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M ASSEDØD AF HAVFUGLE 
PÅ VESTKYSTEN AF FANØ 

Ornitologen Kim Fischer har i løbet 
af en uge samlet 200 døde havfugle 
op på en 17 kilometer lang stræk-
ning af Fanøs kyster ud 
mod Nordsøen. 
 

SE ARTIKLEN HER:  
www.dof.dk/om-dof/nyheder?
nyhed_id=2048 

Kim Fischer med få dages fund af døde alkefugle 
på Fanø.  
Foto: Søren Vinding.  
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Annonce 

I  dette nummer af Panurus, vil den op-
mærksomme læser kunne konstatere, 

at storken Clyde fra Smedager er væ-
sentlig hurtigere end redaktøren på be-
meldte blad. 
Vi skal vidt omkring til blandt andet Au-
stralien, Bylderup og Sydafrika og selv-
om der er langt til Bylderup, så er det 
ikke årsagen til, at du først får Panurus 
nu. Det skyldes langt hen i redaktionens 
arbejde akut mangel på stof. Efter lidt 
mavetryk hist og pist lykkedes det. 
Artiklen om kloge skader har jeg ”stjålet” 
fra Ingienøren, som igen har ”stjålet” den 

fra det australske tidsskrift Australian Field 
Ornithology , men bare rolig vi har spurgt 
om lov 
 
De af jer, der ikke deltog i vores general-
forsamling, og dem er der mange af, kan 
læse et referat samt formandens beret-
ning. 
 
Lige om lidt starter fuglesæsonen for 

alvor. Tag dine venner, børn etc. under 
armen og kikkerten om halsen og kom af  
sted, eller deltag i en af  OAS mange 
fugleture. 
En tur til Årtoft plantage for nyligt gav 
stor hornugle, grønspætte, skovsneppe 
og lille korsnæb samt 25 andre arter. 
Naturudsendelser i fjernsynet er fine, 
men den ægte vare er bedst. 
 

 
Her ser du redak-
tørens ”løn”. 
Jeg elsker mit 
arbejde, men det 
er sjovere når der 
er noget at arbej-
de med. 
 
Så kom ud i bu-
sken, det er der 
historierne gem-
mer sig. 

FORORD  
Af Viggo Petersen 

https://www.birdlife.org.au/afo/index.php/afo
https://www.birdlife.org.au/afo/index.php/afo
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É 
n af mine mange ynglings fugle er lille 
korsnæb. Sikke en sjov og flot skab-

ning! Hannen stråler i sine flotte røde 
nuancer og hunnen blærer sig med en 
grøn/gul dragt. Læg så der oven i, at 
næbbet er helt spøjst! Grundet sit føde-
valg er næbbet helt specielt. Overnæb-
bet krydser over undernæbbet, således 
at næbbet kan fungere som et specielt 
værktøj til åbning af gran- og fyrrekogler, 
hvor tungen så kan hente frøet. Mage-
løst. Med lidt fantasi ligner fuglen en pa-
pegøje! 
 
Lille korsnæb er den almindeligste af 
korsnæb arterne, og har også det største 
udbredelsesområde i tajgaen i Nordskan-
dinavien, Baltikum og Rusland.  
Stor korsnæb er mindre udbredt og fin-
des især i fyrreskovene. 
Her i Danmark er lille korsnæb mest al-

mindelig, uden at være det! Men den 
optræder alligevel som en ynglefugl på 
de rigtige steder – specielt i Jylland: De 
store plantager i Midt/vest-Jylland og 
ellers sporadisk i det øvrige land. Og vi 
finder den også som ynglefugl her i Søn-
derjylland, vil jeg mene! 
Jeg kan rigtig godt lide at komme regel-
mæssigt i Kværs Plantage, og her har 
jeg ofte lille korsnæb. Selvfølgelig mest i 
vinterhalvåret, hvor den er mest udbredt 
pga. vintertræk og måske manglende 
fødekilder i Nordskandinavien. Men jeg 
tror også på, at den er ynglefugl i planta-
gen! 
Ser jeg mine observationer igennem for 
Kværs plantage, kan jeg se, at jeg har 
haft fuglen i juni-august 2017, juli-august 
2019 og august 2021, hvilket for mig indi-
kerer, at fuglen godt kunne være yngle-
fugl derude – vel vidende, at i ”invasions 

DEN DANSKE PAPEGØJE 
Af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 

Lille korsnæb, han, fra Kværs Plantage 
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år” kan fuglen optræde hen på somme-
ren, hvis fødekilderne i nord er begræn-
sede/udtømt. 
Jeg genkender den oftest på dens flyve-
kald rundt om i plantagen. Først hører 
jeg kaldet  ”gyyp, gyyp” og så får man øje 
på en flok på 8 – 20 fugle i ”spredt flyve-
formation”. De lander oftest i gran-, lærke
- eller fyrretræer. Jeg kalder dem også 
for ”gypper” ! 
 
Lige så ”larmende” de er, når de flyver! 
Lige så stille er de, når de fouragerer! Du 
kan sagtens gå forbi deres ”fouragerings-
træ” uden at opdage dem. 
Lille korsnæb yngler – som alle andre 
fugle – når fødegrundlaget er mest opti-
malt. Dét betyder, at den godt kan starte 
yngleperioden i december – men mest 
almindeligt er dog februar – april. Dét 
skyldes, at grankoglerne på dét tidspunkt 
er modne, men alligevel tillukkede. Dvs. 
der er brug for en specialist – nemlig lille 
korsnæb. Som den eneste fugl kan den 

få adgang til koglen pga. sit næb. 
Lille korsnæb er specialist på kogler fra 
grantræer. Stor korsnæb – med større 
”næb-volumen” – har ”eneret” på de kraf-
tigere fyrrekogler. Begge kan klare de 
”fimsede” lærketræs-kogler”. 
De optræder i samlede flokke, men i et 
forhold – vil jeg mene -  ”98/100” til fordel 
for den lille! Du skal være ”ekstremt” hel-
dig for at opdage en stor korsnæb i Søn-
derjylland! Jeg var dog alligevel heldig i 
2017, 2018 og 2019 med at observere 
stor korsnæb i flokke af den ”lille” i Kværs 
Plantage – men dét blev mest opdaget 
pga. mine fotos fra turen! (Så – igen – 
tag fotos af dine fugle ”derude”. Du bliver 
overrasket ind i mellem). 
Forskelle imellem lille og stor korsnæb: 
Lille: Næbbet er mere langt end ”tykt”. 
Slankere fugl. Sangen er mere ”lys” 
Stor: Næbbet er højere ”på midten” end i 
længden. Den har også ”tyrenakke”. 
Sangen er mere ”dyb, mørk”. 

Stor korsnæb – han – fra Kværs Plantage 
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REFERAT FOR GENERALFOR-
SAMLINGEN DEN 30.01.2022 
Referent Peben Jensen 

G eneralforsamlingen blev indledt kl. 15.00 på Biblioteket i Sønderborg 

Formanden Kaj Abildgaard bød de 15 medlemmer velkommen og foreslog Klaus Bo Jen-

sen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Klaus valgt. 
 

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til for-

eningens love. Herefter gav han ordet til formanden. 

Formandens beretning blev taget til efterretning 

Regnskabet blev forelagt og godkendt med et overskud på 7.428,50 kr. og en egenkapital på 

27.868.50 kr. 
 

Kontingentet blev vedtaget som uændret 150 kr. pr. år. 

Dirigenten konstaterede at Gabor Graehn, Orla Jessen og Kaj Abildgaard var på valg, og at 

alle 3 modtog genvalg til bestyrelsen – dog f.s.v. angår Gabor og Orla med bemærkning om, at 

de gerne trådte tilbage, hvis der var et andet emne. Da der ikke var nogen modkandidater, blev 

alle 3 genvalgt. Herefter blev Else Dupont spurgt om hun genopstillede som suppleant, hvilket 

hun bekræftede og Lars Møller Andersen meldte sig som ny kandidat. Begge blev valgt. 

