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Fuglekrise: En ud af tre fuglearter har 
det skidt i Danmark. 
 

D et er en fuglekrise, og det råber 
på handling fra politikerne nu. 

Det er reaktionen fra Dansk Ornitolo-
gisk Forening på, at hver tredje yng-
lefugleart er i tilbagegang i Danmark. 
 

www.dof.dk/om-dof/nyheder?
nyhed_id=1776  
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”Måske om lidt er de væk, hvorfor 
det?” 
Fuglene er trængte i det danske land-
skab af flere årsager. 
Flere af bladets artikler beskæftiger sig 
med dette problem, ens for alle er dog, 
at fuglene er trængte på plads og føde-
grundlag. 
Naturen er presset på alle fronter over-
alt på kloden. Men i Danmark, hvor 
markerne dyrkes helt ud til kanten, er 
det særlig slemt. Noget må gøres og 
det kan gøres. Men det kræver vilje fra 
især landmænd, men de skal hjælpes. 
Regering og folketing skal iværksætte 
de tiltag, de lovede deres vælgere og 
naturen. 
 

Heldigvis har vi dog stadig fugle at kig-
ge på, så vi kan dyrke vores hobby. De 
bliver endda suppleret af ”nye” arter 
som dukker op med jævne mellemrum, 
og skaber folkevandring blandt landets 
ornitologer. 

Flere steder er man så småt begyndt på 
naturpleje, læs artiklen af Jesper Tofft 
på side 4 . 
Per Bangsaard forsøger at give biæder-
ne en hjælpende hånd (side 10). 
 

Et år er gået i OAS og vi har været akti-
ve på mange fronter. 27 guidede fugle-
ture, 2 busture rundt i Sønderjylland, 2 
udsolgte foreningsaftner og deltagelse i 
Naturens Dag både på Kær Vestermark 
og Univers, Green Screen på Alsion, 
Kulturnatten og Naturskolens Åben hus 
arrangement.. 
Desuden var mange af deltagerne på 
Folkeuniversitets event om fugle fra 
OAS.  
Til syvende og sidst har vi alle været 
med til at lave dette blad, nogen mere 
end andre, men det kan du jo lave om 
på til næste år. 
 

Vi ses derude. 

FORORD  
Af Viggo Petersen 

Annonce 

jeg kigger på fugle - Hvorfor ik', hvorfor ik' 

når de sidder på min hæk 

jeg kigger på fugle - Hvorfor ik', hvorfor ik' 

måske om lidt er de væk  
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S iden 2014 har jeg gennem mit pro-
fessionelle virke med naturpleje på 

Als og Broagerland arbejdet på at etable-
re nye småsøer i landskabet, restaurere 
gamle tilgroede vandhuller at få sat af-
græsning i gang på tilgroede enge m.v. 
Dette er alt sket i samarbejde med en 
lang række interesserede lodsejere, 
Danmarks Naturfredningsforening for 
Sønderborg samt Sønderborg Kommu-
ne. 
I praksis er arbejdet foregået i regi af 3 
efter hinanden følgende projekter, hvoraf 
det første var ledet af Sønderborg Kom-
mune (2014-16), de to næste af Dan-
mark Naturfredningsforening og konsu-
lentfirmaet Ravnhøj Consult, hvor jeg er 
indehaver. (2016-18, hhv. 2019 og frem) 
Fuglene har ikke stået i første række, 
men alt vand gavner som bekendt vores 
fugleverden, så disse har da også haft 
fordel heraf. Da både vores engflora og 
en række paddearter anses for truet, har 
det været muligt at skaffe finansiering til 
det efterhånden meget omfattende arbej-
de, der begyndte i 2014 og fortsætter til i 
hvert fald 2021.  
 
Truede paddearter i fokus 
I særlig grad har det skabt lydhørhed hos 
bevillingsgiverne, at et særligt fokusom-
råde med de sjældne og truede paddear-
ter. I regi af EU’s habitatdirektiv er de 
såkaldte ”bilag IV-arter” nogle, som kom-
munerne har til opgave at sikre ”en gun-
stig bevaringsstatus” for. For dette lokal-
område drejer det sig om følgende arter: 
stor vandsalamander, strandtudse, løg-
frø, løvfrø og spidssnudet frø. Derfor har 
restaurering og oprensning af skyggede 
og tilgroede vandhuller samt anlæg af 
nye yngledamme til padderne haft høj 

prioritet. I alt omkring 75 gamle vandhul-
ler har fået en ansigtsløftning og nye sø-
er er i skrivende stund (oktober 2019) 
blevet anlagt, så padderne nu har fået 
betydeligt bedre vilkår på de pågælden-
de lokaliteter. 
Naturplejeprojektet i sin helhed er støttet 
af Naturstyrelsen (ordningen ”Lokale 
grønne partnerskaber”), 15. Juni Fonden, 
Den Danske Naturfond, Markus Jebsens 
Naturpulje og Sønderborg Kommune. 
Frivillige fra OAS, DOF og DN har bidra-
get med værdifulde oplysninger om re-
sultaterne. 

Det første projekt i 2014-16 havde fokus 
på kystlokaliteter, hvor vi bl.a. har fået 
iværksat afgræsning på strandenge på 
Nordals og Broagerland, mens det sene-
re også har drejet sig om enge og vand-
huller længere fra kysten. Afgræsning 
med især kreaturer er kommet i stand 
ved at få samlet en række småparceller 
til større indhegninger, så der kunne væ-
re attraktive for kvægholdere. Det gælder 
for følgende områder ved den alsiske 
kyst: Havnbjerg Skov og Strand, Tontoft 

NATURPLEJE GIVER OGSÅ GEVINSTER 
FOR FUGLELIVET - 
Eksempler fra Als og Sundeved 

Af Jesper Tofft 

Restaureret mose ved kysten nær Pøl på Nordals. 
Ynglested for grågås, blishøne og lille lappedyk-
ker. 



 

PANURUS 2019/4 SIDE 5 

Nakke, Hopsømade, Hellesø, Lønsø-
made, Lyngen og Hardeshøj – samt 
Vemmingbund og Vigsmosen på Broa-
gerland. For at få sat en sådan naturple-
je i gang,   har det været nødvendigt med 
mange forhandlinger for at få kvæghol-
dere og lodsejere til at finde sammen. 
 
Fordele for eng- og vandfugle 
Dette har også været til gavn for en ræk-
ke engfugle. F.eks. var det meste af de 
botanisk meget fine og varierede enge 
ved kysten mellem Tontoft og Købings-
mark på nordkysten af Als groet til med 
højt græs og siv efter ikke at have været 
afgræsset i en årrække. Ikke et eneste 
par vadefugle var at finde. Men allerede 
første år med afgræsning gav plads til 
mindst to par viber og et par strandska-
der. Og to par viber er absolut ”noget” på 
det ellers næsten ”vibe-tomme” Als. Og-
så på de nu afgræssede enge ved Havn-
bjerg Strand er der set strandskade.  
Det har de fleste steder ikke været nød-
vendigt at grave vandhuller i strandenge 
for at få vand, men alene afgræsning, 
som rydder op i tagrør, dunhammer og 
lysesiv, har frembragt små vandflader, 
som både ynglefugle og gæster blandt 
gæs, ænder, måger og vadefugle har 
gavn af. 

For de engtilknyttede småfugle er det 
dog ikke altid sådan, at afgræsning frem-
mer disses vilkår. Alle erfarne fuglekigge-

re ved, at både rørspurv og engpiber 
godt kan lide den ”langhårede eng”, 
rørspurven er tilmed glad for tagrør og 
pilebuske ind i mellem. Mens engpiberen 
foretrækker det mere åbne kystlandskab. 
Det  er således en fornøjelse at konstate-
re, at en art som engpiberen forekommer 
ved stort set alle de åbne strandenge 
uden for meget buskads på Als’ østkyst 
som ved Sandvig, Hardeshøj, Lyngen 
Strand, Stegshoved, Lønsømade, Helle-
sø osv. Ved at fjerne buske og tagrør har 
projektet på den måde alligevel bidraget 
til at bevare engpiberens yngleområder. 

Jeg har ikke selv set gul vipstjert som 
ynglende på Nordals, men ved to vand-
huller anlagt i regi af naturplejeprojektet 
nær Kragesand på Broagerland er denne 
fine art fundet som ynglefugl. 
De mange små vandhuller og søer har 
en generel positiv betydning for mange 
fugle, som ikke lige yngler her, men som 
besøger vandhuller for at drikke og bade. 
Ligesom vandhuller producerer mange 
flyvende insekter, som vårfluer, guldsme-
de, vandnymfer, myg og mange andre, 
der tjener som føde for fugle. Hejrer og 
ænder besøger regelmæssigt de små 
vandhuller for at søge føde året rundt. 
Blandt vadefugle er svalekliren nok den 
man oftest ser ved de mindre vandhuller, 
dog oftest kun en eller to ad gangen. 
Generelt er de fleste småvandhuller for 

Græssende kvier på eng med engkarse og gøge-

urter, Hellesø, Nordals. 

