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DANISK ORN]TTIOIOGISK rcREN ING

virker flor at fremme kendskabet til oq interess.n for fugle, og at
beskytte vor hjemlige fuqlefauna gennen udgivelgen af tidsskrifter,
Jpretholdelse af et bibliotek samt afholdelse af møder og ekskur-
sioner.
Kontingentet er kr.72r- årligt og for juniornedlemmer (under 18 år)
kr.48r-. Indmeldelse kan iinde sted ved indbetaling af kontingentet
på girokonto 7 00 08 39. tlovedafdelingens adresse: Fælledvej 9,
2200 København N. TIf. (01) 35 86 63.

LOKALAFDELINGEN FOR ÅRIII'A AMT
står fur fof."i" arrangementer, Der afholdes mødef, og der foretages
ekskursioner til ornitoloqisk interessanle områder, både inden- oq
udenfor amtets grænser.
Lokalafdelingen udgiver deLte bJ-ad, der udkomner to qange årligt i
et oplag på 650 eksemplarer.
Alle DOFrs medlemmer kan cjeltage i tokalafdelingens arrangementer.
lvledlemmer indenfor Århus Amt modtager SØRAVNtN vederlaqsfrit, for
øvrige medlemmer koster et abonnenent 10r- kr årli9t.
Henvendelse til l-okalafdelinqen sker til - Dansk 0rnitholog.isk For-
ening, Lokalafdelingen for Århus Amt, Viborgvej 29, 8000 Århus C.
Girokonto 5 5l- 09 61.
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rMEDEFI
IYIØD[ PÅ NATURHISTORISK IYIUSEUIVI:

oNspAG 17.3 - 1976 kl. 19.30.

Tommv Dvbbro: Resultater afl Atlas-
pro;åltel. Nu da undersøgelsen er
slutrvll vi få en samlet oversigt o-
ver dens forløb og resultater.

7.4 - 19. 30

Per Bomholt: Rovlugleundersø9e1ser på
Koldj-ngegnen. 0m metoder og resulta-
ter i det store projekt,, der nu har
l-øbet i flere år.

2I.4 - 1976 k1

Poul Hansen, der står lor Naturhisto-
risk lvluseums dyrestemme-arkiv, gen-
nemgår ved hjælp af lydbånd de mest
almindelige sangfugles stemmer.

ONSDAG 1976 kl

lvløDER: VIEORGV[J 29

ONSDAG 10.3 - 1976 kl. 19.30.
N UGLERtr

Jørgen Laursen fortæller om de dan-
ske ugler samt om de undersøgelser,
han selv har foretaget i amtet.
8enærk: lvlødet er flyttet fra d. 17.
marts, der var annonceret i sidste
nr. af JøRAVNEN.

IVIANDAG 22 .3 - L976 kL " 19.30.

lvled gennemgang af forskellige optæl-
lingsmetoder ti1 yngle- og vinter-
fug1e, samt eksempler på praktisk be-
arbejdning af daia ti1 populations-
index. Hans Ul-rik Skotte l\øll,er.

0NSpAG 24.3 - 1976 kI. 19.30.

"IÅGER0G-IqETqBU
Bjarne BerteI qennemgår ved hjæLp- af
bilLeder og tegninger vore mågers og
terners kendetegn.

ONSDAG 28.4 - 19'16 kl. 19.30.
il]f 

O VFI-J GLE II

PeLer Thomsen gennemgår ved hjæ1p af
lysbilleder vore rovfuqles kendetegn.
På dette møde kan vi flå afklaret'al-
le vore problerner vedrørende rovfug-
'I cnc - så rrr' stån nndt rustede tilv_'
Skaqen-1e jren.

oNSoAG 19.5 - 1976 kr. 19.30.
N SØNDERJYLLANDN
Som .bptakt til turen til Sønderjyl"-
land og Nordtyskland orienterer Niels
Aagaard og Peder Jacobsen om lokali-
teter, vi vi1 besøge og om fugle, vi
håber at få se.