Valg af 2 revisorer til revision af regnskab:  Hans J. Leth Hansen og Klaus Bo Jensen blev gen-

valgt. 
 

Eventuelt: 

Flere emner blev bragt frem: 

Kaj Abildgaard foreslog en ændring af vedtægterne til behandling næste år, gående ud på at 

der kun valgtes 1 revisor, men til gengæld at der også valgtes en revisor-suppleant. 

Forslag om honorering af redaktør af Panurus og af hjemmesiden. 

Ønske om nye længere ture – f.eks. Blåvand og Nordtyskland. 

Ønske om at markedsføre OASblog overfor medlemmerne. 

Ønske om et ”forenings-lokale” på kasernen med mulighed for foreningsaftener. 

Ønske om et aktivt forløb omkring ophængning af nye redekasser til Store Skallesluger – even-

tuelt startende med at indhente tilbud fra en ”topkapper”.         

FORMANDENS BERETNING 
Ved Kaj Abildgaard 

D ejligt nu at være så langt, at vi kan 
holde generalforsamling på det tids-

punkt, som vores love foreskriver. 
Medlemstallet i vores forening er stadig 
stigende. Nok ikke mindst pga. covid 19 
forløbet, som har fået folk mere ud i na-
turen. 18 nye medlemmer. De fleste fra 

Sønderborg-området, men også en en-
kelt helt fra Haderslev, så vi dækker et 
stort område. Omvendt har vi mistet 5 
medlemmer. Den ene pga. dødsfald. Vi 
er derfor på 220 kontingentbetalende og 
25 ægtefæller. Og det går rask videre. 
Allerede indtil nu har vi fået 4 nye med-
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lemmer. 
Økonomisk har det også været et fint år. 
Det er ikke lykkedes os at bruge så man-
ge penge. Vi har måttet aflyse en bustur, 
som efterhånden koster os knap 3.000. 
Årets overskud blev rigtig fint, men det 
må kassereren hellere fortælle nærmere 
om. 
Bestyrelsesarbejdet fungere rigtig fint. Vi 
har et godt hold, som arbejdet fint sam-
men. Jeg skylder en tak til gruppen for 
dens arbejde. 
Vore ture. Her var programsat 34, hvor 
kun en enkelt bustur blev aflyst. Det var 
det med så mange i bussen i lang tid. 
Det var ikke rigtigt Corona ansvarligt. Vi 
har stadig fornøjelsen af at se, at 20 på 
en tur ikke er ualmindeligt. Og så et lille 
hjertesuk. Kunne flere finde ud af at køre 
sammen, ville det hjælpe på evt. parke-
ringsproblemer og også at slangen ikke 
blev alt for lang ved køreture. 
En del af vores aktiviteter udadtil har væ-
ret aflyst (kulturnat, Green Screen). An-
dre er blevet gennemført med stor suc-
ces (Universe). Som noget nyt har vi sid-
ste år været med med 3 mand på 2 ture 
med biblioteket. De kaldte deres ture 
"Under åben himmel”. 
Vores samarbejde med DOF Sønderjyl-
land er fint, og vi har flere projekter, hvor 
vi arbejder sammen. Fx det lysegrønne 
råd, fugleture og engfugleprojektet. Vi 
deltager også årligt i et møde med natur-
styrelsen. 
Vi har i 2021 gennemført en konkurrence 
om, hvem der fik taget fotos af flest fug-
learter. Der kom rigtig mange fotos ind, 
og der blev gjort store anstrengelse for at 
nå det højeste tal. Konkurrencen viste 
også med al tydelighed, at vi i OAS har 
rigtig mange dygtige fotografer. Billeder-
ne ligger nu på vores hjemmeside under 
et link. 
Problemerne med ødelæggende af mur-
sejlernes reder er endnu ikke i orden. 
Det er galt både ved slottet og kasernen, 
hvor alle de eksisterende reder fjernes. 
Det er de vigtigste steder, hvor de har 

ynglet. På slottet var det aftalt, at der 
som erstatning skulle hænges en rede-
kasse, vistnok med 8 reder. Kasserne er 
hængt forkert op, så æggene falder ud. 
Det er sørgeligt, at vi må se endnu en art 
forsvinde fra byen. 
Projektet med stor skallesluger fortsætter 
ufortrødent. Yngle succesen i ca. 23 kas-
ser ligger nogenlunde stabil. Vi har sidste 
år fået 10 kasser fra DOF kvit og frit. Vi 
mangler bare at få dem hængt op. Er der 
nogen frivillige hjælpere, vil vil blive me-
get glade. Der er også en del gamle kas-
ser, som skal flyttes til andre steder, fordi 
de aldrig er blevet brugt. 
Vores medlemsblad Panurus er i gode 
hænder hos Viggo. Vi får hver gang lavet 
et godt blad, men efterlyser stadig nye 
indlæg. Husk det er jeres blad. 
Vi har på det seneste været involveret i 
et større projekt med solceller omkring 
Mjang. Opstillingen kan gå ud over ud-
sigten over Mjang Dam. Vi har derfor fået 
lovning på et tårn og en P-plads, så vi 
stadig kan se, hvad der ligger på søen. 
Selve udsigten over Torup Made skulle 
forblive intakt. 
Havørnene i Sønderjylland havde det 
vanskeligere i 2021 end i 2020, og der 
var alene 9 flyvefærdige unger, som for-
lod rederne mod 13 i 2020. De gik bedst 
mod SØ, hvor der var pæn succes om-
kring Haderslev og på Als. I Sdr. Hostrup 
lykkedes det dog ikke, idet den gamle 
han var død i 2020 efter 25 ynglesæso-
ner og 37 unger som beskrevet i Panu-
rus nr. 4 af Jesper Toft. Et nyt par for-
søgte i 2021, men det lykkedes ikke før-
ste gang. 
Vi har fortsat samarbejde med Folkeuni-
versitetet via Jan Zimmermann. Her er 
aftalt en temadag ”Fuglenes ABC”. Det 
starter d. 17. sept. kl.10.00 og varer til 
kl.16.00. Foredragsholderen er Bjarne 
Bo Jensen fra Fyn. 
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LIDT OM SKARVEN 
Af Peter Schwartz Jensen 

I  vintermånederne ser man af og til et 
større antal skarver svømmende helt 

tæt sammen i Alssund mellem de to bro-
er i Sønderborg, og jeg har spekuleret 
på, om det mon er parringsadfærd, en 
jagtteknik eller noget helt tredje. 
 
Så jeg har søgt lidt på nettet. 
På dofbasen.dk kan man trykke på 
Links, vælge Danmarks fugle, finde 
Skarv og trykke på Vælg art. 
Her kan man bl.a. læse, at det faktisk 
først er i de senere års milde vintre, at 
nogle af vores hjemlige mellemskarver 
overvintrer i Danmark. Samtidigt får vi 
besøg af storskarver fra især Norge. 
Skarven blev udryddet hos os i 1870’er-
ne, men genindvandrede i 1938. Efter en 
fredning i 1980 steg bestanden kraftigt i 
nogle år og har siden 1993 ligget nogen-
lunde stabilt på ca. 40.000 par (se dog 
længere nede). 
 
På mst.dk kan man trykke på Natur & 
Vand, vælge Natur og herunder trykke 
på Artsleksikon, hvor man vælger Fugle 
og trykker på Skarv.  
Her fortælles, at skarven lokalt har skabt 
problemer for især det kystnære fiskeri, 
og der er derfor udarbejdet en forvalt-
ningsplan for skarven. 
Der må ikke bedrives egentlig jagt på 
den, men hvis man uden held har forsøgt 
at afværge skarvens skader på anden 

måde, må man skyde den inden for 500 
m fra faststående fiskeredskaber. 
Der omtales en undersøgelse, der viser 
hvilke fiskearter, der især bliver fanget af 
skarven. 
Nederst på siden er der et link til Forvalt-
ningsplanen, der er på 50 sider. 
På s. 35 i denne skrives, at skarverne 
efter ynglesæsonen kan ses dagraste i 
store flokke i de danske farvande. 
 