Vandhul ved Kragesand, ved vejen, 28.5. 2019. 
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MED DOF- UNG TIL BLÅVAND 
Af Oliver Laursen 

små til at huse ynglende vandfugle. Der-
imod ses rørspurven mange steder. Grå-
anden f.eks., kræver et ret stort vandhul 
eller lille sø for at kunne opfostre et kuld 
ællinger. Men man ser, at en gråand 
med ællinger kan benytte flere nær hin-
anden beliggende vandhuller hen over 
sæsonen, hvor den skifter imellem dem, 
og således finder føde nok. I nogle få af 
de større vandhuller i projektet er der 
fundet ynglende lille lappedykker, grå-
gås, gråand, blishøne og grønbenet rør-
høne. Det gælder bl.a. et par steder ved 
Pøl på Nordals (se foto). Rørhønen er 
nok den art blandt de nævnte, som kom-
mer sidst, da den kræver tæt sumpvege-
tation, og denne udvikler sig først efter 
adskillige år. 
Så ingen tvivl om at vand giver liv, også 
de helt små vandsteder. 
 
 

Op til 100% finansiering af småprojek-
ter 
Da vi fortsætter projektet i de kommende 
år, er alle velkomne til at komme med 
idéer til små naturprojekter som især 
vandhuller og søer på Als, nu mest Midt- 
og Sydals. F.eks. hvis man selv har no-
get egnet jord eller hvis man på anden 
måde kan skabe kontakt til interesserede 
lodsejere. På Als kan det aktuelle projekt 
”Naturpleje på Midt- og Sydals” finansie-
re projekter 100 % (efter godkendelse af 
projekltledelsen). For det øvrige Syd- og 
Sønderjylland samt Fyn kan Markus Jeb-
sens Naturpulje også i de kommende år 
bidrage med ca. 2/3 af udgifterne til dæk-
ning af både mindre vådområder samt 
levende hegn og andre beplantninger.  
 
Man kan henvende sig til Jesper Tofft, 
Ravnhøj Consult, jt@ravnhoj.dk for kon-
takt og nærmere oplysninger. 

I  efterårsferien var der en DOF 
UNG tur til Blåvand.  

Jeg skulle helt klart med, selvom jeg 
ikke kendte nogen andre der skulle 
med.  
 

Dag 1. 
 Da jeg så nåede til det sommerhus hvor 
jeg skulle være i en hel uge (med frem-
mede folk) ventede jeg lidt men de andre 
kom lidt senere fordi de først kom med 
tog fra Sjælland. Men de var alle søde. 

mailto:jt@ravnhoj.dk
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Men så snart vi havde smidt vores ba-
gage så gik vi lige lidt rundt om sommer-
husområdet, og vi fandt skam en sølv-
hejre, rigtig god start. Men da turlederen 
Daniel Palm kom med nøglerne til huset 
så var det bare ind med vores ting og så 
gik vi hen til æ”Huk cykler og hentede 
en cykel. De andre deltager som var i 
det andet sommerhus, var der også.  Vi 
cyklede derefter ned til bunkeren for at 
se på træk. Vi fik nogle gode arter som 
fks sule, dværgmåge, alk og sandløbe-
re. Vi cyklede derefter hjem men ikke 
uden at tjekke TDC masterne, der fik vi 
turens første sjældne fugl. Nemlig hvid-
brynet løvsanger. RIGTIG GOD START. 
 
Dag 2. 
Vi vågnede op kl. 6:00 vi spiste morgen-
mad og bagefter cyklede vi ned til Huk-
ket igen for at se på træk. Der kom igen 
mange fugle som f.eks. rødstrubet lom, 
dværgmåge, lomvie, sule, alk, alm kjove 
og havlit. Vi sad stadig og havobsede, 
men så hørte jeg en anden fuglekiggers 
walkie talkie app sige. Mongolsk piber/ 

storpiber ved Grønningen. Jeg fortalte 
det til holdet og vi cyklede hurtigt ned til 
Grønningen.  
En masse andre birdere var der også for 
at se fuglen. Vi fik trampet den op flere 
gange og jeg fik et rimeligt godt billede 
af den. Vi luskede lidt rundt ved de an-
dre krat rundt omkring og fik set fyrre-
mejse og bjergirisk. Vi fandt så ud af at 
der var en thorshane ved noget vådom-
råde som nogle andre fuglekiggere 
fandt. Den skulle også lige blive se. 
 
Dag 3.  
Vi skulle se på træk igen ved Hukket. 
Her blev så den bedste trækdag med 
gode fugle som lomvie, vandrefalk, 
dværgfalk, hedelærke, sule, ringdrossel, 
mosehornugle og havlit. 
 

Dag 4. den sværeste dag 
Vi tog til tipmosen ved Ho for at luske 
(som i sig selv er svært) jeg hørte at 
nogen havde set skovhornugle de fortal-
te mig hvor den fløj hen, så jeg fulgte 
efter der hvor de sagde den fløj hen. 

Sortgrå ryle. Ringmærket I Island 
Foto: Oliver Laursen 



 

PANURUS 2019/4     SIDE 8 

Jeg hørte mange krager skælde ud så 
jeg fulgte efter dem. Jeg så en ravn sid-
de på toppen af et grantræ. Jeg ventede 
ikke i lang tid inden uglen viste sig. Ugler 
er ikke nemme at finde i sig selv men 
skovhornugle er i tilbagegang så jeg var 
helt vildt glad. Bagefter tog vi ned til en-
gen for at trampe fugle op. De andre som 
var der i forvejen sagde at der var 3 en-
keltbakkasiner. De er jo også svære at 
finde. Men et fint billede fik jeg da. Vi 
cyklede ned mod Grønningen for at igen 
luske nogle krat igennem. Men der kom 
en zello (walkie talkie app) om at der var 
en hætteværling ved Hukket . 3 andre og 
jeg cyklede mega hurtigt afsted mod 
Hukket. Det var nok den hurtigste cykel-
tur jeg har nogen sinde har cyklet. 
Men da jeg ankom, var der MANGE an-
dre jeg så på p pladsen og der var næ-
sten ingen plads. Heldigvis var jeg på 
cykel så jeg smed min cykel der hvor alle 
de andres cykler var og skyndte mig der-
op. Den sad der stadig men man skulle 
bare vente på at den viste sig. mange 
kæmpede sig op ad bakken for at se den 
godt. Jeg fik et billede af dem der prøve-
de at nå derop. Jeg kæmpede mig også 
derop. Men det var det værd for jeg fik 
set den godt. Jeg kunne også få et bille-
de af den, desværre ikke det bedste bil-
lede men det er lige meget for den er jo 
super sjælden. Efter sådan et super godt 
hit så satte dof ung sig ned og spurgte 
om hvor vi ville tage hen. Jeg sagde at 
jeg ville gerne ned og prøve om ikke den 

lille rørsanger ikke stadig var nede ved 
krattene ved mosen. Mig og 3 andre igen 
tog derned for at spotte det kun 13 fund 
af lille rørsanger i dk. Vi kom derned og 
der var mange andre dernede men ingen 
fugl at se. Når så må vi prøve TDC ma-
sterne. Vi var knap nok dernede i 10 mi-
nutter da der kom en zello om at den lille 
rørsanger var fundet igen. De andre lu-
skede lidt videre jeg sagde at jeg ville 
møde dem dernede. Jeg cyklede igen 
derned og der stod stadig mange derne-
de og var klar til at se den. Der var nogle 
folk som stod ude i mosen for at trampe 
den op. Da alle var klar, så blev den 
trampede op (kun to gange) jeg fik set 
den flyvende og så lande. Jeg nåede 
desværre ikke at få noget billede men jeg 
fik set den og det var det jeg skulle. 
Hjemme ved hytten blev de sjældne fug-
le blev fejret med felt-roulade og fryse 
pizza. Nam-nam. 
 

Dag 5, den sidste dag.  
Den sidste dag blev brugt ved Skallingen 
for at se nogle rovfugle og andre. Det var 
også her jeg mødte Klaus Bo Jensen og 
Svend Anker Schwebs. Der fik vi snakket 
om alle de fede arter jeg har fået, og og-
så deres gode fugle. Men i alt a gode 
fugle ved Skallingen kan der nævnes. 
Mosehornugle, havørn, vandrefalk og 
rødstrubet lom. Men ellers var det en 
SUPER god fugleuge. 
 Jeg fik 6 sjældne og 25 nye arter.      