Desuden er der åbent På Viborgvej
hver tirsdag indtil skolernes som-
merferie fra kl. 19-ca. 22, hvor vi
sidder og snakker om, hvad den oPta-
qer os, og hvor a1le er meget velkom-
ne ti.I at slæbe lysbilleder med. Vi

.har nu lået et lysbilledapparat, dJr
altid vil væce tilstede om tirsdageru

30.
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Vejlby Nord er nogle flade områder et par kll-ometer nord for Århus. Onrådet var
oprindeligt en fjord med enge rundt om. Senere blev der drænet, så der i stedet
kom en å med omliggende marker. Men det kan stadig hænde, at srnå områder bfiver
oversvørnmede, og de er da sammen med Egåen nogenlunde fourageri-ngsmuligheder for
ande- og vadefugle. De to fuglegrupper er dog kun repræssenteret af få arter og

i et favt antal.
Engene og narkerne i området tiltrækker også hønse- og rovfugle. Her kan man og-
så det neste af året se store flokke af måger, hvilket nok skyldes lossepl-adsen
ved Lystrupvej, hvor mågerne tilbringer megen ti.d.
Hen over området går der en jernbane, som er hævet på en læmning. Denne er et
udmærket observationssbed, idet nan derfra har udsyn over det meste af Vejlby
Nord. Dæmningen er på begge sider bevokset med'qange tjørnebuske, og her kan man

om vinteren se store flokke af Sjaggere og Vindrosler.
Der findes mange måder at komme ti1 Vejlby NorJ på. De fetteste er af de markve-
je, der udgår fra Lystrupvej og Mollerupvej (mærket I og 2 på kortet). Der skal
dog her benærkes, at bilkørsel hverken er tilladt el}er særlig behagelig på ciis-
se markveje.



på grundlag af obserr-ationer i 1974, 75 oe 75 er der i det følgende udarbejdet

an I isi.c ower de fuøle- der er set i o-rådet.--- - -*:**-
Iorår og sonmer:

Fiskehejre, Knopsvane, Gravand, Krikand, Gråand, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfa1k,

Aftenfalk(J d,. L4/9-75), Grønbeqq.t Rørhøne, Dobbeltbekkasin, Svaleklire, Stor-
præstekrave, Hvidklire, Mudderklire, Hieile, Strandhjejle, Odinshane(f d. fB/B-

75), lrm. Kjove(1 d. 28/8-7r)' splitterne, Skovhornugle, Mursejler, rsfugl, Rød-

rygget Tornskade, Synkefugl, Sortstrubet Bynkefugl(1 d. B/1-7r), Engpiber, Bjerg

-vlpstjert, Stil1its, Rørspurv sarnt de almindelige skov- og rnarkfugle.

Efterår og vinter:
L111e l,appedykker, Sangsvane, Grågås, Krikand, Troldand, Gråand, Musvåge, Spur-

vehøg, Tårnfalk, Grønbenet Rørhønet Dobbelt Bekkasin, Vibe, Svarbag, Sølmåge,

Stornnåge, Hættemåge, Mosehornugle, Stor tr'1agspætte, Vindrossel"r Sjaggerr Sang-

ilrossel, Iuglekonge, Engpiber, Silkehale, Still-its' Bjergirisk, Gråsisken' Iom-

pap, Gulspurv, Snespurv sarot de almindelige skov- og markfugle.

Peter Brostrøm.
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TurBn foregår i privatbiler med start fra viborgvej 29 Løtdag morgen kI. 5.00"
Vi vil på årnn" åk"ku""ion bl.a. besøge Fornæs oq Gjerrild-skovener. hvor der på

denne årstid er gode chancer for et pænt rovfugletræk.
Ekskursirlnsgebyr 20r- kr., der vit blive brugt til dækninq af benzinudgifter for
kørende bet;I€; på iuren. Tilmelding inden 20. narts, hvor du bedes anføre om du

ønsker kørelejliqhed e1ler har ledige pladser i bilen.
Leder: Jørgen Laursen.

KYSING FJORD 4.4 - }976.

fkskursionen starter kI. 10.00., og vi mødes ved Norsminde Kro, hvortil der går
bus fra Århus Rutebilstation kI. 8.50. Oer vi1 sandsynligvis være muliqhed for at
se de fl.este afl vole andefuglearter samt flere nyankomne vadere. Endvidere vil"
del være enkelte rastende Dov- oe småfuqle.
Leder: Torben Bøgeskov.

TIPPEFII\IE
BUSEKSKURSION TIL TIPPERNE 25.4 - 19?6.

