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NY PROGRAMSERIE PÅ DK-SYD: 
KEND DIN FUGL. 

I  første afsnit af den sønderjyske pro-
gramserie “Kend din Fugl” er vi i Tøn-

dermarsken for at opleve efterårets ud-
gave af fænomenet Sort Sol. Naturvejle-
der Jan Ravnborg vil guide os igennem 
stærenes opvisning – samtidig med, at 
han på en underholdende måde vil gøre 
os klogere på stærens levevis. Serien 
produceres i samarbejde med Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF) og dens 
regionale afdeling DOF Sønderjylland. 

 Find udsendelsen her: 
 

dksyd.dk/natur/kend-din-fugl-sort-sol 
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Annonce 

A FLYST - AFLYST- AFLYST.  
Sådan har det lydt hele 2020. 

OAS aflyste ture og vi prøvede med til-
melding. Nu har vi lært at leve med virus-
sen, og gennemfører turene og deler os 
når det er nødvendigt. Man arrangerer 
sig. 
Alle de arrangementer (Naturens dag 
m.m.), vi plejer at deltage i, blev aflyst 
over en kam. 
Men naturen har intet aflyst, selv om vi-
russer også her har fundet indpas i form 
af fugleinfluenza.  
Men der er stadig masser af fugleople-
velser ude i naturen, 24/7, og det starter 
lige uden for din dør. Selv Klaus på 3. sal 
med en terrasse så lille, så man tror det 
er løgn, oplever fuglene, ikke så mange, 
men det behøver jo ikke at være sort sol 
det hele. 
Jeg tror, de fleste af jer har en have, hvor 
rødhals, solsort, gærdesmutte og mejser 

vimser rundt for at finde føde mellem de 
visne blade. 
Jeg har selv en flok på 60-70 gråspurve/
skovspurve som bliver fedet op på foder-
brættet. Det er spurvehøgen rigtig tilfreds 
med. 
Dagene bliver kortere lidt endnu, men 
benyt de lyse timer til naturoplevelser. 
Det giver frisk luft, lidt motion og en gang 
i mellem, kan du være heldig at se en 
mellem flagspætte eller en thorshane på 
din vej. 
Sidste vinter havde jeg megen fornøjelse 
af agerhønsene. Nu er der kun en enkelt 
tilbage. Den er udstoppet og står i reo-
len, og inden der nu kommer sjove kom-
mentarer, så stammer den fra Fyn. 
 

Til slut skal der herfra lyde en tak til alle 
Panurus’ læsere og skribenter. Det er jer 
der skaber bladet, og ønske jer alle en 
god jul og godt nytår. 

Vi ses derude. 

FORORD  
Af Viggo Petersen 
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FUGLEINFLUENZA HPAI * H5N8 
UPDATE 
Af  Lars Peter Hansen *(High Pathogenicity Avian Influenza) 

F ra dagspressen er vi blevet oriente-
ret om den aktuelle spredning af 

smittefarlig fugleinfluenza – af typen 
H5N8, som fra landene øst og syd for os 
har bredt sig via de vilde fugle til flere 
fjerkræbesætninger. Der er tale om sam-
me virustype, som vi kendte fra 2016 – 
og den nuværende spredning vil uden 
tvivl 
føl-

ge samme mønster som sidste gang. 
På beta.netfugl.dk, er der 10.11 en fin 
aktuel oversigt over forløbet indtil nu, og 
via denne hjemmeside kommer du let 
videre til Fødevarestyrelsens hjemme-
side: www.fvst.dk , som blandt andet har 
et interaktivt kort, der løbende viser test-
resultaterne af Undersøgte fugle. 

 

Død gråanbd 
DOF Bornholm 

http://www.fvst.dk
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På dette billede ses positionen af den 
første smittede fugl på Als  - en bramgås. 
Ved nærlæsning fremgår det, at fuglen 
blev fundet den 5.11, modtaget på labo-
ratoriet den 10.11 – og allerede to dage 
senere forelå PCR testresultatet! 
Status ved redaktionens slutning er, at 
halvdelen af de smittede fugle i Danmark 
er fundet i Sønderjylland. 
 I er andetsteds i Panurus   opfordret til 
at søge ud til kysterne – for at slippe for 
Coronavirus-smitten. Her kommer så en 
ny opfordring, da der jf ovenstående er 
stigende mulighed for at træffe døde fug-
le. 
Installer denne App fra Fødevarestyrel-
sen på din telefon (kræver iOS 9.0 eller 
senere versioner, findes også til Andro-
id): 
Og efter du har registreret dit navn og 
telefonnummer, er det muligt at indberet-
te dødfundne fugle, som er mistænkt  

 
 
 
 
 
 
 
smittet med H5N8. Ved indtastning skal  
vælges fuglekategori (Andefugl (and/gås/
svane), rovfugl, vadefugl, måge, lappe-
dykker, fiskehejre/stork, skarv, blishøne 
eller kragefugl). 
Der er ikke tidligere set smitte til menne-
sker med den aktuelle højpatogene fug-
leinfluenza , H5N8.   
WHO skrev I forbindelse med H5N8 epi-

demien  i 2016: “Human infection with 
H5N8 virus cannot be excluded, although the 
likelihood is low”. 
 
God tur I felten -  trods alt  - i  denne virustid. 

Seneste opdatering, 20.11.2020 
Det fremgår af Fødevarestyrelsens hjem-
mesid, at der nu er testet dobbelt så man-
ge med positiv test for H5N8, som da jeg 
skrev artiklen - og der er fundet endnu 
en positiv bramgås på Als - dennegang 
midt i Sønderborg - i Ulkebøl skole! Og 
der er flere prøver, der afventer testresul-
tat.  
Lars Peter 
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V i er alle sammen enige om, at mel-
lemflagspætten er på vej ind i Dan-

mark som ynglefugl, men den er meget 
svær at finde derude i det sønderjyske! 
Den er en meget ”stille eksistens”, der 
ikke er så aktiv og lydhør, som den store 
flagspætte. Mellemflagspætten bevæger 
sig roligt og stille rundt på de mosbegro-
ede grene i større træer i udkanten af 
skoven/skovåbninger. Den er en fugl, der 
sikkert ofte bliver overset, og forvekslet 
med en stor flagspætte, som den ligner 
ganske meget i jizz’et ! 
Vi var heldige med at have en fugl meget 
aktiv omkring ”ellekrattet” i Dyrehaven, 
Gråsten i januar/februar 2019. Alle fugle-
folk, med ønsket om en ny DK-art, flok-
kedes omkring skoven! 

