sin gård, der lå lidt længere henne ad
landevejen.
Knap havde den traktorførende bonde forladt os,
før en bil med et ungt par holdt ind til siden og
tilbød os et lift ! Kan godt være, at vi så lidt
forstenede ud efter mødet med giga-traktoren,
men vi takkede nu pænt "Nej" og fortsatte vor
TTT.

Den anden : Karen og jeg var ude i den
nordvestlige del af landsdelen, hvor vi blev enige
om at tage en genvej ved at "skære et hjørne"
mellem to landeveje.  Vi kom derved ind på en
grusvej, der gik forbi to parcelhuse. Vi stoppede
kortvarigt på grusvejen mellem husene,
slukkede motoren, rullede vinduerne ned og
lyttede opmærksomt efter diverse sangere. Da vi
havde holdt et par minutter, kom de lokale
"Sturmtruppen" i anmarch. Ud fra huset foran os
kom en yngre mand trampende i grønne
gummistøvler, med bar overkrop og ellers kun
iført et par tigerstribede underbukser. I
hænderne havde han en højthævet spade,
medens han traskede hen imod os. I hælene på
ham kom fruen, der dog var iført en normal
beklædning for en kone på landet. Den let og
ikke særlig moderigtigt påklædte herre ønskede
pudsigt nok også at vide, hvad vi havde af
ærinde på stedet. Igen fortalte vi, hvad vi lavede,
og straks blev tonen anderledes. Spaden blev
sænket, og konen kom også helt hen til bilen.
Efter udveksling af lidt observationer fra deres
have og grusvejen, tilbød "Tarzan" os, at vi
kunne få noget at drikke eller spise, hvis vi
havde det behov. Vi takkede for tilbuddet,
lettede anker og skyndte os videre mod
civilisationen ude på landevejen.

Alle deltagere var superaktive og engagerede
under hele lejren, men der var da også tid til en

"morfar". Vi nævner ingen navne, vel Ole?
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Velkommen til Hamburger Hallig
af Elisabeth Bech

Kender du det dejlige område i Nordfriesland, der hedder Hamburger Hallig? Det ligger ikke ved
Hamburg men derimod ude ved det tyske vadehav, lidt nord for Husum, 1½ times kørsel fra
Haderslev.
Det er et besøg værd – og du kunne jo passende komme forbi enten mandag den 21. eller
tirsdag den 22. september 2015. De to dage har Lene Rasmussen og jeg nemlig været så
heldige at få lov til at have vagten ved NABUs infohytte (NABU står for Naturschutzbund
Deutschland).  Vi skal bo derude og tage imod de gæster, der lægger vejen forbi, tyskere som
danskere -  og andre. Arbejdet går ud på at informere om, hvilken betydning Hamburger Hallig
har for fuglelivet, hvilke fugle, der er at se derude, fortælle om området generelt og ellers prøve
at besvare de spørgsmål, som gæsterne måtte have.
Vi vil blive rigtig glade for også at få nogle danske besøgende – så hvad med at lave en udflugt
og komme forbi?
Du skal køre efter Amsinck-Haus, Sönke-Nissen-Koog 36A, 25821 Reußenköge, Deutschland.
Når du kommer til Amsinck-Haus, som er et info-sted helt generet om Hamburger Hallig, har du
flere muligheder.

1) Du kan enten parkere bilen (mod gebyr) og gå ud på Hamburger Hallig,  ca. 4 kilometer
hver vej. NABU-hytten, hvor Lene og jeg har vagt, befinder sig ca. halvvejs ude på et
varft, der hedder Schafberg.

2) Du kan også parkere bilen og leje en cykel.
3) Endelig er der også, mod gebyr, mulighed for at køre i bil ud på Hamburger Hallig. Du

skal købe en billet i en automat, inden du bliver lukket ind, så hav euro med. Ved
NABU-hytten er der (begrænset, men gratis) parkeringsmulighed.

Efter at du har besøgt os, kan du tage videre helt ud for enden af vejen, hvor  du finder den
hyggelige Hallig Krog. – Fra p-pladsen derude kan du kigge ud over et område, hvor der især
ved højvande er mulighed for at se mange fugle.
Hvis du kan rumme mere fugl, er der fine område både nord og syd for Hamburger Hallig, bl.a.
Beltringharder Koog.

