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Dette første
nr. af tSøravnent
tilegnes
Niels Rosenberg.

Næppe nogen
anden har giort så
meget for at skabe
kontakt mellem
landets felt-
ornithologerl og
dette blads redaktion
følger helt de linier,
NR. lagde for
tFeltornithologen>, da
han redigerede dette.

På repræsentantskabs-
mødet 18111 1972 var
han den eneste frø det
strukturudvalg, der
dannede lokal-
afdelingerne af
DOF, der
udtalte sig for
større bevillinger
til lokalafdelingerne
og for det
positive i at
der blev lavet
lokalblade.

Niels Rosenberg
skøl have tak for
den ærlighed,
der præger
hans arbeide
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!1ed onstruktureringen af Dansk Or_nlthologisk Forening er d,er åbnet
|91t n;le_ ve je for lotlalt arbe jd-e.
At Sive lokale grupper mere hånd_
rerrl-ned. lcan grvetvis medføre sto_re positive resultater. Specielt
tænker jeg på kontakten til uddan_
nels esinstitutioner, d.er vil- blive
rnange gange bedre udbygget. Mereservice t11 medlenmerne bliver
også. en opgave, der tages op - hermeovarker en opgejlning lokalbe_
styrelserne imell_em givetvis frer
"9. OS en god_ ting er clet da, at
vi,ved.. gensid-i g inspiration o g sart-aroeJoe val kunne skabe en fore_ning, d.er ud.ad.ti1 såve1 som i_nd.ad_tif vil vise handlekraft på bådefred,nings- og forskningsåmråd.et
samt det gemene fuglekifkeri_om_
rade.
Når-fokalafdelingen for Østjyl-
-tand således udsend.er et foiåf_blacl skal d.et ses sorn et torsåg
på at samle afd_elingens nedlenmei
oT. 

.en_ aktivitet, noget ,'Fel_tor_
n]-Errologen" alclrig har kunnet el___rer v]-J_ kunne gøre, dertil er detror stort.
9e_ ."i må regne med. at flere af_oel.l_nger vil føIge vore fod.spor.
Men rorino.en må der være vis"åforholdsregler, d.er:r må erklæresaf d,e sted.lige redaktører. Det kan
3gm1ig i-kke nytte nogetrat tokal_
bladene bringer stof ai landsin-teresse. Herved vi1 cleres værd.i
fortabe sig i en ongang ton kon-
kurrence. Vi, d.er find-er loka1-
bLadene en god ting, nå sammen
find.e en måde, hvorpå vi und.går
at overflød-iggøre FO. Det er nen-
1ig absolut nødvend-igt, at der
find,es et blacl; d.er er fæl-les for
alle danske feltornithologer!

Man kunne tænke sig en snæver kon-takt mel-1em aIle l-okalred-aktioner
og FO' s, så a1lg artikler af lands-interesse blev videresend.t til FO.
hvi s lokalred-aktionen har nod.tagei
d.en. Onvendt kunne artikter m*ed-lutter lokå1 interesse ind.gået tj-1
F0 viclereÅbncles til d.en s'ted.lj-g-
red.aktion.
På 1ængere sigt kunne nan tænke
si-g tr'O og DOFT s1ået sammen tilet stort d.ansk ti-dsskrift f or
a1l-e slags danske ornithologer!
Men nå jeg understrege: tlden
er næppe ind.e d.erti1, d.er skal
ske noget af en mentalitetsæn-
drj-ng i_DOF, specielt i d,ens ledel-
se, ].nden.

Med ud.send-elsen af d.et første nr.
af rrSøravnen" ønsker red.akti-onen
d.erfor at gøre helt k1art, at for-
målet udeluEkend,e er at pleje 1o-
kale iiEl@ien at iri. iatur-
ligvis gerne ser at ornithologer
udenfor antet abonnerer på bladet
(benærk den fabelagtig billige
pris ! ! ) , hvis d-er sku11e være in-
teresse i at følge med. i hvad. d.er.
sker i ØstjylIand..
Hvad. er d.et d.og for et nærkværcti-gt
navn, v-i har givet vort bain, vi1
nan nåske spørge. Vi har længe
søgt efter et navn, d.er vil passe
tj-I os og til onrådet, vi b6r i.
Vi roener at have funclet atet i
''SØRAYNENtr. Søravnen er en fugl,
hvis landsbestand. er absolut åf:
hængig af den østjyske. An!&ses desuden alnindeligt i våh. .

pfdl-- og østjyske søer sant 1iåtrek langs kysterne, især-ved. Foi-
næs, kort lagtr-en rigtig østjysk
rugJ_. (clactet nå siges at være enoverf 1 ød.i g benærkning, uncll_ad.er vi_
at nævne, at Sørarmen er den sanme
som d.enrikke-østjyder kalder for''bKarven" J .
Navnet har vi fundet i en af Br.ehns
bøger fra 1B/1, og ær1ig taltnar mar har en strand.skad.e. hvader d.er så i vejen med--caT'åravn?
"Søra-\rnenJr , .d.et kære barn, er f ød.t,lad det biive tit gavn for a1le
øst jyd.er, lacl clet epore attiv in_teresse, lacl det høre on (tu kanlicle clet ! -

JUrn EekiLalsen
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EFTEnAnsRAPP'RT .,,K
FRA AnHUS AMT

Det ærkee på efterårsrapporterne, at Østjylland traditio-
nelt koncentrerer slg on forårets observationer. Bldragene til
denne rapport er beskeClne og de få større aktivlteter har 1ig-
get udenfor det østjyske onråde, og iagttagelserne herfra er
derfor ikke nedtaget. Ved Brabrand Sø har der især i august
fundet en omfattende rlngnærkning sted.

Indtil nid.ten af oktober har vejret i efteråret været præ-
get af højtryk ned rolige vindforhold og neget ringe nedbør. I
slutnlngen af oktober, i det neste af november og indtil- mid-
ten af decenber b1æste det ret konstant fra syd og sydvest, u-
den at vt dog oplevede cle sædvanlige kraftige efterårsstorme.

Pølgenile personer har bidraget tiI denne rapport: Inger-
l'lsbeth og Mogens Dann (I+MD), Jens Gregersen (JG), Georg Guld-
vang (GG), Benny Gert Hansen (nOn), Finn Lund Henriksen (FLH),
Carsten Jeppesen (CJ), Henning lykke (HI), Knud pedersen (Kp),
Vagn Ped.ersen (VP), Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Erling Sø-
rensen (ES), Torben Sørensen (lS) og peter Thomsen (FT).

],ille Lappedvkker:
30/09 702/O9 7

Hvid Stork:

Kysinq Fjord (FI,H,KP)
Ku1sø (ES)

1 Brabrand Sø (tt. Åeård)

9 Brabrand Sø (GG)

14 overflyvende, Marselis (pT)
6 Brabrand Sø (JG)

l, Kysins Fj. (FtH)

Salten Langsø (GG)

ad gr Brabrand Sø (ES)
juv. -- (Jc)

18/08
Sangsvane:

q /'r'r
)I LL

Gråsås z L2/1O
25/rt

Rød G1gnte:
2/09

Hvepsevåee:--................--^^zvl v6
Rørhøs:28/08

6/os

)
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Fiskeørn:
20/OB

Iærkef a1k:
29/OB 1

Dværgfalk:
t7 /.rL l_
18/rt I

Vandrikse:
5-r5/O9 r5-2O

Vibe: 2/O9 1100

Hvidbrystet Præstekrave :

t/og 1

Strandh.ie.iLe:
24/12 11

Dobbeltbekkas in:

Enkeltbekkasin:

Skovsneppe:_--9/t:-
?5/r2

Stor Reqzrspove:

24/L2

Rødben:
12/08

l{udderkli-re:
1o/08

Islandsk R.v1e:

27 /r2
A1m. Ryle:

24/12
Dværgryle:

20ho
Sortsrå R.VLe:

24/r2

Salten Langsø (GG)

Yj-by ( Pt )

Brabrand Sø (ES)
Fornæs (FlH, I{!,KP,VP)

Brabrand Søs sydside (JG)

Kysing Fj, (FlH)

Hasensøre (J. Iraursen, GG)

Alrø PoLder (Je)
Arten har i dette efterår været ne-
get fåtallig ved Brabrancl Sø. (JC)
Vecl Brabrand Sø er arten set jævn-
ligt ne1len 29/09 oS 4/tI ned-op til
4 fus1e. (Jc)

Holne (III,)
Brabrand Sø (JO)

A1rø Polde (JG)

Kysing Fj. (I'lH) max. antal dette år.

Brabrand Sø var det naximale for søen.
Arten har været talrigere her enil nor-
foaLt oe et enkelt lndivid forblev lnd-
tiI 24l1o (JG)

rvsile Fi. (Ts,GG)

Alrø Polde (J0)

A1rø Polde (JG)

A1rø PoLde (JG)

I
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som det.fremgår af ovenstående er det ikke blot i mai, hvor va-derne, i-sær Lille Kobbersneppe, er talrige omkring Airø, at Ste_det indbyder ti1 besøg. De såneste vintres iagttagelser'tyder påat dette er det eneste sted i vor nærhed, hvoi vad'efugle iegerimæssigt overvinter- omend i meget ring antal.

Sandløber:

3/09
9/09

Ride: 1Bl11
Alkefuel:

'l R /'l 1

MosehornuAle:
23/rr

Murse.iler:
16/09
20/09

Isfusl t 5/OA

- 

r'1.^r/ Lz
^ l. ^1/ LZ

tr/12

Stor FlaAspætte:

Vendehals:

--T/o8Landsvale:

--/09 2r/09
4/LL

Nøddekriee:

-to

Skovskade:

4 Hasensøre (J. Laursen, GG)
4 Kysing Næs (HL)

1o9 Fornæs (F],H,HL,Kp,vp)

Fornæs (FLH, HL,vp,Kp). 22OI af dissetrak mod syd, de øvrige !86 mod nord.
Der blev kun bestent A1ke.

Brabrand Sø (GG)

Brabrand. Sø (JG)
viby (PT)

btev ringnærket, Brabrand Sø (nS)
Mattruo Å, Bregnholn Møl1e (pT)
Kul-sø i eil )

Brabrand Sø (ES)

Der er konstateret invasion af arten'
men nøjere optællinger fra et større
afgrænset onråde i Jylland til belys-
ning af onfanget af invasionen er dog
ikke foretaget. Antallet af fugle i
Nordjylland og på de svenske fuglesta-
ti-oner har tlog været meget betydellgt.

viby (GG)

trk. Viby (PT)
(PT)

Brabrand Sø (JG,ES)

fourag.' v. Kj-rkegåra (PT)

Der er konstateret en neget ator inva-
sion, Her nævnes kun de større flokke,
nen ikke notater om de iøvrigt nauge
fugle, der fouragerer enkeltvis eller
i snåflokke overalt. l{an benærker at
der på nogle enkelte clage er noteret
endog neget store antal trækkentle over
Arhus By.