Men så ”forsvandt” den – eller den blev i 
hvert tilfælde ikke indberettet mere efter 
17/2-19! 
Der kom dog enkelte nye meldinger fra 
Kollund skov, Draved skov, Sottrupskov 
og Kruså Møllesø, men ikke noget 
”blivende”. 
Dog var der en fugl ved Kruså Møllesø, 
der blev set ganske ofte i februar 2020, 
men så forsvandt den også fra DOF-
basen! 
Tiden gik – og der kom ingen meldinger! 

Men så gik vi en OAS-tur torsdag den 
12/11-20 med præcis 10 deltagere 
(grundet Corona-situationen). 
Omkring ”ellekrattet” hørte vi pludselig et 
ganske underligt ”spættekald”, som be-
stemt ikke var et almindeligt ”stor flag-
spættekald”. Spætten kom indflyvende 
og satte sig i dårligt modlys i toppen af et 
træ. Jizz’ sagde stor flagspætte, og ”dér 
blev sagt” ”rød overgump”, så det var da 
vel en stor flagspætte, som vi alle var 
”tilfredse” med. 
H E L D I G V I S fik Peter Schwartz  ta-
get nogle fotos, og kl. 19.50 samme af-
ten ringede han til mig for at ”konsultere” 
mig med hans foto-fund. OG………….det 
viste ganske tydeligt, at han havde foto-
graferet en mellemflagspætte. Hvor hel-
dig kan man være……! 
Så nu – efter små 2 år – har vi genfundet 
mellemflagspætten i Gråstenskove-
ne………..og det er ganske vist! 
Og nu til moralen:       DEN er derude. Vi 
skal bare være dygtigere til at finde den! 

FIND MELLEMFLAGSPÆTTEN! 
Af Klaus Bo Jensen 

Mellemflagspætte 
Dyrehaven, Gråsten 14.01.2019    
Foto: Klaus Bo Jensen 

Mellemflagspætte 
Dyrehaven, Gråsten 12.11.2020  
Foto: Peter Schwartz Jensen 
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D en 29. September 2018 var Hanne og 
jeg på fugletur i Holnis, den halvø 

nordøst for Glücksburg i Slesvig-Holsten, 
der har Danmark på tre sider over det 
smalle Flensborg Fjord. Her så og fotogra-
ferede vi en Stormmåge med en hvid pla-
stic ring på højre ben med teksten PY96. 
Vi lagde et billede af fuglen på Facebook 
og spurgte om nogen kendte til denne 
måge. Som svar blev vi opfordret  til at 
kontakte Kalev Rattiste fra Estland. Det 
gjorde vi så, og det viste sig, at det var en 
han og her er Kalevs svar (oversat fra 
Engelsk): 
‘Tak og tillykke. Du har observeret en af 
mine ældste stormmåger nu 29 år gam-
mel. En han, hvis livshistorie er som føl-
ger. En anden stormmåge (PY93) blev 34 
år. Forhåbentlig bliver PY96 lige så gam-
mel. Hilsen Kalev’.  
Jeg kontaktede igen Kalev for en uge si-
den, og han fortalte, at han er holdt med 
feltarbejdet ved kolonien i Estland, og at 
PY96 heller ikke er tilbagemeldt om vinte-
ren siden 2018. 

PY96’s livshistorie (fra Kalev Rattiste): 
 
Ringmærket 28.05.1989 som unge med ring 
Estonia Matsalu U 241990 (på venstre tibia) i 
Kakrarahu koloni (rede nr. 150), Matsalu Nature 
Reserve, Estland (58°46’N 23°26’E) 
 
Observeret 18.02.1990, Glücksburg-
Schwennau, Slesvig-Holsten, Tyskland (54°51’N  
09°33’E) af Georg Fiedler 
observeret som ynglende han hvert eneste år, 
i maj-juni 1992 til 2018 i Kakrarahu kolonien 
 
Observeret 11.10.2001, Holnis, Slesvig-Holsten, 
Tyskland (54°52’N 09°35’E) af Georg Fiedler 
 
Observeret 06.12.2004, Bockholmwik, Slesvig-
Holsten,  Tyskland (54°50’N 09°37’E) af Georg 
Fiedler 
 
Observeret 06.10.2005 i lystbådehavnen i 
Glücksburg-Sandwig, Slesvig-Holsten, Tyskland 
(54°51’N 09°32’E) af Georg Fiedler 
 
Observeret 29.09.2018, Holnis, Slesvig-Holsten, 
Tyskland (54°51’50’’N 09°34’55’’E) af Hanne & 
Jens Eriksen.  

 

HISTORIEN OM EN GAMMEL 
STORMMÅGE FRA ESTLAND 
af Hanne & Jens Eriksen 

Stormmåge PY96, Holnæs 
Foto: Hanne og Jens Eriksen 
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GALÆBLE 
Af Hanne & Jens Eriksen 

P å OAS-turen til Kel-
strup Plantage den 

15. november så vi for-
uden fugle også på alt 
andet i naturen. Bl.a. 
fandt vi en sen citronsom-
merfugl, men også et 
egeblad på jorden med et 
galæble. Det er en del af 
galhvepsens livscyklus 
og indeholdt sikkert en 
larve. På billedet ses tu-
rens yngste deltage, Ben-
jamin, med bladet samt et 
billede af galæblet. Et 
højdepunkt var dog også 
de to traner, der fløj over.  



 

PANURUS 2020/4 SIDE 9 

Navn: Erithacus rubecula 

Mit kaldenavn er rødhals.  

Nogen kalder mig for rødkælk, 

som stammer fra tyske Rotkelchen. 

Kelchen  er afledt af Kehle (strube) 

 

Jeg får 2 kuld unger om året.  

