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Forsidebillede 
Den alsiske natur er i år blevet beriget med  
2 havørneunger. 
Foto: Christine Raaschou-Nielsen 

Bagsidebillede 
Stæreunger der nok har forladt redekassen lidt 
tidligt. Bare katten ikke opdager dem. 
Foto: Gabor Grahen 

Pas på når du går ud i felten, man kan 
blive helt opslugt. 
Foto: Lars Peter Hansen 
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Viben: Danmarks svar på 
pandaen. 
Dansk Ornitologisk For-
ening har i mange år 
brugt den ikoniske fugl i 
deres logo og når der 

skulle udbredes viden om fuglelivets 
tilstand i Danmark. 
Nu har andre organisationer taget fug-
len til sig som et håndgribeligt eksem-
pel. F.eks. Danmarks Naturfrednings-
forening (se side 32), men også Land-
brug og Fødevarer (se side 11) bruger 
viben som eksempel til deres egne 
medlemmer, der er begyndt at indse 
vigtigheden i forsigtig omgang med en 
natur vi alle skal leve i og af. 
Selv politikerne ( i hvert fald klimatos-
serne) har indset at der skal gøres no-
get. Nu må vi se, hvor langt der er fra 
ord til handling. 
 

Sommeren står truende foran døren. 
Det er en tid på året med færre fugleop-
levelser. Fuglene gør ikke meget væ-
sen af sig mens de opfostrer ungerne, 
territorierne er fordelt, græsset er højt 
og skovens løv gør det vanskeligt at 
observere. Feriedestinationerne lokker 
også fuglekiggerne. 
Men lur mig om ikke, der er nogen af jer 
der alligevel oplever et eller andet.  
Du kan gøre Panurus endnu bedre, hvis 
du deler dine oplevelser med bladets 
læsere. Så jeg vil dele formandens op-
fordring om at skrive lidt til Panurus. 
Dette nummer rummer en varieret ka-
valkade om fugle og naturen omkring 
dem, medlemmers oplevelser og lidt 
nyttig viden.  
 
God sommer til alle  
læsere af Panurus. 

 

FORORD  
Af Viggo Petersen 

Annonce 

Storken er en dejlig flyver, 
koen har et dejligt yver, 
Danmark er et dejligt land  
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I  Panurus nr. 1 -  2019 skrev 
jeg lidt om Birkepøl på Syd-

als, hvor jeg undrede mig over, 
at projektet tilsyneladende blev 
udskudt på ubestemt tid. 
På et møde dags dato  
(20. maj 2019, red) med for-
manden for Teknik og Miljø 
Aase Nyegaard, blev det be-
kræftet fra forvaltningen, at 
projektet igangsættes, såle-
des, at det kan færdiggøres 
inden for tidsrammen, der 
strækker sig frem til 2021. 
  
For OAS og andre naturnydere 

er det en fantastisk nyhed, og 

vi glæder os meget til at følge projektet, forhåbentlig også påvirke det i 

”fuglevenlig” retning og ikke mindst til at se det færdige resultat. 

BIRKEPØL  
Af Preben Jensen 

Annonce  
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S å fik vi endelig det tredje ynglepar i 
Danmark, så vi nu har parret ved 

Smedager nær Tinglev, hvor de har væ-
ret nogle år, samt et par, der i år har slå-
et sig ned ved Bækmarksbro i Vestjyl-
land, og endelig det sidste par som yng-
ler ved Gundsølille på Sjælland. Dette 
par kommer fra det skånske udsætnings-
projekt og trækker ikke sydover. 
Man har altid tidligere sagt, at storken 
trækker til Afrika om vinteren. Det har 
dog senere vist sig, at en del kun flyver til 
Spanien, hvor de især fouragere på los-
sepladser. Her er dog opstået det pro-
blem, at man er begyndt at overdække 
disse lossepladser, så storkene ikke kan 
finde føde. 
Storken må betegnes som en sjælden 
ynglefugl i Danmark. Derimod kan man 
af og til se unge storke, der er kommet 
på kortvarigt besøg. F. eks. blev der ved 
Stevns 2/9-18 observeret ikke mindre 
end 53 storke. I det sønderjyske nær 
Bevtoft blev der på en mark set 12 storke 

fouragere. 
Ynglestorkene ankommer ca. 1. april 
eller senere på måneden. Deres føde 
kan være padder, slanger, fisk, orme, 
insekter, snegle eller fugleunger, så de 
er ikke kræsne. Et festmåltid er det altid, 
når storkene finder en nyhøstet mark, 
hvor en del dyr er skadet af høstmaski-
ne. 
Man skulle ikke tro, at i begyndelsen af 
1800-tallet var der en bestand på 
10.000. Grunden til, at arten stort set er 
forsvundet, er landets store landbrugs-
arealer, hvor alt levende, dyr og planter, 
er sprøjtet væk. 
Der har været flere storkebesøg på Als. I 
håb om at den vil slå sig ned er der op-
rettet flere storkelav (Augustenborg og 
Oksbøl). Disse har forberedt storkens 
ankomst som ynglefugl og har opsat re-
der. Også ved Stevning skulle der være 
opsat flere reder, efter at der er set en 
fugl på marken. 

HVIDE STORKE 
af Kaj Abildgaard 

Hvid stork 
Svend Ove Jensen, 2013 
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ÅRSTIDENS TURFORSLAG 
Af Kim Hagen Andersen 

D enne lille klumme skulle være et 
lille oplæg til  fugleture som du 

kan udforske på egen hånd, eller med 
gode venner og en madpakke. 
Biotoperne er valgt lidt ud fra, hvor der er 
noget at se/høre på når bladet du sidder 
med, er udkommet. Men husk der er in-
gen garanti for, at fuglen kan ses lige 
den dag du har valgt at besøge mosen. 
 

SØLSTED MOSE.  
(God adgangs mulighed og fine stier at 
gå på.)  
 
Nok det bedste sted i det sønderjyske at 
høre paukende rørdrum. En morgen med 
stille vejr er helt ideel. Denne fantastiske 
fugle med dens lavfrekvente syngen er 

noget for sig selv, og bruger man lidt tid i 
mosen er der også gode muligheder for 
at se kræet. 
Blåhals og rørspurv er der også en del 
af. Her i foråret og sidste efterår er der 
også hørt plettet rørvagtel, se evt. på 
DOF basen om den er hørt fornyeligt, 
eller spørg en af de ”store drenge”. Søl-
sted Mose skulle også være et godt sted 

P-plads og 
fugletårn 

Blåhals  

Dobbelt bekkasiner 

Foto: Kim Hagen Andersen 

Sådan kommer du dertil:  
I Sølsted by, mellem Tønder og Bredebro, kører du ad Bræn-
devej til P-pladsen i sydenden af mosen.  
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at se pungmejsen…. meeen det kræver 
vist mere held end forstand. 
 Dobbeltbekkasin og traner er der også, 
og her i våren kan du se og høre bekka-
sinen lave luftakrobatik hvor den dykker 
fra stor højde, spreder halen ud og laver 
en ”underlig” lyd når luften passerer igen-
nem halefjerene. Lærkefalk holder også 
til i mosen, og sidste efterår sås også 
aftenfalk.  
I det hele taget et biotop, der bør ses og 
høres. Når du så alligevel er på disse 

kanter, kan du lige slå et smut forbi Ho-
strup / Jessing, for at se om man kan 
finde turtelduen. 

 
Næste gang:  VADEHAVET Trane  

Trane  

Rørdrum 
Foto Svend Ove Jensen 
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EN FULDSTÆNDIG FORRYGENDE 
FUGLE-FANTASTISK TUR 
Af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 

D 
er er gode fugleture og så er der 

GODE fugleture!! 
 