Vi vil satse på at qennemføre denne tur som busekskursion, og prisen bliver da
40r- kr (it<t<e Sor- som nævnt i meddelelserne).
Vistarterfra4g!c.!.@'!'søndagmorgenk1.7.t]0ogkørerdirek|eti1
Værneengene og Tipperne, hvor der er mulighed for mange ande- og vadefugle. I
forbindel-se med ekskursionen besøges ti11i9e området omkring Gaf-søerne og andre
aktuel-1e lokalitetex.
Tilmelding sker til lokalafdelingens adlesse inden d. 10"4r deltagerne vil der-
efter høre narmere.
Leder: Jiirn Eskildsen.

ALRø 2.5 - 1976.

-*tt"*"" 
"*e flokke af rastende vadefugle, især Lille Kobbersneppe.

llødested: Alrødanningen kl. 10.00.
Leder: lJiels Aagaard.

I
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SALTEN Sø 9.5 - 1976.

Ekskursionen foregår i privatbiler og stalter kI.6.00 fra viborgvej 29. TuDens

pris er 15 kr, som betales til lederne undervejs. Tilmelding skal ske til lokal-
afdelingens adresse inddn I.5 med oplysning om, hvorvidt man selv er kørende al-
ler ønsker kørelejlighed. På turen vil vi besøge Salten 5ø, KuLkær 5ø samt sko-
vene i området ved de to søer. Der vil være mulighed for at se mange florskelli-
ge rov- og småfuglearter bl.a.: Fiskeønn, |iusvåge, Spurvehøg og Duehøgr IslugJ- t
Grønspætte, Vendehal-sr Hedelærke m.m.
Ledere: Torben Bøgeskov og ole Thorup.

\|VEEKEI\ItrI P-T HJELM

HJEL|YT 22-23.s - Ig?q.

som en aktuel opføIgning af Kjeld Hansens aDtikel- om Hjelm, afholder vi i lJeekeF

den 22-23 maj en minilelr på øen. Vi. tager til Hjelm fredag den 21. om aftenent
oq vil forlad3 øen igen søndag eftermiddag.
Overnatning vil ske på fyretrog deltagerantallet vil derfor være begrænset. t4an

skal selv medbringe sovepcse og soveunderlag. ltladen medbringer vi også selvr da

det vil være umuligt at købe noget på øen.
Under opholdeb vi1 vi føIge Kjeld Hansen og de andre ringmærkeres arbejde 09 se

på de rastende småfugle.
irrisen for deltagelse på lejren vil være afhængig af prisen på transport til o9

fra øen. Tilmelding ti1 turen sker ved indbetaling al den foreløbige pris kr ?5r-
til giro 5 51 09 61, OOF, Viborqvej 29r 8000 Århus C.

Peder Jacobsen

o
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I SKAGiEN
SKAGEN 13-16.5 - 1976

Skagen, Europas bedste forårstræksted, skal man tiL mindst en 9an9 om året,. Vi
arrannpnpr en lp ir nå lnl.-ri|^fh^ i D, ^-d--^€--iph lj-16-q mnd afn-nn fna \tihnrn-FU !u^afruELE'r r uEUcuo9rl
,,d i oo +^r-/-^ -fr-^ .1. lJ-5 kl" 19.0r1.
De store tal af de fleste rovfuglearter kotrmpr i april, men t,er -idt i naj er
der (specielt i østlige vinde) store chancer for pæne taL af Lærkefalk, Dværgfalk
og Fiskeørn, de fØrste Hvepsevåger ankormpr ved denre tiorog endnu er der et pænt
træk af arter som llusvå9e, fjeldvå9e, Spurvehø9 og B1å nærl-ø9. Fllers er det ti-
den for overraskel-ser, og i krattene rundt omkring er der masser af småfugle.
n1'lo rl ic<o f,ar'linhodor r,-^ L^-r.,,^- F^- 1^c --- i-iF-+-1^- ^'r^- il,dr I Ltd!.

tilmeldt sig skriftligt inden 1.5.
Tidligere er ofientliggjort priser på 150r- 09 170r- kr, men ruren skull-e uden
uheld kunne gennenføres for de 125r- også afhænglgt af, at der LilmeLdes privat-
biler nok. Prisen er uden mad, men j-ncl. kørseJ- og overnatning på vandrehjem.
Plan bedes ved tilmeldingen opl-yse, hvor manqe ledige bilpladser man har, eller om

man ønsker en bi1plads. Bilføreren honoreres med 0r15 kr. pr kørt km.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til foreningens adresse: Viborg-
ue:29,8000 Århus C - lvlEN HUSK TILIvTLDING INDEN l-.5 af hensyn til- pladsbestil-
J.in9 på vandrehjemmet.
Ledere: \ipls aagaard, Toroen'Bøgeskov, Jørgen Laursen og CIe Thorup.

