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Vi takker.....
Ved udsendefsen af det f6rste
nummer bad vi nedl,em,irerne on
st0tte til udsendelsen, da der
viste sig at blive en ganske
bei.vdpli-

)

SAMARBEJDE?
"Vi- kan ikke sanarbejde sdlenge vi har'Lorenz Ferdinand" ,
udlal-er Kj eId Ladefoged i et
i.ntervi-ew andetsteds i bl-adet.
Lenge nok er problemet vedrlrende
eventueft
sanarbejde
med jegerne strandet pd uoverensstemmelser mellem enkeltDersoncr - sidst
neLlem 0le
Vinding og Kjeld Ladefoged og
altsd
nu hvor sidstnevnte har
at'
benyttet
lejligheden
ti1
skyde pd vor formand. Der kan
ikke herske nogen son helst
tvivl om Lorenz Ferdinands m31
og han har i den gr"ad engager€t sig for at komme natur0deleggere til livs. Det er os en
gEde, at han, der klogeligt
har afholdt
sig fra slig offentli-g, usaglig polemik, ikke
skuIle vere mulig at samarbejde med om disse ting - vi- kan
kun se, &t' det n& vere helt
personlige
der
stridigheder,
€6r sig galdende.
at den
Vi har opfattelsen af,
rnenige jeger er yderst interesseret i et sanarbejde med os nu b1.a. sagen om Brabrand S0
- og kransekagefigurerne rnd, se
at accepter:e hinanden. Vi har
ikke rEd ti] at strides i denhvor den ene naturrene tid,
serve efter den anden foruree11ei Pa anden
nes, friseres
n&de ldelegges.
/ted '
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Over halvdelen af vore cer. 4oo
medlem,,rer har fulgt opfordrinendog rned b el Ob
Sen r f l ere
langt over de foreslSede I kr.
Op tiI 5o kr.
har vj- modtaget
og vi 6nsker at give vor varmeste tak herfor. Vi betragter
det overvel-dende antal som et
f,,li-,,r^i-+,,r*-,,k
lur6!uquIJ,
for .nedlemnernes interesse
for b1a6s1.
Vi vi L fonslge aL gore bladet
endnu bedre og glre det til et
e ffekt i vt serviceorgan
for
0 st jyl landsrnedl emrner.
,/reo.

Nyt medlem i bestyrelsen..,
Grundet Jens Gregersens flyvmed feltarbejde
ske tilverelse
i aIle egne af Danmark har han
lnsket at trede ud af lokalbeMidlertidig
har han
styrelsen.
clesuden kun optrddt
som en
nedarbejder
slags free-Iance
ved dette nr. af S0ravnen, men
han og vi ree'ner med at han
vender "frygteligt"
tilbage
fra og med neste nr.
Lokalbestyrelsen
har valgt sig
et supplerende medlem, hvilket
den er beretti-get
til
if1g.
Baldende Iove. Valget faLdt pd
Preben Veber Jensen, egentlig
randhusianer
nu bosiddende i
Arhus, hvor han Ieser biologi.
Vi hdber meget at dette vilkunne udbygge kontakten meIlem
Randers-omrddet og det 6vrige
ant 1 og at nedl emmerne kan
billigi
dette valg!
,/Lo kalb e s tyre l sen

Ved'et n@ jere gennemsyn af b, l-adet du holder i h6.nden
lige nur vi1 du mAske bemerke en markant endring af i.11ustra.tionsrnaterialet i forhol-d ti1 det forrige nimrner- af
S0RAVNEN. Dette skyldes, at vi i videst nuligt ourfang har
benyttet os af en enestdende samling tresnit, der er stil_
Iet os ti1 disposition af kunstmaLer og grafiker HENNTNG
PERSS0N -.aktivt
medlem af D0F, hyppig del,tager p6 ekskursi-onerrre og Brabrand Sl-kender.
r udstillingskataloget
for "Guirranden 192o" kan man finde
fllgende ordlyd om kunstneren:
HENNINc PERSS0N, DarngSrdsvej Z4, BZ6o Viby J. Fddsels6r:
192r. uddannelse: rngen. udstillinger:
Kunstnernes Eftergrsudstilling.
Kunstnernes piskeudstilling.
charlottenborg
Fordrs- og Ef terirsudstilli-ng.
H6studslittirrg"r, i, 0s1o.
"Poppen'riitteJ.", Hambu16. Hiir.singborg 1968, Representation:
Kobberstiksamlingen. .Erhus Kunsinuseurn. Statens Kunstfond.
/red.
/*3
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1. Bjerregrave l"iose.
2. Fussingo.
l. Kare Ho1n.
4. Grund Fjord.
5. Ramten-DystruP So.
6. Gjerrilcl FYr.
f. Fornes Fyr.
8. llassensor.
!. Sninge So.
1o. Funder Holne.
lA

. itustrup Skov.
12. Pinds l1ol1e.
11. Brabrand So.
14. Kasted Moge.
1!. Isseboved.
16. Kysing Fjord.
1/. Ring So.
18. Vestbirk Soer.
19. Vorso.
20. AIro.
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Bras
nred

Brabrand
So!
En heftig debdt om Brabrand
Sl's
fremtid
er,forefObig
pd
sit hljeste
her ved midt""
"f
august I97).
Siden Philippe Grandjean startede med en radj.oudsend.else,
(Dagens Svinestreg)
i rorErei
l97o,har slens fremtid i perioder ofte
varet frenne i den
lokale presse ned efterf6fsende
debat o€. avisleder. Det er tige
som at polenikken
efter pG's
h3.rde ord startede en afmind.e:
lig interesse for sOen. Netop
den d.g de ansvarlige holdt
festmiddag orer indviede renseanlag tLL'25 millioner
fik de
fortal t,
at der al-lerede var
heldt alt for meget Lort i slerr og DET gav rAre i andedammen. DagJ-ige leserbreve om slen i hel-e marts rnfued og ledere
r begge de lokale sprgjter.
Et 3r efter
hele
skulle
Aby eng ud-Iegges som losseplads
Troede de. . . .Et kompromis blev
vedtaget.lby
eng'" Ln" halvdel
er srkret.+Et
skridt p6. vejen!
Ogsdmctorvejen har slden varet

meget diskuteret,.ren

ingen er
bLev j-ndsamunderskri-fter
mod
ti-njef/ring,
non

kommet vi,dere.Der

l-et fo.ooo
den 6stlige
det hjelper?
Debatten nu, omhand.ler en anden sag; .s/ens oprensninE ! I
perioden
Lg67 - 7I b1"u ito.u
spl-ldevandsaf 1e jr j-nger f j er- net s6.veI i vest- som lgtenden
af s0en. Da dette erbejde var
ved atblive tilendebraEt
i efterSret I971, var turei kommet
t1l
fjernelse
af polder
og
landfaste
tanger. og da skete
der noget uforudset. En norgen
var naski-neriet forkull-et
jern
forSrsaget af envofdsom brand.
"Brasen" son var opmudringsskibets
gribende
navn, blev
repareret ogsOsat p5 ny i foraret I972.
Igen opstod der en
voldson brand 1 soln rru gjorde
det hel- t af ned skibet. Det
var harvaerk af grov karakter,
fastslog man. Ved sidste brand
stod der at det var mElbevidst
sabotage. Men nu skutl_e det
vere slut,
og muddermaskinen
har da helLer ikke veret
der
siden.. . .Og det har sOens ro kj.up noteret !
I begyndelsen af 1973 be gyndte det at ulrne og i lObet
af februar
havde begge de Ioka1 e sprlj tergennemf6rt
hver sin
sympatikampagne.
SportsjournaListerne fik indprentet folk
en hef masse on, hvor synd det
er for roerne at der ikke kan
bevilges penge tiI en ny slansuger som kan Lave en dyb robanerder sA kan bl-ive sodkendt
af internationale
koll6gaer.
Esmann fra Arhus Stiftstidende skrev b1. a. : ",f,nderne har
stort set forladt Brabrand Sl.
Rosportsfolkenekan blive tvunget ti1
at trekke deres bd.de
pd. tand,
nens vi venter pE,
at borgmesteren i.[,rhus
sortr
foreslS.et af Torkild
Simonsen
henvender sig til, amtsborgmei
steren.""Jeg
er 1i-ge s6 sikker
Esmannr"at det
P6", fortsetter

46

g1 fra
Iaenneske der spiser
Brabrand Sd er revnende J,igeglad ned om de snager s,f ants
eLler konrnune-s1an. Forneronelsen er lige nodbydelig, nens
ant og kommune, der begge henter pengene samme s teci. .':Pl-idder-p,Iadder.
I ugerne og rn6nederne efter
nere snik-snak om hvor ul-ekker
a6en er nu o.s.v.
Senere store billedreportager
der viser
den tilgroede sg. Santidig med
opJ-ysninger om at soen er en
stinkende dgd pOL, uudholdelig
a.t vere i nerheden af. Videre
hed det sig et a1le fisk var
forsvundet
fra
og det
s/en,
fFrhen sd ri-ge fugleliv
har
fundet andre tilholdssteder.
Efter nogen tid
rned den slags
om sden fdrte det til, omtal-e i
alt
radi-oavisen;
denne l.Ogn
og
leveret
af lrhus-posten
blev nu
.[rhus Stiftstidende
endnu mere ud.bredt, og dst fik
begeret til at flyde over.
Lenge havde jegerne og fiskerne i sden forbandt omtal-en
af s0en og tanken om at aIt
dette kun skulle ud for at rofik
erne skuIle f6 d.eres vilje
at tenke over sagen.
den til
Vi kender disse dage hvor der
er regatt& pd sden, eIler romarari.dt r -Sku11e det fremmes?
Derfor
samledes hele jagt og
f or B.rabrernd
fiskeriforeningen
.[Uy og Viby til bestyrelsesn6de, hvor der blev foretaget
beslutni-ng pg stillingtagen.
John
Jeger og . fi sker i sEen r
Loft tog det store initiativ
Santiclig blev der taget bundprtver af slanmet og dets forekornst af lektor J. HYIleberg fra
Den 8/8 7)
.&rhus Universitet.
havde samme nanden + sides aronhandlende
i Politiken
tikel,
Brabrend S6-sagenog for f0rste
god saglig
gangeds en virkeliS
argunentation nod enondannef se
af sden tiI roernes fordel'Her
ftreB aag€n Io68et, neget fint
fl'en for os s6kaldte "naturfa-

lla

oPna.tikkere" . Denforskellige
fattel se af hvad forurening i
SFen
grunden efterhEnden er.
s6
lugter soro en neringsrig
Brabrand
skal lugte.I tilfaldet
set fra
SO er omrddetforurenet
bI.a. rosportens side, idetnan
rosta6nsker et internationalt
va'nddion med en sPecificeret
dybde og det kannan ikke fE uden at uddybe sOen til en dYbde
den ikke har haft siden arilds
tid. Det vil 6delegge fJ-ora og
fauna og der kan Projektet nred
oprensning med rineliShed karakteri seres som forurening af
d.e nennesker, der holder af ri8
natur fren for et
og vari.eret
a 1a forst0rret
kunstprodukt
swinrningpool',i HylIeberg nevner
i at kaLde
ogsd det urinrelige
sgen"beskidt son aldrig fPr nAr
af skatder er ofretni-Ilioner
tekroner pa at Sdre vandet reDer€. Det har virkel"ig hjulPet
at rense spildevandet.
Det tager tid at fi reserverne brugt
men man kan fremskynde procesat sLamsuge
sen ved forsi-gtigt
toptaget og kgre_det_gek',1 Hy1 Ieberg6 ord fik de l-okal-e aviser til at f61ge med.. For fliste gang blev sagen set fra en
anden side. Lige dagen det'ef
etbyr6dster var der planltgt
nlde,hvor a]l-e parter var med.
en "natureLDesverre udtalte
sker" r overlerer Knud Juu], sig
i'Det,at der
yderst .uheldigt:
aldrig
kunne komme ROrdrunme
derud, kunne vere ligegyldigt;
der er jo nok Rdrspurve at Ee
pA". En udtalelse fra Torkild
Sinonsen 1gd nogenlunde sddan:
"Vi n& have udnyttet de muligheder i stort rostadion i Arhus, byen, hvor store roregattaer kan afholdes pE verdens
vil
bedste bane, - Se, det
til, Arhus. Artrakke turister
hus viL nyde godt af den store
tilstrrnning
tiI Brabrand Rocenter."

Al-t denne afskrakkende tale
har onsiderfdet
Fredningsplanudvalget
for
.[rhus Arni ud af
hull-erne.For
2i 6r siden skul1e en 1i11e fire-farvet
fol-der
on spens flora
og fauna ha,
veret udgivet.
Sikkert
godt
at den f6rst kom nu.
Den bliver
sendt ud til- alle
implicerede
parter,
desuden
udlagt
pe bibliotekerne.
Den
er udarbejd.et
af Qstjysk Bi-ologl-sk Foreni.ng (S.ltOSager og
undertegnede)
og udgivet
af
ovennavnte udvaJ-9.
Til slut;
s@ens skabne b1iver afg.jort
i-ndenfor
rrteaet
n&r fremtid,
ihvertfafd
uif
d.e llAje herrer
foretage
en

lrsrappor t, 197 2. Midtjy1le.nd.
Atter i 6r har de to miCtjyske
k0benhavnere r Kjeld Ilansen og
Hans Ulrik Skotte M@11er udsendt en ra.pport, om Ereta ornitologiske
iagttagelser
i
Mi-dtjyl-land.
Den adskiller
sig
en hel det fra a1le andre al,eI
ne ved si n baggrune i l-andskabsbevar.el-se" En stor de1 af
rapporten
onhandler
da ogs&
akt uell-e fredningsafvin,
dings-, .forureningso. 1 . sager. Herefter den obligatoriske f uglel-iste,
Rapporten kan kObes hos DOFsalg pA giro 16 61 41 (du ved
pe Falledvej
9, 22oo Kbh. N)
og koster 8 kr.
Den er pd. 24
sider, har grAnt omslag og er
gennenillustreret
af Jens Gregersen ( som sadvanlig) .

/tn

beslutning bede af hvad angSr
oprensning og rnotorve j.
I /vrigt
b?r j eS nok ogsd
nevne at halvdelen af Ddde
.[ens vestlige
enge er opkObt
af konmunen og stdr for udfyldning af Ler. Stautrup fodboldklub skal udvide, de sunde edfe sportsgrene ska'vi ha'
nogle flere dyrkere af. Husk
ogBE p6, at alle de fede aserjorde syd. for sOen skel til
at udstykkes.. 0g vi sku11e nddigt ha'di.sse folks efterkornmere ti1 at blive "naturfanatikere"
Jens Gregersen
d. r9/8, t9.7)

Fol-der om Brabrand Sl.
0stjysk Biotogisk Foreni.ng har
T"d Fredningsplanudvalget for
Irhus Amt som udgiver udarbej det en folder on plante- og
dyrelivet
ved Brabrand Sg.
Den er meget snuk ned farvetryk. af en Jens Gregersentegning og teksten er yderst
instruktiv.
Folderen er neget aktuel n€top
nu (se s. 45-47 ) og vi har
forndjelsen at vedlcgge et 6ksempl"ar med dette nr.
/red.
tl?

Vidste duat...
...der pd Hjet-n Fuglestation
i
197I-72 til
Universitetet
er
indsarnlet 68 af de fredede sm6f ugle r sortr har opgi.vet 6nden
i nettene.Nu i disse fredni.ngsog forureningstider,
hvor der
med lys
og Iygte s0ges efter
emner tiJ, revselse,
viIIe det
nd.ske vere rimeligt
ogsE at
tage ringrnerkningen
op - ikke
nindst da den foreg8r
i vore
egne rekker.
0veralt hvor der
fanges med net,
dlr der uund96eligt en de1 srn&fugIe i maskerne, hvad enten de fryser
ihjel- 2 strangulerer
si$ seIv,
bliver edt af naboens kat e11er af hdBrfalk e11er tornskadg
eller de blot ikke er konstrueret tiI at henge rned hovedet
nedad i et kvarter e]1er mere.
En netfangst-dFdetighed
P&
nindst o,5 7( og op til 5 '/" r
fremti-Ifelde
de srrgeligste
pd
i et materiale
bringer
5.ooo fangne sndfugJ-e 25 - 25o
af l-ivede. - U&nset antal-Iet bdr
det nok overvejes
grundigt,
hvorvj.tlt
et ringnerkningsprojekt er beskatningen verdr oB

sefve beskatningsprocenten bOr
hvilogsE n6jere indkredses,
ket nok kan st6de pd vanskeIigheder, da ringmerkere formodentlig ikke ligefrem vifter
stolt med deres personlige d0delighedsrekorder...
I al,mi.ndefighed kan det ve1
anses son fastsl6.et ' at sPredt
har oversports-ringnerkning
levet sig selv pd lige fod ned
eg- og skindsaml,ingerr
oB vi
b6r nok arbejde hen i-mod en
art KOORDINATIONSUDVALG' der jkan give de
FUGLENES interesse
indforskell,ige
ringmerkeres
oB det
fald
blAt
stempel r
orn ikke
skuIIe viPre merkeligt,
hvor f.eks.
der var ti1fa1de,
flere
projekter
kunne k6res
sammen, sE vi opndede i det
mindste en reduktion af nettenes antal-. Netfangst tsoR foreg& uden tab, hvilket ogsd til
dels kan opnds b1.a.
ved ve1uddannede fangere sant ved en
bedre afpasset
fangsteffektivitet i forhold ti1 fangernes
antal.....e11er
|lva',???
/
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J.K.

SORAVNEN har

fra det nye bestyrelsesnedl-em
i
Randers,
Preben Veber Jensenr hodtaget
f0lgencie om efterdrsog vi_nterl-okaliteter
omkring
Randers :
FLADtsRO.