 

Storpiber 
Foto: Oliver Laursen 
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I  begyndelsen af november begynder vi at 
se de gulnæbbede svaner, som kommer fra 

deres ynglesteder mod nordøst. Når vi kører 
rundt ude på landet, kan man se dem foura-
gere, hvor de på markerne finder rester fra 
korn, roer og majs. Jævnligt kan man høre 
deres sang, både når de går på markerne 
eller kommer flyvende. De har gerne faste 
opholdssteder, hvor de kommer hvert år, og 
man kan finde dem på omkring 400 steder på 
lavtliggende terræn. Mens man først i 
1990erne talte omkring 15.000 sangsvaner, 
regner man nu med, at der kommer ca. 
65.000, hvilket skulle være omkring 80 % af 

den samlede bestand. Grunden til den store 
fremgang i svanernes besøg må tillægges de 
mildere vintre og landmændenes omlægning 
af afgrøder til vintersæd, hvilket samtidig be-
virker at svanerne kommer i en god foder-
stand. 
Tidligere så man, at svanerne fandt deres 
føde på lavvandede kystområder, men pga. 
stor tilbagegang i vegetationen der, er de nu 
rykket ind på markerne, hvor der er noget 
mere at spise af. 
For omkring hundrede år siden var sangsva-
nen fåtallig i Sverige. Der var nemlig jagt på 
den, og det var i en tid, hvor kødet var knapt, 
så en skudt svane var et godt måltid for ind-
byggerne. Heldigvis blev jagten gradvis redu-
ceret, hvilket modsat gav en øget svanebe-
stand. 
Mens sangsvanen i antal har haft stor succes, 
så ser det ikke så godt ud for pibesvanen, 

som nok gennem de seneste 25 år er reduce-
ret med en tredjedel til omkring 20.000. Pibe-
svanen yngler nordligere end sangsvanen 
nærmere betegnet i det vestsibiriske område. 
Ser man flokke af gulnæbbede svaner, så er 
pibesvanen klart i undertal, hvilket også kan 
skyldes, at den flyver forbi Danmark og i ste-
det for ender i Holland. De seneste år er der 
kun registreret under 1.000 pibesvaner. En 
sandsynlig grund er, at ræve eller andre dyr 
inkl. måger gør stor skade på svanernes yn-
gel. 
Sangsvanen hører til blandt nogle af de tun-
geste fugle, som kan flyve. Den skal også 
have en god startbane, når den skal i luften. 
Vægten kan da også være op til 16 kg. Til 
gengæld kan den flyve med en god ha-
stighed, som er målt til 100 km/t. Pibesvanen 
er noget mindre og ca. på størrelse som en 
gås. 
Når man ser ”de gulnæbbede” på marken, 

kendes sangsvanen på det gule næb med en 
gul kile, hvor pibesvanens næb er mere sort 
og så har den en lidt korte og tykkere hals. 
I skrivende stund midt i november synes der 
endnu ikke at være ankommet så mange af 
de gulnæbbede. Gad vide, om de våde mar-
ker har en indflydelse på det? 

DE GULNÆBBEDE SVANER 
af Kaj Abildgaard 

Sangsvane 
Foto: Svend Ove Jensen 

Pibesvaner   
Foto: Svend Ove Jensen 
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S å er der gået et år mere med biæderne 
og jeg kan berette om et godt år for 

disse flotte fugle.  
Inden fuglene kom til stedet i 2019, blev jeg 
kontaktet af vores artskoordinator,  som 
havde fået at vide fra en (anonym) person, 
at stedet var skredet sammen og fuglene 
ikke længere kunne bruge området til at 
yngle i.  
Dette  er ikke  korrekt. Stedet ligner sig 
selv, men der er lidt forandring på stedet, 
da jeg har lavet lidt ændringer derude for 
fuglenes skyld. Dette vil jeg komme ind på 
lidt senere. 

Tilbage til biæderne  
Jeg var meget spændt på, hvordan året 
2019 ville være for biæderne, fordi de i 
2018 havde et godt år. 5 par der ynglede, 
men en af rederne blev desværre ryddet af 
en mårhund. De fik da 4 kuld unger på vin-
gerne, så det var da flot, plus vi havde 4 
ekstra fugle derude som ikke ynglede. Må-
ske ungfugle som ville yngle året efter. 
Her i 2019 var jeg derude første gang i 
starten af maj måned, for at gøre stedet 
klar til, at fuglene ville ankomme og fik om-
rådet opmålt og registreret, hvad der var af 
huller tilbage efter vinteren. Nogle af huller-

ne falder nemlig sammen i løbet af vinte-
ren. 
Der blev igen sat mange grene op i grus-
graven, som fuglene kan benytte når de   
ankommer til stedet. Der var nogle ræve-
grave/mårhundehuller i grusgraven,  som 
jeg alle dækkede til, for at se om der var 
aktivitet i disse huller. Heldigvis viste det 
sig, at de ikke var beboede.  
Da området ikke er så stort, prøvede jeg 
sidste efterår om jeg kunne hjælpe fuglene, 
når de kom til stedet. Man kan nok tænke 
sig, at når fuglene har et territorium krav på 
mindst 2 -3 m mellem hvert hul, er det be-
grænset, hvor mange par der kan yngle 
her . Jeg mener, at der kan max være 8-10 
ynglende par på stedet, som det ser ud  i 
dag. 
I år har jeg ryddet en top i grusgraven for 
græs og planter, for at se om fuglene kun-
ne bruge dette sted til at yngle i. Det er det 
samme hårde ler, der er her, som i resten 
af grusgraven. Så mulighederne var tilste-
de .Hullet ville komme til at sidder lavt, men 
det tror jeg ikke gør så meget. Den blok 
som jeg har ryddet, ligger ca. 3-4 m. fra det 
nærmeste hul og det er den eneste sted 
ude i grusgraven, hvor de kan yngle lige 
nu. Alle de andre huller sidder i skrænten. 
Så må vi se om det falder i biædernes 
smag 
Den første biæder er på DOF basen d. 10. 
maj, og den er blevet set i Skagen. 
Men d. 17. maj sker der noget, der vakte 
min interesse. Der bliver set 8 fugle om-
kring København, og de er der også dagen 
efter. Jeg siger til min kone, at vores bi-
ædere kommer i morgen, da jeg er overbe-
vist om, at det er ”vores” fugle. Ganske 
rigtig. Søndag d. 19. maj dukker der 10 
fugle op på vores plads og dem i Køben-
havn er væk. Jeg har fløjet med brevduer i 
mange år, og ved, hvordan vind og vejr kan 
slå fugle ud af kurs.  
Så derfor tror, at det var vores fugle, der er 
blæst for langt mod øst ,og når fuglene 
opdager dette, stopper de op, og skal lige 

BIÆDERE I SØNDERJYLLAND 2019 
Af Per Bangsgaard - tekst og foto 



 

PANURUS 2019/4 SIDE 11 

have fyldt depoterne op igen, inden de fly-
ver videre. 2 dage efter de var ankommet 
startede jeg på mine notater for 2019. 
 
Jeg talte mindst 10 fugle og kunne se at de 
4 par allerede var i gang med, at etablere 
deres nye redehul. Biæderne graver  et nyt 
hul hvert år. Igen styrker det mine tidligere 
iagttagelser, at det kun er hunnen der gra-
ver, og hannen holder vagt, så hun ikke 
bliver forstyrret i sit arbejde. Jeg har flere 
billeder som dokumenterer dette. 

Alle mine pinde / grene jeg havde sat op til 
fuglene, bliver brugt flittigt og den nye rede-
plads, jeg havde lavet ude i grusgraven, er  
taget i brug af et par. De var ved at grave 
hul her og sandet stod ud af hullet i en stor 
sky.  
Af de 4 par der var i gang, er jeg ret  sikker 
på, at 2 af parrene er fra sidste år, da de 
var gået i gang med at grave hul, lige ved 
siden af deres gamle hul. Par nummer 3  
prøvede flere steder og det endte med ,at 
de lavede deres redehul helt oppe i toppen 
af grusgraven.  
Da jeg i 2018 startede med at notere alle 
insekter de fangede, ville det her i år give 

et godt billede af, hvad de fangede mest af. 
Her i 2018 havde vi jo en meget tør og 
varm sommer og her var guldsmedene 
næsten væk . 
Den første dag har jeg noteret at de fange-
de 86 bier (det er både bier, hvepse m.m.) 
og 21 guldsmede. Ingen sommerfugle. 
Næste gang jeg var derude var deres rede-
huller næsten færdige (her skriver man i 
andre artikler, at biæderne mindst tager 2-3 
uger for at grave et hul). Enten kan vores 
biæder ikke læse, eller de er meget dygtige 
til at grave, for her på pladsen tager det ca. 
1 uge, så er reden færdig . 
Når først rede hullet er færdig, begynder 
parrene at forsvare deres territorium, for nu 
skal der passes på hunnen og også deres  
redeplads. 
Der opstår kampe mellem hannerne og de 
jagter hinanden rundt i hele grusgraven. En 
flot syn at følge. Så det med at de er frede-
lige over for hinanden, passer ikke i denne 
periode. Der blevet gået til vaflerne og der 
kan være nogle drabelige kampe mellem 
hannerne.  
Der kan også være hanner som ikke har 
fundet en mage, så det er med at passe 
godt på, at disse hanner ikke overtager en 
af hunnerne. 
I denne periode flyver fuglene ikke langt for 
at finde føde, da de hurtigt skal tilbage til 
deres redeplads for at forsvare denne. 
Føden lige nu er stadigvæk bierne (især 
humlebier), der er deres hovedføde. Enkel-
te guldsmede og nogle få sommerfugle. 
Ikke dagsommerfugle, men den lille gam-
maugle, som der findes mange af i krattet 
foran  grusgraven.  
På stedet hvor mårhunden var sidste år, er  
et par gået i gang med at grave, så det jeg 
har fået lavet her, virker godt nok. 
Da parret, der vil yngle her, ikke bruger 
samme hul, men graver et nyt tæt på det 
gamle hul, har jeg beregnet på, hvor det 
hul ville være, og derfor er der lagt store 
sten over dette sted. En mårhund graver 
oppe fra og nedad, og derfor kan man sikre 
stedet bl.a. med store sten. 
Næste gang jeg besøgte stedet var lige 
inden d. 10. juni. Jeg skulle på min årlige 
planterejse til Kina, og være væk i 3 uger, 
så jeg ville sikre mig, at alt var ok, inden 

Maden skal lige vende rigtigt inden den serveres 
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jeg rejste og for at finde ud af hvor langt 
fuglene var med deres reder. 
Jeg tror at æglægningen var ved at gå i 
gang. Hvordan jeg ser dette? Jo for det 
første sidder hunnen i redehullet ,og pas-
ser på at andre fugle ikke overtager dens 
plads i reden. Det næste er, at når begge 
fugle er uden for reden, parrer de sig tit, så 
når de to ting sker samtidigt, kan man være 
sikker på, at der snart vil være æg i reder-
ne. 
Jeg kunne også konstatere, at det ene par 
oppe i toppen var bagefter de andre 3 
par ,da de  først nu havde fundet deres 
redeplads og gravede på lives løs. Det 5 
par som har rede i højre side (hvor mår-
hunden har været), kan jeg ikke følge, da 
jeg sidder et sted, hvor jeg ikke kan  se 
hullet. Jeg er aldrig er nede i grusgraven 
når fuglene er der.  
Æglægningen startede i 2019 mellem d 10. 
og 15. juni. Der lægges mellem 4-7 æg og 
fuglene starter med at ruge fra omkring det 
4 æg. Der ruges 14 dage fra dette tids-
punkt og ungerne vil være udklækket om-
kring d 1.-3 .juli . Ungerne er i reden i ca. 
25 dage. 