?1 a?

,L

I
l_o

1
1

2-7
I

500
150

l-

1i
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8/ro 200Lz/LO 700Lz/rO 40
IzlLO nin lOO@

gjorde trækfo1søg, Haseneøre (I+l{DrKP)
flyv. nod N, Århus nidtby (ES) 2 tin.

-- NØ, gver Viby - o8.15-o8.ro(PT)
! I flyr. N over Århus nordby (K. Haug)

fall-e tilfælde har observatørerne haft
et neget begrænset udsyn og de reelle
tal kan derfor være væsentlig høJere.
Vi becler derfor on at få alfe lagttagel.
ser fra dagene lO-15. oktl-EEO angtvål-
se af datol steilftEE-ffiTiortstldåpunkt
og anttallet af fugle og dereB retnlag..

Salten Langeø (GG)

Brabrand Sø (ES) ret titlllce.
-- (ns) I juv d ulev ringærkct

I naj-augugt er op ti1 2 fugle hørt slm-
gende ved Brabland Sø. Eørtee elalste -

gang ved Døde Å aen 15/08. (JG,ES)

ungfugl blev ringm. Brabrand Sø (ES)

- Ilasensøre (J.Laursen, GG)

Fasterhol-t, N. f . Brande (ES)
Kysing Næs (f1.)

KuIsø (ES)

Brabrand Sø (JG)
/ ?^\

-- \ d \r,l

Ringe invasion. Set 1 enåflokke over-
a1t fra beglmdelsen af novenber. 0m-
kring nidten af clecenber er ile fleste
fugle atter ved at være forsvundet.
Større flokke:
Århus Ridehal (PI)
Teknologisk Institut, Århus (PT)
fornæs (FI,H,III,,KP,vP)
Århu3 Seninariun (F)
Set i snåflokke onkring Århus og På
kystlokallteterne. Fra 26/IO er der
noteret fugle flyvende til over:ratltngs-
pladsen på Århus Domkirke. Det naxlna-
Ie antal her sås 1.)-/12 ned 2o5 fugle.
.tirø Polde (JG)

'/ T^ \( 'ittJBraorand Dø (dul

ItlisteLdrossel:
20/08

Blåhals z 9/O8
5/09

Savisanger:

Iløceganrer:.T7oa

/09

B j ersvipst.j ert :

2/12
Stor Tornekacle:

e/Lo
?o-3o/LL

SilkehaLe:

6DT
r5lrr
'r R /'r 'l

:^2_it?-rz
B.i erglrisk :

20/tO
24/12
27 /r2

11

z
2-5

l,

1
I

I
I

110
230
200
1trn

1q
55

200
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Grås isken: Der er konstateret en meget stoq inva-
sion over hele landet. Oåt<ring Århus er
den mærkbar fra omkring slutni-ngen af
oktober. Herefter ses dagligt enkeltin-
di-vi-der e11er snåflokke overalt. tr'or-
nentlig ligger d.et totale antal- i År-
husororådet dagligt på omkring et par
tusinde. Større flokke:
viby (PT)
nær nGoro (Li$l
Brabrånd Sø (TS)

' / i/\ \

-- ($D,
vj-by (PT)
Risskov (TS)

10-31/\O
7 /.r1'le/11

lvt !L

24/II
T4/T2
22/12

Kvækerfinke:

'l qo
60
5o

200
150
200

Lapland svaiili-ng:
24 /12

4/r2

1

110

Arten er så sodt som
vet f:ra ÅrhuJonråoet
under ture i skovene
enlige fugle.

A1rø Polde (JG)

A1rø Polde (JG).

fuldstændi-g udeble-
denne vinter. Selv
høres blot nogle få

Rygterne vi1 vi-de, at der ved Hørning er set 2 Hvidslken i miclten
af decenber, men dette har endnu ikke kunnet bekræftes.
End.elig skal mindes om at notater ti1 rapport for foråret skal væ-
re indsendt inden 1o. .iuli for perioden jan-juni.

OM EKSKURSIONER

Det forekommer undertirlen en smule
,utaknemmeligt at være ekskursj-ons-
I odor l/oiro+ dri I I6- f.ilL ; n'i, rvr^ rtrr-
teres, ænd.ringer' og reklamationer
børes ofue, men ibfandt sker det,
at e:r lille sofstrål.e passerer

Cåt;^-^ -L^-^ i^+ -r Fn del t_aoar-nuuv ucu, d. _.-
fra Risskov, der var tifmel-dt ef-
terårets ekskursion tif NorCtvsk-
land måt.te melde fra. NormalL l-av-
er -[o].k vrøvl og vil have pengane
tj-l-bage, hv.s de ikke deltager -
også skønL grund.en ofte er, aL de
er kommet forsent ell-er slet ikke
lzn mor nn +i I Åa no+1i d6 r^r+^nvy u!f uc lraurf6s uv6!cr.
Men_denne afmelding .indføb med føf-
genoe:

"Hvis De.kender et ungt nenne-
qko dor oenne rriIIc norluvgt uurr
måske ikke havde råd., er De vel-. konmen til at l-ade ved.kommend.e
deltace nå min hiLfet. De ven-
ligste hilsner El1en Max Søren-

" sen"

I

Vi takker og kvi-tterer for d.enne
opnærksonhed. med en buket blonster.

Peter Thonsen

EFTERLYSNING
Vi, Hennrng Elgaard og unclertegne-
d.e, er for øjeblikket igang med d
bearbejd.e vort nateriale om Pung-
nejsen fra Kasted. Mose. Da ri ved
at flere ornithologer. ligger inde
ned oplysninger fra 1!/1, vj-I d.et
være os en glæde at rnodtage d.isse Ij-agttagelser, a1le oplysninger hari
interesse også evt. iagttagelser, .

fra and.re lokaliteter. tr'oruden de
ynglebiologiske iagtta6elser fra
Kastetl Mose, er det også tanken at
behandle Pungmejsens indvanclring i
Dannark.
OPIYSNINGER BEIES YENI,IGST SENDT
TII: Jørgen Laursen, Brorsonvej I
826o Viby J.



SAMARBEJDE
MED
SKOLERNE

I et forsøR Då at øqe interessen
for fugle og-i erkeiael-se af at
udviklingen efterhåntlen kræver,
at vi er nødt bil at engagere fle-
re og flere i at beskæftige sig
med naturen for at bevare d.en, har
vj- i lokafforeningen foretaget et
ud.qpil over for skolevæsenet her
i Arhus konmune, og vi vil senere
nrø1rA pt rrdrrido .la+ l-i l at ælde
hele Arhus Amt.
Vi henvendte os til, skoLed.irektø-
ren for Århus Kommune, sotl nod.tog

hpnrri ctov. lrsEcu vcfvrarf6u Lo --_--.-__-
os til hr. Erik Christensen. som
en konsufent for faget biol6gi ved
kommuneskolerne. Også han var me-
get positiv .over for vore ideer
om at udbred.e kendskabet til- fuE-
1e ger-nem lysbilled.fored:ag, soå
vi jo let kan find.e kvafificered.e
folk ti1. (Foreløbig har vi fået
sl:illet el lvshillcdfnnprlnao 

^mvinterens fugle på benene, og det
skal så prøvekøres j- to af hr.
Erik Christensens kl-asser. I skri-
vend.e stund er dette end.nu ikke
sket, så'jeg kan ikke berette om
ud.fald-et, men når dette læses
skufle d.et gerne være overstået
med srrcces ) - Mcn wd er'l i opro hon6vr u uer

vi jo i foreningen en d.eI nateria-
1e, som kan bruges i unclervi,snin-
gen, bl.a. de engelske fugletav-
l-er, som nok skul-le kunne erstat-
te ud.stoppede fug1e.
Sær1ig DOtr's fuglekasser vil måske
rrære e! muligt ernne. Sqgen er nem-
Iig d.en, ac d.er her i Århus find.es

noget, der hedd.er Skoleskoven, et
afgrænset skovornråd.e, hvor skole-
klasser kan kornne ud. og botanisere
og i praksi.s prøve at foretage
nogle af d.e und.ersøgelser, som d.e
har læst om i Iærebøgerne. Jeg
ved ikke om noget tilsvarende fi.n-
d.es andre steder i landet. rnen ,-ies
find.er ideen med en sådan skolei -
skov virkeLig godr og jeg tror at
båd.e vi og skoleeLeverne ville kun-
ne få noget ud af et samafbeJcle,
hvor vi kunne sti.1Ie folk til rå-
d.ighed. som ledere og igangsættere
af forskellige minclre op6aver på
fuglefronten. I clenne foibinalel-
se vil- jeg gerne nævne, at vi er
meget interesserede i at b,øre fra
a1Ie, son er interesseret i noget
såda-nt, og i d.et hele taget gæ1-
der d.et, at alette blad.s spalter
vil stå åbne for indlæ9. Hvis f.
eks. en skoleklasse har sennen-
ført et projekt on fugle] kunne
vi bringe cle resultater, nan er
nået frem ti1. På den nåcle kan vi
åbne os overfor onveralenen, så vi
ikke blot står som en sekterisk
sanling af fanatiske fuglekikkere
og gennen skoler og biblioteker
skulle vi- ned. dette blacl kunne
konne i kontakt ned en masse nen-
nesker.
Men i hvert fald. har vi nu fået
etabLeret kontakten ti-I skole::ne
på det nere officielle plan og hå-
ber så, at d.et vil bringe os i
kontakt ned cle naturinteresg€rode
fo1k, d.er findes rundt onkring.på
skolerrre i ArhEA.nt.

Kin Øl1gaanl
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e red.ningssta
tion

OM
MÅGE
KOLO:
NIERNE
PÅ
ANHOLT
Angående forund,ersøgelser tiL eneventuel_ optælling åf måeekolo_
naerne 1 Ørkenen på Anholt.

rir rt

Fred.eri-k von der Maase takkes f ortill-adel-se ti1 at færd.es på deaf ham tilhørende arealer. E-r1anaMunch-Petersen takkes for at hi_
ve_ hjulpet med noget af und-ersø_

Metode.

len anvendte netod.e, den såkaldte
" slavemetod-e ", ex neget enkef :man gar områd-et igennem og mær_ker a1le d_e red.er man kan"finåe
med.en nærkning, vi anvend-te "rø_repinde". Rørepind-en er en ca.
zo,cm..Lang træpincl, d.er blev ma_
J_et l- den ene ende ned to farver:
_1--årstalsfarver som i fSZa-rru"nvr.cr-gui, og en artsfarve _ i f91Z
yq1denne hos Sølvmågen blå, [å;Sildemågen brun, noå SvartbaÅei
grøn og hos Stormmågen gu1. Røie_pinden stikkes vea Jiaå ar rååånså.tangt ned.i jord.en, at ,åå;;;;
1Kt{e t(an rive den op, samiidie
med at den ikke skjuiås i veEeltati onen. Redeaf mærlningen Uen"yt-tes, for at man ikke s[al tæfte
samme rede flere gange og for atmen det følgende-år"trar"reiierå
Y"d ut lokalisere rederne
Man noter,er anta]
evt. æggerester. 