NB: Læs nærmere om sj.dste års Skagens-tur i Søravnen 1975:1" I og 1975:2 52"
0nsdag d, 28.4 mode på Vi.borgvej om rovfugJ-e ved Peter Thomsen.

I
01e Thorup



trÅ TYst< vteitr:
BUSTKSKURSION TIL SØNDERJYLLAND-NORDTYSKLAND 5.6 - 1976.

Denne busekskursi.on Li1 qrænselandet starter fredag aften d, 4.6 kI. 23.30 fra
Agnete og Havmandenrhvor vi er tilbage sidst på eftermiddage.n d.5.6. Der er mu-

lighed for opsamling mellem Arhus og Kolding.
Ruten er endnu ikke planlagt i enkeltheder, men hovedvæqten vil blive lagt på de

2 lokaliteter Vidåen-Rudbøl Sø og flauke-Haien Kooq (også kaldet Schlijttsiel). Ved

Vidåen er der sLore rØrskovsområderr hvor RØrdrummet og Rørhø9e holder tilrog i
gode år er der også Plettet Rørvaqtel og Savisanger her. Ved RudbøI Sø holder
5ortterner ti1, desuden er der chancer for ændet. Hauke-Haien Koog er en stor
lavvandet sø i marsken liqe inden for diqerne, og er nok den nest ornitologvenli-
ge fokalitet af de store rastlokaliteter på ve'tkysten. Her befinder sig mange

vadefugle og ænder bl-a. Knarand i stort tal, desuden SorttPrne og andre sump-
iugIe.
I onrådet er l'edehøqen og Storken almindelig, og vi skal være uheldige'om vi ik-
ke får flere eksenplarer at se inden vi når hjem.
Tilmelding skal ske senest 21.5 ved at indbetale 80 kr. på vor girokonto 5510961

Viborqvej ?9r8000 Arhus Cr hvorefLer nærmere oplysninger vj.1 blive tilsendt.tnd-
videre kan man tilmelde sig på introduklionsmødet til turen, onsdag d. 19.5 kl.
19.30 på Viborgvej.
t odono. Nliolc Aan:anrl on porion lå.nheFn,!fefu i,q9eq!e

^^ -^- -l+ii -A- ',i eLål errd fnn- ug ruirr olLfu, rror g!w[sL'l

HUSK PAS

KENDEFI trIIJ VADEFINE ?
IL]EEKEND-TUR_TI!,3QER TANGE oc N0RDVESTJYLLAND 13-15.8 - 19?6.

På denne tur vil der være eminente nuligheder fcr at Lære vore vadefuglearter at
kende, også de sværere og mere sjældne arter (evt. Kærløber, Tredækker og 0dins-
hane ).
r/i frnon åf.+o.l fnodå. aften d. 13.8 k1" 18.30 fra Viborgvei, og der vil være mu-
liqhed for opsamling undervejs langs ruten Århus-Viborg-Holstebro (man må bare
selv sørge for hjemtransport lra Randers eller Århus sønda9 aften.)
Vj. overnatter ved Agger i telt, hvor vi efter ankomsten fredag aften, kan hyqge
os over en kop kaffe eLler te. Lørdag formiddag viJ- vi 9i os god tid til Agger
Tange, hvor der på bredderne langs søen plejer at være artet som Stor og Lille
Præstekrave, AIm,-, Temmincks-, Dværg-, Islandsk- og Krumnæbbet RyIe, Stenvender
og mange andre vadefugle-arter. Vi vi1 da meget nøje qennemgå de enkelte arters
kendetegn.
0m eftermiddagen viL vi køre en tur nordpå til Vejlerne, hvor der også er gode
muligheder for vadefugle samt rovfugle og måske et eller andet hit.5øndagkanvi
tage nogenlunde de samme IokaLiteter + måske ulvedybet.
Jeg regner med, at turen kan gennemføres lor 90r- kr pr deltagerr som betal-es
ved afgangen. skriftlig tilmelding inden den ]r.,1Q, hvor man oplyser, om man har
Iediqe bilpladser eller ønsker en sådan, desuden om man har telt og i givet iald
til hvor mange personer.
Udstyr: Det ville være en fordel med primus og grydesæt, herudover gummistøvler,

samt brød 09 pålæg el1er lignende.
Leder:0le ThoruD.