0mr6.det indehol_der dels Guden6en og N/rreien ned tilhlrende
enge (fortrinsvis
omkring Gudenten) og
(tortrinsvis
onkring"O.skoue
NOrreEen),
dels
selve Fladbro
Skov. Skoven,
der er pd lidt
over 5o ha., er
overvejende
1@vskov og rurnner
forholdsvi-s
unge trekulturer
rned fA h@ j starnmede treer. I
nerheden af Fladbro Kro findes
fugtige
omrdder
med meget
kraftig
underskov. Pt overgangen nell-en skoven og engene
ned rnod Gudenden, findes
et
stdrre pilekrat.
Fl-adbro Skov er temnelig
bep.g.a. den nere beligfardet
genheC ved Randers og
fordi
der fi-ndes canpingplads,
golfbane og kro i omridet.
Andefugle:
Knopsvane, Grdand,
Troldand, Hvinand og Stor,/Toppet SkalJ,esluger ses sidst
pE
efterdret
og om vinteren i anta1 op til flere hundrederfortrinsvis
i Gudenien,
e11ers
ses alle
a1n. ender ( inc1.
Kndrand en enkel t gang ) rned
javne meLlemrum

RovfgEle: SpurvehOg, Musv&ge
og Tdrnfalk ses ofte. Fjeldv6ge kun en enkelt gang.
Vag-dh0ns.: Blishlne og Rlrhdne
ses ofte i &erne. Vandrikse
ses med melLenrum.
VadeJ-uslg: Vibe, Dobbeltbekkasj-n ses overaLt i engene. l{ud.derklire ses af og ti1 ved eerne, enkelte iagttagelser af
Skovsneppe. Enkeltbekkasin rnE
kunne ses i engene.
Uel-er: Skovhornugle og Natugle
ses javnligt, et par iagttageJ-ser af Ki.rkeugl-e og Mosehornugle.
SkriEefuEle: Isfugle ses af og
til- ved Eerne.
Spettefuele: St. Flagspette. og
Grlnspette overal-t. Vendehal-s
se.s sjeldent sidst pd sommeren
Spurvefuele: Skovskade, Topnejse, Halemejse ( ses tit
on
vinteren), Spatmejse, Sjagger
og Vindrossel ses sanmen ned
SiLkehale talrigt
i de til
skoven tilstldende frugtplan tager (under invasioner ofte i.
forbavsende antal),
Ringdrosse1 ( en enkelt gang ) , Jernspurv, Engpiber ( ofte nange ) ,
St. Tornskade ( jevnligt sidst
pd efterdret og on vinteren ) ,
Kernebider (ofte nange), Li1Ie Korsneb (ret ukonstant, men
store flokke kan ses ) ,
Gr lnsisken os Grdsisken.
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FUSSINGO.

Fussing Sl
I omr6det ligger
(ztz na.1, der flere steder er
omgiveI af rAt t mens marker cg
skove and.re steder 8&r helt
ned tiI vand.et. I slen holdes
en v6ge 6ben til
som- regel
Iangt hen pd vinteren. Fussing
omfatter skovareSkovdistrikt
det er
aler p& ca. 7 oo ha.;
blandingsskov med meget vari eMod vest )-igret bevoksning.
Vandmdfl-e med
ger Fussing
SkaIs A.
AndefuEIe: Knopsvane, GrAand,
Troldand, Hvinand, St. og TP.
og
kan efterdr
Skallesluger
vinter
ses i sOen, i saml-et
antal ofte over looo. Javnligt
ses ogsA de angre a1m. danske
ender.
SPurvehlg, Musv6ge
RovfuEle:
Enkefte
og T&rnfalk ses ofte.
af FjeldvBge og
iagttagelser
Dueh0g.

BlishOns i store ani sOenr Rfr'thQne ses ofte'
Ys-g3-f!.g]3.: Enkelte Sange er
der set SkovsnePPe '
UEIer: NatuSl-e og Skovhornugle
ses.
IsfugJ- ses af og
Skrigefuele:
ti1 ved sOen og Vandm0Ifen'
SpettefuEl-e: St. FlagsPette og
Gr0nspeette ses ofte.
Spurvefugl-e: Vandster ses af
mange
ved Skal sden
og tit
'
Spatmejser og en deI Trel6bere
Halemejse, Sjagger, Vindrossel
Korsnab ,
Lil1e
Kernebider,
( ofte
i
Bog- op Kvekerfinke
stort antal om vinteren).

\{-an-{b31-4.2:

tal

BJERREGRAV MOSE.

Her er tale om en tYPisk mose
rned mange torvegra've r teet
buskbevoksning og en cIel rdr
skals&en'
rgennem nosen lober

60

Mosen og de omliggende enge KARRE HOLM.
omfatter mange hundrede hektar
: Topp e t Lappedyk- Da de t er sjel dent , at der
lgC!-:-9$-E-"""
I(er er meget a1m. , mens GrE- kommer materiale fra
Randersegnen, synes jeg det er pd tistrubet L. ses mere sjeldent.
de, der
noget. Der findes
AndefugLe: Knopsvane, Sangsva- flere retsker
gode lokaliteter,
og
ne , Grlgris,
Gravand, Grdancl , den bedste efter rnin mening,er
Krikand, Pipeand, Skeand, Taf- halvlen
Karre Holn, der rager
feland, Bjer6and, Hvinand, Tp. ud
pd 6stsiden
af Randers
og Stor SkaJ,lesluger. I seumlet Fjord, ca.1o krn. fra udldbet.
antal kan der ofte
ses flere
Jeg har siden 1968 bes/gt stehundrede andefugle.
det jevnligt,
og det er nu
klart,
at der er bedst ned
Rovfugle:
Spurvehlg,
MusvSge
i- tiden primo maj - meog Tdrnfalk
ses ofte - s.ia1d- fugle
dio junj- og august-septenber.
nere ses RArh6s.
Det skal nevnes, at der er fri
Y.anCllnE: It{ange B1 i shlns og adpang, forudsat at man fllger
enkelte Rdrhdrrs.
de een gang nedskrevne love orn
ferden i naturen.
Y.adefuEle 3 Dobbeltbekkasin ses
ofte, EnkeLtbekkasin sjeldnere. Da Karre HoIm er en typisk
fjordengr
€r det
Spurvefuele: 0fte en de1 Stere fladvandet
naturligt,
at det er de typisog Engpibere.
ke arter for denne biotop, der
yngler her. Det skal dog siges
at ynglefyglene er de rnest ftCRUND F'JORD.
talIige,
nens der derirnod er
kortet
at dlnme
Efter
ser en hel de1 rastende
arter
f.jorden ud tiI at kunne rumme (herom aenere). Fra ),96A ' 72
et rigt
f ugleli-v,
1i-geledes har der ynglet fIg. arier pd,
fortalLer
rygtet godt oin ste- Holmen, d.v. s. der er enten
det. Jeg har bare ingen gode fundet reder med eg eller unerfe"ri"nger ned Grunds Fjordrda Berr el-Ier at der har veret
vi f. eks. et efterdr foretos
andre tegn pA yngel ( sang,
andefugletellinger
for KalO I sdgning af redenateriale
etc.)
der s6 vi garanteret
aldrig
Gravand,
Gr6andr
RdrhlnerVibe,
over 25 fug).e pd en tur.
Alt i alt et lidt kedeliet om- R0dben, KIyde, A1n. Ry1e, Grg,
Grdkrage, Sanglerke r sivsanger,
rEde om efterdret,
nen -forAr
o8 sonmer kan bude pA nange Rlrsanger, Bynkefugl rEngpiber,
(For
Rrrspurv.
fugle, idet alle Danmarks a1m. Gu1 Vipstjert,
arter gelder, at de er
sangere og andre snAfugte i disse
fundet ynglende hvert Er i den
rigt
m61 er representeret;
p&galdende periode ) .
specielt er Fladbro og Bjerregrav Mose gode.
Toppet Skallesluger:
ynglede i
1971 19 + f1 pu1I. set.
Preben Veber Jensen Xirkeugle: ynglede i 1968 og
69 i et gannelt tre pd Ho1nea.
Unger set b€gge Ar.
S0RAVNENs redaktion
xooaltager
neget gerne supplerende mate- Son f/rontalt
konner der nange
riale
om ornrtdet,
der hidtil
rastende fugle pd Holnen. Forhar veret neget d&rligt be- 6r og efter&r er det vaitefugskrevet - ornitologisk
lene der doninerer, der aea
set.
red
/
-
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DobbeltSortklire.,
IIvidklire,
RegnsPove,
Stor
bekkasin,
(ret store antal), MudIfjejle
Stor Prestekrave for
cterklire,
blot at nevne de rnest almindelige arter. Dog kan der ses
af omtalte
enkelte individer
arter somlneren igennen.
0m vinteren kan nan se ffokke
af enaler og svaner, der ligger
i fjorden.
i sejlrenden nidt
Det er iser Hvinand, Troldand
og Knopsvaner der meesker si8
her.
Desuden ses a1l- e alm. ikke her
ynglende arter overalt: mdger,
terner, srnEf ugle (Ster ' sval-er
Stenpikker, Bom).erke, SnesPurv,
rovf ugIe, Fi se.tc. ) , enkelte
kehejre,
ToPPet LaPPedYkker.
i trektiHuldue ses javnligt
den.
ses mere uafnindeUndertiden
lige anter PA HoImen. Det sker
so; flromtaLt mest i trektiden
I nedenstriende fiste er medtaget a1le nere e1]er mindre
arLer, der er set Pd
!;*tatr"
H6lmen + en del- arter, der ikke er sjeldne for landet som
ir"frt"a, *ln som kun. er set PA
IIolmen en eller flere gange '
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r-968.

16+1?
-g""t."dr
fu2d..2)/5

d.

25/6

1 Pd marken bag
Hedelerke:
Holmen d.2)/5
Rddstrubet Piber: ] SV d.15.
oktober.
196q.

1d + 3
--tirr"setst"rr""t"".
i en vd"ge d'. I9/I.

99

ex. holdt til
Pd
Fiskeorn:1
HoImen i I dage. Set f0rste gang )I/a og sidste 2
sePternber.
i
Sortterne: I se t fi skende
en af de smd s6er, der er
at finde pd HoImen I5/6.
8 traf S 21.
B iersvipst,'i ert:
oktob er.
I97o.
FiskeOrn: I d. l-618 + I d. 5.
--- "?pT"tb er ( sarnme? ) .
VaEtef?: I mulig ser )l/5.
16/8 + 1
I hlrt
Vandrikse:
---- hdrt 24,/8 (samme?).
I Z4/6 + I j/9.
Strandhieile:
Islandsk RyIe: I 5/9 + I |J/9
Hortulan:ldset2o/l-I.
1971.
Brushane: 1l dd + t6 ?? 7/5.
I9722
v/
Krunnabbet Ryle .. rL a/q
).
Erik H@rning.

for 1. januar _ lo. juni 19?J.
Fol'sende har vdet bidrag til fori.rsrapporten:
Michaer Anker (MA),
Mogens Bang_(MB), Hans c#isi;p;;rsen (Hc), rnger_Lisbeth
os Mo_
gens Damm (r&MD), rorn Eskirdsln-li't,'J;;;
a;B;;#;;"iidll"aix.e
Guldvang (GG)' peer-9s poul c";; (i,&pd);-iii;^ffi;i"[lrrrirs"n
(FLH).
carsten JeDpesen (cJ),' Jens ri"ii"tu-iiftr,-;;g;;'iaursen
(,rr,),
peterJens
r,omholi tjpr,l, r""o-i;;:;;;'
(r+),
irii,"[""J'ii'strup
Peter Thomsen (pt), .larn'veJi."saa.a- (Jv)"-"e'xiil"drieard
(Ko). Des_
uden er benyttet notater rra ercElursioner i-0stjysk
ening og D0F, sant den afholdte pa"t"f"j" pe A;fr;,i;.-Blologisk ForfAet trykt nye kartotekskort tll brlg vecl indrapporte_
_.I1_h."
rlngen^og eksempler pa.d-eres udfylcrelse
De er
forud for denne rapp-rt blevet sindt tll [""-"8"'i""Ji:".
en aef attive fo1k, nen
svarprocenten synes at have varet ri_ngel ;;r
;"li;Ji nea en. til_
svarende rundsporge for et par lr siden.
?i}
son med kikkerter og andet udstyr er set lueke
runclt 9".stak1er,
i terrenet 9*"iH Moesg8rd
og iet hurtigt ioriaae stedet
igen ned et undrende udIryk, 3tiia""
vi_at ruevne, at de ganle
observatsrer p& stedet st-ori
undret
srg i'!e s6 neget.
Faktisk har det virket
"ri-it"" -t;;;r;-f,;-E;"r1et
for forArstrek i lr, nen"o.-or-ilo";;ard
p"r" i!""'itl ne.ste gr, - clet gorenydes
vt.
ksrer p6 sin sidste sroson, og set ued lokal-or_^111:::fl:jektet
ganlsatorens oJne, er Arets resul_tat_y.erst'"fig;:-p-er
ver nar vel
neppe neldt sig nere end et dusin ioft-i"ii.--"bv'
Aktiviteten har 1 det
hele vuret
nen de sene feri_
er til pAske, pinse osv.store
har ou""i ned.tiiJavn,
.t,U"ia-"-iytnen
-t"ii-i
og
1 nange tllfelde gjort det lettere
at t"rir"
ilra nea at
telle fugle ved S[igen ena pA aeres'hjenstett
i-.rt"tl"
Brabrand So har nilglet de oversvonnede enge, der
trrk_
ker godt ned furte tif rruse; D";il; sJmes Bi;;";;a;eellers
kunne holde skaisen so' en af antets u6aste iotar.ilJier l,roae at
sa!4e egn er der onkring hrssinge skov og nrserng-S--i-iou"togaf1 for_
d.ret noteret ca. So-;rtJr,-[8""i-ileg soT yngrefugle.
Fjord irar der varet aet sadvanrlge rfle orkr{ng
lly-l_Io"sens
udbud af
overr/i-ntrende vadef"glg og pene ras{i"r-i-i"u-"i'ir^iiia""t.
pg
Iljeln har na.n fortsar ae Eeiesie-ars tuereJi;tio;;"iiieonrred,nen
da lederen ar statJon";,_ij;i;-i"iil", i ;j;;iiklli-ilrtaser
r
DOF's nve eksoedition tir-6rrnrffil"ei
vr
arsta".i-rri
rra at bringe
'r 4rD^4r'BU
oplysnlnger herfra.
L0KALRAPP0RT

6A

Et par ting slmes at have vere iojne- eller orefaldencle: Skovsangeien er son sunket i jorden ??, I(ersangeren breder sig enornt nange stecler tllslmeladende pA, bekostning af Sivsangeren.
Toplerken er blevet talrigere efter de nilde vintrer Skegmejserne er atter beg:lmdt at vise sig i landet , Gogen har veret fantastisk alnindelig og Sjaggeren er nu ogs& konstateret son lmglefugl 1 Arhus ant. Visse steder er Nattergalen komnet nesten
lnd i bykernerne sttnmen med. Kprsangeren og ved en ganske 1ille
A i Silkeborgskovene har man kunnet opleve et veldigt leben forcli ikke ninclre entl fire par fsfugle alle syntes on at lmgle lige
netop der.
Toppet laPPetlykker:

0,,-

forste (FLH)
i Ladine so er de(JG)
fi i Mosso (Enborg Tange)(JG)

d i Bra6rana so

,83

Gr&strubet

LaPPeclykker :

2g/4
2-g/4
1/tf

J
2
6

%
Lllle

Borum

llose

(PG)

DagstruP Mose (FLH)

rAitruP-so

(FLH)

{iuosso(.rc)
LaPPed-Ykker:

3a/1
7-8/5
29/6
3/5

Sule:
Skarv:

25/t
e/6

to/6
Fiskehejre: Ilvid Stork:
6/'q

R lc'
'6,/4,

't

.L4/5
2o/5
2/5

2
1
I
1.
61
10
't
17
2
2
2
2
2
1

Brabrand So (KP)

--

--

(cG)

Dagstrup Mose (FLH)
juv. veil Kalundborgbtden

O'f'

Sanss (JPI')

trk. N,

Fornces (FLH)
Mosso (JG)

Skandeibore So (EP)
reder i Moesgrlrd Sk.

beboet (JG)
' lJ

ftrere enil sedvanligt
set over Viby (JI)
ltunbej.strup (J. Larsen)
Arhus (E.Hotvardt)
Arnus (GG)
-

-

vibv

(MA)

I,lundelstrup (I&MD)

Stork sp.:
19/5

1

Moesgird

(GG)

Sangsvane:

L4/a

rL/2

9-27 12

64

2

27

7-r2

adulte, Ladins So (FLH)
__: __ (rrH)
ad . +juv. ,
'ad.,
Brabranil Ss (cC,flgrtrP)
overveJ.

Pibesvane:

TI/3

Kysing Fjord (D0F-ekskursion)
Tilsynelad'ende neget fAtalligt

Gr5gis:

dette forAr.
trekk. N, viby (GG)
N, MoesgArd (If)
D,
tl1y/
}J, viby (HP)

mende
27/.2

7

/7/
TB/6

A

I

ro/1
2q

A

-/t

KnortesAs:
'-z/s
Gravand

aA

| 27/I

I2

r4'/2

27

4o

/2

Taffeland:

-

29/

20
28

4

29/6

Stor Skallesluger:

AlrA
Alro

forekom-

(JG)
(JG)
/ T^ \
\uv,/

(GG), herroed er ynglefrglene ankommet
Dagstrup Mose (FLH)

-- , heraf 20 ad., resten.iuv.
tegn pA yngel (FtH)
Der er indlobet de sedvanlige observationer af for6rsfugle mell-en februar og april. I Brabrand So synes 1 o at vilie o_
versomre.

medlo

febr.

4-Boo

Stubbe so (Jorgen laursen) (f0)

Troldand:
29/

4

4tr,

4/7

'l

29/6

Iil1e Skallesluser:
5/.2

11
-1t

/7/

1
+

Musvige:

19/5
27 /7

Rq

Dagstrup lvlose (FLII)

-- ,.heraf 5o ad., resten Juv.
tegn pi rareel (FLH)
9 iagtt. n/ 4 pul1. (CB), StenhoJ.t
d Brabrand So (lvIB)
6d + 2 ?g , *ysing Fjord (DoF-eksk. )
7
Den nilde vinter har ikke bragt os mange.
Folgende iagttaget veil MoesgArcl; dog kun
nedtaget antal over 2O :
z3o, Lr/tt65, r4/t, 75,
712!ql
t Lo/3:.
IB/3: I35,
22/3: JJ. Totalen af trakkende.musvS.ger mellen 5/3 og L/5: ca. 75O,
hvilket kun er I/1 at antallet i 1972.
(fI. observatsrer)
gjorde trekforsog, Gjerrild (MA)
trEkk. Gjerrild (I{A)

LAddenbenet MusvAte:
zz7 q

5

9

i lsbet af f,orAret ved MoeegArd (f1.obs.)
trekk. Anholt (Dpo-lejr)

SpurvehoA:

- ialt 50
|t 23/4
250

trekk. Lo/r-l/5 Moesg6,rct (ft.observ. )
Gjerritd Fyr (EC)
66

Duehss:

25

/.t

to/t

PAsken
-

L8/6

2

1

].-2
1

rast. Gjerrild (I'LH)
Satten Langso (PG,FLH)
dagligt trpkkende (DoF-fejr)

Rold Skov (I&!lD)

Sort Glente:
12/5
HveDsevAge: -

BIA Krrhos:
e/+

2t/q
22/+

Rsrh,ss.: 2I/4
22/

+

12/s
3/6

Fiskeorn:
2o/ q

2t/

-r"/o

q

22/q

2t/4

12/s
Vandrefalk:

5/1

B/q

23/

4

ta]-k sp. 25/3

I

Noteret f&talligt gennemtrekkende i
o65

I
z
l-

1

22/+
7/6
3/6

1
2

Anholt (DOF-Iejr)
Gjemild Fyr (HC)

2
B
1
1
1

I
I
r

2

1
l_
1
I

:-€'/6

trerke

I

1
l-

--- --- (nc)
--- --- (ncI
--- --- ttc;
Moesg&rd (HP) eneste fugl her i
(

braorand Jo (.J!,
Kysing Fjord (DoF-ekskurs.

forAretl?

