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S å lykkedes det endeligt at få sat det 
sidste punktum i dette nummer af 

Panurus. 
Først var der akut mangel på stof, der-
næst havde jeg nedbrud på computeren, 
der gjorde jeg måtte starte forfra på min 
gamle PC, men hvis jeg nu skal være 
heeeelt ærlig, så skyldes den lange ven-
tetid på dit Panurus, at redaktøren havde 
svært ved at tage sig sammen. 
 
På trods af alle genvordigheder er allige-
vel lykkedes at få et læseværdigt blad 
sat sammen med et tilpas lixtal, der gør 
at alle kan være med.  
Bladet er lidt smallere denne  gang, men 
det skyldes nok agurkerne. 

OAS har igen deltaget ved Naturens Dag 
både på Universe og Kær Vestermark 
sammen med naturvejlederne fra Søn-
derborg. Se billeder derfra på side 5. 
 
Ellers kommer du med fra en lille fredelig 
skov på Broager land, til spændende 
Årtoft plantage som Lars er blevet forel-
sket i, og videre til altid spændende Ska-
gen, der som regel overrasker med nye 
spændende arter. 
Du ser sangdroslens hede blikke til stæ-
ren og dueungens opvækst i noget der 
mest ligner byggesjusk. 
Foreningen har fået et lokale på Kaserne 
som vi vil gøre vores ypperste for at sæt-
te et tydeligt QAS-præg på. 
Når vi engang er indrettet bliver du invite-
ret til en indvielse, men du må gerne kig-
ge ind allerede nu. 
 
Til slut skal jeg jo have sat det sidste 
punktum i dette Panurus, så det er her-
med gjort. 

Annonce 

FORORD  
Af Viggo Petersen 
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FORMANDENS PIP 
Af Kaj Abildgaard 

R egnvejr. Hvad er det for noget. På 
Als har vi ikke set regn de sidste par 

måneder. Personligt oplevede jeg dog 
under en tur vestpå d. 26. aug. at blive 
gennemblødt de 10 sekunder, det tog at 
gå fra et indkøbssted og hen til bilen. Det 
var som at stå under en bruser med fuldt 
tryk. Så der ved Aventoft har de i hvert 
fald fået deres andel. De kan også ses 
på de vandfyldte kanaler ved Siltoft. 
 
Vi er nu kommet ind i en periode, hvor 
sangfuglene er ret tavse, så vi registrerer 
dem dårligt. Til gengæld har vi haft en 
periode med mange vadefugle. De har 
især nydt godt af den manglende vand i 
mange søer og vandhuller omkring os. 
Rigtig mange steder er der i bedste fald 
kun en slat vand tilbage. Det er så kom-

met vadefuglene til gode, at de har kun-
net fouragere på søernes frilagte bred-
der. 
 
Hvad har vi så haft af spændende fugle 
siden sidst. En slangeørn ved Kongens 
Mose i et par uger trak artsjægere til fra 
hele landet. Et par hvidvingede terner er 
set et par uger sidst i august. Aftenfalken 
er efterhånden set af ret mange siden 
midt i august. Kikker man på landsplan, 
er den nok set 50 steder. 
 
Det bliver spændende at se, hvordan 
rovfugletrækket falder ud den næste må-
nedstid.  
Husk vi har afsat en dag øst for Sønder-
skoven, Sdbg., hvor der vil være samling 
af observatører. 

Våger  på træk 
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NATURENS DAGE 2022 
Af Viggo Petersen 
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MAGI I EN LILLE FREDET SKOV 
Af Oliver Laursen 

H ele mit liv har jeg boet i Brunsnæs, 
og på den anden side af vejen ligger 

der en ganske lille skov. 
Skoven er blevet udnævnt til ”naturskov” 
så der bliver aldrig fældet træer og de 
træer som er faldet af sig selv, bliver ba-
re liggende til glæde for mange insekter 
og dermed til glæde for fuglene. 

Fuglene  
Da skoven er ganske ung, så er træerne 
endnu ikke særlig store. Skoven er ca. 
25-30 år gammel med få ældre træer 
indimellem. Oftest hører man musvitter, 
gærdesmutter og løvsangere henover 
sommeren. Hvor musvitterne søger føde 
i de døde træer og gærdesmutten fodrer 
sine unger i de tykke lag i slyngplanter-
ne. Natuglen tuder i skoven om natten 
fra de høje fyrretræer.  
I sommers ynglede der et par spurvehø-
ge i et af de lidt ældre bøgetræer. De fik 
2-3 unger på vingerne. Jeg er usikker, 
fordi jeg ville ikke gå ind i skoven mens 
de lå på rede. 
Fuglekonger, sumpmejser og 1 enkelt 

sortmejse holder til i fyrretræerne om 
vinteren. 
 

Træerne 
Skoven er meget domineret af bøg og et 
mindre indslag af eg, birk og fyr. 
Bøgetræerne ligger i midten af skoven 
sammen med egetræerne og birk. 
Fyrretræerne ligger nærmest alle sam-

men i udkanten af sko-
ven. 
 

Smådyr 
Da skoven er urørt, bety-
der det, at der ligger me-
get dødt ved i skoven. 
For første gang så jeg 
skovrandøje i skoven hvil-
ket tyder på at skoven er 
sund.  
Skoven bliver benyttet af 
RIGTIG mange korsed-
derkopper.  
I midten af skoven sover 
der en hare. Langs træer-
ne er der mange huller fra 

spidsmusen. 
Det var mit korte skriv om 

”magien ved en lille fredet skov” og kun-
ne i forestille jer, hvor meget natur der 
ville være hvis den var endnu større? Ja 
man kunne jo tænke sig til Draved skov, 
så ville man have et godt indblik i, hvor 
vildt det ville være. 