Sådan én havde jeg 2. påskedag den 
22/4. Påskens pragtfulde solskinsvejr 
havde ladet Jensens Duracell-batterier 
godt op, så jeg ”sprang” ud af sengen kl. 
05.45. (Meget tidligt, hvis I kender mig). 
Nu skulle der ”Birdes”, og i dag skulle der 
gerne nogle nye årsarter fra Sønderjyl-
land ind på kontoen i DOF-basen ! 
Rimelig frisk ankom jeg til Hønning plan-
tage kl. 8. Solen varmede allerede, og 
fuglene havde stadig gang i deres mor-
gensang. Denne lokalitet havde jeg op-
søgt mange gange i 2018 i håbet om en 
vendehals, men det var ikke lykkedes 
mig. Men i dag !.... Kl. 8.13 hørte jeg det 
første af to tydelige kald fra vendehalsen. 
Jensen var lykkelig, og der blev omgåen-
de givet melding på BirdAlarm. YES ! 
Turens første nye årsart, og hvilken en ! 
Lidt senere så jeg en rødstjert, han i flot 
lys og med musik på. Nr. 2 allerede i 
hus, og klokken var kun 8.20. 
Sv. A. Schwebs (min gode fugleven) rin-
gede pga. Birdalarmen og ville komme til 
plantagen. Jeg måtte ”skuffe” ham med, 
at jeg så allerede ville være væk fra sko-
ven, da jeg jo var på en ”bunden opga-
ve”.  
Nu galt det Rømøs gode lokaliteter. 
På vej over dæmningen kom turens 3. 
nye art flyvende ind på listen ved Ballum 
forland – gul vipstjert. Smilet bredte sig. 
På Rømø kørte jeg først imod Juvre en-
ge. MEN allerede ved Toftum på en ny-
harvet mark (hedder det ikke sådan ?) så 
jeg hele 5 fouragerende ringdrosler. Tu-
rens 1. dokumentationsfoto kom i hus 
sammen med fugl nr. 4 ! 
Nu ville jeg op til det nordligste hegn på 
øen, hvor der altid kan gemme sig nogle 

gode fugle her på forårstrækket. Men jeg 
blev ”forstyrret” af en trækkende fiske-
ørn, der gjorde holdt ved fiskesøen. Den 
gjorde flere udfald imod de stakkels ørre-

der dernede – dog uden held. Det var 
svært at løsrive sig fra dette scenarie, 
men ”the Show most go on”. 
Jeg listede mig i modlys ud langs hegnet. 
Mange småfugle befandt sig i området. 
Tæt på de sidste buske i krattet spottede 
jeg noget. Hvad var det ? En fugl gjorde 
udfald fra en busk ned på stien sådan på 
fluesnapper-manér ! Kameraet blev akti-
veret, og sørme om ikke det var en bro-
get fluesnapper – han. Igen en fugl jeg 
hele 2018 bare ikke kunne opspore – og 
nu var den her på Rømø ! Fugl nr. 5  

Fiskeørn  

Broget  fluesnapper 
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(”Du får et stort femtal af miiiiiiiiiig”, som 
Etta Cameron ville have sagt !) - og klok-
ken var kun 10 ! 
Så drog jeg sydover ned til Havneby. Jeg 
havde set i DOF-basen, at der var obser-
veret nogle gode vadefugle på vaderne 
nord for byen, så det skulle da lige tjek-
kes. MEN   -   ingen vadefugle    -   kun 
10 feriefolk, der vadede/gravede efter 
østers ! 
Men så kunne jeg da lige luske lidt rundt 
i havneområdet og gå-til-fugl. Imens jeg 
iagttog en flot husrødstjert, kunne jeg 
pludselig høre den karakteristiske gær-
desanger. Jubiiiiiiiii – fugl nr. 6 blev note-
ret. 
Nu var jeg nærmest urørlig – intet kunne 
dog gå galt ! 
Jeg stoppede bilen igen ved Helm Odde 
Marsk og stillede scoopet op. BINGO – 
BANKO. Iblandt andre gode fugle fik jeg 
– småspove – sortklire – strandhjejle. 

Hele 3 ting på én gang, som i et Kinder-
æg. Ny årsart nr. 7, 8 og 9 på dagens 
tur !! Jamen – hold da nu op ! 
Nu skulle ”tysken-ha’-da’-da’”. Jeg kæm-
pede mig nordpå ved Sønderstrand 
iblandt kite-folk, drage-folk, hunde-folk, 
autocamper-folk og gå-folk ! Jeg ville op 
og efterstræbe hvidbrystet præstekraver. 
Med ”dagens held” lykkedes det jo selv-
følgelig også ! Ude på Havsand tæt ved 
Lakolk Sydsøer, så jeg de første 3 foura-
gerende fugle. Billeder taget og herefter 
blev madpakken indtaget ! Lidt over kl. 
12, og nu havde turen budt på hele 10 
nye årsarter – et tal jeg helt urealistisk 
havde håbet på inden turen start ! 
Jeg endte på hele 13 hvidbrystet præste-
kraver på lokaliteten ! Undervejs havde 
jeg et lille/stort intermezzo med 2 tyskere 
i et ”volkevogns-rugbrød”. Jeg stod og 
fotograferede nogle præstekraver på 
stranden, og havde ”zoomet” helt ude. 

Hvidbrystet præstekrave 
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Ingen tvivl om, at her foregik der noget ! 
Så kom bilen kørende og ville absolut 
tage den ”smalle strandstrækning” imel-
lem mig og fuglene ! Jensen gestikulere-
de helt vildt og bad med armbevægelser 
bilen om, at søge bag om mig – og IKKE 
imellem mig og fuglene.  
Dét var åbenbart for svær dansk for fol-
kene. De fortsatte fremdriften. Nu kom 
min hånd HELT op til tindingen, og nu 
kunne de så forstå situationen. De krav-
lede i sidste øjeblik bagom mig til min 
helt åbenlyse hovedrysten. Sådan kan 
det gå, når man vil lægge sig ud med 
Jensen ! 
(Min super-fugletur kunne næsten være 
endt her, for i min søgen efter det gode 
fuglefoto havde jeg åbenbart parkeret 
tæt på en tidevands-rende. For da jeg 
genstartede min bil røg jeg små 20 cm. 
ned i rillen, og min bilbund kyssede 
stranden gevaldigt – men det gik heldig-
vis !) 
Nu var Rømø ligesom ”gennemsøgt” for 
denne gang. Jeg havde selvfølgelig end-
nu håbet om, at ”lykken (stadig) ville  stå 
den kække bi”, så nu ville jeg efterstræbe 
hedehøgen omkring Ballum enge. Det 
blev desværre et ”no-go”. OK – jeg er 
ikke slået ud. Hvad så med den kendte 
slørugle i Randerup ? Det kan da ikke 
kikse på sådan en dag !og JO, det kan 
det ! Jeg sneg mig rundt omkring stedet, 
men der var ingen slørugle at spotte no-
gen steder. 

”Op på hesten”   =   ”Ind i UP’en” igen. 
Så kunne jeg da igen, igen prøve at op-
spore mosehornuglen ved Hjerpsted sky-
debane. Den ville så heller ikke ses i 
dag ! Var mit held nu opbrugt ! Det ville 
jo kun være fair nok ! 
Men NEJ  -  pludselig så jeg konturerne 
af noget spændende i et træ midt ude i 
moseområdet. Hvad var nu det ? Jeg tog 
igen et ”doku-foto” og studerede resulta-
tet.  
”Herre-Jemini”. Det var en dværgfalk ! 
Den sad ligeså flot og kikkede sig om-
kring efter byttefugle. Jeg nærmede mig 
lidt, men kom for tæt på. Den fløj lidt 
længere over og satte sig i en ny busk. 
Nå – men pyt med det – jeg havde fået 
turens art nr. 11 ! det nærmede sig ”the 
never ending story”. 
Meeeeeeen – det gjorde det ! 
Jeg ville slutte af ved Hostrup, Jejsing og 
Peter Kjær Hansens berømte turteldue, 
der netop igen havde indfundet sig i by-
en. Jeg traskede lidt omkring i byen/
landsbyen og faldt også i snak med en 
dejlig ældre dame, der havde hørt duen 
”her til formiddag” ovre fra skoven ved 
kirken.  
Men den må have holdt ”påske-fri” resten 
af dagen, for jeg fandt den ikke. 
Således sluttede en HELT ALDELES 
perfekt fugledag for mig. Sikke en tur og 
sikke oplevelser. Jeg var nød til at 
”dæmpe” mig lidt med lidt vin , da jeg 
kom hjem ! 