Jeg kan også se, at i den tid fuglene parrer 
sig, bygger rede, ruger og ungerne er små, 
bliver de gamle fugle  for det meste nede i 
grusgraven, hvor de grene jeg har opsat 
bliver brugt flittigt. På et tidspunkt talte jeg 
mindst 12 gamle fugle. Enten har de 2 fug-
le været skjult eller også er der kommet to 
mere til. Tror også på, at der er flere ung-
fugle, der flyver rundt i området, for måske 
at finde et andet ynglested næste gang de 
kommer herop fra Afrika. 
 
Endnu er det mest  bierne der er hovedfø-
den. Jeg noterede en dag 289 bier, 73 
guldsmede, 42 sommerfugle (kun gamma-
ugler).  
Jeg var der ude igen d 2. juli o g var 
spændt på , hvordan fuglene havde det, og 
hvor langt de var med deres rugning. 
De observationer jeg havde lavet inden jeg 
tog afsted på ferie, passede godt ind i de-
res cyklus. Det nederste par på pladsen 
havde fået unger, da begge  gamle fugle 
fodrede fast  her. Hos de andre par, tror jeg 
ikke æggene  var klækket endnu, men de 
var nok meget tæt på. Her var der vagtskif-
te i reden med ca. 1-2 timers mellemrum. 
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Fuglene sad rundt i grusgraven på mine 
grene og nød solskinnet. Når der skulle 
fanges insekter, fløj alle fugle af sted samti-
digt, og de kom tilbage på engang og fløj 
kun rundt i nærområdet. 
Det vil sige over et grønt område foran 
grusgraven og over det brombærkrat, der 
er samme sted. Det træ jeg sidder under, 
bliver brugt meget af biæderne til at jage 
fra, da jeg kan høre dem i toppen af træet, 
men jeg kan ikke se dem fra mit sted. 
Kan se at der nu er kommet flere sommer-
fugle til (men ikke så mange dagsommer-
fugle), guldsmede (her fangede de også 
vandnymfer) og selvfølgeligt bier (mange 
humlebier). 
Næste gang var der med sikkerhed  unger i 
de 4 reder. Det 5. par var jeg lidt usikker 
på, da jeg ikke kunne følge denne rede fra 
min plads. 
Som noget nyt i år prøver jeg fra nu af og til 
ungerne flyver af reden, at notere hvor 
mange fodringer de har i en time. Jeg må-
ler på de 2 samme huller hver gang. 
I den første tid ,er de gamle fugle helt inde i 
reden for at fodre. Er i reden fra 1-3 minut-
ter og når de flyver ud har de ungerne eks-
trementer med ud. 
Når ungerne er ca.4-5 dage jager begge de 
gamle fugle samtidigt. De flyver ikke langt 
fra reden i denne periode. 
Første gang  var der 11 fodringer i det ene 
hul og 13 i det andet hul. Ungerne er jo 
ikke store, så derfor er der mindre fodrin-
ger . 
En uge senere kunne jeg med sikkerhed 
sige, at der var unger i de 3 reder og det 
øverste tror jeg der var små unger i . 
Fuglene benytter et bestemt træ før indflyv-
ning til reden, og har der egen plads i træ-
et. 
Parret ude i grusgraven har højre side af 
træet, medens det andet par, har toppen 
plus venstre side af træet. Dette har jeg 
også set de andre år. 
De 2 øverste par flyver direkte til hullerne . 
Kan måske også skyldes, at ungerne her 
er et par dage yngre. 
Nu kan jeg også se, at ungerne er blevet 
større, da der er mange skovspurve om-
kring hullerne. De spiser resterne fra insek-
terne plus de insekter, der er omkring hul-

lerne på grund af fuglenes afføring. 
Der bliver nu også fodret mere i hullerne da 
vi nu er oppe på 25 fodringer i timen . 
Nu kunne man skimte ungerne i hullet. Der 
sad kun en unge af gangen for at få føde. 
De skiftes til at være fremme i hullet, for at 
blive fodret. Man kunne også høre, at de 
gamle fugle gav lyd, før de kom til hullet, 
og hvis der blev svaret fra ungerne fløj de 
ned og fodrede disse. Hvis ingen svarede 
fløj de en runde mere for at være sikker på 
at alt var ok. 
Ved det øverste par skete der et lille uheld 
med skrænten. Omkring hullet faldt der et 
stykke af skrænten af, men da hullet var 
længere inde, fik det ikke nogen betyd-
ning . De fik unger ud uden problemer. Det 
samme skete for et andet par i 2018, her 
kunne fuglene også forsætte fodringen 
uden problemer. 
Næste gang jeg var derude var fodringen  
oppe på  27 gange i timen . 
Ungerne hang nu ud af hullerne for at følge 
med i hvad der skete. De første unger så 
jeg i hullerne ca. 1 uge før udflyvningen. 
Jeg kunne også se, at i det ene hul var der  
3 gamle fugle til at fodre ungerne. Det er 
helt normalt, at de fugle, der ikke yngler 
hjælper til med at fodre ungerne. 
Ved dette hul oplevede jeg noget ,som jeg 
så for første gang. Der hænger en unge ud 
af reden, men på venstre side af dette hul 
begynder 4 gamle fugle at lave rede huller. 
Vi skriver d. 25. juli, så hvorfor gør de det-
te? Måske ungfugle der vil markere deres 
plads i 2020? Da jeg senere målte rederne 
op, kunne jeg se, at det ene hul var ca. 30 
cm dyb og det andet hul 40 cm dyb. 
Her d. 25. juli så jeg for første gang tårnfal-
ke i grusgraven. De sad omkring hullerne, 
men efter en halv time forlod de stedet ,og 
der skete ikke mere .Jeg tror ikke ,det har 
nogen betydning for fuglene ,da jeg her 
kan berette om hvordan ungerne forlader 
reden. 
Denne dag blev der fodret 32 gange pr. hul 
Den 27. juli havde jeg bestemt jeg ville bli-
ve der ude indtil jeg havde ople-
vet ,hvordan ungerne forlader reden . 
Omkring kl.10 sad der 2 gamle fugle på 
nogle sten uden for det første af rede hul-
lerne og kaldte på ungerne. Ungerne fik 
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ingen føde i dette tidsrum. Der hang en 
unge langt ud af hullet og kl. 10.35 forlod 
den første unge reden. Jeg blev meget 
forbavset på, hvordan det skete. Ungen fløj 
med det samme ud af hullet uden at rører 
jorden  og efter ca. 5-10 minutter havde 5 
unger forladt reden på denne måde, og de 
fløj rundt i luften sammen med de 2 gamle 
fugle. Der var lidt forvirring i luften, men 
efter kort tid satte de sig alle sammen  i et 
højt træ fyldt med blade. Her var de beskyt-
tet for rovfugle og regn. Der faldt hurtigt ro 
over gemytterne og de gamle fugle be-
gyndte nu at fange føde til ungerne og de 
blev fodret medens de sad i træet. 
De to andre huller blev der fodret 31 gange 
pr. time, så jeg var sikker på, at her var der 
mange og store unger i reden. 
Det øverste hul, hvor ungerne er ca. 1 uge 
bagefter de andre blev der fodret 23 gange 
pr. time. 
Dagen efter forlader  de 2 næste kuld re-
derne, men jeg ved ikke hvor mange unger 
der var i disse 2 kuld, da jeg ikke så dette. 
Men kunne kun konstatere, at der var man-
ge fugle  i det store træ . 
Omkring d. 8. august har alle unger forladt 
rederne og jeg kan se tilbage på et rigtig 
godt år for biæderne . 
Der har vel været omkring 15 unger i 5 kuld 
plus 12 gamle fugle . 
Det er da en pæn flok, der blev sendt af-
sted til Afrika  
Dette var den sidste dag jeg var der-
ude ,medens biæderne var i rederne . 
For som jeg skriver holder jeg på ,at fugle-
ne ikke skal forstyrres i den tid de flyver 

rundt i flok og er samlet for at flyve sydpå. 
Da jeg havde fået at vide at fuglene er ble-
vet set sidste gang den 20. august tog ud 
for at måle redene op og for at gå det hele 
igennem, for at se, hvad jeg kan gøre bed-
re for dem til næste år . 

Hvad får man ud af det jeg har noteret op i 
de 3 år jeg nu har brugt på biæderne og 
hvad kan man gøre yderligere for at de 
forbliver på stedet og forhåbentlig kan kom-
me op på de max par jeg har beregnet til, 
der kan yngle her på lokalitet . 