æg og unger og

f91"9 netode kan, dersom man er
: jrj-srrcf+.9tig mange optællere,gr-ve en 1i t 1" procent af- ikke ooloaged,e reder. Ti1 geng"æld tan åån
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være meget anstreagende, især i
varmt weir. oo metod.en kan ved
forlangvarige ophold- i- samme on-
råd-e resultere i overophedet el-
l-er underafkølet ynge1, hvorfor
forsigtighed" bør anvendes.

!f qjgl. Af Sræns er optæ11ingsomril
deT;Tvs. vest for Lin5en'tælles
d-er ikke p.g.a. den ringe koncen-
tration. T,injen går d.irekte fra
X1 og til den røde red.ningssta-
tion i pakhusbugten.
Felterne er meget groft indd-e1t,
men en flnere inddeling vi11e kun
vanskeli ggøre f eltarbe j det yd.er-
ligere.
Soro det fremgår af d-en noget u-
præcise placering på det 1ille
kort ( fig. 2 ), er hele Ørkenen
og d-ermed. alle kolonlerne ikke
inddelt. Det skyldes, at denne
ind.deling kun gælcler for d-et vj-
nåede at tæ11e i 1972.

De små bogstaver arb og c angiver
f eIt et ind.enf or lokalit et en. Tal-
lene rrnd-er kolonnen " 1ok. " anqi-
ver antallet af red-er i heLe Io-
kaliteten, dvs. a1le felterne.
Koncentration.
Størst koncentration var der i
1ok. 1rår og lavest i lok. )larbrc
Biotop.

le 3 I oknl"i tetpn rr-i nåoÅa q{- ^-sv / 4v!)sff vvvvr qu up*

tæl-le er biotopisk set ret foi-
skellige:
Fæl-]es for alle lokafiteterne er.
at sandbund-en er d.ækket af tørt
flyvesand-, næsten fri for sten.
lok'; Ira og b: -Denne lok. har den
5EøisEe-E6ildEntration af reder.
hvorfor der må være nogle forholå
som gØr d-enne lok. mere egnet for
mågekolonierr end de øviige om-
råder på Ørkenen. Mågerne-ruger
herpå d.e højst 1 m høje småk1it-
ter, bevokseb med_ Marehal_m. på d-e
i-kke beboede klitter desud_en for-
skel 1i ge St ar. Benærke1 s e sværd-i.q.b
er det, ab Marehalmen i d.enne
fok. har en usædvanlj-g stærk grvn
farve. Sandbunden er fyldt med
eks r.rement er.
!S!:_?. Højderyggen er nefl_em fo
og 20 m høj. Iøvrigt har denne
1ok. nogenlund.e samme biotopiske
forhold som 1ok. I_ra og br-b1ot
forekonmer Star talrigeie i'se1ve
red.eområd-et. Hoved-parten af Sø1v-
mågerne ruger på toppen af Højd.e-

ll

lokali.teter.

Vi nåed.e at optælIe ca. 1/4 af
d-et areal vi skønned-e der yngled.e
måger på. For 1et at kunne ned--
tegne cle optalte onråder på Geo-
d.ætisk Instituts målebord"sbl-ail"e/ - ^-(1:2l.ooo), lavede vi følgende,
tydeligt afgrænsede felter, hvor
redekoncentrationen var stor nok
ti1, at en optællitrg kunne svare
si-g:
1ra. Den grønne redningsstation7{lrr(Xj) nidt neLlen Nord.strandveje n
og Fyret. Feltet har en radius
på ca. q5 km fra d.en grønne red-
ningsstation.
1.b. Det l-ave områd.e ned-en for
hdjderyggen ( felt 2 ) mod Nord-
stranden og mellem X2 og d-en
grønne redningsstation (xr).
Feltet er ca. lkm x 2krn.

1,c. Vest for linjen (x1), aer
åf -g-ræns e r optæ1 I i ngB onråd et'. F e L
ttrt trr rrnder n.5 k4z.

2. HøjderyggeniØrkenen mid.t i-
fr61tem Nordstrand.en og Pakhusbr€-
ten. Feltet er o,! km x 2 km.
Højderyggen går fra linjen (X1)
ne næqton norq_l I a_l J- mad lrrrqternp

Jra. Den sorte redni-ngsstation ipåkhusbugten. Fettet har en ra-
d.j-us på orl km fra redninsssta-
tionen.

229: Pakhusbugten mellem den rø-
de og den sorte redningsstation.
Feltet er ca. 1r! km i t tm.
Følgende øvrige punkter blev an-
venot:

{1: En speciel klit på Nord-stran-
oenr..som det ene punkt for "1i_

Iå=.un telefonmast ( mærket ) påNordstranden mel_f em Xl os d.en
grØnne redningssta bion.
{la Den grønne redningsstation
ved._ Nord.strand.en, mel1em Fyrer
og Nordstrand-svejen.



Lok. Jr å os b: Denne lok. ad-
skillei-Ci-g-Iiå de øvrige. id.et
der her fiÅd.es våd.e områdår med
mj-nd.re klynger af 1øvtræer, for-
trinsvi s Birk o g Bævreasp rd.e suden
Gråpil, Dværgpi-l og Mose-pors.
Und.erl-aget for red-erne, som 1ig-
geT'nå mindne fnrhøininean ;-o_^ ut ! er
herALn. Revling. På dette områ-
ile.yngJ.er også Fjordternen, hvil-
Ket må sr qeq å t \æra ah an6^ i 6lv vrruyevrsr
biotop for d-enne art.
Ud-f ra d.et givne materiale er d"et
mj-t skøn, at Sølvmågen ikke er
nær så kræsen i sit våIe af vne-
lebiotop somSildemågen] og åe[-
te er sikkert også årsagen til
det ringe altal Stormmågår.
Hvis der skal fopetages en ratio-
ne1 optæ11llg af kolonierne, må
man tage biotoperne nere i'be-

Arternes fordeling var følgende:
lclel-?:

_____g___p c t_ok.1
Svartbag
Sild.emåge
Sø1vmåge
Stormmåge

reder i a1t I92 I? 7 2l'6

Tabel z.

Svartbag
Sild.emåge
Sø1vmåge
Stormmåge

oooo
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o
2
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1
7

2

o1o
oo7

lool-7
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tragtning.

æ""
Direkte optæl1ing foretog
6 tla6e, nemlig:
26/06 | .27 /06, 28/06, 02/07 ;

reder i a1t

v1 l- 'laDel. +:

or/o7

B9

Yngletid-en for de pågæ1dend.e 4
mågearter er forskud.t på Anholt
d-a anholterne indsamJ-er æggene.
Vi har altså ikke haft problemer
med- alt for nange forladte reder.

De tompe red.er.
For at være slkker på ikke at ha-
ve talt for mange red-er, anvendte
vi clet kriteri-um for hvorvidt en
rede var beboet, at d.er skulfe
være tydelige æggerester i red-e-
skålen, el1er ekskrementer i re-
deskålen og ægrester lige op ad
reden. End-vid-ere d-ersom d"ei 1å
en unge i umidoel-bar nærhed af
reden.

Resultater.
I a1t blev der sat J42 pinde, dvs.
atJ42 reder har fået narkerine.
Fordelingen var følgende:
Svartbag. ...1 red eSi-ldemåge .215 red.er
Sø1vmåge ..I2) red,et
Stornmåge. ..2 reder

I alt .. ...j+2 red-er
(rarer :-).
12

LqY:Z

Svartbag
Sild.enåge
Sø1vmåge
Stornmåge

Iaft 1o I 26 t7

Kompasretning.

I forbind,else med- uridersøEef sen
foretog vj- en række nind"re inder-
søgelser, b1. a. en om red-ernes
placering i forhold ti1 kompas-
retningen.'Hvis red-erne 1å på en
klj-tformation, und.ersøgte vi mod
hvilket verdenshjørne d.enne ctel
af f6rnationen vendte.
le!e1-å:.

_terq__se!__erg__131!
Sildenåge
eår,,*Å-^usrvilatis

o'1 .. I >Z+9211 ',62

1ok.2
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Vi lavede også en und.ersØgelse
on forholdet meff en d.ato og æg,/

T ^r! L--..1 o rri fa-1 oendcUII<Yt . f dI U ll4VUL va !vrbv-rsu

forrl el i ns a f åe 142 afmærkede rc-

Konklusion.

Man kan ve1 næppe ud-d-rage noget
nyt af d.enne und.ersøge1se, nen
vi har fået en del nyt materiale,
som er nødvendigt for en senere
optæl1j-ng.

Slutning.

Formålet med en optæ1ling er d.els
af vid,enskabelig art, dels at
fremskaffe d-et nødvencli-ge nate-
riale med. eventuel fredninger for
øje. Desuden har godsejer Frede-
rik von d.er Maase fremsat nogle
tankeromen svt. begrænsning af
mågebestanden. En anden interes-
sant ting er Sildemå$ens forskel-
lige racer på Anho1t. I denne un-
d.ersøgelse er cler ikke bLevet be-
stemt racer, men dette kunne nan
f. eks. gøre i forbindelse meal
en efterfølgencle optæ11ing.
Jeg vi1 nødigt angive noget ta1
for koloniernes størrelse, hvil-
ket he11er ikke var besøgets pri-
mære formå1, fornålet var bLot
at give und.ertegnede et skøn eL
ler en vurd-ering, så jeg erXlar
over opgavens (optæ11ingens)
størrelse.

Macls-Peter Heid.e-Jørgensen
KIIDE: l.Ferdinancl: Større dan-
ske Fuglelokalj-teter, 1. del.

Forfatteren "r- interesseret iat komme i kontakt med ornitho-
Ioger, cler vil deltage i optæ1-lingerne i 197t. Skri-vtil Mad.s-Peter Heide-Jørgensen, Ved.bæk
9!lg"9yuj 444,Z)Jo Ved.bæk, tIf.(o1) 89 1,2 95. Al1e iagtiaget-ser fra øen nodtages også ned
tak af I,vtPHJ, der sid.e1øbend.€ uo-
d.ersøg6r hele fuglefaunaen på
Anholt.
Ind.lægget er lidt forkortet af
os ' 

red.
t3

142

Tabel 7:
Dato ?9 /9 - 3-8/-6- -?2 19 - -o3/l-- i cl !

Hos Silclemå6en var forhold-et me1-
1em d.ato og cte /+ kategorier red-e-
fund. (ud.regnet i %) pe lok. 1ra
b cg c følgencle:

.o
I

av

-o2^

t7% 4tfr
re% r7'h
znoA 1241l t"

rB% 2e96

,6% J6%
/)4 /4%

o% L7%
22% 28%

4596.
t7%
LL%
26%

I alt Lo% 74% 4% 12% too%

T)c nedenstc tel. såvel som talle-
ne yd-erst ti1 højre, angiver d-en
procentvise ford-eling af samtli-
ge redefund, (142).