En musvit  har hevet et stykke bark af en gren og spiser de små mider 
derinde. 
Foto: Oliver Laursen 

Skovrandøje: Foto Bjarne Nielsen 
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KÆRLIGHED! 
Af Svend Ove Jensen 

O m min lille oplevelse, havde noget med 
kærlighed at gøre, vil jeg lade eksperter 

afgøre. 
Der er forsket meget i dyrs tankevirksomhed, 
og det kan da også være svært, at kalde 
det hele for forprogrammeret. Bare spørg alle 
kæledyrsejere.  
En dag i foråret, kom jeg kørende mod Søn-
derborg fra øst, og da jeg når Søndersko-
ven,ser jeg et par fugle som sidder i toppen af 
et vissent træ. Selvom der var en del trafik, 
skulle jeg selvfølgelig standse, og have fat i 
kikkerten. 
Det var mildest talt et lidt mystisk syn der 
mødte mig. En sangdrossel sad og sang for 
en stær, og det var helt menneskeligt, 
for den kiggede virkeligt på stæren, som kig-
gede tilbage. 
Det kan nok være at jeg fik fat i kameraet og 
mit kraftigste skyts, så jeg kunne få et billede 
af "parret". 
Utrolig oplevelse. 
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SORT SOL PÅ ALS. 

af Kaj Abildgaard 

F lere og flere gjorde mig op-
mærksom på, at der flere ste-

der på Als optrådte stære i store 
flokke. 
Den 14. aug. blev der indberettet 
10.000 stære ved Torup Made. 
Dagen efter igen 10.000, men nu 
ved Trillen, hvor de blev set på vo-
res foreningstur dertil. 
Jeg hørte også rygter om stære ved 
Ketting Nor, så der kørte jeg ud d. 
23. aug. Allerede da jeg nærmede 
mig stedet, kunne jeg se 4-5 lednin-
ger med stære tæt siddende ved 
siden af hinanden. Herfra fløj de 
over på en mark, nok for at få nat-
mad? I starten opholdt de sig vest 
for dæmningen, hvor 10-12 perso-
ner var linet op flere med store ka-

meraer. Senere fløj de over i sivene 
på den østlige side. De fløj hen 
over hovedet på mig, så jeg havde 
gode muligheder for at tælle dem. 
5.000 blev det til. De havde nogen-
lunde fred for rovfugle. Kun en en-
kelt tårnfalk viste sig. Vores ophold 
var helt perfekt. Vejret var lunt og 
den nedadgående sol gav en fin 
baggrund for fotofolkene. 
2 dage senere d. 25. aug. besøgt 
jeg igen stedet. Da var der kun 500 
stære tilbage. 
Der er ingen tvivl om, at det tørre 
og lune vejr, som vi har haft i lang 
tid, har gjort produktionen af unger 
optimal. 

Sort sol ved Ketting Nor 
Foto: Jan Rohwedder 
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ÅRTOFT PLANTAGE 
AT LÆRE ET NATUROMRÅDE AT KENDE. 
Af Lars Møller Andersen 

N år vi tager på fugletur, kan vi gøre 
det på forskellige måder. Vi tager 

på fællestur med OAS og DOF-
Sønderjylland. Vi tager afsted med 
fuglevenner, og vi kan tage af sted på 
solo-ture. 
Vi vælger vel ofte at besøge et natur-
område i nogle timer, og så kan der 
snildt gå lang tid før vi kommer der 
igen. 
 
Og så, er der den mulighed at 
komme ofte i det samme na-
turområde eller biotop mange 
gange i en periode. 
Årtoft Plantage, plantagen 
langs den Sønderjyske motor-
vej, en plantage, som jeg har 
set fra motorvejen i mange år 
og vel ofte tænkt at ”den er der 
nok ikke noget spændende 
fugleliv i”. 
 
I forbindelse med en OAS-tur i 
februar 2022 var jeg i planta-
gen for første gang i mit lange 
fugleliv. Og det viste sig, at jeg 
havde taget meget fejl af plantagen ved 
motorvejen, i alt for mange år. 
Jeg kan se på mine fugle-optegnelser, at 
jeg siden februar har genbesøgt Årtoft 28 
gange. Jeg kan også sige det på en an-
den måde: Årtoft Plantage er kommet 
under huden på mig. 
Det at komme i det samme naturområde 
i mange timer over et halvt år, giver selv-
sagt et særligt kendskab til det stedlige 
dyre-og fugleliv. 
 
Årtoft plantage er beliggende nord for 
Kliplev og er på ca. 210 ha. Plantagen 
blev næsten helt væltet af december-
orkanen i 1999. Store dele af plantagen 

er derfor nyplantet efter den tid. Planta-
gen er blandskov af lærk, eg, bøg og 
gran. Tilbage efter stormen står en gam-
mel bøge skov-part og mange tørre vind-
fælder fra stormen i 1999. Denne blan-
ding af gammel og ny skov, med åbne 
lyse og gamle mørke skovområder giver 
gode betingelser for diversitet i planta-
gen. 

Ræv, råvildt og kronvildt ses ofte i hele 
plantagen. Og når vi kommer til det, læ-
seren i dette blad nok er mest interesse-
ret i, fuglene, er her meget at opleve. 
Der er på DOF-basen registreret 129 
arter i plantagen. Til sammenligning er 
der i naboplantagen, Bommerlund plan-
tage på 670 ha registreret 145 fuglearter. 
Men den er sandsynligvis også mere 
besøgt af ornitologer og har et 3 gange 
så stort areal. 
 
I Årtoft plantage kan blandt andet ses 
fyrremejse, rødtoppet fuglekonge, korttå-
et træløber, sortstrubet bynkefugl osv. 
(se selv på dof-basen)  
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 Men lad mig her fokusere på 3 nok så 
interessante fuglearter, som jeg har haft 
den glæde at observere og følge, yng-
lende i Årtoft i 2022. 
 

Stor hornugle, Bubo Bubo, er i år fun-
det ynglende i Årtoft. Da den stort set 
kun er nataktiv, var den første observati-
on hannens territoriesang, et hult, dybt 
ooo-hu. Lyden høres på lang afstand og 
næste øvelse er derfor at indkredse op-
holdsstedet. Tålmodighed er ornitolo-
gens dyd, så efter lang tids søgen sås 
den kæmpestore ugle i lydløs flugt. Det 
er en urolig oplevelse at se en fugl med 
et vingefang på op til 170 centimeter, 
bevæge sig helt uden lyd gennem en 
skovtykning. Tilfældigt opdagede jeg en 
dag en stor rede 10-12 meter oppe i en 
sitkagran. Sandsynligvis en gammel 
duehøg rede. I reden opholdt den store 
hornugle sig. I det øjeblik er ornitologens 
absolutte dyd at juble af begejstring 

uden en lyd - stå stille og nænsom bakke 
ud af skovparten. 
Oftest yngler stor hornugle, der efter 100 
års fravær i Danmark vendte tilbage til 
Sønderjylland i 1984, i grusgrave og i 