Håber vi ser dig, så vi
kan forklare, hvorfor
det hedder
Hamburger Hallig

Et par nyttige links:

schleswig-
holstein.nabu.de/natur-
und-
landschaft/naturzentren
-naturstationen-
infos/hamburger-hallig/

www.amsinck-haus.de/

www.hallig-krog.de/
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FORMANDENS KIKKERT
AF JØRN VINTHER SØRENSEN

Så er sommeren 2015 ovre.
Nok ikke den bedste af slagsen hverken
vejrmæssigt eller fuglemæssigt i Sønderjylland.
Af sjældne fugle blev der kun set terekklire og
sibirisk hjejle. Sikkert gengangere fra 2014.
Sommerens største hit for Danmark har
utvivlsomt været den
sortbrynede albatros.
Den blev IKKE set i
Sønderjylland. MEN
Michael Clausen så
den trække mod syd
ud for Vester Vedsted
d. 8. juli. Så den har
helt sikkert passeret
Rømødæmningen kort
tid efter.
Men sådan er det jo
med fuglekiggeri. Man
skal være på det
rigtige sted på det
rigtige tidspunktJ
For mit vedkommende
har jeg brugt sommeren på at passe mine
ATLAS-kvadrater. Og det har jeg jo ikke været
alene om. I juni fik vi besøg af Timme Nygaard
samt fuglekiggere helt fra Nordjylland og
Sjælland. De havde heldigvis godt vejr i den
uge, og der blev gået rigtig mange timetælleture
i det midtsønderjyske.
Der blev fundet mange spændende ting, hvoraf
skal nævnes vendehals og plettet rørvagtel.
Tusind tak til alle, der har bidraget til ATLAS III
projektet. Vi har 2 år mere, så jeg glæder mig
allerede til at komme i
gang igen i 2016.
Jeg kan kun opfordre
til, at ynglefugle bliver
indtastet under ATLAS
III i DOF-basen.
Vi har jo også haft valg
i sommeren 2015. Det
endte med en borgerlig
regering. Af positive
tiltag ønsker regeringen
at udlægge statslig
skov til
biodiversitetsformål. Et
større statsligt

skovareal skal stå uberørt. Dette kan vi glæde
os over, da det kun kan være til gavn for vore
spætter, herunder mellemflagspætten, der er
under indvandring.
Trist er det derimod, at de §3-beskyttede eng-
og græsarealer fremover ikke vil få samme

beskyttelse som hidtil.
I mit eget ATLAS-
kvadrat nord for
Haderslev har jeg i
2015 kunnet glæde
mig over en nydannet
sø, hvor der tidligere
har været dyrkede
marker.
Søen har været
rasteplads og
fourageringsområde
for trækkende
vadefugle som
tinksmed, svaleklire,
hvidklire, rødben og
den sjældne

stylteløber, som dukkede op d. 21. april. Til
glæde for flere ornitologer blev den på stedet til
næste morgen.
Den lille præstekrave har også benyttet sig af
lokaliteten, ligesom såvel lille lappedykker som
gråstrubet lappedykker har bygget rede.
En glæde var det også at se et par atlingænder i
foråret.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi får flere af den
slags småbiotoper, som både kan være til glæde
for naturen, os fuglekiggere og de folk, der bor

på landet.
Et landskab uden disse
små perler vil være
fattigt.
Regeringen kan meget
vel komme til at gøre
situationen meget
værre for dansk
landbrug.
Ved at inddrage disse
små områder i
fødevareproduktionen
får vi et større udbud af
fødevarer med
faldende priser til følge.

Sortbrynet Albatros      Foto: Allan Kjær Villesen
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SET OG HØRT SIDEN SIDST
AF KARL SCHLICHTER OG MORTEN B. HANSEN

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

MAJ 2015 - fra den 19.5
Terekklire (SU) - set resten af maj i
Saltvandssøen
Den velkendte Terekklire. Hvad der er
interessant ved fuglen er, at den endnu ikke er
truffet i området i juni. Den må således formodes
at tilbringe juni på en anden lokalitet, for så at
vende tilbage i starten af juli. Hvis alt går vel, så
vil den kunne genfindes igen medio maj 2016.

JUNI 2015
Flodsanger - Det meste af måneden syngende i
Langbjerg Skov
Jagtfalk (SU) - set 7.6 ved Margrethe Kog
Et bemærkelsesværdigt fund af Jagtfalk, idet der
kun findes ét godkendt dansk fund fra juni og det
var en ungfugl, der ankom til Vejlerne i oktober
2009 og blev i området indtil 20. juli 2010.
Udover fundet af denne langtidsstationære fugl,
så er det seneste forårsfund 12. maj og tidligste
efterårsfund 11. september, hvorfor det aktuelle
fund er meget atypisk. Fuglen er ikke
aldersbestemt og kun set kortvarigt og det vides
ikke, hvorvidt fundet forelægges SU.