Hos SøIvnågen var forhold.et nel-
lem tlato og cle fire kategori-er
red.efund. (i F) på Iok. 2 følgen-
de:

!e!e1-9-.

!s!.e -?9 /9 - -?7 /9 - -?2 19 ial-t
t6% 27% 29% 27%r9t6 21% 1),7% 2r%
7?6 

't% 
rr,696 t rr%

7896 tg96 17,7% 2J%
a

-f a1l- Zltd 29% 7B% IOOF
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N/OESGARD
et forårstræksted
RAPPORT FRA FORÅRET 1972

Forårstrækket af landfugle over Moesgård ved Århus er ikke
tidligere blevet undersøgt. Det viser sig dog, at der her fo-
regår et ganske betydeli-gt træk, som ved et tilfæIde første
gang blev iagttaget i foråret 1970. Resultaterne fra dette år
fremkom i et lil1e skrlft, "Moesgård 1970,', af Peter lhonsen.

Oplysningerne resulterede i et sandt stormløb af unge orni-
thologer ti1 stedet i Iøbet af foråret 1971. På grund af a1-
rnindelig sløvhed og manglende organisation lykkedes det ikke
at indsamle materialet fra dette år, og det blev derfor ved-
taget at forsøge en ensartet og kontinuerlig indsamling af no-
tater fra 1972. Knud Pedersen og Peter Thomsen sørgede for
fremstifling af nødvendige skenaer og kort brug ved rapporte-
rin6ren af iagttagelser. På et møde i Østjysk Blologisk Fore-
ning redegjorde de for planerne og fik god tilslutning. Der
har deri-mod været en yderst nedslående tilslutning ved frem-
sendelse af rapporter - udover KP og PT samt forfatterne har
kun Jens Lilleør og Vagn Pedersen bidraget med oplysninger.

t5
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f'orfarlerne har haft .e3lighed til at fø7ge trækket daqllg-,
i iornrddagsti:,lerre. ]lellen rlutningen af februar rø begyn-
delsen af juni har cle så]eries besøgt stedet på ca.70 dase.
I lbservationsperioiens begyndel-se har man observeret fra
daggry, senere er man startet omkrjng kl.8,. Man har på for-
hånd øns--ket 3t ,(ar.ccnlr=.t'1 sii" crc l rar:k-+t af rovfus]e, ,iuer,
kr:gefugle, Si:ngJ-ærKe og S1.ær - svarende ti1 cle årrter der- do-
miners træxbil.I eCet . HavfugJ,e'urækhet har. 1e -t liehedsvi.s været
fulgt og no1;aterrre hei'orn må derfor nærmest betragtes son +,ii-
fø :el sclt, i l rår,norLen.

I{ceseård Strar:d er beLiøge::de g Km syd for århrrs centrum i
et skovbælte, Cer strækker siÅ" langs kysten fra århus i nord
nd 

^a 
lC' Lrn mn.l qrr.l ri'l Flaicinln l)o1 \rsqonfliacfg tfæk fO_,JUUrutrr vLL

rekommer i slutningen af narts og følges fra cbservatj-onspost
nr. 1 ved ishuset på Moesgård Strand. Skovlysningen ved ky-
sten giver her gode udsigtsforhold og' til begyndelsen af a-
pril foregår hovedparten af alle observati-oner herfra. Sene-
re udjævnes trækket til at foregå over skovens fulde bredde
og specielt med henblik på studler af rovfugletrækket er det
derfor formåIstjenligt at benytte observationspost nr. 2, der
ligger i skovkanten syd for Scanticon ved Søsterhøj. Observa-
tionspost nr.3 ef knap så anvendt, skønt akkurat så god.

Vi håber, at denne artikel bidrager ti1 interessen for ob-
servationerne. der på flere weekender har tiltrukket op til
25 observatører og håber at man i ),973 vi_l være behjælpelige
neC at indsanle all-e observationer fra ornrådet. Vi retter en-
del.ig en tak til bidragyderne til denne artikel og ti1 Peter
Thomsen for hjælp ved dens udarbejdelse.
In bemærkning til dia6.rammerne i artiklen: Neden for kurver-
er observatlonsdagene afsat som udfyldte firkanter for hver
enkelt dag. For de afbi-l-lede arters vedkommende, da er de om-
trent set hver dag,.men de afsatte obser\iati,onsdage er med t11
at understrege aktiviteten.

t6

Ceorg Guldvang og Henning l,ykke Larsen.
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Skarv: Iagttaget fåtaIl1gt L5-24/1. Flest ]-9/3 r,ed ! fugIe.
Fiskehejre: Ynglekolonien NV for Strandnarken har vanskelig-

gjort registreringen af egentlig trækkende fug1e, selvom

sådanne er set på flere dage.
Hvid Stork: 1 ex. sås l2/5 trække mod SV fra Søsterhøj.
Knopsvane: Sås regelnæssigt overvejende trækkende nod nord

fra slutningen af februar indtil mldten af april. 12 set 2S/2,
Sanssvane: 8 fugle trak NØ 22/1.
Grågås: Set regelmæssigt fra slutningen af februar indtil nid-

ten af april, oftest i antal I-8, I5/3 sås 24. Fuglene er o-
vprvpipndo spt trække nOd veSt.

Sædgås: 25/3 så,s 2 trækkende.
Gravand, Gråand og Pibeand: Arterne set regelmæssigt hele for-

året, nen j-kke nøjere optalt.
Taffeland. Hvinand. F1øjlsand. Sortand. Ederfugl, Stor og Toppet
Skallesluger: Da man koncentrerede sig on landtrækket er materia-

Let om disse arter lille og yderst tilfældi-gt.
MusvåAe: Forårstrækket blev indledt I2/3, hvor l1 fugle sås. Af-

slutningen blev 12 fugle 16/5. Fra omkrj-ne 5/5 dominerer
de østlige musvåger- flest,ses 8/l: 20.
største trækdagez I4/3| 225, I5llz 366,2O/3 3O2,22/3 195 og

25/1t 105. De store dage falder tydellgt sanmen med opklarende
vejr, stigende tempratur og god sigtbarhed. Det svarer nøie
til vore forestillinger om cle første rigtige forårsdage, og de

sidste treårs observationer vlser at det store musvågetræk ved

Moesgård koncentreres mellen L5/3-25/1.
I begynde)-sen af observationsperioden fulgte vågerne efter at
være komrnet fra SV overvejende kystlinien- senere spredes træk-
ket og der ses udtræk især fra plmten ved Fiskerhuset og unlci-
delbart noril for observationsposten, hvor kystlinlen ændrer sin
retnlng fra syd-nord til sydøst-norclvest. En del våger ændrer

kurs og flyver i retning mod SøsterhøJ 1 NV. Det er karakte-
rletiek. at fuglene i vid udstrækning drager nytte af tennlk-
vi.:rdene onkring skovkanterne ved selve Moeegård Strand og lk-
ke nlndst clerfor er stedet vod lshuset en udrerket observati-
onspoet, hvorornkaing spredningen af trækket foregår.
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l,ådCenbenet .lrlusvåse: Ialt 1? fugle tUsei'veret jævnt fordett I
hele perloden. Ir1axlna1t eås I lndlvlder 2O/4 og 25/4,

Rød Giente: I I9?f sås lalt 4 fugte, så 'årets eneste lagtta-
gelse fra 25/5 forekom lidt skuffende.

Sort Glente: 1/5 r',ndede l- indivld Søsterhøj konmende fra SV

forsvindende nod S.

Hvepsevåse: Første iagttagelse: I fugl 3/5. tlerefter set re-
gelnæssigt indtil LO/6. Ialt 60 fugle observeret, heraf a-
Lene 2J den 23/5. Totalen ligger under det forventede.

Rørhøs: første lagttagelse 6/q. I periotlen indtil 24/5 LaLt

8 fugLe iagttaget, flest ornkring 20/4.(2 juv d, 1Q, 6 g/i.)
81å Kærhøc: Ia]-t 16 observerede fugle meIlem 24/1 og 5/\A-est

onkring zo/q.( 4 €, I juv d, t g, 5 g/iuv og 4 uspe'cific.)
Hedehøg: 1 fugl trak nos SV 8/6
Dnrehøg: ?9/5 L trk., r/q t rast og 5/5 | trk.

t9



spurvehøs: rart rz2 trækkende individer set mellen zg/z oglJ;/5.
Flest fugle sås i slutningen af marts og første halvder af a-
pril- så1edes: 25/3; 12, {/Q: tj, I2/4 11. Næsten aIle fugle
fulgte kystlinien i iighed med hovedparten af Musvågerne, men
der forekom ikke en tir.svarende spredning af trækket fra ob-
servationsposten ved ishuset.

Fiskeørn: falt såst I/4:2,4/4:3, IZ/4:1 og Z?/4: t SåveI
antallet af fugle som den tidsmæssige forekomst svarede ti1
forventningerne .

r'ærkefalk: Al1e iagttagelser er sket fra observationsposten ved
søsterhø j . 7/52 r, rl/j: L, r5/5: 1 og 5/62r.

Dværgfalk: Enkeltfugle set 6 dage nel1em I9/3 og 6/q. t efter_
nøler set 28/4

Aftenfalk: 1 d btev s"et trække N 4/j og I ? sås trække V Z3/j.
Tårnfalk: Arten er iagttaget mell-em 29/Z oe i.-il/5 oe ialt 56 in_

di'vider er noteret. Trækkets fordellng minder meget om træk-
forekonsten af Musvåge, således roed kur-ni-natlon i. sidste de1
af narts og flest fugle I5/3 ned ialt 15.

Lerke'Aftenfalk: I9/5: L, 5/G: I.

strandskade: Noteret som fåtarrigt trækkende fra først i. marts.
Vibe: første 2 fugle set Zg/Z og seneste 4 set trækkende 5/5.ralt er knap l-500 trækkende f,ug1e noteret og heraf er arene

85 * eet netlem Lt/j oF Z5/j. Ftest 15/32 124 os zo/rt Zr5.
Oft.est eet trakke i snåflokke ned retnlng mod N, NØ e1ler Ø.

stor Præstekrave: Fåtarligt trækkende, ingen nøjere optæIrlng.
H.iejle: Fåta111gt og spredt trækkende hele foråret. ea. 5O ex.
stor Regnspove: set i antal 1-11 fra slutnlngen af marts t1l

begyndelsen af naj. Fåtallic.

