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Jyske Vestkysten 23. januar 2021 
Tønder Kommune går om kort tid i gang 
med at etablere et nyt natur- og stiprojekt 
ved Astrup Engsø og Kildebjerg Sø nord 
for Skærbæk. Naturprojektet skal forbed-
re rammerne for yngle- og trækfugle, og 
kommunen opfordrer interesserede bor-
gere til at deltage i projektet.  
 
Billedet viser i forgrund Astrup Digesø og i baggrun-
den Kildebjerg Sø nord for Rømøvej. Diget, der kan 
ses midt i  billedet, er Christian X.-dige, der blev 
indviet i 1927. Foto: John Frikke 

Læs artiklen her: 
https://jv.dk/artikel/nyt-projekt-t%C3%
A6ttere-p%C3%A5-fugle-og-naturen-
bag-historisk-dige 
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Annonce 

F ebruars vinterdage lokkede de skjulte 
fugle frem, og rigtig mange fik de sky 

fugle at se. Især skovsneppen og vand-
riksen blev genstand for megen opmærk-
somhed. 
Årsagen var at frosten havde lukket de-
res normale fourageringssteder og de 
blev nødt til at søge ud i det fri når solens 
stråler  fik magt over frosten. 
Særligt mange skovsnepper var strandet 
i Danmark på grund af den milde januar. 
Da så frosten satte ind kunne de ikke 
finde ud af at trække. 
Skidt for dem - godt for os. 
 

Panurus indeholder denne gang hele to 
boganmeldelser af vores egen bogflinke 
Lars Peter. 
Vores dygtige nye medlem Benjamin 
beviser endnu engang hans evner. Det 
er dog mor, der har skrevet artiklen. 
Der er flere tips og henvisninger til artik-
ler, video og TV udsendelser som er 
værd at se eller gense. 

I Augustenborg vakte en rørdrum røre i 
”andedammen” da den bankede på ter-
rassedøren (næsten).  
Artikler om fugle i krise er desværre ikke 
at komme uden om. 
Men de fleste artikler ender lykkeligt, 
undtagen for bjergpiberen ved Kruså 
Møllesø. 
Jeg præsenterer nilgåsen som har et 
blakket ry og især ses i Sønderjylland, og 
vil forsøge at gentage det fremover ud 
fra et foto som jeg vælger bland de ind-
sendte. 
 

Endnu en gang kan I beundre fotos fra 
vore dygtige fotografer, og selvom bille-
derne er små i Panurus, så kan man 
sagtens se kvaliteten. 
 

25 er det magiske tal på vores fremtidige 
fugleture. Vi vil dog efter ønske fra folket 
tilstræbe mindre hold på ca. 8 personer. 
Men nu er vi i gang igen. 

FORORD  
Af Viggo Petersen 
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ISFUGLENS HEMMELIGHEDER 
Af Henrik Henriksen  

F ra fuglebøger kender vi det klassi-

ske billede af isfuglen. Når det en 

sjælden gang lykkes selv at tage et 

billede af isfugl, ligner dens måde at 

sidde på altid det klassiske billede, 

hvor man ser det store næb, mens 

fuglen kigger ned i vandet. 

En af de sidste dage januar, var jeg taget 

til Lillehav ved Augustenborg, for at foto-

grafere bjergand. Det var koldt, og isen 

dækkede det meste af vandet, men i den 

østlige del var der en stor våge med 

hundredvis af ænder, lille skallesluger og 

måger. Der var en fin udsigt fra den lille 

bro over åen i den østlige del af Lillehav. 

Med teleskopet blev nærmest alle trold-

ænderne kigget efter, og det lykkedes at 

finde to bjergænder. Mens der blev foto-

graferet, så jeg pludselig ud af øjenkro-

gen en isfugl, der som en ekstra bonus 
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landede i sivene ca. 15 – 20 m fra mig. 

Jeg var tilfreds med billederne af bjerg-

and. Nu gjaldt det isfuglen. Først de klas-

siske billeder og derefter et spinkelt håb 

om lidt action. Fuglen sad helt stille, og 

jeg stod helt stille, for ikke at forstyrre, 

men hele tiden med øjet i søgeren og 

fingeren på udløserknappen. Efter en lille 

halv time var mine fingre stivfrosne, men 

pludselig skete der noget, som jeg aldrig 

har set før. Fuglen gjorde sig lang og 

slank. Dens store næb, som virker ekstra 

stort, når det åbnes på vid gab, blev åb-

net og lukket et par gange, og pludselig 

kom der en stor hvid opgylpet klump, som 

lettere nonchalant blev vippet ud af næ-

bet. Det var formentlig resterne af en lille 

fisk, der ikke kunne opløses i maven. 

Fuglen sad et øjeblik og sundede sig for 

derefter at flyve lige hen foran mig, hvor 

den satte sig på en gren. Jeg nåede lige 

at få et enkelt billede af den, men i det 

korte øjeblik, hvor de kolde fingre lige 

skulle motioneres lidt, dykkede den som 

et lyn ned i vandet, og øjeblikket efter var 

den fløjet væk.  

I en stor del af den tid, vi ofte ser isfuglen 

sidde på en gren, er den nok ikke på ud-

kig efter bytte, men fordøjer i stedet et 

måltid. Når resterne er gylpet op, skal der 

straks fiskes, og det kan gå stærkt.  

Derefter opdagede jeg, hvor koldt det 

egentlig var, men det havde været en stor 

oplevelse at lære isfuglen bedre at kende. 

Måske er det en overvejelse værd at dyr-

ke lidt mere “slowbirding”, hvor vi, i re-

spektfuld afstand fra fuglen, helt stille blot 

iagttager, og lærer den bedre at kende, i 

stedet for blot at checke den af på listen 

over dagens sete fugle, og derefter skyn-

de os videre efter endnu en art. 

Fotos: Henrik Henriksen 
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FUGLEPARADIS I MIN VINTERHAVE 
Af Gunnar Andersen 

 Vinteren begyndte her hos os d. 3. fe-
bruar med den første sne og frost. Ugen 
efter kom der tilmed stærk blæst fra øst. 
Jeg kunne se, at fuglene havde det 
svært, og anrettede en foderplads på 
jorden under tempeltræet. På en gren 
oven over hængte jeg nogle mejseboller 
op i en spiral. Vildtfugleblandinger var 
udsolgt i de få butikker, som var åbne, så 
jeg knuste mejseboller med en hammer 
og strøede dem ud sammen med havre-
gryn, hvede og nogle æbler. Vi havde 
noget gåsefedt fra julen, som jeg blande-
de med havregryn for at få den rette kon-
sistens og lagde det på en plast taller-
ken. 
Fuglene begyndte straks at indfinde sig. 
Den 9. febr., da det var rigtig koldt og 
blæsende, satte jeg mig indendørs ved 
vinduet, for at betragte dem. For en 
gangs skyld følte jeg mig bedst tilpas 
indendørs. Det viste sig, at jeg så mange 
flere fugle indefra. Når jeg går ude i ha-
ven er det nærmest kun rødhalsen, som 
bliver glad for at se mig. Den følger altid 
efter mig, når jeg går og roder rundt, der-
for er det min yndlingsfugl. 
Jeg noterede de forskellige arter, og hvor 

mange af hver art, som var der på sam-
me tid. Det blev til 19 arter. 
 