skovbunden. Hornuglen bygger ikke selv 
rede i træer men kan overtage f.eks. 
duehøgens rede. Hvorvidt voksenfugle-
ne i Årtoft har følt sig truet af mårhund, 
mår eller ræv vides ikke. Men uglerne fik 
ynglesucces, og der flyver nu en stor 
hornugle mere rundt i de sønderjyske 
plantager. 
Stor Hornugle er sårbar i yngleperioden - 
særligt ungerne i de uger, hvor de har 
forladt reden og fodres på skovbunden 
af voksenfuglene. Vi har derfor valgt at 
holde ”kortene tæt til kroppen” i en lille 
skare af ornitologer, indtil vi var sikre på 
at ung-fuglen var fløjet fra reden. Vi hå-
ber, at årets ynglesucces får forældre-
fuglene til også næste år at yngle i den 
gamle rede. 



 

PANURUS 2022/3 SIDE 11 

Sortspætte, Dryocopus martius, har og-
så ynglet i Årtoft i år. Denne store sorte 
spætte med den røde nakke og isse har 
ynglet gennem mange år i plantagen. I 
en gammel bøgebevoksning kan man 
finde flere HC-mærkede træer, hvor der 
gennem årene har ynglet sortspætte. HC
-mærkningen er foretaget af Hans Chri-
stensen- også kaldet ”Spættehans”. 
Spættehans har registret og ringmærket 
sortspætte i mange år. Efter hans død 
har ornitologen Anders Grøndal overta-
get det store datamateriale Spætte-Hans 
efterlod. Da jeg var heldig at få taget et 
udmærket billede af Sortspætten i Årtoft, 
kunne jeg i samarbejde med Anders 
Grøndal, ud fra ringmærkningen, se at 
dette års ynglefugl oprindeligt er ring-
mærket i Årtoft. Altså en hjemmefødning. 
Sortspætten er meget stationær, så 
sandsynligvis kan dens smukke langtruk-
ne kly-kly-kly-kald høres igen i plantagen 
næste år. 
 
Vendehals, Jynx torquilla, den lille spæt-
te der kan opføre sig som en slange, har 
også ynglet i Årtoft plantage i år. Denne 
lille spætte, der slet ikke ligner en spætte 
men måske mere en slank drossel, er 
svær at få øje på. Så også med denne 
fugl er det lyden, vi går efter. Vendehal-
sen er i modsætning til andre spætter en 
trækfugl, og når den ankommer i april – 
maj høres dens karakteristiske, temmelig 
larmende gi-gi-gi. Efter jeg hørte kaldet, 
begyndte jeg at indkredse, hvor den må-

ske ville yngle. Vendehalsen er 
også en atypisk spætte med 
hensyn til redehul. Den hakker 
ikke som andre spætter et hul, 
men genbruger f.eks. flagspæt-
tens gamle huller. I dette tilfæl-
de et gammelt hul i en tør vind-
fælde fra stormen i 1999, hvor 
jeg fandt den sidde og kigge ud 
af hullet. Det er sjovt at se dens 
evne til at vride og vende hal-
sen. Sandsynligvis et evolutio-
nært udviklet forsvar, der kan 

skræmme små rovdyr, idet det iværksæt-
ter deres generelle frygt for slanger. 

 
I denne Panurus-artikel opfordrer jeg til 
at komme i et bestemt naturområde eller 
en biotop mange gange i en længere 
periode, og opleve glæden ved at få et 
nært kendskab til fuglenes liv gennem en 
hel ynglesæson Som vi alle ved, bevæ-
ger vi os som ornitologer på naturens og 
fuglenes præmisser når vi er derude med 
kikkerten. Vi er nænsomme i vores ad-
færd, og vi er stille. Derfor er denne arti-
kel ikke en opfordring til, at vi alle sam-
men kommer ofte i Årtoft plantage, men 
en opfordring til, at du måske kan finde 
din yndlings biotop, der kan komme un-
der huden på dig. 
 

Fotos: Lars Møller Andersen 
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EVENTYR PÅ TERRASSEN 
Af Troels Torstein 

J eg har haft noget så fornemt som en 
stær i min kamerakasse i år.  

Nu kan jeg godt høre at I siger, at det er 
da for ordinært til en artikel i Panurus – 
men det skal ses i lyset af, at jeg ikke 
har haft en stær i årevis, men da især 
fordi kassen i de senere år har været 
beboet af mursejlere. Som jeg skrev en-
gang, så jeg hvordan en mursejler erob-
rede kassen ved at hakke en  musvitun-
ge ihjel, - så jeg imødeså jo  ”slaget på 
reden” – men stærene fik lov at være i 
fred og de fik fire unger på vingerne. 
Senere på året fik  jeg en tyrkerdue på 
besøg på min terrasse . Et par kiggede 
meget interesseret på en ti cm. Bred 
hylde over en skydedør på min terrasse. 

Der blev faktisk bygget en rede på den 
smalle hylde ( hvis man ellers kan kalde 
den det ) Og her  må jeg konstatere – 
tyrkerduer hører ikke til de spidse-
ste  blyanter i penalhuset – det gør de 
altså ikke : fire små birkegrene over 
kors.  
Jeg tænkte  - det går da aldrig godt. I 
starten fløj den væk så snart jeg åbnede 
havedøren, men de vænnede sig hurtigt 
til at jeg var der og gik og snakkede lidt 
til dem hver morgen -  ja, jeg blev  snart 
så accepteret at jeg  levede livet på ter-
rassen som vanligt og gik og pottede 
blomster om og ristede pølser. Så var 
jeg væk et par dage omkring Kr. Him-
melfart, og da jeg kom tilbage var der 