JULI 2015
Terekklire (SU) - kommet igen ved
Saltvandssøen
Sibirisk hjejle (SU) - set 20.7 ved
Saltvandssøen
Intet overraskende fra juli. Et klassisk fund af
sibirisk hjejle. Det kan dreje sig om en af de to
fugle, der blev set i området på samme tidspunkt
i 2014. Det mest overraskende er nok, at fuglen
ikke blev genfundet af nogle af de mange
besøgende, der var i området for at se damklire,
terekklire og hvidvinget terne.

AUGUST 2015 - indtil 15.8
Stribet ryle - set 5.8 - 7.8 ved Lakolk Sydsøer

GENERELT for hele perioden
Hvidvinget terne set hele perioden flere steder.
Silkehejre set flere steder i juni, juli og august
Damklire set i juni, juli og august i
Saltvandssøen.
Der er set damklire i området fra 28. juni og til
15. august. Minimum 2 fugle er blevet set.
Fuglene er ikke set sammen, men det er første
gang, at 2 adulte damklirer ses på samme
lokalitet under efterårstrækket. I lighed med
vores returnerende terekklire så har tyskerne
oplevet det samme med damklire. Med lidt held,
så er begge arter retur i Margrethe Kog næste
sommer. Damkliren og terekkliren er set
samtidigt på stensætningen i Margrethe Kogs
sydvestlige hjørne, så der er god grund til at
holde øje med den.

Status fra Sjældenhedsudvalget
Godkendte observationer
Terekklire (Saltvandssøen 2014)
Stylteløber (Ladegård 2015)

Under behandling
Dværgværling (Landsende - Rømø 2014)
Mellemflagspætte (Draved Skov 2015)
Stor skrigeørn (Rejsby 2014)

Silkehejre Foto: Torben Andersen
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FUGLETURE I
SØNDERJYLLAND

OAS/DOF SØNDERJYLLAND

Se også nyheder og ture på www.dof-sj.dk og
OASweb.dk

Det tyske Vadehav ved Schlüttsiel
Lørdag d. 5. september: kl. 9:00 - 13:00
Mødested: P-pladsen ved Tønder Svømmehal,
Sønderlandevej 4.
Vi vil bl.a. se flere hundrede skestorke samt
ænder, vadere, gæs og rovfugle.
Der er samkørsel. Husk pas og madpakke.
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Søgård mose - Den store Klippedag
Lørdag d. 12. September kl. 13-17
Se oplag i sidste nummer af Panurus

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

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

Mødested: p-pladsen for enden af
Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene
Turleder: Martin Iversen
Arr.: Fugleværnsfonden

Bremsbøl Sø - trækfugle ved grænsen
Tirsdag d. 6. oktober kl. 17:00 - ca. 19:00
Efterår og fugletræk. Ved Bremsbøl Sø krydser
fuglene grænsen, når de er på vej sydpå. Vi kan
opleve ænder, vadefugle og småfugle … og er vi
heldige, ser vi de enorme stæreflokke gå til ro i
rørskoven ved Hasberg. Men mange af dem
passerer lige hen over Bremsbøl Sø.
Mødested: p-pladsen ved Bremsbølvej 3, 6270
Tønder
Turleder: Martin Iversen
Arr.: Fugleværnsfonden

Kunsten at se på fugle.
Foredrag med Klaus
Malling Olsen
Torsdag d. 29. okt. 19:30 -
22:00
At kende fugle er en herlig
interesse, der kan udvikle
sig til ægte kunst. Klaus
Malling Olsen, der har været
aktiv siden sidst i 60´erne,
vil causere om kunsten at se
på fugle. Første del
omhandler f.eks. udstyr og
taktik, og desuden
gennemgås almindelige
faldgrupper samt fuglene
under forskellige lys- og

vejrforhold. Desuden gennemgår han et antal
årstidsaktuelle artsgrupper, gerne i artspar, hvor
to arter "spejler sig i hinanden".
Foredraget henvender sig til alle, der er
interesserede i fugle – alle er velkomne og der
er gratis adgang.
Foredraget foregår i Haderslev. Mødestedet
bliver oplyst senere på DOF Sønderjyllands
hjemmeside dof-sj.dk
Arr.: DOF-Sønderjylland, Haderslev lokalgruppe