)

Gjerrild Fyr (HC)
Moesgirct, var niske en Vandrefalk

(HP)

Gjerrild Fyr (ttC) ganske tidlige
Anholt (DOF-Iejr)
Salten laneso (PG)
Horhaven, frirud (iv)
o Greni (HC)
3 Rnrrott (.lx)
d .lrhus ndrdby (PT)

/Aftenialk:

-s/5

t7

/5

TB/5

.I

1

hergfalk:

Brabrancl S6 (GG)
Moesglrd (Gc,HP)

flere iaettaeelser af enkeltfuqle

lArnfalk:

Urfugl:

B/q

Stranclskade

66

maj

g Hjarbek Fjord (Ostj. Biol. Foren.-eksk.)
Q+d, Anholt ( D0F-1e jr)
9 Anholt (DOF-lejr)
Anholt (DOF-fejr)
(DOr-:-e3r)
Brabrand So (KP)
Grettrup v/ Nr. Snede (CB)

z

Aftenfalk:
a/A

juni.

I
'l

Lerk'efal-k:

7o/o

MoesgArd (HP)

:

-

B-1o

ved

Moesgtrd'-(CC;If),Brabrand So (Fo) og
Hjarbek Fjord (ost j.Bio1.Foren. )
Yderst fAtalligt gennerntrekkende.
dd Kongenshus Heale (Ostj.B1o)-.Foren-eksk,
op Li1 2oo rastencle Alro i ni.dten af fe-

bruar

(JG,GG)

)

Vibe:

Io/2

tr?

Strandh.je jle:
21

Iovrigt kun fitalligt

gennemtrekkende

Enkel-te vi-nterobservationer

/r

Alrs

l-4/2
23/2
2/3
Stenvender:

7/r

MoesgArd (FIH)

4

/ nn \
\ uu,/

4
7
1
1

2/5

i

(JG)
/ ?^ \
\uu,/

(JG)

overfloj skrigende Brabrand So (jG n f1
AIro (JG)

Skovsneppe:

23/3
2]-/q

forAret
Stor

Regnspove:
27

Lille

I
4
flere

/r

14/2
23/2
Kobbersneppe:

27h
2/3

Forstbotanisk Have,irhus (JV)
Anholt (DOF-Ietr)

Fussingo, Rander.s (CJ)
Enkelte

o

7
b
a
a

3

erf orekoms t, er

:

4nkelte vinterforekomster

:

Alro

i/ Tn \

(cc

Alrs

vin+"

(JG)
1

(JG)

/ rn \
\di.r,r

Svaleklire:
14/7

Afm.

R_yle:
27

/r

l.4/2
23/2

z

11o
7o
6oo

rastede midt pA ve.i i- Viby k1

Alro

04

.

oo

(

JV

)

(JG)

/\as/'
Tn \

(cc

)

Dvergm6.ge:
27

/5

rB/t

A

I

juv. Stubbe so (HC)
juv. , Ebeltoft havn (J.C'xristiansen)

Sortterne:

r-2/5
Hul,due: 7 /3

1

Rinsdue: 7 /3

tr?n

Brabrand So (P&PG, JG)
MoesgArd (GG), eneste dag med over 5 fug-

1e. Iovrigt set fitalligt ved Gjerrild og
pi Anholt (Ost;.ni-ot.Foren.-eksk. , DOFlejr. )
MoesgS.rd (GG), herefter kun en enkelt
dag med over Joo (2r/3: 165 (ttlB)). rotalen i for5ret: ca. 19oo fugle.

Turteldue:
23/ 4

ned. juni
Gse:
I9/4

Slsrusle: ca. Io/J

1
1

I
I
I

Greni (HC)
Hasle (T.Sorensen mdt .medd . )
v/ Auning (HC) en meget tidlig forekomst.
n,
gf har ynglet Syddjurland (JL)
Mundelstrup (Jorgen Larsen ndtl.medd.)
57

tdel yngleforkonster V og NV for Arhus.

Kirkeusle:

En

Skovhornuqle:

d onkrlne Brabrand So. (JG) f'lere 1 i,rfius vest5sn encl cle sidste Ar.

(

Natravnt 23f5

Idfuel: febr.

I
I

trort Helgenes (.lt)

I

Brattlngsborg, Se'nso (nedd. Jdns Klrkeby sanm- efternicldag. ) af hven ??

apriLjturl
Ellekrase:
Gronspotte:

-t/6

for&ret

2-1

28/ q
29/ 4

f

19/6
Venclehals:

forAret
Sanglerke:

-5/5

forAret

Pirol:

maj

Grlkrage:

fortret
A11lke:

PG, GG, TIP)

t
1

I
-L

Botanisk I{ave, ^[.rhus (f1 .netld. )
Enkeltlagttagelser Pinds Molle, Knud. So'
Knud Ssr"Ilald So og Kysing Fjord.(OC;'
Ost.'j .Biol.Foren.,D0F-turr PT. )
d nofat til 1 ostenclen af Brabaand So'
Set gentagne gange af beboere.

konstant i Moesg&rdskovene er klar
frengang inder.rfor cle sitlste 5r.
Dsrup Ustte, Arhus e (P)
Dacstrup uose (FlH)
uiiaepaiten, Arhus (ill)
Botanisk Have (KP)
Fussingo Skov (CJ)
Ringe trek vect Moesgird . Lo/t ses l-15o,
e1l6rs lkke over et par huntiretle. Nesten
ingen efter I/4.
hort flere gan6e midt i nlneden, Forstbotanisk Have (JV)

Totalen ca. lEoo ved Moesglrd i narts
rnod ca. 5ooo i samme periode i ]-972.
Totalen ca. lJoo mellem 5/1 oe 15/q.
filsvarenile sas ca. 4ooo 1 ]-972 i denne
periocle.

PunAae

jse:.

24/5
Skacne.ise:

d i Kasted ljlose (PG) eneste iagttagelse.
dd Flakket. Anholt (JK). Der har veret
fremeanc i hele landet for denne art,
5g lagttdgelsen her tytler pt nuli-ghed for
sod spredninc. Der er ca.4o kn tiI nerteste- fastlaid pA Djurslancl.

i,jd

-s/e
l|tleteldrossel:
24/t
68

Brabrand Ss (JC)

Vindrossel:

3o/g

1

Funder Holme, SilkeborC (CB). Med henblik pA yngel er det klogt at holde oje med di-sse sene forekonster. Se ogsA
Sjagger.

7

3 6 + 4 g v/i.rhus Cykelbane (JV)
Efter flere 6rs konstant spredning af
denne ret nye ynglefugl i panmark er turen altsA ogs6 kommet til Arhus arnt.
Ved Konstantinsborg slot, Brabrand So opdagede JG s5ledes en eftermiddag en enkelt sjagger i fard med at skelde gevaldigt ud pA en T5rnfalk. Neste morgen fik
han 1ej1i-ghed ti1 at konstatere, at et
par med ret store udflojne unger holdt
til omkring en grantykning vest for slottet.
set I Kasted Moses omegn, uden at der dog
har veret mistanke om yngel.

Ringdrossel-:

za/q

S.iageer: ju1 i

juni
IfrrcraAcf
iorf
g:i-:::_:_!_:_:_

fl

.

ca.

-

r9/4

1o

I

1R/7

Lv/

I

t

4'

.

i

1^

i Arhus (1,1-A,JK,PT,H.EIgArd m fI.)
ff
g Anholt (D0F-1ejr)
frt"t.o1't
Havn ( J.Christiansen)
p-.n
,
?

o

I ,r.

(GG,K0 m.f1.

reshoppesanger

1
1

SavisanAer:
24 /5-7 /6
s

elrorsanger
/ /.
6/6

Funderholme, Silkeborg (CB)

?
3

Bjerregrave Mose (GG, DOF-eksk.)
Vammen v/ Viborg ( I&MD)

I

Brabrand So (JG,GG,HP

1

Ftnqhnan'i

m.fl.)

:

Kersanger:

4/6
19/6

)

:

\1/5
5/6
4/6
7/6

Dros

opladS

stot fremsanq overalt: bl.a. Kasteil Mose
2o {&, Hafuiie Skov og enge 1, Amnelhede
!, Grund Fjord 1, Termestrup 2, Morke Ker
6, Pannerup Mose I og Bjerregrave 2o.

Nattergal:

G

oT

15

8o

ta
vv

/\ rDm
r \/

@ n;urregrave Mose (GG)

df Brabrand So og Sti (ec,pf)

Rodtoppet Fuglekonge:
)1 lA

r-2

Forstbotanisk Have, irhus (PT)
59

rBjernlipstjert:

rg/t

forAret

1

Par

Silkehale:

4/2
Stor lornskade:

a

(MB)

konstateret pA folcende lokal-iteter:
Funder tr nelien overskeringen ved Silkeborg-Herning l,andeve jen og.Funderholne
iald 5 par ved dambrugene (PT)
I dved-Mattrup gArd, I vecl Bregnholm
Molle. 1-2 ved Sticlsmolle alle i l4attrup
I (pr)
I f Hanrner l,{olle og 1 Alsted trIL. ' Torring.
g"J *""t ret f&tal1ig i f oriret. Eneste

storre flok sYnes at have

15o
5

Boclrygget tornskaale: I
gter: for[ret
l5oo
Bj

Lyngbyg&rd

veeret:
Iessoesgade Si<ole (MB)
set spreclt mellem februar og rnedio apr11'

{ trar ynglet S.Frichsvei, -lrhus (KP)
ialt v/ Moesg$rd rood knap 9ooo i 1972.

ersirisk:
Lo/t
for&ret

4o

Grisisken:

Gulirlsk:

8-11/5

1

Finke sp.:
Snespurv:

2I/+

Tooo

h
t4/2
2/1

1oo
7o

-27

----.
'=-.-t-.*,

6()
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uoesg6rd (HP)
P& d5nki"rken i Arhus er der sA sent som
i-rlal*n af april set op til 50. (JG)
I skarp nodsatning tit efterAret -er der
neesten'ingen GrAsiskerne set trods den
orofattend6 invasion i efter&ret. Kun et
g"tt""ntrek har kunnet spores i mants
"itrg
og apri-1-.

d Forstbotanisk Have, Arhus (pt n.fl.)
trekket (iser Bogfinke) har veret yderst
svast i Arhusomr&det.
i""[x. Anholt pa 5 tirner. (r.ror'-reir)

ol:,

DA

TROI,DANDEN

FIK EIIINGER

PA

FODEKLINIKKE}T.....

Den 11. juli

i Ar ned-kom en
trol_dand.enor med- / yd.erst ve1_
skabte troldandeel_finqer i buskene mellem Fodselsstlftelsens
bygninger i Universitetsparken

i Arhus.Ved. 14-tiden forte hun
allingerne omkring ad stier og
veje, d.a d_et kneb rned, at fi_nd_e
ud. af, at soen 1A Op ad, bakke
og ikkersom fuglen sikkert har
"tenktil sig, nedover,
Trol-dand"en ses hvert for,
Ar i soen, hvor der som regel
ligger et el-ler to par til_ [en
i maj-juni, men d-en har sAvidt
vides ikke ynglet fay.
/JK
ANGAENDE EKSKURSIONEN

PERNE
P4

-n"-.l

5.

TIL TIP-

MAJ..
^f

,"o,,p_lende
-^--r

t j-Isl_ut_

ning (1 tilmeldi) mAtte busafgangen fra Arhus
- desver.}.l a-' ude&
-i
ro
fnn l-rrran
rvt
rvr
vursrr
vLYv
Lv
vt-t6u-+ 6eII_
^..-;
-^nemfort fra Midtjyl1and.. Vi habg", at d"et ikke var pA grund.
af manglend.e interesse, men p6.
gruncl af d-en muligvis mangelfuld.e information om turei. Hvis
d.et sidste er tilfeldet. bekl_agervi meget. Vi vil under al_le
omstendighed_er forsoge at gennemfole turen neste 5r.
,/lokal-bestyrels

en

.

r-

ilillilmil|lt
illEll|ll .,.

formand,
Dansk Jagtforenings
henverrdt sig til
skovrider KJEL D L,\DEFOGED, Arhus, og bedt ham uddybe forskellijagernes
og ikke
te for os inte ressante emner anFdende b1.a.
mindsl hans eg e+" fcrho-td til ornitologer
de @stjyske
- specielt
iI0RAVIJEIi nar

sr:

Bra.b,rerni i/

cr r,ermest at

der' .i:ies en del - er der r,ogen mulj,ghed. for at fA stdndset .iatte:. for freder:s skyld ?
KL: Vi har tidligere
fcrsrr'.
at fe Cen st andset og s0en udlagt son vildtreservat
- de-ivar i- ['l ark l,arssons tid - rnen
det stldte
pa var,skeligheder,
f ordi
Irhus Ko:r;iriune ikke e jede
der
det og et par lodsejere,
grense r' op ti1 s0€D r modse.t t e
sig de t , ;A de t kunne a1 t si
ikke I ade sig g Ore. Om det kan
i dag, ved jeg ikke. Jeg opgav
fordi j"g blev s3 skuffet over
sagen, som j eg havde arbe;det
med i flere Ar.
s@en
sr: Alle fuslene forfader
nir der i ase s !
KL: Ja, det gqr der men det
inar j eg al t sd i kke kunrie t f 5
gennemflrt.
D6 jegere, der ,j ager der, vi1 f@1e sig n:erg6et
om det kan'
sd jeg ved ikke,

lade sig gore i dag - det er
jo en s0, der helt oplagt er
!
egnet som reservat
sr: Er der pl,aner on at udvide
frr-lol<on,4-lral^.o+

+il

ven ?
Den ellers
instruerer
Alrndbos

iaatnrd-

udmerkede

folk

i

kun for fugle
h rnden
oE er
rkke bevendt
I feI tbestemmeI se.
Er der rnr-rl- j ghed f or en
p3 dett e punkt ?
forbedring
oD nogle
KL: Ja, vi fors6€:err
1an BQre
nye lysbil-ledserier
det.
For det er j o ikke nok,
at jegerne kender fugl ene, ndr
de er i io - det er i flugten '
at de skal kende dem, navnlig
p& morgen- og aftentrek.
Vi tenker bI.a. Pd vadesr:
fuqIe.
som det kniber meget
med at bestemme. oA der rvAer
en masse BrushOns...
.j o f .eks.
KL: Det ni der altsA i-kke g@re
det er
- det burde der ikke.
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arenige om. 1/vrigt
og der er
vi p6 det,
ne d.sat et
der havde
udvalg,
mOde i forg8rs (27, juri,
red)
for at arbejde ned dette.
sr: I radioen hlrte vi Dern omVi

HELT

KL: Ja, det var om ReersO pe
SjeIland.
Dette er et paradisisk omrdde, hvor der selvfglmen nu
gelig er drevet jagt,
og der skal
skal det fredes,
forbydes jagt,
vere stor parkeringsplads,
iskiosk
og si
skal der opsattes tdrne, hvorfra folk kan kikke pd. omrEdet.
at drive en
Dette er Iigeson
1iI1e
smule pop pe neturen.
Jeg har set det tilsvarende
See i
Neusiedler
nede ved
og det
0strig her i fordret,
er altsd groft
- det md jeg
sige: Man laver nu midt i et
af Europas vi-gtigste fuglesteder en stor marina, hvor man
kan leje i hundredevis - ja,tu
sindvis - af bade, og der er
resstore parkeringspladserr
tdrne og hOjttalere,
taurant,
der r6ber op om, hvad man skal
se. Det er jo ikke natur! -Man
kan sige,
at jagt er forstyrrende, men det kan vi ordne,
laan
lqrro
^-.'i
-. - h-eSrensnanSer,
s8 der kun n6. jages en 5 to
dage orn ugen - eller noget andet - det kan vi altid finde
er jo ikke i
ud af, men jagt
som
den grad forstyrrende r
hurt.fggEende motorbd,de er det.
'Vi ,.''kan j o tage Ri ngklb ing
F inrd - hnnr notorbd,dene anretter stor skade ovre...
sr: -oo Silkeborqsderne? !
KL: Ja, og Hjarbek Fjord...
hvor
sr: Der er andre steder.
nan kunne gdre omraderne nere
anskuelj-ge for publikun som nu
TiDoerne - oe tafen har ossi
Kender De
streifet
Ve.i Ierne.
noget til det ?