” nu kan vi jo ikke være lige kønne allesammen” 
Foto: Troels Torstein 
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Annonce  

lagt et æg. Det så virkelig faretruende ud 
– ægget var meget i fare for at trille ned 
– og hvis ikke jeg en dag  i blæsevejr 
havde været henne og lægge ægget på 
plads -  ja, så var det ikke blevet til noget 
med ham I ser et vellignende portræt af 
her. Måske begreb duen alligevel lidt- for 
reden blev lidt udbedret, før den lagde 
endnu et æg. Det forsvandt i øvrigt.  
Da der så en dag var kommet en unge, 
indså jeg, at med det omsorgssvigt ville 
ungen blive tvangsfjernet, hvis det havde 
været i menneskeverdenen. Overladt til 
sig selv hele dagen på en lille smal hylde 
lige under tagpladerne hvor der blev ka-
nonhedt om eftermiddagen. Jeg fandt en 
plade at lægge ovenpå tagpladerne og 
en sten, så den ikke blæste væk. Ungen 
kiggede vældig interesseret på det der 
foregik omkring den, og jeg følte mig jo 
snart mere og mere ansvarlig. Hvad nu, 
når den begynder at valse lidt rundt der-
oppe på den smalle hylde – så dratter 
den da ned, tænkte jeg. Jeg tog en no-
demappe ( ja  -  jeg tog noderne ud 
først )  og fastgjorde under hylden.  
Det var sjovt at stå og kigge på at de 

gamle fugle kom og afløste hinanden og 
fodrede ungen. Jeg havde jo stadig min 
tvivl på, om det ville ende godt og om jeg 
ville få finalen at se. Det var efter små tre 
uger ret tydeligt, at nu ville de altså gerne 
have den med ud at flyve. Jeg kunne jo 
se, at der blev prøvet vinger, og der blev 
spadseret lidt frem og tilbage fra reden. 
Efter hver fodring gik den gamle hen for 
at vise ungen, hvor den skulle flyve ud 
fra, og selvom ungen fulgte med derhen, 
endte det altid med at den returnerede til 
den trygge hjemstavn. Dette skuespil 
gentog sig mange gange, men jeg fik 
virkelig finalen med : jeg stod  en dag og 
iagttog den gamle komme og fodre og 
atter demonstrere hvordan man fløj ud i 
den store verden. Ungen fulgte som van-
ligt med hen til kanten og denne gang 
fulgte den om end lidt tøvende med ud i 
det blå. Den var jo lidt usikker – væltede 
om på naboens glatte tagsten, men med 
et par opmuntrende grynt fra den  gamle 
due fløj den og siden så jeg den ikke 
mere . Derved fik jeg afslutningen på mit 
lille eventyr. 
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SKAGEN – IGEN! 
Af Hanne & Jens Eriksen 

I  sidste nummer af Panurus skrev Klaus 
Bo Jensen begejstret om Skagen, 

(Skagen … det er bare sagen, Panurus 
56(2), 2022, side 10-12). Vi har gennem 
årene været hyppige gæster i Skagen, 
især om foråret. I år blev det til hele tre 
uger i maj, da vi skulle passe hus, høns 
og duer for vores venner deroppe, mens 
de selv var på fugletur til Polen.  

Med tre uger på hånden bliver fuglelisten 
fra Skagen pænt lang. Her er nogle arter, 
som nok ikke alle ser hvert år: islom, 
steppe-, konge-, hav-, fiske- og lille skri-
geørn, rød og sort glente, mus-, fjeld- og 
hvepsevåge, rør-, hede-, steppe- og blå 
kærhøg, tårn-, dværg-, vandre-, aften- og 
lærkefalk, biæder, pirol, karmindompap, 
samt mange mere almindelige arter og et 
par virkelig sjældenheder som fortalt her-
under. Ikke alle dage er lige gode, det 
afhænger af vejret. Bl.a. havde vi to dage 
med stiv kuling fra vest, og ikke en fugl 
rørte på sig. Grundet sandstormen var 
det næsten umuligt at være på Grenen 
eller andre steder 
udendørs i de dage. 
Der kan også blive en 
vis frustration, for man 
når ikke at se det hele. 
Således gik vi i år glip 
at høge- og slangeørn, 
citronvipstjert og busk-
rørsanger, der alle blev 
set, men vi var i Ska-
gen blot det ’forkerte’ 
sted. Man må glæde 
sig over det, man ser – 
ikke ærgre sig over det, 
der smutter. 

Men der var een dag, 
det var helt utrolig. Alle-
rede fra morgenen stod 

det klart, at den 20. maj ville blive ’giftig’. 
Vi delte i den uge huset i Skagen med to 
fuglevenner fra Vanløse. Ved frokosttid 
kom både sorte og røde glenter lavt over 
haven, så det var om at komme hurtigt 
ud igen. Vi valgte ’saftevandsbakken’, en 
lille forhøjning, hvor vejen til Nordstrand 
drejer fra Bøjlevejen (hovedvej 40). Tor-
ben og jeg var på plads kl 14:30 og kort 
efter kom pigerne med kaffe. Vi var kun 
os fire på saftevandsbakken på dette 
tidspunkt. Måske var de fleste taget til 
Flagbakken, den typiske observations-
post om eftermiddagen.  

Der var et pænt rovfugletræk med langt 
de fleste fugle på retur-træk. Når de sto-
re fugle når ud til Grenen og mærker, at 
der ikke længere er nogen opdrift over 
det kolde vand, ’lusker’ mange af dem 
retur ned til plantagerne i baglandet. 
Somme tider prøver de flere gange i lø-
ber af en enkelt dag at trække ud eller 
venter til dage med bedre vejr. Kl. 14.58 
kom en meget lys rovfugl på retur-træk. 

Dværgørn 
Foto: Hanne og Jens Eriksen 
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Hvad pokker kunne det 
være? Det lignede ikke 
en lys musvåge, men 
hvad så? Den kom nær-
mere og var på vej lige 
hen over hovederne på 
os. Det blev hurtigt klart, 
at det drejede sig om en 
dværgørn i lys fase. Vi 
kendte alle fuglen fra 
sydligere himmelstrøg, 
men det var en ny art til 
Danmarks-listen for os.  

Når man er i Skagen kan 
det tilrådes at bruge Zel-
lo, en gratis app, som 
alle fuglekiggere der gør 
brug af. Når en sjælden 
fugl er set, sendes den 
straks ud på Zello med 
angivelse af tid og sted, 
og alle får automatisk 
besked på mobilen. Vi 
havde naturligvis Zello 
tændt, men havde kun 
erfaring med at modtage 
beskeder, ikke med at lægge dem ud. 
Heldigvis kom en af de lokale fulgekigge-
re forbi. Vi fik ham standset og fortalte 
om dværgørnen. Han fik hurtigt fuglen at 
se og lagde observationen ud på Zello. 
Nu kunne mange andre også se ørnen, 
og den kunne følges på vej sydover.  

Vi var knap kommet os over den fine 
observation, før jeg så en lille falk stryge 
hen over os. Klokken var 15.05, altså 
blot syv minutter efter dværgørnen. Lille 
tårnfalk råbte jeg, men Torben mente 
blot, det var en almindelig tårnfalk. Vi fik 
begge et par billeder, men tænkte ellers 
ikke videre på fuglen, som hastigt var på 
vej sydpå.  

En uge senere, da vi alle var hjemme 
igen, ringede Torben og spurgte, om jeg 
havde kigget på billederne at tårnfalken? 
Næ, det havde jeg ikke. Det tager jo no-
gen tid at sortere billeder fra tre uger i 

Skagen! Mens vi snakkede, fik jeg bille-
derne op på skærmen og sandelig: der 
var billederne at en gammel han lille 
tårnfalk. Nu er lille tårnfalk ikke den lette-
ste fugl at kende fra almindelig tårnfalk 
bortset fra de gamle hanner. Ungfugle og 
hunner at de to arter er meget ens. Men 
en gammel han lille tårnfalk har langt 
færre striber og pletter på undersiden og 
undervingerne end tårnfalken. På oversi-
den af vingen har hannen af lille tårnfalk 
en karakteristisk grå stribe, men vi kunne 
nu ikke se oversiden af ’vores fugl’. Kun 
vi fire på saftevandsbakken den dag fik 
fuglen at se. Lille tårnfalk er endnu mere 
sjælden end dværgørn og havde ikke 
været observeret i Danmark i 16 år! Men 
hvis det ikke drejer sig om gamle hanner, 
kan lille tårnfalk sikkert let overses. 

Jo, Skagen om foråret er fantastisk! 

 

Lille tårnfalk 
Foto: Hanne og Jens Eriksen 
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FUGLE LÆGGES FOR HAD 
Af Kaj Abildgaard 

Det er utroligt, hvor mange negative ind-
læg man kan læse i avisen og andre ste-
der. 
 
Måger. For ikke længe siden blev der 
skrevet i JV om hvor forfærdelige måger-
ne var specielt i Sønderborg. Der var 
blevet klaget til kommunen om deres 
tilstedeværelse i byen, og det ville kom-
munen vist gøre noget ved? Også selv 
om de er fredede. 
Nu er byen vel en slags havneby, så 
man må forvente, at der ses måger. 
Mange har stor fornøjelse ved at iagttage 
disse fugle, og jeg hørte om en, som 
havde givet sine besøgende måger 
navn. 
 
Råger. Stort set hvert år klager nogle 
beboer om rågerne. Nu får de heller ikke 
førstepræmie for deres sang, men de gør 
det så godt, de kan. Rågerne r en stor 
nyttefugl, som er med til at holde laver 
fra stankelben væk fra græsplæner. Prøv 
selv at se, hvor mange steder de går 
rundt. Der foretages tilbageskydning af 
fuglenes unger på rederne. Som reglen 
sker der det, når de jages væk fra en 
lokalitet, at de etablerer sig nye steder. 
 
Solsorte. I min have spiser de først mine 
jordbær, derefter blåbærrene og ribsene. 
Til sidst går de i fignerne. Alligevel er 
fuglene fornøjelige at se på. 
 
Kragerne. De er virkelig slemme. De 
tager fugleunger, harekillinger, fasankyl-
linger. Det er en af de arter, som ikke 
burde være fredet. 
 
Svaler. Mange kommer og beklager sig. 
Nu har de bygget rede, og det er et vær-
re svineri. Disse fugle er selvfølgelig fre-
dede, og det er ulovligt at ødelægge de-

res reder. Måske kan man sætte et bræt 
under reden, som tager det meste af svi-
neriet. Det har jeg set i Sydeuropa, hvor 
reden endda var inde i en restaurant. 

Skarv. Det er en forhadt fugl. Måske 
med rette. Den er slem ved fiskebestan-
den. Især ved fisk, som er gået i garn. 
Derudover ødelægger den træerne i ko-
lonierne med sin ætsende afføring. Tidli-
gere var fuglen (mellemskarven) helt 
udryddet i Danmark. Nu har vi en pæn 
andel af det samlede antal. Skarv unger 
står højt på havørnenes spiseseddel. 
Ved Brændegård Sø på Fyn blev der i 
1992 talt 7.000 reder. Nu har ørnene fået 
det reduceret til 1.100. 
 
Ringdue. Efter at den blev fredet, er den 
steget betragtelig i antal. De morgenfri-
ske kan nyde dens stemme tidligt om 
morgenen. Andre trækker dynen over 
hovedet. 
 
Jeg håber, at flere vil se på fuglenes po-
sitive sider og bære lidt over med deres 

unoder. 

Skarv 
Foto: Svend Ove Jensen 
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NYT LOKALE PÅ KASERNEN  
I SØNDERBORG 
Af Else Dupont 

M øjn til alle os medlemmer af 
OAS…. 

Med nogen forsinkelse, adskillige mails, 
telefonopringninger og møder er det nu 
endeligt lykkedes mig, at få ’fingrene’ i 

et fast mødested til OAS på den nu så 
fine og dygtigt renoverede kaserne. 

Indtil videre råder vi over lokalet alene, 
men anvender vi det ikke nok, kan det 
eventuelt komme på tale, at andre for-
eninger også kan få adgang. 