På Novana.au.dk kan man følge over-
vågningen af vandmiljøet og naturen. 
Ved at trykke på Fugle, vælge Fugle 
2018-2019, trykke på Ynglefugle og væl-
ge Ynglefuglearter kan finde Skarv, som 
man trykker på. 
Her kan man se, at antallet af ynglepar i 
perioden 2014 – 2019 har ligget omkring 
knap 32.000 (altså lavere end nævnt 
ovenfor). 
I de senere år er der hvert år blevet ned-
lagt 5-6000 skarver. 
Af referencelisten fremgår bl.a. flg. gratis 
bog, ”Skarven”, som kan downloades 
her: 
https://www2.dmu.dk/Pub/MB17.pdf. 
Bogen er fra 2009, på 103 sider og skre-
vet af Thomas Bregnballe. 
Den handler bl.a. om bestandens udvik-
ling og udbredelse og derudover om 
skarvens indflydelse rundt omkring i lan-
det, og udviklingen i forvaltningsplanerne 
og planernes virkning. 

https://www2.dmu.dk/Pub/MB17.pdf
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På s. 45 og 62 anføres, at skarver både 
fisker alene og i grupper. I flok jager de 
især små stimefisk. 
 
Enkelte gange har jeg set, at de fleste 
skarver i en flok på Alssund dykker inden 
for et kort tidsrum, men oftest driver / 
svømmer de bare sammen. Så ovenstå-
ende får mig til at tro, at jeg enkelte gan-
ge har set skarver jage i flok, men at det, 
jeg ser mest, er, at de dagraster. 

(Se også dof.dk  -  red) 
 

SKARVEN GIK TILBAGE I 
DANMARK I 2021 
 
Ynglesæsonen 2021 bød på knap 1.000 
færre ynglepar sammenlignet med året 
før. Havørne er de senere år mærkbart 
begyndt at påvirke livet i skarvkolonierne, 
hvor skarverne på grund af rovfuglene 

kommer senere i gang med deres 
familieliv og får ringere ynglesuc-
ces. 
 
Se artiklen her: 
www.dof.dk/om-dof/nyheder?
nyhed_id=2040 
 
 
Danmarks skarvbestand toppede omkring 
år 2000 med rundt regnet 42.500 par.  
Foto: Jan Skriver.  

KOMMER STORKEN SNART 
Af Kaj Abildgaard 

J a, det kan man godt spørge om? Ti-
derne er ikke, som de var i gamle 

dage. Da sang vi om storken, at den van-
drede rundt ved Nilens enge. Nu har Ni-
len for det første mistet en stor del af sit 
vand. 
 

Endelig har storken fundet ud af, at det 
ikke kan betale sig at flyve helt til Afrika. 
Det var både besværligt og ikke mindst 
farligt. Nu overvintre mange storke på 
lossepladserne i Spanien. 
 

Det gør også, at de hurtigere kan tage 
nordpå til deres ynglepladser. Det har 
både Frankrig og Holland nydt godt af. 
Her er storkebestanden øget. Til gen-
gæld ser det lidt mere sløjt ud østpå. 
f.eks. i Polen. 
 

Ja, men hvornår kan vi så forvente stor-
ken i Danmark? Jeg stiller spørgsmålet, 
fordi der i JV står, at nu er storken an-
kommet til Eggebek lige syd for Flens-
borg. Faktisk kom den (hannen) allerede 
d. 4. jan. 
 

Der er efterhånden opstillet en del reder 
langs grænsen på den danske side. Stor-
ken er ikke meget for selv at bygge rede, 
så derfor er alle de reder vi ser kunstige. 
Sidste år var der en pæn del af disse 
reder, der blev besat. Storken vender 
ofte tilbage til ”sin gamle rede”, så derfor 
er der store forventninger til i år. 
 
Hold nu godt øje med den, og se om du 
kan blive den første til at indberette den i 
Danmark. 
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ÈN ER GODT… TO ER ... 
Af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 

V i kender det alle sammen. Skal da-
gens tur foregå alene eller skal vi ud 

med en ”ligesindet”. Er du alene foregår 
det ABSOLUT kun på dine præmisser – 
hurtigt – langsomt – èn lokalitet eller 
mange. Nye årsarter eller bare en tur 
rundt i det sønderjyske. 
Med flere deltagere skal det ”aftales”: 
Hvor, hvornår, hvad osv. 
Dette indlæg er bare en lille historie om 
mit venskab med Bjarne Hove-Jensen – 
en ”års-art-birder” fra Grenå. Stille og 
rolig – men alligevel! 
Jeg lærte ham at kende, da vi første 
gang efterstræbte mellemflagspætten i 
Gråsten. Han er en dedikeret fuglemand, 
der gerne vil se/finde alle sjældne/
bemærkelsesværdige fugle i Danmark.  
Han ER speciel – ikke pga. hans tilgang 
til fugle eller noget – MEN pga. at han 

kun tager rundt i Danmark med DSB og 
lokale busser (ejer ingen bil). Så skal han 
se en islom ved Hirtshals, så hedder den 
det første tog ud af Grenå kl. 05.15 for at 
ankomme i området kl. 08.50 eller lign. i 
det ”rette lys”. Så klarer han den der fra 
med bus, gå ben eller lignende. Impone-
rende! 
Han vil gerne til Sønderjylland et par 
gange om året pga. vores fauna. Da vi fik 
et godt forhold til hinanden ved ”første 
mellemflagspætte møde” i Gråsten, kon-
takter han mig gerne, når ”tiden er til 
det”, Senest her i januar 2022, hvor mel-
lemflagspætten m.m. pressede sig på. 
Han ankom til Gråsten tirsdag den 25/1 
med minimal oppakning og blikket rettet 
imod ”2 gode dage i DET SØNDERJY-
SKE” med udgangspunkt i mellemflag-
spætten. Ønsket var 4 årsarter: mellem-

Berømt foto af mellemflagspætten i Gråsten 
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Annonce  

flagspætte, korttået træløber, hvidøjet and 
og fyrremejse! Gerne også nilgås, trane 
og lille flagspætte. 
Vi startede ud i Gråsten, men 3 timer ved 
det optimale sted (ellesumpen) gav intet. 
0-bon. Ingen mellem-, men dog kort-. 
 
Så tog vi til Kiskelund plantage efter hvid-
øjet and, Ti minutter, og BANG: der lå 
den. I søen som den skulle! 
Således opløftet tog vi tilbage i retning 
imod Gråsten. Klokken var mange, men 
lyset var en smule med os. Vi stoppede i 
Kværs Plantage, og ”løb” efter fyrremej-
sen i den SV ‘lige ende af plantagen. Hel-
det var med os, da 2 fyrremejser kom 
flyvende fordi – endda med musik. 
3 af 4 arter på førstedagen var ikke ringe, 
men mellemflagspætten manglede stadig! 
Vi aftalte at mødes igen kl. 8 i Ellesumpen 
i Dyrehaven næste morgen. Vi fandt hin-
anden ved 8.45-tiden i området, og plud-
selig var vi heldige! 2 indflyvende mellem-
flagspætter (han og hun) viste sig. Samti-
dig dukkede 2 fugle-folk fra Rørvig op + 
”Munken” (… manden med flest arter i 

Danmark - enormt hyggelig fætter!). Fug-
lene var meget ”stille” og kunne ses i ca. 
en halv time i samme træ uden mange 
”dikkedarer”. 
 