g*

KL: Jo, det g/r jeg.
Hvis der det
kan vi
finde ud af
kornmer folk,
son er meget in- de t I
teresseret
i dei,
s3 skal, de
da De
.ogse have lov til at se de t - sr: Vi husker
skrev o
hvj,s der virkelig
er fugleinteresserede,
s6 kan vi da saghevdede
tens samarbejde - med det u" skovene. og som de
p.g.a. ornito.Ioser!
forsvandt
der a1ts5 for fE der er...
KL: Nu har vi
Men nu f. eks. f
to Isfugle her,
e ter
og der kom en ung orni tolog
der ;
her og fortalte,
at han st dem
fem gange i g5,r lige her i
KL: Ja, der kan man lave fug- nerheden.
fotografeletErne - det gtr jeg helt mea re den, Han ville
men
det
vi11e
ikke
til - der er det jo helt oplykkes, og sE si-ger han: "De
lagt !
nE endelig ikke
sige det til
bl.a. i nogen - og slet ikke til- nogen
:r:
le har skrevet
J_e{ttide;@
ornitolog!"
- let er jo allihad til- .jeeerne oe -;-l;;;
gevel - jeg nener,
jeg kender
eget svn pi ornitologerne.
ham slet ikke, og han tilbrinLlvordan ser de! ud i dag - -har ger en stor del af sin tid med
De samme svn pd ornitoloEer?at fotografere
fugle
her i
skoven...
KL: Nej, det har vi ikket
men
vi har jo ogsd nange gode ornitologer,
der samtidig er jegere - men de sjaldne fug1e,
dem er det kun ornitologerne,
som er ude efter,
og ikke jegerne. Og det er netop d6r, al,
ornl tologerne angriber jegerne
hele tiden.
Nu nede pd Sandbjerg,
som jeg bestyrer for
Universitetet,
l:ar vi nasten
mS"ttet sette
politivagt
ved
ravnerederne mod egsamlere. Nu
skal rnan jo ikke ligestille
o ;ritologer
med egsarnlere, nen
jo nok ham ovre pA
-De kender
Zoologisk Museurn - og jeg kan
nevne navnene pt andre, som er
bfevet rnig oplyst
af kolleger
omkring i .landet - og de er
ornitologer,
og derfor skal de sr: De skrev i 1971 om ".,.nu
lanshErede.
skudradde
ikke angri.be os - vi s-n1er jo tidens
ikke. Vi har jo ravnereden og unsdorns had mod iagerne
Musvdgereder herude i Moes- KLr N8, ja- det var rnS.ske ogsA
gtrdskovene - og det kunne alsa overdrevet - det var jo
drig falde os ind at tae e de- dengang.
..
res eg! Og derfor
blr vi samarbejde,
men det kan vi ikke,
sd lenge vi har Lorenz Ferdinand (!?!?, red.) - bare man
f8r
en anden formand, s6 gir
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KL: Ja, det var det - han P6stod' at der i-kke findes en
- roen ikrage i Nordsjelland!
6vrigt har vi jo fundet hinanden, 01e \rinding og ie8.. . .
al-tid
sr:
Ornitoloeerne har
set det

iesere

felten,

og

om helst

mul-r

- mon der er

og ornitol-oger?

der er.
KL: Ja, det tror jeg'
og de gode
De gode ornitologer
jegere skal finde hinanden. Vi
er lige sE kede af de ddrlige
jegere r soln ornitologerne
er
det - og vi HAR dem. I lvrigt
at kun
er det ogsE markeligt,
halvdelen
af Danmarks jegere
er or6aniseret gennem jagtforeningerne ! Hvor fEr den anden
halvdel
oplysninger
om fredninggr og iser
de varierende
serfredninger
fra? De modtager
ikke jagtforeningsbladene,
oB
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Det er
Ieser. de Statstidende?
et Abent spOrgsnal- - jeg ved
det ikke ! Enkelte gange kommer
der noge t i Radi o en r men de t
er kun s8dan noget som dYkenom vintedernes serfredning
ren. Jeg har selv veret ude PE
jagt
ned en jeger, som i,kke
SA skYder
havde rAd . tiI det.
og sd siger jeg,
han en fu91,
at den jo er serfredet her.
jeg vide
"Jamen hvor skutle
det fra?" ! Han var ikke medfor1em af nogen jagtforening,
di han ikke havde tid til at
SAdan en
lese deres bfade.
mand burde aldrig
96. PA jagt!
Hvis nan ikke har tid ti1 at
sette sig ind i ferdsel-s1oven,
skal nan ikke kdre bil!
De Dem selv som
sr: Betragter
ornitolog?
KL: Ja, det 8Ar ieg - og det
jeg at kunne blive ved
hlber
ned - j eg er bare ikke medlem
af DOF - men I kan bare fd en
anden formand, si bliver jeg
de t !

t-

tr[rere Orient/

Ostjylland
Kaj Ha.1berg, Viby,
og Arne ti1 det Kaspiske Hav. Vi vi1Kocl. Christoffersen,
Ve,jle,
I e ; be sOge en tange ved navn
foretog
i B; m6ned
,M+iG
Kaleh (se Dansk ornith.
ti1
den Nere Orient i "".".1
et. lol ""- Foren.
Tidsskr.
61: )o-)9,
kevo6rns-rugbrld.
De er n€.top
),)67). Her boede vi i 14 cla€re.
kornmet hjem og SORAVNEI, nar
Opholdet blev
beklageligvis
udspurg t Kaj oiri turens f orlOb.
afbrudt,
da vor bi1 br@d sammen. Det var
rneninsr:
Velkonmen h..iem! Set no- Ben, rrt vi viLleegentlig
tage til Afghanistan, men p.g.a. formoKH: Tak. . .mndh r er lige kom- dede vanskeligheder
med gear_
kassen (vistg sie
at
vare ubegrundede ) "ur""!
men
opgav vi
vere
denne plan
(VW har i"!en
ef_
1er meget f6 afdetingei
I e6.entlig?
i A;_
ghanistan).
Istedet k@rte vi
KH: V1 startede
h jernmef ra
i
rrod vest,
og
sidst
i april
novernb er I972,
ka rte i
llbet
koiri vi
til
Tyrkiet,
klrte
af l4 dage igennen Europi,.,
nordpd til
Sortehavskysten,
Tyrkiet og Syrien
til Bagdad.
son vi f ulgte 25o krn. r hvorDern.est var vi
i. 5 oage i en efter
vi drejede mod Ankara.
by .- syd f or BagdaC (ved f,iDerfra til det,{geiske
Hav og
grrs).
Derfra
t'ortsatte
vi
nordp6. ti1 Dardaneflerstredei
ti-1 Kuwait,
hvor vi opholdt
os i l-4 da.ge - vi skul1e have I Grakenland boede vi i 3 ,ger i- na j,/ juni, i Jugoslavien
nyt visum ti.I
Iraq, hvilket
i I uger, hvorefter
vi fik ti] en mined. Vi kOrte vligeledes
t hurtr.gt
k@rte nordpS. til
nordpd fra
Basra ti1 eurna,
Danmark, hvor vi
ankom 22.
hvorfra
der fArer en j ordvej
- alts& for en uge siden
ind i- de store sumpe meflern juli
Eufrat og Tigrls.
sr:
Hvordan gik kammeratskaI en liile
by ved 'navn Chibayish
bet? Er I stadig venner?
boede
vi
i en uge og senere i tre
KH: Ja, vi
er fine
venner.
t ndre
landsbyer
i sumpenes Det er klart
at
der
perivar
udka.nt; Ef ter
i + nSneds op- oder,
hvor der var gnidninhold
i Iraq kOrte vi tit
IBerr sddan viI det a1tid. varo
ran,
hvor det var vor hensigt
De t vekslede hefe tiden.
at bo en mined i det bjergrLge Luristan.
Her trzLf vj- en sr: - Hvil-ket formAl havde tuarnerikansktalende
bonde, son ren?
vi boede hos i I uger.
I be- KH: Vi
havde koncen+. 1:.eret os
gyndelsen
af marts k@rte vi
om
omrdder:
1) Surnpene me14
nordp6 til The:.an og dernest
I em Eufrat
og Tigris,
hvor
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der dels lever et i-nteressant
araberfol-k, dels nengder af
fugIe,
2) Luristans
bjerge,
hvor vi- vj-11-e besdge nomadesta.nner og studere bjergfauna
J) Tangen i det Kaspiske Hav,
hvor cler foregEr et ternmeLig
stort fugletrek i fordrstiden
Afghanistan,
4) Oet /stlige
hvor vi vi.1Ie bes6ge nuristanerne - et folk, som ind-ti1
ca. I9oo var hedensk. Bekl-ageligvis
rlg sidstnavnte afsni t i- vasken.
sr: Ilvordan levede I - altsd.
ned hensvn tiI kost. overnatning etc.?
KII: Ar:abernes. gestfrihed er
j o velkendt,
og vi .bide spiste og overnattede
regelnessigt hos dern. Som ontal-t bodde vi i I uger i Luristan i
en landsby. Resten af tiden
overnattede
vi i biIen. 0g
ned hensyn ti1 kostenr levede
vi s6 billigt
sorn muligt havde bI.a. gas i bi1en. De
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hivde b1.a. gas
samlede udgifter
hpnzin

ti

l

hilon

i biten. De
for to mand,
ronorq+inr vyef
s vrv

ner m.m. var 8.ooo kr.
Det
var eventyrligt
billigt
i
Iraq p.g.a. deres gastelov.
Benzj-n i Kuwait kostede 4o
i fran 6o 6re/I.
6re/t.,
sr:
Hvad var den stdrste or.nithoLosiskd oolevelse?
KH: Det var uden tvivl de
enorme fuglemengder i sumpene
i Iraq. Her kan rnan se i hun(begge
dredevis af pelikaner
arter),
hejrer,
skarver (bAde A1m. og Dverg-sdravn), ender og gesr lappedykkere og
en nasse andet. Der var ogsa
nere eksotiske
fugle: Sumpvibe,
GrAfisker,
Snyrna-isfug1, Hvidkindet
BuIbuf, Gol-iath
Hejre,
Slangehatsfu6l
samt en HeIIig Ibis, der obmellern en flok
seiveredes
kyllinger
ved el hus. Den
skuLle sikkert fedes oD samrnen med dem.
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Hvnn marr. arter Se I?
KH: Det iin.er jeg ikke!
Sr: Hvifke fusle var ntest tre
markelsesveerdiEe pi de io andre lokaliteter
I koncentr.ered6 Jer om - i Luri stan?
KH: I Luristans
bjerge var
gribbene
nok den, vi
lagde
mest marke ti, l. Vi f andt b1.
a. en bjergveg, hvor de overnattede. Det drejede
sig on
mindst 6 G6segribbe og mindst
I L.rmmegribbe. Vi s3 desuden
adskillige
stenpikker-arter,
Kongeornr' Alpekrage, 0rnevtge
S0lvhejre,
See-see Partridge
( en art
agerh Qne) . Vi fandt
iOvrigt
al)g. denne
en fejl
art
i den nye fugLeguide af
Fj-tter,
Parslow og Ileinzef .
Pe
illustrationstavlen
er
byttet
on p6. navnene See-see
(si-si
Partridge
Agerhlne) og
(Afrikansk
Sand-Partridge
0rkenagerhlne ) , hvil ke t ;nan ogse opdager ved at lase den

ul'r PE

GULtr

tilhOrende
igennem. I
tekst
den danske udgave af bogen
har man be6rdet samme dumme
f e i l I

sr:
Og v_ed det Kaspiske Hav?
KH: D6r f'oregtr et @stgiende
trek - iser af rovfugle,
og
her fortrinsvis
kerh6ge (a11e
Der var naturlievis
{ arter).
ogsd mang'e andre spendende
ting
sd som Stor Sorthovedet
Mdge, Skestork,
Sort Franko1in, Vandrefalk,
Triel-,
Kejsergrn, Idselgrib,
Knarand i
hundredevis m.m.
sr:
Hvor manAe film toE I oA
er de blevet vellvkkede?
KH: Jeg tog 5o,Arne 15. Alle
farvefilm.
Fremkaldelsen fejler
ikke
noget - kvaliteten
lader j eg andre on at dlnrne.
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sr: F8r vi Ie.iliehed til
se den?
KH: M6ske, det er op tj-I jerl
sr: Hvor skal du hen neste

KH: Jaeh,jeg har tenkt P3 en
sommer i Norge og Sverige og
Me11emdernest en rejse til
amerika.....

gang?

DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

virker for at fremme kendskabet til og interessen for fugle, og at beskytte
vor hiemlige fuglefauna Fennem udgivelsen af tidsskrifter, oprethoHelse af
et bibliotek samt alholdelse af moder og ekskursioner.
Kontingentet er kr. 60,- pr. Ar og for juniormedlemmer (under 18 er) kr.4OIndmeldelse kan finde sted ved indbetaling af kontingentet pA girokonto 839.
Hovedforeningens adresse: Felledvej 9, mezz,2200 Kobenhavn N'tlf.dOl )
35 86 63

lokalforening for Arhus amt
stir for lokale anangementer' Der afholdes moder i bl. a. fuhus' Silkeborg'

Randers og Greni, dier foretages ekskursioner til ornitologisk interessante
omrAder, [ad" itrdun- og udenfor amtsgrrcnsen. For storre ek*.ursioner kores
i bus fra Arhus eller Randers med mulighed for opsamling undervejs'

Lokalforeningen udgiver ncrvrrende blad, der udkommer mindst to gange
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nrligt i et oplag pA 6(X) eksemplaret.
Alle D.O.F.s medlemmer kan frit deltage i lokalforeningens arrangementer.
Medlemmer indenfor amtsgrensen modtager nerverende blad vederlagdrit'
for ovrige medlemmer koster et abonnement kr. 6,- lrligt.'
Henvendelse til lokalforeningen sker til DOF - Arhus' postbox 184,
8100 Arhus C, girokonto 11 09 61. Tlf. (sekreteren) lJ 55 54

r-

F'br6,rets hgst
ANHOLTLEJREN. PAsken l?71.

Frinrrrt
skulfe
der foretages
t-r+kobservationer,
og der verr
hver detg inorfenobs.
fra NordDen 19. april l97l vakkede ni t bjerget
oC til
dels S6ndervekkeur
lidt
over kl.
( se kor!
4 om bjerget
og Fyret
i
mor€renen. Febril sk ve] tede jeg S0RAVNEN l-: side 34 ). Fyret var
p& det nermeste ud af sou"po:
sd absolut det bedste observasen oe hamrede pd uret,
der tionssted,
nen
uheldigvis
stod pd. en stof ved siden af sku11e nan kdre 7 km. J-angs
den gamle divan:
1o minutter
stranden for
at n8 derud, og
efter sidCer vi en hafv snes flrs+"
de 2 sidste dage er der
mand nede i et k6kke:r med dam- atorgen-obs.
Endvidere foretog
pende kaffe og hurtigt
i forskelsmurte vi rastoptrllinger
h5.nd nadder. [lden+'or l6 st.a.:ig.lige onrSder pd een, (Ut-.a.
vek nattens kolde tdgedis over "Fltrkket" pA nordsiden af /en)
den IiIle
have og fyrreplantaRovfugletrekket.
Turens eneste
gen bag huset. f l-uften hOrtes
FiskeOrn
blev
den f0rste
set
r,i. 1. stadighed
Jernsp,:rve
og
(r8/ 4) ; konrnend.e
dag pi
tet
drosler,
o€i i hau,zen vrimlede
trekkende me61et lavt hen over
det med {'uglekonger. En errkelt
reFnspove trak. Den fgrste dag sommerhuset, hvor vi netop var
indkviirteret.
p5. vores piskel-e.j r pd Anholi
De to fOrste dage ,.ned direkte
var begyndt.
trtrkobs.
sis
ikke meget ti1
Vi ankoar tiI Oen den 18. apr-il
rovi'ug1e;
kun
enkelte Sprrveh@ge, TErnfalke
og blev i iebe't af efterniddaog Musv8ger trak
gen lnstalleret
i et stOrre
i ry og ne.
scmrnerhus, som dog n?rmest gav Heller ikke
meget rastede p6
indtryk
af at vere et mindre Aen. Der b_[ev dog konstant sLt
s.lot.
Bespi sningen f oregik p6 l-2 Du ehage r son 6benbart oD_
hotdt sig pd Anholt
den m6de, at der hver d-g blev
i rreie
perioden.
irrdk0bt. madvau:.er pe fe1les
21. og 22. april
regningr
og sd. skiftedes
vi blev der set lidt
flere rovVed Fyret
til
at fave den varine,nal c,n fug1e.
sds 2I/4:
aftenen.
FjeldvAge I, Duehdg 1, SpurveDenne mide at slrge
for a1 kos ten selv,
vi s te sig h@g ]1, TSrnfalk 2 og d.en 22/4
at ver.e saerdeles tilfredsstilsds: Fjeldvige
2, 813 KerhOe 1
Lerkefalk_1,
1ende, b6"de for
TArnfalk J, Spirhver enkelts
kaloriebehov
og for vores pen- vehdg 28. Ved rastoptelling
d.
gepunge.
22. bl-ev der endvidere
set
,Tl

Rdrhlge og
fl,ere 816 Kerhlge,
FjeJ"dvdger samt mange sPurveaf len samt
h6ge pd vestsiden
ved FIakket.
SoEfugletrekket. Den I9 . og 2o.
trak der overhovedet intet hen
idet
over 9en,
totaltallene
aldrig ndede op pd 3-cifrede
bellb! Flrst den 21. april kon
( set med voder et betydeligt
re bjne!) trak. Der bfev denne
btde fra Norddag observeret
strand Kl-it og fra Fyret,. Bog/
blev
Kvekerfinke-total-ta1lene
hhv. 64oo og 58oo. Forskellen
skal sikkert ses son et resul-tat af at mange fugle treekker
forbi ved Nordstrand, nen ikke
hvor de sE
gEr ud ved Fyret,
sI6r sig ned i bevoksningen.
Det er ogs8 vard at bemerke i
denne sammenhengr at der netoP
i clisse dage (21 . - 21. april)
trak pi aIle
var et betydeligt
and.re treksteder i Dannarkr og
s6Iedes blev der (if lg. K.Hirnsen) sat d.anmarksrekord i anta1 ringnerkede fugle
Pr. dag
ptl ltjetm.

trak
disse finker
Ud over
mange kraS:er,
sel-vf ll-gelig
drosler, Ringduer, JernsPurve t
iri-sker etc. r uden
siskener,
at disse dog bfev set i oPhidsende ta1. Af rastende sm&fugle bdr isar n6evnes r at der
opholclt sig nange Gr&siskener
pd len, sEl,edes sEs 5o rastende ved Fyret 22. aPri1. Husrddstjert
blev set ved flere
tejligheder.
Vi fandt endvider€r at en art son Skovspurven
ikke fandtes pA AnhoLt r et
forhold som vi ikke pE forhS.nd
havde kendskab tif . B13nej sen
sts kun i ganske ft eksemplaog mE anses for at vare
rer,
(tLvitfet jo
serdeles fAtaIIig
ogs6, gelder for en anden 0 son
Last ) .
mener j"S pd samtliStuttelig
ge deltageres vegne at kunne
sige, at lejren bfev en succes
en
bOr blive
AnhoIt; lejren
tradi tion !
Claus Bech

I den 6rI e rnorgens tunC ilAdte 6
rnorgenduelige personer op. Vjvar fOrst i Funderholrne, hvor
vi ha.vde leilished
for
tiI
fgrste gang i Er at h/re Greshoppesanger synge d6r. I Jenskerdalen sEs begge sumPh0nsarter sant Li11e LapPedykker og
Knopsvane. En flok P6 16 ex.
af Lille Korsneb sEs Pd nert
i birk/fyr.
hold fouragerende
Endvidere s6s bI. er. Fiskehejre
og Musv&ge. Alle sangere lncf.
var ankommet og
Skocsanger
hl6r, ]ra-+ i"-i"*
sJrtgende.
CJ & CB
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Vi tog ftrst
ti1 Gjerrild
Fyr
i heb om at se noget srnAfugleog r.ovfugletrek,
men desverre
var lykken ikke med os, da kun
et beskedent
trek lod sig se,
og her skal blot nevnes: Tdrnfalk 2R, Ringdue 31o N-V - N-0
Misteldrossel
4R, Ster llo NV,
og Bogfinke loo NV, og vi blev

