Grågåsen udkommer ca. den 20/1 – 20/4 - 20/7
og 20/10 med deadline 20/12 – 20/3 – 20/6 og 20/9.
Medlemsliste
Bente K. Christensen har, efter mange års indsats, ønsket at få en afløser til
at opdatere vores medlemsliste. Heldigvis har Jette Kriegel stillet sig til
rådighed. Så kontakt Jette, hvis du ønsker at komme på listen eller ønsker at
rette dine personlige data.

Bjarne Andersen
Niels Mathiassen
Pamela Bartholomeusz
Poul Reib
Tage Stampe
Jan Mollerup
Elsebeth Gludsted
Jesper Tendal

40552314
44483387
24824345
41248864
45888290
39658767/40508487
43524868
41680399

Seniorudvalget arrangerer årligt ca. 20 fugleture og 6 foredrag,
fortrinsvis for DOF´s ældre medlemmer. På vore ture har fuglene
højeste prioritet. Vi lægger også vægt på et godt socialt samvær og
nyder i øvrigt årets gang i naturen. Giv venligst besked om
eventuel adresseændring til jkriegel@privat.dk

HER KAN DU SKRIVE OM FUGLEOPLEVELSER, REJSER, TURFORSLAG,
RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR
BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE
VARIATION I BLADET!
Grågåstur til Nordjylland 19-22/9 2016
Dag 1
Vi skulle møde i Ballerup 06:30 for at nå færgen fra Odden til Aarhus. P.g.a.
motorskade måtte vi med en tidligere færge, så mødetidspunktet blev
fremrykket, og 06:16 trillede vi af sted med Jacob ved rattet. Han havde en
ny, stor bus med plads til 54. Vi var 38 så der var god plads.
Vejret var let overskyet men mildt og fint.
Fra Aarhus gik det mod Randers og videre over Hadsund til Lille Vildmose.
Landskabet mellem Randers og Hadsund er meget flot og varieret. Det bugter
sig i bakke-dal og kommer helt op i 104 m.o.h. – En del af ”det danske
højfjeld”!
Lille Vildmosecenteret har gode toiletter og en indholdsrig butik.
Selve vildmoseområdet er meget stort, og man kan ikke nå det hele på bare
nogle få timer. Vi havde Bjarne og hans kone Lisbeth som kendtfolk til at
finde de bedste steder.

Kørte til Brandvagtstårnet og på vejen så vi både dyrkede marker og
vådområder med mange fugle. Vandstanden hæves i flere områder for at få
dannet ny højmose, men det er et langsigtet program. Store dele er
rektangulære damme hvor der tidligere er skåret tørv. De ligger side om side
med sivbevoksede rygge imellem. Rigt fugleliv med bl.a. viber i store flokke,
lille lappedykker, traner, dobbeltbekkasin, rørhøg på jagt, blå kærhøg og
mange grågæs. Frokost ved tårnet

Fin tur i Portlandmosen på de gode plankestier. Det var lidt sent for
blomsterne, men vi så da klokkelyng, hedelyng, rosmarinlyng og de
hængende rester af den hvide kæruld. Ikke mange fugle. Svanepar med 3
unger i kanalen, tårnfalk og musvåge i det fjerne.
Videre til Rovfugletårnet hvor vi på vejen måtte holde lidt tilbage for et
svanepar med 3 ællinger, det var jo deres vej. Af rovfugle kun en enkelt
rørhøg, ellers bl.a. landsvaler, flyvende gravænder, stor flagspætte, skovskade
og gransanger.
Tilbage ved bussen var Jacob klar med ”lumumba” og Lisbeth og Bjarne gav
kage.
Så videre direkte mod Fjerritslev Idrætscenter og vandrehjem. Alle
værelser havde bad og toilet, sengelinned og håndklæder. God mad alle

dagene. Den første aften rødfisk og grøntsager – bedre end mange havde
troet!
Dag 2
Morgenmad kl. 7, afgang kl.8 hver dag.
Dagen begyndte letskyet og blev til strålende solskin.
Stort morgenbord og ved siden af et stort smør-selv-madpakke bord + frugt.
Vores grågåsven Per Larsen som bor i Vesløs ¾ af året var med denne og
næste dag. Han er jo lommekendt i området. Første mål Bulbjerg. Nede på
stranden så vi ud mod den lille rest af Skarreklit. Nu sad der kun få skarv. På
selve Bulbjerg var der mange tomme ridereder på smalle hylder de stejleste
steder. 2 rider på vandet, en forbi flyvende lom så langt ude at den ikke
sikkert kunne bestemmes, sortænder og enkelte edderfugle. Der skulle være
sortstrubet bynkefugl, og den blev obs’et i en busk et stykke borte.