Lidt fakta 
 

Her er de 5 huller med dybden : 
Hul 1: 90 cm. 50 cm fra den øverste kant og 
40 cm til bunden (det er den terrasse, der går 
rundt i grusgraven)  
Hul 2: 67 cm. Denne væg har en højde på 40 
cm til øverste kant og til bunden en afstand på 
40 cm  
Hul 3: 70 cm. Der er ca. 70 cm til toppen og 40 
cm tilbunden. Afstanden til hul 1 er på 3,40 m 
og til den øverste er der 3,80 m  
Hul 4: 128 cm (den øverste rede) Her er 40 cm 
til top og 30 cm til bund. 
Hul 5: 90 cm (i siden hvor mårhunden har 
været) Her er der 45 cm til top og 50 cm til 
bund  
 
Her hvad jeg har noteret der er blevet fanget 
af insekter i den tid jeg har været der ude her i 
2019 : 

Sommerfugle:   256   

Bier (mange humlebier):  1253    

Guldsmede:  577  
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Punkt 1: Man skal holde øje med stedet og 
være med til at forbedre forholdene for fug-
lene. Her tænker jeg på de grene jeg sæt-
ter op – lave flere rede plader i grusgraven 
– passe på at mårhunde og ræve ikke 
overtager stedet . 
Punkt 2: Jeg kan se at vores dagsommer-
fugle er i tilbagegang her  og her skal man 
prøve at se på om man kan lave noget i 
dette område så det tiltrækker flere dag-
sommerfugle . Det kan være bekymrende 
at der ikke er flere dagsommerfugle, men 
disse er desværre også gået meget tilbage 
på landsplan. Men heldigvis er der rigtig 
mange gammaugler i dette område. 
2019 er vores guldsmede heldigvis gået 
frem i forhold til 2018 og det er en god ting 
for fuglene. 
Punkt 3: Man skal beskytte område for uro 
fra mennesker. Her tænker jeg på de folk 
der går ind i området for at få bedre billeder 
af fuglene. Det kan skabe uro omkring de-
res ynglecyklus. Når først fuglene har etab-
leret sig og begyndt at ruge, tror jeg ikke de 
er mere sårbare end andre fugle, men i 
den tid de starter med at lave huller og til 
de har lagt æg og ruger fast skal man pas-

se på ikke at forstyrrer dem. Men også i  
slutningen hvor de flyver rundt i store flok-
ke for at gøre klar til at rejse sydpå. I de to 
perioder tror jeg de er mest sårbare over 
for forstyrrelser. 
Hvorfor lige det sidste?  Jeg tror på, at fug-
lene skal have ro i den tid de flyver rundt i 
området i en stor flok. I den tid skal de føl-
ge sig trygge og kan få lyst til at vende til-
bage til stedet for at yngle her. 
Punkt 4: Håber de afgrøder de har omkring 
grusgraven,  bliver bibeholdt og grusgraven 
bliver ved med at være dækket af brombær 
og hindbær planter. Disse planter er med til 
at tiltrække humlebier og den lille gamma-
ugle .  
Punkt 5: Det samme med de små vandhul-
ler de har i området, er med til at vi kan 
tiltrække mange guldsmede og andre 
vandinsekter.  
Punkt 6: De høje træer de bruger, tror jeg 
også har en stor betydning for dem. Både 
de træer de bruger til at flyve ned til unger-
ne fra, men også de høje træer de har til at 
gemme sig i og være beskyttet for fjender, 
men også for vind og vejr. 
Punkt7: Hvis vi kunne få flere par til at yng-
le her ,er der måske muligheder for, at fug-
lene vil brede sig, og yngle andre steder i 
landsdelen. Jeg mener, der er mange mu-
ligheder i Sønderjylland for dette kan ske. 
Jeg vil slutte af med at ønske at 2020 igen 
kan blive et godt år for disse flotte fugle. 
Jeg skal nok gøre mit til, at det vil lykkedes 
for dem, når de kommer tilbage til deres 
rede pladser. 
 
 
 

Humlebier er en vigtig fødekilde især i starten. 
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HVORDAN GÅR DET NATTERGALEN? 

af Kaj Abildgaard 

S ørgeligt. Denne art, som er højt el-
sket og vidt besunget, er i alvorlig 

tilbagegang. Omkring 1985 regnede man 
med en bestand i Danmark på mindst 
100.000 par. Ti år senere regnede man 
med 70.000 par, der omkring 2000 var 
faldet til 50.000, men det bliver værre. 
Tallet falder i 2015 til 20.000. Med disse 
kraftige fald, må vi se i øjnene, at arten 
over en årrække helt vil forsvinde fra 
Danmark. 
Vi befinder os i artens nordvestligste ud-
bredelsesområde, og når samtidigt dens 
levesteder forringes, så skal det gå galt. 
Det gik ellers godt i 1970’erne, hvor der 
opstod mange gode steder til natterga-
len, efter at der skete en stor reducering 
af græssende kreaturer. Det gav nemlig 
øget vækst af gode levesteder i form af 
krat i fugtige områder. 
Skal man stadig gøre sig håb om at finde 
nattergalen, skal man gå efter buske og 
krat i åbne landskaber og gerne med 
vand i nærheden. 

Nattergalen er langdistancetrækker og 
flyver om efteråret til det tropiske Østafri-
ka. På den lange tur gør den normalt et 
ophold nord for Ækvator og benytter her 
lejligheden til at tanke op fødemæssigt. 
Fuglen gør ikke meget stand af sig. Den 
har mørkebrun overside og lys brungrå 
underside, men gemmer sig helst i vege-
tationen. Heldigvis gør hannen dejlige 
sang for at tiltrække hunner, at dens til-
stedeværelse ikke er til at tage fejl af. 
I DOF-Sønderjylland har der i 2019 væ-
ret ca. 50 indberetninger, men højst med 
2 syngende. Det har været steder som 
Tinglev Mose, Varnæs Stormose, Kær 
Vestermark (gl. militær område), Mjang 
Dam og Nørresø. 
I landene syd for os ser det ud til at fug-
len holder stand. Der har man endda 
yderligere en fætter, nemlig den sydlige 
nattergal. Denne kommer en sjælden 
gang til det sydlige Danmark og blev i år 
registreret i Sønderborg et par uger. 

Nattergal registreret i Sønderjylland, 2019 
Kilde: DOF basen 

Nattergal 
Foto: Hanne & Jens Eriksen 
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E ndelig fik jeg et billede af ”mine” 
agerhøns. 

Længe har de lusket rundt i nabolaget. 
Min nabo har ved flere lejligheder filmet 
dem i haven, men hver gang jeg havde 
kontakt med fuglen, blev jeg opdaget, 
overrasket eller kameraet lå trygt og godt 
i bilen eller i huset. 
Agerhønsene har været i området siden 
2009, hvor en lokal jæger har opdrættet 
og senere udsat dem, selvfølgelig med 
henblik på jagt. 
Fuglen har dog formået at overleve flere 
vintre og jagten har ikke været særlig 
intens. Det er lykkedes agerhønsene at 
yngle således, at der nu er en naturlig 
tilvækst. Samtidig med at fuglene har 
antaget en mere naturlig adfærd. 
Det har bevirket, at bestanden på Keg-
næs nu er på mindst 25-30 fugle. 
I yngleperioden lever agerhønsene par-
vis (evt med unger), men om vinteren 
samler de sig i store flokke, og så er de 
unægtelig lettere at spotte. 
Den flok, du ser på øverste billede, har 

utallige gange skræmt livet af mig, når de 
har siddet lige ude foran min bagdør, og 
samtlige ca. 25 fugle letter på en gang, 
når jeg intetanende træder ud. 
Men denne gang var det mig, der så dem 
først, og kameraet var inde for rækkevid-
de. 
Efter at have strakt mig usynligt ind over 
hækken opdagede jeg, at det kun var 
den halve flok. Så jeg måtte lige strække 
mig lidt mere, for at få hele flokken med 
på billedet. 
Resultatet ser du her. 

AGERHØNS 
Af Viggo Petersen 
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MED LYNETS HAST... 
Af Lars Peter Hansen og Gert Fahlberg  

...det kan kun være en isfugl med 
den hurtige, lige flugt !! 
 

V ed en af efterårets fugleture blev der ved 
den afsluttende ”debriefing” drøftet, hvor 

hurtigt en isfugl flyver. Som regel ses den kun 
et ultrakort øjeblik som et stålblåt lyn i fuld fart 
lavt over vandet . Men hvor hurtig er dens 
hastighed egentlig? 
Alssund er et godt sted at besvare spørgsmå-
let, da der jævnligt ses isfugle på hver side af 
sundet. Gert Fahlberg skrev i kommentarfel-
tet til en isfugleobservation i DOF-basen sid-
ste år: ”Fløj efterfølgende over til Kær Vig. 
Det tog lidt over et minut at krydse Alssund”. 
En simpel beregning giver hastigheden. Als-
sunds bredde på observationsstedet er 700 
meter.  En flyvetur på 62 sekunder, svarer til 
11,3 m/sek. eller 40,6 km/t (det svarer nogen-
lunde til den tid du tager om at læse denne 
artikel   red.) 
 