Mine 4-6 unger flyver fra reden  

allerede efter ca. 14 dage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mål:  14 cm / 20 gram 
Fortrin:  Mit smukke bryst  
  og min sprøde sangstemme,  
  som du kan høre hele året. 
Hobby:  Holde mit territorie pænt. 
Livret:  En lille snegl med en god myg på 
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VENDEHALS PÅ FANØ  
OG ANDRE OBSEVATIONER 
Af Randi og Torben Golles  

V endehalsen er en relativ sjælden fugl 
i Danmark og er med en længde på 

16 – 18 cm. en forholds lille spættefugl. 
Den lever i Europa, Centrale Asien og 
Nordlige Afrika. Vendehalsen ankommer 
til Danmark i april / maj, hovedsageligt i 
Jylland og nordvestlige Sjælland. Her har 
den rede i huller i træer eller i redekas-
ser. Den hugger ikke selv redehul, men 
tager gerne et forladt spættebo i besid-
delse.  
Vendehalsens vigtigste føde er myrer og 
ungerne kan fortære op til 10.000 myre-
pupper om dagen. Den har fået navnet 
vendehals grundet, at den kan vende sin 
hals og hoved ekstraordinært, så den 

kan ligne en slange og derved skræmme 
evt. fjender, sammenholdt med en hvæ-
sende stemme.  
Desværre er vendehalsen, som for man-
ge andre fuglearter, gået markant tilbage 
i antal. Således yngler der kun ca. 30 par 
i Danmark. Tilbagegangen skyldes b.la. 
intensiv landbrugsdrift og brug af pestici-
der. Vendehalsen trækker om natten i 
august / september syd på til sit vinter-
kvarter i tropisk Afrika.  
Det viste foto (herunder) er taget fra ha-
ven ved vores sommerhus i Sønderho.  
 
Observationer på Fanø.  
Hvert år om efteråret raster hundredetu-
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sindevis vadefugle på Fanø, hovedsaligt 
på syd-øen. Strandskader, strandhjejler, 
stor præstekrave og ryler m.fl. ses i enor-
me flokke. Her er Vaden et kæmpe spi-
sekammer som de mæsker sig i inden de 
flyver til deres vinterkvarter.  
Desuden yngler her b.la. hvidbrystet 
præstekrave samt dværgterne, som et af 
få steder i Danmark. Både laplandsvær-
ling og dværgværling opleves også på 
træk.  
Fanø er med sin sydlige placering i vade-
havet et fantastisk sted at opleve fugle-
træk, specielt om efteråret. Fuglene 
trækker i hundredetusindevis hen over 
øen for til sidst at passere syd-øen for at 
trække mod sydlige himmelstrøg. På 
Hønebjerget som er Fanøs sydligste 
spids har vi sammen med Fanø Fugle-
station oplevet over hundrede tusinde 
fugle træk, hovedsageligt finker, spurve-
fugle, drosler samt spændende rovfugle. 
Alt på blot en dag.  
Således overflyver millioner trækfugle 
hvert efterår Fanø med sydspidsen som 
sidste destination inden de slipper øen 

og turen går ud over havet.  
Ud over nævnte fugle har vi selv set b.la. 
blåhals. fuglekongesanger og hvidbrynet 
løvsanger. Havørne optræder i stort an-
tal. De raster i plantagen om natte. Om 
morgenen flyver de ud på sandbankerne 
og æder døde sæler. Hen på dagen re-
turnerer de igen til plantagen. Med Fanø 
Fuglestation har vi på en fugletur oplevet 
i alt 29 havørne.  
Fanø Fuglestation er et aldeles ambitiøst 
projekt, startet op med stærke kræfter og 
stort engagement fra b.la Søren Brinch. 
Søren er desuden sit store kendskab en 
ivrig fotograf, således fremtræder hans 
foto på utallige hjemmesider m.m.  
Hver første søndag i måneden er der 
arrangeret fugleture ligesom der arrange-
res spontane ture. Der er altid en flot og 
kompetent formidling. Vi kan kun med de 
oplevelser vi har haft opfordre til et med-
lemskab af Fanø Fuglestation. Sammen 
med den og vores egne gode og solide 
forening OAS har de givet os et flot vari-
eret kendskab og observationer som vi 
glæder os til at styrke.  

Blåhals 
Foto: Golles 
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H ermed en opfordring til at bruge lidt 
mere tid på mågerne, når I alligevel 

de næste måneder – på grund af Co-
ronareglerne - søger bort fra byerne og 
ud langs kysten. 
Da der midt i vores område – Als og 
Sundeved – siden 1984 er blevet ring-
mærket måger på Katholm i Augusten-

borg fjord, (J Bønløkke et al: Dansk 
Trækfugleatlas 2006, p 421), er der gode 
mulighed for at træffe en af dem i områ-
det. I perioden 1990-2002 blev ringmær-
ket 3035 (!) sølvmågeunger på Katholm. 
Indberetning til Ringmærkningscentralen 
har givet mange spændende informatio-
ner om fuglenes liv fra ringmærkning til 
observationstidspunkt. (KT Pedersen & 
UD Andersen, Dansk Trækfugleatlas 
2006 p 439-440) 
Ifølge optællinger i  2003 (DOF-basen)  
var der 1500 ynglende sølvmåger, 800 
ynglende stormmåger og 25 ynglende 
svartbage på Katholm. Modsat tidligere 
yngler der ikke længere hættemåger og 
terner på øen. Der ringmærkes fortsat 

måger (sølvmåger, enkelte svartbage og 
sildemåger) hvert forår på Katholm. En 
sølvmåge ringmærket 24 år tidligere på 
Katholm blev truffet ved Hardeshøj i 
sommer (personlig meddelelse E Fritze 
& KT Pedersen (koordinator for farve-
mærkning af måger i Danmark)). 
 

 
 
Af kortet fremgår, hvor jeg de sidste par 
år har truffet ringmærkede måger i områ-
det – bl.a. 4 sølvmåger og 2 svartbage. 
De allerfleste var ringmærket på Katholm 
fra 1 til 9 år tidligere på Katholm.  
En stormmåge truffet på en islagt 
Slotssø i Gråsten var 11 år tidligere ring-
mærket i Estland. 
En ringmærket fugl bør indrapporteres til 
www.fuglering.dk. Og efter varierende tid 
modtager man tilbagemelding om fuglen 
med angivelse af ringmærkningsted, al-
der ved mærkning, køn, og tidligere dato-
er for observation. 
Ved en lejlighed sås to (1) ringmærkede 