2 R og Dvargfa.lk I R. Derefter
gik turen
til,
Nederskoven og
der var af interessante
fugle:
Grdnspatte 1, mange drosler og
mejser,
bl. a. Halemejse 4,
hvoraf 1 par med redemateriale
og Gransanger l.
Pe hjem.turen besOgte nogle af
deltagerne
Dystrup- cg Ramten
derf nn eni oo
a+ -E
+,ri
SA. Ved Dystrup SO s6. vi: Top^m
Gj erri 1d 0verskov,
og her hav- pet Lappedykker L7, Knopsvane
de vi
fejlighed
ti1 at se en 8, Cravan d 2o , Grdand l, Tafmengde af .vore a1n. skovfugle.
fel and 7 par,
Trol dand I par,
F.eks.: Musvdge 1, Ringdue )5o B I r sh 6ne 17 , Rarhane 2 og Het Gr0nspeet Le 2, Sort- og Topmej - tern6ge 1!o par. Ramten SO: Tp.
se I, Mi steldrossel
1 syngende Lappedykk er 7 , Grdstrubet Lap( ti dligere
Cransanger I hOrt,
Kernebj der pedykker I
pd Sret
l GrOnsi sken 1 og overal t ras- havde man set 2 par her)r
I ai^
€; -v^r. Da klokken Knopsvane 5, Cravand 5, Tafbfev henad ]o.oo tog vi
op pA f eland 6, T,roldand 4, GrAand l
bakken nord for
Gjerrild
by oC !1:tsh/ne 42.
for at se p6 rovfugletrek,
men Da de 7 del tagere
tog afsked
trods det gode vejr
var
der var alle enige orn at det havde
ikke meget at se pa: Musv&ge veeret en go d tur . Der b L ev i
1oN, SpurvehOg I N, TSrnfalk
alt set 6o arter.
J grgen Laursen
7A

MRNRI]MMENS DAG

til Grenselanclet 21. nai
I virkeli.ghed.en startede ilet eneftErAret 197o, hvor vi PA
cansi
5n "tur oplevede et formidabelt
i reqnveir.l,ige siden har vore stor' re"turdrrerei forfulSt a{ vejrgudernes vrede ud.brucl af tAget regn
og lignencle. Turen her started.e
til at fortsette i stilen. T,ige
fra afcanqen i Rantlers sent lordag
aften 1as:d.e tAgen sin klarnme hAnil
over landskabet, ogda vi steg-ud
vedVid.Aenlidt fsr ka. l var der
vist ogsA et par stYkker, der fandt
det lidt koligt udendons.
Hetd.igvis gJorde t&gen ingen - forskel i udbyttett nen var mect tr-Jat give sumpen'den rette undertone af mystik, som fsrhen ongav deres beiyndeilige lyde.! Paukende
Rordrum-, 5-6 Plettet Rorvagtel, 5
Vantlrikser og masser af Rorsanger
. Sivsanger og Rorspurv. Gogen"var
t rigtig i hunor- 25 stk! -oB pa.cl'e
vAfoieiae enge noterecles Gule Vipstjerter. A[erhons, Store KobberDOF-turen

snepper, Rotlben m. f 1.

Vj- fortsatte til Gotteskoog See
i fyskIand, en temmelig stor rorsunp, hvor 6-8 Rordrunne overraskede og vakte utlbredt begejstring
ikke niidst cla 4 af dem i fornation tog turen hen over d'e J8 cleltagere.En flojtend.e Pirol i rsrskov
hsrer vist ogsi til de mere bemerkels esvardi- ge. Iovri gt not eredes 2
Knarend.errl -qortklire, fl . Store
Kobbersnepp er, Skeencler, Vand ri-lsen
Dobbeltbekkasin og MusvAge.
Pa d.en videre vei sYdovdr forbi
Bottschlotter See, hvor vi sA 4
Rorhoge, enkelte Strandskacle-r -oB
en defsiore Kobbersnepper? Krikand og TArnfalktlettede tagen og
solen tittede frem netoP som vi

ved halv otte-ticlen om morgenen
n&ede turens hojdepirnkt - 2{ tines
observationer og frokost p€L digerne ved Hauke-HaienKoog.Her sA vi
Toppet Lappedvkker 2o,Toppet Skal
leiiueer 4. f,iffe 1 og Stor Kobber
snepp6 4o, Muctderklire lrRodber 6o
Striirastaae 15o' Vibe llo' Stor
Prestekrave l), DvetgrYle J t -Temnincksryle f, Alm.RYle loot Stenventler I. ffvae 1o, Brushane IZJ,
nange

pA

!pi1IeP1ads r@ravand 2oo,

'9
,:iB*
d

.g*'

loorAtlingand lo,Skeand /! red.e med, unger. I Sslsted- Mose ner
Knarand. l4'Troldantt 1o, Hvinand 2, logumklgster sas
1o SortternerRon
og Sortand l.Rsrdrummen 1od en err_ hog og Hedehog sant
turens rette
kelt gang fra rgrskoven, hvor ogsA overraskel-se: 1 Turteltlue,
ad Horh@ge s6.s. Dndelis huskes ko_ vancered.e fra lornsangerder
over
lonien af Havterne (ca. ITr), fl. Bonl-eerke til Rodrygget fornskade
Splitt erner, 1o Dvergterner r-2' Sor.t inclen d.en for.mernet floj bort og
rernerrnasser gf Hatte- og StormnA tlernecl afs]orede sin rette gydGrAand.

ger samt 2l DvergnAger. Vad.efugl_e_ landske kulor.
I Draved. Skov afternerne holdt ved en[ene slutted.e vi fuglekikkeriet
_og
netl for
mellem - s6en og vejen, og heifra skellige mejser, sangere, frrlober
vi
rig
lejlighed til at bese
+avde
m.fl., der bragte den
oet.pragtfulde, nyldrend.e fugleliv. Flagspette
sanlecle
tur
op noa tlo arIer.
ra nJemtureu sl-og vi atter helen
ned nye erfaringer og
omkring Gotteskoog og Vid.6, s6. fle d.eBelesset
trad.itionelle- indkobsne-t frI
re ftordrumme,over l_o Rgrbsce. 1o grrensebod.erne
nAede vi velbeholi
Hed.eho ge, n-o gt e MusvA ger, 1 f,dad.en_
d.ent hjern til aftensnaden.
oenet Musvage, enkelte Sortterner Jens
Kirkeby ogPeter Thonsen ageog_ernflokr6.gerpAca. looo. I Mo_
led.ere og Sidstnrevnte har oggeltoncLer var aler kaffepause oE p6. recle
s5.
affattet
dette referat
tjch€rckenborg sAs t Storkeoar-v^e&
ne_
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S&SONENS

DHIIIGSTE... .. . . . .

Sr. Privat, juni.
SORAVNBIc utnetteligt oundreade fotograf l-ob clenne solcremecluftencle skonhed p& I 2 3pglese soner over erd.e pA de naleriske
bund.ga::nspele ud for Kysing Nes
en hed. somnerd.ag. Eun var noget
bly (Pb) og snakEetle kun un&deIiBt litlt om sig seIv, nen d.et
Iykksdss ala vor mantl at fEL utl
afhencle, at hun gerne poserede
for d.e langtrekkentle fotografer
i onrAdet, nen altsA kun for at
t jene lialt til PH-M - stud.ierne
pA. Yorso, hvorhr:n d.og ikke var
konrnet haldvejs enclnu. Efter
clette vink kontaktecte vor nancl
lynlrurtigt stuali-eobj ektet, der
noget tovgnde kunne oplyse, at'
han <la gi.d.an set god.t kenclte'
SORIIfE sAclan rent rent periferisk naturligvis, og at hun vejer s6.tlan ci-rk'a 239Vr752 g oB
at hun er i god. foderstand og
har et brystnAl pA ontrent ca.
5t6r487 np. og at hun bor i recletre.A?l, 1. recle fra syd i retning nod uret p5. GuanovejrVorse..... ... .men hencles ringnuroner fr-1le ban ikke ud ned... . ..

DEN T.AT DU DA V,IST TKKE KLARE!

For frrste gang i Dannarks hietorie bringes en ornitologisk
idet
kryasord i et tidsskrift,
vi regner med, at vi er nange
svaSe sjele, der kan li' at
ha'
den slage hoveclbrud.
Krydsordet er lavet af amBtErer for amatOrer'- hvilket vi
hlber kan accepteres.
Prenier bliver der ingen af nen
alet har vi ikke rAd til'
prrv nu blot at l6se den......
....hvis du kan !

VEJLERTUREI{

I

FORIRE'T

Lige efter midnat den 13. maj
eamledes en flok optimistieke
og forventningsfulde fuglekiS&ere ved Agnete og Havnandenafi
Arhus. Himmelen var fyldt
funklende stjerner,
de t
var
vindstille og bussen var endda
konmet - j oh, ctet tegnecle til
etr alle tiders fugletur - og
santlelig blev turen uforglemnelig.....
Efter at have plukket deltagere op i Randers og Hobro ndede
vi velbeholdne tiI KeruP Holure
ved Hen Vejle, og hvorfra vi

fra, rclrskovene inde i resernatet kunne hore bI.a. 5 paukeade rrrdrumner, en (nurigvis
to) syngende Drosselr'raaagere
og desuden Taffeland, Toppot
og Grdstrubet LappedykkerrGr!.86s og en enkelt Plettet Rrrvagtel.-Vejret var nu blevet
en anelse truende og det on6stenkede i ny og ne.
Kl-. o5.3o ankon vi ned santlige bussens vindpressede .vinduesviskere for fuldt tryk til.
havnen i Hanstholn, hvor vi
steg ud i brusebadet og sA den
" sadvanlige" unge Gr&n&ge og
en enkelt hvid Sule sennen de
sejlende okularer.

'/-2,//,/,'/:

Jamen, jeg synei bestent det ligner
8e

en regnspove! ! ! !

I

SA blev kurgen enstenmigt lagt

acI bageren ti1.

Hanstholrnerne

I

husker nok dagen son den sln- |
d"g, ate de mEt te gA h j en igen
og bage deres basser seIv.
Efter en kort rundtur i de udvaskeale fyrhaver, fortsatte
vi
tiI'Poneransmarkerne",
hvor
der stod en HjejIe.
Vi var nu bl€vet sd tvede i at
og t6nme st/vvride overtljet
I erne, at vi hurtigt
kunne
fortsette
tiI VoslOs, hvor en
e.n1ig Stork holdt stand. Vi
sku11e her nrde Vejlernes opsynsnand Thorvald Jacobeen,
der fdrte os rundt i regervatet ved Kraphytten i Bygholms
VejIe og levende fortalte
os
om sine nange Er pE Vejlerne.
IIer oplevede vi pauser i reg
nen og der var endog tale om
et stOrre fuglemessigt udbytte
nemlig 5 R6rdrumner, ):4 ROr}:,6get Fjord- og Sortterner og
i
ikke nindst 3 Skegnej ser
ferd med at bygge rede. Derudover s& vi andre af Bygholms
s& som Stor
typiske fugle,
Kobbersneppet Brushane, KIyder.
og Rldben.
Dobbeltbekkasin
Efter
tur tiL Limen IiIle

.frhus I 1?. februar
15 mand, et overraskende stort
antal nOdte op tif denne tur.
Men desverre var der ikke rigtig nogl e . fugl e at se pE. Det
eneste der kunne satte kohcentrationen pA spil
var 5 Vtrnclstere, 1 l{usvdge og 2o Grtsiskener. Derudover nlltte vi tage
os ti1 takke ned 4-5 Store
Flagspetter,
9ogfinker
flere
og I Kvekerfinke. Det var altl
/JE

fjorclsdenningen, hvor vi b1.a.
og oD eakelt
si Splitterne
Troldand, krrte
vi til Linfjordsdenningen vetl AruP Vejle
hvor vi bI.a.
sE loo Ejejlerl
Brushrns, Kl-yder, Toppet Lappedykker, Gravand, sant ude i
Linfjorden 2 Dvergterner og ea
fejlparkeret
notorpleneklipper
K].13.oo - 14.3o opholdt vi
os pt Agger Tang€, hvor vi
havd-e den store- oplevelse
at
se elementerneg ragen i forn
af 1yng, eand, narhal"n, havskum og dansk regn ib1&ndet
stiv kuling, ilor ilke hindrede
os i at kigge forgeves eftet
en RFclhovedet Tornskacle, der
var set deruclo et par dage
Vi sE dog I lloBetidligore.
hornugle, I Stor KobborenepPe
og 2 Sandterner.
Ejemturen gik fint og endestas
tionen ved Agnete og llevqaaden
der ikke var g&et i oelleotiden, blev neot ved 18-tiden.
En frisk tur pd 525 kn Pl 18
timer og det 6n ret se uforglennelig tur - cle barske tider htrer jo ned til ale bodsto
..bagefter
/lx

Funder I oq uerlimende gkove
14,. .ianuar 1973.
HeIe f5 personer ntdt€ fr€E
der startodo
til denne tur,
fra clanbruget. Vi gik langs
Funder I op tiL jernbanebroea
og gik dereftor gennon skoven
Dct
land€vojen.
tilbage
tiI
lykkedes oa at !o ca. I Yandstere i den. Af de i alt 2l
s6te artor
ekal isar alvac!
Fi ekehejre 26, Iuevlge
2-3 t
Spurvehtg I, ntrhrne.1., Iafugl
I, Balenejre 1o - 15, Lillc
Korsaab 3 sent Grdasisken ca.
25.

CJICB

lt

Kasted Mose 5.6.1971

Qierrrrqrave

I al t I2 deltagere m,ldte on
ved Kasted Kirke k1. L9.)o, og
i de fl lgende 2 t ime r gennemgi k vi nosen pA kryd s og tvars
oo fik mAnse al de karzrkteristiske "mosefugle" at se og hOf €r bl-.a. Nattergal
]o-1,5 hOrt
Kersanger 4 h@rl, ROrsanger I,
Munk og Havesanger en de1,
Sangdrossel 1 og Bogfinke; den
sldstn6evnte art synes at trl tage i mosen. En af deI ta6' erne
mente at have set en Lerkefafk
desvprrc I rrkkede5 dgt i kke for
nogen af de Avrige at se den.
PA h ie,nl.rrren hdrls vi en Nat ugle syd for mosen
l0rgen Laursen

Vr- nld+-es ved Bj erreEraVe Kirke og drog der pd. ned r no serr.

Aftentur

t rf

FunderhJlme

5

.

Et lidt
blesende vej r gj orde
at fuglelisten
ikke blev
sA
lang som ventet.
Vi hbrle af
interesse
kun 2 Karsangere
gamt en Greshoppesan€rer rneg'et
kort.
Endelig
st vi en TSrnfalk med bytte i fangerne.

4

CJ &

CB

llose.

:,

lut;r

l)i3

Vejret tegnetie firit,
der' bi+ste en ,Jel, nerl en eventyrli6r
solneJgarrg gav sten:r.ir:g.
Alle
rnosens karak-ueristiske
arLer bl-ev set - Tcppet La1,pedykker, va.r.Ch@n;., Taf felanci,
en del KerRbr- og Siv;arger',
sangere cg liat ie rPal e og ?
salnt en enGrashoppesa.gere
kelt Sjagger.
ornEn dcjl-ig tur I et dejligt
rid..
/JK

@.

Guden6.-daIen os Sninee Sg 29.
april I973.
f det bedst tenkelige
vejr
On denne 6-vandring,
der blev
mldte lo deltagere op til
"ler kun
rets Slravnetur" - Vi btev al-1e temmel-ig fuglefattig,
at neddele,
at Gul Vi.pstjert
fragtet
over pd. den lifle
6
( 6o ha. ) i den karakteri
sti ske og Landsvale var ankommet, Et
fantastisk
morgenvejr
hdjbenede lastvogn. Por,rt Hal-d- hef t
gode hunOr
Mortensen vi-ste os rundt
os samt del tagernes
gjorde dog turen ti1 en opleforklareCe
me6et inspi.rerendi
on den ornithologiske
udvik- ve1se.
Iing, on skarvekolonierr histoCB & CJ
risk som brologisk,
om opbygnangen af den speciell e biotop
om specielle
adferdsndnstre
hos de fugle, vi sd, samt om
mange andre ting.
Forinden
havde alle deltagere fdet til-sendt et program med udfOr-1ig
redeg0refse for lens ynglefugle - skrevet af PHM.
Ha idcnrnk+.F+ ni turen var naturligvis
et besOg inde i se1ve skarvekolonien.
Jeg tror at
a1le blev meget fascineret
af
pregr kolodet forhi-storiske
nien giver. Vor venr Slravnen,
siorde ikke fornemmefsen min-'
dre - der er virkelig
noget
forhistorisk
over den.
PHM
B
viste alt om de undersOgelser,
6).Ie oA Vestbirk
pi 6en i 6jehan foretager
kunne han de- struD 4. feb. I97i
blikket.
Bf.a.
'7 personer havd,e gjort m6de
nonstrere
et
rederegi s treringsapparat - en lang a1u;ni- ti1 denne tur
i det spirende
niumsstang ned et spejl- i en- forEr.
Vi startede fra BrededeR, s& nan kunne se redernes vad MOIIe og gi.k nord om slerindhold
uden at kJ-atre op i- ne ti1
Vestbirk
Sr. Fulgte
treerne.
derefter dstsiden af NaddaI S/
at fAl-se l-andeEfter
at have sundet os 1;.dt for ti1 sidst
vejen tilbage.
ovenpd" dette 6evaldige indtryk
blev set )7 arter,
af
besdgte vi ,ens andre sev&r- Der
hv j-l-ke i ser skal
nevnes 3 Tp.
digheder,
bf. a. hejrekolonien
Lappedykker 1 overvintrende,
pd over loc par, rdgekolonierLappedykker 7, Knopsvane
pA
par
D.e
og Lille
tilsarnmen snA 4oo
Cravand 2,
vi kom faktisk rundt pa hele 2o, Sangsvane !,
si vi en Troldand 4r Hvinand 4, Uusv6ge
Aen. Ved Lenglerne
I,
Isfugl 1 i Vestbirk
de1 vadefugle,
S6,
bf. a. Litle
Sanglerke ca,. 25 trak N, flere
Kobbersneppe, AIn. Ryle rn.$.
syngende, Grlnirisk
4o, Gr6nMi dt pd ef t errni ddagen gi k tusisken 75 r Donpap l2 samt aIIe
ren hiem cp der var lttter
almindelige smdfugle.
tilfredse
rniner at spore.
CJ&CB
/JE
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KYSING -