Vi har fået 3 nøglebrikker udleveret og 

KUN med disse, er der adgang til loka-
let og til køkkenfaciliteterne. Nøglerne 
er udleveret til Viggo Petersen, Kaj 
Abildgaard og undertegnede, Else Du-
pont, som fremover – om ønsket - kan 
kontaktes hvis lokalet ønskes anvendt 
udover de allerede aftalte tidspunkter.  
Lokalet ligger på 3. sal (lokale 3.45) lige 
overfor elevatoren og har en meget flot 
udsigt over Alssund  
– og med lidt toldmodighed og held, er 
der endda mulighed for at se, når en af 
flere Tårnfalke, der bor der bor på ka-

sernen, kommer ’hjem’ med en lille 
mus.. 
I kasernens ’indergård, ’er der ret man-

ge, ’gratis’ p-pladser, så det planlæg-
ges nu, at de fleste af OAS fugleture 

fremover (!) vil få ’opsamlingssted’ med 
fælleskørsel og eventuelt med en ’lille 
snak’ efter..- hvis ’man’ ikke vælger selv 
at køre til mødestedet. 
Der er adgang til lokalet fra ovennævn-

te ’indergård’ via elevatoren, der kører 

lige op til ’vores’ dør… lokale 3.45 – der 
er toiletter 2 steder på samme gang. 
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Vi – i bestyrelsen – er straks gået i 
gang med at planlægge foreningens 
anvendelse af lokalet og foreløbigt har 
vi planlagt, at lokalet holdes ’åbent’ for 
alle 
 
Hver onsdag   18:00 - 22:00 
Hver fredag  10:00  -  14:00 
 
Lokalet ønskes i første omgang mest 
anvendt på ovennævnte tider, til orga-
niserede møder, hvor vi fremover kan 
samles omkring et natur / fuglerelevant 
tema – herom senere – eller ’bare’ en 
snak..…..  
Der er ved at blive opstille lidt reoler til 
vores ’bibliotek’ i lokalet, inkl. alle for-
eningens udgivelser af Panurus, samt 
den lille æggesamling vi har arvet.. 
I lokalet står der også en nyindkøbt, lille 

’sammenklappelig trækvogn’, som even-
tuelle turledere fremover kan tage med 
til bøger, kikkerter, drikkevarer, termo-
kander, madpakker, regntøj etc. etc… 
For enden ad gangen - imod syd - lig-
ger der et større auditorie med plads til 
over 100 personer. Her er der fri ad-
gang til AV-midler – et auditorie vi frit 
kan booke til de lidt større arrangemen-
ter. 
I stueetagen er der fine køkkenfacilite-
ter vi frit må bruge: køleskabe, komfu-
rer, service, kaffe- og opvaskemaski-
ner. På samme gang i stueetagen, er 
der et rum, hvor vi kan have lidt opbe-
varing. 
 
Gode ønsker / forslag til yderligere an-
vendelse af lokalet er meget velkomne. 
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F or mig er sommeren næsten ovre, 
når Tour de France er afsluttet, og 

mursejleren har forladt mit nærområde. 
Sommeren 2022 var god, fordi 
”bjergvipstjerten fra Glyngøre” suverænt 
vandt TdF, og mine mursejlere igen fik 
en flok skrigende unger på vingerne. 
I år havde jeg præcis glæde af mursejler-
ne i 3 måneder. De ankom 10/5, og de 
sidste årsunger blev set fra min altan den 

10/8-22. Nu venter der 9 LANGE måne-
der, før ind jeg igen vil få dem at se og 
høre. 
Men så må jeg jo kaste mig over alle de 
andre gode fugle, og vaderne er allerede 
er begyndt at ankomme til landet efter 
deres ynglesæson. Så fugleoplevelserne 
vil fortsat stå i kø for at blive opdaget af 
mig og alle jer andre lidelsesfæller  

SOMMEREN ER 

(NÆSTEN) OVRE! 
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GÆT’N FUGL 
Løsning på GÆT’N FUGL i Panurus nummer 2022-2: 

GÆT’N NY FUGL 

Den almindelige ryle er en lille vadefugl på stør-
relse med en stær, med et forholdsvis langt, 
svagt nedadbøjet næb og ret korte, mørke ben. I 
yngledragten er fuglen karakteriseret ved en 
gylden ryg og en hvid underside med et stort, 
mørkt brystskjold.  
Almindelig ryle har en stor udbredelse som yng-
lefugl. Området strækker sig fra Østgrønland og 
Island over de skandinaviske fjelde langs Rus-
lands og Sibiriens nordkyst til Alaska og det 
nordlige Canada. Engrylen yngler, som den ene-
ste ryleart, fåtalligt i Danmark, primært på fugti-
ge, kortgræssede strandenge, fortrinsvis i Vejler-
ne, i Vestjylland samt på Læsø.  

Foto: Anders Otto Nielsen 

Almindelig ryle 
Foto: Louise Johannsen 
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M an regner nu med at bestanden af 
traner snart runder de 1.000 yngle-

par. Når man så ved, at omkring 1980 
var der i Danmark kun 1-2 par, så er det 
en gevaldig stigning. 
På Als har vi nu set det første ynglepar 
fundet af Hans Erik Jensen fra Nordborg. 
Han har fulgt parret gennem længere tid 
og har set, at det lykkedes parret at få 2 
unger. 
Ellers skal vi til Søgaard Mose for at fin-
de et sikkert ynglepar. De har holdt til der 
et par år. 
Den 9. aug. så jeg til min forbavselse 10 
traner fouragerer ved Torup made. De 
forsvandt dagen efter. 

Ellers synes jeg også, at vi ser flere og 
flere overflyvende, når de trækker. Tidli-
gere var det især mere i østlige Dan-
mark, man skulle se de store flokke, når 
de trak fra Hornborgasøen i Sverige til 
omkring Müritz See lidt nede i Tyskland. 
 
 
Læs også artiklen på DOF’s hjemme-
side: 
 

Danmarks bestand af traner på 
vej mod 1.000 ynglepar 

www.dof.dk/om-dof/nyheder?
nyhed_id=2091 

TRANER 
Af Kaj Abildgaard 

Trane med unge 
Foto: Svend Ove Jensen 
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Annonce  

NYE LOKALITETER 

TIL OAS-TURE I 2023 

K ære fuglevenner. Vi turguider i OAS 
vil gerne forny os, og præsentere de 

gode fuglelokaliteter i vores område i 
stedet for ”alene” at gå ud på de sæd-
vanlige lokaliteter år ind og år ud. 
Nye lokaliteter vil sikkert også ”lokke” 
endnu flere med ud på vore ture. Eneste 
”krav” til en OAS-tur synes jeg må være, 
at vi kan køre dertil indenfor ca. en ½ 
time fra Sønderborg. Så ”vores” område 
strækker sig helt til Frøslev plantage i SV 
og op til Aabenraa-skovene i N og så 
ellers imod Ø over Sundeved, Broager 
og hele Als. 
Og her er der stadig mange ”u-
opdagede” steder. Hvad med Årup skov 
ved Aabenraa, Hostrup krat ved Sdr. 
Hostrup, Blans eller Ullerup skov, Rode 
skov N for Gråsten skovene, Rode mo-
se, Kollund skovene, Bommerlund plan-
tage kun det sydlige område, Erik 
Faudels skov N for Hostrup sø og ved 
Klattrup mose osv. 
Der er sørme mange muligheder! OAS’ 

bestyrelse/turguider vil til efteråret igen 
planlægge turene for det kommende år, 
så jeg synes, at I gerne må kontakte ”én 
af os” med jeres evt. ideer til en ny 
spændende fugletur. Nævn det til os di-
rekte eller under ”snapse-runden” på 
næste tur. 
Og I må hjertens gerne selv stå for at 
være turguide på turen, hvis I har mod 
på det! Det vil jo kaste den ekstremt ef-
tertragtede ”OAS turguide cap” af sig + 
en 50 kr’s rødvin!  
Så hvad venter du på! 
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NEXT STOP RØMØ 
Af: Klaus Bo Jensen     Tekst og foto 