BRUG LIDT MERE TID PÅ MÅGERNE! 
MED UDGANGSPUNKT I RINGMÆRKEDE FUGLE 
Af Lars Peter Hansen   (tekst og foto) 

http://www.fuglering.dk
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sølvmåger på samme foto – i felten 
(Arnkilsøre) havde jeg kun bemærket 
den ene. Min svartbag fra Hummelvig 
gav lidt vanskeligheder mht tydning af 
bogstav/tal kombinationen (Sort JW470) 
som udtryk for slid. Inden jeg fik svar fra 
den danske ringmærkningscentral, lykke-
des det at finde fuglens data via 
www.ringmerking.no. Det er et norsk link, 
der umiddelbart giver fuglens historie, 
når man – forudsat man er registreret 
som bruger - indtaster ringens farve og 
nummer. Der var tale om en fugl, som 
var mærket som 5k i 2011 på Katholm, 
efterfølgende truffet hvert år i maj af ring-
mærkerne, indtil den nu som 14 årig hav-

de taget turen helt til Hummelvig på den 
anden side af Als – 17 km fra ringmærk-
ningsstedet.  
En mere berejst sildemåge traf jeg i som-
mer på Hirsholm – øen ud for Frederiks-
havn. Den var i 2004 som 3 årig blevet 
ringmærket på Hirsholm – siden trukket 
sydpå langs den engelske Kanal, hvor 
den blev spottet. Herefter genfundet flere 
gange i 2017-2019 på en losseplads nær 
Madrid, og nu i sommeren 2020 vendt 
tilbage til ringmærkningsstedet i Dan-
mark (over 2500 km). På vej sydpå hav-
de den mindst trukket 100 km/dag. 
 
Ringmærkerne er begejstret for tilbage-
meldinger/genfund af deres fugle. 
Klaus Malling Olsen noterer i øvrigt un-
der mågeafsnittet i Fugle i felten: 
”Mågestudier gør dig til en bedre felt-
ornitolog”. Han har naturligvis ret, - så 
opfordringen er herfra givet videre. Se i 
det mindste efter fødderne – og en even-
tuel ring. 
 
Supplerende links med relation til ring-
mærkning: www.euring.org, www.cr-
birding.org og www.ringmaerkning.dk 
 

http://www.ringmerking.no
http://www.euring.org
http://www.cr-birding.org
http://www.cr-birding.org
http://www.ringmaerkning.dk


 

PANURUS 2020/4     SIDE 14 

P å Viggos Kegnæs-tur søndag den 
25/10-20 dukkede der en rigtig sød 

lille fuglemand op sammen med sin mor. 
Det var Benjamin på 7 år, og han går i 1. 
klasse. Han er rigtig fugle-interesseret og 
følger bl.a. fuglene i haven meget nøje. 
Og han kender allerede mange forskelli-
ge fugle. 
Viggo var vaks (sker sjældent), og han 
syntes, at Benjamin skulle have en sær-
lig oppasser på turen. Han spurgte sel-
skabets mest talende person – nemlig 
mig – om ikke jeg kunne tage mig godt af 
ham på turen, og selvfølgelig ville jeg 
det. 
Vi gik tæt sammen og fik os en rigtig god 
snak rundt om på Kegnæs. Benjamin 
havde selvfølgelig sin egen kikkert med, 
men han fik da også lov til at se fuglene 
igennem de medbragte scopes. Og det 
var lidt af en øjenåb-
ner for ham, hvor tæt 
man så kom på fugle-
ne. 
Undervejs spurgte jeg 
Benjamin, om han så 
havde en ynglings 
fugl. Han tænkte sig 
lidt om, og så sagde 
han:      Ellekragen. 
HVAD! Ellekragen! 
Den kendte han sør-
me, og det er ellers 
lige en meget sjælden 
og speciel fugl, som 
næsten ikke ses i 
Danmark. 
Så er niveauet ellers 
lagt for en god fugle-
fremtid for Benjamin. 
Da vi afsluttede turen en 2 ½ time senere 
på P-pladsen ved Hartsø, fik Jens og 

Hanne Eriksen er rigtig god ide. Disse 
pragtfulde mennesker er jo super dygtige 
fotografer, der hvert år producerer en 
fantastisk fuglekalender med egne foto-
grafier. De syntes, at Benjamin skulle 
have deres 2020-kalender, og han blev 
rigtig, rigtig glad for gaven. 
 
Så går der 3 uger, og vi mødes igen med 
Benjamin og mor til min tur søndag den 
15/11-20 i Kelstrup plantage. Jeg måtte 
desværre fortælle Benjamin, at jeg dén 
dag ikke kunne tage mig så specielt af 
ham – MEN jeg havde fundet den bedste 
”bedstefar” til ham – nemlig Jens Erik-
sen. Og så gik de to ellers rundt sammen 
på hold 2 og underholdt hinanden. 
Da vi igen afsluttede turen efter et par 
timer, mødtes vi alle på P-pladsen til den 
sædvanlige hyggelige ”debriefing” om 

antal arter og ”løst og fast” over en lille 
”bitter”.  
Så kom Benjamin hen til mig. 
 

OAS’ BENJAMIN 
Af Klaus Bo Jensen  
 

Tegninger af Benjamin Windeballe Rösgen 
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”Klaus – jeg har noget til dig”, sagde han 
og gik hen til mors bil og rodede længe 
rundt derinde. 
Ud kom han med hele 13 tegninger, som 
han havde tegnet til mig! Ikke én var til 
mor, men alle var til mig! Pragtfulde Ben-
jamin havde simpelthen siden Kegnæs-
turen tegnet SAMTLIGE fotografier af 
efter Eriksens fuglekalender! 
Og de var alle og én fantastiske og unik-
ke med en stor detaljegrad og akku-

rathed. Og Benjamin er kun 7 år – helt 
vildt imponerende. 
Jeg lovede omgående Benjamin, at så 
mange som muligt af hans flotte tegnin-
ger skulle med i næste nummer af Panu-
rus – og her er nogle af dem: 
(P.S.:   Hvor er det berigende at møde 
sådan en dejlig dreng. Jeg glæder mig 
meget til at få nogle store fugleoplevelser 
fremadrettet med ham. Og gud, hvor han 
ligner mig på samme alder!) 
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I sfuglen hedder på engelsk Kingfisher, 
hvilket jeg vil oversætte til fiskekonge. 

På tysk hedder den Eisvogel, som let 
kan omskrives til isfugl. Nu har fuglen 
ikke nogen speciel tilknytning til is. Der-
imod kunne ”eis” nærmere henføres til 
”eisen”, som betyder jern. Fuglens farve 
er nemlig ret metallisk. 
 