Havsand, Rømø 
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V iben er en sand forårsbebuder og 
dens ankomst betyder for de fle-

ste landmænd, at foråret nærmer sig. 
Lær mere om denne karakteristiske 
luftakrobat. 
Både den voksne vibe og ungerne 
lever af regnorme – for ungernes ved-
kommende dog først efter 14 dage - 
samt biller, larver, græshopper, stan-
kelben, mindre vandlevende dyr mv., 
som fanges på jordoverfladen eller i 
mudder på enge, søbredder eller fugti-
ge pletter på marken. 
Voksne viber bliver normalt op til 10-12 
år gamle, men de kan blive ældre – ring-
mærkning har vist, at den ældste danske 
vibe blev næsten 25 år. 
 

Vender hjem til det danske landskab  
Viben er temmelig tro mod sit fødested og 
vender ofte tilbage til dette eller tilgrænsende 
områder for at yngle. I en dansk undersøgel-
se vendte 54 % af de ringmærkede unger 
tilbage mindre end 10 km fra mærkningsste-
det og 62 % mindre end 20 km væk. Ud over 
Europa er tallet generelt ca. 70 % indenfor 20 
km. Viben er ikke mere stedfast, end at den 
gerne flytter rundt i lokalområdet efter de bed-
ste ynglesteder – dvs. også gerne følger 
vårsåede afgrøder rundt i sædskiftet, eller 
rykker til nabo-områder inden for som nævnt 
en radius af i størrelsesordenen 10-20 km. 
Det er imidlertid vigtigt til stadighed at sikre 
gode ynglemuligheder i områder, hvor viben 
allerede yngler, da den typisk vender tilbage 
hertil år efter år i hele dens levetid. 
Viben starter æglægningen tidligt inden væk-
sten sætter ind. Den har behov for bar jord 
eller lavt græs, hvor den etablerer reden. Det 
er afgørende for vibens ynglesucces, at den 
har udsyn, så rovdyr og -fugle opdages i tide, 
hvorved forsvarsangreb kan indledes. 
En rugende viben opdages ofte forsigtigt for-
lade reden, når man til fods eller på traktor 
kommer for tæt på, for så umiddelbart efter at 
lette og flyve ”bekymret” omkring. 
En vibeunge vejer omkring 20 g når den lige 

er kommet ud af ægget, og med en tilvækst 
på 4-7 gram om dagen vejer den ca. 170 
gram, når den 28 dage senere er ved at være 
flyvefærdige. 
 

En globetrotter 
Viben opholder sig om vinteren under lunere 
himmelstrøg mod sydvest langs Atlanterha-
vets kyster og i Storbritannien, normalt altså 
ikke langt fra Danmark. Storme kan dog føre 
dem vidt omkring. Således er fugl ringmærket 
i Danmark fundet på Azorerne midt i Atlanten 
næsten 3400 km mod sydvest. Den er dog 
fundet endnu længere væk. Således blev 
mindre flokke i 1927 og 1966 af vinterstorm 
bæst helt til New Foundland. 
Viben kan i milde vintre blive i landet eller 
komme tidligt, og kaldes derfor for en vejrfugl, 
da vejret i høj grad er bestemmende for, hvor 
tidligt den dukker op på ynglepladsen. Mod-
sat kan det også være en fælde, for hvis vin-
teren pludselig sætter ind, kan det resultere i 
massedød, hvis den ikke når at trække bort 
inden. 
Husk, at desto flere viber, du kan få til at yng-
le på det samme areal, desto bedre bliver de 
til at forsvare sig mod prædatorer, og desto 
flere flyvefærdige unger får de. 

KENDER DU VIBEN? 
En artikel fra Landbrug og Fødevares hjemmeside! 

Viben lægger 
sine fire store 
mørke æg i 
redeskål foret 
med enkelte 
strå, som er 
skrabet i jorden 
på dyrket mark 

eller fugtigt eng- eller græsareal. Ødelægges 
æggene efterfølgende, kan viben lægge nyt kuld 
(endda flere gange) indenfor kort tid. Da ægge-
nes vægt udgør næsten halvdelen af hunnens 
vægt, er det vigtigt, at æggene ikke ødelægges 
gentagne gange, og at der er rigeligt med føde i 
yngleområdet, så hunnen hurtigt kan opbygge 
nye ressourcer til etablering af nyt kuld æg. 
Æggene lægges på 4-5 dage hvorefter viben 
ruger i fire uger til æggene klækkes. For umiddel-
bart efter klækningen at kunne føre ungerne 
igennem græs eller afgrøder til egnede fødesøg-
ningssteder i nærheden, må græs ikke blive høje-
re end ca. 15 cm i løbet af rugeperioden, mens 
øvrige markafgrøder, der ikke er så tætte som 
græs, ikke må overstige ca. 30 cm. 



 

PANURUS 2019/2     SIDE 12 

V i er en lille gruppe, som de sidste 10 
år er taget på tur i Europa for at se 

nye fuglearter. I år faldt valget på Polen, 
som vi har besøgt tidligere, nemlig i maj 
2012. Helst tager vi af sted 6-7 mand, da 
det passer med at leje en minibus. I år 
lykkedes det ikke at samle den sædvanli-
ge gruppe af flere årsager. Det endte 
med at Klaus Bo og jeg blev de eneste, 
som tog af sted.  
Tidligere har vi lejet en taxa til lufthavnen 
ved Hamborg og derfra fløjet til Warsza-
wa. Denne gang valgte vi at køre i egen 
bil. Fra Sønderborg til grænsen mod Hvi-
de Rusland er der lidt over 1200 km, så 
vi brugte 2 dage til at nå over til de gode 
nationalparker. Vi havde afsat tiden til 
30/4 til 9/5.  

Første stop blev efter 4-5 timers kørsel 
ved Lewitz fiskedamme. Det er et rigtig 
godt sted, som vi tidligere har besøgt. 
Der er traner, storke, mange sangfugle, 
grågæs, ænder og meget mere. Bl. a. så 
vi 3 havørne på en gang. Vores 1. over-
natningssted blev i byen Pasewalk lige 
før den Polske grænse. Næste dag kørte 
vi videre til Biebrza nationalpark. Her 

kendte jeg et sted i den sydlige ende, 
hvor vi i 2012 også overnattede. Jeg var 
sikker på, at her kunne vi få et værelse, 
men ak og ve. Vi havde ikke taget os i 
agt for at 1. maj var en fridag, 2. maj en 
flagdag, 3. maj en nationaldag og deref-
ter kom lørdag og søndag. Alle 5 dage 
fridage for polakkerne, som her holdt en 
lille ferie, så alt var optaget. Efter lidt for-
handling blev vi tilbudt et børneværelse, 
som vi sagde ja tak til. Her boede vi i 3 
dage. Vi fik aftensmad samme sted. Rig-
tig god ”bondemad”. Eneste problem var 
at værten prøvede at drikke os fulde med 
sin snaps. 
Vi fik set mange gode fuglearter i det 
normalt sumpede område bl.a. flere arter 
terner, en stor skrigeørn, mange traner 
og sølvhejre. Uheldigvis var det lidt koldt 
og til tider blæsende, så vi missede 
flodsanger og tredækker, men Klaus fik 
taget et utal af fuglefotos af andre fugle. 
Det var også her vi så 2 elgmødre med 
hver 2 kalve. Polen var i år lige som sid-
ste år igen plaget af manglende nedbør, 
hvilket gjorde, at der manglede vand 