Der er også andre fugle i haven som ikke 

1 jernspurv 

6 gråspurve 

9 skovspurve 

3 bogfinker 

2 rødhalse 

3 gulspurve 

5 musvitter 

3 blåmejser 

1 sumpmejse 

2 stor flagspætter 

2 spætmejser 

16 solsorte 

6 ringduer 

2 skovsnepper 

1 sort krage 

1 spurvehøg 

2 skovskader  

1 grønirisk  

1 kvækerfinke 
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interesserede sig for foderpladsen, f. 
eks. gærdesmutte og dompap. 
Det helt store hit for mit vedkommende 
var de 2 skovsnepper. De gik lige ved 
siden af foderpladsen og var kun interes-
seret i at prikke efter orm med det lange 
næb. Jorden var ikke så hårdt frosset 
under den løse sne. De tog sig god tid, 
og det så ud til, at de følte sig godt hjem-
me. Jeg så, at den 
ene "gaflede" 3 
regnorme.  
Hidtil har jeg kun 
set en skovsnep-
pe, når en er ble-
vet overrumplet og 
fløj op. Senere 
fotograferede jeg 
prikkerne i sneen, 
og på det ene bil-
lede er der 3 run-
de huller, som er 
aftryk af hovedet, 
da den stak næb-
bet rigtig dybt ned 
for at få fat i god-
bidderne. Dagen 
efter så jeg kun den ene skovsneppe, da 
en spurvehøg fløj lige forbi den. 
Angående de 2 rødhalse, så skal det lige 
bemærkes, at den ene blev straks fordre-
vet af den, som besidder området. På et 
tidspunkt kom en sortkrage, men den 
følte sig ikke hjemme og forsvandt hurtigt 
igen, og kom ikke tilbage. 
Hen mod aften kom spurvehøgen susen-
de hen over 16 solsorte, og der blev stor 
panik. Den tjekkede tilsyneladende ud-
valget med hensyn til aftensmaden. En 
halv time senere, hvor jeg var fraværen-
de, hørte jeg "solsortealarmen" og kigge-
de ud. Der var så totalt ryddet for fugle, 
og nogle små fjer i vinden vidnede om, at 
spurvehøgen havde reddet sin aftens-
mad.  
Jeg undrer mig over, at sjaggerne mang-
ler. Der var ellers småflokke i januar. 
Grønirisk har jeg ikke set i lang tid, men 
nu dukkede der pludselig 1 op lørdag d. 

13.2. sammen med 1 kvækerfinke. For-
håbentlig er de ikke  næsten udryddet af 
sygdommen gul knop. 
  
Det er en god beskæftigelse at se på 
fugle og især i disse Corona tider. Man 
behøver da ikke at se på konen hele da-
gen. 
 

Jeg vil slutte med en tillægshistorie: 
  
For ikke at få rotter dækker jeg foder-
pladsen til med en stor parabol om nat-
ten. Om aftenen d. 9 febr. gik jeg ud et 
kvarter efter mørkets frembrud for at 
lægge parabolen over resterne, samt for 
at fjerne tallerkenen med gåsefedt. Jeg 
så da, at både tallerken og fedt var væk. 
Fedtet har åbenbart været frosset fast på 
tallerkenen, men hvem havde været på 
spil? Dagen efter så jeg friske spor i sne-
en af mårhund alle vegne rundt omkring 
huset og hen til foderpladsen. Mysteriet 
blev opklaret. En mårhund havde hentet 
sin aftensmad. 
Det har så været dagen, hvor alle fugle 
blev mætte og mårhunden fik serveret 
sin mad på en tallerken. Der siges at 
mårhunden er snu og klog.. Den har i 
hvert fald forstået begrebet: Take Away. 
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ÉN FJER BLEV TIL EN  
HEL SKOVSNEPPE  
Af Birgitte Windeballe Rösgen (Benjamins mor) 

S øndag d. 28. februar var vi heldig at 
komme med på fugleturen til Arnkils-

øre. Takket været Klaus’ holdsætning 
kunne Benjamin (8 år) endelig møde 
OAS’ mest jævnaldrende medlem, Oliver 
(15 år), som han har hørt en hel del om. 
De to havde meget at snakke om, og 
Oliver fortalte så godt om DOF’s ung-
domsture, at Benjamin efterfølgende fle-
re gange har spurgt, om der er noget, 
man kan gøre, for hurtigere at blive 12 
år, så han også kan komme med.  
Søndagsturen var fyldt med gode fortæl-
linger og forårsstemning - specielt i form 
af sanglærkesang. Det lykkedes at finde 
isfuglens forladte redehuller, og der blev 
også fundet en del forskellige fjer. Oliver 
fandt en særlig fin fjer, som han forære-
de Benjamin. Klaus gav straks Benjamin 
som opgave til næste gang at finde ud 
af, hvilken fugl fjeren stammer fra. I bilen 
på vej hjem fra turen, begyndte Benjamin 
at forsøge at løse opgaven ved at kigge i 
sin Fugle i felten. Efter længere tids sø-

gen måtte han 
erkende, at det 
ikke var så let, 
og vi blev enige 
om, at det var 
bedre at genan-
skaffe fjerbogen 
fra biblioteket.  
Der viste sig 
dog en hel an-
den løsning til 
bestemmelse af 
fjeren.  
Næste dag skulle Benjamin på tur med 
sin 1. klasse til Kathrinelund, og dér fandt 
børnene en smuk fugl, der desværre var 
død. Benjamin vidste straks, at det var 
en skovsneppe, og kunne også med det 
samme se, at der var jo fuglen med de 
fjer han havde ledt efter. Den dag kom 
han glædestrålende hjem og fortalte, at 
nu vidste han hvilken fugl fjeren stamme-
de fra. 
 

 

Efterfølgende blev skovsnep-
pen hentet hjem i haven for at 
blive nærstuderet, og Klaus 
blev selvfølgelig orienteret om, 
at opgaven var løst. Når man 
ikke kan finde fjeren i bogen, 
kan man da bare finde den fugl 
fjeren stammer fra. Sikke et 
pudsigt tilfælde.  
Fra nu af kan vi kende en skov-
sneppefjer. Helt formålsløs var 
den fine fugls død ikke. 
 
 
 
Skovsneppen efter den blev hentet 
hjem i haven 
Foto: Birgitte W. Rösgen 
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Annonce  

SE TV-UDSENDELSEN OM  
HAVØRNE I SØNDERJYLLAND 
Af Kaj Abildgaard 

D K Syd har endnu en gang i samarbejde med DOF 
Sønderjylland produceret en udsendelse om fugle. 

Denne gang havørne. Preben Jensen står for tilrette-
læggelsen, og han og Jesper Tofft fortæller. Det er en 
fin lille optagelse af 15 minutters varighed, og holdet 
kommer rundt om de væsentlige ting omkring ørnene. 
Der er masser af gode fotos taget af vores lokale orni-
tologer blandt af Johan Homann, Anders Otto Nielsen 
Herudover er der optagelser fra en rede med TV-
overvågning (se DOF.dk/ørnetv red.) 
 

Se udsendelsen her:   
www.youtube.com/watch?v=8Poqv-R3tTk  
 
Vi håber stærkt på, at vi kan få endnu et ynglepar på 
Nordals. Ørnene ses ofte deroppe. Finder du en rede, 
vil jeg meget gerne have oplysninger om den. 

Ung havørn ved Oldenor 
Foto: Svend Ove Jensen 
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FUGLEDØD I FROSTVEJR 
Af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 

V i har nu igennem mange vintre været 
begunstiget af et mildt klima, hvor 

fuglene har haft let adgang til sin føde, 
både med frø, kogler, bær, insekter og 
orme. De varme vintre har fået mange 
trækfugle til at overvintre hos os i stedet 
for – som normalt – at trække længere 
sydover. Et smart træk, hvor de derved 
undgår den kæmpe energiudladning dét 
er, at gennemføre det lange fugletræk. 
Men når frostvejret så pludselig sætter 
ind, kan den strategi vise sig farlig, da 
fødegrundlaget pludselig er ”langt” borte, 
eller svært tilgængeligt. 
Vi ser det i øjeblikket (15/2-21), hvor vi 
har været igennem mange dage med 
hård frost dag og nat. Fuglene kæmper 
for at komme i nærheden af deres føde-
grundlag. 
Som f.eks. med skovsneppen, som i 
denne vinter optræder i kæmpeantal (10-
fold i antal). Mange er blevet i Danmark 
efter efterårstrækket og gemte sig på 
sædvanlig vis i vore skove og plantager. 
Nu tvinger frostvejret dem til at ”glemme” 
kun at søge føde om natten på fugtige 
marker og enge. Nu ses de ”overalt” på 
fødesøgning i åbne områder og sågar 
haver og stier. Hvis de ikke kan finde de 
rette betingelser med sumpede og lettere 
oversvømmede frostfri områder, hvor de 
kan komme i jorden med deres lange 
næb efter orm, snegle mv., så må de ud i 
det åbne terræn, og også bruge dagen til 
fødesøgning. Frosten gør, at de ikke kan 
finde nok føde, og selvom de kan trække 
op til små 500 km om dagen, kan de ikke 
gennemføre det, da de er underernære-
de og afkræftede. Så en længere periode 
nu med fortsat frost, vil helt sikkert resul-
tere i, at en del fugle vil gå til. 
Vores normale standfugle har det også 
hårdt i sådan en periode. Især de små 
fugle, der er afhængige af at indtage 

masser af daglig føde i forhold til deres 
kropsvægt – f.eks. fuglekonger og gær-
desmutter. Dagen er næsten ikke lang 
nok til at kunne nå fødeindtaget, ligesom 
kulden gør, at varmetabet er stort og 
fedtdepoterne er små.  
Sådan en vinter kan gå hårdt ud over en 
bestand, men heldigvis er naturen så 
viselig indrettet, at de hurtigt kan komme 
sig. De sætter store kuld i verdenen, og 
f.eks. gærdesmutten kan godt have gang 
i 2 – 3 reder samtidig med en hun, der 
tror hun er ”den eneste i verdenen”. 