Efter dette gode øjeblik besluttede Bjarne 
og jeg at tage til Draved skov efter mulig 
lille flagspætte. 
Men vi ankom jo kl. ca. 11, og det var ikke 
særligt optimalt. Alligevel lykkedes der 
Bjarne at se dagens nr. 2 mellemflag-
spætte ved ankomst. Lidt senere lykke-
des det så også for mig – så 2 mellem- på 
2 lokaliteter samme dag er vel OK. 
Vi efterstræbte også stor tornskade, trane 
og blå kærhøg i Kongens mose efterføl-
gende. Vi var kun heldige med en flot blå 
kærhøg – han ved det store fugletårn. 
Således beriget kunne vi vende næsen 
hjemad imod Gråsten med Bjarnes 4 nye 
årsarter. Jeg er sikker på, at han igen 
melder sin ankomst senere i Sønderjyl-
land., når tid er! 
Indtil da må vi mødes til ”Skagen-træf” i 
slut april og uge 42 i Blåvand ! 
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FILMANMELDELSE 
Anmelder: Lars Peter Hansen 

The Big Year.  
(Amerikansk komedie. 2011.  
Varighed: 100 min) 
 

B åde deltagere og ikke-deltagere i 
sidste års OAS fotokonkurrence vil 

nyde den morsomme og smukt fotografe-
rede film, The Big Year. En amerikansk 
film som humoristisk beskriver vores 
hobby på en elskværdig måde, hvor de 
tre herrer på filmplakaten - ” ULTIMATE 
BIRDERS” - går efter at spotte flest fug-
learter i løbet af et kalenderår. Hvem 

vinder, og bliver sidste års rekord 
på 732 arter overgået? Dilemmaer-
ne står mellem familieliv, ambitioner og 
besættelsen af at spotte de sjældne ar-
ter. Alle stater i USA og Canada indgår i 
konkurrencen. I højt tempo læres de en-
gelske navne på fuglene, og deltagernes 
registrerede antal følges løbende. Spæn-
dingen består, og filmens tekniske afslut-
ning er elegant med fotos af alle vinde-
rens fugle i et forrygende tempo sammen 
med rulleteksterne. 
Se filmen, og lær nogle nye arter på en 
sjov og anderledes måde. 
 
Filmen har siden 2017 kunnet ses på 

streamingtjenesten, Netflix Danmark, 
med danske undertekster. 
På NARBA (North American Rare Bird 
Alert)s hjemmeside http://narba.org/big-
year-standings  kan du se de efterfølgen-
de års rekorder! 

http://narba.org/big-year-standings
http://narba.org/big-year-standings
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MURSEJLERNE FÅR ENDNU EN CHANCE  
Af Kaj Abildgaard 

D en store katastrofe for mursejlerne 
ved slottet synes nu afværget. 

Slottet skulle jo have nyt tag, og leve-
randørerne af tagstenene havde betin-
get sig, at der skulle laves en spærring 
lige under tagstenene, for at de kunne 
afgive garanti for taget. 
 
Jeg havde derfor forhandlet med de 
involverede parter, hvad man så kunne 
gøre. Slotsstyrelsen er meget negative 
overfor, at der i stedet for skulle hæn-
ges kasser op. 
 
Alligevel blev der forsøgt med en kas-
se med 8-10 reder på række. Indrøm-
met, den så ikke for køn ud i ubehand-
let træ. At den så blev sat op, så den 
hængte lodret, gjorde det ikke bedre. 
Det var stor risiko for, at æggene ville 
trille ud. 
Man foreslog så en løsning, hvor 7-8 

cm af spærringen under tagstenene 
blev fjernet for hver meter, og det skul-
le ske på 3 sider af slottet. 
 
For at mursejlerne skulle føle sig godt 
modtaget, har vi købt en pude med 
dun. Disse dun skulle så puttes i rede-
hullerne, så mursejlerne ikke skulle 
bruge så meget tid på at samle rede-
materiale og hurtigere kunne komme i 
gang med æggelægningen. 
 
Det bliver spændende at se, hvordan 
det spænder af. Mit gæt er at halvde-
len af Sønderborgs mursejlere hidtil 
har ynglet ved slottet. 
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Annonce  

MANGLER DU FUGLEKASSER 
Af Kaj Abildgaard 

D et er spændende at have fuglekas-
ser i sin have og se, om der kom-

mer nogle fugle, som vil bo i dem. 
Og hvor kan du så købe kasserne. 
Mange steder synes jeg, at priserne 
ligger i den høje 
ende. 
 
På adressen Au-
bækvigvej 2, 6200 
Aabenraa bor Hans 
Erik Lock. Han la-
ver kasser til man-
ge forskellige fugle. 
De bliver lavet af 
nogle plader, som 
er meget vejrbe-
standige og til rime-
lige priser. 
 
Lock har annonce 
(side 3) i Panurus 
og til gengæld får vi 
mange kasser 
uden beregning. 
Jeg har for ikke 

længe siden afhentet 2 uglekasser og 2 
kasser til tårnfalke.  
Du kan ringe til ham og bestille kasser 
eller du kan tage ud og se hans lager. 

Han Erik Lock med et lille udvalg af hans redekasser 
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OPSÆTNING AF REDEKASSER 
Af Kaj Abildgaard 

S å har vi atter gang i opsætning af kasser til stor skal-
lesluger. Vi fik 10 kasser fra DOF, Kbh. Heraf er nu 

opsat de første fem. Km Hagen Andersen var manden på 
stigen. 
Udover opsætningen er der en del kasser, som er gået i 
stykker og andre har ikke været benyttet. De vil blive pillet 
ned og muligvis opsat andre steder. 
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FORMANDENS PIP 
Af Kaj Abildgaard 

H vad er natur? 
Det kan man godt blive noget 

uenige om. 
Når kommunen eller andre offentlige 
instanser vil have mere natur, så tæn-
ker de på områder, hvor folk i alminde-
lighed kan komme ud og opleve natu-
ren. Det kan være gangstier, cykelstier, 
ridestier osv. 
Når de "grønne" ønsker mere natur, så 
er det områder, hvor dyr og fugle kan 
være i fred for menneskelige aktivite-
ter. 
Da Kær Vestermark i sin tid blev fre-
det, var det Naturfrednings mening at 
området skulle henligge som et fint 
naturområde. Fri for bebyggelse og en 
masse andre aktiviteter. Kommunen 

derimod så chancen for at placere 
mange forskellige ting, så folk kunne 
komme ud i naturen. Måske i og for sig 
mange gode ting, men ting, som ikke 
var til gode for den egentlige natur. 
For nylig så jeg også nogle planer om 
at etablere et fint naturområde. Det 
skulle friholdes for landbrugsdrift. Der 
kunne komme lidt skov og en fin eng. 
Sidstnævnte et sted, hvor man ville 
kunne se viber, lærker og dobbeltbek-
kasiner. Straks kom forslaget fra kom-
munen om anlæggelse af stiforløb. 
 
Som en klog mand fortalte mig. Men-
neskerne er naturens værste fjende. 
 

Kær Vestermark 
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I  1960’erne fik giftstof-
fer som DDT lokale 

bestande af vandrefal-
ke og havørne til at 
kollapse. Hvordan ser 
det ud i dag med miljø-
fremmede stoffer i fug-
learter, som udgør sid-
ste led i fødekæden? 
Det skal døde musvåger og natugler 
hjælpe med at give et fingerpeg om. Sta-
tens Naturhistoriske Museum opfordrer 
danske ornitologer til at indsamle døde 
eksemplarer af de to arter og derpå kon-
takte museet. 
Sådan gør du, hvis du finder en død 
musvåge eller natugle. 

• Put fuglen i en plasticpose. 

• Læg en seddel i posen med angivelse 
af dato for fundet, lokaliteten for fundet 
og dit navn 

• Læg posen med fuglen og sedlen i 
fryseren. 

• Kontakt Statens Naturhistoriske Muse-
um for en aftale om afhentning eller 
aflevering. 