s
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tl.7 - 31 "f,El xgt75

Følgende har bidraget til Århus Amts lokalrapport for 2. Halvår 1975 :

Carsten Andersen (CA), Christian Andersen (CHA) , Jan Andersen (JA)'

Mikael Anker (MA), Claus Bech (CB), Ulf Mich. Berthelsen (UMB), Hen-

rik Brandt (HB), Peter Brostrøm (PB), Torben Bøgeskov (TB), Flemming
Christensen (FC), Hans Christoffersen (HC), Steen Alb. Elborne (SAE),

Henning Elgård (HE), iUogens Erlandsen (ME), Per Grøn (PG), Georg

Guldvang (GG), Jørgen Hammershaimb (JH), Kjeld Hansen (KH), Lars
Hansen (LH.), Finn Lund Henriksen (FLH), Allan Jannicke (AJ), Jørn Ves-

tergård Jensen (JVJ), Else Juul (EJ), Jens Kirkeby (JK), Henning Lykke

Larsen (HLL), Jørgen Laursen (JL), Finn B Mogensen (FBM), Kaj Nissen

(KN), Søren Brinch Petersen (SBP), Hans Pindstrup (HP), Bo Rasmussen

(BR), John R Rasmussen (JRR) , Hans Henrik Schou (HHS), Søren Skriver
(SS), Jette Sperling (JS), Erling Sørensen (ES), Peter Thomsen (PT), OIe

Thorup (OT) og Niels Aagaard (NA) foruden Dansk Ornithologisk Forening
(DOF) og @stjysk Biologisk Forening (Øef1.
Indsamling, bearbejdning, renskrivning på IBM- maskine ogoalt andet arbej-
de, der har krævet blot det 'mindste besvær er udfØrt af NA ' det @vrige af

10
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Man vi1 hurtigt bemærke , at stilen i denne lokalrapport er ændret en del

i forhold til tidligere. Baggrunden for disse ændringer er et ønske om at

skabe en rapport, der både er mere læseværdig for medlemmerne og mere

brugbar som grundmateriale ved videre bearbejdelse.

For en lang række arter gæ1der, at lokalrapporten hidtil har givet et meget

dårligt billede af forekomsten i amtet. Væsentligst fordi indsamlingen af i-
agttagelserne har været helt tilfældig. Det har været op til de enkelte ind-

sendere at af.gøre hvilke observationer, der var interessante nok til at blive

videregivet til lokalredaktøren. Resultatet var, at arter som f. eks- Stor

skallesluger, Hvepsevåge, Skovsneppe og Snespurv blev rapporteret af nogle

iagttagere, men ikke af andre.

vi har derfor opfundet et begreb, vi kalder indsamlingsarter. Af disse arter

- der er forsynet med et n I il i artsgennemgangen - Ønskes fremover ALLE
observationer indberettet til lokalredaldørerne.
Det er tanken løbende at foretage småændringer j. listen over indsamlingsar-

terne, og nye forslag eller kommentarer ti1 artsvalget er yderst velkomne.

Vi er naturligvis også stadig meget interesseret i de arter, der forekommer

sjældnere end l-arterne, men dem regner vi med, at folk sender ind under

alle omstændigheder. Af almindeligere arter vil vi stadig gerne hav-e mere

specielle iagttagelser: store flokke, særligt sene eller tidlige eksemplarer,

overvintrende og - somrende fugle , o. s.v. Men fØrst ogofremmest er vi
altså interesseret i at få samtlige observationer inden for Arhus Amt af I-
arterne, der altså er mærket il I n i artsgennemgangen.