D er kan altid være en vis udfordring i 
at planlægge næste fugletur, og 

hvor den skal gå hen. 
En rigtig god lokalitet – hele året igen-
nem – er Rømø. Øen er faktisk kun ca. 
en times kørsel væk fra Sønderborg, og 
den byder på mange spændende lokali-
teter. Den har det ”store hav”, hvor 
spændende havfugle kan dukke op i 
perioder og i de rette vindretninger 
(eneste sted i Sønderjylland). Den har 
sjældne ynglefugle på strandene. Og i 
træksæsonen kan der i efteråret dukke 
sjove fugle op i de sydlige krat ved Stor-
mengene/golfbanen, og om foråret ses 
tit gode forårstrækkere i de nordlige krat 
ved Juvre enge og omkring militærom-
rådet. 
 

Nu skriver vi sensommer/tidlig efterår     
(i forhold til Panurus 3/22). Ynglefuglene 
er der stadig – om end på sidste vers for 
trækkerne iblandt dem. Og polartræk-
kerne er allerede stille ved at indfinde 
sig i området, men flere kommer selvføl-
gelig til. Så september – november peri-
oden, som Panurus 3/22 dækker, lover 
godt. 
Hvad kan du så ”forvente/håbe på” i 
denne periode på udvalgte lokaliteter: 
 
Rømø-dæmningen: Vaderne og æn-
derne kommer. Rødben, klirer, kobber-
snepper, ryler, klyder, spover m.v. kom-
mer. Senere følger ænderne med pibe-, 
spids- og gravænder. Knortegåsen kom-
mer sent. 
 

Hvidbrystet præstekrave 
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Lakolk strand og havet ud foran: Du 
finder også dværgternerne og de hvid-
brystede præstekraver hér, men faktisk 
allerbedst på Sønderstrand i den sydlige 
ende af øen. Men havet udfor Lakolk er 
et godt sted for havfuglene. Kan du 
planlægge turen efter én til to dage med 
kraftig SV-vind kan du være heldig med 
rigtig gode havfugle, der er blevet 
”blæst” ind. Ser du på de sidste 6-7 års 
fugleobservationer herfra i september/
oktober måned finder du rigtig mange 
”fede” observationer af sule, alm. kjove, 
storkjove og alm. skråpe. Fugle – du 
ellers skal op til minimum Blåvand og 
Vejers strand for at finde. Af mere 
”almindelige” havfugle finder du store 
antal af sortanden, enkelte fløjlsænder, 
en del rødstrubet- og enkelte sortstrubet 
lommer. Der kán også komme en søko-
nge el.lign. forbi på efterårstrækket. 
Gå selv ind på DOF-basen og søg un-
der ”søg observationer”, og minimér år, 
lokalitet, art mv. og find dine sjove resul-
tater. 
 

Efterår = sydøen.  
Fugle flyver mod syd om efteråret og 
imod nord om foråret. Détte er simpel 
lærdom omkring fugle. 
 
Landsende/golfbanen: Skal du evt. 
finde nogle spændende fugle på sen-
sommeren/efteråret, skal du drage imod 
syd enden af øen. De sydligste krat på 
øen omkring goldbanen er et super sted 
at ”gå på fugl” de kommende måneder. I 
september/oktober kommer trækkende 
ringdrosler og f.eks. lap- og drærgvær-
linger da også lige forbi! Og den hvid-
brynede løvsanger og rødtoppet fugle-
konge kan også findes/høres i buskene 
hvert år. 
 
Helms odde: Ved Havneby bør du også 
lige stoppe op og finde kikkert/scopet 
frem. På strandengen samles flokke af 
strandskader, pibeænder, knortegæs, 
ryler, kobbersnepper, stenvendere m.v., 
og selvfølgelig indfinder havørnen og 
vandrefalken sig. På engene kommer 
der senere flokke af bjergirisk, snespur-

Ringdrossel  
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ve og enkelte bjerglærker – dér skal i 
dog lige vente til vintertide. 
Lakolk sø: Egentligt ikke et særligt inte-
ressant sted – også pga. ringe udsigts-
steder ind over søen. MÉN der findes 
sørme rørdrum og skægmejser i pæne 
tal vil jeg mene. Og rørhøgen svæver 
altid over rørskoven derude. Sammen 
med enkelte havørne, hedehøge og 
sølvhejrer. 
 
Lakolk Sydsøer undlader jeg, efter som 
at vejen dertil fra Sønderstrand i syd  er 
blevet helt forhindret. Fra østsiden via 
Rimmersvej er der også alt for langt der-
ud, selvom stedet tit byder på rigtig go-
de vadefugle og sjældne arter mv. 
Juvre Enge: Dette er IKKE et efterårs-
sted af de bedre. MEN om foråret med 

spurvetrækket er det FEDT. Jeg tager 
altid derop i foråret efter ringdrossel, 
broget fluesnapper og den første fiske-
ørn! 
MEN 
Jeg har faktisk skjult ÉN ting for jer! 
Dér er faktisk KUN én grund til, at jeg 
tager på fugl på Rømø! 
OG…………………det er fiskeforretnin-
gen i Havneby med den f a n t a s t i s k 
e burger med Rømø-rejer og de smør-
stegte fiskefrikadeller! I foråret FØR 
prisstigninger og krig kostede et lækkert 
måltid med EN burger med Rømø-rejer 
og 3 smørstegte fiske”dunser” kr. 83 ! Et 
fund for pengene! ………og en ”omvej 
værd = 1 Michelin stjerne” 
God appetit på Rømø. Buffe-en ER an-
rettet! 