(Den dødfundne fugl skal helst være 
frisk, f.eks. dræbt af en bil og fundet i 
vejrabatten eller måske dræbt ved kollisi-
on med en rude.) 
Man er interesseret i døde individer fra 
alle årstider og fra alle dele af Danmark. 
Det er vigtigt for os, at vi får mulighed for 
at undersøge både trækfugle og yngle-
fugle blandt musvåger og natugler, fordi 
de to kategorier kan være forskelligt ek-
sponeret for giftstoffer i deres miljø, siger 
Peter A. Hosner, der er professor og ku-
rator for fuglesamlingerne på Statens 
Naturhistoriske Museum. 
Musvåger og natugler er nøglearter med 
hensyn til at påvise gifte og kemiske stof-
fer i miljøet. Det aktuelle projekt vil forsø-

ge at undersøge forekomsterne af flere 
tusinde miljøfremmede stoffer. Projektet 
er proaktivt forstået på den måde, at det 
vil undersøge problemerne med miljø-
fremmede stoffer, før der sker ulykker, 
hvor bestande af rovfugle og ugler bliver 
påvirket og lider omfattende skade. 
Der vil blive taget prøver af lever og mu-
skulatur af de dødfundne eksemplarer, 
som museet modtager. Prøverne vil blive 
sendt til analyse på Naturalis Biodiversity 
Center i Leiden i Holland. 
Resultaterne af det store internationale 
tjek af Europas musvåger og natugler vil 
dog nok først foreligge om 2-3 år. 
Når prøverne af lever og muskulatur er 
taget, vil fuglene blive præpareret som 
videnskabelige præparater og komme til 
at indgå i museets samlinger. 
Hvis du finder en nyligt død musvåge 
eller natugle, kan du for nærmere aftale 
kontakte: 
Jan Bolding Kristensen,  
forskning og samlinger,  
Statens Naturhistoriske Museum 
Tlf.35321032 
Email: jtbkristensen@snm.ku.dk 
 
Peter A. Hosner,  
professor og kurator for fuglesamlingerne 
på Statens Naturhistoriske Museum 
Tlf. 52 75 32 
48Email: peter.hosner@snm.ku.dk 

HVAD SKAL VI GØRE, HVIS VI FINDER EN 

DØD MUSVÅGE ELLER NATUGLE? 

mailto:jtbkristensen@snm.ku.dk
mailto:peter.hosner@snm.ku.dk
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MICHAELA 
Af Viggo Petersen 

M ichaela er ikke kun titlen på en 
tysk popsang med Bata Illic fra 

’72. Michaela er også navnet på én af 
de fire storkeunger, der blev udstyret 
med en GPS sender i sommeren 2021 
 

Siden har vi kunnet følge deres færden 
på Animal Tracker (app der kan hentes 
gratis). 
For en af storkene endte rejsen i nabo-
ens gylletank. En anden har overvintret  
i Spanien og en fløj i en højspændings-
ledning på vej sydover. 
Men Michaela har siden hun forlod re-

den ved Roskilde rejst gennem 19 lande 
og har i skrivende stund tilbagelagt ca. 
15000 km. 
Vinteren har hun tilbragt sydøst for Jo-
hannesburg i Sydafrika. På nær nogle 
afstikkere  på nogle hundred km, har 
hun opholdt sig i det samme område 
hele tiden. Hvis man studerer satellitkor-
tene over området, ligner det mest farm-
land med spredte gårde og småbyer. 
Michaela har på det seneste bevæget 
sig længere nordpå og opholder sig lige 
nu i Krüger Nationalpark.  
Det bliver spændende at følge med når 
hun for alvor starter trækket mod nord. 
Mon hun overlever turen? Mon hun 
kommer tilbage til Danmark? 
 
 
 
 
 
 
Følg selv med på Animal Tracker. Hent 
app’en og søg på Michaela eller 1E41 
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I  anledning af kronprinsesse Marys 50 
års fødselsdag har Verdensnaturfon-

den doneret et større beløb til naturind-
sats. Nogle af pengene vil blive brugt på 
forbedring af sortternernes forhold i Tøn-
dermarsken. 
Sortternen har tidligere været udbredt i 
Danmark, hvor der omkring år 1800 må-
ske var et par tusinde. Ud over Vejlerne 
ses den næsten kun omkring Tønder-
marsken. Sidste optælling af arten gav 
50-80 ynglepar. Da det så værst ud, var 

yngletallet nede omkring 30. 
Et af de sidste steder, hvor man har hjul-
pet fuglen, er ved Bremsbøl sø nær 
grænsen til Tyskland. Her har man ud-
lagt en række kunstige flåder, hvor fugle-
ne kunne yngle. 
Pengene fra gaven vil blive brugt til yder-
ligere af udlægge yngleflåder. Uden 
hjælp vil ternerne yngle på åkandeblade 
eller anden vegetation, hvor der kan væ-
re risiko for oversvømmelse og angreb af 
rovdyr. 

MILLIONER TIL NATURPROJEKT 
af Kaj Abildgaard 

https://novana.au.dk/fugle/fugle-2018-2019/ynglefugle/ynglefuglearter/sortterne/ 

H vidhovedet and er nu set for 1. gang 
i Danmark. 

Det var en af de arter, som man i mange 
år havde set frem til ville dukke op. 
Den 14. og 15. feb. og måske senere er 
den iagttaget ved Selsø Sø i Hornsher-
red. 
Det har selvfølgelig tiltrukket fugleentusi-
aster i 100 vis. 
Den hvidhovedet and er en dykand, 43-
48 cm lang. Hannen har et hvidt hoved 
med sort krone, et blåt næb og rødgrå 

fjerdragt, mens hunnen adskiller sig med 
sit mørke næb. 
Den hvidhovedet and finder man normalt 
i Sydeuropa. Den er dog tidligere blevet 
set i Polen. 
Den har ved Selsø sø slået sig sammen 
med en amerikansk skarveand, som er 
en invasiv art. Det betyder, at sidstnævn-
te sandsynligvis bortskydes bl.a. fordi 
man frygter, at den parrer sig med hvid-
hovedet and, hvis den kan finde en så-
dan hun. 
Afsted med jer der tæller dk-arter. 

HVIDHOVEDET AND 
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GÆT’N FUGL 
Løsning på GÆT’N FUGL i Panurus nummer 2021-4: 

GÆT’N NY FUGL 

Fakta (DOF basen) 
 

Bjerglærken er en 16 centimeter stor 
spurvefugl fra lærkefamilien, der er 
udbredt i Amerika, Nordafrika og Eura-
sien. Arten yngler ikke i Danmark, men 
en del fugle overvintrer her – specielt i 
kystnære egne i Vestjylland og Nordjyl-
land. Her optræder den ofte i småflok-
ke  

Vingefang: 30-35 cm 
Længde: 16 cm 
Vægt: 33-45 g 
Kuldstørrelse: 4 æg 
Antal kuld:1-2 
Rugetid: 10-14 dage 
Ungetid: 12 dage  

Løsningen var en juvenil bjerglærke. 
Her har du den voksne udgave. 

Foto: Oliver Laursen 

”di-dyi, di-dyi”  

javascript:PopupService('../ART/forklaring.php?aktion=fakta&artssider=yes%27,%27800%27,%27600%27,%27scrollbars=yes%27);
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D en sorte ibis ses med mellemrum i 
Danmark typisk enkeltvis. 

For tiden gæster den området omkring 
Ribe. 
 
Kendetegn 
Længde 55-65 cm og vingefang på 88-
105 cm. Har det karakteristiske spove-
agtige nedadbøjede næb og minder i det 
hele taget meget om en forvokset Stor 
Regnspove. Fjerdragten giver et mørkt 
indtryk, men adulte fugle har smukke 
changerende farver i grønt og rosa.  
Ungfuglen har ikke de smukke metalli-
ske farver og virker derfor meget mere 
mat, men giver dog et lysere indtryk på 
undersiden.  
 
Udbredelse 
Er udbredt i alle kontinenter; Sydeuropa, 
Centralasien, Amerika, Afrika kort sagt i 
regionerne, hvor der er varmt. 

Bestanden i Europa anslås til at være på 
7-9.000 par. 
 