Li-l1e Regnspove: En flok på 8 fugle sås 15/5
Kl.yde: 2 sås trækkende S 29/3
Måeer,/Terner: Ingen usædvanlige forekomster og ingen optæ11in-

20



Huldue: Trækkende fugle er set mellem 2g/Z og J/5. Oet totaleantal udgør 215 fugle med rnaximalforekomst er L4/j: jj og |-.5/15/3: 45.Trækket falder soro forventet saroslen ned Ringduens,
og forholdet rnellen antallet af Huld.ue/Ringdue var ca . I/SO.Arten er ellers de foregående år set forbavsende ser-vstæn_
digt trækkende. Se i_øvrj_gt diagrarunet.

Rinstue: set trækkende konstant fra srutningen af februar til
ni-dten af roaj og ialt noteredes knap 12.000 fugle med J dage
med over 1.000 fugle. Såledesz 14/. 1422, L5/rz 2150, ZO/3:
1l-60 individer' Ringdue har udpræget været den mest konstan-te art ned hensyn ti_l trækrute_ over 95 16 at fuglene har så_ledes nøje fulgt kystli.ni-en og i nange tl]fælde fulgt d.ennehelt ind over Århus. Se iøvrigt diagrannet.
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sanglærke: Trækket af sanglærke starter allerecle onkrlng begyn-

delsen af februar og derfor når vt blot at konstatere selve

kulninatlonstidspunktet I slutningen af februar' I"uglene trak

i en bred front og overvejentle lavt langs kysten' Totalen på

godt 80OO fugle llgger fornentlig noget under resultaterne i
foråret 1971. Se iøvrigt diagradrnet'

ANTAL SA.NqL/€-e|<E -roTAL C-.r.. 8Z9O

loo

o

l3oo-.]

l2oo -1
I

l'"'llooo-l

9oo-]
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?oo],
*o--'l

I

%o-1

<""!
cæ-.j

Mursejler: Arten set fåtalligt trækkende i maj nåned'

Vendehals: I iagttaget Lg/5 ved Søsterhøj'

Sanglærke: Se diagrannet '
Lanclsvale: Set trtekkende i naj nåned med op til 100 fugle'

Bysvale/Digesvale: Spredt og fåtalJ-igt trækkende i nai måned'

Ravn: Arten yngler i skovene ved Moesgård' og ses jævnligt - næ-

sten dagligt fra observationsposten' Foruden ynglefugtene sås

J trækkend e I2/3 samt I 27 /1.
Sortkrage: Kun noteret i'alt 4 gange'

Husskade: Ved en enkelt lejlighed forsøgte en flok på 12 fugle

at samle nod til udtræk.
Nøddekrige: l- individ rastede 14/4'
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Gråkrage: Hovedtrækket fal-der i nidten og slutnlngen af narts
Der er noteret 6850 fugle og fordelingen frengår af diagrannet.

Råee: Godt 2OO fugle er observeret trækkenale me11em nidten af
marts og midten af april. Arten flyver ret højt sanmenlignet
ned øvrige arter.

Allike: trækket falder nøje sammen med Gråkragens, og disse to
arter trækker ofte i bl-andet f1ok. Se iøvrigt diagrannet.
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Misteldrossel: Ialt er 8p fugle observeret trækkende og heraf
er hovedparten konstateret 1 sidste halvdel af marts. Flest
så,s I5/3t LL, 24/1: 18 og 25/12 IL

S.iaRger: Fåtalllgt.trækkende i narts og apri1.

Jernspurv: Set trækkende mellern rnj.dten af marts og midten af a-
pril i, antal Lo-25. En enkelt dag sås ca. 150 fugle.

Engplber: Arten dagligt trækkende i antal 5-l5, Maximalt sås 55

f 'r c] o i horrnd ol qon qf nnri l,u6rs + vvJrlu!

Skcvpibdr: Set fåtaLligt trækkende, men i artens træktid omk'

begyndelsen af naj har morgenobservationer været få.
Hvid Vipstiert: Truffet meget konstanto omend ret fåtalI1gt fra

nidten af marts ti,1 begyndelsen af maj.
B.iergvipst.iert: Enkeltiagttagelser 22/1 oS 7I/+.
Gul Vlpglt-er!. Yderst fåtal-ligt trækkende fra sidst i apri1.
Stor Tornskade: Ialt er 4 fugle noteret trækkende mellem rnidten

af marts og aprilsnarrenes roarkedsdag.

Stær: Ialt er 88?5 fugle noteret nellem nidten af narts og mid-

ten af april. Af disse sås alene 95O 22/1,2300 25/1 oe2I4O
1/4. Uaover dlsse dage sås normalt 100-200 dagligt. Fuglene

trak hovedsaglei-gt efter en rute nord over nidten af Strand-
narken.

Grønlrisk: set regelnæssi-gt fra først i narts tiI sidst i april
.ned op til et halvt hundrede fugl-e dagligt.

Tornirlsk: Dagligt noteret i antal 5-25, nen I/4 s&s 259 og L2/q

J55 trækkende fugle

24
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Bjergirisk: Noteret fåtalligt trækkende i narts.
Bog-lKvækerflnke: Ial-t er noteret ca. 8OOO fugle. Fuglene træk-

ker i blandet flok nordover langs en rutei over skovkanten ved
strandnarkens vestlige sid.e og undertiden længere inde over
skoven. Afstanden til observationsposten ved ishuset er der-
for oftest'over 250 n og arterne er son føIge heraf lkke at_
tid optalt separat. skønsrnnssigt anslås Bogfinke t1l ihvert-
fald at have utlgjort mlndst 9Ofr at fuglene. Dagligt set op
tll nogle få hundreder, dog sås I/q 2950 og, 4/4 Lt|,O fugle.

Gulspurv: Arten næsten udeLukkende noteret trækkende i narts.
Dagligt er set I-10 fugle ned. naxlnun på 40 først 1 nåned.en.

Rørspurv: Enkel-te eksenplarer set clagllgt fra begyndelsen af
marts til nidten af april. Maxlnalt noteret ca. 20 fugle.

Rastende nattrækkende arter: I 19?1 forekon det at skoven på
vi-sse dage nærnest vrinlede ned snåfugle, i- særd.eleshed. Rød.-
hals og Fuglekonge. Der er ikke noteret tllsvarend.e forekon-
ster i foråret 1972.
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HVAD VI SA-.-

NORDTYSKLAND

DOF-exkunion til Vadehavet ud for
Schleswig. 29 | tO, 1972.
Afg. fuhus 03.00, passerede grænsen
(Sæd) 06.30,
Fra Grænsen til Hauke-Haien Koog
(06.30 - 08.00)
Deraf også Bottschlottersee :

Musvåge 4

Storspove
Rødben
Sortklire
Hvidklire
Ryle sp.
Brushane
Klyde
Sanglærke
Bjerglærke

250
7
8
2
3000
100
25
50
55

Blå Kærhøg
Tårnfalk
Agerhøne

iHjejle
'Landsvale

I hun/juv.
2
8
20
I

Hauke-Haien Koog via Hamburger
Hallig (tæt tåge), til Westerheversand.
(09.15 - 10.55). Tågedis.
Musvåge 4
Tårnfalk 9

Westerheversand (10.55 - I3.l0).
Sigt.: 500 - 1000 m.

Ha_uke -Haien Koog (Speicher Becken )
(08.00 -_09.15) modlys og dårlig sigt.:
Toppet Lappedykker 3 -

Fiskehejre l0
5
l5

Knopsvane
Sangsvane
Pibesvane I

Fiskehejre
Bramgås
Gravand
Tåmfalk
Vibe
Stor Præstekrave
Strandhjejle
Storspove
Rødben
Almindelig Ryle
Sanglærke
Bjerglærke
Sangdrossel
Vindrossel
Stær
Bjergirisk

Grågås
Gravand
Gråand
Krikand
Knarand
Pibeand
Spidsand
Skeand
Strandskade
Vibe

35
100
1200
t200
I han
2800
2400
400

3
150

3
275
486
2
l0
I
55
47
5
105
l7
94
3
7
24

655

Strandhjejle 25
Dobbeltbekkasin 100

26



Nordhever Koog ( I 3.40-l 3.55).
Sigtbarhed: 1000 meter
Knortegås (mørkbuget) I juv.
Yibe
i?'åflf,,

Wasserkoog ( 14.05 - 14.15).
Sigtbarhed: 1000 meter.

Påljemvejgl blev der giort kort ophold
ved Hauke-Haien Koog-

Toppef Lappedykker 4
Lille Lappedykker 5
Gravand 900Knarand l0Taffeland 30Troldand 100Bjergand. 2Hvinand l0
Klyde 36

Fiskehejre
Sangsvane
Gravand
Gråand
Strandskade

I
2

50
8
t0Vibe 50

Stor Præstekrave I

\.2:-;.fi;f_1

.r
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KYSING FJORD -

EKSKURSIONERNE

Den nye lokalafdeling havde i ef-
teråret 1972 + ekskursioner ti1
Kysing Fjord, Deltagerantallet
var j.kke overvæIalende - på intet
tidspunkt over Lo. IIar Kysing-tu-
rene ovetlevet sig selv? Jeg tror
det i-kke. da der intetsteds i-
Århus-omågnen find-es bedre stecl
for en øvelse i at bestemme and.e-
og vadefugle. Turene henvend"er sig
udel-ukkende for nybegyndere ell-er
ornithologer der vil genopfriske
vandfugle. Vi ønsker d.erfor'i frem-
Liden at forsøge at give Kysing-
turene en renæssance oE viI for
f orå rs arrangement ernes -ved kommen-
d.e udarbejd.e duplikeret materiale
der e.v.t. kunne befordre en becl-
re bestemmel,se af de tilsted.evæ-
rende fugle samt noget nere inter-
esse for turene. Der vi.l blive gi-
vet vejledning i noteri-ng af iagt-
teo+l qon n o q^m pr qf q_l rrtn i no q f-

hofdes der et mød-e oå Naturhisto-"" ; .risk Museum, Arhus, d. 16. naj.
Her vi-l resul-taterne blive samlet
og materialet vurd-eret. Deltager-
ne rri I få ri o l ail i oheri l-i l nar-
sonl-ig ud.foldelse vecL behandlin-

L7/9 .var progrannet cleeværre ikke
komnet ud, så d-eltagerantallet varrnininalt. Vad.efugleie doninered.e
!B cier sås Dværgryle Il, Sortklire
Lo, Dobbeltbekkasin I!r'Hjejle car
!o, Aho. Ryle ca. Zo m.m. -Ai 

ænd.er

2a

notered.es bl.a. Krikand ca 25. pi-
beand 1-2oo, Skeand J6, Spid.sånd !Taffeland. lo, Knopsvane 16+8 juv,-
Tp.Skallesluger 10 ro.m. Desudån
hørtes en Van{lrikse og 4 Lille
Lappedykkere sås.
B/Io og ikke 1o,/1o son angivet i
progranmet var næste tur. IIer sås
ænd.erne und.er neget firle onstæn-
d.igheder, Gråantt ca. 2ooo, Pibe-
and. ca. 1ooo, Skeand. ca. 21, Krik-
and. nindst 1oo, Spid.sand. nind.st l,Taffeland. ca. 2oo, Hvinand. 27rlp.
Skallesluger ,o-7o, Knopsvane 1o
ad. + 6 juv m.n. Vad.efuglene var
b1 .a. Hjejle ca. )-2J, Aln.Ryle
ca. 6o, Strand.hjejle B, Dværgryle
2, LiIJ-e Kobbersneppe 2, Enkelt-
bekkasin 1, Dobbeltbekkasin 7o-Bo.
Derud.over sås l,ille Lapped.ykker
/1, Musvåge I, Fiskehejre 15 n.m.
I2/Il blev ekskursionen generet
stærkt af d.årligt vejr og d.et var
meget besvær1i-gt at optåI1-e fug1e.
Der blev alerfor ikke noteret neeet
de sæd.vanlige ænd.er sås, end.vid.åre
26 Fiskehejrer.
26/11 ledede Preben Skogstad en
tur for 4 cleJ,tagere. ner sås ti1- '
svarend.e ta1 på ænd.erne son B,/1o,
cl,og kun loo Pibeænd-er. Li-11e Lap-
petLykker var kun i et tal på 1o-1!
Enclviclere sås 2o Fiskehejrer, 2
Spurvehøge, 1 Snespurv m.n.