Vores ”blå pil” har også hårde tider nu 
med frosne søer. Isfuglen er helt af-
hængig af, at kunne finde fisk i åbne 
vandflader. Når søen er frosset til, må 
der søges efter småfisk ved bække og 
ved åbne kyststrækninger. Med tiltagen-
de tilfrosne søer, vige og nærkystområ-
det bliver opgaven svær. Men igen – de 
overlevende fugle får hurtig ”styr på tin-
gene”. En isfugl, hvor fødegrundlaget 
senere på året er rigelig, kan godt opfo-

isfugl 
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stre op til 3 kuld på en sæson, så natu-
ren ”genopretter” sig over tid. 
Men især én fugl har det svært i hårde 
vintre med snetildækkede marker. Det er 
sløruglen – denne pragtfulde, flotte og 
sjældne ugle. 
Den er helt afhængig af, at kunne finde 
sine mus på daglig basis. Den har intet 
fedtdepot, den kan tære på. Hvis dens 
jagtområder er tildækket af sne, og den 
ikke kan ”opspore” musene, får den ikke 
tilført tilstrækkelig med energi. En længe-
re sneperiode kan gøre store indhug i 
den sparsomme bestand. Det så vi sidst 
for små 10 år siden, hvor det kæmpe 
slørugle-arbejde med opsætning af rede-
kasser og deraf en pæn bestand, pludse-
lig blev ”bombet” tilbage pga. en hård 
vinter. Kun langsomt er bestanden siden 
kommet ”lidt på fode”. 
En sidebemærkning til denne vinters fug-
le er, at jeg savner mange af de sædvan-
lige vinter-gæster som grønsiskener, 
gråsiskener, kvækerfinke, lille korsnæb, 
sjaggere og vindrosler mv. 
De sidste mange år har skovene været 
rimelig besøgt af siskener, korsnæb og 
kvækerfinker, men i år – synes jeg – at 

de er udeblevet. Jeg kan i hvert tilfælde 
ikke finde dem. Måske de er trukket en 
anelse mere sydover. 
De samme med droslerne. Tidligere års 
store flokke rundt omkring er afløst af 
enkelte fugle hist og pist. 
Men sådan er jo så meget. Vi må bare 
konstatere, at naturen finder sin orden 
og tilpasser sig efter forholdene. Og så 
må vi fuglekikkere bare indrette os deref-
ter!  

Fuglekonge 

Gærdesmutte  
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EN FREMMED FUGL I FLOKKEN 
Af Henrik Henriksen og Lars Peter Hansen 

E n af de sidste dage i februar var 
vi taget til Oldenor, for at se på 

ænder. Vi stod i det sydøstlige hjørne 
med fin udsigt til hele vandfladen. 
Som en ekstra bonus slog en flok 
sjaggere på over 100 fugle sig ned i 
et træ tæt ved os. Netop som de før-
ste billeder af fuglene i træet blev 
taget, lettede flokken og fløj lige hen 
over os. For sjov blev kameraets ud-
løserknap holdt nede, og flokken 
søgt fulgt med kameraet. Det blev 
vist bare nogle overbelyste og uskar-
pe billeder. Vi noterede en flok på 
150 sjaggere i DOF basen og kigge-
de videre på ænderne.  
Ved gennemgang af dagens billeder 
viste det sig, at der faktisk var en se-
rie på fem billeder, der var blevet 

skarpe. Men hov, der var en fugl, der 
skilte sig ud. I felten havde vi aldrig 
set denne fugl, men da splitsekun-
derne blev frosset fast, var det tyde-
ligt, at der var en fremmed fugl i flok-
ken. 
På den seneste OAS tur blev delta-
gerne præsenteret for billederne, og 
der var mange tænksomme miner og 
gode bud. 
Vi vil derfor gerne udfordre Panurus 
læsere med, hvad det kan være for 
en fugl, og samtidig opfordre til at 
tage billeder af fugleflokke og efter-
følgende se, om der gemmer sig 
overraskelser. 
Det mulige svar på, hvem den frem-
mede fugl er, kan læses på side 29 i 
dette nummer af Panurus. 
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BOGANMELDELSE 
Af Lars Peter Hansen 

FLIGHT IDENTIFICATION  
OF EUROPEAN PASSERINES 
AND SELECT LANDBIRDS 
An illustrated and photographic 
guide 
By Tomasz Cofta 
 
Princeton University Press 2021. 496 
sider. Pris:  449,00 kr. i Naturbutikken. 
 

I  stigende omfang er der ved OAS fug-
leture indlagte småopgaver til deltager-

ne. Ved sidste tur således et sæt billeder 
af en stor flok sjaggere med en anden 
fugl i feltet. Hvad var den anden fugl i 
flokken på fotoet? Her er hjælp at hente 
til denne og kommende udfordringer i 
felten i en helt ny og smuk bog om flugt 
identifikation af primært spurvefugle. 
Bogen omfatter med over 2000 flotte 
fotos med nyeste digital teknologi en 
systematisk gennemgang af over 200 
spurvefugle i flugten. Hver art er grundigt 
beskrevet – og illustreret - på en dobbelt-
side med ”jizz” – størrelse, facon, indivi-
duel  flugt og  flokflugt mønster . I tillæg 
er der lydbilleder/sonogrammer af de 
enkelte arters kald, og  en QR kode giver 
adgang til mange lydoptagelser. Dette 
link opdateres. Mange steder rummer 
bogen en særlig pædagogisk omtale af 
arter, som let forveksles i felten.  
Bogens første introduktionsdel er meget 
omfattende – men vigtig for fuldt udbytte 
af bogen.  Begrebet F-wave ,(Flight-
wave;  Flugt/flyve-bølge) beskrives  – og 
fortrolighed med en fugls bølgeflugt kan 
alene eller sammen med silhuet og rela-
tiv størrelse være medvirkende til  identi-
fikation  på 1-2 sekunder. I bogen er vis-
se arter markeret – som ”baseline speci-
es for size comparison”, f eks hvid vip-
stjert, solsort, allike,mursejler.  

Vores sædvanlige bibel – en slidt ”Fugle 
i felten” – har kun små illustrationer til 
denne svære del af ornitologien – ”flight 
identification”. Denne bog er en stor 
hjælp for den seriøse fuglekigger og fug-
lefotograf. Man vil dog let kunne deltage 
i de kommende OAS ture helt uden af 
kende bogen, da den især er anbefalet til 
”all professional ornithologists and scien-
tists involved in migration studies”. Til 
gengæld kan såvel seriøse ”birdere” som 
almindelige ”weekendbirdere” låne bo-
gen af undertegnede. Se i øvrigt under 
linket BIBLIOTEK på OAS-hjemmesiden, 
hvor der er mange spændende titler.  
 
Jeg tror, denne bog risikerer at komme til 
at bære præg af brug i løbet af kort tid – 
selv om den nok bliver liggende i bilen, 
da den er lidt for stor til bukselommen. 
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J eg har gennem en årrække regi-
streret ynglende lærkefalkene i 

vores nærområde. 
 
Der har været følgende: 
 

Sønderskoven, Sdbg. Mindst fra 1999 
og sidst i 2008. 
Blommeskobbel. Set fra 2003 til 2020. 
Arnkil Skov. 1999 til 2006. 
Ragebøl på elmaster. Set fra 2006 til 
2020. I perioder har der været flere reder 
her. 
Hørup Skov. 2003 til 2011. 
Kragesand/Skelde Kobbelskov. 2000 
og 2001. 
Pouls Skov, Nordals. 2011. 
 

Derudover kan der have været ynglende 
par ved Birkepøl, Tørsbøl Skov, Sø-
gaard Skov og Margrethe Sø 
Bojskov-Kiding har også i en periode 
haft lærkefalke i elmast. 
 

