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310 ØRNE BLEV TALT TRODS TÆT 
TÅGE OVER ØRNELANDET 
 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennem-
førte i weekenden for 14. år i træk sin natio-
nale midvintertælling af 
naturens største flyvende 
jægere, havørnen og kon-
geørnen. Facit blev 303 
havørne og 7 kongeørne. 
Der var formentligt langt 
flere derude, de kunne 
bare ikke ses i tågen 
Jan Skriver 

www.dof.dk/om-dof/nyheder?
nyhed_id=1703 
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Kære læser 
OAS agerer på flere områder. Ud 
over de klassiske fugleture, som 
adviseres via mail, så kan du delta-
ge i foreningsaftner, vi deltager i 
forskellige naturarrangementer, der 
kommer fuglestemmer i din mailbox, 
og sidst men ikke mindst Panurus. 
Årets første blad var imødeset med 
en vis spænding i bestyrelsen og 
redaktionen. Ville der komme stof 
nok til et blad, nu hvor læserskaren 
er halveret. 
Og som du ser, det kom der. Dead-
line blev overholdt, så redaktøren er 
glad. 

Det har været let at lave et afveks-
lende blad med lidt nørdede artikler, 
små historier om jeres oplevelser og 
masser af goder billeder, samt ge-
nerel info om landsdelens natur. 
Tak til alle bidragydere, I har været 
dygtige.  
Til forskel fra vores folder med OAS 
fugleture , er midtersiderne (lige til at 

tage ud) desuden fyldt med fugleture 
fra DOF Sønderjylland og Fugle-
værnsfonden. 
Så der er ingen undskyldning for at 
komme ud og få gode oplevelser, 
som du kan berette om i næste 
nummer af Panurus. 

FORORD  
Af Viggo Petersen 

Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer. 
Forstår du alle hjerter der banker her og der, 
Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær ... 

Annonce 
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GENERALFORSAMLINGEN I OAS 
Af Kaj Abildgaard 

Mødet blev afviklet på Knøs Gård i Høruphav d. 27. jan. 2019 
 

Traditionen tro havde vi forinden en lille fugletur omkring Trillen. Vejret var ikke allerbedst og 
mandarinanden havde også i år gemt sig. Alligevel gik vi turen 10 ”mand”, og havde det hygge-
ligt. 
 

Kl.15.00 var vi klar til mødet. 17 personer deltog. Nok rekord. Mødets forløb fulgte dagsorde-
nen. 
Valg af dirigent. Det blev en gang til Hans J. Leth Hansen, som konstaterede lovlig indvarsling 
 

Formandens beretning. Vi har igen haft et år præget af de ændrede klimatiske forhold. Det 
mest synlige tegn i landskabet har været de mange udtørrede søer og vandhuller med den 
indflydelse det har på fuglelivet der. Derudover har vi kunnet iagttage de temperaturmæssige 
ændringer. Resultatet har bl.a. været en stor reduktion i de fugle, som normalt kommer træk-
kende fra nord. Samtidig er de fugle hos os, som tidligere trak sydover, der nu bliver her. 
 

Årets ture. Vi har mange flittige turledere og har derfor kunnet udvide vores program med 2 
ture, således at vi i alt har gennemført 27 ture, hvoraf en enkelt har måttet flyttes til en anden 
lokalitet pga. sne. (ikke denne vinter). Turene har været velbesøgte. Et deltagerantal på 20 har 
ikke været usædvanligt. Tak for den ihærdige indsats. 
 

Aktiviteter derudover. Igen har vi været aktive med diverse stande. Det har været Kulturnat-
ten, Universe, Naturskolen i Nørreskoven og Green Screen på Alsion. Det er ikke fordi det har 
givet mange nye medlemmer, men vi har fået fortalt om vores forening og fuglelivet omkring 
os. Alle steder er vi blevet positivt modtaget og har fået mangen en god snak med folk. 
 

Vores medlemstal ved årets udgang 
Medlemmer alene af OAS                      
86 +13 ægtefæller. 1 er udmeldt pga. manglende kontingentbetaling. 
Medlemmer hos os og DOF Sdjl.           
61 +  5 ægtefæller     
I alt 165 
 

Panurus. Medlemsbladet, der i sin tid blev startet af OAS, har nu i mange år været fælles med-
lemsblad med DOF Sønderjylland, hvor deres kernemedlemmer også har modtaget bladet. 
DOF Sdjl. har valgt at kommunikere med deres medlemmer på Facebook og hjemmeside og 
på den måde spare deres udgift til bladet. Vi har beregnet at kunne udgive bladet for samme 
beløb, som vi hidtil har givet i tilskud DOF. Derfor har vi uden problemer selv kunnet fortsætte 
med udgivelsen. 
Mange har beklaget sig over at skulle undvære bladet og har derfor tegnet medlemskab hos 
os. Indtil nu har 20 nye indmeldt sig. 

 

Medlemsmøder. 
Klaus Bo har planlagt en række medlemsmøder. Det første blev afholdt d. 22. jan. Gabor 
Graehn havde her et indlæg med billeder om sit ophold på Grønland og sine observationer af 
fugle og dyr. Mødet var yderst velbesøgt med omkring 45 deltagere. 

 

Nordals Ferieresort. 
Jeg har i januar været til møde og fået en orientering om projektet. Pengespørgsmålet skulle 
nu være på plads, så der arbejdes videre på sagen. Etablering af havn er opgivet, men der 
etableres badestrand. Ferieboligerne bliver træhytter, og der bygges ikke i højden. Der etable-
res vandland og et center. Man satser på at de besøgende kan få naturoplevelser på vandre- 
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og cykelruter. 
 

Naturråd. 
Preben Jensen har sammen med de andre deltagere færdiggjort rådets anbefalinger til kom-
munen om bedre natur i vores område. Selve rådet er herefter nedlagt, men man forsøger 
stadig at få kommunen til at gennemføre nogle af de foreslåede projekter. 
 

Ugeavisens gættekonkurrence. 
Succesen her vil blive gentaget, og Svend Ove har kontaktet Bleshøj for støtte til 1. præmien. 
 

Sønderborgs ansvarsart. 
Vi har nu 71 skalleslugerkasser og 4 kasser til hvinænder, i håb om at de også kunne finde på 
at yngle. Det lykkedes dog ikke. Det blev til 22 kasser medynglende SS og 6 med ugler. Vi 
kikker stadig på om de nuværende placeringer giver udbytte. Ellers flytter vi kasserne til bedre 
områder. 
 

Fugletårnene omkring os.  
Hartsø. Her er der meldt ud, at et vindue skulle være blæst eller faldet ud. Selv om det ikke er 
vores hus, vil vi nok se om vi kan reparere det. 
Ketting Nor Stien ud til tårnet er ikke blevet slået af Naturstyrelsen sidste år. Måske tager vi 
også her selv affære? 
Fredsmaj. Her var ”tårnet” efterhånden i miserabel stand. Vi fik dannet en lille arbejdsgruppe 
og fik lagt en ny bund. 
 

Det grønne Råd 
Vores formand (undertegnede) har i et par år siddet i det Grønne Råd i Sønderborg dog som 
repræsentant for DOF Sdjl. De havde imidlertid en anden kandidat, så jeg røg ud. OAS søgte 
så i stedet adgang til rådet, men det blev forkastet med begrundelsen at man ikke ønske 2 
foreninger, som repræsenterede det samme. Vi har ingen ønsker om af DOF skal forlade rå-
det, men man kan undre sig over at et råd hjemmehørende i Sønderborg foretrækker en for-
ening hjemmehørende i Åbenrå frem for os? 
 

Vådområder og søer omkring os. 
Bundsø. Til vores glæde har vi nu læst i avisen af Aage W. Jensens fond har købt søen. 
Birkepøl. Der ligger et projekt om etablering af et stort vådområde/sø. Kommunen har også 
fundet pengene dertil. Det går først og fremmest ud på at begrænse kvælstofudledningen fra 
området. Vi havde gerne set, at der kunne etableres nogle øer, hvilket vi vil arbejde for. 
 

