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Masser af gode grunde  
til at blive omdeler:

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling.

Bestem selv hvornår på dagen, du
vil arbejde, inden for deadline.

Du arbejder kun onsdag/torsdag.
Vi søger omdelere i alle aldre. 
Søg et fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob og få det timeantal, 
som passer lige til dig.

*Du skal blot være fyldt 13 år.

Læs mere og søg jobbet her

Fritidsjob
1-2 timer 
om ugen

Studiejob
2-6 timer 
om ugen

Deltidsjob
6-10+ timer 

om ugen

Bliv omdeler af
reklamer og aviser

Et fleksibelt job der passer til alle

Så synger fugletrækket 
over Vadehavet på sidste 
vers. Men det er en sang, 
der vil gentages næste år 
og næste år og i al evighed, 
så længe vi har forskellige 
klimazoner. For det er mo-
toren i fugletrækket, at der 
er forskelle i føderessour-
cerne med årstidernes skif-
ten i det arktiske og tempe-
rerede.

1,5 millioner fugle
Der er år til dato i 2022 
trukket i hele træskolæng-
der cirka 1.530.000, og det 
er det største år i Fanø Fug-
lestation fem-årige historie. 

Trækket i år blev stort 
af mange grunde: Megen 
østenvind, der sender fug-
letrækket ned gennem 
Danmark og Skandinavien 
ud mod den danske vest-
kyst. Meget få regnvejrs-
dage, der vil drive trækket 
andre steder hen. Men det 
er ikke den metode, vi bru-
ger til at registrere fuglene 
på, der i år skaber et større 
træk, for den er, bortset fra 
få forbedringer, konstant 
og standardiseret. Vi tæller 
fra præcist det samme sted 

den lille Høneklit fra sol-
opgang og indtil trækket 
ebber ud efter typisk to til 
fem timer. Vi tæller hvert år 
fra 11. august til 11. decem-
ber. Endelig dækker vi med 
teleskoper, håndkikkerter 
og fotodokumentation en 
lige linje fra det nordvest-
ligste af Langejord til det 
nordøstligste af Keldssand. 
Et synsfelt på cirka 4,5 km.

Fugletrækket er fasci-
nerende og stadig lidt my-
stisk, selvom teknologiske 
muligheder har givet os 
endnu flere svar. Men nye 
svar giver også anledning 
til nye spørgsmål. 

Sokrates er kendt for cita-
tet “Jo mere jeg ved, jo mere 
ved jeg, at jeg intet ved”, og 
det gælder også indenfor 
naturvidenskaben såvel 

som samfundsvidenska-
ben. Vi afdækker konstant 
nye trækmønstre for de for-
skellige arter af fugle, der 
passerer Fanø. Det vi ser 
lige nu på Fanø Fuglestati-
on, er det sidste og fåtallige 
træk af arter som mørk-
buget knortegås, bramgås 
samt sjaggere. Men også 
blisgæs, kortnæbbede gæs, 
stor korsnæb og skærpibere 

trækker sydøst over Høne-
klitten i disse sene novem-
berdage. Enkelte rovfugle 
som spurvehøg, musvåge 
og fjeldvåge kan godt ved 
pludselig kulde foretage 
det såkaldte ’kuldeflugt’, 
hvor de søger mod varmere 
egne. 

I august var det insektæ-
dere som skovpiber, gul 
vipstjert, svaler, sangere og 

fluesnappere, der trak over 
Hønen. 

September og oktober 
skaber de største dage med 
drosler og pibere, hvor vi 
den 9. oktober nåede op 
over 400.000 trækkende 
fugle på en fantastisk dag, 
hvor alle ydre betingelser 
var til stede for et stort træk 
– næsten vindstille, sigtbar-
hed på mere end 25 km og 
så netop der, hvor de meget 
almindelige arter som bog-
finke og vindrossel peaker 
med deres hovedtræk. 

Sjælden fugl på besøg
Fugletræk giver ikke bare 
store antal af fugle, men 
også sjældne fugle, der 
pludselig optræder langt 
fra deres normale yngleom-
råde og i særdeleshed langt 
fra deres normale trækkor-
ridor. Således optrådte den 
i Danmark sjældne vestlig 
middelhavsstenpikker i år 
ved Rindby fra den 1. til 
den 7. november, fundet af 
Kim Fischer. 
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Vadehavets fugle

Fugletrækket over Vadehavet er på det sidste

Middelhavsstenpikker er Middelhavsstenpikker er 
 nu set i vadehavsområdet. nu set i vadehavsområdet.

Dominican Bachata Dance  
med instruktør Ionut Christopher

Begyndere: kl. 18-19  -  Øvede: kl. 19-20
Fri dans: kl. 20-22

Som medlem i HIF fitness har du også mulighed 
for Les Mills, der inkluderer programmerne  
BODYATTACK™, BODYBALANCE™, BODYPUMP™, 
BODYCOMBAT™, CORE™, GRIT™ samt Yoga,  
FitDance, Calisthenics Workout og  
Telesikring HIF Indoor Cycling.

Pris kun 179 pr. måned

HIF FitnessHIF Fitness    
Hjertinghus, Tobølparken 25Hjertinghus, Tobølparken 25

Latin Dance
hver fredag i Hjertinghus

Se mere: fitness.hjertingif.dkSe mere: fitness.hjertingif.dk