Føde 
Mindre vanddyr, padder, småfisk og in-
sekter, men også små slanger figurerer 
på menukortet. 
 
Levested 
Oversvømmede lavvandsområder/enge/
kær - gerne med stor vegetationsrigdom 
synes at være iblandt de foretrukne bio-
toper. 
 
Jizz 
Ser du en stor mørk storspove, skal du 
være på dupperne 
 
 
Foto: Sort ibis med frø 
Louise D Johannsen, Ribe 2022 

Sort ibis  (Plegadis falcinellus) ) 
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”I SAMME OMRÅDE SOM SIDSTE ÅR” 

Af 6400LPH      Foto: 6400HH, 6400PSJ, 6400KBJ og 6400LPH 

H ermed en opfordring til at kigge i 

DOF-basen, inden du planlægger 

en tur i felten.  

 

 

Ovennævnte tekst i kommentarfeltet til 

en observation i DOF-basen fra den 27. 

februar medførte, at vi fire 6400

(Sønderborg) observatører mødte hinan-

den på den aktuelle biotop dagen efter, 

passende udstyret med kikkert og foto-

apparat. Teksten havde tilsyneladende 

lokket flere af sted på samme tid! 

Til .....?..... plantage 

Læseren kan ved at klikke ind på DOF-

basen under den 27.2 se, hvem der er 

ophavsmand (m/k) til den udfordrende og 

lokkende titel i kommentarfeltet. Indtast-

ninger fra den 28.2 viser et sæt fotos fra 

vores observationer af samme fugl. En 

rigtig god træning i at anvende DOF-

basen. 

 

 

 

 

 

 

Om fuglen kan fremhæves, at den er 

urolig og flaksende som sin nordlige fæt-

ter – den sædvanlige fuglekonge, og de 

to kan ikke adskilles ved adfærd eller 

flugt/flyvemønster.  Man skal tæt på for 

at se, at der er tale om en Rødtoppet 

fuglekonge. Det karakteristiske kontrast-

rige ansigt med et markant hvidt øjen-

bryn, gulgrøn – oliven - til bronzefarvet 

skulder afslører den. Den rødtoppedes 

sang er i øvrigt lidt kraftigere, mere me-

tallisk end fuglekongens. Og undertiden 

startende i et lidt lavere toneleje end fug-

lekongens. ”Fugle i Felten” har fine be-

skrivelser af forskellene mellem deres 

sang og kald – som i praksis kan være 

svære at skelne, da de ligger i et højt 

toneleje – ofte ved grænsen af det men-

neskelige øres høreevne. Har du mulig-

hed for at optage sangen på mobiltelefo-

nen, kan en lydoptagelse evt. hjælpe til 

identifikation. Forskellen mellem rødtop-

pet fuglekonge (Firecrest) og fuglekonge 

(Goldcrest) sang ses på disse skemati-

serede sonogrammer fra ”RSPB Guide 

to Birdsong” af Adrian Thomas. Den 

 

I samme område som sidste år 

 

Et millisekunds pause 
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rødtoppedes sang varer 2-3 sek. med 6-

8 toner/sek. og fuglekongens sang er lidt 

længere på 3-4 sek. Den rødtoppedes 

sang minder lidt om gulspurvens rytmi-

ske start – blot i et noget højere toneleje. 

Der er naturligvis udført grundige lydun-

dersøgelser af forskelle mellem de to 

arters sang. Undersøgelser af denne 

type skal findes i landene syd for os, 

hvor begge arter er hyppigt ynglende. 

Allerede i 1974 kunne man finde følgen-

Endnu en kort pause mellem grenene 
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de artikel ”Der Gesang von Winter- und 

Sommergoldhänchen (Regulus regulus, 

R. ignicapillus) am westlichen Bodensee” 

af P.H Becker (Die Vogelwarte 

27,1974:233-243). Forskelle i sangstruk-

turen beskrives på baggrund af lydopta-

gelser fra tidsrummet 1966-67 og 1972-

73. I arbejdet noteres endvidere, hvorle-

des begge arter reagerede med øget 

sang, hvis der var en rivaliserende han i 

nærheden. 

Det er altid godt at kunne fuglenes navne 

på andre sprog. Den rødtoppede fugle-

konge hedder på latin ” R. ignicapil-

lus” (ignis=ild; capillus=hår). På tysk, jf 

artiklen: ”Sommergoldhänchen”. Og 

kommer I længere sydpå som til Italien, 

da er det en ”Fiorrancino” og på fransk 

lyder den det kække navn ”Roitelet triple 

bandeau”. 

I DOF-basen er vore observationer mar-

keret med lyseblåt, hvilket angiver at den 

aktuelle fugl er tidligt på færde – normalt 

ankommer den først en måned senere. 

Rødtoppet fuglekonge var en af de 18 

arter, der i Atlas III undersøgelsen fik 

særlig opmærksomhed. Det konkludere-

des, at der var tale om en mere end 10-

dobling af ynglende rødtoppede fugle-

konger i forhold til Atlas II 20 år tidligere. 

På lang sigt forventes det, at der kommer 

flere af disse smukke fugle, når flere 

blandskovsområder får lov til at stå urør-

te. 

I felten når man ikke at bestemme kønnet – isse-
stribens farve er afgørende 

: Et  utroligt uroligt gemyt 
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JEG HAR LISTET DE RESPEKTIVE LINKS OP HERUNDER. 
 

Stor hornugle: www.dof.dk/oplev-fuglene/ugletv 
 

Havørn: www.dof.dk/oplev-fuglene/ornetv 
 

Hvid stork: www.tvsyd.dk/storkereden 
 

Fiskeørn: https://naturstyrelsen.webstream.dk/  

V i har i gennem en årrække kunnet 
følge henholdsvis havørn, stor horn-

ugle og stork på tv. 
To af fuglene er faktisk sønderjyske, 
nemlig storkene i Smedager og stor 
hornugle fra en grusgrav et sted i Søn-
derjylland. Havørnen er fra Fugleværns-

fondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på 
Lolland . 
Naturstyrelsen sender fra en fiskeørnere-
de i Gribskov. Reden ser dog lidt medta-
get ud, det er jo nok Nora der har været 
på spil. 
         Redaktøren 

BÆNKPRES 
Af Nora  og Henrik Henriksen 

Kanonfotograf Henrik Henriksen opleve-
de dette syn på en tur i Sønderskoven.  
Det giver ordet bænkpres en hel ny di-

mension. Der var i øvrigt et spættehul i 
træet så helt irrelevant er det ikke at brin-
ge billedet i Panurus. 

https://www.fuglevaernsfonden.dk/
https://www.fuglevaernsfonden.dk/
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Annonce  

GÆT EN FUGL (UGEAVISEN) 
Af Kaj Abildgaard 

S tort set hvert år gennemfører vi en 
gættekonkurrence sammen med 

Ugeavisen. Vi har den 8. marts afslut-
tet konkurrencen. 

 

Vinderen af kikkerten, som 
er skænket af Bleshøy Op-
tik, blev Birthe Zimmer-
mann, Sønderborg.  
Hun vandt også i 2015, 
dengang var det et års 
medlemskab a OAS. 

2. og 3. præmien er 1 års gratis medlem-
skab af OAS og blev vundet af hhv. 
Kathe Tychen, Sønderborg og Linda 
Dorow, Nordborg. 
 

Der kom 444 besvarelser. Alle var dog 
ikke rigtige. Fuglen der skulle gættes var 
en sandløber, og billedet var leveret af 
Svend Ove Jensen. Skal man se sandlø-
bere, er strandene langs vestkysten det 
bedste sted. Her ses de pile af sted ger-
ne i småflokke. 

Sandløbere 
Foto: Svend Ove Jensen 
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FORSØG GIK HELT GALT 
Marianne Fajstrup, Journalist/Ingeniøren 

SNEDIGE HUSSKADER SABO-
TEREDE GPS-TRACKERE 

E n flok australske fløjtefugle fandt i 
løbet af 10 minutter ud af at fjerne 

de GPS-trackere, som forskere havde 
spændt på dem for at få mere viden 
om antipodernes svar på vores euro-
pæiske husskade. En særlig detalje 
er, at de hjalp hinanden. 
 