Det bekræftes i øvrigt ved opslag på 
www.animalia.bio (Common Kingfisher: top 
speed 40km/h) 
Skulle Panurus´ læsere ønske flere flyveha-
stigheder, henvises til den svenske artikel 
Alerstam T et al: Flight Speed among Bird 

Species. Allometric and Phylogenetic Effects. 
PLOS Biology. 2007- vol5, issue8,
(www.plosbiology.org).  
Her beskrives ikke færre end 138 træk-
fuglearters flyvehastigheder beregnet ud fra 
radaroptagelser. Fra de mindste spurvefugle 
med en vægt på 10 gram til 10-20 kg store 
gæs og svaner. 
 
Den fascinerende isfugl med det lange slanke 
næb har i øvrigt inspireret japanske ingeniø-
rer til at konstruere verdens hurtigste tog – 
Shinkansen, der kører med 3-400 km/t  – for 
at minimere støjen fra toget. Den japanske 
ingeniør, Eiji Nakatsu, der var ophavsmand til 
udformningen af togspidsen – som et isfugle-
næb - er en ivrig ornitolog. 
 

Isfugl 
Foto: Hanne og Jens Eriksen 

http://www.animalia.bio
http://www.plosbiology.org
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Stand på havnen i forbindelse med Kulturnatten i Sønderborg. 
Til venstre: Så er vi klar i vores nye pavillon (Lars Peter og Klaus Bo) 
Til højre: Lars Peter har kunder i butikken. 

Naturens dag på Kær Vestermark. 
Som aktivitet havde vi en konkurrence kørende, specielt henvendt til de mindste og 
familier.  Opgaven var at sætte forældrefugle (figurer) sammen med de rigtige unger 
(billeder). Præmien for (rigtige) svar var en flødebolle (kun børnene). 
På venstre billede er det Oliver der passer biksen. Billedet til højre taler for sig selv 

I forbindelse med Green Screen på Alsion havde Lars Peter taget sit scope med og 
sat et par småfugle ud som børnene så skulle spotte. Det blev et stort tilløbsstykke. 
Men som du ser, havde han også tid til andet. Da det var slut var Lars Peter træt. 

Fortsættes side 32 
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Man kan vælge at løbe en ”3.000 me-
ter”………. eller GÅ en 100 meter !! 
Sådan kan man anskue fuglekikkeriet ! 
Jeg er helt klart til det sidste ! Jeg er ikke 
interesseret i at nå så mange lokaliteter 
som muligt på mine ture, men vil hellere 
bruge rigeligt med tid på ét sted. En fug-
letur i en skov etc. tager for mig gerne 2 
– 3 timer ! 
Jeg bevæger mig gerne rigtig langsomt 
fremad, og stopper ofte op for at lytte 
efter fuglene eller spotte efter bevægel-
ser i toppen af træerne, i småløvet eller 
kikker op på himmelen. En pause på 5 
minutter er meget ofte givet godt ud. For 
fuglene har det faktisk med at give sig 
selv tilkende. Sådan en obs-periode i en 
lysning mv. gør, at du pludselig bliver 
opmærksom på fugle-aktiviteten omkring 
dig. Og det giver altså fugle! 
De gange, hvor jeg har ”løbet” igennem 
en biotop, har jeg ikke rigtig ”fået noget”. 
Man får egentlig ikke rigtig set fuglene, 
bevægelserne, lydene, men man får da 
gået nogle meter på kort tid ! 
Så mit budskab i denne artikel er helt 
klart – drop løbeturen og gå til ”stavgang” 
i stedet for ! (Det passer også bedre til 
beskrivelsen af en ornitolog: ”En ældre 
herre på over 60 år, der døjer med at 
høre fuglekongen”)…………og nu til de-
taljerne! 
I perfekt harmoni med ”Slow-Birding” går 
”Pürschjagt” 
”Pürschjagt” kalder jeg det, når jeg be-
stemmer mig for at tage ud til en lokalitet, 
for at få EN bestemt fugl ! 
Så lister jeg lidt rundt i området med det 
ene formål, at få øje på FUGLEN. 
Som nu i 2018, hvor jeg tog ud til Bom-
merlund Plantage for at få ”opsnust” den 
rødtoppede fuglekonge, som Gerda 
Bladt blev ”ved med” at indberette i DOF-
basen ! 

Jeg listede rundt i skoven ved øst-siden 
af mosen, hvor der er en del småkrat, 
halvhøje gran- og lærketræer og god 
vekselvirkning imellem høj/lav bevoks-
ning – et perfekt fuglekongested ! 
Jeg hørte pludselig fuglen – men at se 
den var nærmest umulig ! Jeg stod stille 
længe – lyttede – observerede – gjorde 
kameraet klar. Så var den der – så var 
den væk igen – så sad den højt i gran-
træerne – så sad den midt inde i krattet !  
I 50 minutter observerede jeg omkring 
krattet – så så jeg den pludselig perfekt i 
krattet og der blev taget nogle hurtige 
fotos. YES – jeg fik den ! 

SLOW-BIRDING / PÜRCH-JAGT 
af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 

Rødtoppet fuglekonge (Bommerlunder plantage) 

Vandrikse – Ulkebøldam 
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Eller den gang jeg gik efter Gabor 
Grahn’s DOF-base obs i vinteren 
2018/19 af vandrikse ved Ulkebøldam. 
Fuglen er normalt meget sky, men vinte-
ren får det ”bedste” frem i fuglen – den 
”glemmer” simpelt hen at være opmærk-
som ! Der var en lille vandstand omkring 
stien, hvor vandriksen følte sig ”sikker” – 
trods hundeluftere og ”semi-joggere”. 
Den gik roligt rundt og snadrede i bund-
vegetationen på 15 meters afstand. Per-
fekt syn og ditto fotos ! 
Slutteligt må jeg simpelthen berette om 
skovsneppen ! DEN fugl , jeg har 
”pürchet” mest !. Den er bare SÅ svær at 
”opdrive” ude i skoven ! Talrige gange 
har jeg gået rundt for at se/opskræmme 
fuglen – men NEJ. 
Men så besluttede jeg mig en dag for at 
FÅ fuglen ude i Bøgehoved skov (den 
skov, der ligger ”til højre” for Søgård af-
kørslen af Sønderborg motorvejen ! 
En dejlig lille ”kombinationsskov” med 
høje løvtræer (redehuller af sortspætte !), 
grantræer, og den dejlige Bjerndrup Møl-
leå, der ”gennemskærer” skoven !) 
I skovens NV-hjørne er der en lille tram-

pesti imellem småkrat og løvskov, vand-
magasiner og lysninger. Perfekt sneppe-
område !  
”Jensen” gik – som sædvanligt – i ”Slow-
Birder-tempo” af stien og obsede til højre 
og venstre ! Pludselig får jeg ”opskræmt” 
en skovsneppe – dens orange overgump 
er tydelig ! Den flytter sig længere ned i 
skoven, men den har glemt at tage højde 
for ”Jensen”. Nu er jeg rigtig interesseret 
– især fordi jeg ikke nåede at få fotos af 
fuglen ! 
Jeg bevæger mig ”ballet-agtigt” rundt i 
underskoven i rolige fremstød og pas-
sende pauser for at ”gense” fuglen. Plud-
seligt – og uden varsel – flyver fuglen op 
igen – denne gang fra kanten af trampe-
stien – og flyver væk nordover ! Slut – 
Prut……..og ingen fotos !! 
Jeg kunne også have fortalt om: skov-
sneppen ved Pulverbækken, vendehal-
sen ved Hønning plantage, grønspætten 
i Gråsten skov eller mosehornuglen ved 
Hjerpsted – men det gør jeg ikke. For 
ALLE disse oplevelser ligger bare åben 
for alle jer andre – I skal bare gå 
”derude” i Slow-Birding-tempo !! 

Skovsneppe – Pulverbæk 
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https://stoet.dof.dk/stoet/
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ENDNU ET 
RØVSKUD. 
 

Men hvad er det 
Klaus Bo har set 
denne gang? 
 
Lidt hjælp:  
Billedet er taget  i 
Kværs Granskov. 
 
Vingefang: 17-20 cm 
Længde: 11,5 cm 
Vægt: 10-13 g 
Ynglealder: 1 år 
Kuldstørrelse: 5-8 æg 
Antal kuld: 1 
Rugetid: 13-15 dage 
Ungetid: 16-20 dage  

GÆT’N FUGL 
Løsning på GÆT’N FUGL  
i Panurus nummer 3: 
 
Lille korsnæb  har jeg bestemt den 
til - passer også med den sidder i en 
gran. 
I DOF basen hvor billedet også er med 
har jeg skrevet 1k - ligner nok bedst en 
postjuvenil hun, da den er ustribet på 
undersiden. 

 
Lars Peter Hansen 

GÆT’NY FUGL 
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F uglebestanden er skrumpet 
med mere end fjerdedel si-

den 1970'erne, fordi levesteder 
ødelægges. 

Den danske bestand af gulspurve har været i ned-
gang siden 1980'erne. Det skyldes blandt andet 

effektiviseringen af landbruget.  
 
DER ER BLEVET LÆNGERE MELLEM 
PIPPENE I USA OG CANADA. 
På 48 år - fra 1970 til 2018 - er der nem-
lig forsvundet næsten tre milliarder fugle i 
USA og Canada. 
Det svarer til 29 procent af den fuglebe-
stand, der var i 1970’erne. 
 