ER POLEN ET GODT LAND  
AT KIKKE PÅ FUGLE? 
af Kaj Abildgaard 

Hærfugl – Biebrzanski nationalpark 
Foto: Klaus Bo Jensen 

Sivsanger – Biebrzanski nationalpark   
”Hvem er I”? 
Foto: Klaus Bo Jensen 
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mange steder. 
Efter 3 nætters ophold kørte vi videre til 
Bialowieza skovene. Her var det især de 
mange spættearter, vi var ude efter. På 
turen lykkedes det os, at se sort-, grøn-, 
lille, mellem- og hvidrygget spætte. Også 
fluesnappere ikke mindst den hvidhalse-
de så vi en del af. En tur ind i den lukke-
de skov fravalgte vi, da vi skulle betale 
900 kr. for en guidet tur. I stedet for fandt 
vi andre gode steder at gå i skove med 
et utal af gamle træer især ege. 

På vejen hjemad passerede vi Bug-
floden, hvor vi så dværgterner, ryle og 
præstekrave. Senere så vi også den ef-
tertragtede sorte stork. Et andet sted så 
vi over en nyhøstet mark 2 havørne, 4 
røde glenter, 1 sort glente og 1 tårnfalk. 
Fed oplevelse. 
Hovedvejene er mange steder betalings-
veje, som er rigtig gode veje. Omkring 
skovene kan vejene være ret hullede. 
Omkring Oder floden på polsk havde vi 
også en overnatning ”uden musik”. Her i 
nærheden så vi en ø med ikke mindre 
end 2.000 sorthovede måger og nogle 
middelhavsmåger. 
Overnatningsstedet på vej hjemad blev 
ved Müritz See, hvor vi gik en god for-
middagstur. 
I alt nåede vi op på 135 sete arter, hvilket 
vi var godt tilfredse med. 
Så svaret på mit overskriftsspørgsmål er: 
Jo, det er et godt sted at kikke fugle. 
 

I alt fik vi kørt 3.500 km. Det blev en billig 
tur. Overnatning 3 nætter med mad blev 
gjort for 800 kr. God mad på restauration 
kunne gøres for kr.100 inkl. drikkevarer.  
Husk at reservere overnatning. 

Hvidvinget- og hvidskægget terne 
Biebrzanski nationalpark 
Foto: Klaus Bo Jensen 

Hvidhalset fluesnapper  -  Bialowieza nationalpark 
Foto: Klaus Bo Jensen 

Savisanger  
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I  foråret og sommeren 2018 optalte jeg 
ynglefugle for Augustenborg Storkel-

aug på forskellige engområder. Det dre-
jede sig om engområder ved Sebbelev 
Nor, et område ved Ketting Nor, nogle 
enge nær Augustenborg samt et engare-
al ved Mjang Dam. 
Vi havde i DOF-Sønderjylland påtaget os 
tælleopgaven, da vi havde støttet og an-
befalet projektet, som indebar kreaturaf-
græsning af de omtalte enge. Vi havde 
nok ikke anbefalet projektet i troen på, at 
der skulle være ret mange storke at tælle 
(og der var da heller ingen), men i tiltro til 
at en afgræsning af engene ville være til 
gavn for de øvrige fugle (samt øvrige 
fauna og flora), som er tilknyttet engene. 
Og tællingerne viste da også klart, at der 
var langt flere fugle på de afgræssede 
enge i forhold til de omkringliggende om-
råder, der ikke var afgræsset. 

Og så var det en ren fornøjelse at besø-
ge Sebbelev Nor regelmæssigt med otte 
besøg fra 14. marts til 18. juli. 
Engfuglene på det intensivt udnyttede 
Als er efterhånden blevet sjældne, og det 
var derfor glædeligt at finde mange for-
skellige arter på denne forholdsvis lille 
lokalitet på ca. 800 m x 400 m (inkl. det 
fladvandede område mod sydvest). 
 

Ynglefugle 
Af vadefugle var der vibe med 2-3 par, 
hvoraf det ene par sås med unger, der 
var et par strandskader (med en unge), 
og der ynglede sandsynligvis stor præ-
stekrave og rødben. Begge arter sås 
ængsteligt varslende i hele perioden, 
uden at der dog sås yngel. 
Af andefugle var der ynglende gravæn-
der, der i juli sås med unger i området 
med blæretang umiddelbart sydvest for 
engene. Ungerne fandt små vanddyr i 

SEBBELEV NOR –  
EN POSITIV OVERRASKELSE 
Af Gert Fahlberg 

Sebbelev nor 
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Annonce  

blæretangen, og flokkedes så tæt om-
kring forældrefuglene, når en sølvmåge 
eller svartbag kom for tæt på. Også top-
pet skallesluger ynglede med et par, og 
hunnen og ungerne fouragerede midt på 
sommeren i det fladvandede område. Og 
overraskende var der først på sommeren 
pludselig også ederfugl med unger i 
samme område – 6 til 7 kuld med hunner 
og ”hjælpetanter” lå i fladvandet og fandt 
smådyr og andet, mens enkelte hanner 
nød sommeren på nogle sten længere 
ude. Disse fugle kom fra den lille ø Kat-
holm – ca. 2 kilometer mod nord, hvor 
der åbenbart har været en pæn ynglebe-
stand. 
Af småfugle tilknyttet engområdet blev 
der fundet ynglende engpiber, sanglær-
ke, rørspurv og kærsanger. 
 

Fouragerende fugle  
Også en del fouragerende fugle besøgte 
området – et par rørhøge, som må have 
ynglet i nærheden, kom på jævnlige tog-
ter i ungetiden, enkelte fiskehejrer stod 

hist og her og fiskede, tårnfalk sås ofte 
muse over engene, og så var der jævn-
ligt besøg af et par ravne, der gik og ro-
dede i eng-græsset og kokasserne, for at 
finde noget spiseligt. 
 

Vadefuglerast 
Slutteligt var der i juli rastende vadefugle 
– fugle der havde overstået ynglesæso-
nen og nu var på vej mod sydvest. 
Strandskader kunne ses (ud over yngle-
parret), en lille flok viber holdt til, og på 
mudderfladerne i bugten var der mudder-
klirer, hvidklirer og rødben, der havde 
selskab af en lille flok almindelig ryle. 
Så alt i alt blev det til nogle hyggelige 
forårs- og sommerture til denne lille loka-
litet, hvor meget kunne overskues fra et 
centralt sted med klapstol og kaffe – og 
samtidig sende en venlig tanke til Stor-
kelauget, der godt nok ikke fik tiltrukket 
storke dette forår, men har været med til 
at forbedre forholdene for strandengens 
fugle på Als. 
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DET UFORUDSETE 
Af Hanne & Jens Eriksen - Tekst og foto 

N år vi fuglekiggere tager ud i naturen, 
synes der altid at være et højde-

punkt, en usædvanlig fugl, måske, eller 
en særlig fin iagttagelse af en mere al-
mindelig art. Sommetider kører vi efter 
en sjælden fugl, der er blevet rapporteret 
i DOF basen, og andre gange er vi blot 
ude for at se, hvad der måtte være at 
finde. Men altid er der noget overrasken-
de, så det er bare med at komme ud så 
tit som muligt. 