TURENE

Med dannelsen af Arhus Amt 1okalafdeli-ng
af DOF steg aktivi,teten narkbart,
og adskillige arrangementer har efterhtnden set dagens 1ys efter det
fdrste 8r,
der er gd.et. Det
har kravet
en de1 nytankni-ng
og he1 del arbejde med at fi
det tif at kOre, men hel,digvis
er vi blevet belOnnet af mange
medlem:ner, der har taget vor
trid op og fulgt aktiviteterne
Et af de eneste arrangementer,
Kysing
vi bibeholdte
var
Fj ord-turene . Vi gjorde det ud
fra det faktum,
at det er det
omrdde i Arhud nerhed,
der pE
den mest instruktive
mide kan
pr€sentere
a1le
alrnindelige
Men vore
vade- og andefugle.
nedlemmer syntes Sbenbart i kke
som os d11er ogsa gad de ikke.
? !? |
I hvert
fald er det et
faktum, at der aldrig var over
I5 delta6rere
og normaLt ornkring 5 stk.
Pa den baggrund
at indstille
har vi besluttet
Kysing-turene
for
en tid,og
jeg skal
for foreldbig
sidste
gang resumere,
hvad der blev
set i den forldbne seson.
21. .januar. Der 16 en tat tdge
over fj orden og der var i ngen
is, s& enderne var spredt over
hele omrtdet. Tallene blev ogKnop svane I 1 t
sd derefter:
Gravand 1 , GrSand 7-8oo, Pi beand 2oo, Taffeland
ca. 5o,
Troldand 5-7oo, Hvinand 9o-loo
TP.
ca.5o,
Stor Skallesluger
Derudover
SkaI Iesluger )o-)5.
var kun L4 Fi skehejrer vard
at kikke p6.
25. februar mldte 6 deltagere
op tiI
et forrygende snevejr
tel-1e enog vi gad slet ikke
der.
Vi havde dog loo Gravender, I Grdgts og 2 Dobbeltbekkasiner. Herudover kun det a1f er mest alrnindeliee.
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lf . marts blev
der s16.et rekord rrieo l2 deltagere.
Ve.j ret
var fint og vi sd ogsd rnange
gode .fugle.
F0rst og fremnrest
2 Pibesvaner,
der 1e sanmen
med Knop svaner , af hv i lke der
var 7o-Bo.
Dern&st fik vi- set
Kysing-turenes
Lil,le
eneste
266 + 2?9, der
Skalleslugere:
fIOj lige forbi os. Derudover
noteredes: Gravand 2oo, Gr6and
)oo t Pibeand Boo-Iooo, TaffeI and 2; loo, Troldand l!o, Hvinand Boo-1 ooo, Stor Skallesluger 2o-25,
Tp. Skallesluger
vi sagt
2o-25.
Derudover fik
velkommen til flere nyankomne
vadere,
bI.a. 7 Store Preste125kraverr
4 Strandskader,
3oo Viber og f Rldben. Endvidere sE vi I MusvEger, I Sneog I par
spurv, 2 Bjergirisker
Agerhdns.
B. april var det Preben Skogstads tur. Der bfev set I Vandrefalk og alle de alinindel,ige
2 Par
b1.tr.
vadere og ender,
AtIing.
5. ma,i var f ormtrnden, Jens
Kirkeby afsted pi en hYggeI ig
reservate+ og tilbage
tur til
sit
igen.
Han havde inviteret
der kom loo
fuglestemrnekursus,
%, se i alt 9 del tar ere var
Turen var me€rel artsafsted.
vadere
rig og alle almindelige
1od sig
se - s6.ledes b1. a.
KlYder
Hvidklirer,
Sortklirer,
m.rn. Dvergte.rnen var ogs6 kommet medsamt en flok Pt Ioo sva
l-6. ma.i havde vi sA invi tere t
ti1 en debat om hvad vi havde
Som venset pa Kysing-turene.
+A+

rrAr

rddcnr^aenten

dende. 5
styrelsen,
h"n+; ^+
destedet
vi b1. a.

OVefval-

mand, heraf I fra bekom, og vi blev
^^; -^ ^m at endre mOti1 tsra.brand 3@, hvor
hQrl,e Nattergal.
/JE
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[mhrs
Et f,rlnErE...
til ToMMY DYBBRO, der sol bekendt er ]eder
gdrne
ATLAS' Vi vi11e nenlig
stOrste projekt:
af D0F's hidtil
?ggenyt sarnt h@re hans mening om den verserende
hdre friskt
ned
bergring
eventuelle
om
dens
og
(se
FO 2/I97))
rOver--sa€!
ATLA S- ma t er i a I e t .
soRAVNEN har ringet

ost ivderne
Hvordan har
sr:
klaret deres kvadrater?
hvor'TD: Endnu ved jeg ikke,
i Er - Atlasdan det er giet
nro iekt.et.s si dste - dir re:;ul er kom,net ind taterne ikke
af
de behandfes. t Ajebfikket
Men j eg vil
koordinatorerne.
er noget
sige, at, Q stjylland
af det bedst dekkede i, landet.
over gennernsnittet
I Iigger
og kvalitab&de kvantitativt
I hai jo ogst si rnange
tivt.
kan I jo sagtens.
gode folk,st
Man kan jo sige, at AstjYlland
er det omr6de, hvor noSle af
bor.
tle bedste ornitologer
Men det er j o ogs6 fordi I
gejler hinanden oP r s6 kan I
jo bedre klare det !
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Sr: Er der i;.ke nirl;te i:1.JI.e
hu1l er?
si man6"e liITD: Der er itke
bage - nord I'or Arhus,
P3
er der vistnok staDjursland.
dig en de1 udakkede kvadratery
ka.n
men pi nuverende tidsPunkt
jeg ikke sige, hvorvidt
de a1i
d4kket
ligeveler blevet
Det ved koorsidste Ojeb1i.k.
Peter
dinatoren i omrSdet,
rnThomsen. (se kortet efter
red. )
terviewet,
Du har sidelObende i verksr:
sat oD tel I i nse r af To p Iarke og
- hvordetn
Prastekrave
Lil1e
eik det?
TD: Jeg har ikke fiet sa mange
ind endnu. Det er
resultater

jo sddan en slags speci.alundersOgelse,
som jeg har lavet
i Er og mere som en sannenligning med Atlas for at se, hvor
og hvor noget deh kan supplere
Endnu er clet rneget f& nye ting
der er kommet ind,
nen der er
altsE
kommet oplysninger ind
fra eIlers
godt dekkede kvadrater
om yngl ende Toplerke .
Det drejer sig om en mand, der
bor i byen, der har fundet arten, nens Atlas;nanden p.g.a.
sit ringere kendskab til onr6det ikke fandt den. Materialet
er forellbig
lagt til- side tilsenere bearbejdelse,
men det
vi1 blive ontalt
i Feltornithologen.
sr: Er der ikke manAe arter
som bliver
overset?
TD: Jo, det er der, men det er
fgrst noget, vi kan s€r
n8r
aLle resultater
er kornmet ind
6ts.
Det
- ogsd dette sidste
er noget , j eg ti d1 igere har
pEpeget og navnt i Fettornib1.a. for Vandrikse
thologen,
og uglerne.
Der er gi.vetvis
hul-1er pd disse arters kort,
men man mi sige,
at hvis de
bare'giver
et nogenlunde hefhedsbillede
af .hvordan de er
udbredt i Danrnark, sE gdr det
ikke sd meget, at der er et

par huller hist og her - bare
der ikke er en lstlig
eller
vestlig
tendens e11er tign
Det er da heLt oplagt,
at dor
er nogle arter,
der bliver overset og derved ikke
registreres,
nen det er svert at
sige pd nuverende tidspunkt
hvord.an tendensen or. Sitlste
6,r havde vi kun landet godt og
vel halvt d€kk€t,
nen vi regner ned at komne 9p pA godt 8o
denne n€top
l clekning efter
afsluttede
seson. Dog kan jeg
ikke sige noget - bestent fdr
jeg har reae p6, st'stenet.

ninq

ef-

at

w'i krrn har

haft

da

3 Er?
TD: Grunden til cle 5 tr i EngIand var jo ogs6 nest at {e
derovre regnede neal at det vil
Ie knibe n6d de nordlige onr&der - Skotl,and og Irland, hvor
der bor neget fA ornithoLoger.
Jeg regnede ned at vi herhjenme kunne gqre det p& , Ar,
fordi vi er s& nange og landet
sd 1iI1e. lden desverre kan vi
ikke nE at f6 det Loo I dekket
- s& det ville nok vers 6nskeIigt on vi kunne tage et 6r

s

I
I
I

sr: Hvorrnange rnand har vare t

jeg heJ-st vente
TD: Det vil
ma,-l i n-^.i6L+a+?
med at omtale,
indtil
det hejo
- der klrer
TD: I Ojeblikket
er vi oppe pd le er afgjort
en ret^rsug i Ojeblikket,
i-det
onkring 5oo.
han er anmeldt tiJ- polj-tiet
af
sr: Disse 5oo mennesker.
ftr
D0F. . A11e kender sikkert min
de al-1e tilsendt
et eksemplar principielle
stilting
til det
af den bog. der bfiver resulog jeg kan i kke forstS,
at han
tatet af pro iektet?
har kunnet fe tiltadelse
tilsd nert pi veerdiTD: Det kan jeC ikke fove. Den at arbejde
fulde faunistiske
oplysninger.
skal udgives
gennen Dansk 0rat han
nithologisk
Forening.
Jeg se Men jeg ved positiv i,
da rneget gerne, at al-le med.ar- i kke pd no5ren mdde har kunne t
de resultater
til- nobejderne
fik
den grati s, og udnytte
Bare en mindre
det vil-1e j eg ogsi mene var get som helst.
sjeldenhed er o:ngiende sat tiI
muligt aL gAre, men det t6r
si de , ndr den e r komne t i nd pi
jee ii<ke love - jeg
stdr ikke
kontoret,
og jeg har ta€ret den
for
udgivelsen.
Jeg vi, 1 bestrabe mig pi at det skal vere med hjem. Mange folk skriver
jo ikke
sjeldenhdder pe sipren bog 2 soltl skal vere relativ
skrj-ve1ser,
men l-ader
bi11i.g - det skal
ikke
vere skilte
nogen Iuksusuclgave, som kun et dem st& i sk emaerne , sd j eg
kontrollerer
omgAende, ndr et
fetal
har rid
at kobe.
ti1
s\ema kominer ind, hvorvidt
der
Hvis det stod til mig, skd1le
er sjaldenheder p5". Er der det
den vere spartansk: kun udbredel,seskortene
og en o,ntale af tager jeg det med hjem med det
jug
kan
hver art.
Det har jeg ogsA samme. Det eneste,
tenke mig, at der har kunne iindtryk af , at de fleste vil
at folk
har rin6;e1
have'
nemLig - og det er det ske, €rr
ind udeh at nave truffet
mig,
vigtigste
opslagsbog,
- en
og si istedet
er kom;net til at
hvor man kan s16 hver art sertal e med ham, hvorved han har
op.
skilt
fEet oplysninger
i hande. SAsr: Hvad er drn indstilline
dan noget er det.j o ikke tit
at gardere sig irrod.
Men jeg
pd. Zoologisk
sarnme afdeling
tror a1ts5. godt,
ot jeg kan
Museum. som en assi stent,
der berolige
folk med, at heirr i kke
fornyl-ig
er afsl-Oret som aA- har udnyttet
disse resuftater
sanfer og son uofficielt
kaIti1
noget
hel st og iin!t-e
soin
des I'Danmarks stdrste
eAsam- helf er ikke.
1er"?
Jeg vil- helst ikke udtale mig
yderli-gere,
f@r sagen er fArl
igennem, men s3" skal jeg ogsd
nok komine med en generel udtal,else og ogs6. i et af bladene.
-o0oSIDSTE SIDSTE SIDSTE SIDSTE !
Den omtalte agsamler har netop
sOgl sin afsked
fra Zoologisk
Museurn. . . . . o€ han kan veJ- regne med at den bliver
ham bev i lget. . . .
/red

talle kvd. ciekk.

)ette-kort reprasenterer vores ddrlige ATI.4.S-sanovittiehe4, hvor alle de
solte pletter angiver de ulekkedeffiendog
regne
med en vis procent nangleid-6-EFf6veringer her ved sidste sesons afslutning. Skillelinjen mellem omride DD (udleveret direkte fra T.Dybbro) og
onrAde DE (udleveret fra r:adertegnede) viser tycleligt vardien it fotate
organisatorer. P5 DE og EE kvadraterne foreligqer folgende statistik:
anta l
heraf tid1. arital
heraf tidl. uddlt kvd af1. i
delt

'I

A-l'l

27

r912

'lq

1973

15

TOTAI

de1t.

.

ta.
11
1B

delte kvd

uddlt. kvd.
10

40
2q
99

%

2'7

8B

2rr

64

rr7
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????

af det samlede antal (1og) i DE-EE omrAdet,
men med faldende svarprocent bliver den endeli-ge dakning fornentltg tij.
at ligge p& ca. 85 %. Dakningen har pA landsbaJts varet-ca. aO fi.
Jpt.
De 99 k'iradrater udgor

9l

%

sr

I

AlrO.ooo

et Ostjysk vadehav
Findes der et sidant P& 0stkysten? Ja, fl-ere stederr men
jo langt fra s6 udstrakt som
det p& Vestkysten. Udfor Randers og Mariager Fjordes ud nundinger findes nagtige area1er, der ti1 stadighed vokser
udad. Syd for Hov og ned til
Gylling Nes onkring SOby Rev
er ligeledes et ikke helt 1i11e vadevand. I Horsens Fjords
udmunding er sE det vadehav,
som her skal- omtalesr nenlig
nell-em Al,rl og GYJ-1ing Nas
(inc1.' Lerdrup Bugt ) Pi nordDet I'ave
siden af fjorden.
vand strekker si8 dog langt
'in/r i

f inrden.

helt

ind

Sdravnelandet (Vorso).

forbi

Hvert efter6r
fra
og ned 1-969
har jeg bes0gt stedet adskillige gange og i det fOlgende
jeg ontale Iidt af, hvad
viljeg har set dernede med el-1er
uden kikkert.
FugJ-ene bliver
behandlet art
for art:
er
FOrst Pa efter6ret
Skarv:
at se fugle i
nuligt
ffi.tdttt
Gennem hele fordret
sneffokke.
og forsommeren er den jo overalt i Horsens Fjord og konstant her ved Afr6. Husk Pd at
SOravneland ligger ikke langt
vek og de kan have unger og ag
(nedd. af Poul
endnu i- august
HaId-MorLensen).
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Klr ud ad Alrldamningen,
fdl''g vejen over A1hale og park6r ved
en Lil1e'gruppe
g6rde og huse ved Poldkrog.
I Poldkrog er der
serlig nudret og lavvanclet og stedet,
hvor der er flest vadefugle
- iser n6,r der er lidt hdjvande,
kLunper fuglene sig
gannen her.
gjg&!€j_"e.
Er f6talt-i-g,
.nen
konstant - oftest 5-1o fugle.
Knopsvane: Lerdrup Bugt er pE

ffinTfr'e

6rstiier

rig ia

svaner og ofte
Iigger nog)-e
sn6flokke i det helt Lave vand
ud for ALhale.

Gr.d.e6s: Jeg har fundet en dgd
i nov. 1969. 81l.ers en flok pA
18 f usle r9/7 I9.l).

Knortes6s: I efterAret 1969
var der narrge og jeg sA attekil
Iige jegere ued fugle "p|. taaken". En dag .s0 jeg 6a gC i

s

i

at
Land ned 4 og han fortalte
3n anden lige var komnet med
1969 var den
7. I efteriret
i resten af
cgsA serlipq talrig
I de andre 3r er det
lind.et.
sm8t med den.
mindre
Se s iner'eller
lravand:
Langtfra sd mange son
talrigt.
hvor der
for&r,
i det tidlige
er over l-oo.
Criand, Kr j-kalrd, Pibean9: Di:se tre arter kan vaere tlrsteoe
antal r men kun PA
i stort
hverdage, da der i weekenderne
foregSr en meget intens jagt '
I oktober tager den
Hvinand:
det er i regl en kun
Tlf-le.t
der kommer fra
overflyvende,
dybere vand. Langs Alrl-denhvor der er hal-vdYbt t
ningen,
kan ofte ses 2o-5o fugle '
Holder son
Stor SkallesluAer:
til
ff"i"""ae"
Pe dYbere vand
mel1em Alrl oB Hjarn6. Her kan
fra novenber og vinteren igentn"1
nem r.aste en deI fuglertal t va
de store
ikke
slet
sler
kender fra vore nidtjYske
smEffokke kommer og
Enkelte
raster ved demningen og i Lerdrup Bugten.
Toppet SkaI fS-Cl-C.6-9-I : Som f oregdenCer nen hele d"ret og mere
Pe det lave vand.
Spurvehgg. T&rnfalk -og -MYsvSge
Oet ur iLte AIrQ, nir det gelder rovf ugle selvoin e t Par 'neer
get fine
Ynglelokaliteter
ar ter
tige i naerheden. De 3

g

set enkeftvis
har jeg jevnligt
man tro
En 316. Karh0g skulle
men jeg
der var m:rlighed for,
arten her.
truflsl
har aldrig
Bli sh6ne. Tonpet LaPPed.Ykker
oq Rddstrube L Lom: 0n e f te:'Aaldrig set di sse
ret har j"S
tre arter i live her, men ffere gange set d@de fuglerder
er
i land fra vandcmrSdet
drevet
rnel-1em Alr@ o.. H jarnd.
hele efStrandskade: Fatallig
terSret.
forste snd"flokke bIi!i!gtDe
ver dannet al]erede onkring 1.
juni
den tid og frein
og fra
arlvc'r
fol
til
hvor frosterr
ind err SaLng i noveiber
s.tt,ter
el-1er dece,;'lber rariter cien konsi,ant i or,r'Edet. Flesi er dr:r
o'lkrir'3 l' okt'o'rer, ilvor flere
flokke ud51 lr
i.undrede-ta1lige
nindst Iooo fu.le.
ef9l9l-fuas-!-9-E-ra-ve: Raster
t,".4;;t
igen:ie r. Cf tesr" en 15
Tre<k-et ebber ud i
stykker'.
oktober
H ie-i1e. Flokke f rr' f 5 hundrede
i
G- "p til lorc er tilstede
idvrigt
Inen
ses
sipternber,
ircssanmen mect t/iber ir,dtil
ten s.rtter ir'd.
Strandh-ie,i1e: 0ptreder efter6re: igennem i snEflokke Pe 51o fugle.
kan
Mens fordret
Stenvender:
UVa" pA oP mod en halv snes
er arten en sjelden effugle'
her.
ter&rsgest
Stor HegnsPove: Hel'e efteriret
hOres den. Store tals"s
oftest
jeg a1d1ig noteret,
har "f1""
en halv snes fugle ' Forsvinder
fra o,nrddet, n3r frosten
flrst
for alvor set 1e1 ind r oB den
Dette ge1gerne.
overvintrer
ogsE for Strandder i Qvrtgt
og flere af de nedenfor
hjejle
omtafte arter.
Lill-e RegnsPove: Jeg har noteret enkelte fugle et Par Sange