I Blommeskobbel blev redetræet fældet i 
dec. 2020. Det var samtidig redetræ for 
ravne, hvis rede falken gerne overtager. 
Naturstyrelsen beklager det skete. Vi har 

selv forsømt at få redetræet indberettet til 
Pas-På kort. Læren heraf må være, at vi 
altid får rovfuglereder indberettet til NST. 
Det bliver spændende at se, hvad der 
sker næste år, både for lærkefalken og 
ravnene. 
 

Som det ses af ovenstående, har vi 
mindst 6 steder kunnet prale med lærke-
falk. Nu er der kun 2-3 sikre steder. Fal-
ken betegnes også som en sjælden yng-
lefugl, som år tilbage var ret almindelig. 
Hvad skyldes den store tilbagegang. Det 
er svært at sige. Et enkelt år har regn 
taget livet af mange unger. 
 

Lærkefalken er en trækfugl. Den kommer 
lidt sent omkring 1. maj. Den bygger ikke 
selv rede, men overtager gerne kragere-
der, når kragen er færdig med sit afkom. 
Vi ser ofte falken ved skovsøer, hvor 
dens livret er guldsmede eller lignende. 
Når dens unger skal til at have føde, står 
svaleunger ofte på menuen. 
Bedste tid at registrere falkene, er når 
ungerne skriger efter mad. 

LÆRKEFALKEBESTANDEN  
GÅR DEN GALE VEJ HOS OS 
Af Kaj Abildgaard 

Lærkefalk 
Foto: Klaus Bo Jensen 
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BJERGPIBERENS SIDSTE FLYVETUR 
Af Per Bangsgaard 

T orsdag d. 11 februar bestemte Bent 
Hylsebeck og jeg, at nu ville vi til Kru-

så, for at få nogle billeder af den sjældne 
bjergpiber. 

Det her viser, man ikke skal udsætte en 
fugletur til dagen efter, for måske er fug-
len væk. 
Vi kørte første ned til Kruså mølledam for 
at finde bjergpiberen, men uden held. 
Kørte så en tur til Tønder marsken, for at 
se hvad der var her. På grund af at alt 
var frosset til, var der ikke me-
get at se på her. Vi besluttede 
os for, at kører tilbage til Kruså 
Møllesø for at finde bjergpibe-
ren. 
Jeg kontaktede først en fugle-
ven for at få at vide, hvor bjerg-
piberen var set ved mølledam-
men. Han fortalte mig så stedet 
og det viste sig , vi havde ledt 
forkert sted, første gang vi var 
der nede.  
Da vi ankom til P. pladsen, hvor 
man har udsigt ud over det om-
råde, bjergpiberen var i, fik vi 

hurtigt øje på denne. 
Vi gik i gang med at få billeder taget af 
den. Efter ca.15 minutter skete der føl-
gende: 
Bjergpiberen hoppede ind under en tyk 
gren og vi stod nu klar til at den skulle 
komme til syne igen, så vi kunne få nogle 
gode billeder af den. I det fuglen kommer 
frem, kommer der bagfra en spurvehøg 
hun (hunnen kan kendes på den er stør-
re end hannen) og tog bjergpiberen i klø-
erne. Spurvehøgen satte sig oven på 
bjergpiberen, og i ca. 4-5 minutter prøve-
de spurvehøgen at kvæle bjergpiberen. 
Dette skete ved at spurvehøgen presse-
de bjergpiberen ned i sneen og på denne 
måde ville den nok kvæle bjergpiberen. 
Spurvehøgen hakkede også et par gan-
ge i bjergpiberen for at få denne af livet, 
men det lykkedes ikke helt. 
Når I ser bjergpiberen flyve ud på sin 
sidste flyvetur i kløerne på spurvehøgen, 
kan man se, bjergpiberen ikke er død. Så 
det har nok været en grim flyvetur for 
bjergpiberen. 
Dette her viser også, at man aldrig skal 
udsætte noget til dagen efter, for så kan 
de måske være for sent.  

Bjergpiberens sidste flyvetur 
Foto: Per Bangsgaard 

Bjergpiberen mens alt åndede fred og ro 
Foto: Per Bangsgaard 
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MEN HISTORIEN STOPPER IKKE HER 
Af Viggo Petersen  

HISTORIEN OM EN RØRDRUM 
af Kaj Abildgaard 

D en 18. februar blev jeg kontaktet af 
en Svend fra Augustenborg. Vi hav-

de lige overstået en frostperiode, og isen 
på søerne var begyndt at smelte. Han 
sendte mig et foto af en fugl og ville vide, 
hvad det var for en. Fuglen gik rundt i 
datterens have, og den kom helt op til 
huset og kikkede ind ad vinduerne. Jeg 
var ikke så meget i tvivl om, at det var en 
rørdrum, men jeg må nok sige, at det var 
et usædvanligt sted at finde den i en ha-
ve med hus. Den havde gået rundt en 
times tid. 
Jeg rykkede sammen med Svend Ove 
Jensen straks ud for at se den. Den var 
dog ikke at finde i haven, men der lå en 
lille dam med sivkanter ca. 50 m fra ha-
ven. Her genfandt vi fuglen og fik taget 
et par fotos. Haven er beliggende i et 
villakvarter i byens udkant. 
 

Rørdrum ved terrassedøren 
Privatfoto. Fotografen er ikke oplyst 

E fterfølgende blev jeg kontaktet af 
Gunnar Andersen, der er med i Au-

gustenborg Storkelaug fik et tip fra lau-
gets formand om historien. Gunnar men-
te at den sagtens kunne bære at komme 
i Panurus.  
Se om han havde ret. 
 
Her er hvad laugets formand Morten 
Ringive lagde på Facebook. 
 
Augustenborg Storkelaug blev kontak-
tet da en langbenet fugl lidt konfus gik 
rundt i en have i Augustenborg.  
Overraskelsen var stor da det viste sig at 

være en rørdrum. ? 
Rørdrummen er en hejre og der er kun 
200-300 par i Danmark.  
Den søgte tilflugt i en garage ? Helt 
usædvanligt, da den normalt lever skjult 
tilværelse i sump rørskove.  
Man siger om rørdrummen, at det er fug-
le man kan være heldig at høre men ikke 
at se.  
Den er mildt sagt godt camoufleret og 
står ganske stille.  
Efter en samtale med vildt plejestation, 
blev vi enig om at indfange den.  
Den blev hentet i torsdags og efter en 
flok mus og sild vurdere de den kunne 
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komme tilbage til Augustenborg, 
hvor den blev sæt ud samme sted 
hvor den var fundet... nej ikke i 
garagen, men ved overflade 
vandbassinerne ved tidligere 
Svellebo. 
Det er mildt sagt sjov fugl. Den 
står stiv som en pind med næbbet 
oppe i luften og kan stadig kigge 
ned i vandet, da øjnene sidder 
helt underligt.  
Se også dens adfærd da den blev 
sluppet løs. 
De har aldrig før haft en rørdrum i 
pleje på en vildtstation. Den blev 
også ringmærket. 
 
 

Her er rørdrummen blevet indfan-
get, hvorefter den blev sendt til 
vildtplejestationen ved Toftlund  

Toftlund vildtplejestation skriver på deres Facebookside: 
 

INDLOGERING AF EN SÆRPRÆGET GÆST  
 

Det er en første gang for alting  tilbage i 2006 hav-
de vi for første gang en rørdrum i pleje, og for nylig 
havde vi - her 15 år senere - æren af at indlogere 
denne særprægede, danske fugl på én af vores 
vildtplejestationer endnu en gang. 
 

Den såkaldte rørdrum er en lille hejre med gylden-
brun fjerdragt. Den blev opdaget foran et hus, hvor 
den stod og hakkede i terrassedøren, hvilket er en 
meget atypisk adfærd. 
 

Husets ejere fik derfor hurtigt ringet 1812 efter 
hjælp, hvorefter rørdrummen blev kørt til Toftlund 
Vildtplejestation. Undersøgelser af fuglen viste, at 
den var meget tynd og dermed manglede energi og 
sul på kroppen. Efter 5 dages pleje med god mad 
og opsyn fik rørdrummen heldigvis øget sin vægt 

og fik energien tilbage. Den blev derefter ringmær-
ket og genudsat. 
 