En klar kandidat til årets mest vellykkede  
En klar kandidat til årets mest vellykkede 
videnskabelige fiasko er allerede blevet 
publiceret i det australske tids-
skrift »Australian Field Ornithology«. 
Egentlig ville de tre forfattere have beri-
get læseren med detaljeret viden om den 
australske fløjtefugls bevægelsesmøn-
stre, som de ville tilvejebringe med nyt 
og avanceret udstyr til GPS-tracking. 
I stedet må de tre feltornitologer nøjes 
med muntert opgivende at beskrive, hvor 
hurtigt en flok fløjtefugle kan finde det 
svage punkt i nyt og avanceret udstyr til 
GPS-tracking og hjælpe hinanden med 
at slippe fri af det seletøj, der holder ud-
styret på plads. 
»Under vores pilotstudie fandt vi ud af, 
hvor hurtigt fløjtefuglene finder sammen 
om at løse et problem for gruppen. I lø-

bet af de første 10 minutter, efter vi hav-
de spændt trackerne på, så vi en voksen 
hun uden tracker, der brugte sit næb til at 
åbne seletøjet på en yngre fugl. I løbet af 
nogle timer var de fleste trackere blevet 
afmonteret,« skriver Dominique Potvin, 
en af de tre feltornitologer, der kom til 
kort over for fløjtefuglene. 

 
Små trackere og berøringsfri oplad-
ning 
Ornitologerne havde ellers opfundet et 
særligt "seletøj" til at montere GPS-
trackere på fuglene, som sikrede både 
dataindsamling og dyrevelfærd. Deres 
nyskabelse er en låsemekanisme, som 
kan udløses med en fjernstyret magnet 
på de foderpladser, som fuglene er ble-
vet trænet med lokkemad til at opsøge. 
Det var denne låsemekanisme, der viste 
sig at være det svage punkt, som fuglene 
så hurtigt fandt ud af at lirke op. 
Trackerne kan også oplades berøringsfrit 
på foderpladserne, så forskerne ikke be-

Australsk fløjtefugl, (Gymnorhina tibicen.)  
Illustration: Gnangarra (CC BY 2.5 AU) 

(a) Seletøjet med trackeren. Den hvide cirkel viser 
det svage punkt, som fuglene brød op. Foto: Rob 
Appleby. (b)-(d) Seletøjets lukkemekanisme er 
designet til at kunne udløses med en mag-
net. Illustration: Dominique Potvin 

https://www.birdlife.org.au/afo/index.php/afo
https://www.abc.net.au/news/2022-02-22/magpies-show-cooperative-behaviour-by-removing-tracking-device/100851458
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høver stresse fuglene ved at have dem i 
hånden mere end én gang, når trackerne 
skal monteres. Selve trackerne i dette 
forsøg er kun 15 mm lange. Ornitologien 
nyder generelt godt af, at GPS-udstyr er 
skrumpet så meget i størrelse, at det kan 
bruges til at følge fuglene tæt undervejs, 
og ikke kun ved spot-tjek af ringmærker. 
På det seneste er trackerne blevet små 
nok til at at kunne bruges på mellemstore 
fugle som den australske fløjtefugl, uden 
at vægten eller størrelsen belaster dens 
flyveevne eller bevægelsesfrihed. 

 
Det vides ikke, om de australske fløjte-
fugle har været uenige i den antagelse, 
eller om de bare ikke brød sig om udse-
endet af seletøjet eller den fremmede 
fornemmelse. Forskerne har ikke klare 
observationer af, hvordan viden om at 
åbne seletøjet blev spredt blandt fugle-
ne, eller hvem der var initiativtagere og 
projektledere i gruppen. De konstaterer 
dog, at den sidste fugl som blev frigjort 
fra sin tracker var den dominante han, 
der var tre dage om at slippe fri af seletø-
jet. Det åbner for den mulighed, at fugle-
ne var motiveret af at fjerne trackerne på 
deres "undergivne", mere end de havde 
et ønske om af frigøre sig selv af seletø-
jet. 
Men det stod dog hurtigt klart for ornitolo-
gerne, at fuglene som samlet gruppe 
havde et ønske om at skille sig af med 
trackerne. Og lige denne art havde så 
både viljen og evnen til at gennemføre 
planen. 

Fræk som en slagterhund 

Den australske fløjtefugl, Gymnorhina 
tibicen, kaldes på engelsk for Australian 
magpie, fordi den minder både af ud-
seende og adfærd om den europæiske 
husskade, Pica pica. De er ikke genetisk 
beslægtede, selvom begge tilhører den 
overordnede orden af spurvefugle. 
Men tilsyneladende har et økologisk sy-
stem brug for en mellemstor, sortbroget 
fugl, der er fræk som en slagterhund og 
mere intelligent end et småbarn, og vo-
res hjemlige husskade har tydeligvis en 
åndsfælle i den australske fløjtefugl. Den 
er bl.a. kendt for at "swoope" ned og chi-
kanere cyklister og fodgængere, der dri-
ster sig til at gå for tæt på reder i yngleti-
den. Den kan ligesom mange kragefugle 
kende forskel på individuelle mennesker 
og den kan bære nag. Fløjtefuglen kan 
desuden lege, tælle, fremstille værktøj og 
i det hele taget udføre en lang række af 
de adfærdspsykologiske opgaver og in-
telligenstests, som i stigende grad viser, 
at man ikke skal undervurdere fuglenes 
tankekapacitet. 
Og nu viser det sig så, at de australske 
fløjtefugle også kan samarbejde om at 
skabe en løsning på et problem, som de 
selv har observeret. Næste trin må være 
optagelse på ingeniørstudiet. 

Selve trackeren er 15 mm lang og vejer under et 
gram. Illustration: Dominique Potvin 

Den europæiske husskade, Pica pica, minder på 
mange måder om den australske fløjtefugl - bort-
set fra at den sidste har en varieret og velklingen-
de sangstemme. Illustration: Pierre-Selim (CC BY-
SA 2.0) 
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D enne spøjse og smukke fugl optræder faktisk næsten hvert år i det sønderjyske, 
selv om den er en sjælden, men alligevel årlig gæst rundt om i Danmark. Den 

yngler tæt på vore sydlige grænser i det gamle Østtyskland, Polen og de baltiske lan-
de. Nord for os skulle få par yngle på Øland. Det vil helt sikkert være en fugl vi vil se 
mere til fremover pga. klimaforandringerne. 
Den ynder at opholde sig i de åbne agerlands-landskaber med græsarealer, småkrat 
og –buske. Men den ses også ganske ofte fouragere omkring bygninger på f.eks. 
terrasser, fortove og grusveje. Her går den efter orme og insekter. Den er vagtsom, 
men egentlig ikke særlig sky. Man kan godt komme tæt på fuglen. 
Fuglen er egentlig kun lidt større end en solsort, men især i dens flugt virker den stør-
re pga. de bredde, afrundede vinger. Den flyver meget ”sommerfugleagtigt”. Men den 
er svær at spotte, når den hopper rundt i fødesøgning på jorden. 
Laver man en søgning inde på DOF-basen fra 2018 – 2022 i Sønderjylland optræder 
den faktisk hvert år. Den er set i månederne januar – maj, og igen fra oktober – de-
cember. Egentlig er den en ”Afrika-trækker”, men der dukker så alligevel nogle træk-
forvirrede fugle op hvert år. 
 