Lille Kobbersneppe: Denne fugl
dominerer i fordrsn8nederne,
nen nu i efterEr:et ses sjeldent over 5o. IIvert Er holder
fe stand ti1
frosten settqr
ind og sker dette ikke,
overvintrer
enkelte.
Kon s tant
og
Lglb "l !b "kk""f":
fdta11ig.
Xaksimal forekonsi
er 2o fug1e,
Enkeltbekkasin:
Har set arten
hvert efterdr
ned enkeL te in divider
i tiden )"/to - L/]-2.
Holder tit glellen dyndede tuer
i Poldkrog.
R6dben: Aldrig
noteret
i de
store taL, vi kender fra Kysing Fjord,
men en halv snes
fugle er der i reglen.
Tinksrned. Sortkfire
og Mudder-

klire,

@

disse tre arter regelmessige,
uren i f3. eksenplarer.
MudderkLire
ofte Iangs Alrd-damnini pofdBetrr Tinksmed i pllret
krog og Sortklire
rnelfem andre
klirer
pE sandvaden.
Hvidkl-ire:
Konstant lige fra
juli
ti1 langt ind i oktober,
men sjeldent over 2o.
Alrn. R.vl-e:He1e efterdret
igennen ses fl-okke i stlrrelsesordenen loo-4oo fugl e . De bliver

indtil- det setter ind ned vedIIvis ikke frosten satter hdrdt ind, forbliver 5o-15o fugle vi.nteren over

,varende frost.

ret i-gennen. Se godt efter i
de store flokke af A1n. Ryle,
da det er nuligt at se nogle
af disse tre arter. Tenmnicksryle kan ses .enkeltvis
eIler
et Par stykker
saBnen i de
mudrede pytter i Poldkrog.
I slandsk Ryl e : SnAflokke kan
ses separat el-lrer sammen ned
A1m. Ryle.
Sgrterd R.yIe. sidste Er (Ig7z)
sd jeg en enkelt
i december.
MEske er den neget regelmassig
hvrs man havde 6jnene nere ned
sa8.
Brushane: FAtaItig og uregelmessig i smds6er i poldkrog.
Kl-.vde: Onrddets efterhdnden f6
ynglefugle
ses til, ind i au:
gust. Eftern0lere
er set sene:
re .
Sanall db er:
D. 19 /7 I97 ) var
cler en pE revene, hvor den
sikkert
nok er Erlig, men overses blandt ry1er. Dette eksenplar var dog alene.
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Miger: Dem springer leseren
nok alligevel over.
Spl-itterne: I juli holder juvenile fugle til i sn&flokke.
Det er fugle udruget i omr6det.
:

Mange

ef terSret.

fugle

Fra novenber til
Snespurv:
marts er der konstant flokke
der i alt kan
fra 5-Bo fugle,
udglre op rnod 1 5o stk. Fourap6 stubnarkerne
gerer
oftest
og engene, men ogsi ude pE rev
og po1de.

ses

Mosehornugfe: En sAdan k61 sE
Hans Pinstrup og j eg i oktober
1969.

Skaerpiber: Regelmessigt oP til

Konstant, op ti1 I 5.
ir*olo"",
B.jereirisk:
Fra ind i oktober
og vinteren igennen fouragerer
pe
flokke fra 1o-2oo fugle
narkerne, engene, pd darnningen
og pi Pofdene melIem Gylli-ng
Nes og A1ha1e (Se SoRAVNEN 1:
)o ) .
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AIt dette er tenkt som en veJr
ledning for den som niske havde benkt sig at se P8 dette
I AieomrEde her i efter6ret.
er iug i gang ned at
blikket
samle rnaterial-e om yngi-efuglene
sikring af
som argument til
omrSdet i yngletiden ' En samover Ynglende
oversigt
let
og Qvrige forekonster
fugle
vi1 fremko,riill€.
Jens Gre63ersen

-T

Et rnodeqA
Brq,-bland

*&

stien...

,i,

t,

-;;E

<2
-=:>

<--'

sr, privat,

ju1i.

De udsendt€ stravae havde fornojelsen af en santale
vingonbruete JEI{s cREcERsEN p& igae r - broen.-De
fik
intervier "pd tasken!':
sr: Fint vejr ! ?
JG: Mnjah....
gr': Se t noge t?
JG: llnAh - er Iige komnet, Ilen
eI1ers er her jo i 6r a6, d6dt
pd grund af de
eon aldrig flr
rnanglende fordlrsoversvgmnel 6en

ned

den

f ,tg.qntte

sr: Skpl det de betyoe -ogctg
JGr Ja, eag€ne er for l6rra,
nen kommer der et fortr son i
'7o , ' st er fugl,ene der i6en t
sr: Du har io i en trrakke foretalgt ootcllincer
af sdeng
vncle.furle - har du mqrket no-

oen endrirger?

w

I
I

JG: Ja, jeg ta11er nu Pe 5. &r
aen det er ikke de store forandri-nger, der er sketr nen et
par helt nye Ynglefugle er der
Er bYggede
ia komrnet - sidste
et PungmejsePar rede ved s6enr
oen den blev jo desverre kliPog a ar
Pei ned af nYsgerrlge;
ikke den er set
tror jeg slet
Men ti1 genher overhovedet.
jo Sjaggeren son
gald fik vi
ovre ved Konslti _
ynglefugl
hvor jeg har set-den
tinsborgr
med nyudfl6,j ne unger og iAv'
rigt er her jo Kaersangere som
Flerns og Pablo
aJ-drig fgr.
og Erling S@ (f'. Ctrristensen
rensen, red. ) merkede over f5o
Karsangere og 4oo R0rsangere 1
og de har
i f jor,
ju1i,/august
skOnsnessigt vurderet Yngl ebestanden i 3r til Bo fel Kersane:erens vedkommende' I Er
i dag (Io/7,red)
har de indtil
af de to arter.
Zoo
merket ca.
6r?
nenfienine med tidliEere
(han roder
JG: @h - et 6jeblik
i- tasken og taber Paletten side oP! ! )....
med den rigtige
....HER!!:
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Toppet LaPPedYkker 86
5
5
Knopsvane
-l
1
Cravand
tq
2o
Gr8and
2
At l i.ngand
2
Skeand
2
o
Taffeland
1
5
Trofd.and
1o
l-o
Vandrikse
)o
)o
Gronb. R@rh@ne
65
7o
Blishone
21
27
vibe
o
2
Stor Prestekrave
2
o
Lil1e Prestekrave
7
9
Dobbeltbekkasin
8
,
R@dben
2215 l8o 5
Hattemige
8
7
Nattergal
8o
)o
Kersanger
6o
6o
Sivsange.
4o
4o
R@rsange r
l_

n', her
^-.
i ir
:':1d*

Tiil".

g1...

io f artet negei
og har set manee
,r.. d''' .io i vui -

f ern......
og
JG: S5, nu kornmer Flens
Pablo - vi skal- ud i bEd - s6
!
jeg er kAr^t - farveller

r-

lftsrfim[ahnilnr

Ert god fuglen6ned, hvor ander og vadefugle preger bilLedet,
er sidste
ehance for at se de borttrekkende smdfugle.

og itet

4. - tirsdag. M6de i GRENI pa c-vnnasiet kl. I9. ro
on Hasens6re's fugle specielt med henJdrgen Laursen fortel-ler
blik pE ekskursionen 9/9.
9. sdndag.-Ekskursion tiI Hasensdre pA Syddiursland. l{6dested:
P-oladsen ved fareehavnen. Tid: o4.jo.
sn&fug1e og vadefugle.
Hasensgre er et treksted for adskillige
I sar sidstnevnte ses neget fint og j.nstruktivt.
StennansEade 2.1okal6
I1. torsdaE. ltr6de i RANDERS pA Kulturhuset.
Der bliver vist flg. filn:
"Figke"Trekfu6Iene",
l- Filnaften.
Skarv"
hejre", "R6rdrum
l{useun. kI . 1a.?o.
18. tirsd.ae. ltode i IRHUS. Naturhistorisk
Grandjean-Thonsen viser sin netop ferdigproducerede filn on
har vist
Urfugle. G-T er kendt fra b1.a. TV, hvor han tidligere
glimt fra sine urfugleunderslgelser.

s

o l- 2 ) 4 5

5kn

Se
21. sdndae. Busekskursion

ti1

Langeland.

En ny bro har gjort det 1etbesoge langeland. Som
en I i l'l c mcdel ie er oen blevet
hagtet p5 Fyn, og nederst i medaljen henger oens sydspids og
gor alene med Cet passerende
efter8rstrek af fugle medaljen
skinnende fort jenstfuld .
En stor part af de havtrckkende fugle (iser ander), der
gennem Storebalt flyver fra Astersoen til
Kattesat el-1er
omvendt, stikker tat-forbi Langelands sydspids. Ederfuglen

tere at

en den to'lriqst

nonnpsentenedo

havtrekkende fugl me<1 5oc,-1oco
on da.gen. Toppet Skallesluger,
Sortand, Pibeand og Gravand er
ogsS almindelige.
PA denne Srstid er det inidlertid trakker over l-a.nd, der
tiltrekker sig den storste op-

nerksomhed: Rovfuglene repr&senteres ved de sj-dste HvepsevSger og det begyndende trek af
Alm. Musvige, der ofte skriver
qe ni frp
si o i dao]
ir bv
u qFJr

nA et

nnr

hundrede; ja, undertiden ncteres op moal de tusinde. Spurvehog og T5rnfalk forekomner a1nindeligt, mens B15 Karhog Fiskeorn og Lerkefalk er regelmassige, men fatallige trakgester i denne del af s&sonen.

Blandt spurvefuglene domine-

rer landsvale og Digesvale, der
pA trekket folger kysten, ofte
sammen ned mange Hvide Vipst j erter.
Jernspurv, Engpiber og Skov-

piber forekommer ofte med f1ere tusinde pr. dag og Bogfinken und.ertiden op nod loo.oool
De omkringliggende hegn, smAskove og krat er gode rastepladser for mange na.ttrakkende
smAfugle, iser Tuglekonger og
medlenmer af cirosselfamilien.
100

Klise nor

Ids nor

Gulstav kfint
Dovils

ktint
De neerliggende

lokaliteter -

Kelds nor o€: Tryggelev nor, er
ikke mindre interessante. Her
raster om efterS.ret en 1.ang
rekke af d.e alnLindelige andearter og begge steder er kendt
for deres rastende vadefugle,
hvoraf op mod tyve forskellige
arter kan treffes pA er: enkelt
dag, men sedvanligvis i retringe anta1.
Ekskursionen fgre6lAr i bus,

der starter fra Arhus. Opsa.mling sker sAledes:
kI . 02 .3o
Arhus
--E a-TlexETE- o g-Eavn'an d e n
-Hcrsens
kt . o3.2o
q_

TE-EffieTn sE

tfiien

kL. 0i.5O
Ve.i1e_
fra Sygehuset pA A1O
k1

04

.00

Opsamling pA strekningen -Arhus-0dense kan ske efter aftale mecl lederen ved angivelse
af nojagtigt opsamlingssted pA
girokuponens modtagerde'l .
flrrronq
nri c.
- kr. indbet i-1
tales senest
De tilmeldte modtager enCeligt program for turen.

tJo. sgndae. Ekskursion tiI SlEens/ og Silkeborg Slnderskov.
Mddgsted; P-pladsen ved Sl6ensg, S6nderskoven kl-. I?.oo. Turen
- af sluttes ca. kI . l_6.
Pa dette tidspunkt af 6ret trefifer vi i de nicltjyske skove onkringstrejfende
nejsefarnitier,
Rldhalsen hoppende rundt i krattet, Isfuglen,
cler stryger afsted langs s6-bredden, Saaglerken,
yindrosr-"tre,
der nElbevidst iler nod sydligere himmelstrlj,
der
1i-ge ankoinmet vri.nler omkring i rlnnen sant den najestatiske
FiskeOrn, der stirrer
dybt i SlEensgens klare vand.

s:;ft::=

_.:

t)l

i

Oktober

llange af vadefugrene er trukket videre, men andernes antar stiser
fortsat. De nordrige smdfugre ankomner ti1 vore breddegrad"., iuo"
cle briver dret ud. Det drejer sig om vandster, drosler, sirkeharer
irisker n.n.....
onsdag. lldde i IRHUS, Naturhistorisk
l.
Museum. kI. I9.io.
DOFs f orxoand, Lorenz Ferdinand vi1 f ortall-e om und.ersggel- ser
.
0g fredning af den grOnlandske HavOrn (se FugleviErn nr. 4 s.
8-Io ). Desuden vi,ses Hav6rnefi-lnen, d.er i sommeren IgTl har
,fdet nye tilfOjelser
.t.

Jensen.

'9.

r(x,

I

Vi vil gd ned tiI mosens dstre ende og gd mosen igennen fra
0st nod syd. 0n mosens fugleliv - se andetste,ds i blad€t.
tirsdaa. lIdde i..SILKFBORG pA seminariet. H"ie.ilevei. kL. tg.?o.
i seninariets bioloeilokale.
I forrflret I969 startede Hans Skotte Mlller og Kjeld Ha"nsen,
Silkeborgl "0rnithotogiske
undersdgelser i Uidtjyllantt"
!"ggr
(0.U.M. ); et projekt, der s[uIle revider" a"o <Iavarende viden
om fugrenes for.ekomst i uidtjylland,
aant starte en llbende indaf da,ta. siden er detle arbejde resurteiet i frere pub-san-ling
likationer,
bI.a. 3 drsrapporter. Der vi1 blive fortalt
om dette
arbejde samt o,"r planerne for 0.U.M. i frentiden.

I
Pe1le Andersen-H"

369 er
45oo Knopsvaner pt ;;;;k"-iJia"pr"a"".
,.":..11::::..'?"I:t-:"":
juri-august
n6.ned.
Herved
har
nan tdei ei g"Ji i"autit
I
i

Knopsvanens feldningsmOnster og de nekani"r"I,.
sva_
nerne i de 6 uger de i'kke kan ityrr". Desuden vi1derdersikrer
b11ve fortalt on nasseringnerkni_nger i vintrene Ig62/6) og L969/7o (over
6ooo fugle) og result,ateine \eraf. En nange'a"ig
iop"fationsun:
derslgelse brandt-enker-trugende
svaner i io"a"jrii'ana
vir brive
ganmenlignet med de starkt afvigende
forhold
finder hos ko_
ronirugende svanerr sortr vi iser har undersogt nan
i Roski-1de F.jord,
b1.a. ved merkning med halsbEnd.
Endelig li]
om Lrsagerne tir frengangen i svanebe"pdrgsndlet
standen bl_i-ve
omtaL t og det vil blive disfuteiet"fr,r;_Lt"
faktorer
man kun'ne tenke sig kunne virke bestandsbegransende.
Foredraget
vil blive ledsaget af lysbilleder,
der bI.a. viser vore fangst
og unders0gelsesroetoder.
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r p& Jeren.
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Ja, s6 er vi n8et sd langt hen pE 6ret, at vi sd sn&t kan se
hvor der jo blandt 6stjyske ornitolohen ti1 EfterErsferien,
ger er. tradition
for at pakke rygsekken og drage mod vest ti1
treksteder som Hanstholm og BI6vand
Vi har i 6r tenkt os at foretage os noget i- ti11eg til dettet
nemlig at sarnle en snes aktive nennesker og drage af ti1
Vestnorge, niermere bestemt Jeren i Rogaland Fylke (veiI Stavanger). For at konme didhen, mE vi over med clen s6vel prisog Kriseksklusive ferge ne11en llirtshals
son fuglenessigt
tianssend.,Derpd en dejlig kFretur (26o krn) op langs den norske skarg8rd til Solavika, hvor vi- har opvarmede campinghytter stdende kIar. Ilerfre er der ca.2o krn til Jarens Rev afstand nordp6. ti1
ogsd kaldet Revtangen - og en tilsvarende
Stavanger.
hvilRev'et er nest kendt for sit udnerkede vadefugletrek,
ket ogsE kan Ieses af ringnerkningstallene
- f.eks. blev der
i. septenber mAned 197o merket l.ooo stk. A1m. Ryle -. Men pd
berarnnet ti1, er
det tidspunkt, hvor "observationslejren".er
vaclefugletrekket
- hovedsageligt Strandskader og AIn. Ryler ebbet kragtigt ud. Vi h6ber da ogsd p6, at der i hav- og
snafugletrekket
kan findes rigelig
erstatning.
I oktober prages LANDTMKKE? af finker,
d.rosIer, pibere (mest
Engpiber) og Euglekonge, ligeson der ogsd passerer en de1
Munk, Havesanger, Gransanger, nejser, spetter, Silkehale,
Stor og Lil1e Korsneb samt rovfugle. Af de fAtal-1ige, nen
stort set Arli€ie oktober-arter,
kan nevnes Ilvidbrynet Sanger,
l{vi,<ivinget Korsneb og smd. KrudtugJ-er.
Grdsfettel
HAVTRTIKKET er desverre ikke s6 godt kendt for oktober n6ned
- d_er er ilvrigt
ikke tradition
for intensiv "havobs"'pa
disse kanter, nen der foreg8r i hvert fald trafik
af yallenuk;
Sule, skarver og kjover. Dersom vejrguderne er rred og, skul1e der vere excellente'muligheder
for sk.r6,per og stornsvaler.
Transporten foregEr i privatbiler,
hvor de arne bilejere
vil
blive prenieret ned )j Ore pr. kn.
T.U3E.L.AE.

LQrdu.g 1l . okt ober kl

07.)o afg. .[RHUS
o8. oo afg. RANDERS
11.oo afg. HIRTSHALS

L4rdag 2o. oktober kl

1J.Jo ank.
16.1o ank.
17. oo ank.