Stort tak til vores fantastiske vildtplejere og henven-
derne, som tog affære og ringede efter hjælp  
 
Link til videoklip, hvor du kan se udsætningen 

https://youtu.be/DlNH8X8yXKs  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDlNH8X8yXKs%3Ffbclid%3DIwAR0GErDC7NArp-mDb6-EJr_mWf2tXiMpCHoP2J6DLR_evU1Pu5YQAih3Guo&h=AT3qwcvh-8D6lA8DZQeFS9NrhwGlP_CCVqSZnmObAcDMlh4U_YB_84y42iCtGk0nu8PTs_zgTCnN-zON9ftEnfCGH7BmTIgs6ZMPQUFXUfG0FFJi_pab
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H enrik Henriksen sendte dette billede af en tårnfalk, der var trængt ind på spurve-

høgens jagtmark. Lidt usædvanlig adfærd for Falco tinnunculus . 

Men måske er den boligsøgende. I så fald kan du hjælpe fuglen ved at anskaffe en  

rigtig redekasse. 

Se opslaget på OPSLAGSTAVLEN side 24 

UVENTET BESØG I HAVEN 
Af Viggo Petersen 

Tårnfalk 
Foto: Henrik Henriksen 
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OAS I TESTAMENTE? 
Af Kaj Abildgaard 

E n person med mere eller mindre til-
knytning til OAS har ønsket at hans 

formue efter hans død skal bruges til 
gavn for fuglelivet og fuglekiggere om-
kring Sønderborg og har foreslået OAS 
som modtager. 
Vi kan ikke modtage gaver m.m. uden, at 
der skal betales stor arveafgift, og for-
eningen er heller ikke gearet til at handle 
og forvalte jordbesiddelser. 
Vi har i stedet for foreslået, at arven gik 
til Fugleværnsfonden med klausul om, at 
pengene skal bruges i vores område, 

hvilket nu er på plads. 
Det er tanken, at arven, som har en pæn 
størrelse, skal bruges på opkøb af et 
område på størrelse og lig med Torup 
Made. Dette område ejes imidlertid af 
Naturstyrelsen og er ikke til salg. 
I må gerne holde øjne og ører åbne og 
sige til, hvis I skulle blive bekendt med et 
godt areal. 
Skulle andre få samme gode ide med 
testamente for fordel for OAS, kan I hen-
vende jer til mig. 

Stemningsbillede med hold Lars Peter (fotograf) 
Taget på fugleturen til Nybøl Nor, som var tilfrosset og Skodsbøl skov. 
Det drejede sig vist ikke kun om fugle på det hold. 
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NILGÅS (Alopochen aegyptiaca) 

Kilde: DOFBASEN 

Beskrivelse 
Nilgåsen, der tidligere blev kaldt egyptisk gås, 
er lidt større end bramgåsen. Den er beslæg-
tet med gravanden, som den ligner i levevis. 
Den har en broget fjerdragt med en brun 
øjenmaske, en mørk plet på bugen og et stort 
hvidt vingefelt, der er mest synligt i flugten. 
Den har lange, blegrøde ben. Nilgåsen er en 
invasiv art, der ikke hører naturligt hjemme i 
Europa. Naturstyrelsen opfordrer til at udryd-
de arten herhjemme, da den anses for at true 
den hjemlige fauna. 
 
Levested 
Nilgåsen har naturligt hjemsted i Afrika syd 
for Sahara og i Nildalen i Egypten. Udsatte 
eller undslupne fangenskabsfugle fra Holland 
og andre vesteuropæiske lande har fra slut-
ningen af sidste århundrede etableret en le-
vedygtig bestand i Nordvesteuropa. Der har i 
de senere år etableret sig en fast dansk be-
stand som en udløber af den ekspanderende 
nordtyske bestand. Nilgåsen ses i hele lan-

det, men den er mest talrig i 
Jylland, specielt i Sønderjyl-
land. På Bornholm er der kun 
gjort ganske få observationer. 
Den foretrækker at yngle i 
ferskvandssøer, specielt i søer 
i grusgrave. Den er territorial i 
modsætning til de øvrige hjem-
lige gæs, så der optræder nor-
malt kun ét par i hver sø. Der 
er endda beretninger fra artens 
oprindelige udbredelsesområ-
de om, at de har mod til og er i 
stand til at jage nilkrokodiller 
på flugt! Reden kan anlægges 
mange forskellige steder, både 
i bygninger og i gamle rovfug-
lereder i træer. 
De danske nilgæs er hovedsa-
gelig trækfugle, der trækker 
sydpå om vinteren til frostfrie 
områder. Når ungerne er flyve-
færdige i sensommeren, sam-
les familieflokke ofte med ikke 
ynglende fugle. I Sønderjylland 

ses der af og til flokke på over 30 individer. I 
milde vintre kan nilgåsen overvintre herhjem-
me. Også her kan den optræde i større antal. 
Der er således set en flok på over 6o nilgæs 
ved Rødekro. 
 
Føde 
De voksne nilgæs ernærer sig hovedsagelig 
af planteføde, f.eks. græs og afgrøder, mens 
ungerne formentlig overvejende lever af dy-
risk føde, eftersom de for det meste søger 
føden i vandet, ofte i vegetationsløse søer. 
 
Bestandsudvikling 
Siden det første fund af nilgås herhjemme i 
1983 har arten været i uafbrudt fremgang på 
trods af opfordringer til bekæmpelse fra Na-
turstyrelsen. Intet tyder dog på, at der drives 
intensiv jagt på arten, selv om den kan jages 
hele året. Første sikre ynglefund blev gjort i 
2000 i Haderslev Dam. I 2009 blev der rap-
porteret om yngel på 7-8 lokaliteter i Dan-
mark, fortrinsvis i Sønderjylland 

Nilgæs, Uge grusgrav  
Foto: Anders Otto Nielsen,16 januar 2021  
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GIRL-POWER, SNUHED OG KÆRLIGHED 
VED FODERBRÆTTET 
Af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 

D et giver VILD bonus at indkøbe LILLE-
BRO ”Wildvogelfutter” i sække af 20 kg, 

og så ellers bare fodre sine fugle året rundt! 
Det har jeg nu gjort i en del år – via min ind-
køber Kim Hagen Andersen, OAS. Jeg fodrer 
mine ”altan-fugle” hele året rundt, og det giver 
virkelig daglige oplevelser på min ”storby-
altan” 
Det er utroligt, at fuglene kan finde op i 3. 
sals højde – vel vidende at der er lidt ”næb-
guf” til dem. 
 

Om vinteren: 
Hver morgen sidder hun-solsorten på 
”gelænderet” og venter på mig. Hun kikker 
ind af altandøren og afventer min fremkomst. 
Når hun ser mig, starter hun en ”uro-dans” for 
mig og venter på at døren går op. Jeg har 
efterhånden for vane at fløjte en bestemt se-
renade hver gang jeg åbner altandøren, og 
DEN kender fuglene! Så er der ”mad”, og 

solsorten, tyrkerduen, ringduen, skovspur-
ven og alliken kommer indflyvende. 
Hende hun-solsorten er en bestemt dame! 
Hun styrer foderpladsen suverænt – specielt 
hvis han-solsorten dukker op. Han bliver om-
gående jaget bort, og så kan han ellers sidde 
på nabo-altanen og pibe lidt over situationen. 
Han kommer ikke igen, før hun flyver væk. 
Dét er Girl-power der vil noget! 
 

De snu! 
Det er alliken! Jeg prøvede for år tilbage at 
holde dem væk fra foderbrættet ved at spæn-
de en snor rundt om foderbrættet – men den 
skubber de bare til side. Heller ikke en dob-
belt-snor virkede. Så opgav jeg, og gav dem 
lov! Nu kommer de indflyvende, og ”vurderer” 
lige situationen. Er jeg i døren el.lign. flytter 
de sig omgående. Så sætter de sig lidt væk, 
og ”gør” som om de ikke ser mig! Lander de 
på altanen, og jeg viser mig i døren, flyver de 
omgående væk, men ikke langt væk. Efter 5 
min. er de stensikkert landet på altanen og i 
gang med ædegildet! 
 