Alle var enige i bestemmelsen indtil den spredte halen og blev til en
stenpikker – Øv! Da vi kørte videre til toppen blev Hanne Kapala tilbage for
at finde den rigtige sortstrubede bynkefugl. Hun fandt den, men var alene, så
den kom ikke på listen. Reglerne skal selvfølgelig holdes!

På Bulbjerg havde vi dagens højdepunkt, også rent fuglemæssigt. En stor flok
dykkende suler. Der må have været en fiskestime og sulerne dykkede så
sprøjtet stod højt til vejrs
Næste stop var Kærup Holme-skjulet i Vejlerne hvor der var kraftigt
modlys, så det var umuligt at se noget rigtigt. 3 sølvhejrer og mange
fiskehejrer kunne identificeres men ikke de mange ænder. Til modsatte side
var der skægmejser i tagrørene og 3 overflyvende musvåger.
Frokost ved Naturrum. Der var en overdådighed af fugle i Bygholm Vejle.
Skeand, krikand, spidsand som man mest så rumpen af, pibeand,
dobbeltbekkasin, rødben og flere forskellige gæs. Der var en enkelt snegås.
Stor flok skestorke og 3 vandrefalke, hvor den ene lagde sig ned på jorden og
blev liggende. Det er ikke tit vi ser den i den position.

Til færgelejet ved Feggesund. En meget stor flok hjejler gik i græsset. En del
af strandengen var intens i solen med røde, gule og grønne farver.
Sidste stop ved Ulvedybet. Vi kunne ikke køre over dæmningen med den
store bus, men Jacob vurderede efter selvsyn at han kunne vende ved
fugletårnet og kørte ud. Vendingen af bussen var dagens store bedrift. Det var
på et hængende hår, men han er god til det.

Her var meget at se. Alm.ryle i mængder, storspover, en enkelt klyde, storog lille kobbersneppe, stor præstekrave, canadagæs, knortegæs, grågæs og en
enkelt indisk gås.
”Lumumba” inden det gik hjemover for i dag. Alle var mætte og tilfredse af
solen og de mange fine indtryk. Om aftenen havde vi samling efter middagen
og de fleste var med. Vin i rigeligt mål. I den store rundkreds blev foreslået at
vi hver især efter tur skulle berette om en speciel fugleoplevelse. Det var en
god ide, som vi må følge op en anden gang, for vi nåede knapt halvvejs rundt,
før de fleste følte trang til sengen.
En umådelig vellykket dag!
Dag 3
Igen let skyet, lidt køligere, god sigt og humøret højt.
Mod Nationalpark Thy og Isbjerg. Forbi den berømte thylejr som vi ikke
kunne se. Til gengæld så vi talrige vindmøller, bl.a. i det nye testcenter. Det
er vindmøllernes landsdel.
Op til toppen af Isbjerg, 56 m.o.h. Nogle steder meget stejlt, det er en
gammel kystskrænt fra den gang Isbjerg stak op af stenalderhavet. Flot udsigt
fra toppen, hvor vi havde Skagerak 6 kilometer ude og der imellem flot natur
med brølende kronhjorte.
På vejen ned så vi 2 fiskeørne komme flyvende og satte sig i nogle graner et
godt stykke borte. Alle fik set dem fint i scoopet. En fuglekonge var fløjet
mod en rude i bussen og faldet ned, så Jacob fik set den tæt på inden den fløj
væk.

Til Agger Tange via Hanstholm. Vejen går gennem vældige klitområder,
gammel stenalder havbund. På begge sider af Agger Tange lå der mange
fugle, men de fløj op så snart bussen stoppede, så vi opgav at stå ud. Ude ved
færgelejet lå der mange sæler på sandbankerne. En del vadere langt ude,
vanskelig at bestemme dem p.g.a afstanden og dårligt lys. Skyer af
stæreflokke.