HIRTSHALS
RANDERS
.[,RHUs

PRISen er desvarre h6j: kr. j5oroo (MAX) excl. kost. Grundet
de hlje fergepriser
har det ikke vzpr.et muligt i flrbte
ongang
at presse prisen.
TILIIELDfNG senest.na.dag 24. seDtenher til_ lokalforeningens
adresse postbox 184, 81oo .&rhus C.
Yderligere optysninger vir en uge senere brive tirsendt de
tilneldte.
Jens Kirkeby. {)6

I
t
I

pkrou*l
2". tirsalas. M6ale i .f RHUS. Naturhistorisk Uuseun. kI ' 1q ' ?o '
Oyck f ortef ler om DOF s ekspedition til Fergerne. Se nermere
i Fuglevern nr. {, s. 1l-}4.
-J"n
2'7

^-2A- 1 ardap/sdndas. Busekskursion tiI
Honsiholm

Stodil

tJ.

VESTKYSTTUR
27-2e oktober.

c
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Vi er helt sikre p6rat hvis Selna Lagerliiff
i sin tid havde haft rnuligheden, s& vilLe
afsted' oNiels Holgersen ikke have flgjet
ver Skandinavien pd ryggen af en g6s, men
istedet havale hun anbragt ham bekvent son
weekend-tur langs
deJ,tager p& efterdrets
Ittordsl-kysten fra Hansthol-m i nord. til Ejderstedt i syd.
Ihvertfald
er turen fagt op til at blive
et noderne gdseeventyrr oB ligesom Niels og
afgjort en masse interhans gds oplever-vi
essante ti-ng. Med fdlSende program skulle
chancen sandeli.g ogsS vere stor:
fra lrhus
Ldrdag norgen starter vi- tidligt
og kdrer til Hansthofm, hvor vi i de fOrste
par norgentiner
vil
studere norgentrekket
lted en snule blest fra vest er
fra E$!gg,.
et af vore bedste siornHansthol-rn afgjort
fugLecentre, hvor l-ornmer, suler og l{alIenuk
kan forekornme i overraskende antal og hvor
kjover,
nan blr holde skarpt udkig efter
Thorsh0ns
alkefugle
skr4per, stornsvaler,
' forekosrVed ringe bleest
og Sortgr6 RyIer.
nen
tiI genfugler
mer blot fE stormdrevne
fra Norgb vere
gald vi1 sndfugteindtrakket
sE neget desto bedre og havtrekket vere clonineret af ender, mdger og 1onn.er.
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I tte nerliggende fyrhaver er der nulighed
for-rastende
sndfugle og med noget helcl ogder rsster p6 Itanstholsd Laplandsvarl.ing,
rnen on ef terAret.
Turen 96r derefter ned langs Vestkysten ned
besgg p& cle kendte rastepladser for forskellige anCefugle. Fdrste stop bliver Y3-L
lclae,
der" er kendt for sine ander'store
ogs6 en
fl"okke af Pibeavaner og undertiden
deL blandede gas s6.eon SettgEs, Blisg6s og
Grdg8

Ircl

ro8

Vestkvsten.

s

.

Assertanse vil vi kun bes6ger hvis vejret
er roligt
og vi derfor eventuelt har reducer€t opholclet i Hanstholm en snuIe.

-T
Videre gelder besdget Bovlins
og llissun Fjorde rnerl rastende
kobbersnepper og ryJ-er, sant
flokke af Knopsvaner, Sangsvaner, Kortnebsges og Knortegis.
Her er det selvfllgelig
ogsE
mange ender, iser' bemerker nan
Gr&and, Pibeand og Spidsand.
Vester StadiI Fiord er de rriotr-gste
rasteplads
for den
Kortnebbede Gi.s (5 - f5.ooo),
men ogsd her treffes mange 6ender, iser Pibeand, Spidsand oE
Gr8.and, s&nt undertiden en deI
Krikender, Pibe- o6 Sangsvaner
cg lidt ry1er.
I Ri-nekobine F iord doninerer
Knopsvane, Sangsvane, Pibesvane og Knortegd.s.
Afhengig af vejrlig,
t'idspunkt
og meldinger
fra vore kontakter i Vestjytland
bliver sj-dste bes/g henlagt tif b-re_.""
el1er Fiil Sd.
Kortneebsgdsen
trekker vid.ere ti1 Ti,pperne og
Fiil
SO fra Vester Stadil
Fjord sidst i oktober og enten
skal vi altsi se dem komrne tiI
pa Tipperhalv6en
overnatning
eller
flyve
overnatning
ti1
fra Fiil- sO, hvor de tilbringer dagen. Begge serdeLes fas
cinerende syn !

Dagen afsLuttes
onkring
et
veldakket
bord, hvor vi slal
nyde et velfortjent
aftennAltid inden vi gdr ti. 1 ro.
Sdndag morgen starter vi tidIigt
fra overnatilingsstedet
t11 P.jderstedthalvden i e.,i slesvig og heromkring foregEr
der et vist trek af end er, vadere og Bramgas. pA engene
raster HjejIer,
Regnspover og
Bjerglerker.
Vi- opstger Branl
gSsens kendte rastepiadser pe
halvOen og opLever sikkert ogs& en del flokke af vadere. is€rr ses Hjejler,
Ryler og Kobbersnepper.
Pd vejen nordover igen forstger vi atter i Er at ft overblik over Hamburser Ilalliqer,
der
egentlig er
Brangleens
kendteste rasteplads, rnen indti1 i Er har vi- jo forel6big
kun stirret
ud i tdgen. Vi fdr
se - n6ske ligger der nogle
tusinde Pibeender eller Spidsender, hvilket
sl-et ikke er
usedvanli-gt.
Endelig standser
vi ved Hauke-Haien Koos og betragter
det nyldrende 1iv af
vadere og ender. Det bedste

{n

intttryk af dette sted f6r nan
ved at lrege referatet fra sidste &rs tur tiI Syctslecvig (se
Sdravnen I: 26-27).
ikke
Grenseboderne bliver
glent p6 hj emvej en. Ver kun
rolig.
PRAKTI SKE BEM/TRKNI NGER

:

norgenen og frokost lPrtlag. GunrnistOvLer og kikkert sant Serne
regntdj n6 medbringes.
I nedennevnte Pris er inkl-u deret: af tensmacl lgrclagr overnatning, morgennad og medbragt
frokostpakke sOndag og selv
fglgelig transPort.
Pi udturen kores over Randers
fra lrhus ned oPsanling vecl
banegirden i Randers k}. o4.Jo
Pe hjemturen kgres over Silkeborg, ned nulighed for afstigning her hen P.i efterniddagen'
Delia,gere fra disse bYer skal

nadpakke nedbringes tiI

s6leaIes enten kun ti-1 .[rhus
for afgang (si-lkeborgs deltagere) .-e11er fra lrhus ved afslutning (cleltagere fra Rernders). E11er der er busforbinde1 se Silkeb org-Randers.
Fra.&rhus af.{Er bussen fra Agne te og Havrnanif en l drdag mor gen kI. o4.oo og vi er atter
tilbage her didst Pl efterniddagen r s6ndag.
Turens pris 125,- kr. bedes
betalt
ti1 siroen 11o961 senest den 6. oktober.. De tilmelaie modtager udf6rlig+" Pro:
grarn son kontrol for deres
nen man er ve1indbetaling,
kommen til inden da at rekvirere program og skrive sig som
deltager, men PJ-ad.sen er ikke
be10bet
f6t
endeligt sikrel
for turen er indbetalt.
I{ilsner og vel nOdt

/PT

srLKEBoRc pA BeninPIi-e-tr H.i ei19v9.iL.Fl . 19'19
Filmaften. Der vaI blave vlE t z frtm' l.Orst
i biolocilokalet.
hvori man i Laplanct og de t 6de indre af Ig
ilr"s "Trrkf"gl"ne",
land finder ynglepladserne for en lang rekke.af .de tr:kfugle,
gon overvintrer i Dannarkr og soln det ved hjalp af ringnark.ni,n6en har vere t nuligt at f inde trekrut erne f or. -Endvidere
pe dere! vei
vises f ilnen "Storken,i, hvor man f 6IBer firglendsattrt
n6r de
fra vinterkvarteret i itritca, p& ynglepladien.
igen i eftersommeren samles for at 'lrage sydp6'

,o. tirsdag. rtde i

.
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En nEned i havfuglenes tegn. Ved Fornas trekker store neu,gder
alkefugle,
de nordiske ender er for alvor blevet talrige
og i
vestenstorne er det unagen verd at kdre t.i1 Vestkysten (Hanstholn
og Bl6vand), Vandstere har efterhEnden besat alle deres territorier.
Museun. kL. Jq.1o.
7. onsdaF. lldde i ARHUS, Naturhistorisk
Progranmet er endnu ikke endelig fastlagt.
Nernere oplysninger i, neddelelserne !
torsdas. lldde i- RANDERS o& KuLturhuset. Stenannssade 2. lokale 1.
0Ie Have.Jlrgensen, Ieder af sndfuglegruppen, viI fortelle
on de hidtige resultd.ter af snAfugfetallinger
i Danrnark, 1igesom optalLingsnetodikken
viI blive grundigt behandlet.
lled ).ysbiJ, leder.
ff. sgnaae. Eksku.
Se nermere i meddelelserne. Ved Tjele Langsg ses hvert efterEr store koncentrationer
af Sedgss og nange andefugle.
l?. tirsdas. l{o(de i SITKEBORG pA senina.riet. Hie ileve i kl. Iq.?o
i bicloeilokalet
01e Have Jdrgensen forteller
om smd,fuglegruppen. Se under d.
8.
1()e

i

14. ainsdas.
@
8.

MOde

i

pi synnasiet 81. ]91o.
fortell-er om smdfuglegruppen. Se under d.

GRENA

I8. sdndag. Ekskursion ti1 Fornes. se nermere j- meddel-eIserne.
Vi vil prgve at f6. et indtryk af det i reglen rneget store
aI ke fugl e t rek .
18. sOndag. Ekskursion til- "0dden" og Lysbro Skov ve4 Filkeborg.
llodested: ved silkeborghallen k1.. ll. oo. Turen afsfuttes ca.
kI. f6.oo
V-i-viI pE denne tur.ki-kke f idt pA de trak- og vinterS€ster,
cter p6 dette tidspunkt kan ses i skovene ornkring-silkeborg.
IIormLIt findes der her a]le de aIm. trekgesters6.som Lil1e
Korsnebr Grlnsisken, Donpap, Sjagger, Vindrossel samt blanCede nejseflokke. Der vil ogs& vere mulighed for Stor Tornskade
og Silkehale.
2o. tirsttas. Udale i SILKEBORG pE seminariet k1 . 19.lo ' i bicl oEi- (H je jleve;
)
loka1et.
56Fi-TEuornefi 1n bliver vist og der vi1 de::pd blive 1ejlig
hed til at stille nargd"ende spOrgsnel- +"i1 nogle -af lokalbe
styrelsens nedle;nmer, der vi 1 vere ti1 stede.
21. onsdap:. l[dde i IRHus. Natur4i stori gk Mu!eunl kl: -9 ! to.
D";-;f1 blive vist en film (encnu i-kke fastlagt)og <ier vil
derpE blive J,ejlighed til at sti1le nergSende spOrgsnel til. nogle af lokalbestyrelsens med.Lemner, der vi1 vere til stede.
22. torsdae. Mlde i RANDERS pe Kulturhuset. stenannsSade 2. 1okale
4.
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l--..

-r-rl{d.-

flo

LT

l

25. sAndap,. Bugekskursion ti1

SkAne.

0rnetur

25. november.
Snart er det de stcre vlngefangs tid.
Sokomplekset i Sydsk&ne er
overvintri-ngsomrade for en de1
Hav- og Kongeorne. Det b.eclste
tidspunkt at cpleve d-isse stolte fugle ligger i slutningen
af november e1ler forste use
sondae den

af d.ecenber netop for frosten
bind.er jorden, for i-ndtil dette tidspunkt er de stsrre sktrer
af Sedgees og mange Blisgees encL
nu forsamlet i onridet, og mullgheden for en g&stesteg in&n
juletid frlster @rnene, der iovrigt resten af vinteren nyder goclt af 5dsler udlagt fra
de storre girde.
Optellingerne vi-ser, at der
i onrAdet overvintrer overt 25
Ilav- og 25 Kongeorne og nesten
ligegyldigt hvor d6rligt vejrguclerne iovrigt opforer sig en
sidan efter5rsdagr €r nan normalt i stand ti-1 at f& en fem-
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It tn.

ti1-seks orne ud af busken. En
almindelig gr5vejrsclag ses ca
ti- og i fln solskin og en 1i1le snule vind til at bare de
tunge flyvere har jeg selv oplevet at se 2l forskellige orne pA en enkelt dag I
Musvige og L5ddenbenet Mu.sv5ge raster almindeligt i omriderne og ved de ostlige 1okaliteter er der gode chancer
for at se Rod Glente Endelis
bor vi vel f'or rovfuglenes ved:
kon'mende ikke glemrne at nevne,
at der i d.e senere Err har overvintret nogle enkelte eksemplarcr af dpn sim]dnp Stnro Slrrioorr\ rl.en selvfolgelig skal nan
I/Fra
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and, Troldand og Stor Skal1esluger raster i soerne, men de
er ret fAtallige.
SmAfugle ser nan sr jel.dent meget ti1. Lidt mejser, Gronsiskener, Fuglekonger og Bogfinker traffes i hegn og skove,
der dog i det store hele virker ret fugletonne. Tll gehgeeld fir vi sikkert lejlighed
til at onleve den v&vre Li1le
7. tirsdag.

Serrrrvurvr

me skove.

Turen fgrgAr i bus med afgang fra A"]t"" Iardag af ter:. I
Skanierborp: ( ti1s1 utningsfor'bindelse fra Silkeborg), Horq6hq

llo'i'l

a

Orlanrp

n<' indti

l

vi1 der vare rnuliELii--^iGiTi.o
'^"*re
Progran for turen kan rekvireres fra. lokalafdelingen.
Prisen for tureryer !5,- \1-'
de
ten sorn feergeolerfarterne vla
Storebalt cg Crsund.
Sidstrevn'lci'1
KnudsLroved

io s-t-.cd er dcr
iqhcr!
1jr+ r,,r ^i_ndl"-ob.
^+
-^-^ lruL
av
6ptg
Jursl
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Befobet indbetales ti1 gi-ro
11 09 61 senest I 06. novenrEi;
Husk bag pa modtagellal'-pcner at
anf or e no j agt igt opsamli-ngs st ed
De tilmeldte modtager enieligt
r?a,ortm

fnr

trrren

no

herr,i

er

anfol.t eventuelle aftaler ned
hensyn ti1 opsamling underve;s
pA ruten.
Ve1 Modt. Peter Tflcrrsen,

M/de i GRENi pd gy,nnasiet kl
d. 2o.

samme program soin for

rl2

Flagspette, der er ynglestandfugl i SydskAne, og meske horer vi dens storste slaegtning,
Sortspat'r.:n, hvis'l stemrne ofte
ocnnor,hrrrd er st i heden. i ie tOm-

rg.lo

En "ddd" m6ned, bortset fr& vintersm6fugle son Vandgterr IIalenejser Grdnsisken, Snespurv n. f1. + JuIeg6sen. . .
I.

,,@

andetsteds i blatlet.
slndae. Ekskursion til Ranalers F-iord. Se nernere i n€aldoSe on AIr6' s fggleliv

2.

1e1 serne
onBalaa. ltrdde

i IRHUS. Naturhistorisk ltuBoun. k1 . lq.jo.
Lysbilledaften. A11e foreningeug nedLenner er velkonae
]eveJser. P6 f o'rhind ved vi, at der.vigea billetler.fra
llarokko, 0staf rika tn. d.
9. s6ndec.Ekskursi,on til Funder l- ICitested: danbruget"ved
Funder Stationsby k1. Lo. oo. Tur6-n. efslutt€B ca. kl. 13.
Funder.[ har vist sig at vers en af Daam.erks bedgte Vandsterelokaliteter,
eileclee at Dan pll en enkelt aag ten ic.
op til en halv snes stykker p6 stedet, Ligeaon.Bjergyip=
stjert er a1m. overvintreade langs len. Dir viI vrrc go-:

5.

ut

9.
GOD

114

de mul,igheder f or I sf ugJ, ved d.embruge'", ligesorn alle al-m.
vinterfugle kan ses. Husk vandtat fodtdj!
sOndag. Ekskursion til lrhus l. -t(odested: Pinds MaIle kl-.
lo. oo. Turen afsluttes ca. kl. f2.
specielt Vandstar.
Mange vinterfugle,
J UL
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Ederfugl ad. I
Fotos: Merete Thaarup Jepsen

Den omtalte

En Kongeederfugl
( Sonat eri a
spectabilis)
ad. I blev 12.
februar d.6.
skudt under dvkandejagt meIIem Issehoved og
Sletterhage
og indleveret
tii
Naturhistorisk
lfuseun i lrhus.
Fuglen var.i god foderstand og
syntes ikke at fejle noget.
r nuseets saml"inger fi.ndes
yderligere
et jysk eksemplar,
nenlig
en I* drs juv. d, fra
19. januar 193o og ligeledes
fra
farvandet
ved fssehoved.
If6Ige SaLomonsen:
0versigt
over danske fugle, 1963.betegnes a.rten zon. tilfaldig
vintergest
med 2o danske rekorder; deraf 17 ved SjElIande

kyster, 1 fra Grrnsund, I fra
Lillebalt og I fra Seby.

Preparat:

Kongeederfugl ad.9
K. E. Jakobsen.

Derti I . kommer sA 4 iagt tagel ser af nyere dato (DofT 64.
6"g. side L)7) z Sjelland
I,
Bornholn I og Fyn 2.
Santlige
forekonster hovedsageJ.i.gt fra d€cenber - februar.
Den nye danske rekord falder
irvrigt
udDerket i tred Ded
den i STERI|A nr. 2I97lside
8l
omtal te
invasion
vinteren
1972/7) Iangs l{orges vestkyst.
Begge de ontalte gstjyske eksenplarer
er at se i museets
udstillinger.
Jene Kirkeby
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IKKE sA.LGE?HVA'SKAL
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D€N 3ORO

HAR BRUG FOE

mA man
pA stranden. altsA ltvic
n&UUf
man €r tll fods, ,rvls
det kun er et kortvarigt ophold,
hvls der or mero and 50 m tll normeste beboelsq ivis der lkke gror
blomster eller bueke. t vis der
lkke er grsnsvar, hvis det ikke
er en gammol have, der gAr
ned tll vandet, hvis man opfsrer sig panl og hvls man
ikke hellere vil gA hjem, hvor
man kan sldde i fred
uden at have en lwbog
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parat hele
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EN KLAT I HARET ER BEDRE
TI PA FR,AKKEN ! tf

igen i januar/februar neste
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