Broget fluesnapper 
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VANDSKADE (Pica aqua) 
Af Jan Kjærgaard Jensen 
Efter tip fra Louise Johannsen 

V andskaden er en meget ubehagelig fugl. Den optræder oftest i forskellige mørk-

farvede varianter. 

Den holder til i huse og træffes mest i tagregioner og lofter, især på steder hvor der 

har ynglet stormskader, uden at der er blevet grebet ind. 

Efter det store byggeri i 

1960-erne har den også 

tilpasset sig livet under 

gulve. 

En særlig mørk Vand-

skade optræder omkring 

skorstene, hvor der fyres 

med vådt træ. Den løber 

hurtigt, er komplet ustyr-

lig og kan medføre ilde 

lugt. 

Vandskaden dukker altid 

op på de mest ubelejlige 

tidspunkter. Det er som 

om den kan fornemme, 

hvornår folk skal i byen, 

eller der skal være fest. 

Vandskaden er en typisk 

vintergæst. Hver vinter 

og forår optræder den i 

flokke med vekslende 

hyppighed fra år til år. 

Vandskaden holder især 

til i nyere huse. Særligt 

ynder den i huse med 

fladt tag. Her kan den 

leve i store kolonier og 

yngle som bare pokker. 
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OAS AKTIVITETER 2022 
September  -  december 

ROVFUGLETRÆK OVER SØNDERSKOVEN, SØNDERBORG.  
Søndag d. 25. sept. imellem kl.10 - 14. 
Vi kikker efter rovfugletrækket  Hvis vejret arter sig (sol = termik, og østenvind),  
kan der komme rigtig mange rovfugle.  
Du kan komme og gå, som du har lyst.                         
Begyndende med hvepsevåger, falke og høge og senere våger. 
Mødested: Østenden af Hjort Lorenzens Vej 
Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland 
 
FUGLETRÆK VED KRAGESAND.  
Søndag den 2. okt. kl. 7:30 - 11:00  
Vi stiller os ved P-pladsen ved Kragesand på sydspidsen af Broagerland, og håber, 
der er gang i fugletrækket. Vi holder øjne og ører åbne for småfugletrækket over land 
og holder også øje med fjorden, hvor bl. a. ænder og gæs kan være på vej mod vest. 
Med lidt held kan der også komme en lom eller en kjove forbi.  
Man kan komme og gå, som man har lyst til mellem kl.7:30 og 11.   
Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 26 31 10 13.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.     
 
BØJDEN NOR.  
Onsdag d. 26. okt. kl.7.30 - 14.00. Afgang færge fra Fynshav kl.8.00. Retur kl.13 
Rigtig mange ænder og meget andet samles her ved vinterens begyndelse. 
Deltageren køber selv billet (tur/retur) ved ALSLINJEN 
Fuglereservatet ligger lige ved færgelejet.  
Husk Madpakke, varmt tøj og evt. gummistøvler  
Turleder: Else Dupont. Mobil 40 16 23 61.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 
 
BUSTUR TIL MARSKEN FOR AT SE PÅ GÆS MM.  
Lørdag d. 5. nov. kl. 8:15 - kl.16:00.     
Store flokke af gæs samles og finder deres føde inden trækket går videre. 
Også en del rovfugle plejer at finde vej til ”Spisekammeret”. 
Af hensyn til kørsel skal vi have bindende tilmelding senest 29/10.  
Turens pris kr.200 pr. deltager.  
Kun for OAS-medlemmer.  
Mødested: Kirketorvet, Sønderborg. Evt. opsamling? 
Turleder: Orla Jessen. Tlf. 23 20 13 43.  
Arr.: OAS 
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FORMIDDAGSTUR TIL GRÅSTEN SØERNE.  
Torsdag d. 10. nov. kl. 9:00 - kl. 11:30.  
Normalt ses ret mange arter, nogle i hundredvis. Med lidt held ses isfugl. 
Mødested: P-pladsen ved Slotshaven.  
Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44.   
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.  
 
KELSTRUP PLANTAGE.  
Søndag d. 13. nov. kl. 10:00 - kl. 12:30 
Vi efterstræber skovens karakterfugle som sortspætte og huldue. Og måske er grøn- 
og gråsiskener 
ankommet sammen med korsnæb. 
Mødested: U-formet P-plads ved Stokkebrovej ca. 1,5 km. imod Ø for Holdbi Kro. 
Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.  
Arr. OAS/DOF-Sønderjylland.  
 
FORMIDDAGSTUR TIL SANDBJERG MØLLESØ.  
Søndag d. 27. nov. kl.9:00 - kl. 11:30.     
Vi ser ofte isfuglen, men søen er ellers tilholdssted for mange andefugle. 
Mødested: Ved slottets parkeringsplads.  
Turleder: Gabor Graehn. Tlf. 42 72 04 40.   
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.  
 
KRUSÅ MØLLESØ.  
Søndag d. 4. dec. kl.10:00 - 12:00 
Hvidøjet and, rørdrum, lille skallesluger samt flere spættearter er set tidligere. 
Mødested ved forsamlingshusets P-plads.  
Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44.   
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.  
 
KVÆRS GRANSKOV.  
Søndag d. 11. dec. kl. 10:00 - kl.12:30.  
Varieret skov, hvor alle mejserne optræder såsom sort-, top-, sump- og fyrremejse. 
Ibland så vinterens gæste-fugle, så har du en interessant fugletur. 
Da der er årets sidste tur, vil vi om muligt servere gløgg og æbleskiver ved turens 
slutning 
Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen. 
Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.  
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PANURUS er et  medlemsblad for Ornitologisk For-

ening for Als og Sundeved (OAS). Bladet udkommer  

som udgangspunkt med 4 årlige numre. 

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

dækker ikke nødvendigvis foreningernes holdninger. 

Eftertryk i uddrag er tilladt med tydelig kildeangivel-

se. 

 

Bladets formål er 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. 

PANURUS 

Redaktion  

Viggo Petersen 

Kongshoved 5 

Kegnæs 

6470 Sydals 

5135 1373 

petersenviggo@gmail.com 
 

 

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  
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AFSENDER:  OAS  - v/ Viggo Petersen ,Kongshoved 5, 6470 Sydals 