Og så til kærligheden! 
Det er mine elskelige tyrkerduer, som i øvrigt 
yngler tæt på mig. De er da bare pragtfulde. 
Den ene er lidt sky (sikkert hunnen), mens 
den anden kender mig. Jeg kan stå i altandø-
ren og kaste frø ud på 1 meters afstand, og 

den flytter sig ikke. Afventer bare at frøe-
ne daler ned, og så går den ellers i gang. 
Selvfølgelig skal den lige af og til kikke 
op og orientere sig efter spurvehøg eller 
lignende. ”Lillemor” kommer hurtigt ind-
flyvende og sætter sig. De ”gnubber” sig 
lidt af og til og bekræfter kærligheden en 
gang imellem, og så går ”æderiet” ellers i 
gang igen. De største frø/jordnødder 
først ind i kråsen – det giver vel mening. 
Men 3. sals højde er ingen hindring for 
musvit, blåmejse, rødhals, gærdesmutte 
og sågar spætmejse. De besøger mig 
løbende, og giver sjove oplevelser. Det 
er da Bolig-Birding med mening! 
 

Om sommeren: 
Her er der lidt længere imellem oplevel-

serne, og så alligevel ikke. 
Girl-Power solsorten har det for vane at kalde 
sine unger op på min altan for at få sig et 
nemt måltid.  
Kærligheds-duerne kommer stadig for at fou-
ragere, 
Og allikerne er stadig nogle snu fugle! 
 
Sådan er der så meget!  
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BOGANMELDELSE 
Af Lars Peter Hansen 

BIRD SENSES: HOW AND WHAT 
BIRDS SEE, HEAR, SMELL, TASTE, 
AND FEEL  
 

Graham R. Martin.  
 

Pelargic Publishing, 2021. 270 sider.  
Pris hos Saxo kr. 364,95. Som e-bog 
kr. 299,95  
 

F orfatteren, som er professor emeritus 
ved ”Avian Sensory Science” , Uni-

versity of Birmingham, har i en menne-
skealder beskæftiget sig med fugles san-
sebiologi. Hans erfaringer er samlet i 
denne bog, som giver en god oversigt 
over emner, der bør interessere enhver 
fuglenørd. Undertiden bliver forfatteren 
lidt filosofisk. I et interview – om en tidli-
gere udgivelse udtaler  han: ”Every bill 
tells a story about form and function, 
about evolution, ecology and behavior”. 
De første kapitler giver indsigt i fuglenes 
generelle  sanser:  syn, hørelse, lugt og 
følesans – og hvorledes eksperimentelle 
undersøgelser udføres. Meget tålmodig-
hedskrævende. De anatomiske og fysio-
logiske forskelle, som er afgørende for 
individuelle forskelle i  sanseevner,  bely-
ses.  Der fokuseres omfattende på synet 
– synsevne og synsfelt  med gode illu-
strationer til forståelse  af  øjets  optiske 
forhold. Afsnittet ”Bill control versus 
predator detection”  letter  forståelsen  af, 
hvilke behov den enkelte fugl har for fø-
desøgning og for undgåelse af blive ja-
get.   
 
Afsnittet om fuglenes hørelse er spæn-
dende. Audiogrammer hos mennesker 
og fugle er ret ens – fuglene hører gene-
relt lidt dårligere end yngre voksne men-
nesker. Flere uglearter har en højt udvik-
let evne til at lokalisere lyd, som følge af 
en asymmetrisk ørestruktur – for Slørug-

len angives en nøjagtighed på 3-4 gra-
der.  Ekkolokalisering anvendes af bl. a. 
Fedtfugle (Steatornis caripensis) og hule-
boende Sejlere, som vha kraftige lavfre-
kvente klik-lyde kan orientere sig i kom-
plet mørke. Lugtesansen er primært 
studeret hos Kiwi, som har meget store 
lugtecentre i den forreste del af hjernen. 
Visse Stormfugle orienterer sig  vha lug-
tesansen – og flyver mod områder med 
høj koncentration af dimethyl sulfid – 
områder med rigelig føde. 
Mht smagssans fortælles der bl.a om en 
særlig ”calciumappetit” hos nogle fugle i 
æglægningsperioden. Undersøgelser har 
vist, at Sandløber, Almindelig Ryle, Sort-
grå Ryle og Islandsk Ryle tilbringer læn-
gere tid på områder på sand tilsat smag 
(sekreter fra børsteorm eller muslinger) 
end på områder uden smag.  De vibrati-
onsfølsomme næbspidsorganer hos 
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Annonce  

ænder, gæs, ibiser og kiwier omtales 
grundigt – og der beskrives flere forskelli-
ge receptortyper. Hos nogle papegøjer er 
deres specielle næbspids organ ofte fun-
gerende som et ”tredje ben”. 
Et afsnit beskriver hvorledes fuglene 
sanser jordens magnetfelt  – magne-
toreception.  Flere sanser er sandsyn-
ligvis i spil – kryptokrome fotopigmenter i 
højre øje til at sanse magnetretning 
(kompas), og magnetitbaserede recepto-
rer i overnæbbet til at sanse forskelle i 
magnetintensitet (magnetometer), og 
måske en mekanisme i det indre øre? 
Dette emne er til stadighed til stor undren 
for os amatørnørder, der hvert halve år 
iagttager fugletrækket over os.  Fuglene 
finder vej uden GPS. 
Et særligt afsnit ”Birds in the dark” om-
handler nataktive fugle. Forfatteren re-
fererer til sine første magiske oplevelser 
som dreng på natopdagelse med fade-
ren og sit senere PhD projekt om ugler. I 
afsnittet konkluderes, hvorledes kombi-
nation af sanser, syn, hørelse, lugt og  
følesans  supplerer  hinanden ved fødes-
øgning og orientering i lysfattige – mono-
krome - omgivelser.  
I et kapitel om dykkende fugle omtales 
undersøgelser af forskellige arters syns-
evne over og under vandet. Skarve, 
pingviner, lunder, alkefugle. Der fokuse-
res bl. a. på forskelle i synsfeltstørrelse 
og refraktionsforskelle – nærsynet/

langsynet. Forfatterens egne undersø-
gelser af skarve synes at vise, at deres 
undervandssyn kun er moderat. Først 
efter at være kommet til overfladen kan 
byttet – pga skarvens store synsfelt – 
visuelt vurderes, inden det sluges. 
Afslutningsvis diskuteres, hvordan men-
neskeskabte forhindringer (f. ex. høj-
spændingsmaster, vindmøller, glasfaca-
der og flydenet i  vandet)  udfordrer visse 
fuglearter , samt  hvorledes man kan 
søge at minimere disse udfordringer med 
udgangspunkt i aktuel viden om fuglenes 
sanseapparat.  
Forfatteren ønsker,  at læseren skal op-
fatte verden  i et nyt perspektiv  – 
”Through birds’ eyes approach”  –
hvilket er lykkedes. 
Bogen er uden referenceliste – men der 
opfordres til internet søgning for detalje-
ret viden om nyere forskning. 
Som sønderjysk læser har  jeg i bogen 
savnet  en reference til  vor lokale aktive 
ornitolog Johannes Erritzøe’s undersø-
gelser om øjensygdommen grå stær 
(katarakt) hos fugle. PANURUS læsere 
kan høre Erritzøe i et interview  fra 2012 
ved at klikke www.tvsyd.dk  ”Fugle får 
også  grå stær” .  
Erritzøe er stadig forskningsaktiv, og er 
netop nu i gang med at konservere ind-
bragte, udhungrede skovsnepper som 
resultat af de mange dages vintervejr. 

http://www.tvsyd.dk
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Jeg er meget  
sjælden i Danmark,  
men jeg ses ofte  
”på tankstationen”  
i Sydeuropa ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Klaus Bo Jensen 

GÆT’N FUGL 
Løsning på GÆT’N FUGL i Panurus nummer 2020-4: 

GÆT’N NY FUGL 

 

BLÅHALS 

E fter et fravær på omkring hundrede 
år dukkede blåhalsen igen op som 

dansk ynglefugl i 1992. Siden er der 
blevet registreret ynglende blåhals 
årligt, men frem til omkring årtusinde-
skiftet kun med ganske få par. Derefter 
synes bestanden at have været i stor 
fremgang; i 2003 var der således for-
modentlig mindst 50 par . 
 
Nuværende ynglebestand: 
ca. 700 par (estimeret ud fra antal 
syngende hanner i flg. DOF Basen 

 

Foto: Klaus Bo Jensen 
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V i havde gået og ventet i to år. Ingen 
sne eller is sidste vinter, men ende-

lig, den 3. februar i år kom der ca 10 cm 
sne i Gråsten. Et par gange senere et 
lille drys mere til at pynte på landskabet. 
Da temperaturen gik under nul, blev sne-
en liggende – i to uger.  
Og frosten bed sig fast. Vores termome-

ter viste et par morgener -14 grader. I 
Horsens måltes officielt -20.7 grader, 
den koldeste morgen i Danmark i ni år. 
Søer, vandløb og fjorde frøs hurtigt til. 
 
