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Den gamle redaktør er ikke vred………
Men måske nok lidt skuffet. Skuffet over medlemmernes tilsyneladende manglende interesse for
stadigvæk, trods digitaliseringen, at holde GRÅGÅSEN levende og afvekslende med aktuelle
indlæg.
Man skulle tro, der måtte være nok at øse af, da de fleste medlemmer tager på talrige ture i både
ind- og udland.
Så, glæd både den gamle redaktør og dine med-grågæs med kommende sprudlende indlæg. På
forhånd tak,

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

EU’s persondataforordning
Persondataloven fra 2000 blev den 25. maj 2018 erstattet af EU’s persondataforordning.
Konsekvensen af den nye forordning har vi alle sikkert allerede oplevet via medlemskab i diverse
foreninger eller via abonnement på tidsskrifter.
Seniorudvalget har som en konsekvens af forordningen vedtaget en Persondatapolitik der beskriver
hvilke personoplysninger vi har for det enkelte medlem og hvad vi bruger disse oplysninger til.
Samtidig er der udarbejdet en databehandleraftale der beskriver hvem der behandler de data som det
enkelte medlem meddeler Jette Kriegel med henblik på at blive optaget på Grågåslisten.
Som en konsekvens af Persondataforordningen er det ikke længere muligt for de enkelte
medlemmer at få tilsendt medlemslisten, da det vil kræve at alle på listen giver tilladelse til at
informationen videreformidles til de øvrige grågæs.
Persondatapolitikken vil blive udsendt pr. mail til de grågæs vi har mailadresse på.
Bjarne

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!
Tur til Vestjylland 30.4-3.5 2018
DAG 1 Mandag
8 grader, frisk vind, broget skydække.
Afgang fra Ballerup 7.00 med 30 glade deltagere. Ingen opsamling Solrød.
Chauffør Jacob kom med fin nyere bus med masser af plads
Afbud fra turleder Elsebeth – Niels supplerer.

3 nye turdeltagere budt velkommen, også af Jacob, med orientering om, at Grethe og Tage
har deres faste pladser i bussen. 8.00 Grethe delte sange rundt – vi nappede 2 stk.(ret ukendte)
På vej over Storebælt fortalte Ib, at brokablernes ankerblokke vejede godt 300.000 tons, svarende
til vægten af hele Danmarks befolkning.
Toiletbesøg m.m. på Knudshoved rasteplads. Jacob gav en lille en, han havde noget gl. sprut, han
skulle af med.
Musende tårnfalk set.

10.00 ankomst Jylland – fugleliste startet.
10.16 Harte rasteplads – tid til formiddagskaffe. På pladsen flot syngende jernspurv, løvsanger og
solsort.
Kraftig regn og lyn på vej til Sneum Digesø.
11.42 ankomst Sneum Digesø. Frokostpause.
Super mange fugle. Vi fandt ret hurtigt 2-3 sorthovede måger blandt 5000 hættemåger. Her var bl.a.
også atlingand, skeand, krikand, troldand, mudderklire, rødben m.m – i alt ca. 20-25 arter. Afgang
13.43.

14.18 Hjerting kirke med udsmykning af Robert Jacobsen. Turens kulturelle indslag.
Dagens sidste stop 15.40 Kløverbakken med udsigt over Filsø. Diset med småregn. Småt med fugle,
dog en ivrigt syngende rødhals, samt sortkrage, grågæs og rørhøg hun.
Indkvartering på Lønne/Nymindegab vandrehjem.
19.00 Aftensmad. Helstegt kalvesteg med flødekartofler og div. Grønt. Islagkage til dessert. Og
med egne drikkevarer.

DAG 2 tirsdag
6 grader, let vind, småregn.
7.00 overdådigt morgenbord, incl. lune retter til madpakken.
Syngende sangdrossel og gærdesanger hørt til morgen.
Afgang 8.40 efter gennemgang af fugleliste, 53 arter.
Vi snuppede lige et par morgensange på vej til Filsø, incl. fødselsdagssang for Asger.
Efter lidt køren rundt , ankomst 9.25 på østsiden af søen. Jacob kunne ikke vende på rastepladsen.
Han brillerede med at bakke flere km.. Han er da bare utrolig. Vi gik ca. 2,9 km. tværs over søen,
med en afstikker til Langoddetårnet, hvor vi havde en flot fiskende fiskeørn. Småregn det meste af
turen. Set og hørt 15 nye arter, bl.a. fin havørn. På den anden side af søen, formiddagskaffe med en
lille skarp fra Asger – tillykke.