En sådan usædvanlig oplevelse havde vi 
den 16. april i år i Lille Vildmose i Him-
merland. Vi var i Nordjylland og beslutte-
de af tilbringe en dag i Vildmosen. En 
hjelmskallesluger havde været meldt ud i 
flere dage i den nordlige del af mosen, 
og den gad vi godt se. Store var forvent-
ningerne, da vi kørte ind på parkerings-
pladsen og snakkede med en fotograf, 
der havde taget billeder af skallesluge-
ren. Men den var ikke til at finde og in-
gen, vi talte med den dag, kunne finde 
den.  

Så vi kørte videre og fandt snart en rør-
drum  (billederne), der gik næsten ude i 
det fri tæt ved vejen. Vi trak ind til siden, 
og brugte derefter de næste tre timer 

med at beundre denne normalt sky fugl 
søge føde lige ud for os. Efterhånden var 
fem biler samlet, og alle fik en stor ople-
velse. Efter en halv time gik det op for 
os, at vi have fulgt en hun, idet en han 
dukkede op fuldt oppustet og paukende. 
Lidt senere gik begge ind i sivene, og de 
fleste biler kørte videre. Men vi blev på 
stedet, og snart kom de to fugle frem 
igen. Hannen gik flere gange rundt om 
hunnen, stadig oppustet og paukende. 
Hun prikkede lidt til ham med næbbet, og 
vi forventede en snarlig parring. Vi var nu 
to biler ved skuet, men uheldigvis kom 
en tredje bil forbi, med forældrene løben-
de ud af bilen og råbte efter børnene, at 
de skulle komme og se de fuglene, mens 
de fægtede vildt med arme og ben. Rør-
drummerne ‘frøs‘ straks i sivkanten, men 
det blev hurtigt for meget for dem, og de 
fortrak 

Fortsættes side 31 
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FUGLE PÅ SKOLESKEMAET 
Af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 

Tilbage i 2017 på OAS’ stand ved ”Green 
Screen” på Alsion, fik jeg en kontakt til 
en rigtig sød skolelærer Nina Rosenkilde 
Jessen, der har en ”udeklasse” på Nord-
borg skole. Her undervises klassen hver 
onsdag med udelivet som primær kilde. 
Hun ville gerne have besøg af en fugle-
mand til hendes 5. klasse (13 dejlige 
drenge). Den var jeg helt med på ! 

Onsdag den 20/3-19 mødte jeg ind på 
skolen kl. 07.45. Da det ringede ind, blev 
jeg mødt af alle drengene foran klasse-
døren, og alle gav mig pænt hånd ! Sikke 
en start ! Jeg havde min computer med, 
hvor jeg havde forberedt et større Power-
Point-show om fug-
ledragter, jizz, flyve-
stil, biotoper, fugle-
træk m.m.m. 
Der var stor spør-
gelyst og viden fra 
elevernes side fra 
starten af, så det 
var en ren fornøjel-
se.  
Jeg havde bedt 
Nina om, at alle 
eleverne skulle in-
stallere ”DOFs Fug-

lebog” på deres mobiltelefoner, så vi 
kunne bruge den på den efterfølgende 
fugletur til Mjels sø. Vi sluttede undervis-
ningen af med, at drengene skulle be-
stemme forskellige sø-fugle ud fra bru-
gen af app’en. Det fik de hurtigt styr på. 
Vi tog herefter ud til Mjels sø kl. 10, hvor 
vi gik en runde langs nordsiden. Nina 
havde sørget for kikkerter og scoopes til 
drengene via Naturskolen. Det gik fint – 
specielt i starten – med at holde focus på 
fuglene og fuglebestemmelsen. Senere 
kom der selvfølgelig lidt ”drenge-energi” 
ind over det. Efter en tur på ca. 1 ½ time 
samledes vi i pumpehuset til en tiltrængt 
madpakke. Vi sluttede af med, at Nina 
lavede en opfølgning med eleverne på 
”dagens læring”. Hvad har vi lært, hvad 
er et biotop, Danmarks mindste/største/
tungeste fugl osv.. Og jeg skal da love 
for, at de havde hørt efter. Jeg var over-
rasket over, hvor meget du kunne huske. 
Så jeg var en glad mand, da seancen 
sluttede og håber på, at kimen til nogle 
nye fuglefolk er lagt ! 
P.S.   Behøves jeg at sige, at drengene 
igen viste sig fra deres bedste side ved 
at give hånd til afsked, og en insisterede 
sågar på ”en krammer”. 
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GÆT’N FUGL 

Hvad er det Kim har spottet? 

Løsning på  
GÆT EN FUGL  
i Panurus nummer 1: 

KÆRSANGER 

???? 
Foto: Kim Hagen Andersen 
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GÆT EN FUGL I UGEAVISEN 
Af Kaj Abildgaard 

V i havde en Gæt en Fugl konkurrence i samarbejde med Ugeavisen d. 5. marts. 
Bleshøy Optik havde igen sponseret en god kikkert som første præmie.  

Alle vinderne fik et års gratis medlemskab af OAS 
  
Svend Ove Jensen havde fundet et af sine fotos frem.  
Denne gang en bomlærke. (Indsat billede) 

 Vinderne var: 
1. pr. John Andersen, Hertug Hans vej 31a, Sønderborg (vinder af kikkert)  
2. pr. Hans Harald Hansen, Bosagergården 3 st. tv, Sønderborg  
3. pr. Jenny Norn, Damgade 36 , Sønderborg 
  
Ved præmieoverrækkelsen ses 
vinderen af 1. præmien John Andersen 
formand for OAS Kaj Abildgaard 
Karen Marie Klingsgaard fra Bleshøy Optik 
  
Vi ønsker alle vinderne TILLYKKE. 
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N år det kommer til beskyttet natur ligger Danmark helt i bund i 
EU. Og det er et kæmpe problem for vores truede arter.  

 

Den globale natur er i drastisk tilbagegang. Sådan lød konklusionen i en ny internatio-
nal FN-rapport for nylig. Op imod en fjerdedel af verdens arter er truet. 
Og Danmark er ingen undtagelse. Her er over 2.000 arter på den danske rødliste 
over truede og sjældne arter. 
En af årsagerne til den ringe naturtilstand i Danmark er manglen på beskyttede Natu-
ra 2000-områder, hvor Danmark indtager en trist bundplacering i EU. 
 

Danmark indtager bundplacering på beskyttet natur 
Holland har udpeget 13,29 procent af landarealet til 
Natura 2000, Polen 19,56 procent og Tyskland har 
udpeget 15,45 procent Natura 2000. 
Danmark indtager med 8,3 procent den suveræne 
bundplacering i EU, når det kommer til Natura 2000 
beskyttet natur. Det er ti procentpoint under EU-
gennemsnittet. 
Det er en pinlig bundplacering, mener præsident i 
Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert 
Gjerding: 
I årtier har vores politikerne accepteret, at naturen 
er blevet mere og mere forarmet. Danmark er et 
grønt foregangsland, lyder det fra vores politikere, 
men virkeligheden er, at når det kommer til beskyt-
tet natur, er vi suveræn bundskraber i EU. Det sy-
nes jeg, er pinligt for vores land, siger hun. 
Ny regering skal sikre mere beskyttet natur 
Men hvis naturkrisen skal løses har vi brug for me-
get mere beskyttet natur, lyder det fra Maria Reu-
mert Gjerding, som opfordrer en kommende rege-
ring til at øge andel af beskyttet Natura 2000-natur 
markant. 
- Hvis vi skal have nogen som helst forhåbning om 
at kunne løse natur- og biodiversitetskrisen, bliver 
vi nødt til at øge andelen af beskyttede naturområ-
der, så vi kan sikre mere plads til vores truede ar-
ter, siger præsidenten. 
Danmarks Naturfredningsforening håber, at et kommende flertal vil udtage op imod 
100.000 hektar nye områder til international beskyttet natur, så Danmark kan bevæge 
sig op imod EU-gennemsnittet. 