Data fra DOF-basen viser: 
 
2018  februar                 Nustrup, Haderslev (set af lokale over nogle måneder) 
2019  april & maj         Skast, Ballum  og Kværs plantage 
2019  oktober                  Kongsmark, Rømø 
2020  april                       Sølsted mose, Arrild, Nørresø ved Tønder 
2021  marts & maj          Tinglev, Nybøl 
2021 oktober & dec.     Havneby, Rømø, Bylderup (set over 1 måned),    
    Bov og Kruså (set over 1 måned) 
2022 januar & februar    Kruså, Råkær, Uge mark/Torp 

 
Kortet viser, at vi faktisk kan ”opdage” fuglen 
overalt i det sønderjyske. MEN  -  selvom vi ken-
der til dens opholdssted: f.eks. i Bylderup eller i 
Smedeby, Kruså er den bare total svær at op-
spore. Et villakvarter bliver alligevel ”et stort om-
råde”, når man vil efterstræbe én fugl. Spørg 
bare Svend Anker Schwebs, Bylderup-Bov, der 
trolig går efter alle DOF-indberetninger! 
Men når det er sagt/skrevet, vil jeg alligevel op-
fordre jer alle til at reagere på DOF-
indberetningerne. Tag omgående ud for at op-
spore hærfuglen, da det er en af de flotteste og 
særegne fugle, man kan spotte derude i ”Fugle-
Danmark”. 
 
Hærfugl 2018  -  2022 

HÆRFUGL I SØNDERJYLLAND 
Af Klaus Bo Jensen     
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Hærfuglen i Bylderup 2021 
Foto: Klaus Bo Jensen 

Bestandsudvikling (DOF basen) 
 
I Danmark har hærfuglen sandsynligvis ynglet 
spredt i hele landet i slutningen af 1700-tallet 
og begyndelsen af 1800-tallet, men fra sidste 
halvdel af 1800-tallet foreligger kun få beskri-
velser af ynglefund. I 1900-tallet er der enkelte 
sikre ynglefund i Vestjylland i 1970, 1977 og 
1983. 

Fakta (DOF basen) 
 
Vingefang: 42-46 cm 

Længde: 28 cm 

Vægt: 55-80 g 

Ynglealder: 1 år 

Kuldstørrelse: 5-8 æg 

Antal kuld: 1-2 

Rugetid: 16-18 dage 

Ungetid: 26-29 dage  

javascript:PopupService('../ART/forklaring.php?aktion=fakta&artssider=yes%27,%27800%27,%27600%27,%27scrollbars=yes%27);
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OAS AKTIVITETER 2022 
April - juni 

FORÅRSTUR TIL BØJDEN NOR 
Lørdag 16. april kl. 08:00 til 14:00. 
Mødested: Fynshav Færgehavn.  
Afgang: Fynshav Færgehavn 08:00.  
Retur Bøjden Færgehavn kl. 13:00 
Fuglereservatet ligger lige ved færgelejet.  
Turleder: Else Dupont Tlf. 40 16 23 61.  
 
FREDSMAJ, SØNDERSKOVEN, SØNDERBORG 
Onsdag d. 27. 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. Mobil 21 60 02 56.     
 
TORUP MADE 
Onsdag d. 4. maj kl.9.00 til kl.11.30   
Området har det seneste år ændret karakter, hvilket har givet plads til vadefugle, ænder 
m.m.  Havørnen, sølvhejre og blåhals er hyppige gæster. Als’ bedste eng/vådområde!  
Mødested: P-pladsen ved Gammelgård 6 
Turleder: Kim Hagen Andersen. Tlf. 61 11 36 01.  
(Evt. Klaus Bo Jensen)  
 
FUGLETRÆK VED TONTOFT NAKKE 
Lørdag d. 7. maj kl. 6.00 til kl.11.00.      
Sønderjyllands bedste sted for fugletræk om foråret.  På gode dage kommer fuglene væl-
tende ind over og ofte i lav højde.  
Tidspunktet og stedet er godt, så der er gode muligheder for sjældne fugle. 
Mødested: P-pladsen for enden af Gammelskovvej 
Turleder: Dennis Langholz. Mobil 27 24 49 56.  
 
KÆR VESTERMARK, SØNDERBORG 
Mandag d. 9. maj kl.19.00.  
Aftentur med kikkerten. De fleste forårsfugle skulle nu være dukket op. Vores bedste sted 
for nattergal.           
Mødested: P-pladsen i sydenden af det militære område.  
Turleder: Lars Peter Hansen. Tlf. 40 87 62 44. 
 
FORMIDDAGSTUR TIL KALVØ  
Lørdag d. 14. maj kl.9.00 til kl.11.00  
Vi ser på fuglene i vandet rundt om Kalvø, ved Genner strand  
og ved Sønderballe strand.  
Mødested: P-pladsen ved lystbådehavnen på Kalvø.  
Turleder: Peter Damgaard Brusendorff 
Mail: pdb.dof-syd@outlook.dk  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland 
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PØLS REV OG BIRKEPØL, SYDALS 
Onsdag d. 18. 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. . 
 
OAS’S STORE SØNDERJYLLANDS SAFARI 
Lørdag d. 21. maj kl. 01.00    
OBS! Kun for OAS-medlemmer - HUSK TILMELDING TIL ORLA 
Pris:200,- indsættes på 1551 - 9104429  
Turleder: Orla Jessen. Mobil 23 20 13 43.  
 
MORGENTUR I GRÅSTEN SLOTSPARK OG APOTEKERSTIEN 
Onsdag d. 25. maj kl. 7.00 til ca. kl. 10.00.    
Vi ser på fuglene ved Slotssøen og i parken og håber på godt vejr. Tag kikkerten med. 
Nyd fuglenes sang.  
Mødested: P-pladsen ved Slotshaven * 
Turleder: Preben Jensen Tlf. 22 26 69 25.  
 
FORMIDDAGSTUR TIL MJELS SØ OG BUNDSØ 
Søndag d. 29. maj 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.  
 
FRØSLEV PLANTAGE 
Onsdag d. 8. juni kl. 19.30 - 23.  
Vi vil prøve at finde natravnen sidst på turen. Inden da skulle vi gerne have fået skovsan-
ger, hedelærke, sortstrubet bynkefugl og hvem ved måske vendehalsen! 
Mødested: P-pladsen N for Frøslev-lejren. Tag lejrvejen ind fra Fårhus. 
Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.  
 
TINGLEV MOSE 
Lørdag 11. juni kl. 06.30-09.00 
For de morgenfriske går vi efter de dejlige sangere: natter-
gal, blåhals og kærsanger. Trane, rørhøg og græshoppesan-
ger bydes også velkommen.  
Fra Sønderborg: Tag vejen i Bjerndrup til venstre imod Ting-
lev mose (retning Bajstrup). Efter ca. 2,5 km følg skiltet imod 
Tinglev mose til højre. Parker efter 1 km ved det sydligste 
fugletårn. 
Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.  
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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-
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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 2022 

• 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-
re af PANURUS 

Med 225 modtagere (heraf flere ægtepar) har PANU-

RUS en  pæn læserskare. Bladets indhold bygger på 

artikler og billeder, der genspejler medlemmernes ople-

velser. Vi modtager derfor gerne artikler/billeder fra 

dig. Disse vil blive bragt med minimal redigering. 

Redaktionen opbygger et billedarkiv om Sønderjyllands 

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

der fra medlemmer fra hele landsdelen. Alle skarpe 

billeder har interesse og kan sendes til redaktionen. 

Angiv venligst oplysninger om billedet (hvem, hvad, 

hvor, hvornår). 

Ved gengivelse i PANURUS vil fotografen altid blive 

krediteret. 
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ORNITOLOGISK FORENING FOR  

ALS OG SUNDEVED 
 

Formand: Kaj Abildgaard 

Johan Skjoldborgs Vej  3 

6400 Sønderborg. 
 

Tlf.: 3020 8456   

mail: kajabildgaard@stofanet.dk  

www.oasweb.dk 
 

Kontingent: kr.150,00 

indsættes på 1551 - 9104429  
 

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

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS 

Annonce  



 

PANURUS 2021/4     SIDE 36 

AFSENDER:   

OAS   

v/ Viggo Petersen 

Kongshoved 5 

6470 Sydals 