Næste stop Pedersholmtårnet – frokostpause med tur til tårnet. Nye arter, misteldrossel, mange
hjejler,
Fint syngende gøg, havterner, tornsanger, træløber på få meters afstand. Mange krondyr på engene.
Afgang 14.10
Næste stop Blåvand 14.46, havobs.
Suler kom bare som perler på en snor, tæt på land. 40-50 sortænder lidt ude.
15.30 lumunba med dejlig hjemmebag fra Jette.
19.00 middag. Fin lasagne med æblekage til dessert. Lagkage til kassen.

DAG 3 onsdag
7.00 morgenmad, stadig flot udvalg.
7.50 Vardes borgmester på forsinket besøg på vandrehjemmet (værten 50 år). Vi fik et par
bevingedeord med på vejen. Afgang 8.00 til Værneengene/Tipperne. Fuglelisten nu på ca 80.
Ankomst 8.15. Mange bramgæs, flotte store kobbersnepper, en del brushøns, nogle med flotte
kraver,
Fine gule vipstjerter. 1 skestork flyvende.
9.20 ankomst Tipperne, formiddagskaffe. Ikke det store fuglemæssigt, få så en ringdrossel.
Engpibere,
Gærde-tornsangere og gule vipstjerter set /hørt. Retur til Værneengene, Nordladen 10.30. Ingen nye
arter, men fine stenpikkere og kobbersnepper. Afgang 11.08.

Stop på vejen mod Vest Stadil 12.15 (Stadilø). 32 pomeransfugle på mark – hurra hurra, nogle fint
tæt på.

12.52 ankomst Vest Stadil ved hytten – frokostpause. Rørdrum hørt, ny art. Afgang 14.10 mod
Skjern Enge.
15.15 ankomst Skjern Enge pumpestation. Skestorke 6-8 stk. ude på engen. Ringdrossel set og
fotograferet af en person. Afgang 15.45. Jacob imponerer igen med sin kørsel.
16.02 dagens sidste stop, Hestholmtårnet. Ny art pibeand, og flere skestorke. Lumumba med
dejlig hjemmebag fra Grethe Bjørn. Afgang 16.50
19.00 Festmiddag.
Forret-torsk med rejer, hovedret-flæskesteg med div. tilbehør. Ostekage til dessert.

DAG 4 torsdag – hjemtur
7.00 dejlig morgenmad. Værten havde næsten klaret det hele alene.
Afgang 8.30. Fugleliste nu på 91 arter.
Vi napper lige en morgensang, 3 stk. – Gitte synger for som sædvanligt.
Bente fortalte en røverhistorie om en trebenet ko, som havde fået et fint træben (Maren).

9.45 Harte rasteplads, kaffepause m.m. Småfugle syngende. Afgang 10.15.
Næste stop Gyldensten Strand, ankomst 11.20. Fyn og Sprogø tæller nu med på fuglelisten.
Frokost med fuglekig. Nye arter kom til, ederfugl, toppet skallesluger, rødstjert, gråstrubet
lappedykker, sumpmejse, natugle hørt!! I øvrigt pænt med klyder. Afgang 14.00.
Sidste stop 15.15 – 15.40 Knudshoved rasteplads. Lumumba med småkager fra Gitte.
Sidste art til fuglelisten, rørhøne på Sprogø. Endelig fugleliste 101 arter. Vinder blev Lis GeertzHansen tillykke.

Stor tak til Jacob for altid flot kørsel. Alle takker alle for en dejlig tur. Turens højdepunkt 32
pomeransfugle.
Hjemme i Ballerup 17.05.
Finn A.