DET ER IKKE EN NATURLIG UDVIK-
LING. 
”Det er gået den forkerte vej på grund af 
menneskets indblanding.” 
THORSTEN BALSBY, SENIORFOR-
SKER VED AARHUS UNIVERSITET 
 
Det viser ny forskning, som er udgivet i 
det videnskabelige tidsskrift Science. 
Resultaterne kommer ikke bag på Thor-
sten Balsby, der er seniorforsker ved 

Institut for Bioscience på Aarhus Univer-
sitet. 
Det er et stort tab af individer. Helt over-
ordnet så viser resultaterne, at der er en 
jævn nedgang i antallet af fugle i USA og 

Canada. Og det er ikke kun sjæld-
ne fugle. Det er også helt almindeli-
ge fugle, der forsvinder, siger han. 
Forskerne skriver i 
en pressemeddelelse, at 90 pro-
cent af de forsvundne fugle kom-
mer fra kun 12 fuglefamilier. 
Det er helt almindelige fugle som 
amerikanske sangfugle og spurve - 
og det er især småfuglene, det er 
gået hårdt ud over. Disse arter le-
ver af insekter eller frø, siger Thor-
sten Balsby. 
Det er ikke kun i USA og Canada, 
at fugle forsvinder. Det sker også i 

Europa og Danmark. 
I Europa ser vi også de her tilbagegange 
i almenkendte fugle. Hvis vi lavede en 
undersøgelse i herhjemme, så tror jeg, at 
vi ville få et lignende billede. Stæren og 
gråspurven er for eksempel gået kraftigt 
tilbage i både Danmark og USA, siger 
Thorsten Balsby. 
 
LEVESTEDERNE ØDELÆGGES AF 
BYER OG SPRØJTEMIDLER 
Forskerne har ikke undersøgt, hvorfor 
fuglene er forsvundet. 
Men tidligere forskning kommer med et 
bud: Levestederne bliver ødelagt for fug-
lene. 
Selvom der i USA og Canada er områ-
der, hvor der bor meget færre menne-
sker end i Danmark, og der dermed er 
mere uberørt natur, så ligner landene 
meget hinanden i den måde, vi behand-
ler naturen på, siger Thorsten Balsby og 
fortsætter: 

DET SKER OGSÅ I DANMARK 
Fra DR TV / Natur 

https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aaw1313
https://www.eurekalert.org/emb_releases/2019-09/cu-nsf091219.php
https://www.dof.dk/images/projekter/citizen_science_based_bird_population_phd/dokumenter/Henning_Heldbjerg_PhD_Thesis_2017.pdf
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Annonce  

HVIS VI LAVEDE EN UNDERSØGELSE 
I DANMARK, SÅ TROR JEG, AT VI 
VILLE FÅ ET LIGNENDE BILLEDE. 
THORSTEN BALSBY, SENIORFOR-
SKER VED AARHUS UNIVERSITET. 
 
Der sker en urbanisering, som fjerner 
natur og dermed levesteder for dyrene. 
Og der bruges sprøjtemidler, der dræber 
de insekter, som mange af fuglene skal 
leve af. 
Han forklarer, at der for eksempel for-
svinder markhegn i Danmark, hvor almin-
delige arter som gulspurv og bomlærke 
lever og yngler. 
- Og det kan være en af forklaringerne 
på, at de to arter er i tilbagegang i Dan-
mark. 
Thorsten Balsby understreger, at det 
bestemt ikke er en naturlig udvikling, at 
næsten 30 procent af alle fugle forsvin-
der i USA og Canada. 
Det er gået den forkerte vej på grund af 
menneskets indblanding. Vi fjerner habi-
tater, sprøjter med midler, der er hårde 
for naturen. Samtidig omdanner vi natu-
ren til dyrkede arealer, der ikke har så 
stort potentiale for fugleliv, som et natur-
ligt levested ville have, siger han. 

FUGLENE KAN REDDES, MEN VI 
SKAL HANDLE NU 
Der er dog et lille håb i de nye forsk-

ningsresultater, forklarer Thorsten Bals-
by. Nogle få fuglearter bliver der nemlig 
flere af. 
Forskningen viser, at rovfugle og vand-
fugle, som gæs og ænder, er i fremgang, 
siger han. 
Også i Danmark er der kommet flere 
gæs ligesom, at der er fremgang at spo-
re blandt en del andearter. 
Thorsten Balsby forklarer, at det ofte kun 
sker, når mennesket laver tiltag, der 
hjælper fuglene. 
Herhjemme kommer der flere gæs, fordi 
der er flere grønne marker og majsmar-
ker. Så kan de udnytte naturen anderle-
des, og dermed kan de holde sig i en 
bedre foderstand. 
Et forbud mod sprøjtemiddel fra år 1969 
har eksempelvis vist sig at give en frem-
gang, som kan ses i dag. 
Efter insektsprøjtemidlet DDT blev for-
budt omkring år 1970, har vi set en frem-
gang af rovfugle i både USA, Canada og 
Europa, siger Thorsten Balsby og fort-
sætter: 
Men det er en langsom fremgang. Det 
var nemlig først efter år 2000, at der be-
gyndte at komme flere af arterne. Så vi 
skal altså gøre noget aktivt, hvis vi over-
ordnet set skal have bestanden af fugle 
til at stige igen. 

https://www.nature.com/articles/nature13531
https://www.nature.com/articles/nature13531
https://www.nature.com/articles/nature13531
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D a Karen og jeg den 29. au-
gust var på vej hjem fra Tøn-

der blev jeg ringet op af Jesper 
Tofft. 
Han havde modtaget en e-mail 

fra  Thomas Brandt  fra Nie-
dersächsische Ornithologische 
Vereinigung e.V.  
 
Her gengivet i forkortet udgave: 

HAVØRNEN ERNA TOG SIG EN SLAPPER 
af Peter Kjer Hansen 

Jesper bad mig/os køre ud til den angiv-
ne position for at tjekke om Erna, som 
havørnen hedder, 
var død. Vi brugte 1,5 timer på at finde 
den sandsynligvis skadede eller døde 
havørn. Et par gode arbejdshandsker var  
for en sikkerheds skyld lånt hos en bebo-
er ved Nørremølle.  
Handskerne kom ikke i brug, da Erna var 
forsvundet. Alt: kanaler, græstotter, lav-

ninger blev undersøgt – ingen Erna med 
garanti. 
Jesper blev underrettet om resultatet af 
vores eftersøgning. Han gav Thomas 
besked via mail. 
Jesper kontaktede mig dagen efter, da 
han havde modtaget en ny mail fra Tho-
mas Brandt. Nu var der signaler, som 
blev udsendt fra en position ca 800 me-
ter vest for den tidligere. Jeg kørte ud 

mailto:brandt@oessm.org
mailto:bstruwe-juhl@web.de
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Annonce  

endnu en gang udstyret med en sæk, 
som jeg kunne lægge den døde havørn i, 
hvis jeg fandt den. Teorien var, at ørnen 
måtte være blevet flyttet af en ræv eller 
andet dyr, der ønskede at delikatere sig 
med havørnesteg ved passende lejlig-
hed. 
Jeg tog turen til Gammel Frederikskog 
igen og fik rettet kikkerten mod den an-
givne position. Til min overraskelse sad 
der en ung havørn lige præcist, der hvor 
Erna skulle opholde sig. Teleskopet blev 
sat op, og jeg kunne konstatere, at Erna 
faktisk ikke så specielt død ud. Den sad 
nemlig og drejede hovedet og så i grun-
den ganske frisk ud. Jeg kontaktede Je-
sper i telefonen. Vi enedes om, at jeg 
skulle jogge tværs over marken for at se, 
hvor ilde tilredt Erna var.  
Jeg gav mig på vej med næsen rettet 
mod de mange kokasser, der var på 
græsmarken. Da jeg kiggede op, var ør-
nen fløjet og var helt ude af syne. 
Konklusionen efter dagens ekspedition 
var, at ørnen ikke fejlede noget og blot 
havde opholdt sig på samme sted flere 

dage i træk. Måske havde den ædt så 
meget, at den ikke orkede eller gad flytte 
sig, før den havde lettet sig. 
Vi fik efterfølgende endnu et par mails fra 
Thomas. 
I den første fortalte han, at nu befandt 
Erna sig i området lige uden for det frem-
skudte dige. I den sidste var den regi-
streret på Sild. 
En sjov oplevelse, hvor de objektive regi-
streringer af et dyrs adfærd i første om-
gang kan medføre menneskelige fejlslut-
ninger og i anden omgang ny viden. Ek-
sempelvis kan en havørn altså godt tage 
sig en slapper af flere dages varighed 
uden at fejle noget. 
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KAJ’S CORNER 
Formandens PIP 

R egn, regn og regn. Det har vi nu fået 
rigeligt af. Også på vores forenings-

tur i dag faldt en dog noget stille regn. 
Det er jo problemet, når vi skal lave ture 
for mindst et halvt år frem, så kan vi kun 
håbe på godt vejr, når dagen oprinder. 
Eller også tage tøj på, så vi kan klare 
det. Så turen i dag blev alligevel en god 
tur, men fuglene kan godt være mere 
tavse i regnen. 
Ellers er det jo blevet årstiden for, at vi 
skal kikke efter vintergæsterne. Kvæker-
finken var lidt længe om at komme, men 
nu er den set flere gange endda i store 
flokke. Sjaggeren er heller ikke kommet i 
de store mængder, som den ofte har 
gjort, og det til trods for, at der i år er så 
rigelig af bær til den. Et af de store savn 
er silkehalen. Den er set i det nordlige 
Jylland, men har sikkert mad nok der, så 
hvorfor skulle den flyve længere? Ærger-
ligt.  
 