Familiemæssigt hører isfuglen til skrige-
fuglene, som omfatter mange farvestrå-
lende tropiske fugle. Det ser tydeligt på 
vores art, som er meget farverig med 
turkisblå overside, grønblå vinger og 
orangerød underside. Yderligere har den 
en hvid halsstribe. 
 
Man opdager ofte fuglen, når den flyver 
forbi, som en farverig pil. Især når den 
som ofte lader sit skrig høre. I forbifarten 

fornemmer man også dens forholdsvis 
kraftige mørke næb. Det kan være svært 
at komme tæt på fuglen, der virker ret 
sky. 
 
I Europa finder fuglen ret udbredt undta-
get i den nordlige del af Skandinavien. I 
Danmark beskrives fuglen som sjælden. 
Heldigvis for os optræder den mest i Jyl-
land. Du finder den ved vandkanter en-
ten ved søer, åer eller kysterne. Reden 
er et hul i skrænten. For nogle år siden 
blev der opsat redekasser bestående 
mest af ler i størrelsesorden 1x1x1 m. 
Flere blev placeret ved åløbet mellem 
Hindemade og Tørning Mølle. 
 
Isfuglen er standfugl og kan godt nå at få 
2 kuld på et år, men bruger så ikke den 
samme rede. Det kan jeg godt forstå, for 

ISFUGLEN ER I FREMGANG 
af Kaj Abildgaard 

Isfugl. ”Kryb i ly” i Sønderskoven.     Foto: Bjarne Nielsen (begge fotos) 
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det kan lugte fælt ved sådan en rede. 
 
Føden består af småfisk (dog op til 10 cm 
i længden) og andet småkravl. Den vil 
gerne sidde på en gren, som rækker ud 
over vandet, og herfra foretage sine dyk, 
hvor den kommer helt under vand. 
 
Flere steder kan man se, at bestanden i 
Danmark de sidste mange år vurderes til 
at være omkring 300. I 2010 anslog man 
bestanden til at være under 50. Isfuglen 
er i høj grad påvirket af, om den kan skaf-
fe føde nok. Et eller 2 år havde vi vintre, 

hvor isen dækkede vandoverflader, så 
den ikke kunne dykke efter føde. Nu har 
vi imidlertid haft flere milde vintre, som 
har gjort, at bestanden er gået godt frem. 
Jeg vil tro, at der sagtens kan være over 
600. Det er ikke usandsynlig, at vi i Søn-
derborg kommune kan finde 10 ynglepar. 
 
Familien ”kingfisher” er ret stor. Den skul-
le omfatte 114 arter. De fleste lever i tro-
piske områder i Afrika, Asien og Oceani-
en. Jeg hørte om en fuglekikker, der som 
mål havde at se dem alle. Noget af en 
opgave. 
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SVALEUNGE I NØD 
Af Gunnar Andersen   

E n af mine naturvenner i Augusten-
borg har opfostret en svaleunge, 

og skriver følgende interessante hi-
storie: 
 
På min arbejdsplads faldt en svaleunge 
ud af reden, og hver gang den blev sat 
op på sin plads, faldt den ned igen. Re-
den var tom, og de gamle var ikke at se 
nogen steder. For at redde den tog jeg 
den med hjem, og kaldte den Piphans. 
(kunne måske have valgt Grethe?). Den 
blev sat i en papkasse omgivet af et 
håndklæde, og sad dunet og så sød ud. 
Den tiggede mad, og jeg fangede fluer, 
græshopper og stankelben, som den 
slugte med stort velbehag. Om morge-

nen fodrede jeg den, inden jeg 
tog på arbejde, om middagen 
blev min far hyret som foderme-
ster, og om eftermiddagen blev 
det min søns tjans efter skoletid. 
Jeg klarede  så aften og sen 
aften fodring, samt arbejdet med 
at skaffe føden. Det viste sig, at 
den havde stor appetit, så me-
nuen blev suppleret med melor-

me, kogt æg og hakket kød. 
Dunene blev hurtigt til fjer, og vingerne 
voksede ud. Snart begyndte Piphans at 
flyve. Snore blev sat op, som den kunne 
flyve fra og til. 
Herfra begyndte spørgsmålene at tvinge 
sig på: Hvornår kan en svaleunge selv 
fange insekter? Er der en overgangsperi-
ode, hvor den lærer at fange noget selv 
og stadig har brug for mor og far? Hvor-
dan skulle det så klares? 
Piphans øvede sig i at flyve i rummet, 
hvor den var installeret, og hvor katten 
ikke havde adgang. Den blev stadig dyg-
tigere. For at undgå at den skulle flyve 
ud, når vi åbnede døren, stak vi en arm 
ind til den, og straks satte den sig på 

hånden og tiggede mad. 
 
Den 29. august blev da-
gen, hvor næste step 
skulle prøves. Ny plads i 
høhuset, hvor den frit kun-
ne flyve ud i det fri mellem 
måltiderne. Piphans var 
enorm tillidsfuld, og viste 
ikke tegn på at ville flyve 
ud, men var kun interes-
seret i mad. Den landede 
på min hånd som sæd-



 

PANURUS 2020/4 SIDE 19 

vanlig, og vi gik ud i det fri rundt ved hu-
set. Den baskede med vingerne, benene 
slap grebet om hånden, og den fløj op i 
luften og kredsede tæt rundt omkring os, 
medens den kaldte, gik lidt højere op og 
rundt om huset, så lidt længere ud, tilba-
ge igen og endnu længere væk men til-
bage til os igen. Den virkede helt begej-
stret, Derefter stak den mod syd, og det 
var måske sidste gang vi så Piphans. 
Vilde fugle skal have et vildt liv og opfo-
stres af fugleforældre, men nogle gange 
kan hjertet rende af med en, og man 
hjælper. Det har været rigtig sjovt, spæn-
dende og lærerigt, at have Piphans ved 
os. Vi håber, han kan fange insekter på 

egen hånd og finde sammen med de 
andre svaler. Heldigvis var det godt fly-
vevejr i de følgende dage. 
Hver gang jeg kommer ud og kigger op 
på svalerne, tænker jeg: Er en af disse 
fantastiske flyvere Piphans? I familien 
krydser vi fingre for, at han klarer en 
svær tid og en kommende lang rejse. 
Han var i hvert fald i god foderstand. 
Tænk hvis han til forår sidder og kvidrer 
uden for huset, så skal han have den 
største flue jeg kan finde. 