Økonomi. 
Det er flere år siden, at vores bankindestående med knapt kr.7.000 har været så lav vi årets 
udgang. Imidlertid var der på det tidspunkt ikke flere forventelige udgifter, så der var rigeligt. 
Følger vi budgettet for 2019, vil der igen komme overskud i regnskabet. Ikke mindst pga. af de 
mange nye medlemsindbetalinger, hvor vi ikke har så mange udgifter, idet vi har rigeligt med 
overskydende Panurusblade. Vi har derfor ikke behov for kontingentforhøjelser pt. 
 

Ørnestatus. 
Vi er bekymrede for, om havørnen har forladt Als som ynglested. De sidste par år er ørnen ikke 
set ved reden på Nordals. Her i foråret synes den heller ikke at have indtaget reden på Sydals. 
Begge steder samt ved Slotssøen i Gråsten ses der dog ofte ørne, men ikke som pardannede. 

 

Skolepleje. 
Vi er begyndt også at tage ud på skoler og fortælle om fugleliv mm. 
Ole Tønder har været på Nordals og fortælle et par timer. Klaus Bo Jensen har truffet en aftale 
på Nordals, og jeg har også fået en henvendelse. 
 

Visitkort. 
Vores initiativrige næstformand Viggo Pedersen har fået lavet et pænt antal ”visitkort”, så vi 
hurtigt kan få udleveret foreningens adresse. Det var en god ide. 
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Punkttællingsture. 
Det er et gammelt begreb, som startede i 1975. Man vælger en rute med 10-20 stop. Her tæl-
lerne alle de fugle man kan høre indenfor 5 minutter. Der tælles 1 gang årligt både vinterfugle 
og forårsfugle. I vores omegn har der været 5 tællere. På det seneste er der kommet ca. 3 nye 
til. En god og værdsat metode til hurtigt at få overblik over en arts tilstand. 
 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet viste et underskud på ca. kr.2.000 
og et en saldo ved årets slutning på kr.6.878,65. Underskuddet skyldtes nogle ekstraordinære 
udgifter bl.a. kørsel til naturrådsmøder kr.900 og udstyr til stande kr.1.500. Næste år er der 
budgetteret med overskud. 
 

Fastsættelse af kontingent. Uændret også for 2020. 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Per Berthing, Preben Jensen, Viggo Petersen 
og Svend Ove Jensen. Alle var villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater. 
            Som suppleant opstillede Lars P. Hansen og Klaus Bo Jensen. Begge blev valgt. 
 
Valg af 2 revisorer. Hans J. Leth Hansen og Klaus Bo Jensen blev genvalgt. 
 

Indkomne forslag. Ingen 
  
Eventuelt.  
Herunder blev diskuteret: 
Spm. om formand skulle vælges direkte på generalforsamlingen 
Om generalforsamlingen skulle være på en hverdagsaften 
Om vedtægter og regnskab skulle med på foreningens hjemmeside 
Om opdatering af bogsamling 
Om udsendelse af mails med aktuelle fuglestemmer 
Herefter sluttede generalforsamling og de fleste skyndte sig hjem for at se håndboldkampen, 
som sluttede med guldmedaljer. Alt i alt en god dag. 

Annonce  
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D et er forår, og fuglestemmerne skal 

repeteres. Vi har alle forskellige 

mnemotekniske (husketekniske, red.) regler 

– i Danmark mener vi, at gulspurven 

”tæller til syv”, og at bogfinken synger ” 

de’ de’ de’ ka’ jeg si’ li’ så tit det ska’ 

vær’”. Gærdesangerens sang sammen-

lignes med den klaprende lyd fra en lille 

mølle i en bæk, Skovsangerens sang 

med en snurrende to-krone (!). Gærde-

smuttens kald som ”lyden af urfjeder, der 

trækkes op”, rødhalsens sang som ”prop 

der gnides mod flaske”. Hvert land har 

sine huskeregler. Når bogfinkerne er flø-

jet sydpå, mener man her, de synger 

”Oui, oui, oui, oui, - je suis un bon citoy-

en”. Man har altid lyttet efter fuglestem-

mer og gendigtet det hørte. 

Der er en lang tradition for forskning i 

Danmark på dette område – at bekrive 

lyd grafisk. I litteraturen anvendes beteg-

nelserne sonogram, sonagram og 

spectrogram/spektrogram. 

Sidstnævnte anvendes her – 

for at undgå konfusion med 

udtrykket sonogram i betyd-

ningen – en ultralydsundersø-

gelse. 

En efterhånden slidt bog – Bondesens:  

Fuglesangen – en verden af musik – 

fra 1967 – bliver taget frem hvert forår. 

En klassiker med en grundig fremstilling 

af de enkelte fugles kald og sang med 

beskrivelser af sang-komposition, sang-

fortolkning, adfærd og levested – og 

mange spektrogrammer. Bondesen – 

kaldt ”fuglestemmeeksperten” - udførte 

spektrogrammerne på Laboratoriet for 

Biologisk Akustik på Naturhistorisk Mu-

seum ved Århus Universitet. Bondesen 

var på studieophold på Laboratory of 

Ornithology på Cornell University, dati-

dens centrum for forskning på højeste 

niveau. Bondesens pionerarbejde citeres 

i den allernyeste bog fra sidste år om 

emnet: Bruyninckx. Listening in the 

field – Recording and the Science of 

Birdsong.  

Bondesen har et afsnit om Musikalsk-

poetisk fortolkning af fuglesang. Fugle-

sangens Mozart er sangdroslen med 

dens melodiøse melodier. Fuglesangens 

Beethoven hører vi repræsenteret i de 

sidste takter af 2. satsen fra Pastorale 

symfonien, hvor der er motiver fra sydlig 

Nattergal (fløjte), 3-tonet kald af vagtel 

(obo), og efterfulgt af kukken af gøg 

(klarinet).  

På samme måde som et nodeblad kan 

man læse et spektrogram – tiden ud ad x

-aksen (sekunder) og tonehøjden (kHz) 

op ad y-aksen.  

Gransangeren – den først ankommende 

ægte sanger – har et ”nodeblad” eller 

spektrogram som her. Navnet på engelsk 

INTRO TIL SPEKTROGRAMMER 
Af Lars Peter Hansen 



 

PANURUS 2019/1 SIDE 9 

chiffchaff refererer til dens sang. På tysk 

hedder den Zilpzalp – og den sang ses 

her 

En syngende bogfinke – med crescendo 

(stigende lydstyrke) mod afslutningen 

Den nederste graf er et oscillogram, der 

angiver lydstyrken. 

Og en bogfinkes regnvejrskald (rain call) 

ser således ud. 

Herunder et spektrogram konstrueret fra 

en videooptagelse fra min bopæl optaget 

6. maj 2018 kl 04.13. Jeg var blevet væk-

ket af nattergalens sang. For dokumenta-

tionens skyld lavede jeg en videoopta-

gelse med min iPhone. Her ses 4 sekun-

der af optagelsen – et billede af skær-

men på telefonen. 

 

Nattergalens sang er især repræsenteret 

i tonerne i frekvensintervallet   2,0- 4,5 

kHz. Ved nærlæsning kan man se, at der 

også er en syngende græshoppesanger 

– repræsenteret ved den savtakkede 

kurve med 25-26 slag/sek (svarende til 

den insektagtige lyd) i frekvensområdet 

5,5 kHz. Den havde jeg overhørt i første 

omgang, da nattergalens sang overdøve-

de den. Ved gentagen afspilning af vide-

oen på telefonen var græshoppesange-

ren dog hørbar. 
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En anden fugl, vi har vanskeligt ved at 
høre, er fuglekongen (øverst). Sangen lig-
ger svarende til de højeste toner på en 
violin i frekvensområdet på 7 til 9 kHz. 

Af specielle spektrogrammer her et fra 
Kær Vig af en syngende kærsanger me-
dens der samtidig lød riffelskud fra sky-
debanen ca. 200 m væk.  Skuddet afbry-
der ikke sangen! 