Fra nu af kan undskyldningen med, at f den smule kan da ingen interesse

have rr ikke bruges. Alt skal ind. Til gengæld påtager vi (undertegnede) os

at yde rapport/rerne retfærdighed ved at foretage en bearbejdning på amtsplan

af de indkomne observationer, såIedes at man .fremover stort set sku11e kun-

ne undgå den hidtige hovedlØse opremsning af materialet. Et forsøg på en så-

dan behandling er foretaget i den nærværende rapport, men resultatet er endnu

ikke helt titfredsstillende , frem for alt fordi der er a1t for mange, der ikke

har sendt oplysninger ind.

observationer fra perioden 1/1-30/6 19?6 skal være os i hænde senest 15/?.

De stiles til rt Rapportgruppen, DOF, Viborgvej 29, Sooo Århus C 'r eller
afleveres personligt ti1 Peter Thomsen eller

Niels Aagaard.
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Sortstrubet lom (Gavia arctica): 11/10 I Fussing Sø (JRR) er J.angt inde i
landet for denne ellers så maritime art. Øvrigez 2llg rKysing Næs (HLL),
9/71 1 og 26/71 3 Fornæs (OT,NÅ m.fl.), alle traekkende ex..

Rødstrubet 1om (Gavia stellata): t4l1,Z I rst. Fornæs (HLL,ES).

A1m, /Hvi44æbbet islom (Gavia immer/adamsii): 8/11 1 Fornæs (HLL).

Lom sp. (Gavia sp. )3 79lto 2 crenå-Anholt (CL), 22 ltl 1_2 Kattegat Øst
for Hjelm (TB,JL,OT,NÅ). Endvidere fra Kysing Næs:21/9 3 (HLL) og
9111. 1(HLL) ;og fra Fornies: B/11 9 (HLL), gltl I (LH,F,B,HHS,SS,OT,NÅ),
26177 I (o-, -rÅ1, 7l12 20 (HLL). Ifllge undersøgelser over oliedraebte fugle
.-rusL i tresserne er forholdet sort-: rød- 1om i Kattegat lig g: 1 (Danmarks
Natur, bd.3).

Toppet lappedykker (Podiceps cristatus): Et par store rastetal 14/9 150
MossØ (ss), 14/9 50 salten Langs6 (ss) og zrlg s0 Gudensø (Hp). Fåtalligt
trækkkende til pr,nov ved Fornæs og Kysing Næs (HLL).

Gråstrubet lappedykker (Podiceps griseigena): Fra Djursland meldes om 3

5mgJ.epar i Ti.llerup Sø (LH,SS) og 1i Skaf6gård Sø (CB)..Øvfige iagttagelser:
l3l7 Iw Egehoved,Alrø (NÅ), 2tlg t Gudens@ (Hp) og glrt I trk. Kysing
Næs (HLL).

Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis); 16/8 3 Kysing Fjord (GG)
(se også nedenfor), 1419 l Mossø (LH,SS), 31/10 f Emborg Tange (HLL)
og 30/11 I Veng Sø (HLL).

sorthalset/Nordisk lappedykker (podiceps nigricollis/auritus): 20/8 1N Kalse_
made Rev (uÅ) og 2418 z Kysing Fjord (ME) må vel alre årstiden taget i
betragtning formodes at have været Sorthalsede -.
Li11e lappqdvkker (Podiceps rufico[is): største rastetal rzllo 104 Kysing
Fjord (FLH), Iagttagelser nov-dec : 9/11 L Ramten-Dystrup SØ og I Fuglsø,
Mols (PB,LH,HHS,SS,OT,NÅ), 14/12 2 Kysing Fjord (DOF) og 29lIz z
Kysing Fjord (PB).

Sule (Morus bassanus): 4l1O 5 i"O. 
"o.rr*" 

(HC). Arten er almindelig i det
nordlige Kattegat i slutningen af sep, specielt ornkring Læs@.

Storskarv (Phalacrocorax carbo): Nogle træktal; Kysing Næs: 16/8 1 (HLL),
ztls 13 (HLL). Fornæs: slro 23 S (LH,ss), s/11 45 (HLL), sllL 5 N + 23 s
(PB, LH, HHs, SS, oT, NÅ) og 14 | tz b (HLL, ES).
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Fiskehejre (Ardea cinerea): De største tal fra Kysing Fjord: 14/g ,, trOl,30/8 55 (cA,FBM), okt-nov op til ?5 (cc) og 27112 50 (Hrl).