GÅSEFJEREN
Jeg takker Gitte Klargaard for den tilsendte gåsefjer og vil hermed forsøge at redegøre for mit
ornitologiske liv. Jeg blev født i 1935 og voksede op i Sorgenfri nær Kongens Lyngby. Min genbo
og legekammerat Torbens far havde bil, men den måtte man ikke bruge til privatkørsel under
krigen. Ved krigens ophør kom der gang i bilen, og jeg kom med på søndagsture til Tisvilde og
andre nordsjællandske steder. Torbens far var ornitolog og havde kikkert, fuglebog og notesbog
med sig på turene.
Alt det fuglekiggeri smittede af på os drenge, så vi kom også med på andre fugleture til Utterslev
Mose, Kongelunden og Skåne. Ved årsskiftet 1948-49 blev jeg medlem af DOF. Det kostede 12 kr.
om året. Et livsvarigt medlemskab kostede dengang 250 kr. Ærgerligt at man ikke valgte den
mulighed, det havde så efter 70 års medlemskab svaret til 3.50 kr. pr. år.
Interessen for fugle smittede også af på vore kammerater, så i 1949 startede vi Sorgenfri
Ornitologiske Forening. Vi afholdt mange møder og tog på ture på cykel ud til fuglestederne.
En af de helt store oplevelser var turen til La Camargue i Sydfrankrig i maj 1952 arrangeret af
grosserer C.A. Blume. Turen gik med bus til Sydfrankrig og hjem via Schweiz, for at se alpesejler,
hvilket også lykkedes. En fantastisk oplevelse for en 16-årig med bl.a. biædere, flamingoer,
stylteløbere og ellekrager. Turen foregik med bus og kostede 800 kr. alt inkl.
I 1954 blev jeg ringmærkningsassistent, hvilket bl.a. medførte at jeg blev ringmærker på Saltholm.
Jeg boede i et gammelt skur på Saltholm i 14 dage i maj, jeg havde en sød nabo, nemlig en
edderfugl, der lå på rede ved siden af skuret. Vi blev så gode venner at jeg kunne sidde og stryge
den over ryggen. Jeg opdagede at den var ringmærket. Jeg trak forsigtigt dens ben ud, aflæste
ringen og puttede forsigtigt benet tilbage igen.
De fugle der skulle ringmærkes blev fanget ved at slå med en kæp i et langt hegn, der endte i en
overbygget sluse, hvor fuglene blev fanget.I august 1954 skulle Torben og jeg ringmærke fuglene i
en lignende ruse på Aflandshage. Igen en god oplevelse. Senere blev det også til 8 dages ophold
som ringmærker i Falsterbo. Ringmærkeriet medførte også at jeg fik opsyn med og ringmærkning
af fuglene på Rungstedlund.
En af mine ornitologiske ungdomsvenner var Bent Pors Nielsen. I 1957 blev han lam ved en
bilulykke og lænket til en rullestol resten af livet. Men det forhindrede ikke rejselysten. Hans onkel
var ingeniør i Kampsax i Teheran. Ham besøgte vi sammen i alt tre gange af en måneds varighed.
Det indebar at vi sammen fik set en stor del af Iran, med fugleture i ørken ved søer og i bjerge samt
en telttur til Det Kaspiske Hav for at se på træk.

I 1968 blev jeg af aftenskolelærer i ornitologi. Børge Knudsen spurgt om jeg kunne overtage en del
af hans fuglehold, da det var blevet for stort. Gudskelov sagde jeg ja og startede med det samme hos
AOF i København. Senere blev jeg spurgt om jeg kunne overtage et hold hos FOF i Lyngby.
Gudskelov sagde jeg også ja til det.
Nogle år senere kom også et tredje hold i gang.
Første hold havde altid en lille dram med på turene, så det fik tilnavnet Alkoholdet.
Andet hold var mere sparsommelige, så det fik navnet Mådeholdet, og det senest tilkomne hold blev
kaldt for Bagholdet.
Igennem 38 år havde jeg stor glæde af den aftenskolefornøjelse. Det medførte masser af ture i
Danmark og udlandet, samtidig var jeg også ekskursionsleder for DOF og med disse ture blev det
til fuglebesøg i næsten 50 lande i 4 forskellige verdensdele. Dette bare fordi man blev
fugleinteresseret som 14-årig.
På et tidspunkt fik jeg ideen til stafetvandringerne. Vi startede ved A og gik til B, næste gang gik vi
fra B til C og så fremdeles. Vi nåede 100 vandringer, hvor indholdet var fugle, flora, fauna og
lokalhistorie.
Grågæssene kom også ind i billedet med dejlige ture og gode foredrag.
Ornitologien har fyldt mit og min families liv rigtig meget, givet masser af gode oplevelser samt en
masse dejlige fuglevenner.
Jeg giver Gåsefjeren videre til Iben Nielsen.
Juni 2018
Ole Geertz-Hansen

FRA DAGBOGEN
Kort og godt om afviklede arrangementer

Tur til Grib skov mm.18. April 2018
Vi var 38 deltagere, der mødtes på parkeringspladsen ved Enghavehus k
Dagens første stop var en tur til Grib sø, hvor vi kiggede efter fiskeørn. Alle fik set reden, men
ørnene var ikke hjemme.
I stedet glædede vi os over, at sangfuglene var begyndt at komme og alle fik hørt årets første
løvsangere, flagspætterne hakkede løs, og hvinænderne i søen lavede parringsspil.
Efter formiddagskaffen kørte vi til Solbjerg engsø, hvor vi blev modtaget af en havørn, der sad i et
træ ude i søen. Desuden havde vi årets første landsvale, men stadig ingen fiskeørn. Det var en af
forårets første varme dage, så vi nød frokosten ved søen.

Derefter var der en del, der kørte til Strødam Engsø i håb om at se fiskeørn., men der var de heller
ikke
Dagens udbytte var 42 arter
Elsebeth

Tur til Vaserne den 16, maj 2018
Vi var 20 grågæs der mødtes ved Holte Roklub kl. 8.00 og inden vi var nået 100 m ud på turen var
yderligere 5 stødt til. Vi gik ad den fine plankesti langs Furesøen og var meget opmærksomme på
den tætte trafik af cyklister. Undervejs lyttede vi efter sangere i ellesumpen (vi savnede Pamela) og
spejdede efter vandfuglene på søen hvor der var toppet lappedykker, blishøne, knopsvane og gråand
samt en flok på 3 – 400 overflyvende bramgæs.

Vi spejdede forgæves efter den lille flagspætte og da vi nåede det nye fugletårn blev
formiddagskaffen indtaget og Poul Bo blev fejret (guldbryllup og guldbrudens 70 års fødselsdag)
medens et par rørspurve blev beundret og vandrikse hørt i rørskoven.

Herfra gik vi videre mod sejlklubben og op til Turistvej som vi fulgte mod øst. Undervejs blev
rørhøg observeret. Ved Naturrummet blev frokosten indtaget med en flot rødstjert i toppen af et træ
– vi havde endnu ikke hørt nattergalen og da Poul Reib som den eneste mente at høre nattergal
medens vi spiste, kan vi jo ikke tælle den med.
Vi begyndte nu hjemturen og i Olsens Sø blev en stor gedde observeret i vandkanten tæt på stien og
da vi nåede stien ind til det nye fugleskjul i Olsens Sø var vi nogle stykker der gik derind, medens
de andre blev på stien. Fra skjulet kunne vi se hvinand, knopsvane, grågæs, skarv og blishøne.

Turen gik nu tilbage langs Furesøen med andemor med ællinger på en trærod i vandkanten og kl.
12.45 var vi tilbage ved Roklubben hvor turen sluttede.
Vi nåede op på 39 arter i flot solskinsvejr.
Bjarne

Tur til Tryggevælde ådal den 30.maj .2018
Vejrudsigten lovede solskin hele dagen og op til 28 grader C.
Vi mødtes på parkeringspladsen hvor Tryggevælde å krydser rute 261 mod Strøby. Det var et nyt
sted for de fleste, men det viste sig at være et godt sted.
Vi gik hen til Tryggevælde å's udløb i Køge bugt. Der var bl.a. syngende gøge, både hanner og
hunner, rørhøg, tårnfalk, edderfugle med unger, en enkelt rødrygget tornskade, agerhøns,
strandskader og masser af knopsvaner.
Næste stop var ved Strøby kirke, hvor vi startede med at drikke kaffe i skygge. Jens A havde haft
rund fødselsdag, så han gav en lille en. Derefter gik vi ned over åen og så gul vipstjert og hørte
mange siv-og rørsangere. Der kom også en overflyvende fiskeørn, og på turen langs åen hen til
skoven havde vi mange forskellige sangere, bl.a. 4-5 nattergale.

Vi spiste frokost samme sted, som vi havde drukket kaffe og sluttede turen efter frokost på grund af
det meget varme vejr.
Vi var 23 deltagere og vi så/hørte 50 arter.
Elsebeth

Sæsonafslutning på Møn 13 juni.
Små 50 grågæs havde meldt sig til årets sidste tur. Det havde ikke regnet i 6 uger, og så skulle det
lige netop begynde, da vi ankom til Jydelejet! Men man skal aldrig slå vand på en gås, og det
forhindrede da heller ikke hele ﬂokken i at vandre hele turen gennem lejet og ud til kysten.
Småfuglene gemte sig, men en enkelt karmindompap gav dog lyd fra sig i det skjulte og ude ved
kysten ﬁk nogle enkelte grågæs et kort glimt af klintens vandrefalk.
Tilbage ved bussen var regnen stoppet og kaﬀen kunne indtages i det grønne, hvor Lis delte ud af sin
præmie fra Filsø-turen.

Så blev kursen sat mod Nyord med noget, der skulle have været et kort stop ved Elmelund kirke for
at se kalkmalerierne. Det tog noget længere tid end beregnet, da køen ved det enlige toilet blev meget
lang.
Vel fremme ved Ulvshale blev frokosten indtaget ved Ulvshale Naturcenter. Her blev der skålet og
råbt gæk, gæk, gæk for Bjarne som rundede et skarpt/rundt hjørne(70).
Og sørme om ikke også Klarskov lod en ﬂaske gå rundt i anledning af sæsonafslutningen.
Nyord var lidt af en skuﬀelse. Grundet tørken var der meget tørt og stort set ingen vadefugle. Ingen
store kobbersnepper, nogle få strandskader og et enkelt rødben.
Ved tårnet havde vi en ﬁn syngende tornsanger og en siddende havørn langt ude.
En gåtur ved kirkegården gav stort set ikke andet end en ﬂyvende havørn.

Grundet beskuelse af kirkegraﬃti, toiletkø og en lidt lang frokost skred tiden for os.
Så inden hjemturen nåede vi jordbassinerne, men ikke lumumba, til gengæld havde vi tre
lappedykkerarter. Trods diverse genvordigheder en god og hyggelig tur, hvor vi kom op på 59 arter.
Vi ses igen til “næste år”, hvilket vil sige på Staunings Ø onsdag d.1 august.
Jesper.

AUGUST – OKTOBER 2018
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.
Onsdag den 24. oktober. Foredrag v. naturfotograf Per Finn Nielsen.
En tur gennem mit univers som naturfotograf med min passion for fugle præsenteret gennem sjove
og usædvanlige synsvinkler.
Der vil være fokus på hvinanden, som jeg har fulgt på tætteste hold i mange år både i luften, i reden
og under vandet.
Onsdag den 14. november. Foredrag v. Marco Brodde.
Fuglebeskyttelse og kunst i Vadehavet.
Med bopæl på Fanø, midt i den danske del af vadehavet, arbejder Marco Brodde som formidler,
naturbeskytter og naturkunstner. Under foredraget vil vi se eksempler på, hvordan man i området
arbejder med både konkret fuglebeskyttelse og med de visioner for naturen, som Nationalpark
Vadehavet søger at realisere. Vi vil høre de gode historier om dette unikke økosystems
hemmeligheder og endelig kigge bag om fugle- og naturkunstnerens metoder. Marco vil medbringe
en kasse med hans seneste bog, der vil være til salg, og en samling originale akvareller.
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 1/8 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 hvis det har din
interesse.
Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel
opsamling.
Bustur til Saltbæk Vig og Reersø, onsdag den 22/8 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes på
parkeringspladsen ved Ballerup Rådhus og kører uden opsamling til Saltbæk Vig. Herfra kører vi til
Reersø. Vi håber på vadere og rovfugle. Max 36 deltagere. Indbetal kr. 270,00 på bankkonto reg.nr.
9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 1/8.
Efter den 15/8 kan du forhøre dig hos Jan Chr. Mollerup (4050 8487) om evt. restpladser.
Bustur til Falsterbo, onsdag den 5/9 kl. 7.00 – 17.00. Vi mødes ved Ballerup Rådhus (opsamling
Tårnby St.) og kører til Falsterbo. Vi håber på rovfugletræk og vadere og kigger efter diverse
småfugle i fyrhaven. Herfra kører vi til Ljungen. Max 36 deltagere. Indbetal kr. 290 på reg.nr. 9541

konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den 15/8. Husk gyldig
billedlegitimation.
Efter 25/8 kan du forhøre dig om evt. restpladser hos Jan Chr. Mollerup.
Vadehavstur den 23. – 26/9. 4 dages bustur fra Ballerup. Afgang søndag kl. 8 og med overnatning
på Hohenwarte i Højer i dobbeltværelse med bad og toilet inkl helpension. Max 31 deltagere.
Indbetal kr. 3.250 på reg.nr. 9541 konto 60072035, DOF København, Seniorudvalget senest den
1/9. Der er mulighed for få enkeltværelser med fælles bad/toilet for en merpris på kr. 500. Vi
besøger de kendte gode fuglesteder både nord og syd for grænsen, så husk pas.
Tur i egne biler til Køge Marina m.v., onsdag den 3/10 kl. 9 – 15. Vi mødes ved Køge Marina og
afhængigt af hvad der er meldt ud af indtrækkende fugle kører vi måske direkte til Stevns Fyr.
Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel
opsamling.
Tur i egne biler til Vestamager, onsdag den 17/10 kl. 10 – 15. Vi mødes ved parkeringspladsen
på Frieslandsvej og går til Hejre- og Klydesøen.
Obligatorisk tilmelding til Pamela Bartholomeusz (2482 4345) af hensyn til eventuel opsaml

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
Redaktion: Poul Reib/e-mail: poul.reib@gmail.com
Hjemmeside https://goo.gl/photos/CsQ1pnGASBVjX5Nr5
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