Canadagæs
Ffoto: Svend Ove Jensen
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Kursus med Klaus Malling Olsen
Tidspunkt: 30. okt. kl. 16:00 - 21:00 + enten
lørdag eller søndag
Mødested: Røde Kro
Der vil på dette kursus blive lagt vægt på ænder
og gæs, men Klaus Malling Olsen vil selvfølgelig
være opmærksom på, hvad der ellers findes af
interessante fugle i vores område på dette
tidspunkt.
Program:
Fredag den 30. oktober kl. 16 – 21. Alle
deltagere mødes  på Røde Kro. Gennemgang af
udvalgte arter, som vi har chancer for at finde i
felten efterfølgende. Klaus Malling Olsen melder
ud, hvilke lokaliteter vi skal besøge på turene i
felten efterfølgende. Vi  aftaler samkørsel. Vi
spiser aftensmad på Røde Kro.
Efter den fælles teoretiske gennemgang om
fredagen deles deltagerne, så nogle kommer
med på tur i felten om lørdagen, andre om
søndagen.
Lørdag den 31. oktober / søndag den 1.
november, begge dage kl. 9 -16. Hele dagen i
felten. Vi tager på tur til de lokaliteter, der har
rummet flest fugle den seneste tid. Om det bliver
Vadehavet, marsklandet eller den østlige del af
Sønderjylland afgøres ud fra dagsfriske
rapporter. Vi håber på godt med ænder og gæs,
der vil blive gennemgået grundigt i felten.
Pris: 400 kr. som dækker teori om fredagen
samt aftensmad med 1øl/vand fredag aften. Tur
i felten enten om lørdagen eller om søndagen.
Kursusafgiften opkræves, når deltagerne er
blevet optaget på kurset. Øvrig forplejning og
transport er for egen regning. Kurset er kun for
DOF-medlemmer og der er begrænset
deltagerantal.
Tilmelding til Elisabeth Bech, 20 40 69 19,
elisabeth.bech@gmail.com
Ved tilmelding bedes du anføre, hvilken dag
(lørdag eller søndag) du gerne vil deltage i turen
i felten.
(Tilmelding har været åbent siden annoncering
på hjemmesiden, så kontakt Elisabeth Bech for
at høre om ledige pladser.)
Arr.: DOF-Sønderjylland, Haderslev lokalgruppe

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

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om
samkørsel.

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

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

Formiddagstur til Sandbjerg Møllesø
Søndag d. 29. 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. 42 72 04 40.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. Ring evt. om
samkørsel.

Jul i Søgård Skov
Lørdag d. 26. december kl. 10:00 - 12:00.
Jeg går en juletur gennem den meget
spændende skov i et varieret israndsområde.
De, der godt kan tænke sig at være med, er
meget velkomne. Vi kan sikkert se spætter,
rovfugle, forskellige overvintrende småfugle i
skoven og en del andefugle i Søgård Sø.
Tag selv varm kaffe med, der er et bænkested
ude på ruten.
Mødested: Kør ad hovedvej 170 til Lundtoft,
hvor du kører mod
Kliplev ad Lundtoftvej
til den østlige P-
pladsen i Søgård
Skoven lige syd for
jernbanen.
Turleder:
Egon Iversen.
Tlf. 74 41 57 19
Arr.: DOF-Sdjl. Foto: S O Jensen
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Redaktionen opbygger et billedarkiv om
Sønderjyllands natur i almindelighed og fugleliv i
særdeleshed.

Til dette arkiv søger vi billeder. Alle skarpe
billeder har interesse, og ved brug angiver vi
altid, hvem der er fotografen.



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

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

Kontingent bliver opkrævet af
hovedforeningen

ORNITOLOGISK FORENING FOR
ALS & SUNDEVED
FORMAND: KAJ ABILDGAARD
Johan Skjoldborgsvej 3
6400 Sønderborg

Tlf.: 74 42 50 05
@ : abildgd@stofanet.dk
www.oasweb.dk

Kontingent til OAS (kr.100) skal indsættes
på reg. 1551 og kontonr. 9104429

Bleshøy optik
Sønderborg

Fint udvalg i kikkerter og
teleskoper



AFSENDER

PANURUS
EGON IVERSEN
BLÅMOSE 27
HØRUPHAV
6470 SYDALS B