Hvid stork (Ciconia ciconia): g/8 3 overtrækkende Århus banegård (HLL),
8/8 3 Højbjerg (J.Holm) - der turde vist være tale om gengangere _,
l0/ 8 I Bodiismølle (medd. til Viborgve j) og 271 a f Årr,us no"J ttBl.

Sort stork (Ciconia nigra): med.aug Z ng"ns (medd.til NÅ) og ca. 2l/g
2-3 Feldballe (lokal jæger til JL). Disse formentlig identiske iagttagetser
falder fint i tråd med en masseinvasion over hele landet i sidste halvderaf august' som årsager er bl. a. nævnt periodens kraftige østenvinde (det
skulle da være polske fugle) og nogle atore skovbrande på Lflneburger
Heide (nordtyske fugle).

sangsvane (cygnus cygnus): 2glro 5 (r juv.) stubbe sø (BR), ult.nov iart ?
trækkende Viby (pT) og 29/12 5 Allinge Sø (JL).

Pibesvane (Cygnus bewickii): ttlt} Z (cc) og tglt} 4 (JA) Kysj.ng Fjord.

Sang-/Pibesvane (Cygnus cygnus/bewickii): f2/fO 2 Kysing Ejord (FLH) (se
også ovenfor) og l}l12 2 Marselisborg Hospital Århus (AJ).

Grågås (Anser anser): Ynglepar i Bjerregrav Mose:29/6 2 ad,5 juv (EJ),
(desuden 2914-1973 2 ad, c. 10 pull smst. (EJ)). Fra trækket2lzl? 24 rst
Arrø (NÅ), 2Ll7 ts WSW Egehoved,AlrØ NÅ), 26/? I Begtrup Vig (JH),
2817 4 Hassenslr (JHI, zglT t2S SØby nev 0qÅ), 6/9 I Hassensør (BR)
og zllo 6 Vejlby Nord (SS).

Blisgås (Anser albifrons): t6/ll I juv Kysing Fjord (DOF) er første iagt-
tagelse fra amtet i mange år.

Sædgås (Anser fabalis): b/tl 1 SW Vejlby Nord (SS) og 2tltt I Løvenholm
Skov (JH).

Knortegås (Branta bernicla): tzltO 1Kysing Fjord (DOF,FLH).

Gås sp. (Anser/Branta sp.); tgl} 4 Vejlby Nord (SS) og l4llz 2 trk.Fornæs
(Sædgås/ nusgås) (HLL, ES).

Største rastetal l3/10 S0o Kysing Fjord (JA).Gråand (Anas platyrhynchos);
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Spidsand (Anas acuta): Fra Kysing Fjord: 7Sl 8 2 (TB), 23/8 1 (LH), 12/10

6 (FLH), 22lro s (PF]), 27 112 1 (HP) og 29112 1 (PB)' Endvidere 2rl9 34 r*

Kysing Næs rr største antal her i år tt (HLL)'

Krikand (Anas crecca): Største rastetal l4lS 2Oo Kysing Fjord (JA)' hvor

derendnu2T||2var10ex.(HP)'FåtalligttrækkendevedFornæs(LHm.fl.).

Atlingand (Anas querquedula): Ingen iagttagelser' j j

pibeand (Anas penelope): stprste rastetal fra Kysing Fjord: 12/10 1000 (DoF),

16/111000(DoF)og27||24o0(HP).FlereendnormalttrækkendevedKy-
sing Næs, flest 21/9 321 (HLL). Samme dag (21/9) trak 120 over havet ud

for Randers og Mariager Fjorde (JRR)'

Skeand (Anas clypeata): Kysing Fjord: 23/8 2 (øBF')' 241 I3 (ME)' 12/10 6

Gr,Hl, 13/10 15 (JA) og 2olro 4 (PB). @vrige obs': 217 2 (pat) Kalsemade

nev (uÅ) og o/ro 3 stubbe sø (BR).

Taffeland (Aythya ferina): 2 par med unger i MØrke Kær (CB) ' De største

tal fra Kysing Fjor<t: 13/10 150 (JA), 11/12 115 (OT,NÅ1' r+7rz 150 (DOF)'

Hvidøjet and (Aythya nyroca): Igen i l9?5 har vi haft en adult han i Giberå

ved SkovmØllen. Den flyver fint og er meldt fra både Brabrand 36 tLlz og

Fulden (ult. dec)' Rygter vil nu vide at den stammer fra en privat opdrætter

i Fulden, men bekræfteise mangler'

Troldand (Aythya fuligula): ? par med unger i MØrke Kær (CB)'

Antal over 400 i Kysing Fjord: 16/11 400 (DOF)' lll12 43o (OT'NÅ)'

r4lr2 650 (DoF) og 27112 40o (HP).

