GRÅGÅSEN
Der har kun været nogle ganske få tilkendegivelser angående GRÅGÅSENS fremtid. Vi regner med
at udgive dette og endnu et nummer i 2019, hvorefter Seniorudvalget beslutter, om bladet skal
stoppe eller om det eventuelt skal udkomme i en anden, måske mere beskåret form.
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HER KAN DU SKRIVE OM FUGLE- OPLEVELSER, REJSER,
TURFORSLAG, RIS/ROS O.M.A. KOM UD AF BUSKEN. VI HAR
BRUG FOR DINE BIDRAG FOR AT SKABE VARIATION I
BLADET!

GÅSEFJEREN.
Jeg er født og opvokset helt derude hvor kragerne vender. Der kom nu også mange andre fugle
forbi.
Når svalerne vendte tilbage og indtog deres reder i kostalden, fik unger, som lavede flyveøvelser fra
telefontrådene- så var det sommer.
Solsorten hoppede og stæren spankulerede (så kunne vi kende forskel). Der var “grossenolleker”
over alt på alle årstider og de havde masser af hestepærer at forlyste sig med. Ude på marken går
krager og råger (råger er = med råber på mønsk) så det morede vi os altid med at sige.
Lærken hang i luften og slog sine triller, så vidste vi at der var rede med unger derude et sted på
marken.
Som ganske ung kom jeg til hovedstaden op mødte andre unge som hverken havde kendskab til
vilde blomster eller fugle !!!
Midt i 70’erne var vi en gruppe unge mennesker, som i et lejet folkevognsrugbrød tog på påskeferie
på Øland. Blandt os var der en ung mand med både kikkert og skop. Midt under kørslen blev
bremserne hugget i og kikkerten fundet frem, for ude på marken blev der observeret nogle smukke
sorte og hvide fugle med røde ben og rødt næb-det var mine første strandskader. Den unge mand
med kikkert og skop lokkede os med til de gode fuglelokaliteter på Øland. Jeg havde aldrig før set
en fugl i kikkert, endsige i skop, jeg var totalt “hooked “ som den eneste. De andre småkedede sig
og småfrøs og ville hellere hjem i varmen.
(Fik jeg sagt at den unge mand med kikkert og skop hed Søren Hansen ?)
Hjemme igen købte jeg mig en kikkert og en fuglebog. Meldte mig ind i DOF og meldte mig til en
ørnetur til Skåne. Forventningsfuld mødte jeg op ved bussen i Ingerslevsgade og blev mødt af en
flok halvgamle hønisser, der hverken sagde bæh eller buh til en ung novice som mig. Jeg så både
rød glente og havørn, men jeg tog aldrig på tur med DOF igen.

Først mange år senere, da jeg selv var blevet en halvgammel hønisse, vendte jeg tilbage til DOF.
Min første tur var med Grågæssene, og her følte jeg mig straks velkommen og godt tilpas. Vi
startede med at nærstudere en flok troldænder, i håb om at der var en bjergand imellem....senere
nærstuderede vi en flok hættemåger, for der var engang blevet spottet en sorthovedede måge i
området. Det var nu lidt nørdet efter min smag, men også morsomt.
Med årene er det blevet til mange dejlige oplevelser både med Grågæssene og “store” DOF - tak for
det.
Mvh og gæk-gæk
Birgit Jakobsen
Jeg giver fjeren videre til Poul Bo Jensen.

Kort og godt om afviklede arrangementer
15.5.19.
En god snes grågæs havde trodset myldretidstraﬁkken og var mødt op ved Holte Roklub til den
efterhånden traditionsrige majtur i Vaserne Vejret var med os og til en vis grad også fuglene.
Diverse sangere lod sig se og navnligt høre. Kun nattergalen glimrede ved sit fravær. Til gengæld
kukkede gøgen lystigt En enkelt trane ﬂøj højt kaldende rundt og ledte efter sine artsfæller. Alt i alt
en ﬁn tur med 43 arter. Eneste minus var, at med mødested ved roklubben ender vi ikke ved ishuset!
Jesper

Tur til Tryggevælde ådal den 29. maj .2019
Vi var 27 grågæs, der mødtes på parkeringspladsen hvor Tryggevælde å krydser rute 261 mod
Strøby.
Vejret var let blæsende med sol.
Vi startede med at gå hen til Tryggevælde å's udløb i Køge bugt. Der var bl.a.rørsangere, nattergale,
gravænder, edderfugle og knopsvaner .