BESKYTTET NATUR:  
DANMARK ER EUROPÆISK 
BUNDSKRABER 

Hvad er Natura 2000? 
 

• Natura 2000 er en beteg-
nelse for et netværk af 
beskyttede naturområder i 
EU. 

• Områderne skal bevare og 
beskytte naturtyper og vil-
de dyre- og plantearter, 
som er sjældne, truede 
eller karakteristiske for EU 
landene, og sikre sam-
menhæng i naturen. 

• Danmarks Naturfrednings-
forening foreslår, at Dan-
mark over de kommende ti 
år samlet udpeger i alt 
100.000 hektar, som Natu-
ra 2000-områder. 

• Danmark er igennem FN 
forpligtet til at sikre, at 17 
procent af landearealet 
skal være beskyttet natur. 

https://www.dn.dk/nyheder/en-fjerdedel-af-verdens-arter-er-ved-at-forsvinde/
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K lokken 01:00. På dette umenneskeli-
ge tidspunkt den 25. maj startede 

safaribussen med 5 forventningsfulde 
fugletosser (evt. også klimatosser) fra 
Stadion P-pladsen i Sønderborg.  
Turguide og pilot var Orla Jessen. Med i 
bussen var Lars Peter Hansen, Peter 
Schwartz, Klaus Bo Jensen og Viggo 
Petersen. I Broager suppleredes passa-
gerlisten med Lene og Per Berthing. 

23 ophold  (inkl. Rømø Bageriet) og 87 
arter senere var Sønderjyllandssafarien 
slut. 
Ind imellem havde vi besøgt Astrup Eng-
sø hvor græshoppesangere kunne høres 
i mørket. 
I ly af mørket listede vi senere rundt i 
Vråby Plantage på Rømø for at lytte efter 
natravne. Fuglene var ikke særligt aktive, 
sandsynligvis på grund af blæsten og det 
kølige vejr, hvilket gør at insekterne hol-
der sig i ro. Vi måtte ”nøjes” med 3 nat-
ravne. 

Næste mål var Lakolk Sø, hvor græshop-
pesangeren igen kunne høres. Sivsan-
gere var dog de altdominerende fugle. 
En enkel overflyvende rørdrum samt en 
rørhøg der lavede territoriehævdende  
luftakrobatik, gav lidt varme i kinderne 

hos de kvindelige deltagere. 
Mens vi ventede på at bageren skulle 
åbne, var vi lige et smut i og omkring 
Havneby for at studere havnemiljøet med 
bl.a. husrødstjert. 
Et par smurte rundstykker og en kop kaf-
fe senere, var vi på farten igen , Klaus 
Bo nu med farve i kinderne.  
 
Nu skulle den hvidbrystede præstekrave 
skydes. Ved Havsand lykkedes det at 
opspore en enkelt sammen med en lille 
flok stor præstekrave og det tunge skyts 
blev kørt i stilling for at dokumentere ob-
servationen, eller bare for at få et godt 
billede. 
På vej tilbage over Rømødæmningen 
demonstrerede et par stenvendere, hvor-

PÅ SAFARI MED OAS 
Af Viggo Petersen 

Hvidbrystet præstekrave 
Foto: Peter Schwartz 

Foto: Per Berthing 

Foto: Per Berthing 
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for de hedder stenvendere. 
Foto: Per Berthing.  

Se i øvrigt et videoklip af de samme fugle 
på OAS web blog. 
Nu gik turen sydover langs vadehavet. 

Første stop Ballum sluse, hvorfra Ballum 
enge og Ballum forland kunne oversku-
es. 
Turens første hedehøge blev set her. 
Fuglene er lokale ynglefugle.  
Ved skydebanen i Hjerpsted så vi på  
sortstrubet bynkefugl inden turen gik til 
Tingdal plantage. Her blev de medbragte 
madpakker nedsvælget suppleret af Lars 
Peters juicy dates (for at undgå misfor-
ståelser: saftige dadler). 
Næste stop blev Saltvandssøen, hvor vi 
skulle se, hvad der gemte sig bag vildsvi-
nehegnet.  
Syd for Vidåen sås et par rustænder, 
som ifølge en klog mand vi mødte er ret 
trofaste netop der. 

Foto: Per Berthing 

Rustænder 
Foto: Per Berthing 
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Fra nu af havde vi solen i ryggen. Via 
Nørresø ved Tønder gik turen til Jejsing 
mark. 
Her kunne vi høre turtelduen ( eller no-
gen af os kunne) ganske kort.  Videre gik 
det via Store Jyndevad til Beckmanns 
Plantage for at finde rødrygget tornska-
de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skyggerne var ved at blive lange. Frøs-
lev mose fik lige et eftersyn inden vi fort-
satte til Kruså Møllesø. 
Sidste safari-stop var Sønderhav og far-

vandet omkring Okseøerne .  
Herefter gik det bare derhjemad. Ud med 
Lene og Per i Broager og hastigt videre 
til Sønderborg. 
18:00 skiltes vi på P-pladsen, hvor vi 
mødtes 17 timer tidligere. 
Om vi var trætte?........ 
Men det var turen og samværet værd. 

Rødrygget  tornskade 
Foto: Per Berthing 

Foto: Lars Peter Hansen 
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MAN HAR VEL LOV  
AT VÆRE HELDIG 
Af Oliver Laursen 

Vores yngste medlem Oliver har haft en 
fed fugleoplevelse, som det endda er 
lykkedes ham at fotodokumentere. 
Her fortæller han med sine egn ord om 
sin oplevelse. Red . 
 

D et startede med at jeg så at der var 
blevet set en hærfugl ved Kværs 

granskov. Jeg tog så den næste dag ned 
til granskoven for at lede efter den sjæld-
ne fugl. Da jeg så kom derhen mødte jeg 
Niels Peter som også var ude efter hær-
fuglen. Vi stod der og ventede i vel snart 
30 minutter efter vi besluttede at lede 
efter den rødtoppet fuglekonge som og-
så var blevet set der. Vi hørte den kun 
men vi mente også at vi så den fordi at 
den gemte sig bag ved et grantræ.  
Efter turen til Kværs granskov tænkte 
mig og mine forældre at vi måske skulle 
prøve vores held ved Søgård mose. Det 
første vi så det var stenpikker som altid 
er en fed fugl at se vi hørte bagefter en 
sortspætte langt væk derfra.  
Der kom også en anden fuglekigger, Ole 
Tønder som kom der op kort efter vi an-
kom. Men da vi hørte en stor flok krager 

blev vi også mødt med noget vi aldrig 
havet gættede en.  
Stor hornugle. Det var helt vildt fedt at se 
sådan en sjælden set fugl og så også at 
den flyver lige mod en. 

Stor hornugle 
Foto: Oliver Laursen 

Foto: Klaus Bo Jensen 
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FEJLFARVEDE FUGLE 
af Kaj Abildgaard 

L igesom vi ser dyr med unormal farve, 
såkaldte albinoer, kan vi også inden 

for fugleverdenen finde arter mere eller 
mindre hvide. Solsorte forekommer af og 
til med hvide partier, og blandt gråænder 
finder man især mange med fejlfarve. 
På det seneste er jeg blevet gjort op-
mærksom på en næsten helt hvid blishø-
ne, som ofte ses ved Broager Engsø, 

hvor den har holdt til i længere tid. Til-
standen kaldes med et fint ord leucistisk, 
når den ikke er fuldstændig hvid. Udse-
endet synes dog ikke at have haft nega-
tiv effekt i kærlighedslivet, idet den nu 
har fået unger. 
Et sted vest for Gråsten er der observe-
ret en helt hvid fasan. 

Blishøne 
Foto: Bjarne Nielsen 

GØGEN 
af Kaj Abildgaard 

R igtig mange steder kan man nu høre gøgens kukken.  Den 
ankommer på nattetræk fra sit vinterophold i det sydlige 

Afrika omkring 1. maj og bliver til omkring august. Af udseende 
er det en slank, grå eller brunt tværstribet, falkelignende fugl. 
Under flugt kan den ligne en mindre, langhalet falk, men adskil-
ler sig med sin lange hale og de brede tilspidsede vinger place-
ret foran kroppens midtpunkt.  
Fuglen er en mærkelig fætter. Alle ved, at den ikke selv bygger 
rede, men lægger sine æg i fremmede småfuglereder. Der vok-
ser den op helt uden påvirkning af sine forældre. 
Hvordan lærer den så, at den skal trække sydover om efteråret 
og hvorhen? Og hvordan ved den, a t når den kommer tilbage 
til Danmark den følgende sommer, så skal den lægge æg i 
fremmede reder?  
Underligt. 

Gøg og piber 
Foto: Svend Ove Jensen 
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FORENINGSAFTEN: DOF BASEN 
Af Viggo Petersen 

O AS anden foreningsaften løb af 
stablen sidst i april, lige inden ”det 

store feltræs” tog fat i maj. På trods af en 
lidt sen invitation dukkede alligevel 16 
interesserede op. 
Bjarne Nielsen, som er DOF-base an-
svarlig i DOF Sønderjylland (og medlem 
af OAS), kom og fortalte de fremmødte 
om anvendelsen af DOF basen.  
Bjarne brugte egne observationer som 
eksempler, som blev vist på storskær-

men (online). 
Spørgelysten og kommentarer fra det 
engagerede publikum gjorde, at vi kom 
ud i mange hjørner af emnet. 
Man kunne høre på kommentarerne, at 
der var nogen der fik noget med hjem. 
Et af punkterne som Bjarne brugte tid på 
var: Indtastning af observationer i de ret-
te områder. F.eks.: Observationer foreta-
get ved Fredsmaj skal indtastes under 
”Fredsmaj” og ikke under Sønderskoven. 

Herved opnår man et mere 
nuanceret billede af fuglenes 
udbredelse. 
 

Næste foreningsaften er plan-
lagt til at foregå i september. 
Her vil Hanne og Jens Eriksen 
bl.a. fortælle om deres ophold 
i Oman og de fugleoplevelser 
det affødte. 
Du bliver adviseret via mail, 
når vi har en dato. 
 

På gensyn 



 

PANURUS 2019/2     SIDE 28 

DOF APPS TIL DIN MOBIL 
Af Viggo Petersen 

D ansk Ornitologisk Forening har frem-
stillet et par nyttige apps til mobilte-

lefoner. 
”DOF basen til mobil” og ”DOF's fug-
lebog”. Du kan hente dem i den app-
store der passer til din mobil de koster 
gratis og der er ingen reklamer (næsten). 

Fælles for begge app’s er, at de helst 
skal have adgang til telefonens GPS, det 
klares i indstillinger. 
 

DOF’S FUGLEBOG er et opslags-
værk, du bl.a. kan bruge til at bestemme 
fuglen ved hjælp af dens udseende eller 
stemme, jeg bruger ofte det sidste. 

Når du åbner app’en kom-
mer dette billede til syne . 
Du kan vælge KORT ( som 
her. Så får du vist et kort 
over det område du befin-
der dig i, du kan vælge 
mellem KORT og SATEL-
LIT version. 
På kortet får du vist fugle-
tårne i området og enkelte 
fugle-hotspots. Relevant 
når du befinder dig i 
ukendt terræn. 

Her kan du få hjælp til at 
artsbestemme en fugl du 
har set. 
Besvar de 5 spørgsmål, så 
giver appe’en et antal for-
slag med billeder. 
Ud fra disse kan du måske 
få den hjælp du søger. 

Her vises de fleste fugle 
du vil finde i Danmark med 
billede, en lille beskrivelse 
og lydfiler med sang og 
kald. 
Det sidste bruger jeg ofte i 
tvivlsspørgsmål (især når 
det gælder sangere). 
Hvis du ikke er DOF-base 
bruger kan du her gemme 
dine observationer, så du 
har styr på hvilke fugle du 
mangler. 
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DOF-BASEN TIL MOBIL 
For at kunne bruge denne app skal du 
være oprettet som bruger i DOF basen. 
Første gang du åbner app’en åbner du 
MIN PROFIL og taster dine oplysninger. 
Herefter går du til INDSTILLINGER. 
Vælg den indstilling der passer dig bedst. 
Under GPS interval bestemmer du, hvor 

ofte app’en skal opdatere din position. 
Du er nu klar til at bruge DOF-BASEN 
TIL MOBIL. Herunder gennemgår jeg det 
mest nødvendige.  
Har du spørgsmål til brugen af app’en, 
så er du velkommen til at spørge mig, 
når vi mødes ”derude”. 

Tryk på ikonet TURE 
OG OBSERVATIO-
NER og dette billede 
viser sig. Her er tidlige-
re ture oplistet. Du kan 
åbne dem og redigere i 
listerne. 
Når du ønsker at starte 
på en ny tur, trykker du 
på TILFØJ TUR. 
 
Så åbner det næste 
vindue, hvor du har 3 
muligheder for at væl-
ge en lokalitet.  

Du kan vælge den ud fra 
en liste, som kommer 
med forslag efterhånden 
som du skriver navnet. 
Du kan vælge den ud fra 
en liste med nærmeste 
lokaliteter. 
Eller du kan åbne et kort. 
som viser de lokaliteter 
der er i din nærhed. 
Jeg har her sat app’en til 
automatisk starttid, og 
udfylder sluttid senere. 
Når du har fortaget æn-
dringer, skal du huske at 
gemme på ikonet øverst 
til højre. 

Nu åbner den nye tur 
på listen og kan begyn-
de at indtaste dine ob-
servationer. Disse bli-
ver straks sendt til 
DOF basen, eller når 
der er internetforbin-
delse. 
Vælg ART- ADFÆRD 
og ANTAL. Husk at 
gemme for hver art der 
indtastes. 



 

PANURUS 2019/2     SIDE 30 

DEN DAG HÆRFUGLEN LANDEDE  
I KVÆRS GRANSKOV 
Af Klaus Bo Jensen 

H ærfuglen, som er en sjælden, men 
dog sporadisk optrædende gæste-

fugl i Danmark, havde valgt at slå sig ned 
i Kværs granskov fredag den 17/5-2019. 
Vi finder bl.a. fuglen i det gamle Østtysk-
land og Polen, så der dukker af og til en 
enkelt fugl op rundt i landet. 
Jeg var ude på kontrol af stor skalleslu-
ger kasser sammen med Kim Hagen 
Andersen rundt på Als, da Christian Hau-
gaard ringede til mig. Jeg var egentlig 
noget ”kort for hovedet” overfor Christian, 
da jeg var fuldt optaget af skalleslugerne, 

og egentligt ikke havde tid til samtalen. 
Meeeeeeeen Klaus - fremstammede 
Christian. Jeg har hærfugl i Kværs! 
 
HVAD siger du, nærmest råbte jeg! 
 
Og så fik jeg ellers den dejlige historie. 
Christian var lige kommet ud af gransko-

ven ved søen og ud til det åbne område. 
Til venstre for ham ved en trærod var 
sortspætten i gang med hakkearbejdet, 
men den blev skræmt op af ham , og fløj 
i sydlig retning. Han fulgte spætten med 
kameraet, men pludselig bliver han op-
mærksom på nogle krager, der moppede 
en fugl i luften. Hvad sørensen var det? 
Han fik knipset nogle billeder – og wupti. 
Det var sørme en hærfugl, der var under 
angreb! 
Klokken var 10.47 og det er nu, at han 
ringer til mig med forhøjet pulsslag!  

De næste par timer ser han den lidt on/
off i terrænet. 
Kim og jeg ankommer til skoven omkring 
kl. 13. Efter lidt søgen rundt genfinder vi 
så fuglen kl. 13.25 og igen senere kl. 
14.13. Her går den først lidt rundt på 
skovstien tæt ved markeringen på kortet. 
Vi er ca. 150 meter længere nede af sti-
en. Den flyver så kort ind på det åbne 
område, og fortsætter sin fødesøgning. 

Hærfuglen i Kværs Granskov 
Foto:Christian Haugaard 
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Vi er heldige med at kunne liste os ind på 
hærfuglen i en afstand af max. 100 me-
ter. Christian og Kim får taget noget gode 
billeder (jeg har selvfølgelig IKKE mit 
kamera med, da jeg jo skulle på skalle-
sluger redekassekontrol!) 
Fuglen flyver så kortvarigt op i en gran 
ved skovsøen, og herefter tager den igen 
en tur ud i det åbne område noget væk 
fra os. Lidt senere forlader den området 
imod øst op over skoven. Men den kom-
mer tilbage igen efter nogen tid for at 
fouragere på det åbne areal. Herefter 
forsvinder den for os, og vi genser den 
ikke mere. 
MEN sikke en oplevelse. En smuksak af 
en hærfugl i denne dejlige skov. 

Fuglen blev efterstræbt af andre gode 
fuglefolk de næste mange dage, men 
den har desværre ikke vist sig siden 
(artikel skrevet den 22/5 2019). Men den 
kan egentlig sagtens stadig være i områ-
det. Den ynder at opholde sig omkring 
menneskelig bebyggelse, så den kunne 
godt have slået sig ned f.eks. omkring 
husene i Kværs. Hvem ved! Sidste års 
hærfugl i Nustrup ved Vojens var også i 
længere tid i landsbyen og viste sig en-
kelte gange. Man kunne jo håbe på, at 
en opmærksom borger ville undre sig 
over denne ”mærkelige” fugl på sin 
græsplæne, og så evt. melde den ud 
igen. 

(fortsat fra side 16) 

skyndsomt ind i sivene, og det var så 
det. Den tredje bil forsvandt, måske uden 
at folkene vidste hvilke fugle, de havde 
set.  
Indtil da havde alle forholdt sig roligt i 
bilerne, og det er ærgerligt at møde men-
nesker, som ikke har den ringeste idé 

om, hvordan man bør opføre sig i natu-
ren, både af hensyn til dyr og til andre 
folk. 
Men vi havde dog trods alt været vidne til 
et uforglemmeligt skue. Mon vi nogensin-
de får en sådan chance igen? Det blev til 
rigtigt mange billeder den dag. 
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V iben er i voldsom tilbagegang, 
fordi den mangler plads i natu-

ren. Hvis lavtliggende landbrugs-
jord omlægges til natur, så får tru-
ede fuglearter, som viben, flere 
levesteder tilbage.  
 
Vibens pibende kald er blevet en sjæl-
denhed på kun få årtier. Tre ud af fire 
viber er forsvundet fra 1976 til 2017, iføl-
ge indekstal fra Dansk Ornitologisk For-
enings (DOF). 
Det drastiske fald i bestanden af viber er 
sket, fordi de mangler levesteder og 
plads i naturen, som et resultat af, at lav-
bundsarealer er blevet drænet til at dyrke 
landbrug. Lavbundsarealer er fra natu-
rens side våde områder, der ligger lavt i 
landskabet, og hvor viberne kan finde 
føde. 
Derfor vil det få stor indflydelse på be-
standen af viber, hvis vi stopper med at 
dræne de værdifulde naturarealer, vurde-
rer Jan Pedersen, der er  
biolog og ornitolog hos 
Danmarks Naturfrednings-
forening: 
- Hvis man tager lavbundsarea-
lerne ud af landbrugsdrift, så 
får det kæmpe betydning for 
vibens levevilkår. Allerede fra 

første ynglesæson vil man kunne se en 
fremgang i bestanden, siger han. 
 

Viben får bedre levevilkår efter lo-
kalt naturprojekt 
Den udvikling har de set med egne øjne 
ved Gyldensteen nær Bogense. Her blev 
landbrugsjorden omlagt til natur i 2014 
med genopretning og et fuldt stop for 
dræning af vand. 
Det betød, at områderne blev oversvøm-
met, så i princippet fik viben mindre 
plads, men fordi det intensive landbrug 
stoppede og naturen blev genoprettet, 
blev det et bedre levested for viben. 
Udviklingen siden naturgenopretningen 
har været gavnlig i forhold til at give vi-
ben bedre levevilkår, fortæller Kurt Due 
Johansen, der er medlem af Naturrådet 
for Gyldensteen Strand og tæller fuglene 
i området hver 14. dag: 
- På nogle afgræssede enge, der kun 
udgør 10-20 hektar kan der være lige så 
mange ynglende viber, som der engang 
var på 350 hektar dyrkede marker. Og 

det er jo ret fantastisk, siger han. 
Så selvom området blev min-

dre, så bestod den ynglende 
bestand af viber, fordi 
naturområderne blev 
genoprettet. 

VIBEN MANGLER AKUT 

LEVESTEDER I DANMARK 

Vibe 
Foto: Svend Ove Jensen 
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S å er træerne sprunget ud og næ-
sten alle trækfuglene er ankom-

met. Som nogle af de sidste mursej-
lere og hvepsevåger. Måske mangler 
der også et par sangere. Men jeg er 
bekymret over mindst 2 fuglearter. 
Nattergalen har tidligere været sikker 
i Tinglev Mose og Kær Vestermark 
med mindst 5 syngende. Nu er der 
indtil videre kun observeret 1 i Ting-
lev Mose. Skrækkeligt.  
En anden art er rødrygget tornskade. 
Den plejer også at kunne findes flere 
steder ved lysåben opvækst bl.a. 
Frøslev Mose. Indtil nu har jeg endnu 
ikke set indberetninger nogen steder 
fra i det sønderjyske. En tredje, skov-

hornuglen, er kun registret i DOF ba-
sen med 1 overflyvende i Tinglev Mo-
se. 
Ser du nogle af disse arter, er det 
vigtig at få dem registret i DOF ba-
sen. 
Når du som nu læser i Panurus, så er 
det vigtigt at huske på, at det er dit 
blad. Vi ser gerne, at du kommer 
med små eller større artikler for at 
fortælle om dine oplevelser. Det kun-
ne være under overskriften ” Mit fore-
trukne sted”, ”Min bedste forårsople-
velse” eller hvad I nu kunne finde på. 
 
God sommer. 
 

KAJS CORNER 
Af Kaj Abildgaard 

S å fik vi flåden i vandet, som det kan 
ses på vedhæftede foto - trods lidt 

genvordigheder. 
Først rullede der et tordenvejr ind 
over, og gjorde det hele lidt 
utrygt - og så måtte vi konstatere, 
at der havde været gemene tyve-
knægte på spil. De havde stjålet to 
af de tre ankre og et godt stykke 
kæde, så vi måtte til Sønderborg 
og købe nyt udstyr, for at kunne 
komme videre. Men det fik vi så - 
og imens havde tordenvejret rullet 
videre - så det passede meget 
godt. Så efter lidt smedearbejde 
kunne flåden komme ud. Så håber 
vi bare ternerne dukker op. 

Og så fik Klaus Bo en ny årsart, da Pre-
ben fandt en indtørret skovhornugle ved 
P-pladsen  

 FJORDTERNEFLÅDEN  
PÅ KETTING NOR  
Af Gert Fahlberg 
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