 
Fotos: Gunnar Andersen 
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Torup Made, 
sommeren 2019 

 

Hvem havde 
Klaus Bo  
i linsen? 

 
TIP: 

Efter ca. 100 års fravær vendte  
fuglen tilbage til Danmark  

 som ynglefugl i 1992. 
Den ses faktisk også i Alaska. 

GÆT’N FUGL 
Løsning på GÆT’N FUGL i Panurus nummer 2020-3: 

 

GÆT’N NY FUGL 

MALLEMUK.  

Opdaget af Kim Hagen An-

dersen, fotograferet af Klaus 

Bo Jensen. Uvildigt vidne 

Viggo Petersen 

Fuglen har sandsynligvis 

været svækket af en eller 

anden årsag. 
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B runsnæs strandeng er en rimeligt 
stor eng der står lige ned til stran-

den. Det er et fantastisk flot sted med 
masser af fugle hele året. 
Så vidt jeg ved er jeg den eneste fugle-
kigger som besøger området jævnligt, så 
der er endnu ikke blevet set en som så-
dan sjælden fugl derude, men jeg ved at 
jeg på et tidspunkt nok skal få en god 
piber/lærke at se derude på engen. 
Omkring oktober måned samles der nog-
le fantastiske smukke gæs nemlig cana-
dagås. 
Af og til er der også en sjov hybrid imel-
lem de mange gæs f.eks. grågås – cana-
dagås hybrid 
Hvis det har regnet rigtig meget derude, 
så bliver det til en sø, dog vil man helst 
have at det kun bliver lidt småvådt, så-
dan så der kan komme nogle vadefugle 
derude f.eks. bekkasiner. 
 
Ynglefugle  
Der er måske nogle viber som har haft 
unger i år, men der blev kun set ynglead-
færd aldrig nogle afledninger eller unger. 
Sanglærken har heldigvis fået unger, 
men det svinger vist fordi i år blev der 

ikke set en eneste syngende sanglærke 
ude på engen desværre. 
Men så i midt august, så sker der det 
som simpelthen gav mig det største smil 
på læberne, fordi på grusstien 
(Kejserdom) sad der en gul vipstjert UN-
GE! En af mine gode venner sagde så til 
mig at det før i tiden var meget typisk at 
gule vipstjerter ynglede på strandenge.  
Hvert eneste år bliver der set grå flue-
snapper med unger, de er altid så dejlige 
at få lov til at se, især når forældrene 
kommer med mad til de tiggende unger. 
 
Fugletræk: forår  
Så er der igen igen fugletræk over 
Braueland vores dejlige rovfugle og små-
fugle er på vej tilbage fra syd. 
Næsten alle vores årlige falke har været 
forbi bortset fra aftenfalk, som stadig er 
til gode, men der kommer masser af 
kærhøge  
(det er de store jordrugende høge) vå-
ger, høge, falke og ørne. 
Især vandrefalk er en af de falke som af 
og til kan ses på engen. 
Men kort sagt er det mest rovfugle som 
er dominerende i denne periode 

BRUNSNÆS STRANDENG 
Af Oliver Laursen     tekst og foto 
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Fugletræk: efterår 
Endelig er det efterår sagde jeg da jeg 
hørte årets første skovpiber trækkende 
over mit hoved, da jeg var på vej til skole 
en tidlig morgen. Denne gang er det 
småfugle, og vandfugle der dominerer, 

derfor er det på en bænk ude ved engen 
tæt på vandet man skal stå og kigge på 
fugletræk, og I kan tro at jeg har høje 
forventninger for dette år, der skal kom-
me masser af pibere og edderfugle, det 
er hvad jeg håber det bliver til i år. 

P å mange måder har det igen været 
et kedeligt kvartal. Alle arrangemen-

ter, som vi plejer at deltage i, har stort 
set været aflyst. Det har så til gengæld 
fået mange af os ud i naturen. Der har 
næsten været trængsel. 
 

En af de gode ting er, at vi har kunnet 
gennemføre vores foreningsture. Er der 
kommet mere end 10 deltagere, har vi 
delt op i to hold. Det har fungeret ganske 
fint. Vi har dog bevist undladt at sende 
”huskere” ud, for at vi ikke skal komme 
over de 20 deltagere. 
 

Fuglemæssigt har seneste kvartal været 
super. Der er set mange sjældne fugle 
 
Hvidøjet and mange gange i Kruså Møl-
lesø og i Kiskelund Plantage 
Rødhovedet and nogle gange vestpå 
Silkehejre flere gange ved Saltvandssøen 

Kohejre i sept. Ved Starup 
Sort glente 3 gange ved Sønderskoven, 
Sønderborg 
Steppehøg er set 5 gange 
Aftenfalk 6 gange 
Lille kjove ved Tontoft 
Søkonge vest for Rømø 
Alm. skråpe vest for Rømø 
Thorshane både ved Rickelsbüller Kog 
og Broager Vig 
Gråsejler sidst i okt. ved Saltvandssøen 
Terekklire samme sted 
Brun løvsanger 
Hvidbrynet løvsanger er set 23 gange. 
Mest på Rømø 
Høgesanger på Rømø 
Fuglekongesanger på Rømø 
Mellemflagspætte i Gråsten 
 
Så igen. Hold øjne og ører åbne. 

FORMANDENS PIP 
Af Kaj Abildgaard  
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GÅSENS KAMP 
Af Per Bangsgaard   (tekst og foto) 

J eg havde en fantastisk oplevelse med 
havørnene  d. 29. oktober 2020. 