Kørte tilbage til parkeringspladsen på Lange Molevej hvor vi spiste frokost.
Her var der intet at se. Vejret var blevet mere køligt og det var helt overskyet.
Forsøgte at finde et sted at parkere nær kysten i Agger By, men det lykkedes
ikke at komme af med bussen.
Lidt skuffede kørte vi tilbage til Vejlerne. På vejen fik vi turens eneste regn
som holdt op, inden vi nåede frem.
Tømmerby Fjordtårnet. Intet specielt at se, men Jacob fik sin pause og vi
andre en lille gåtur, før han havde ”lumumbaen” klar til os.
Vi sluttede ved Naturrum, og der var der bid. 35 skestorke, og solen kom
frem, så lyset var perfekt. 2 havørne siddende meget længe, inden de
pludselig var borte, uden at nogen havde bemærket det. 2 vandrefalke på hver
sin pæl, mange spidsænder, pibeænder og en enkelt bjergand. Mange traner i
baggrunden.
Oplevelserne og diskussionerne her opvejede langt det lidt magre udbytte på
AggerTange. Alle var i godt humør.

Så var det sidste aften med lækker flæskesteg og vin ad libitum. Pæretærte
med cremefraiche til dessert – Jo, et godt sted at bo!
Dag 4
Pakkedag, Hjemrejsedag.
Af sted præcis kl.8 med direkte kurs mod Lille Vildmose. Solen var ikke
brudt rigtigt igennem, der var lette uldskyer og mosekonebryg i alle
lavninger. Vejen bugtede sig i lave bakker og dale.
Første stop var Høstermark mose. Der kom solen. Fra tårnet så vi 4
kronhjorte og ikke meget andet, men formiddagskaffen smagte.

Så til Vildmosecenteret med de gode toiletter, det er vigtigt. Mange lille
lappedykker i dammene vi kørte forbi.
Videre til Toftetårnet hvor vi havde udsigt til en flok krondyr, hinder og en
enkelt hjort med flot gevir. Her er fin natur men akkurat nu få fugle.
Frokost, nogen ved tårnet andre ved stranden hvor der var en del hættemåger.
Dejligt solskin.
Så gik det hjemover via Aarhus – Odden.
Det har været en fantastisk god tur. Mange fugle nævnt, men ikke alle.
Tilsammen fik vi 102 arter og Lizzie vandt konkurrencen.
Grethe og Asger

Til den ærværdige forenings smagfulde fugleblad:
Gåsefjeren er havnet hos mig, hvad den skal her, kan man undre sig over, for jeg er
ikke nogen rigtig fuglekigger, når de andre kigger op, kigger jeg ned; de små sorte
prikker jeg ser i kikkerten, siger mig ikke noget, planterne er nok så interessante og
så flytter de sig ikke!
Jeg ved ikke hvornår interessen opstod, men min mor må have spottet noget, for
engang gav hun mig Finn Salomonsens fugleværk udgivet i 1931, mit fødselsår. Jeg
har en fortid i Vandrelauget, hvor bl.a fugleturene med Tage Stampe eller Svend
Pettersson var nogle af de bedste - f.eks. turen til Lapland i 1982, annonceret som
en fugle- og blomstertur, sidstnævnte var der ingen af, da der lå sne det forår, men
fuglene indfandt sig til deres ynglepladser f.eks pomeransfugl og tredækker, som vi
så og hørte efter en besværlig opstigning og sjosken gennem moradser. Jeg morede
mig over ornitologerne, som efter at være nået frem tyssede energisk på de
efterfølgende, som ikke lavede mere støj end de selv lige havde gjort. Jeg lærte at
tredækkeren giver en lyd fra sig, som når man spiller på en redekam.
Tage fandt lemminger og Svend skreg:” Den fugl kender jeg ikke,” men det var
ingen fugl, men en væsel, som gav lyd fra sig.
Vi så også en forladt ørnerede, som en deltager lagde sig i.
Efter at have forladt Vandrelauget – 16 km pr. tur blev for meget - meldte jeg mig
ind i DOF, som altid havde forekommet mig meget eksklusiv. Samtidig fik Poul R.
den fremragende idé med ”Grågæssene”- Lise og jeg var med på alle turene. Vi sad
altid lige bag ”førerbunkeren”, hvor Tage residerede. Han sørgede for den
pragtfulde underholdning, en tur uden ham var ingen rigtig fugletur.
At foreningen var eksklusiv viste sig at være rigtig, her mødte vi hyggelige
entusiastiske eksperter, som næsten alle slæbte rundt på tunge teleskoper, selv over
lange strækninger og i al slags vejr – og så var de så altruistiske, at vi andre fik lov
at kigge med, så vi opdagede hvad de sorte prikker i virkeligheden var. Tak for det!
Man blev også inspireret til at tage på storture med DOF f.eks. en mageløs og
magelig tur til Donaus delta, blandt deltagerne var naturligvis Tage, som
præsenterede os for hejrearterne, som fløj os om ørerne.
En tur til Ungarn blev det også til; pirolerne flokkedes om Tage og en lokal
ornitolog tog os på en dagslang tur, for at betragte en slagugle på rede i ærbødig
afstand og stilhed.
En tur til Irland var mindre vellykket. Havobservationer i dårligt vejr er ikke sagen.
Heldigvis var Tage med på turen, vi tilbragte en hel dag med at observere
skærpiberen og Ole Geertz viste os en sjælden orkidé (skrueaks). Blomster kan man
altid finde.

EXIT: Med alderen indskrænkes ens formåen og gejst, men så har man alle de
dejlige oplevelser med ”Grågæssene” at tænke på. TAK.
Vibeke Bøstrup
Jeg giver Gåsefjeren videre til Rita Ploug

Ny ynglefugl i Vejlerne og fornem gæst i Kærup holme
Det er første gang lykkedes sølvhejren at yngle i Glombak. Den er flyttet ind i
fiskehejre kolonien.
Vi havde den oplevelse flere gange at se ungerne blive fodret og til sidst se den lave
flyveøvelser på redekanten.
Senere så vi dem både i Vesløs og Glombak vejle.
Den 9. august blev der observeret
en kohejre i Kærupholme. Den er
ikke tidligere observeret i
Vejlerne.
Efter flere forsøg opgav vi at se
den. Øv
Husets favorit er stadigvæk
havørnen.
7/4 1 unge observeret (en lille
hvid plet i en stor rede)
30/5 1 unge – nu er den blevet pænt stor. Den gamle sad i sit udsigtstræ.
13/6 – først troede vi, at reden var tom. Så rejste ungen sig op. Den var blevet rigtig
stor. Hunnen kom med mad og fløj en runde.
13/7 – vi så alle 3 flyve ind over reden, så nu er ungen på vingerne.
Endnu en dejlig forårssæson.
Karen og Per i Vesløs.

Den store imitator
At genkende og at skelne sangfuglenes stemmer, det synes jeg var svært at
lære, og det var jeg vist langtfra ene om. Så er det godt at gå ture med andre
fuglekiggere og finde ud af det sammen. Her har de mange ture med
seniorerne i årenes løb været til uvurderlig hjælp.
Men hvad var nu det? Nu troede man lige, at der var ved at være styr på det,
og så måtte man høre om: Der findes fugle, der efterligner andre fugles sang.
Så kan man jo ikke regne med noget som helst mere. Hvad i alverden bilder
de sig ind, frække kræ?
Vore gode ledere på senior turene lærte os, hvordan man kan kende gulbug
og kærsanger fra hinanden og fra alle de fugle, de fermt efterligner.
Gentagelse, gentagelse.
Jeg begyndte at samle på historier. Hvorfor efterligner nogle fuglearter andre
arters sang? Hvad vil de opnå ved det? Måske er det en form for leg? Det
foreslog Tommy Dybbro i en artikel i "Nyt fra fuglenes Verden". Fuglene
synes vel, det lyder godt; ellers ved man det ikke rigtig. Formålet er, som for
alle sangfugle, at dupere hunnerne og at jage rivaler bort.
Journalisten Arne Myggen skrev en gang i sin klumme fra Californien, at
familiens telefon havde det med at ringe omkring klokken fire om morgenen.
Når han så søvndrukken tog den, så ringede den bare lystigt videre fra et træ i
haven. Han var blevet offer for en lokal mockingbird - en af fugleverdenens
store imitatorer.
David Attenborough viede engang en hel TV udsendelse til emnet, hvor han
med sin altid smittende begejstring førte seerne rundt om på kloden efter
imitatorer, eller spottefugle, som de også kaldes. Han mente, at den
australske lyrefugl var den største imitator. Henrykt remsede han op, alle de
arter, hvis sang man hørte flettet ind i lyrefuglens sang - samt et par kunstige
lyde, motorsav langt borte og kamera med selvoptræk.
Forfatteren Gerald Durrell var af samme opfattelse. I 1962 var han leder af en
ekspedition for BBC i Australien, hvor der gik ry om lyrefuglen. Da de
endelig fandt den, og fik den optaget, var de ellevilde. Lyrefuglen har et væld

af andre arters sang på sit repertoire. Man skulle tro, det blev noget værre
rod, skrev Durell, men det er det ikke. Det er åndeløst smukt.
Blåhalsen er også en dygtig imitator. Overraskende nok, så har den speciale i
efterligning af vadefugle arter. Satakieli kalder samerne den; det betyder
"hundrede tunger". Deres fascination af fuglen viser sig også i, at de fortæller
legender om den, såsom at den havde vist vej til en rensdyrflok, som var
kommet bort.
Men som sagt har vi også dygtige arter herhjemme. Tommy Dybbro skrev
om kærsangeren, at man har talt op til 90 efterlignede arter i dens "enmandsfuglekor"; nogle af dem viste sig at være arter, den kendte fra sit
vinterkvarter og ikke egen sang, som man først troede.
I øvrigt behøver vi ikke engang gå længere væk end ud i vore egne
villakvarterer og forhaver og lytte til solsorten og stæren. De kan sandelig
også efterligne og forvirre os, og med deres valg af bopæl tæt på mennesker,
så kommer der også lyde fra vores verden med. Så det var ikke kun Arne
Myggen i Californien, der blev drillet af en "telefonfugl". Solsortene her
omkring kan mobiltelefonernes ringesignaler, og de holder sig opdateret på
dem.
Det siges også, at en
stær har fløjtet
togafgang i utide på
en station og
iagttaget forvirringen
- måske er det en
vandrehistorie. Men
stærene kan være
nogle drillepinde; de
giver den som et helt
fuglekor, men når
man så begynder at
kigge op for at se
hvor, de fugle er, så tier de pludselig bomstille.
Nej - jeg tror, jeg vælger solsorten som min yndling. Måske ikke den største
imitator, men meget underholdende. Lige fra den første, jeg kendte. Den sad i

toppen af vores kirsebærtræ, mæt af vores kirsebær, og fløjtede "solskin
ombord".
Liselotte Tvede

Staunings ø den 27. juli 2016 kl. 8.00-13.00
Efterårssæsonens
første tur gik som
sædvanligt til
Staunings ø. Vi var
ca. 35 deltagere. Ca.
tallet kommer af, at
man på denne tur ikke
nødvendigvis behøver
at være med fra start
og det gør, at en del
kommer senere, og
tilsvarende er der
andre, der går før det
anførte sluttidspunkt.
Vi gik ud til sydspidsen af øen. På vejen derud havde vi bl.a. en del
forskellige vadefugle, 5 dværgterner, og en gråand med små ællinger samt en
tornirisk. Kaffen blev drukket, mens vi observerede ved sydenden.

På vejen tilbage holdt vi frokoststop, og som altid var der nogle af
grågæssene, der var ude at bade. Sidste stop var ved ishuset, hvor der blev
drukket kaffe, spist is og udvekslet sommerminder. Dagens udbytte var ca. 55
arter
Elsebeth
Tur til Kongelunden og Vest Amager 10/8.
Nogen og tyve grågæs var mødt op på p-pladsen i Kongelunden. Vi gik
gennem skoven ned til Hejresøen. Bortset fra et par ringduer og en enkelt
solsort, var skoven bemærkelsesværdig tom for fugle.
Hejresøen gav de sædvanlige ænder og lappedykkere. Efter vandreturen på
diget kom dagens scoop : en silkehejre, desværre lidt langt væk. Det samme
gjaldt to havørne, der sad på jorden på den anden side af Klydesøen. En
enkelt rovterne og en del vadefugle blev det også til. 34 arter var, hvad vi
kunne snige os op på. Til gengæld var vejret med med os. Det holdt
tørt, selv om vejrudsigten havde lovet noget andet.
Jesper.

Tur til Saltbækvig og Reersø den 24. august 2016
Vi var 36 deltagere, der startede fra Ballerup kl. 7 i godt vejr.
Vi kørte uden stop til Saltbækvig, hvor vi startede med at gå en tur ud af
Alleshavevej for at kigge ud over Saltbækvig. Vi var ikke kommet ret langt,

før der blev råbt havørn (dagens eneste), og lidt senere rørhøg. Desuden var
der en del forskellige vadefugle langs kyste
Tilbage ved bussen drak vi formiddagskaffe, hvor vi mindedes Erik ved at
holde et minuts stilhed, og Birthe Peters gav en lille en, fordi hun havde haft
rund fødselsdag.
Efter kaffen begav vi os ud på den lange gåtur til Vrøj, hvor vi spiste frokost.
Solen skinnede, og det var lummert, så der var en del, der ikke gik med helt
ud, men fuglemæssigt betød det ikke noget, da det var de samme fugle, som
vi kunne se hele vejen.

Næste stop på turen var Reersø, hvor vi først holdt ved Flasken. Her havde vi
en fiskeørn, der fiskede, men nu var der så meget varmeflimmer, at det var
svært at se, hvad der lå på vandet. Sidste stop var ved havnen, hvor ishuset
blev besøgt før vi kørte til Ballerup. Vi havde 64 arter i løbet af dage.
Elsebeth

Tur til Præstø Fed den 7. september
Hvis man har det som Ulf Lundell, med at "trivs bäst i öppna landskap", må
Feddet siges at være det rette sted. Her er skov, strand, åbne vidder med lyng
og enebær og højt til himmelen. Den 7 september var ingen undtagelse.
Vi havde endnu engang fået åbnet leddet, så vi kunne køre helt op til gården
med bussen. Derfra var der kun 2km at gå ud til tårnet. Duggen sad endnu i
græsset, som var fyldt med vandrette edderkoppespind lavet af den gruppe
edderkopper, der hedder tæppespindere.

Imellem træerne i skovkanten var der fyldt med spind af korsedderkopper. Et
rigtigt efterårstegn. Over skoven kredsede et par hvepsevåger, som
formodentlig havde overnattet på Feddet. En enkelt hurtig lærkefalk ﬁk nogle
af os et glimt af. Fremme ved tårnet & kaffen havde vi en enkelt havørn,

indtil ﬂere rørhøge og en ﬂok halemejser.
Her efter gik turen langs skoven ud til strandengen. Her delte vi os i to
grupper. Den ene gik over den lidt våde strandeng ud til kysten. Og resten gik
af den mere tørre vej langs skoven nordpå. Strandholdet havde ryler, store
præstekraver, hjejler og en jagende vandrefalk. Den anden gruppe havde lidt
småfugle. Men der var meget lidt liv: ingen engpibere, stenpikkere,
bynkefugle eller tornskader.
Tilbage ved bussen og Jacobs lumumba kunne vi gøre status over dagen: En
rigtig god tur med herligt vejr og ﬂot natur. Lidt skuffende, at vi ikke ﬁk lidt
af det træk, der gik ind ved Stevns. Men vindretningen var nok ikke i vores
favør, så 41 arter var, hvad vi kom op på. Men turen må siges, at være et godt
eksempel på, at det ikke nødvendigvis er antallet af arter, der afgør om en tur
er god eller dårlig.
Jesper.