Trods en start med visse uhel_oiqe
fejl i pro€.rammet, håber jeg at-
nan er red.e til at tase fat nå
roråråti i""ål-r'"å"-åB; ;;; åi0""
o6 vad-efugle i ta1, d.er kan hamle
op med efberårets. \

Jiirn Eskildsen



P]NDS MØT,LE - 2o. november 1972

K]. 1o.oo startede ekskursionen
fra Pinds Møl1e. Vi Eik først tu-
ren leings Århus Å til Fusvad. Bro,
derefter blev d,e omkringli-ggende
skove besøgt, og ti1 slut gik
nogle af d.eltagerne til Dørup Mø1-
Ie.
I d.et strålende vejr, sol og vind-
stille, J-ykked-es clet at se nange
af d.e arter, som lokaliteten er
kendt for, her skal blot nævnes
følgende: Musvåge J, Spurvehøg 11
Skovskad.e L5, Vandstær 2, Isfugl
1, Silkehale 1, Grønsisken 12 og
Gråsisken l.
Der blev ial-t set 25 arter.

JørEen Laursen

SØBY SØ & BRIINKIILSLEJERNE 22,/1o 72
Søby Sø €kuffeale en clel , iclet d.er
her oftest find-es flere arter af
and.åfugle, og i langt størne antal
encl tlei biev-set. Vi så: Gråand.
)o-75, Krikand 2, Knopsvane 2,
Blishøne )5-4o samt en d.el snåfug-
lerhvoraf kan nævnes Halenejse 2,
(nordli-ge), Grønsisken ca. /!' Vin-
atrossel 1B-2o, Sjagger 17-19rLi1le
Korsnæb t-, og Spurvehøg ned 1 ex.
I selve bxunkulsle.ierne sås Pibe-
and JJ-4o, Musvåge-1, Engpiber 4-
Å cqmf T{nrcnæh Z-tr

CB&CJ

Salten Langsø og Ad.dit Skov q.nov.

Kr:rr 2 personer mødte frem ti1 den-
ne tur, cler heller ikke bød på
sind.soprivende ting. Der blev set:
Trol-dand 7, Tp. Lappedykker I5-2o,
Fiskehejre I, Gråkrage lo-61, Mus-
våge 1, Grønspætte 1, Korsnæb 1o-
1!, Musvit, Topmejse l-1o, Sortmej-
se 1o-1!, Halemejse B-1ot Fugle-
konge, Treløber 2-4, Spætmejse 2t
Gærdesmutte !-8, Rødhals (syngende)
Sjagger 75-Ioo, Stor Tornskade 1.

CB&CJ

FUNDER@
At&mb-erTq7--
Der blev på denne tur set: tr'i8ke-
hejre 4, Skovskaale 2-4r Husskade
2-4, GråkraBe 25-7o, Storunåget
Sø}vmåge, Ilusvåge I, Vandstær 7-8t
ejergvipåtjeLL 2, solE;TE få6;

gfinke, Gulspurv
2-4, GtønLrisk 4, Grønsisken 6-8t
Korsnæb l-8, Dompap 5-8, Musvit
1o-12, Blånejse 8-lo, SunpneJse
B-1o, Sortmejse J-1, llopnejse 1t
Spætmejse 2, Rød.bals 2-), C'ærde-
sroutte!-8, Fuglekonge 25-7o sant
Stor Flagspætte 2-1. Af ovenståen-
d.e skal især frerohæves vandstærene
samt d-e to bjergvipstjerter.

CB&CJ

iÅnsus Å Z. ianuar t9?z
B d.eltagere var nød.t op ti-l tlenne
tur, der gik fra Pinrts MøJ.le op
mod. Tarskov. I alt 8 Vand.stære' iagttogesn heraf ffere ringnærke-
d.e. Deruclover sås 1 lys ltlusvåge,
I Fiskehejrer, Halenejser, Grå-'
siskener, spætter og and.re vin-
terfugle 
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Prograr0 fo! første halvår L9?, (februar - iuni) - en oversigt.

Årurus

AIle nøaler afhoLdes på Natr:rhistorisk Muaeun k1. 19.ro PR;CIS!
Efter nøalerae hyggesnak over en pilsner/sodsvand i kantinen.

25/o2 Eks.: Kysing tr'jord., Norsnind.e Kro kl-. 09.15
2A/o2 Mød.e: T.Dybbro. Atlas projektet (uddeling af kvadrater)
IL/o1 Eks.: Kysing Fjord, Norsminde Kro kl. 1o.oo
I4/o1 Møde: Poul Hald-Mortensen. Status over den alanske fug-

leverd.en.
2B/o1 Mød.e: 01e Have Jørgensen. Smålugletællinger
o4/o4 Møde: C.A.B1une. DOFS storekskursion ti1 Tyrkj-et

'o? /o4 Eks. : Norddjursland (Fornæs m. n. )
'o8/o4 Eks.: Kysj,ng tr'jord., Norsrninde Kro kI. lo.oo
o5/o, Eks.: Kysing tr'jord, Norsminde Kro k}. lo.oo
o6/o\ Eks-: Tinncrne. Se med.d. nr. 2.
L1/o) Eks.: Vejlerne og Hanstholn, Århus kI. OO.bo

16/o, Mød.e: Resultaterne af Kysing-arran8enenterne
27/oi Eks.: Sunplokaliteter i Sønd.erjylland og Nortltysk-

land. Se s. ]2)
juni. Eks.: Årets SØRAYNE-tur. Se nærmere i" nedd. nr. J

o5/o6 Eks.: Kasted. Mose (fuglestemmetur) Kasted Vandværk kl.
L9.1o

Desrrden afhold.es fugfestemnekursus 26,/4, a/, oA Lo/5. se s. t5.
'Benærk venligst, at alatoerne fgr Fornæs- og Kysingturene 7. og
8. apriJ- er byttet om i forhold tiJ- angivet i nedd. nr. 1.
Af økonomi'ske grund.e har det wret nest bensigtsnæaslgt at læB-
ge Fornæs-turen en lørdag.
RANDERS

A1le nøder afholdes på Biblioteks- o6 Museunsbygrringent Stenanna-

gade 2 kl. 19.1o

, I1/ot Mød.e: Peter Thonsen. SØ-Runænien

o9/o6 Eks.: Bjerregrav Mose. Se med.d. nr. t'

Desuden afholdes stud.iekred's,

'TLIGB.RG 

I N8l Feil , neAA. /22 bel shaL uo-z {rsdog 13 sut2

Mød.erne afhold.es på Seminariet, Hjejlevej, fft fg.fo

+I5/o1 Mød.e; Pete! Thonsen, SØ'Runænien NFI ge s' la
29/oa Eks.: Sminge sø, Broen over Gudenå ved Svostrup Krot 8'oo
11/o5 Eks.: SifkeborgskovenerSilkeborg Bad veal Giessø-IandeveJer'

o5/o6 Eks.: Fuaderholne, nedkørsletr ti1 F. ved Lysbro 2o'oo

^--,r +NBr EelL i neW /tt, Dåabo[ va&IørJc4 !! na'ls Lilhe P/z)

uMrA 0 =
Mød.ested.; G<enå C\qm^aeiuF kl 11.3b

O\S

22/oJ l(ød,ez .Peter llhongeu, S{l-Runnien
pådken lejr Anholt. Se s. 54
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HVADVI SER

BUSEKSKURSIOIT TIL

GRÆNSEI,ANDET
sønd.ag den 2/. maj.

Et nat- og norBen6esøg på Nordsl-es-
vj-gs særegne sumPlokal-iteter'

Der startes 1ørdag aften kl. 22.4,
oræcis fra Banesården i Randers
Oosamfinc kan efber afLa1e sKe
oireralt på stræt'rningen Randers-.
i'otd-ing og der er fasb opsamLing
så1edes:

.Århus: Asnebe og Havmanden kl..21.)o
SIanTerUdrg:Banegården kI.2t.4)

Der er fra Ei-l-.Lgb-5g' tjlslut-
tende forbind?TddT6a tog. Af-
gang kt. 21.18 fra Silkeborg
og ånkomst Skanderborg 2t.+2.
Såvidt muligt amangeres dog
fællestransport for deltagere
fra Silkeborg (anfør antal 1e-
dige pladser el-1er ønske om
plads )

I{orsens: Rutebilstationen kl.OO.15
ffi1E-v,/Sygehuset På A1o kl .oo.45
RdltllnE: Torvet AIo kl .01.15

aurr,il*s. PAsl HUSK P.As! HUSK PAsl
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Det er planen at starte ved Vid.åen'
hvor vi-håber at høre Plettet Rør-
vagtel, Savisanser, YC41!gi-@. oC

1--DauKende Køro'rum.-Herfra fofiEætte-s syclpå over græn-
sen og gennen et stykke gamnel
dansk-nåtur for at besøge nogle
f orskelligarbede sumplokaliteter
i Nordtyskland., hvor der vil være
god lejlighed til at iagttage man-
ge svØInme- og vadefugler bl.a.
Knarand., St.Kobbersneppe' g-æ.4v-9+-

d.er og desud.en D9-Ei!9!49r uværEma-
BS, Berlsg' Il.gÅqhgg m.m.
iliøuet-aI morEenstunclen vender vi
tilbage ti1 grånsen o8 8Øt et vef-
ment ophold ved d'e fri-stend.e gran-
seboder, hvorfra der efter d.e nYe-
ste aftaler i EF nå hjembri.nges
større rnængder af ekskl:sive for-
brugsgod.er end hidtil - 1egalt.
Tolderne vil dog ind-en foden atter
or nå dansk inrd sinke vor frem-
færcl nogen tid.
Nu trænger vi afgjort til en oP-
stranmei og gør derfor holdt ved
en lilte kro for at få et for-
friskend.e morgenmå1tid, d'er selv-
fø1gelig også kan være medbragt.
Vi "afslutterrr hvor vi begynd.te -
ved Vidåen, men da vi vj-l- være r
stad.iE kontakt ned tokale ornitho-
l-oEer-i tiden indtil ekskursionen
er der chance for overraskelsert
son f .eks. FlgQgqggel' llggFellør-
sanser el1. lign.' og dette vj'l
[iåi6-forrvkke-det plan]-agte eks-
kursionsforløb.
Billedet (og turlisten) fuldendes
ved en l-ifLe gåtur i en l-Ysegrøn
dansk bøgeskov (hvor vi formentlig
uanset vejret skul-le passere tur-
arl nr.75 ! mindst)
Dem der glemmer pas reducerer l-is-
ten med en fenten stYkker!
Hjemkomst i l-øbet af efterniddagen.
Prisen for turen et )6.- kr., der
ffi-Århus
AmL. elro 11o96] senest d. 17. mai'
Hust< på mod.tagerkuponen at anføre
opsamlingssted.
De tilmeldte mod.tager endeligt pro-
Eram for turen d. 22/5 son bekrtef-
IeIse for tj-1metd.ing.