Nu var det tid til fugle-fotografering i vin-
terlandskabet. Her er et lille udpluk., alle 
billeder er taget i februar 2021 

SÅ KOM VINTEREN – ENDELIG! 
Af Hanne & Jens Eriksen 

Den sjældne halsbåndstroldand, en nordamerikansk art, blev set af mange ved Slivsø,  
her sammen med en blishøne  

En bogfinke-han  
fotograferet fra stuevinduet Blåmejse i haven i Gråsten 

En grønsisken på stub i haven Rødhals en iskold morgen ved Kruså Møllesø 
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Med frosten blev skovsnepperne tvunget ud i det fri. Ved Kruså Møllesø gav adskillige skovsnepper 
fine oplevelser til  de mange fuglekiggere 

Normalt ser 
man blot et 
glimt af vandrik-
sen, men fro-
sten tvang 
mange fugle til 
at forlade den 
tætte rørskov 
eller ellekrat og 
komme ud i det 

fri.  I Gråsten-
skovene så vi 
11 vandrikser 

den 11. februar. Den sydlige race af spætmejse er hyppig gæst i haven 

Der blev 
trængsel 
efter frø fra 
solsikke-
automaten 
mens sneen 
faldt, her en 
musvit og 
seks grønsi-
skener 

Frosten måtte 
endelig bukke 
under for solen og 
det gav fødemulig-
heder for en Vin-
drossel langs 
stranden ved 
Diernæs 
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Annonce  

FORMANDENS PIP 
Af Kaj Abildgaard 

F ørst det bedste. Restriktionerne for 
forsamlinger til vores ture er nu for-

højes til 25 deltagere. Det var en lettelse. 
Vi har dog fået henvendelse fra flere del-
tagere om at holdene ikke bør være for 
store, da man så har svært ved at få nok 
ud af turene. Vi vil derfor forsøge at lave 
hold på 8-9 personer. Turlederne vil der-
for sørge for, at der kommer med-
turledere med, så der er flere guider. 
 

SJÆLDNE FUGLE SIDEN SIDST. 
 
Mellemflagspætten har været det hel 
store hit. Især Draved og Gråsten skov 
har været rigtig flittig besøgt. Ornitologer 
er valfartet hertil fra hele landet. Arten 
synes at have bredt sig og er nu fundet 
flere nye steder. 
 
Lille flagspætte. Er normalt svær at fin-
de, men i dette forår har ret mange set 
og hørt den især i Draved Skov. 
 
Halsbåndstroldanden dukkede op ved 
Slivsø og holdt til der i en uges tid. Den 
er helt usædvanlig på vores kanter. 
 
Høgeørn. Også en af de helt sjældne. 
Den blev kun set af 2 ved Draved Skov. 

Hvidøjet and. Er ved at være en traditio-
nel vintergæst. Almindeligvis optræder 
den i Kruså Møllesø, men i år har den 
foretrukket den nærliggende sø ved Ki-
skelund Plantage. Mange har set den 
der. Søen ligger i privat område. Ejeren 
siger OK for at vi kommer der, hvis man 
forinden har indhentet tilladelse. 
 
Bjergpiber. Har i vinter vist sig mange 
steder. 
 
Hvid vipstjert med sortryg. Ses kun 
sjældent, men er set 3 gange vestpå.  
 
Nu er foråret kommet. Storken kan ven-
tes når som helst. Ret mange af de tidli-
ge arter er ankommet. F. eks. stor præ-
stekrave, hvid vipstjert, sang- og mistel-
drossel, sanglærke, stær, strandskade, 
skeand, sorthalset bynkefugl og mange 
flere. Enkelte sangere har også tittet 
frem: munk, husrødstjert, jernspurv for at 
nævne nogle.  
Vores vintergæster bl. a. de gulnæbbede 
svaner er ved at gøre klar til afrejse. 
 
Så igen. Se at komme ud. Naturen ven-

ter på dig. 
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Den fremmede fugl i flokken – fortsat fra side 12 

Rigtig meget taler for, at det er en stær, der har 
blandet sig i flokken med sjaggere. Den mørke far-
ve, de spidse lidt trekantede vinger og den relativt 
korte hale peger på stær. Det er ikke ualmindeligt at 
finde enkelte fugle af en anden art i store flokke, så 
et lille tip: kig godt efter, både i felten og på billeder. 

GÅ TIL FUGL I MAJ 2021 

DOF Sønderjylland 

G å til Fugl er et koncept, som har været gennemført gennem flere år. Vi mødes 
på en lokalitet, går en god tur i varierede biotoper og observerer på FUGLE: ud-

seende, sang, flugt. Alle bidrager og vi tæller, hvor mange arter vi ser. Vi slutter med 
at spise medbragte klemmer ved bord/bænk. 
 
På 2 hverdage i maj mødes vi på nedenstående lokaliteter  
Mødetidspunkt: kl. 10.30 - 13(ca) 
Ingen tilmelding. 
Turledere: Gerda Bladt og Helle Regitze Boesen 
 
Onsdag den 19. maj:  
Bommerlund Plantage 
Mødested: P-plads ved Bommerlund-stenen er mellem adressen Hærvejen 49 og 
Hærvejen 51, Bommerlund, 6330 Padborg. 
I plantagen er der overvejende grantræer, men vi kommer også forbi områder med 
bøg, kratmoser og åbne områder. Sikkert er det at vi spotter sortspætte-huller. 
På P-plads er der bord og bænk. Hvis det regner, er der en overnatningsplads tæt på 
med overdækket bord og bænk. 
 
Torsdag den 27. maj:  
Margrethe Sø i Gråsten skovene 
Mødested: Egedam 7, 6300 Gråsten. Kør efter adressen og fortsæt lige ud ind i sko-
ven til P-plads.  
Vi parkerer bilerne på P-pladsen, hvor der er bord/bænke sæt. Herfra går vi gennem 
bøgeskov, områder med gran og flere små søer hvor Margrethe sø er den største. 
Ved Margrethe Sø er enge, rørskov og flere små kratområder. 
 
 
 
Turarrangør:  
DOF Sønderjylland/Helle Regitze Boesen (40781620) 
 

Foto: Klaus Bo Jensen 



 

PANURUS 2021/1     SIDE 30 

Ø stersøområdet huser historisk set 
en meget stor ederfuglebestand. 

Tilbage i 1980erne blev vinterbestan-
den anslået til mere end en million indi-
vider, hvoraf over halvdelen overvintrer 
i danske farvande. De største ynglebe-
stande findes i den indre Østersø, hvor 
især de finske (inkl. Åland) og svenske 
skærgårde har huset meget store be-
stande. Ynglebestandene omkring den 
vestlige Østersø, de indre danske far-
vande, Kattegat, Skagerrak og Vade-
havet er også betydelige, men dog en 
del mindre.  

Det har i snart mange år været kendt, 
at bestanden af Ederfugl i Østersøom-
rådet er gået meget tilbage siden dens 
storhedstid i 1980erne. Optællinger i 
både yngleområderne og om vinteren 
tyder på en tilbagegang på i størrelses-
ordenen 35-50 %, selvom det er svært 
at få et entydigt overblik over situatio-
nen.  

Ederfugle er nemlig ikke nemme at 
tælle, som vi vender tilbage til neden-
for. Oveni bestandsnedgangen er der 
også sket en markant forskydning i 
bestandens kønssammensætning, så 
der nu er to-tre hanner for hver hun. 
Det viser sig både i jagtudbyttet (indtil 
2004/05, hvor jagten på hunner blev 
begrænset), og i tællinger af forårs-
trækkende Ederfugle fx ved Hyllekrog. 
Tilbagegangen har derfor uden tvivl 
været mest markant for hunnerne. Der 
er mange bud på, hvorfor Ederfuglene i 
Østersøen er kommet i problemer. Helt 
overordnet kan årsagerne opdeles i to 

grupper, hvor den ene er faktorer, der 
påvirker de voksne fugles overlevelse, 
mens den anden er faktorer, der indvir-
ker på produktionen af ællinger.  

Til den første gruppe hører fx prædati-
on, jagt og smitsomme sygdomme, 
mens fødemangel især ser ud til at på-
virke ungeproduktionen, fordi ederfug-
lehunnerne lægger færre æg eller helt 
undlader at yngle. Fødemangel kan 
igen have mange årsager.  