Næste stop var Strøby kirke, hvor vi startede med at drikke kaffe ved broen over Tryggevælde å,
mens vi så og hørte en hungøg, der sad frit fremme i et træ tæt på stien.
Derefter gik vi over åen. På det første stykke havde vi gul vipstjert og hørte mange rørsangere..
Desuden var der en del mursejlere. På turen langs åen hen til skoven havde vi forskellige sangere,
bl.a. mange nattergale og tornsangere.

Vi sluttede turen ved ettiden .
Vi så/hørte 43 arter
Elsebeth

Tur til Skenkelsø 5 juni.

På trods af at vi havde lagt turen på grundlovsdag, som oven købet også blev til valgdag, havde 20
grågæs fundet vej til mødestedet for enden af Rørsangervej
Skenkelsø var en lokalitet, vi ikke havde besøgt før. Desværre kunne man ikke gå hele vejen rundt
om søen. Men kun en kort tur ud til et fugleskjul med udsyn over søen. Artsmæssigt kom vi op på
31 arter.
En hyggelig og overskuelig lokalitet. Men hurtigt overstået, og skal vi dertil igen, skal den helt
sikkert kombineres med noget andet.
Jesper

Sæsonafslutning onsdag den 19. juni 2019 til Vemmetofte Strand og Gjorslev Bøgeskov.
35 grågæs mødtes med Jacob og hans bus ved Ballerup Rådhus så vi kl. 7.58 kunne sætte kurs mod
syd og opsamlingen ved Solrød Syd. Her stod der 4 og ventede og efter kort tid kom den sidste så vi
i alt var 41 deltagere.
Vi kørte til Vemmetofte Strand hvor Jacob fik manøvreret bussen på plads så vi andre kunne gå til
stranden for lidt havobs – der var knopsvaner, gravænder, stor og toppet skallesluger, strandskader
og hvide vipstjerter. Nogle valgte at gå en tur i skoven og fik der hørt flere forskellige sangere
medens andre blev ved stranden.
Da kaffetid nærmede sig myldrede vi frem og var så heldige at caféen før kl. 12.00 så vi indtog
terrassen og kunne sidde godt i solen og nyde kaffen medens vi fejrede Åse der havde fyldt
halvrundt.

Vi var i færd med at bryde op da en ansat kom og begyndte at gøre klar til dagens gøremål, så de
sidste af os valgte også at rejse os og sige tak for lån.
Herfra kørte vi via Rødvig mod Bøgeskov Havn hvortil vi ankom kl. 12.00 og derfor kunne nå en
lille tur på havnen, her var der stormmåger, sølvmåger og en del unge hvide vipstjerter.
Kl. 12.30 blev vi bænket i Traktørstedet Bøgeskov hvor vi havde bestilt frokostbuffet – det var
godt, og der var for enhver smag.

Efter maden gik en gruppe en tur i skoven hvor vi startede med at gå langs kysten og så drejede ind
mod den lille sø. Her så vi blandt andet en rørhøg som længe svævede over søen, derudover var der
troldænder, taffelænder og toppet lappedykker.
Medens vi gik tur i skoven og andre gik på havnen og slappede af, flyttede Jacob bussen ned til
havnen, så vi kunne slutte sæsonen af med en lumumba – vi kan jo ikke være bekendt at holde lige
uden for traktørstedet og nyde Jacobs lumumbaer.
Det var nu tid til at begynde hjemturen og efter afsætning ved Solrød Syd nåede vi Ballerup Rådhus
kl. 16:45 efter en fin dag.
Bjarn