Netop denne specielle observation gav 
anledning til studier i ”Handbook of Bird 
Biology”, hvor der om ”Singing in noisy 

places”, skrives at nogle fugle synger 
kraftigere i støjende omgivelser – og an-
dre sætter frekvensen op, hvis der er 
megen støj! 

Der er forsket i dialekter hos gulspurv i 
næsten hundrede år – i Danmark i 80-
erne og 90-erne ved Poul Hansen.  Klik 
ind på www.yellowhammer.net , hvor du 
kan høre – og se - 3 forskellige dialekter 
med tilhørende spektrogrammer. Be-
mærk især frekvens og længde af de 
sidste stavelser. 

Den engelske ”The Sound Approach to 
birding” med 2 ledsagende CD’ er be-
skrives af en anmelder som ”det vigtigste 
der er sket feltornitologien siden opfindel-
sen af gummistøvlen”! På nettet findes 
linket www.soundapproach.co.uk , hvor 
der er adgang til materialer om emnet.   

Spektrogrammer i stort tal findes lettest 
på DOF basens hjemmeside under linket 
www.xeno-canto.org, 

Den nyeste og bedste hjemmeside om 
emnet er www.soundbirding.org 

Der gennemgås elementerne: sang, kald 
– andre lyde/trommen, vinge og 
næbklapren - lydenes karakter – længde, 
pitch og styrke – frekvens/overtoner/
harmoni – tone/klang – på en meget pæ-
dagogisk måde. Der beskrives, hvorle-
des man bedst opnår optimale optage-
muligheder.  
En morsom animation af lydfrembringel-

http://www.yellowhammer.net
http://www.soundapproach.co.uk
http://www.xeno-canto.org
http://www.soundbirding.org
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ser i syrinks (syrinks = panfløjte red.) hos for-
skellige fugle kan findes på : 
 www.academy.allaboutbirds.org , hvor 
der samtidig kører et dynamisk spektro-
gram repræsenterende de to lyde, der 
dannes fra hhv. højre og venstre hoved-
bronchus. Og ved søgning på ”Avian 
Vocal Behavior – Sound Visualizations” 
ses eksempler på moderne spektrogram-
mer, der anvender farve til at repræsen-
tere lydintensitet – jo klarere farve, des 
større intensitet.  
De fleste har en iPhone i lommen. Det er 
ganske let at installere apps med fugle-
stemmer på en iPhone – og have både 
”fuglebog og stemmer” med i lommen. 
Det er ligeså let at lægge en app med 
sonogram/sonagram/spectrogram på 
telefonen og prøve at følge fuglenes 
sang og/eller kald spektrografs – og evt. 

fryse en karakteristisk sekvens. En vi-
deooptagelse med lyd til senere 
”oversættelse” af lyden til spektrogram er 
også en mulighed. Det giver turen en ny 
dimension.  
Prøv i første omgang at se på nogle af 
xeno-cantospektrogrammerne. Der er 
udover sange, også kald, alarmkald og 
ungekald for en række arter. Lav evt. 
dine egne optagelser i felten. Og spot 
nogle fugle, du ville have overset eller 
overhørt. Xeno-canto har desuden link til 
en række artikler med beskrivende spek-
trogrammer.  

En slidt Fugle i felten er som bekendt en 
god ledsager på turen. Skal man nævne 
en tilsvarende ”bibel” vedrørende fugle-
stemmer, er det Bergmann et al: Die 
Stimmen der Vögel Europas. Den er 
lidt rigelig stor til jakkelommen, men er 
fremragende til hjemmestudier som refe-
renceværk med dens 2200 spektrogram-
mer. 
Kom hellere i gang nu! Det bliver svæ-
rere til sommer, når Kærsangeren er 
kommet. Den kan jo imitere ikke alene 
de fugle, vi kender, men også dem, den 
har truffet på sit vinterophold.  
Her et spektrogram, der repræsenterer 
en kærsanger, der i løbet af et halvt mi-
nut har imiteret biæder, landsvale, sort-
mejse, blåmejse, gransanger, munk og 
gul vipstjert! 
 

For OAS-medlemmer vil der i den 
kommende tid med 2 ugers interval 
blive udsendt mails med henvisning 
til årstidens fugle med relevante links 
til sang, kald og spektrogrammer. 
Skulle enkelte af læserne opfatte dette 
som hjemmeopgaver i forbindelse 
med vores ture i felten, er det ikke helt 
forkert.  
 
Alle ovennævnte bøger kan lånes fra 
vores OAS-bibliotek, der er blevet opgra-
deret – se venligst hjemmesiden. 
    

http://www.academy.allaboutbirds.org


 

PANURUS 2019/1     SIDE 12 

EN FIN SANGER I HAVEN 
Hanne & Jens Eriksen 

D a vi trådte ud i haven her i Gråsten 
om morgenen, den 22. april sidste 

år, blev vi mødt af sangen af en Rød-
stjert. Sangen er smuk, starter med en 
høj, klar tone efterfulgt af dybere sang-
strofer. Han var meget ihærdig og sang 
næsten fra morgen til aften de efterføl-
gende dage. Vi håbede, han kunne lokke 
en hun til, og vi satte straks en kasse op 
på husgavlen. Vi mente, at en kasse til 
rødstjert skulle have en stor åbning, så 

halvdelen af kassen var åben fortil. Hun-
nen kom en uge senere, som vi havde 
håbet på, og parret flyttede straks ind i 
en fuglekasse, ikke den vi lige havde sat 
op, men i en gammel stærekasse ved 

siden af.  
Der blev lagt æg, og der blev ruget, 
mens hannen underholdt fra et birketræ i 
nærheden. Senere fik begge forældre 
travlt med fodring af ungerne. Men der 
kom også ubudne gæster. Den store 
flagspætte kom tit i haven, men så snart 
den nærmede sig stærekassen, blev den 
uden tøven jaget væk. Ja, rødstjert-
hannen fløj direkte ind i spætten, som 
hurtigt fortrak. Det gentog sig flere gange 

i løbet af ynglesæsonen og hver gang 
med samme resultat. 
Da ungerne var udfløjne, flyttede hele 
familien væk, og vi så kun rødstjerter i 
haven få gange derefter. Nu håber vi, at 
de vender tilbage her til foråret. 
 

Rødstjert, han 
Foto: Hanne og Jens  Eriksen 
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Andre fine gæster i haven i Gråsten 

Vi fodrer fugle i haven og glæder os dag-
ligt over de mange spurvefugle på foder-
pladserne. Men flere gange her i vinter 
har der været helt tomt, når vi har set ud 
af køkkenvinduerne, og det er, når spur-
vehøgen er på besøg.  

Både han og hun har været her. Underti-
den bliver de i lang tid, som da en gam-
mel han for nylig sad urørlig i et par ti-
mer, mens regnen silede ned. Vi kunne 
fint fotografere den gennem køkkenvin-
duet.. 

Spurvehøg, han (Se foto af hunnen på bagsiden) 
Foto: Hanne og Jens  Eriksen 
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BIRKEPØL PÅ SYDALS 
Af Preben Jensen 

B irkepøl er et sø-projekt i stil med 
de 3 naturperler vi har på Nord-

als – Oldenor, Mjels sø og Bundsø. 
 
Projektet er finansieret af EU kog Na-
turstyrelsen og har til formål at be-
grænse kvælstof- og fosforudlednin-
gen til Lillebælt. Det er derfor en ga-

ve til den alsiske natur og dermed et 
plus til Sønderborg Kommunes 
”grønne profil”, samtidig med at den 
også hjælper landbrugserhvervet 
med at opfylde de krav om begræns-
ning af udledning af kvælstof til Lille-
bælt. 
Projektet har samtidig ingen negativ 
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påvirkning på problemerne med 
eventuel oversvømmelse af dele af 
sommerhusområdet ved Skovmose! 
For at få projektet realiseret, skal der 
gennemføres en jordfordeling med 
lodsejerne i og omkring Birkepøl, og 
dette kræver planlægning og mande-
timer fra Sønderborg Kommune, men 
disse omkostninger indgår som del af 
finansieringen, og er dermed ikke en 

omkostning for kommunens skatte-
ydere. 
Projektet er iflg. vores oplysninger 
p.t. udskudt på ubestemt tid på grund 
af manglende personaleressourcer i 
Sønderborg Kommunes Vand & Na-
tur afdeling. Det er set fra et ”grønt 
synspunkt” uforståeligt, da projektet 
vil være en gevinst for lokalområdet 
og kommunen.  