Sammen med Bent Hylsebeck er jeg ca. 
hver 14 dag en tur ude i Tøndermarsken 
for at se, hvad der sker i dette område. 
Der er altid en eller anden oplevelse, der 
er værd at få med hjem. 
Vi kørte til Ballum sluse. Herfra kan man 
se over til Rømødæmningen. Medens vi 
står og ser i vores kikkerter, kan vi se ,at 
der op mod Rømødæmningen, flyver 
flere havørne rundt i luften. Vi beslutter 
os for at kører derop, for at se hvad der 
foregik her og heldigvis for dette, da det 
gav os en kæmpe oplevelse. 
Da vi kommer op på vejen på dæmnin-
gen, kan vi se, at der er tusindvis af pibe-
ænder (brunnakker på jægersprog) på 
græsskråningen på sydsiden af dæmnin-
gen. Da det er svært at parkere her, kør-
te vi først op på en P plads, som ligger 
først på dæmningen, for at finde ud af, 
hvad vi kunne se derfra. På sydsiden af 
dæmningen, hvor alle ænderne sad, var 
der mange havørne i luften og da afstan-
den fra, hvor vi stod og hen til havørnene 
var for stor, besluttede vi os for, at køre 
lidt tættere på havørnene.  
Der er heldigvis en cykelsti på dæmnin-
gen, så vi holdt ind her, så vi var lige ud 
for ørnene. Selv om det nok ikke er helt 
lovligt at stoppe her gjorde vi det, da der 
ingen cyklister var at se den dag . 
Jeg har aldrig nogen siden set så mange 
havørne samlet på et sted. De var svære 
at tælle, da nogle af dem var i luften, an-
dre sad rundt omkring på marken. Men 
jeg vil anslå, at der var mindst 20 samlet 
her. Alle ungfugle. Det er sådan, at hav-
ørne får først den hvide hale i 4 årsalde-
ren når de er kønsmodne. De fleste af 
dem var unger fra i år og ind i mellem var 
der nogle få stykker, som nok var mellem 
2-3 år gamle. 

Havørneungerne samler sig for at lære at 
jage, og på den måde kan de alle få lidt 
at spise, da de deler fangsten imellem 
sig . 
Men da vi havde stået og nydt synet af 
alle de store og flotte fugle, kunne vi se, 
at nogle af havørnene var i gang med en 
stor fugl ude i vandet. Det skal lige siges, 
at afstanden fra bilen og ud til havørnene 
var  ca. 200 m. Det viste sig , det var en 
stor grågås ,de var i gang med at slå ihjel 
og få denne med op på land. Det skulle 
vise sig, at dette ikke var så let, som de 
havde regnet med. 
Det hele startede med, at en af havørne 

satte sig oven på gåsen for at drukne 
denne. Men det ville ikke rigtigt lykkedes 
for den. Så byttede den plads med en 
anden havørn, som prøvede det samme. 
Heller ikke dette lykkedes. 
Inde på kanten sad der vel 8-10 havør-
ne, som fulgte med i hvad der skete, og 
da det ikke lykkedes for de 2 havørne,  
der var i gang der ude med at drukne 
gåsen, tror jeg nogle af de andre havør-
ne tænkte: ”Må jeg komme til ,så skal jeg 
nok vise dem, hvordan det skal gøres”. 
Så nogle af de havørne der fulgte med i 
sceneriet, fløj op og hen over gåsen. Nu 
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skulle der bruges en anden taktik. Havør-
nen stod stille over gåsen og brugte nu 
begge kløer til at hive i gåsen og prøve-
de at løfte den op af vandet. Men nej 
gåsen var for tung. En anden kom til og 
brugte samme taktik. Gåsen tror jeg blev 
til en langhalset gås, for de prøvede 
mange gange. Nu da dette ikke lykkedes 
for de her havørne, tror jeg, det var de 
første havørne, der kom tilbage, for nu 
skulle gåsen druknes. Igen satte de sig 
ovenpå gåsen og trykkede denne under 
vandet, men nej gåsen var sejlivet. Jeg 
tror, der var en 3-4 forskellige havørne, 
der prøvede, men gåsen tror jeg var en 
dykgås (ikke dykand), for når de troede 
at gåsen var færdig, svømmede den igen 
bare rundt i vandet. 
Nu kom de andre havørne, som havde 
prøve at flyve med gåsen, tilbage. Nu 
skulle det prøves igen. Der var vel en 3 - 
4 havørne som prøvede, men nej gåsen 
ville ikke med op af vandet. 

Så sad alle havørne inde på kanten, som 
om der var en rådslagning om, hvad de 
nu skulle gøre.  
Det der skete nu, var at havørnene prø-
vede igen at sætte kløerne i gåsen for at 
få denne med op på land. Men gåsen 
ville ikke  op. 
Vi stod og så på dette i ca. 1,5 time og 
gåsen blev liggende i vandet. 
Til sidst tror jeg nogle af havørnene var 
blevet trætte af at vente på mad, så der 
blev nu fanget et par ænder og et par fisk 
i stedet for. De var lidt nemmere at hånd-
tere, og maden  blev så delt imellem 
dem. 
Da vi tog derfra, var gåsen levende og 
nu sammen med en masse andre æn-
der / gæs, så den overlevede nok denne 
dag. Tror den havde fået flænger på hele 
kroppen fra havørnene og halsen må 
være dobbelt så lang som før. Det er jo 
den barske naturs hverdag, hvor det hele 
drejer sig om, at få mad og overleve.  
Det her viser også hvordan havørne skal 
lære at fange deres bytte, og  hvordan 
unge havørne kan overleve ved at  sam-
les i flokke og dele den mad, der bliver 
fanget. 
Havde det været gamle havørne, er jeg 
ikke i tvivl om, at gåsen var dræbt med 
det samme . 
Dette er er en af de oplevelser, vi har lige 
uden for døren (når man bor i Ballum,  red) og 
er fantastiske at følge. 
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J eg elsker fugleture, og det er bare med 
at komme derud i naturen.  

Jeg er egentlig en stor fan af at komme 
afsted alene, for at få oplevelsen helt for 
mig selv. 
Det, at være helt alene i skoven eller mo-
sen, er bare en dejlig stemning. Det er 
KUN dig, fuglene, naturen, og ingen andre 
fremmede lyde! Du lister frem, stopper op. 
Kikker og lytter. 
 