AUGUST – OKTOBER 2019
Foredrag: Alle foredrag afholdes i Vanløse Kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, Vanløse. Tæt ved
S-tog og Metro. Starttidspunkt kl. 13.00. Entré 30 kr. Kaffe/te og chokolade til 20 kr. kan købes fra
kl.12.30. Huske at der omkring Vanløse Station er tale om P-zone – i kælderen under Kulturhuset er
der tale om 2-timers P-zone.
Onsdag den 23. oktober. Foredrag v. Klaus Dichmann.
Formanden for DOF’s Uglegruppe og fugle- og naturfotograf Klaus Dichmann kommer og giver en
status over vore 7 danske uglearter, samt en vurdering af arternes fremtidige eksistensmuligheder i
Danmark. Foredraget vil derudover handle om bestandsudvikling i landende omkring os, med
særlig fokus på Nordtyskland.
Foredraget vil være krydret med egne fotos og oplevelser fra ind- og udland.
Onsdag den 13. november. Foredrag v. Stig Jensen.
Foredrag med stopover i Singapore.
Taiwan, blev af de første portugisiske opdagelsesrejsende kaldt Formosa, den smukke ø. Taiwan er
smuk og hjemsted for en række endemiske og sjældne fugle, som foredraget vil give et indblik i.
Singapore er blandt verdens mest befolkede områder og alligevel super interessant.
Ture: Kontakt Jan Chr. Mollerup på tlf. 40 50 84 87 eller på mail: f.mollerup@mail.dk
Turledere: Elsebeth Gludsted (telefon 2178 5274), Jesper Tendal (telefon 4168 0399), Bjarne
Andersen (4055 2314) og Ib Sørensen (4029 9710)
Hvis du i sidste øjeblik forhindres i at deltage i en bustur bedes du kontakte en af turlederne,
så vi ikke står og venter på dig.
Tur i egne biler til Staunings Ø onsdag den 31/7 kl. 8.00 – 14.00. Vi mødes på parkeringspladsen
ved Jersie Strandpark og går til den sydlige ende af Staunings Ø. Efter fuglekiggeriet er der
mulighed for en tur i bølgen blå i forbindelse med frokosten – så husk badetøj. Husk at kontakte
Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for kørelejlighed.
Bustur til Lolland onsdag den 21/8 kl. 7.00 – 18.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Ballerup
Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31a/Solrød Syd mod
Lolland hvor vi besøger nogle af fuglelokaliteterne vi hørte om ved sæsonens sidste foredrag. Max
35 deltagere. Indbetal kr. 300,00 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København,
Seniorudvalget senest den 1/5. Husk at anføre ved betaling, såfremt du IKKE står på i
Ballerup. Efter den 1/6 kan du forhøre dig hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487) om evt. restpladser.
Bustur til Falsterbo m.v. onsdag den 4/9 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes ved Ballerup Rådhus og
kører efter opsamling i Tårnby til Falsterbo for at se om rovfugletrækket skulle være begyndt. Max
35 deltagere. Indbetal kr. 295,00 på bankkonto reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København,

Seniorudvalget senest den 1/8. Efter 15/8 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr.
Mollerup (4050 8487). Husk ved betaling at anføre hvis du ikke stiger på i Ballerup. Husk
gyldig billed-id.
Flerdagstur i bus til Sverige, mandag den 9/9 kl. 7.00 – torsdag den 12/9 kl. 17.00. Turen er
endnu ikke helt på plads, så nærmere information udsendes via maillisten.
Bustur til Sydvestsjælland, onsdag den 2/10 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved
Ballerup Rådhus og kører efter opsamling på pendlerparkeringspladsen ved frakørsel 31a/Solrød
Syd til Lejodde, herfra fortsætter vi til Borreby Mose og Stigsnæs. Max 35 deltagere. Indbetal kr.
290,00 til reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/8. Efter
den 1/9 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487). Husk at anføre
ved betaling, såfremt du IKKE står på i Ballerup.
Tur i egne biler til Vestamager, onsdag den 30/10 kl. 10.00 – 14.00. Vi mødes på P-pladsen i
Kongelunden og går gennem skoven og via strandengen til Hejre- og Klydesøen. Husk at kontakte
Pamela Bartholomeusz (2482 4345) hvis du har brug for opsamling.

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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