Dette skrev JydskeVestkysten: 
Fortsættes på side 26 

Annonce  
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T jek din mail, og vær med i 
fuglestemmeskolen. 

Foreningens lægestab ( Lars Peter 
og Gabor) vil guide dig i gennem års-
tidens fuglestemmer. 2-3 stemmer ad 
gangen, så vi alle kan nå at følge 
med. 
Årets første fuglesang tilhører gær-
desmutten og rødhalsen, som for det 
utrænede øre kan forveksles. 
Det gælder om at starte tidligt på sæ-
sonen, når man vil lære fuglestem-
mer, inden stemmekoret 

bliver for uoverskueligt. 
Men ved hjælp af lydklip og sono-
grammer hjælpes du på vej til en 
større oplevelse i naturen, hvor det 
ikke altid er muligt at se den udøven-
de kunstner. 
Hvis du ikke har modtaget en mail 
med fuglestemmer, så kan det skyl-
des at OAS ikke har din mailadresse. 
Det kan du ændre ved at oplyse for-
manden herom ( se kontakt på sidst i 
bladet). 

OAS' STORE SØNDERJYLLANDS SAFARI.  
Lørdag d. 25. maj kl. 01.00 (NB fredag nat)  
til formentligt omkring kl. 18.00.  
En spændende nat - og dagstur til nogle af de bedste fuglelokaliteter i 
Sønderjylland. Vi forventer at få mindst 120 arter bl.a. natteravn. 
Bindende tilmelding til turlederen 
senest den 20. maj på ojessen35@gmail.com.  
Der er kun 8 pladser, og de besættes efter først til mølle princippet, så 
vent ikke for længe! Turens pris er på 150 kr. overføres til 1551-9104429  
eller mobilepay 55827 senest 2 dage før. 
Mødested: P-pladsen ved Stadion, Ringridervej, Sønderborg (overfor politi-
stationen). 
Turleder: Orla Jessen. Mobil 23 20 13 43.  
 

 
OBS! Da OAS yder tilskud til turen, er den kun for OAS-medlemmer! 

FUGLESANG I MAILBOXEN 
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FUGLETURE I SØNDERJYLLAND 
Marts - juni 

Spættetur i Draved Skov (DOF SDJ) 
Lørdag den 23. marts  kl.: 07.00 - 10.00 
Der er mindst 4 spættearter i Draved Skov, som vi håber at opleve.  
Vi vil også se på Traner i Draved Mose. 
Mødested: P-pladsen i Draved Skov, Dravedvej 
Turleder: Jan Ravnborg Tlf.: 2814 4464 
 
Forårsfugle og oprydning på Stormengene  (DOF SDJ, Fugleværnsfonden) 
Søndag den 31. marts kl. 10.00  -  ca. 13.00 
Der er forår i luften over Stormengene på Rømøs sydspids. Vi siger velkommen til gæs, 
ænder, viber og lærker, der vender tilbage fra deres vinterkvarterer. Der skal også ryddes 
op i vinterens efterladenskaber. Vi fjerner skidt og skrammel, der er skyllet op på stranden 
og på engene. Og vi sørger også for at fjerne små træer og buske, som ikke hører hjem-
me på engene. 
Vi sørger for affaldssække og ikke mindst en forfriskning og lidt godt til ganen.  
Du skal blot huske kikkert, arbejdshandsker, praktisk tøj og evt. en grensaks eller håndsav  
og gerne kaffe/te.  
Turleder: Jan Ravnborg Tlf.: 2814 4464 
Mødested: P-plads for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene 
 
Sandbjerg Sø.   (samkørsel) 
Onsdag d. 3. april kl. 18.30.        
Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder, lappedykkere og stor skallesluger -  
og vi lytter til den begyndende fuglesang. Isfuglen plejer at være fast gæst. 
Mødested: P-pladsen ved Sandbjerg Gods.  
Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 26 31 10 13.  
 
Bremsbøl sø  (DOF SDJ, Fugleværnsfonden) 
Torsdag den 4. april kl. 19.00  - ca. 21.00 
Det er forår ved Bremsbøl sø og vi tager et tjek områdets fugle. Vores lokale ynglefugle er 
i fuld gang, mens mange andre fortsat er på vej nordpå. Og med lidt held oplever vi Sort 
Sol på nært hold, mens årets første blåhalse giver fornem sangopvisning. 
Vi tager også en afstikker til naboområderne, Hasberg Sø og Ubjerg Kog 
Turleder: Martin Iversen Tlf.: 3049 4936 
Mødested: P-plads ved Bremsbølvej 2, 6270 Tønder 
 
Skovsneppetur i Gram Storskov  (DOF SDJ) 
Torsdag den 4. april kl. 19.30  -  22.00 
Skovsneppen er en fåtallig ynglefugl i Sønderjylland, men her i Gram Storskov kan vi væ-
re heldige at opleve knurrende og pistende skovsnepper i skumringen.  
Hvis vi har heldet med os, er det en ret unik oplevelse. 
Medbring gerne kaffe/the og brød 
Tilmelding til turleder. 
Turleder: Jesper Leegaard Tlf.: 2565 8690 
Mødested: Gram Lergrav, Lergravsvej 2, 6510 Gram 
 



 

PANURUS 2019/1     SIDE 18 

Hartsø og Flensborg Yderfjord   (samkørsel) 
Lørdag d. 13. april kl.10.00 til kl.12.30   
Der ses normalt mange rastende ænder, gæs og småfugle samt trækkende rovfugle. Vi kikker 
på, hvad der er på engen og i luften og går en tur i området. 
Herefter ser vi om der er noget spændende på fjorden. 
Mødested: P-pladsen ved Møllers Camping i Østerby 
Turledere: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.  
 

Augustenborg Slotspark.   (samkørsel) 
Torsdag d. 18. april kl.18.30.         
Vi vil især gå efter parkens karakterfugle: huldue og korttået træløber.  
Mødested: P-pladsen i skovens nordøstlige hjørne. 
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56. 
 

Bremsbøl Sø - forår og fuglesang  (DOF SDJ, Fugleværnsfonden) 
Torsdag den 25. april kl. 19.00  -  21.00 
Foråret står for døren med masser af fuglestemmer. Vi lytter til sangerne og de andre småfug-
le, mens ænder og vadefugle tanker op i søen. Vi tager også en afstikker til naboområderne, 
Hasberg Sø og Ubjerg Kog.  
Sidst men ikke mindst: ved solnedgang synger blåhalsene for fuld kraft 
Turleder: Martin Iversen, 30 49 49 36 
Mødested:  P-plads ved Bremsbølvej 2, 6270 
Tønder  
 

Morgensangs-tur i Draved Skov  (DOF SDJ) 
SØNDAG 28. APRIL 2019 KL. 06:00 - 08:30  
For de morgenfriske. De første sangere er forhå-
bentlig på plads, og vi ser dem, inden træerne 
springer ud.  
Der er også gode muligheder for at se spætter. 
Turleder. Jan Ravnborg Tlf.: 2814 4464  
Mødested: P-pladsen i Draved Skov, Dravedvej  
 