Turen er langvarig og gumnistøvler
øEet chancen for det fulde uclbyttet.
m6n vi und.erstreger, at den På in-
qen rnåde er sær1ig anstrengendet da
Iraveturene er reduceret tiL et mi-'
nlmum.

JK'JG ,/ PT
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SILKEBORG
og omegn

NB'INB!NB!NB! NB!NBINBI NB! NB !NBI NB!

Bbnærk. ai neddnståendenealer tler
i med.dåleIserne nr. I 1972 er an-
trivet til, d. 8. ER ELYITET TIL D'
I5 narts

Møde på Silkeborg Seminarium,
Hjejlevej, Silkeborg tors*ae 15.
rnarts k].19.,o i seminarrets
#
baoIoEr.-L oKaf e

Peter Thomsen, Arhus fortæIler
om fuglelivet i SØ-Runænienr base-
ret på iaqttaqefser fra en tur
cil åmrådet i-foråret-sommeren
I9?1. Der vil blive vist til-hø-
rende f arvelysbilleder.

Ekskursion søndaq 29. aprif tif
SmfnEe 5ø oE Gudenacafen. flløoe-
ffivedsvo-
struo Kro kl. 8.oo. Turen afslut-
tes -ca. 12.oo.
Sminge Sø kan om vinteren og i
trektid.en fremvise mange andefug-
le, oB der vil blive nulighed. for
bf .a. Troldand, Hvinand, Stor Skal-
Lesluger, Krikand., Gråand sarnt
evt. Pibeand. Der kan end.videre
ses Dobbeltbekkasin, RørhønerBlis-
høne, Knopsvane og muligvis vade-
re som Vibe, Røclben og Stor Regn-
spove. På de onliggend.e engarea-
Ler yngler den guLe vipstjert,som
netop på dette tid-spunkt er vend.t

-' ^-'^iserne fraurrud6s uff J116rsPad\
deres vinteropho.Ld i tropisk Åfri-

Ekskursion tir si1-

}(eoorg ljao
kl. o!.oo.
9. oo

JenekEralalea er €fte! at dor er
bLevet anlagt en kunstig ao, bla-.
vet en fortrinlig lokalitat for
Rørhøne, Blishon€, T,i1le Lappcdyk-
ker, Knopevane, Vatralrikae lalt
GrAaud. BjergrlpatJcrt yngler i "nærhedea af åacn. I tle nærliggcn-
d.e skove kan dcr bl.a. seg Ko!a.'
næb, Grønspctt€, llisteltfroaacL,'
HaleneJae, DoEpap 6ant alls al.-
rnincleli ge eangfugl'e.

Ekskursion tirsdae 5. .iuni (gnnd-
\,-!^.rl-ovsdaq) taI .!undernorEe vec bl.L-

x ebo rq. l.rø oe siEdffiFeqkø rai. en
til FunCerholme i lysbro kl. 2o.oo
aften.
Selvorn Funclerholme-arealerne in-
denfor de senere år har Senner-
gået visse ænclringer p.g.a. loe-
seplads, bebyggelse etc. er ale

dog stadigvæk Silkeborg-ornråalets
sikreste Nattergal,e-terræD. EsaI-
videre find.es her al]e nat- san-
gere: Rørsanger, Kærsangerr Siv-
åanxer samt den siældne Græshoppe-
san[er, cler siden 196! lar oPtrÅdt
i onrådet et par Sarlge (i 1972 sed
hele 2 eksenplarer! ).
A1le nævnte ekskursioner lealc! af
Claus Bech & Carsten Jonaraol.
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LEJR PÅ ANHOLT
I påsken vit der blive arrangeret
en lejr på Anholt. End.nu er pro-
grannet ikke fastfagt og d.er er
ikke reserveret inclkvarterinE end-
nu. så de oplysninger, tler kån gi-
ve6 nu er rent ornitholoeiske. Vi
vil satse på at teje et åommerhus
rnen kan hvis det nislykkes mulig-
vis leje os ind på et pensionat.
Overfarten til, Anholt sker fra
Grenå og koster 4o kr. tur/retur.
Lejren starter sandsynligvis 18.
april- og slutter manctag 2J apri1,
men d.et kan endnu udvides.
Af hensyn ti1 plan1ægningen bed.es
interessered.e henvende sig meget
snart på vor lokaladresse.

Fornå1 ned lejren er prinært træk-
observationer og rastoptæI1inger.
På kortet er der i"ndtegnet de væ-
sentligste lokaliteter med skra-
vering. Flakket er en af trækloka-
l-iteterne. Her skulle der være mu-
lighed for at se forskeLlige ande-
fugle trækkende nordpå. Eks. Sort- -

anal, tr'løjl-sand, Taffeland, Gråand,
Tp. Skalles1uger, Gravandr nere
s jæld.ent ses St.Skallesl-ugerr Skarv,
Krikand, Nordisk T,appedykker, Lom-
vie, Alk, Grågås, Trold.and og At-
lingand. I tr'laksøerne og i kystom-
rådet er aler mulighed. for rastende
ande- og. sneppefugle, b1.a. Skov-
sneppe samt Markpiber, mere sjæI-
d.ent ses Grågås, Hedelærke, Rørhøgt
n.m.
Det artsrigeste områtle er nok Vest-
Iandet og Tyreengen med masser af
srnåfugle, afhængigt af brækkets
forløb. E.v.t. vil forsøge ringnær-
knlng her og blandt andet find.es
drosler, finker, sangere, irisker,
mere sjældent Misteldrosselt Ring-
d.rosselm Stor Korsnæb, Hvid.vinget
Korsnæb, Vend.ehal-s og Dværgfalk.
Fyret er clet anclet træksted. Her
er der en bedre oversigt, men d"es-
værre er det sværere at konme aler-
ud. Arterne er nogenlunde de sanne
som vecl Fl-åkket.
Generelt for øen kan nan forvente
flest Bogfinker, Musvitter' Blåmei-
ser, Gråkrager, Tyrkerduerr Silde-
Sø1v- og Stornmåge. Sjældnere fo-
rekomnend.e, nen alog regefnæssiget
er arter sod Havørn, Fiskeørn, Ri-ng-
d.rosse1, Vandrefalk, Stor Korsnæbt
IIusrøalst jert, Vendehals n.m.
De endelige data on lejren vj-I
frenkonne i DOFs meridelelser nr. 2.

2. VestlandetÆilheloine-
lyst 06 Tyreengen

,: specielle våde ooråder

v
JUrn EskiLdsen



BUSEKSKURSION TI], VXJIERNE OG
HANS THOIM s ønd.a g IfBa j .-
Afgang Århus kl. O.oo. Vi kører
over Rand.ers og Hobro og der b1i-
ver mulighed for opsanling under-
veJS. Der køres direkte ti1 Vej_lerne for om mul-igt at høre Røi-
drum, Vandrikse og plettet Rør-
vagtel. Herfra køres tiI Hanst-
holm.for omkring solopgangstid.
ar KLgge efter rastende fusle i
fyrhaven_ og senere porneranåfug1
pa oen K-Lassaske rastLokalitet.
Turen går atter til Vejlerne neclnulig!ed for Stork, Grågås, Rør-hø9, Stor Kobbersneppe, -DrÅrgmå-
ge sortterne, rastend.e vadere m.
m.
Turens pfis - kr. 2? - indbetalestif DOF-Arhus,/ giro 110961 senestz/. apTr!. Nærmere program frem_
sendes til interesserede oE til-_
me ldt e

Peter Thonsen

N3! OBS: OSV. . .
Nogle vi1 måske hævd.e, at vorere kræver et godt hjeite, god.e
nerver- og andet meclicinsk, menren ti1 Vcjlerne er stedet forkreation - her vil vi tage d.etro og nyd.e de god.e fugIe.

re-
med

Det er en tur for de 8-8o-åriee!

FUGLESTEMMEKURSUS
/ afholdes i Århus på d.agene 26/4,
7/5 oe Io/5.
Det koster 1or- kr. og leiles af
Jens Kirkeby. Der ud.sendes na-
teriale tilr brug ved kurset, deq
suppleres df bl-.a. Kastetl-turen
5/6 saø\ eh/ekskuxsion, cler afta-
1 ac nå Lrrnc a+

Tilrneldj-ng senest 11. april på
vor adresse.

VIDSTE DU......
at 'rFeltornithologedb første år-
gang var på 48 sid.er og kosted.e
4 kr.
Det var i 1919.
Søtarmens årgang koster 6 kr. for
medlenner udenfor antet (gratis
for medlemmer indenfor). Dette nr.
er på 4o sid.er og aler 'konner l--2
nr. mere i år!
Og vi- skriver 1971.

\l l.W;Y,n
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BUSEKSKURSION
TIL NORDDJURSLAND
lørdag den /. aprr.].

Traditionen tro afholder vi den-
ne forårstur til Fornæs og de øv-
rige træklokal-iteter på Nordøst-
d.iurs.

g Havrnan-
Der er mu-

STUDIEKREDS I RANDERS
Kursus i alni-ndeU-g feltbesternmel-
se anskueliggjort gennetn lysbi-1-
fecler, tegninger, plader ned fug-
l-estenmer sant andet naterialet
der vil blive uilleveret. Kurset
vi1 også onfatte realegøre1se fort
hvad der beti-nger god.e fugleloka+
l-iteter sant en i-ntlføring i nogle
af fugletrækkets gåder. Kurset vif
endvidere blive fulgt op af ekskur-
sioner, hvoraf flere er nævnt i
progrannet. ledere vil være Jens
Kirkeby, Peter Thonsen, Prebeu
Skogstad, Kim ØlJ-gaard n.fl. Af
hensyn ti1 transporb og frenstil-
linE af naterlale fastsættes en
prii på 15 kr. pr. deLtager for
hele kurset, son vi1 blive påbe-
gfnd,t i nid.ten af narts _og strek-
ke si.g over 8-l-o gange (1 aften
hver uge). Man becles på forhånd
tiLnelcte sig på lokalforeningens
adresse samt oplyse, hvilke dage
der viL passe bedst. I slutningen
af februar vi1 der cla komme be-
sked om endelig ti-d og sted. tr'ore-
spørgsler kan rettes til loka1-
foreningen på postbox 184' 81oo
Århus C.