M….E….N ! 
Der er nu også noget godt ved at være 
flere om oplevelsen. Dét at invitere en fug-
leven med på turen, have lidt selvskab, 
lytte til en klog fuglemand eller bare tage 

”mor” med på turen er egentlig godt givet 
ud. 
Så jeg har det da med at ringe (lidt ofte) til 
Svend Anker Schwebs (OAS’er fra Bylde-
rup) for at høre, om vi ikke ”lige skal” finde 
ud af noget sammen. Hvad med en tur til 
Nørresø eller Ballum Enge. Eller skal vi gå 
efter en ny års-art i Sønderjylland eller må-
ske helt oppe omkring Hirtshals! 
Gode fuglefolk vil hinanden - så dét at mø-
des kl. 05.45 ved Rødekro samkørings-
plads er IKKE nogen hindring. Og sådan 
får man også sine fugleoplevelser. 
I foråret 2020 – omkring Corona-tidens 
start – fik Schwebs, Lars Peter Hansen og 
jeg den (lidt skøre) ide, at tage til Sjælland 

GÅ TIL FUGL 
ALENE ELLER SAMMEN 
Af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 
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for at se på lidt fugl sammen. 3 mand om 1 
BrobiZZ + diesel er fornuftig. 
Vi stævnede først imod Køge Strandpark 
for at ”opsnuse” en sortstrubet drossel, der 
var set lidt ofte omkring dette sted. Vi an-
kom efter koordinaterne på ”BirdAlarm”. Vi 
gik lidt rundt, og allerede efter små 10 min. 
så vi fint fuglen fouragere på jorden om-
kring nogle træer. Sikke et held. 
Så kørte vi imod det sydligere Sjælland, for 
dér var der set en halsbåndstroldand. 
Igen var vi heldige/dygtige. For efter 10 
min. råbte Lars Peter, at nu havde han fug-
len ude i søen. BUM. Det var nr. 2 nye DK-
art for Lars Peter og mig. 
Nu ville Sv. Anker så gerne have os forbi 
Rødvig havn, så han kunne få mulighed for 
også at få en ny DK-art - nemlig middel-
havssølvmågen. 
Vi ankom og kikkede løs, men ingen fugl. 
Svend Anker ringede så til en lokal fugle-
mand, der desværre kunne fortælle, at må-
gen først havde for vane at dukke op om-
kring kl. 17 ved molen, og DET var alt for 
sent for os sønderjyder, der jo skulle hjem 
samme dag.  

Så vi valgte at køre imod et skovområde 
lidt nord for Næstved, hvor høgeuglen 
(billedet) var blevet set ganske ofte. 
Vi gik ud af en sti i skoven, og pludselig var 
den der. Og gæt engang:    Igen kun efter 
små 10 minutter. Dér sad den troligt i et 
træ, og var ganske ligeglad med OS fra 
OAS!     
Vi fotograferede og kikkede længe på den 
flotte ugle, og vi havde en herlig oplevelse. 
På et tidspunkt var uglen alene 5 meter fra 
os, og den var overhovedet ikke generet af 
os fugletosser.  
Sikke en oplevelse – oven på alt det andet 
– på ”Djævle-øen”. (og 3 nye DK-arter til 
Lars Peter og mig). 
Da vi kørte hjemover gik der total 
”dansktop” i den! Vi var oppe at ”køre”, og 
vi havde lyst til at ”gjalde” ud i sang! Vi hav-
de ”konkurrencer” i ”Ulla Pia”, ”Bjørn Tide-
mand”, ”Gyngerne og karrusellen” og 
”Vognmanden fra Slagelse”. Men vi sang 
ikke særlig kønt. 
 
(P.S.  -  LPH vandt selvfølgelig vores lokale 
X-faktor ting      -     han ER jo alligevel 
ældst!) ! 
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AKTIVITETER 2021-1  
Januar  -  marts 

ØSTKYSTTUR.  
Søndag d. 17. 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: Kaj Abildgaard. Tlf. 30 20 84 56.  
 
ISFUGLE- OG NATUGLETUR.  
Den 24. januar, kl. 10.00.  
Arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening med DOF som medarrangør. 
Varighed ca. 2 timer. 
Mødested: P-pladsen ved Tønder Medborgerhus, Østergade 63 A, Tønder. 
Turleder: Jan Ravnborg, tlf. 28144464. 
   
ARNKILSØRE RUNDT.  
Søndag d. 24. januar kl. 13.00  
Vi går inden mødet en lille tur med fokus på vinterfugle på havet.  
Mødested: Yderste P-plads på Arnkilsøre 
Turleder: Lars Peter Hansen. Tlf. 40 87 62 44 
 
GENERALFORSAMLING for OAS. 
Kl. 15.00 afholdes generalforsamlingen med dagsorden ifølge lovene.  
Dette sker denne gang på Sønderborghus? Nærmere besked følger. 
Foreningen giver en øl eller vand.  
 
NYBØL NOR/SKODSBØL SKOV.  
Søndag d. 14. februar kl. 10.00 til 12.30 
Nybøl Nor er opholdssted for mange af vinterens gæster. 
Vi vil se ænder, svaner og skalleslugere samt skovens vinterfugle. 
Vi følger stien fra Havnevej i Egernsund langs med noret og ind i Skodsbøl skov. 
Mødested: Østenden af Havnevej i Egernsund.  
Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73. . 
 
KETTING NOR, ALS.  
Søndag d. 28. februar kl. 10.00 til ca. kl. 12.00.   
Om vinteren ses gerne stor og lille skallesluger, hvinænder m.m. 
Mødested: P-pladsen ved dæmningen over Noret. Gummistøvler anbefales.  
Turleder: Lars Peter Hansen. Tlf. 40 87 62 44. . 
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Annonce  

BOMMERLUNDER PLANTAGE.  
Lørdag d. 20. marts kl. 9.00 - 12.00 
Spændende plantage med gode arter som top- og fyrremejse, rødtoppet fuglekonge 
og ikke at forglemme sortspætte! 
Mødested: P-pladsen i skovens nordlige ende ved Hærvejen (1. p-plads på højre 
hånd efter Gejlå).  
Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf.. 50 94 33 63.  
 
SPÆTTETUR I DRAVED SKOV.  
Den 21.marts, kl. 7.00 
Varighed: ca. 3 timer. 
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. 28144464. 
 
SANDBJERG SØ.  
Onsdag d. 31. marts kl. 18.30.           
Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder, lappedykkere og stor skallesluger - 
og vi lytter til den begyndende fuglesang. 
Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.  
Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 26 31 10 13.  
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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 bl.a.: 

- 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. 
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PRODUKTIONSPLAN FOR 2021 

• 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  som vedhæftet 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-
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Med ca. 220 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 
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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 for 2020 (kr. 150,00)  

indsættes på 1551 - 9104429  

 
Adresseændringer, opsigelse af medlemskab m.m. sendes til formanden 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS 

Annonce  
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