Løjt Land (Gå til fugl - DOF SDJ) 
Mandag den 29. april kl. 16.00 - 19.00 
Mødested: Æ Bach Hus, Barsmark Bygade, ca. 3,5 km fra kirken i Løjt Kirkeby. Huset ligger 
lidt lavt på venstre side, når man kommer fra Løjt Kirkeby. Lige ved vejen Jørgensgårdforte.  
Vi stiller nogle af bilerne ved det charmerende madpakkehus Æ Bach Hus og klumper os sam-
men i få biler og kører ud til Barsmarkende. Herfra går vi en tur ud til Knudshoved samt en 
runde ved Ottesgårdforte, inden vi returnerer til Æ Bach Hus. Udover diverse fugleobservatio-
ner får I også input om den specielle kultur på Løjt Land med fx de fine bulhuse, kaptajnsgår-
de, levende hegn med nedtvegede træer, stednavne med ...løkke og ...forte. 
Æ Bach Hus danner ramme om vores afsluttende madpakke-spisning og fælleshygge. Af-
hængigt af vejret sidder vi ude eller inde. Der er også toilet! Stedet er en lille perle, I vil elske 
det.  
Turledere: Elisabeth Bech og Helle Regitze Boesen Tlf.:40781620 
 

Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg.  
Onsdag d. 1. maj kl.18.30 til ca. 20.00       
Stedet har udviklet sig ret positivt.  
En del gæs og ænder mm. 
Mødested: ved Fiskerhytten. Parkering: Vendepladsen på Hjort Lorenzens Vej 
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56.   
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Gråsten skovene (Gå til fugl – DOF SDJ) 
Torsdag den 2. maj kl. 16.00 - 19.00 
Mødested: P-plads på Felstedvej, lige før Gråsten by 
Vi tager en tur rundt på stierne i den del af Gråsten skovene, som ligger vest for Slotssøen 
med en afstikker ind i Gråsten Slotspark. I området er der små damme med rørskov, ellesump, 
samt gamle ege og bøg. 
 Når vi er vendt tilbage til parkeringspladsen, afslutter vi turen med at nyde vores madpakke 
Turledere: Gerda Bladt, Helle Regitze Boesen Tlf.: 40781620 
Eventuelle ændringer annonceres på www.dof-syd.dk 
Ingen tilmelding.  
 

Fugletræk ved Tontoft Nakke.   (samkørsel) 
Søndag d. 5. maj kl. 6.00 til kl.11.00.  
Nordals bedste sted for fugletræk om foråret.   
Der kan også være lidt havfugle og rovfugletræk. 
Fuglene ses ofte ret tæt på. 
Mødested: P-pladsen for enden af Gammelskovvej 
Turleder: Gabor Graehn. Mobil 42 72 04 40.  
 

Tur til Ballum Sluse og P-pladserne på Rømødæmningen  (DOF SDJ) 
LØRDAG 4. MAJ 2019  KL. 13:00 - 16:00 
Vi vil se på vadefugle, gæs, rovfugle, 3 hejrearter og småfugle. 
Turleder: Inger Sønnichsen  tlf.:23629934 
MØDESTED: P-pladsen ved Ballum Sluse. 
  
Torup Made.   (samkørsel) 
Onsdag d. 8. maj kl.19.00 til kl. 21.00 
Gode muligheder for blåhals og havørn. 
Mødested: P-pladsen ved Gammelgård 6 
Turleder: Kim Hagen Andersen. Telf. 61 11 36 01 
 
Kær Vestermark, Sønderborg.  
Mandag d. 13. maj kl.19.00 til ca. 21.30 
Aftentur med kikkerten. De fleste forårsfugle skulle nu være dukket op.  
Vores bedste sted for nattergal.           
Mødested: P-pladsen i sydenden af Kær Vestermark ved Slagmarken.  
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56.  
 

Pøls Rev  og Birkepøl på Sydals.   (samkørsel) 
Onsdag d. 15. maj kl.10.00 til 12.00 
Vi ser på stedets havfugle, sangere og andre småfugle.  
Chance for rødrygget tornskade og gul vipstjert. 
Mødested: P-pladsen ved Pøls Rev.  
Kør gennem Neder-Lysabild og drej til højre ved Felsgaard. 
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dof-syd.dk
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Morgentur igennem Gram Storskov (DOF SDJ, MUSEUM SØNDERJYLLAND) 

Søndag  d.19. maj 2019 kl. 04:30 - 07:00 
Ornitolog Jesper Leegaard fra DOF vil tage os med på en morgentur rundt i Gram Storskov, 
hvor vi starter i det tidlige morgengry og følger fuglene, mens de bliver mere og mere aktive, 
efterhånden som solen står op. Mange arter er allerede godt i gang med at yngle, og trækfug-
lene er ankommet.  
Der sluttes af med kaffe og rundstykker på museet. Husk varmt tøj, da vi er ude i døgnets kol-
deste timer. 
Pris: 50 kr. Indtægter deles mellem MSJ og DOF. 
Turleder: Jesper Leegaard, 25 65 86 90 
Mødested: Start ved P-pladsen udenfor Gram Lergrav – Palæontologi, Lergravsvej 2, Gram 
 

Margrethe Sø, Gråsten.   (samkørsel) 
Onsdag d. 22. maj kl. 19.00 til ca. kl. 21.00. 
En fredfyldt lokalitet med et hav af orkidéer.  
Vi har før kunnet se op mod 30 fuglearter. 
Mødested: P-pladsen ved skovkanten. Indkørsel fra Felstedvej ca. 2-3 km fra slottet i Gråsten. 
Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.  
 

Aftentur til Nørresø og Bremsbøl Sø (DOF SDJ) 
Lørdag d. 25. maj kl. 19:00 - 21:30 
Vi vil se på ænder, vadefugle, terner, småfugle og rovfugle. 
Turleder: Peter Kjer tlf.:61150707 
Mødested: P-pladsen ved Lægan, Møllehusvej 
 

Morgentur i Gråsten Slotspark m. m.  (samkørsel) 
Onsdag d. 29. maj kl. 7.00 til ca. kl. 10.00.    
Vi ser på fuglene i og omkring søerne og i parken . 
Tag kikkerten med. Nyd fuglenes sang.  
Mødested: P-pladsen ved Felstedvej.  
Turleder: Preben Jensen og Klaus Bo Jensen.  
Tlf. hhv. 22 26 69 25 og 50 94 33 63 
 

Natravnetur (DOF SDJ) 
Lørdag d.1. Juni kl. 22:00 - 00:00 
Turleder: Inger Sønnichsen tlf.: 23629934 
Mødested: P-pladsen ved Bygma, Nørre Skærbækvej 61, Skærbæk. 
 

Mjels Sø, Oldenor og Bundsø.   (samkørsel) 
Onsdag d. 5. juni kl. 9.00 til kl.12.00 
Absolut gode fuglesteder på Nordals.  
Sorthalset lappedykker er set de sidste år. 
Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved Mjels sø. 
Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56 
 
Flere fuglestemmer i Sølsted mose (DOF SDJ) 
Onsdag d. 5. juni  kl.  20:00 
Så er alle sangfuglene på plads. De synger for fuld musik. På aftenturen rundt i mosen byder vi 
velkommen til alle vore almindelige sangfugle. Gøgen kukker, nattergalen klukker og den sæl-
somme græshoppesanger svirrer. Men også andre spændende mosefugle kan dukke op. Må-
ske en trane, en blåhals, en rørvagtel eller …. 
Turleder: Martin Iversen, 30 49 49 36 
Mødested: Den nye P-plads ved Rute 11 over for Sølsted Rasteplads 
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GAMLE FUGLENAVNE 
Af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 

I kender alle sammen vendingen ”Da farfar var ung…”  
Sådan har jeg det af og til med vore fuglenavne. Da min fuglepassion tog til i sluttresserne/
starthalvfjerserne hed nogle af vore fugle noget helt andet end i dag ! Jeg kunne læse i dati-

dens fuglebøger, at der fandtes en loddenbenet musvåge, en kornværling og en lille regnspo-
ve. Og det var så de navne, jeg brugte. 
Lige pludselig var de navne ikke dækkende/gode nok længere ! Nu skulle jeg genkende fugle-
ne som: fjeldvåge, bomlærke og småspove ! 
Og nu her i 2019 må jeg ikke længere bruge betegnelsen stor gråsisken, men skal indberette 
den i DOF-basen som nordlig gråsisken ! Ja vi bliver udfordret gang på gang. 
Det har givet mig ideen til denne lille artikel om gamle fuglenavne. Og min liste er på ingen 
måde fuldt dækkende, men kun et lille udpluk af, hvad jeg har kunnet finde frem til ved lidt 
”research”, og med rigtig god hjælp fra Viggo Petersen, Kim Hagen Andersen og Svend Anker 
Schwebs. 
Listerne er lavet i grupperne: Gamle officielle navne, Landmandens / jægeres navne og Alsiske 
navne. 
 

Gamle officielle navne 
loddenbenet musvåge  fjeldvåge 
kornværling    bomlærke 
stor regnspove   storspove 
lille regnspove   småspove 
engryle    alm. ryle 
stor gråsisken   nordlig gråsisken 

Landmandens / jægerens navne 
ålekrage    skarv 
skiehejre    fiskehejre 
vandkok    regnspove 
gråmejse    sumpmejse 
herregårdsdue   råge (unger) 
lyngspurv    engpiber 
brunnakke    pibeand 
horsegøg    dobbeltbekkasin 
kukkemand    gøg 
søfasan    havlit 
skomagerfugl   klyde 
troldfugl    skovsneppe 

Alsisk 
dønnløffe     hvid vipstjert  (hyp-kjæp på ”svenstrupsk”)  
bityw    fluesnapper 
höl-kun (hyllekone)   musvit 
kvatskad(e)    tornskade 
majfowl    gul vipstjert 
ræ’n fowl    regnspove 
 

Der er selvfølgelig en hel masse andre sjove fuglenavne.  
Gå evt. på opdagelse i dette link, som Viggo har fundet frem:  
www.biodiversitylibrary.org/item/51996#page/841/mode/1up  
I er selvfølgelig velkomne til at ”korrekse” mig, hvis jeg har skrevet noget forkert.  
I er også meget velkomne til i fremtidige Panurus’er at komme med flere eksempler. 

Stor regnspove 

Ålekrage  

Dønnløffe  

https://www.biodiversitylibrary.org/item/51996#page/841/mode/1up
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 FUGLEINTERESSEN  
HVORDAN STARTEDE DEN?  
(TAK TIL FÆDRENE!) 
af Birthe Zimmermann, Sønderborg 

D e var der altid, de toppede lappe-

dykkere – lige bortset fra når Nørre-

sø (ved Viborg) var frosset helt til. De 

dykkede, de lavede flydende reder i tag-

rørene; hannerne pustede ”kraven” op 

om foråret og lavede de flotteste opvis-

ninger: hannen svømmede mod hunnen, 

begge med strakte halse der bøjedes fra 

side til side, uden lyd, næsten 

dansende som i en ballet. Jeg 

har ikke været mange år, da 

netop de toppede lappedykkere 

på Nørresø betog mig. Jeg boe-

de lidt oppe ad en bakke nær 

søen. Om vinteren var det åle-

stangerne og deres vovemod 

ved at bevæge sig ud på isen, 

der betog mig. På andre årstider 

var det ænder, blishøns og især 

lappedykkere. At se de små ze-

brastribede lappedykkerunger 

blive fragtet omkring på ryggen 

af forældrefuglene var yderligere en 

charmerende iagttagelse. 

Jeg var vel også kun 5 år, da min far tog 

mig med ud på sine konsulentopgaver i 

markerne i egnen omkring Viborg hvor 

det dengang – i 1950erne – bl.a. handle-

de om at tage jordprøver og tjekke kar-

toffelmarker for rundorme og Colorado-

biller. Når vi gik mellem de i min erindring 

”meterhøje” kartoffelplanter lærte min far 

mig en masse plantenavne og meget om 

agerlandets fugle.  Bomlærken blev hur-

tigt min ven. Sanglærken ligeså. Jeg gik 

ikke i børnehave. Min mor var hjemme-

gående og jeg elskede at være ude uan-

set vejret.  

Vores nabo var landsdommer og arbej-

dede ofte med retssagerne hjemme. 

Hans søn Axel og jeg var jævnaldrende, 

vi legede meget sammen - og vi tegnede 

ofte. En dag smækkede Axels far Kjær-

bøllings store smukke fuglebog om Dan-

marks fugle op på bordet og sagde, 

”hvorfor tegner I ikke noget ordentligt!?” 

Det blev begyndelsen til mit eget tegne-

de fembindsværk om Danmarks fugle! 

Fuglene blev tegnet af efter Kjærbøllings 

fugle, og da min far forærede mig den 

dengang netop udkomne ”Europas fug-

Toppet lappedykker  
fra min barndoms tegnede fembindsværk værk 
”Danmarks ynglefugle”  
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 le” (1960) blev teksten om fuglene i mit 

eget ”værk” ren afskrift efter denne bog - 

som også havde de fine små udbredel-

seskort med. Teksten blev skrevet på en 

gammel skrivemaskine med to fingre.  

Når vi ikke tegnede, gik Axel og jeg tit 

ude i naturen. Vi samlede fjer og ægge-

skaller fra udklækkede fugleæg og opbe-

varede dem i cigarkasser med små sed-

ler om art, dato og findested. Jeg fik en 

lille svensk bog om fugleæg (”Våra 

Fåglars Ægg och Bon”, Rudolf Søder-

berg, 1955) og derfor kunne vores egne 

tegnede sider for hver art suppleres med 

en tegning af fugleartens æg. 

 

Axels far fulgte op på den spirende 

teenageinteresse for fuglene ved at tage 

os med ud på ture. Blandt andet husker 

jeg hvordan vi forsigtigt sneg os over en 

klitkant ved Nissum Fjord og Bøvling Klit 

for at se hvor på stranden ynglende 

strandskader og fjordterner lettede fra. 

Så kunne vi bagefter ganske forsigtigt gå 

ned på stranden og se æggene uden at 

jokke i dem. Æggenes utrolige camoufla-

ge mellem småstenene imponerede mig.  

 

To somre i træk – 1960 og 1961- invite-

rede Axels familie mig med i deres strå-

tækte sommerhusidyl i Tibirke bakker i 

Nordsjælland. Her blev bakkerne og Tis-

vilde Hegn vores legeplads. Vi lavede 

lange lister over hvilke fugle vi så hver 

dag – og det var mange. Af de sjældne 

som efterlod størst indtryk kan nævnes: 

Natravn på reden, aftenfalk på reden, 

hedelærken syngende højt i luften når vi 

var på vej fra bakkerne over i skoven. 

Min antipati overfor nu afdøde Frank 

Wenzel vaktes i de somre: Han skamfe-

rede nogle kæmpetræer i Tisvilde Hegn 

tæt på rovfuglenes reder for at få udsyn 

til og fotos af de sjældne fugle på reden. 

Det syntes jeg bare ikke var i orden – og 

jeg har aldrig villet besøge hans ørnere-

servat! 

 

To sider fra mit fembindsværk: Fiskeørn og halemejse. Min far fik en bogbinder til at indbinde mine tegnin-
ger – tegnet i årene 1961-1964 – i fem bind og bogryggene blev forsynet med smukt guldtryk! Værket er 
dog ufuldendt. I bind 5 om spurvefuglene nåede jeg åbenbart kun til græshoppesangeren… 
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Spiren var lagt for et langt liv med kikkert 

og er sikkert baggrunden for, at jeg blev 

biolog. I mit voksenliv kommer jeg fortsat 

en del i det nordsjællandske, og jeg hu-

sker stadig hvordan min puls steg da et 

nyt X skulle sættes efter mit første møde 

med sortspætten (1. juli 1981): Den blev 

set højlydt larmende mens den overfløj 

os på stien mod ”Udsigten” - lige netop 

ud for naboens stråtækte idyl:  Det var jo 

næsten symbolsk!  

 

I 1979 flyttede vi til Sønderborg og sort-

spætten blev i årene derefter set i Sø-

gårdskovene, hvor også hulduen rugede. 

Pirolen hørte og så jeg i Sønderskoven. 

Vores matrikel midt i Sønderborg by rum-

mer en masse sjove fugle. Ynglende grå 

fluesnapper i en blåregn; grønirisk som 

fast ynglegæst i havens store taks; spur-

vehøgen har præsteret at slå en tyrker-

due og klynge den op i et æbletræ, for 

timer senere at vende tilbage og fortære 

sit bytte. En hel formiddag har jeg beun-

dret en skovsneppe der på træk var lan-

det i vores rabarberbed. Haven er relativt 

uplejet og stillits, mejser, skovspurve, 

kernebider og sjaggere er hyppige vinter-

gæster. Fuglene derude fascinerer sta-

dig. Tyrkerduerne er dagligt i havens 

høje og næsten udgåede gamle pære-

træ, ligesom kragefuglene, især alliker 

og råger er der – på visse årstider lokket 

af naboens store valnøddetræ. Også stor 

flagspætte og musvåge besøger os 

jævnligt på matriklen. 

 Mange af de velkendte steder på Als 

holder vi meget af at besøge. Der sker jo 

Grågås i gammel rovfuglerede, Stevning nor (april 2014) 
Foto: Birthe Zimmermann 
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ofte uventede ting. Ved Stevning Nor fik 

jeg for et nogle år siden således pludse-

ligt øje på en stor rede højt i et bøgetræ. 

Det var mens der stadig ikke var blade 

på træerne. Jeg tænkte ”musvåge” og 

løftede kikkerten. Stor var min forbavsel-

se, da det gik op for mig, at det var en 

grågås der havde indtaget reden! Smart 

af den, for her ville den kunne yngle i 

fred for ræven. Jeg læste senere om fæ-

nomenet, at det ikke er så ualmindeligt 

endda. 

 

Jeg sender stadig ”mine” afdøde fædre – 

min egen og naboens - mange kærlige 

tanker. De tændte fugleinteressen i mig – 

og den har jeg   stadig! 

Ikke alle faser i et langt liv giver jo lige 

meget tid til at nyde de fjerede venner.  

Jeg farer ikke Danmark rundt for at sætte 

kryds ved nye arter, men jeg glæder mig 

alligevel, når jeg fortsat efter 60 år som 

fuglekigger oplever at kunne se nye arter 

i nabolaget – som fx mellemflagspætten 

(11.01.2019) i Gråsten og den hvidøjede 

and (23.01.2019) i Kruså Møllesø. 

  

Fugle er sjove og underholdende. Men 

allermest holder jeg af solsorten, når den 

i den tidlige morgen eller i skumringen 

synger sin melodiske sang og varsler 

forår fra grene og hustage. 

KONTINGENT TIL OAS 

H er efter vores generalforsamling er det ved at være tid for kontin-
gentbetaling til OAS. Nogle har allerede betalt, så pas på ikke at 

sende penge 2 gange. 
Beløbet kr.: 150,00 indsættes på:  
 

Gironummer eller bankregistreringsnummer  
1551 og konto nr. 9104429.  
 

eller via MobilePay til 55 827. 

Annonce  
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Vi appellerer derfor til kommunalpoli-
tikkerne om at udnytte den oplagte 
mulighed, der ligger i en realisering 
af projektet, der vil være en gevinst 
for biodiversiteten, lokalområdet og 

de mange turister, der årligt besøger 
Sønderborg Kommune. Det drejer sig 
om at handle nu, medens der endnu 
er finansieringsmuligheder. 

LÆS HISTORIEN OM BIRKEPØL PÅ: 
http://www.dettabteland.dk/sydjylland/poel.pdf 

BUNDSØ PÅ NORDALS ER SOLGT TIL AAGE V. JENSENS NATURFOND 

Fondet ejer nu både Mjels sø og Bundsø. 
 

Aage V. Jensen Naturfond yder støtte 

til mange naturprojekter i Danmark in-

den for forskning, formidling og tiltag, 

der skal øge befolkningens glæde ved naturen. Endvidere har Fonden erhver-

vet en række naturområder, så det har været muligt at igangsætte og udføre 

en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling til gavn 

for nuværende og kommende generationer. Driften og udviklingen af natur-

områderne planlægges i samarbejde med myndigheder, grønne organisatio-

ner, faglige eksperter og lokale naturråd.  

Fortsat fra side 13 
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KAJ’S CORNER 
FORMANDENS PIP 

N u er foråret her (17/2). I hvert fald så 
længe det varer. 

I dag har jeg været i haven. Bierne sum-
mer og mariehønen er kommet frem. 
Lærkerne synger allerede over marker-
ne. Viberne og stærene nåede ikke alle 
at forlade os. De første strandskader og 

enkelte præstekraver er også dukket op. 
Storken er meldt ud lige syd for græn-
sen. 
 
Det lune vejr og den generelle tempera-
turstigning giver ændringer i vores fugle-
bestand. Flere ”vinterarter” har manglet 
mere eller mindre. F.eks. silkehaler og 
kvækerfinker. Til gengæld er der nu talt 
ca. 50 sølvhejre på et sted (Søgård). 
Mellemflagspætten er nu registret mindst 
3 steder (Gråsten, Kruså og Bolderslev 
skov). 
 
I det hele taget. Det gælder om at holde 
øjne og ører åbne for nye arter. 
 
Godt forår. 

Strandskade 
Foto: Svend Ove Jensen 

REDAKTØRENS TIP 

J ohan Christian Homann bedriver en blog - futo.dk, hvor han fortæller om sine 

oplevelser i fuglelan-

det. Den synes jeg er 

værd at kigge på.  

En anden måde at dele 

sine fugleoplevelser på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTO.DK 

Fuglefotos fortrinsvis  
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http://www.dofbasen.dk
http://www.eurobirdportal.org
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GÆT’N FUGL 
Løsning på GÆT EN FUGL  
i Panurus nummer 4: 

TRÆLØBER  

Samme fugl, lidt senere. 

GÆT’N SANGFUGL 

Hvem sidder der bag skærmen... 

Foto: Klaus Bo Jensen 
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”DET ER FOR BØRN” 
Foto:  Gunnar Andersen, tekst Viggo Petersen 

Ahh-her  
er dejligt 

Hej smukke 
skal det være 

os to? 

Du er da 
godt nok en 

rap and 

Vil du se min 
andedam? 

Hmm... 

EN MÅNED SENERE... 

Vi skal lige 
vente på far Han kommer ikke,  

vi skrider ! 

… OG HVIS IKKE GEDDEN ÅD DEM, LEVEDE DE LYKKELIGT 

Vent på mig 

ALDERSGRÆNSE 15+ 
VOLD, SEX 
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D u har sikkert prøvet at komme nordfra ad 
E45 og kørt forbi den gamle afkørsel 

imod Sønderborg (Aabenraa Syd) og tænkt, 
hvad er det for en skov, der ligger der ”til høj-
re”.  Til højre for vejen imod syd ligger Bol-
derslev Skov og til venstre ligger Årup Skov, 
Aabenraa. 
Men Bolderslev Skov er absolut den mest 
interessante skov af de 2 skove! Bolderslev 
Skov ligger nærmest helt gemt ”af vejen”, og 
den er svær at komme over til. Fra Sønder-
borg kører du af ved E45 Aabenraa Syd og 
kører mod Uge. Halvvejs skal du dreje til høj-
re af Hærvejen imod Urnehoved Tingsted. 
Efter 2 km. hærvejskørsel drejer du så til høj-
re af Bolderslev Skovvej. Efter ca. 1,5 km 
kommer du til skoven. 
Og du skal være forberedt! Det er en sump-
skov og det vil sige ”langskaftede gummistøv-
ler”. Skoven er henlagt ”til sig selv”. Den er en 
”tro kopi” af Draved Skov, træerne får lov til at 
blive gamle, og ”dø” på stedet. Alle nåletræer 
er fjernet, og ”kun” de gamle løvtræer får lov 
til at trives. Og skovbunden er meget sumpet, 
hvilket bare er fedt! Der udgår en ”rød skov-
sti” fra P-pladsen i skovens NV-ende, men 
den ”fortoner” sig hurtigt! Så hvis du ikke er 
meget ”observant” og holder øje med ”de 
rødplettede træer”, fortaber stien sig!! 
Jeg mødte engang skovrider Reimer ved 
Egetofte i Sønderskoven ved Sønderborg. Vi 
faldt i snak, og jeg nævnte undervejs min 
passion for Draved Skov (uberørt skov).  Han 
fortalte så om ”hans” projekt i Bolderslev 
Skov, der drives efter ”de samme principper”. 
Og jeg må sige, at den er lidt af en ”perle”. 
Jeg har været i skoven adskillige gange, og 
en af de bedste ting er, at du ALTID har sko-
ven for dig selv! Du kan desværre ”høre” E45 
i baggrunden, men det fortoner sig alligevel 
hurtigt.  
Egentlig kan skoven virke ”kedelig”. Du hører 
en masse spætmejser, andre mejser og lidt 
stor flagspætte. MEN jeg er lykkedes med at 
stampe skovsneppen op flere gange, og de 
sidste 2 ture har dog alligevel givet sortspæt-
ten!!  
Og så er jeg sikker på, at jeg her i 2019 skal 
lykkedes med at finde den lille flagspætte i 

”ellesumpen” midtvejs i skoven!  Betingelser-
ne er helt sikkert de rigtige til det! 
Og så kan jeg da lige nævne, at jeg her i ja-
nuar 2019 – da skoven var indhyldet i et 3 
cm. snedække – så tydelige spor af fødesø-
gende vildsvin i skoven!!  
Min ”betagelse” af skoven har betydet, at jeg 
her i år har besluttet mig for at gå en punkt-
tællingsrute i skoven. Og det er jo overkom-
meligt! Jeg skal alene gå en 
”vintertællingstur” og en ”ynglefuglturs” om 
året. (dette skal være en OPFORDRING til jer 
alle. Tilmeld jer til en Punkttællingsrute i jeres 
ynglings område. Vi har ikke særligt mange 
ruter i det Sønderjyske! Så kom nu i gang. Og 
det kræver altså IKKE, at I er super-nørdede 
”ornitter”. Bare at I er ”klædt” rimeligt på, og I 
er ”systematiske”! 
Det vil glæde mig rigtig meget at se nogle 
flere af jer, der vil gå i skoven og indberette 
jeres oplevelser i DOF-basen. 
Og så vil jeg se frem til, at I hver især har lyst 
til at berette om ”jeres” skov, sø, agerland og, 
og, og her i Panurus til fælles berigelse! Lad 

os få nogle flere beretninger om vores dejli-
ge lokaliteter! 

BOLDERSLEV SKOV 
Af Klaus Bo Jensen 

SIDSTE NYT 
Mellemflagspætten er set i/ved skoven (billede) af 
en nabo til skoven, der samtidig siger, at han alle-
rede sidste år, har set fuglen. Red. 

Foto: Peter T. Olsen 
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D et var efter en fælles fugletur i 2018, 
at Klaus Bo, Kim og undertegnede 

blev enige om, at der måtte gøres noget. 
Noget der kunne skabe et mere dyna-
misk foreningsliv, noget der gjorde, at 
medlemmerne fik noget for kontingentet 
ud over det blad, du sidder med. 
Vi blev enige om, at en (indendørs) for-
eningsaften 3 gange årligt, var noget vi 
skulle prøve. 
Som sagt så gjort. Vi fik lokket Gabor til 
at fortælle om sit ophold i Grønland. Et 
lokale på Multikulturhuset lagde rammer-
ne til. Succeskriteriet var 20-25 deltage-
re, vi blev 40, hvilket skabte lidt logistiske 
udfordringer med hensyn til plads og sto-
le. 

Lokalet er normeret til 30 personer. Men 
ved fælles initiativ og hjælp fik vi møble-
ret lidt om og organiseret lidt flere stole.  
Klaus  Bos øjne strålede om kap med 
nordlyset, da endelig kunne byde vel-
kommen. 
Det var dejligt også at se medlemmer, 
som vi af forskellige årsager ikke møder i 
felten. 
Arrangementet kostede OAS lidt knofedt 
især fra Klaus Bo og en rødvin (kr. 40,00) 
til Gabor. 
Så cost-benefit analysen siger:  
Det gør vi igen.  
Nye emner blev drøftet efter foredraget. 

Med Gabors sædvanlige gründlichkeit,  
og humor blev vi vidne til en Grønlandsk 
natur, som han oplevede den i tiden 
(eller snarere fritiden) han og familien var 
på Grønland . 
Gabors ophold  på øen var jo i embeds 
medfør, men alligevel lykkedes det ham 
og Anne at dokumentere deres oplevel-
ser med superflotte billeder. 

FORENINGSAFTEN - VER 1.1 
Af Viggo Petersen   foto: Klaus Bo Jensen 

Snespurv   foto: Garbor Graehn 

Aurora Borealis  foto: Garbor Graehn 
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F orskere har for første gang afko-
det alle farverne på en dinosaur,  

den 155 millioner år gamle  
Anchiornis (græsk: næstenfugl) huxleyi. 
Størrelse: 34-40 cm 
Levested: Der hvor Kina ligger nu. 

DIALOG I FUGLEVERDENEN 

S elvom det ser fredeligt ud i det splitsekund, hvor billedet 
blev taget, var der ivrig og højlydt meningsudveksling 

mellem fjordternen og sølvmågen.  
Billedet er taget på Anholt i juli 2018 
Af Henrik Henriksen 
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Udgives af: 

Ornitologisk forening for Als og Sun-

deved (OAS). 

 

Oplag: ca. 200 eksemplarer. 

Tryk: A. Søe-Knudsen, Stoholm 

ISSN0904-5619 

 

Løst abonnement 

Pris: kr. 150,00 

Som  overføres via MobilePay til 

nummer 55827. (Har du ikke mobile-

pay kontakt da formanden for OAS). 

Husk at oplyse navn, adresse, mail 

og telefonnummer. 

 

PANURUS er et  medlemsblad for Ornitologisk for-

ening for Als og Sundeved (OAS). Bladet udkommer  

som udgangspunkt med 4 årlige numre. 

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

dækker ikke nødvendigvis foreningernes holdninger. 

Eftertryk i uddrag er tilladt med tydelig kildeangivelse. 

 

Bladets formål er: 

- at formidle sønderjyske ornitologers  

naturoplevelser. 

- at formidle den løbende diskussion  

om naturbevarelse. 

- at være til gensidig inspiration. 

- at formidle ornitologisk viden  

om primært den sønderjyske fuglefauna. 

PANURUS 

Redaktion  

Viggo Petersen 
Kongshoved 5 
Kegnæs 
6470 Sydals 
5135 1373 
petersenviggo@gmail.com 
 
Gabor Graehn 
Nyvang 10 
6400 Sønderborg 
gaborgraehn@gmail.com  

PRODUKTIONSPLAN FOR 2019 

• Deadline for nr. 1 er 15. februar 

• Deadline for nr. 2 er 15. maj 

• Deadline for nr. 3 er 15. august 

• Deadline for nr. 4 er 15. november 
 

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

Besøg også 

www.oasweb.dk 

med ture, fotos  

og blog. 

Her finder du også 

tidligere numre af 

PANURUS 

Med ca. 200 modtagere har PANURUS en  pæn læser-

skare. Bladets indhold bygger på artikler og billeder, 

der genspejler medlemmernes oplevelser. Vi modta-

ger derfor gerne artikler/billeder fra dig. Disse vil 

blive bragt med minimal redigering. 

Redaktionen opbygger et billedarkiv om Sønderjyllands 

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

der fra medlemmer fra hele landsdelen. Alle skarpe 

billeder har interesse og kan sendes til redaktionen. 

Angiv venligst oplysninger om billedet (hvem, hvad, 

hvor, hvornår). 

Ved gengivelse i PANURUS vil fotografen altid blive 

krediteret. 
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ORNITOLOGISK FORENING FOR  

ALS OG SUNDEVED 
 

Formand: Kaj Abildgaard 

Johan Skjoldborgs Vej  3 

6400 Sønderborg. 
 

Tlf.: 3020 8456   

mail: kajabildgaard@stofanet.dk  

www.oasweb.dk 
 

Kontingent til OAS (kr. 150,00)  

indsættes på 1551 - 9104429  

eller MobilePay 55827 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS 

Annonce  
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