Dhrr

Jdrn Eskildsen & Xin Ø11gaard

.ngrv{t*
Fø1er du, at du er foxpfigtet ti1
at konne på alle Kysin8-turene for
at kunne delTage i vort forsøg På
at-give alem en renæssance (se s.
28)?
ENHVER er vel-komnen tif at d.eftage
j- ekskursionerne og besternt også
selvon man ikke gider }ære noget
on fuglene.
For det er nemlig også en skøn tur
at gå ved Kysing Fjord.

lighed for opsarnling ind.til Rønde
og d.eltagere fra and,re områder
k3n gennem lederne søge arrange-
rar fæl 1 6e+n'nen^rt i:i l nnsaml i n-v f qrruPv r

gssted., der anførcs på girokuqon
til modLager. Hjemkonst tØTst/
midt på efternid.d.agen.
Trækket kan her være yderst Lune-
fuldt, rnen anden uge af aPril er
normalt det bedste cidsPunkt at
forsøge sig på. Observationsposten
kan grund.et vindtorhol"d blive et
hvilket som helst sted nellem sel-
ve Fornæs nord for Grenå og Bøn-

?erup på nordkysten (el1er d.et he-

Der skul]e være god.e chancer for
rovfugle'hteL -99 snåfuglet r-æk -
undertid.en i forbavsende antal.
f 1øbet af morgenen vi} vi opholde
os nær en hyggelig li1le kro' hvor
man Kan nyd.e morgenkaffent hvis
nan ikke foretrækker at blive På
observationsposten og indtage de
medbraete klemmer.
På hjemturen vi] vj søre.holdt
ved .Dystrup-Ramben søer (ganske
som vi plejer) og Libte lidt På
lappedykkere og ænder.
nlFohe nric on lR - kr dor el<alæ
være i,ndbetaft til DOF-Arhus Amt
giro 11o961 senest den 2o. marts.
De Lifmeldte vi1 d. 2/4 nodtage
nærnereprogram for turen.
turen er l-et og behageligt nen det
kan rrære ret kø1igt om norgenent
så vi anbefaler yaln-3åkfæd4!3g og
en ternokande med varmend.e indhol-d!
En ]il.fe klapstoL er yderst beha-
getig at have ned., når nan e11ers
er nødsaget ti1 at stå op så Iæn-
8E. PT
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SøRAVNE-tur i junit ! !l !l
Naturligvis måtte v. .Lave en eks-kursion med vort blad,s navnqiver
som hovedfornåL. Turen eår IitVorsø, hvor landets støiste oEi nyere tid indtil I9ZI enestå
Søravnekoloni findes" I I)12 varder 4oo par, e1ler trettere, fidtover 4oo red.er fandte.s. men d.a
rederne er meget tidt bestandige
gg da Søravnen tilsyneladende [arrorsKeltrg rndLvfduel ;-nelerid,er det nok meget nær,.antållet ålpar. Derudover findes: der mange
andre fugJ-e, meget store koncenitrationer af snåfugle:, Fiskehej_re- os Rågekoloni m.m.

Vi er meget glade,for at kunne
annoncere, at stud scient poul
Hald-Mortensen, d.er i øjeblikketer den, der ved nest om-Søravnenepå Vorsø, vil- led.e turen. Da viskal have tiltad.el-se fra Natur-
fredniirgsrådet til at afholde eks_
kursionen kan vi i-kke give nogen
fast dato for besøget, men det viI
fremkornme i DOFs meddelelser. Vi
saiser på l. juni og der vil blive
I(Ø11. i bus ef ler privabb.i ]er med.sbart.i -Randers,/Silkeborg med. rnu_r,rgned_ror opsamling undervejs _b-t.a. fasL mødebid i Århus.

J6rn Eskifdsen

tr''rffi
/.

KAN.DE' IKKE I,IDE DUSSERIXT?
og den friskfyr-agtige stil-, vi
har førsøgt at gi-ve bf,adet?
I så fald beklager vi, men vr
fø1er, at en hobby som vor gi-
ver så neget fæ11esskab. at er-hvervslivets rangdann.else må kun-ne nedbrydes her.

DOF i Vestjylland planlægger eks-
kursion Lil Tipperne og omegn.
Turen vil starte i bus fra Århusd. 6. maj (afhænger af tilladelsenfra Naturfredningsrådet) og IedesNaturligvis af Hans Skotte-Møf1er.
Læs nærnere i rned.delelserne.......



DANSK ORNITHOLOGSK FORENING
virker for at fremme kendskabet til og interessen for fugle, og at beskytte
v91.fi9mt1se fugle&una gennem udgivetsen af tidsskriftei, opåtholdehl af
et bibliotek samt afholdelse af møder og ekskursioner.
Kontingentet er kr. 60; pr. år og for juniormedlemmer (under lg år) kr. 40,-
Indmeldelse kan finde sted ved indbetaling af kontingeniet på girokonto,g3g.
Hovedforeningens adresse : Fælledvej 9, måzz, 22oo FøbentråvriN,ttt. :(o t )

lokalforening for Arhus arnt
35 86 63

står for lokale arrangementer. Der afholdes møder i bl. a. Århus, silkeborg,
Randers og Grenå, der foretages ekskursioner til ornitologisk interessante
områder, både inden- og udenfor amtsgrænsen. For størrå ekskursioner køres
i bus fra Århus eller Randers med mulighed for opsamling undervejs.

f4rfa{orenin_gen udgiver nærværende blad, der udkommei mindst io gange
årligt i et oplag på 600 eksemplarer.
Æle D.o.F.s medlemmer kan frit deltage i lokalforeningens arrangementer.
Medlemmer indenfor amtsgrænsen modtager nænærende blad vederlagsfrit,
for, øvrige medlemmer koster et abonnement kr. 6,- årligt.,
Henvendelse til lokalforeningen sker til DOF - Århus, postbox 184,
8100 Århus C, girokonto Il 09 61. Tlf. (sekretæren)i | ? ss .s4

[,okalforeningens bestyrelse har følgende udseende :

Jens Kirkeby, formand,
Kim Øllgård, kasserer.
Jrirn Eskildsen. sekretær.
Jens Gregersen
Jørgen L,aursen
Carsten Jonassen
Claus Bech
heben Skogstad
Peter Thomsen

REDAKTION:
J0rn Eskildsen
Jens Gregersen
Jens Kirkeby

redaktionen sluttet
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KAlftillEn -en oversigt over forårets fuglelokaliteter...
MÅNED LOKA.IITET iUGIX
l*årts

FIarts

Marts

Marts

Marts
Marts

Alrø Vatlebav (d1,-.
A1rø og Gyllinenæe)

4"t":.4 (tinas uøl-
+e./ rGr-Der- A, .f'under
ArSalten Å (Katrine-
da1) ,Odd.er Å,Lil1eå
{LanSå) rTangesø-vær.ket.
Brabrand. Sø

Kysing Fjord.

-u orms
Moesgård

Fiskehe j re, Pibeand-, Grågås, Storspoye,
Lil-1e Kobbersnepp.e, Rødben r Strantlbj eJ-
L e,Klyd.e, Aln.Ryle, Snespuxv, Bjergilisk
lsfugl, Vand.stær, Bj ergvipstj ert, Stor
Iornskad"e , Musvåge , Fiskehej re , Halenej-
se, Tre}øber,Sunpme jse, Grønsisken

3angsvane , St . Ska1l esluger, Krikantl, Mue-
rråge, TårnfalkrSpurvphøgrTroldand
Santlige alm. svømme- og d,ykænder,
lyankomne vadere
lavænder, småfugle, bJ-. a. Skærpiber
:e s. 15-25

April

Anri I

Anni l

Brabrand Sø

Fornæs

Dystrup-Ramten SØ

[ørkekær
Iåstrup Sø

1O eSgaIO

Atlingand., Skeand, Rørhø 9, Rød,ben, Dobbelt
bekkas in
Rovfugle (Fi skeørn,Spurvehø9, Duehø9,
va8er, , srnar ugl'e
iråstrubeL,Sorthal-ser og lille Lappe-
iykker, Skeand, Taf f eJ-and, RØrhø g

Iro1d.and., Tafleland
SorthaLsbt og Gråstrubet lapped.ykker,
Atlingand, Vandrikse
se s. Ir-2,

Maj

Maj

lrabrand Sø Srushøne, Atlingancl, Skeand, Rørhøg, TroId-
Lnd., Tinksmed., Mutld.erkli re, T emmincks ry1 e

;e s. I9-2J
Flg. Iokaliteter udmærker sig for en ell-er flere af fJ-g. arter:
+ Vand.rj-kse, ++Nattergal, +++Gtæshoppesangerr++++Savisanger samt
Kærsanger, Rørsanger og Sivsanger på- alle-nærmte lokalitåter.
Bedste tid-for udbytteri-g tur er ca. I/6, cla vil_ angivne arter
være ret sikre, såfrent vejret er d.ereft6r.
+llFund.erholhe v. Silkeborg *ttåstrup.Sø og Mose*1fn;er"egr"v Mose v. Rand.ers **+StigshoJ,ro Sø v. Bryrup
+fKasted. Mose v. Århus 

*tlørting Moee v. Odaler
*+++_ ++l,tørkekær v. Horaslet

++.6raDrano. t'ø

Ovenståencle oversigt bærer d.esværre lidt prteg af at nære uclar-
bejdet af århusj.anere, nen var alet ikke en ide for lokalkenatte
at ind.selcie opl-ysninger on gocle efterårslokaliteter, så lri kan
få nere d.ækkenate efterårskalender i næste nr. åf "Sårevnent'?t
Yi konne:r å.6en i auguet,/septenberl t På geneynl 

Seravaene

a

{
.
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DANMARKS STØRSTE
SPECIALFORRETN ING
I KI KKERTER

lØutaJaoans
f ineste fugleki kk6rtei
FoG i 6Xr0,9Xrt,7XtO, lOxt0
Allc i okschudsteskc.

@inct.moms*'600
l4inct.momskr 675

-ffi Spacl.laLbna B.K-4
Yld-vlnk.l prbmcr

xowaspotttns-æop. rs x 115,- eo x 135,- eo x150,:


