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FUGLEKURSER
Dansk Ornitologisk Forening og FO udbyder
en række spændende fuglekurser. Kurserne
foregår i København, Husum og Rødovre. 

FUGLE FOR BEGYNDERE VED LARS JENSEN
24 lektioner - kr. 860
Hold 5510 Start ca. uge 43 
(mødekort fremsendes)
Torsdag kl. 19.00 - 21.45    
Brønshøj Skole

ROVFUGLE 1 VED KLAUS MALLING OLSEN
18 lektioner - kr. 690  
Hold 5511 Start ca. uge 33 
(mødekort fremsendes)
Hold 5506 Start ca. uge 43 
(mødekort fremsendes)
Tirsdag kl. 19.00 - 21.45 
Hendriksholms Skole, Rødovre

VADEFUGLE 1 VED KLAUS MALLING OLSEN
18 lektioner - kr. 675
Hold.: 5503 Start ca. uge 32 
(mødekort fremsendes)
Onsdag kl. 19.00 - 21.45  
Henrikholms Skole, Rødovre 

DANMARKS FUGLE VED MORTEN HEEGAARD
42 lektioner - kr. 1360,-
Hold 252.406 Start ca. uge 37 
(mødekort fremsendes)
Tirsdag kl. 19.00 - 21.45

AVANCERET FELTORNITOLOGI 
VED KLAUS MALLING OLSEN
45 lektioner - kr. 1445
Hold 5507 Start ca.uge 43 
(mødekort fremsendes)
Mandag kl. 19.00 - 21.45
Hendriksholms Skole, Rødovre

MÅGER 1 VED KLAUS MALLING OLSEN
18 lektioner - kr. 690
Hold 5508 Start ca. uge 43 
(mødekort fremsendes)
Torsdag kl. 19.00 - 21.45
Hendriksholms Skole, Rødovre

FUGLETRÆKKET OVER DANMARK – EN GUIDE
FOR BEGYNDERE VED ANDERS TØTTRUP
18 lektioner kr. 690
Hold 5509 Start primo november 
(mødekort fremsendes).
4 mandage kl. 19.00 – 21.45  + 2 weekends
Sted: Peder Lykke skolen (– gå afstand fra
metrostationen Universitetet)

Dansborgskolen
SE UDDYBENDE KURSUSBESKRIVELSE PÅ
HJEMMESIDEN  WWW.dofkbh.dk
TILMELDING TIL KURSERNE: FO: TLF. 36 78 83
30 eller på E-mail fo-hvidovre@fo.dk

varet er tilsyneladende ja, beretter

ornitolog og konservator Johannes

Erritzøe: Den 9. april i år var 73-årige

Inga Petersen ved at hænge vasketøj op

i sin have i Hejlsminde, da en velvoksen

Knopsvane pludselig faldt ned fra himlen

og landede stendød 1_ meter fra hendes

fødder. Da hun havde sundet sig over

chokket - fuglen kunne jo have dræbt

hende, hvis hun havde fået den i hovedet

- ringede hun til Falck, og de bragte mig

fuglen, der nu er skindlagt. Det viste sig

at være en gammel han på 14 kg. Alle

organer var tilsyneladende sunde, så det

formodes, at den må være død af et

hjertestop, et sprængt blodkar i hjernen

er udelukket, idet der ikke fandtes blod i

hjernen.

Sagen rejser naturligvis det spørgsmål

om sådant et tilfælde er almindeligt forek-

ommende. Er det farligt at se på fugle?

En forespørgsel både til flere ornitologer,

museer og konservatorer gav dog et neg-

ativt resultat, idet ingen havde været ude

for noget lignende, selv ornitologer, der i

deres tid havde iagttaget mange millioner

flyvende fugle havde aldrig oplevet noget

tilsvarende. Naturligvis kan en fugl også

dø af hjertestop, ligesom os andre

dødelige, men formodentlig vil den i de

allerfleste tilfælde på forhånd føle sig

dårlig og nå at nødlande. Historier om

fugle der f. eks. lander i en have og ikke

gør forsøg på at flygte, når mennesker

nærmer sig, for så næste morgen at

være døde er utallige, hvilket må

sandsynliggøre, at flyvende fugle, der

pludseligt får det dårligt, øjeblikkelig

søger at nødlande på jorden.

For at belyse fænomenets sjældenhed

kunne det være interessant, hvis andre,

der har oplevet noget lignende, ville

berette herom.

Et dødsfald:

KAN EN FUGL FALDE 
DØD NED FRA HIMLEN 
SOM EN METEOR?
S