 

Så kom der til gengæld en positiv nyhed. 
Den hvidøjet and dukkede for vist 3. år 
igen op i Kruså Møllesø. Herligt. 
Men sådan går det op og ned. Vi må ta-
ge det, som det kommer. 
 

Glædelig jul. 

Sjagger 
Foto: Svend Ove Jensen 

Silkehaler  
Foto: Svend Ove Jensen 
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GENERALFORSAMLING I 
ORNITOLOGISK FORENING FOR 

ALS & SUNDEVED 
afholdes på Knøs Gård (ved biblioteket) i Høruphav 

 

SØNDAG DEN 26. JANUAR 2020 KL. 15.00 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til foreningens love af-

snit 5. (+ evt. suppleanter)   
6. Valg af 2 revisorer til revision af regnskabet. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
 

Forslag fra medlemmer til punkt 7 skal for at kunne behandles på ge-
neralforsamlingen, være formanden i hænde senest 1. januar. 
 

Foreningen gi’r en øl eller vand. 
 
 

 

 

KL.13.00 VIL VI GÅ EN LILLE TUR VED TRILLEN  
OG SE PÅ ÅRSTIDENS FUGLELIV. 

Mødested: P-pladsen i skoven ved Høruphav. 
Turleder: Kaj Abildgaard 
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ÅRSTIDENS TURFORSLAG 
Af Kim Hagen Andersen 

S å kom efterår og forhåbentligt vinter. 
Turforslaget denne gang skulle være 

efter vinterfugle og helst dem fra det høje 
nord. (jo højere jo bedre). Her er det et 
oplagt sted haven, især for os som fodrer 
fuglene. Vælg noget  ”godt” foder og vari-
er det. Peanut, æbler, nødder og frø af 
god kvalitet kan lokke rigtig mange fine 
fugle til.  

Hold øje med hegn og små skove når du 
kører rundt i landet. Her er ofte bær og 
ellekogler som mange af trækgæsterne 
elsker. Bær til drosler og (forhåbentlig) 
silkehaler. Div. kogler til siskener, finker 
og mejser. Krognæb er set rundt om i 
landet og hvis vi er heldige kommer de 
også til vores landsdel. Et godt sted til 
fugl kunne være Gråsten skovene, her er 
der for det meste læ og der er masser af 
foder, og med lidt held finder du måske 
mellemflagspætten, så smager de frisk-
bagte boller og kakaoen bagefter dobbelt 

så godt.    
”Er du til and” så er Bundsø og Mjels sø 
to gode steder at se trold-, hvin-, taffel- 

og bjergand. Bjerganden kan være lidt 
svær at finde, men den er der (lidt større 
end troldand og lysegrå ryg). Stor og lille 
skallesluger som er et ”must” for vinter-
fuglekikkere, finder du ved Ketting Nor. 
Går du ud til fugle tårnet på sydsiden så 
gå langsomt frem, her sidder der ofte 
skægmejser som er rimelig medgørlige. 
Ved fugletårnet står der også nogle elle-
træer, hvor der ofte er div siskener i. 
Vest ud fra noret er der næsten altid lille 
og toppet lappedykker, og er man heldig 
ses det blå lyn, lige neden for slusen i 
tjørnehegnet. 

Krognæb  
Foto: Kim Hagen Andersen  

Stillids ved foderautomaten 
Foto: Kim Hagen Andersen  

Kvækerfinke 
Foto: Kim Hagen Andersen  
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Havfuglene kommer der også nogle af. 
Her er det en fordel at alliere sig med en, 
der gider slæbe et scoop med rundt.  
Tager man til P-pladsen ved Kegnæs 
drej er der gode muligheder for at se 
havlit og edderfugl. De ligger ofte helt 
inde ved kysten, hvis der ikke står nogle 
og fisker der. Nordisk lappedykker plejer 
at ligge i bugten ved drejets nordlige del, 
(kan være svære at finde) Ved Sønderby 
Strandcamping er der tit flere hundrede 
edderfugle der ligger tæt op ad kysten. 

Ved Sønderstrand er der en lille P-plads 
som er fremragende  at stå og se fugl 
fra, her er du hævet lidt over vandet og 
der er mange sortænder et stykke ud for 
kysten (en fordel med scoop). Gammel-
pøl/Pøls rev er også et godt sted at stå 
med scoop, ulempen er at det tit er p… e 
koldt her, fordi der ikke er læ.  
Turene denne gang er lige rundt om hjør-
net, så det er ingen undskyldning for ikke 
at komme afsted….. GOD TUR. 

Edderfugle  
Foto: Kim Hagen Andersen  
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Fortsat fra side 19 

Traditionen tro (siden 2018) deltog vi (Klaus Bo og Viggo) i Naturskolens åben hus 
dag i Nørreskoven. Som sidste år kunne børnene lave små fugle af ler hos os. Da vi i 
år stod sammen med jægerne, der slagtede og serverede fasaner, havde vi masser 
af fjer til at pynte figurerne med. 
To af vores første kunder var Pia og Astrid (forrest) 

En total udsolgt foreningsaften på Biblioteket sidst i oktober. Hanne og Jens Eriksen 
fortalte om deres tid i Oman, garneret med deres fantastisk flotte billeder. Mange for 
os eksotiske fugle viste, at landet  er et fantastisk fugleland. Både standfuglene, men 
også trækfuglene fra flere kontinenter, som bruger Oman som transitland eller til 
overvintring. 
 
 
 
OAS var også med da Universe afholdt Naturens dag, men der er ingen billeder som 
bevismateriale. 
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Annonce  

FUGLETURE  
Januar - marts 2020 

Østkysttur.  
Søndag d. 19. januar kl. 10.00 til ca. kl. 12.   
Vi finder det bedste sted at se efter vinterfugle på havet. 
Havlit, sortand og måske fløjsand. Mulighed for nordisk lappedykker? 
Mødested: P-pladsen ved Kegnæs Drej 
Turleder: Sv. O. Jensen mobil 21 60 02 56. Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 
 
GENERALFORSAMLING for OAS.      
Søndag d. 26. januar kl. 13.00 starter vi med en lille tur rundt ved Trillen.  
Turleder: Kaj Abildgaard 
Mødested: P-pladsen i skoven lige før Høruphav. 
Kl. 15.00 afholdes mødet med dagsorden ifølge lovene.  
Dette sker denne gang på Knøs Gård (ved biblioteket) i Høruphav. 
(Se indkaldelse på side 29) 
Foreningen giver en øl eller vand.  
 
Nybøl Nor.  
Søndag d. 16. februar kl. 10.00 til 12.30. 
Nybøl Nor er opholdssted for mange af vinterens gæster. 
Forskellige ænder, svaner og skalleslugere m.m. 
Vi følger stien fra Havnevej i Egernsund langs med noret og ind i Skodsbøl skov. 
Mødested: Østenden af Havnevej i Egernsund. NYT 
Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73. Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 
 
Ketting Nor, Als.  
Søndag d. 1. marts kl. 10.00 til ca. kl. 12.00.   
Om vinteren ses gerne stor og lille skallesluger, hvinænder m.m. 
Mødested: Ved dæmningen over Noret.  
Gummistøvler og varmt tøj anbefales.  
Turleder: Lars Peter Hansen. Tlf. 40 87 62 44. Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 
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PANURUS er et  medlemsblad for Ornitologisk for-

ening for Als og Sundeved (OAS). Bladet udkommer  

som udgangspunkt med 4 årlige numre. 

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

dækker ikke nødvendigvis foreningernes holdninger. 

Eftertryk i uddrag er tilladt med tydelig kildeangivel-

se. 

 

Bladets formål er: 

- at formidle sønderjyske ornitologers  

naturoplevelser. 

- at formidle den løbende diskussion  

om naturbevarelse. 

- at være til gensidig inspiration. 

- at formidle ornitologisk viden  

om primært den sønderjyske fuglefauna. 

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 2020 

• Deadline for nr. 1 er 15. februar 
• Deadline for nr. 2 er 15. maj 

• Deadline for nr. 3 er 15. august 

• Deadline for nr. 4 er 15. november 
 

Artikler sendes til Gabor eller Viggo som Word-fil. 

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

Besøg også 
www.oasweb.dk 
med ture, fotos  

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

Med ca. 200 modtagere har PANURUS en  pæn læser-

skare. Bladets indhold bygger på artikler og billeder, 

der genspejler medlemmernes oplevelser. Vi modta-

ger derfor gerne artikler/billeder fra dig. Disse vil 

blive bragt med minimal redigering. 

Redaktionen opbygger et billedarkiv om Sønderjyllands 

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

der fra medlemmer fra hele landsdelen. Alle skarpe 

billeder har interesse og kan sendes til redaktionen. 

Angiv venligst oplysninger om billedet (hvem, hvad, 

hvor, hvornår). 

Ved gengivelse i PANURUS vil fotografen altid blive 

krediteret. 
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ORNITOLOGISK FORENING FOR  

ALS OG SUNDEVED 
 

Formand: Kaj Abildgaard 

Johan Skjoldborgs Vej  3 

6400 Sønderborg. 
 

Tlf.: 3020 8456   

mail: kajabildgaard@stofanet.dk  

www.oasweb.dk 
 

Kontingent til OAS (kr. 150,00)  

indsættes på 1551 - 9104429  

MobilePay kan ikke længere bruges 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS 

Annonce  
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