NOVEMBER 2016 –
JANUAR 2017.
Møder: Alle foredrag afholdes i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads
4, 2720 Vanløse. Tæt ved S-tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Entré 20
kr. Der serveres kaffe/te fra kl. 12.30.
Onsdag den 16. november kl. 13.00
Carsten Andersen fortæller om Goa: ”Kom med på en tur i ord og billeder til
den indiske delstat Goa, hvor en række forskellige biotoper lokker med et hav
af eksotiske arter. Området er let tilgængeligt fra Danmark, så kom og bliv
inspireret til en tur til Orienten”.
Onsdag den 14. december kl. 13.00
Vi skal igen møde Bo Tureby - se hans fantastiske billeder, som altid
ledsages af relevante, muntre kommentarer. ”Fugle fra nær og fjern”.
Onsdag den 11. januar kl. 13.00
Henrik Knudsen holder foredrag: ”Et Vestjysk fugleliv – med afstikkere til
Grønland og Bagenkop havn”. ”Et sabbatår i 1988 på Blåvand Fuglestation
blev begyndelsen til et liv med fugle. Mit foredrag vil især handle om
Blåvand Fuglestation, hvor jeg har været tilknyttet som observatør og
ringmærker. Der vil være beretninger om Tipperne, afstikkere til Grønland
(når den evige tomme pengepung igen skulle fyldes op) og lidt om Bagenkop
havn, hvor min store passion Kaspiske måger dyrkes”.
Onsdag den 8. februar kl. 13.00
Jette Bjerregaard Kristensen fortæller om en rejse til Antarktis ”Foredrag
med billeder fra Antarktis med et mangfoldigt og rigt dyreliv, her kommer vi
tæt på pingviner, havets fugle, sæler, søelefanter og hvaler. Vi besøgte
Argentinas sydspids, Falklandsøerne, South Georgia og øgrupper ned til det
Antarktiske fastland på en 3 ugers sejlads”

Ture: Kontakt Jan Mollerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail:
f.mollerup@mail.dk
Turledere: Elsebeth Gludsted, Jesper Tendal og Bjarne Andersen
Fyledalen m.v. onsdag den 9/11 kl. 7 – 17: Bustur fra Ballerup Station
(opsamling Tårnby). En efterårstur til Skåne skal vi prøve. Vi håber på gæs,
rovfugle og de første vintergæster. Max 40 deltagere. Indbetal kr. 270,00 på
vores bankkonto (reg.nr. 9541 konto 60072035) DOF København,
Seniorudvalget, senest den 26/10. Husk at anføre ved betaling, såfremt du
IKKE stiger på i Ballerup.
Efter 2/11 kan du ringe til Jan Mollerup (40 50 84 87) og forhøre dig om evt.
restpladser.
Søndersø onsdag den 23/11 kl. 9 – 14: Vi mødes på P-pladsen v.
vandværket på Ballerupvej. Vi går rundt om søen (ca. 5 km) og kigger efter
fuglene på søen og i beplantningen og besøger de to fugletårne.
Tueholm Sø og Vallensbæk Mose onsdag den 7/12 kl. 10 – 14:
JULETUR. Vi mødes ved restaurant Mosehuset på Rendsagervej i
Vallensbæk, og går en tur rundt om søerne – pas på der kan være trolde.
Medbring som sædvanlig lidt julegodter til fælles hygge.
Ud i det blå Sydsjælland, onsdag den 18/1 kl. 7 – 17. Bustur fra Ballerup
Station med opsamling ved Ølsemagle Revle. Vind og vejr afgør dagens
lokaliteter. Vi håber på havfugle, gæs og rovfugle. Max 40 deltagere.
Indbetal kr. 230,00 på vores bankkonto (reg.nr. 9541 konto 60072035) DOF
København, Seniorudvalget senest 11/1. Husk at anføre ved betaling,
såfremt du IKKE stiger på i Ballerup.
Efter den 8/1 kan du kontakte Jan Mollerup (40 50 84 87) og forhøre dig om
evt. restpladser..

Eventuel framelding til endagsbusture må finde sted senest onsdag ugen før
turens afholdelse. Det indbetalte beløb returneres, fratrukket et
ekspeditionsgebyr på kr. 50.-/pr. ekspedition.
BEMÆRK: VI SENDER INGEN BEKRÆFTELSE PÅ
ENDAGSBUSTURE. DU ER PÅ LISTEN, HVIS IKKE DU HØRER FRA
OS. PÅ FLERDAGSBUSTURE SENDER VI BEKRÆFTELSE PÅ DIN
TILMELDING
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