Ederfugle lever overvejende af blåmus-
linger, som igen lever af at filtrere mi-
kroskopiske alger fra vandet. Blåmus-
lingernes fødegrundlag kan være ne-
gativt påvirket af bestræbelserne på at 
nedbringe udledningerne af kvælstof 
fra landbruget og dermed algevæk-
sten. Samtidig påvirkes blåmuslinger-
nes værdi som føde også negativt af 
klimaændringer, specifikt varmere vint-
re. Disse forhold kan potentielt påvirke 
hunnernes opbygning af kropsreserver 
i løbet af vinteren og derved hunnernes 
produktion af æg og evne til at gen-
nemføre rugningen frem til klækning.  

Jagt er næppe længere en betydelig 
negativ faktor for ederfuglebestanden, 
da der siden 2014/15 kun er blevet ja-
get hanner og kun i Danmark og Fin-
land. I Finland og Sverige er prædation 
på rugende hunner fra både hjemme-
hørende (især Havørn) og invasive 
(mårhund, mink) arter et meget væ-
sentligt og fortsat stigende problem. 
Der er også observeret prædation fra 
Havørn i danske kolonier, men omfan-
get er ikke kendt.  

ØSTERSØENS EDERFUGLE  
I KRISE  
Uddrag af artikel i DOFT*-4 2020 
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Blandt smitsomme sygdomme har der 
været adskillige udbrud af fuglekolera i 
danske ederfuglekolonier, men sådan-
ne udbrud kendes ikke i de større be-
stande længere østpå og har derfor 
næppe haft den store betydning for 
den samlede bestand. Yderligere muli-
ge medvirkende årsager til bestands-
nedgangen, som endnu ikke er ordent-
ligt belyst, omfatter blandt andet druk-
ning i fiskegarn, blyforgiftning samt 
mangel på specifikke næringsstoffer.  

……. 

Som oftest bruges her bestandens 
størrelse på de tidspunkter Fuglebe-
skyttelsesdirektivet og AEWA trådte i 
kraft (henholdsvis 1980 og 2000). Imid-
lertid kan der i Ederfuglens tilfælde 
argumenteres for, at bestanden netop i 
den periode var ’unaturligt’ stor, fordi 

antallet af naturlige prædatorer 
(Havørn) var lavt, og farvandenes 
kvælstofindhold var højt, hvilket favori-
serede blåmuslinger. Man kan måske 
ligefrem sige, at to af de største succe-
ser i natur- og miljøforvaltningen i 
Nordeuropa – nemlig de store rovfug-
les tilbagekomst og den (trods alt) kraf-
tigt reducerede forurening med næ-
ringsstoffer – betyder, at det bliver me-
get svært, om ikke umuligt at genetab-
lere en ederfuglebestand så stor som 
den var i 1980erne.  

Hele artiklen kan læses her: 

https://pub.dof.dk/artikler/1919/

download/doft-114-2020-aktuelt-114-nr-4 

 
* DOFT (Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift er 
DOF’s videnskabelige tidsskrift som udkommer 4 
gange årligt med artikler på dansk og engelsk . 

Østersøens ederfuglebestande er pressede af havørnes prædation på især hunnerne samtidig med, at der 

er reducerede fødemængder pga. af et renere havmiljø. Der er nu kun en hun for hver 2-3 hanner.  

Foto: John Frikke. 

https://pub.dof.dk/artikler/1919/download/doft-114-2020-aktuelt-114-nr-4
https://pub.dof.dk/artikler/1919/download/doft-114-2020-aktuelt-114-nr-4
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OAS AKTIVITETER 2021 
Marts  -  juni 

SANDBJERG SØ.  
Onsdag d. 1. april 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.    
 
HINDEMADE.  
Søndag d. 26. apr. kl. 9.30 til ca. kl.12 
Jeg var der en tur sidste år. Der var masser af arter. 
Mødested: Ved søen eller opsamling på Kirketorvet i Sbg. 1 time før. 
Turleder: Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.  
 
TUREN GÅR TIL HARTSØ, KEGNÆS.  
Lørdag d. 18. april kl.10.00 til kl.12.30    
Der ses normalt mange rastende ænder, gæs og småfugle samt trækkende rovfugle. 
Vi kikker på, hvad der er på engen og i luften og går en tur i området 
Mødested: P-pladsen ved Møllers Camping. 
Turledere: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.   
 
AUGUSTENBORG SLOTSPARK.  
Torsdag d. 23. april kl.18.30.                                    
Vi vil især gå efter parkens karakterfugle: huldue og korttået træløber.  
Mødested: P-pladsen i skovens nordøstlige hjørne. 
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56 og Klaus Bo Jensen.  
 
FREDSMAJ, SØNDERSKOVEN, SØNDERBORG.  
Onsdag d. 29. apr. kl.18.30.                     
Stedet har udviklet sig ret positivt. En del gæs og ænder mm. 
Mødested: ved Fiskerhytten. Parkering: Vendepladsen på Hjort Lorenzens Vej 
Turleder: Svend Ove Jensen Tlf. 21 60 02 56 og Kaj Abildgaard.   
 
TORUP MADE.  
Onsdag d. 6. maj kl.9.00 til kl.11.30   
Kim vil gerne vise sit nærområdet frem. Havørnen forventes rimelig sikker.  
Blåhals sås sidste år. 
Mødested: P-pladsen ved Gammelgård 6 
Turleder: Kim Hagen Andersen. Tlf. 61 11 36 01.  
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FUGLETRÆK VED TONTOFT NAKKE.  
Lørdag d. 9. maj kl. 6.00 til kl.11.00.    
Sønderjyllands bedste sted for fugletræk om foråret.   
På gode dage kommer fuglene væltende ind over og ofte i lav højde.  
Det kan også være stedet for tidlige småfugle,  
og der findes jævnligt spændende arter. 
Mødested: P-pladsen for enden af Gammelskovvej 
Turleder: Gabor Graehn. Mobil 42 72 04 40.  
 
KÆR VESTERMARK, SØNDERBORG.  
Mandag d. 11. maj kl.19.00.  
Aftentur med kikkerten. De fleste forårsfugle skulle nu være dukket op.  
Det har hidtil været et af vores bedste steder for nattergal.           
Mødested: P-pladsen i syd enden af Kær Vestermark. (Slagmarken) 
Turleder: Lars Peter Hansen. Tlf. 40 87 62 44.  
 
PØLS REV PÅ SYDALS.  
Onsdag d. 13. maj kl.10:00 til kl.12:00.  
Vi ser på stedets sangere og andre småfugle.  
Chance for rødrygget tornskade og gul vipstjert. 
Mødested: P-pladsen ved Pøls Rev.  
Kør gennem Neder-Lysabild og drej til højre ved Felsgaard. 
Turleder: Viggo Petersen Tlf.:51351373.  
 
MARGRETHE SØ, GRÅSTEN.  
Onsdag d. 20. maj kl. 19.00 til ca. kl. 21.00. 
En fredfyldt lokalitet med et hav af orkidéer, og op mod 30 fuglearter. 
Mødested: P-pladsen ved skovkanten.  
Indkørsel fra Felstedvej ca. 2-3 km fra slottet i Gråsten. 
Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.  
 
OAS’S STORE SØNDERJYLLANDS SAFARI.  
Lørdag d. 23. maj kl. 1.00 (NB fredag nat) til formentligt omkring kl. 18.00.  
Se www.oasweb.dk (kun for medlemmer) 
 
MORGENTUR I GRÅSTEN SLOTSPARK.  
Onsdag d. 27. maj kl. 7.00 til ca. kl. 10.00.    
Vi ser på fuglene ved Slotssøen og i parken og håber på godt vejr. 
Nyd fuglenes sang. Måske er vi heldige og får øje på mellemflagspætten. 
Mødested: P-pladsen ved Felstedvej.  
Turleder: Preben Jensen Tlf. 22 26 69 25.  
 
FORMIDDAGSTUR TIL MJELS SØ,OLDENOR OG BUNDSØ.  
Onsdag d. 3. juni kl.9.00 til kl.12.00 
Absolut gode fuglesteder på Nordals. Sorthalset lappedykker er set de sidste år. 
Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved Mjels Sø. 
Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.  
 
Der tages forbehold for ændringer efter bladets udgivelse. 
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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-
re af PANURUS 

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 
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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: kr.150,00 

indsættes på 1551 - 9104429  
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