Bjergand (Aythya marila): 30/11 t hun (PB) og vl12 1 (DOF) Kvsing Fjord'

Trækkende ved Fornæs 8/11 I (HLL)' 26lll I

l4l 12 I (HLL,Es) sarJ.lt 22f ll 2 i Kattegat øst

Ederfugl (Somateria mollissima): pr'ju1i 8-10000 omkring Hjelm (KH)'

Havlit (C1angu1a hYemalis)i

tor-,NÅr, 7l12 5 (HLL) os

for Hjelm (TB, JL, OT, NA).

Stor skallesluge r (Mergus

Ring Kær, PindstruP (CB),

merganser): Sommeriagttagelser: ?/ 6 t hun i

2 ex. oversomrende i Brabrand 56, formentlig
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hanner, da to udfarvede hanner er set på stedet tit ult. maj (GG), 221 I 2

Brabrand Sø (samme) (ME). Fra trækket er kun meldt 9/11 3 N Fornæs
(PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ). Rastende fugle: Fussing Sø 29112 16 (JRR);

Lading Sø 2s112 6 (oT); Lange 56 glrl 2 (pB,LH,HHS,SS,or,uÅ): Kysing
Fjord 16/11 4 (DOF), 30/11 15 (L]Ht, rrlr2 1? (oT,NÅ), 14/12 16 (DoF)

og 27 112 7 (Hp): Stubbe Sø 29110 1 (or) og 22112 ?b (TB,or).

Lille skallesluger (Mergus albellus): En indlandsiagttagelse 9/ 11 I hun i
Ramten-Dystrup Sø (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ). Rastende i Kysing Fjord:
22lro (tidl1et) t hun (pB), 30/11 t hun (pB), trltz r han (oT,uÅ), ralrz
4 (2 par) (DOF), 27 112 2 hunner (Hp) og z\l L2 2 hunner (GG).

Kongeørn (Aquila chrysaåtos): 27 llO 2 juv Ebettoft. (BR). En meget usæd-

vanlig iagttagelse.

Li1le skrigeørn (Aquila pomarina): sep 1 Hou (medd.til OT,NÅ) - også

meget usædvanligt.

Musvåge (Buteo buteo): 2719 80 trak mod SW langs nordsiden af Kysing

Fjord (øBF), Sllo 41 trk. Helgenæs (JL). Største antal iøvrigt 29lll ll

Pinds Møl1e (FBM).

Fjeldvåge (Buteo lagopus): Kun få iagttagelser' 2ll9 1 E HassensØr (JL),

2glro I stubbe Sø(TB,oT), 5/11 1 Vejlby Nord (SS), 8/11 1 Vejlbv Nordl
(SS), 16/11 1 Kysing Fjord (DOF) , 4l 12 1 Løvenholm Skov (JH).

SpurvehØg (Accipiter nisus): 27 I I 6 trk mod SW langs nordsiden af Kysing

Fjord (ØBF) og 8/10 32 trk Helgenæs (JL).

Duehøg (Accipiter gentilis): Ialt 3

29l10 1 Mindeparken Århus, (TB),

sø (PB. LH, HHS, SS, OT, NÅ), 18/12

(CA) og 27 lr2 | Fårup (CHA).

par ynglende på Djursland i år (JL).

4lll I Tranbjerg (OT), 9/11 t hun Stubbe

1 Løvenholm Skov (JH), 20112 | Høibjerg

Rød glente (Milvus milvus): Flere efterårsfugle end normalt, a1le ret tidlige
1/8 2 Katholm Skov (medd. til oT), 8/8 2 Risskov (SS,oT) og 1618 | Kysing

Fjord (GG).

Hvepsevåge (pernis apivorus): 2417 | S1åen5Ø @J), 2617 1 Mindeparken, År-
hus (HLL), ?/9 2 Salten Langsg (ØBF) og l4lg 1 Århus Midtby. (HLL).
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Rørhøg (Circus aeruginosus): Lidt flere end normalt. Brabrand Sø1 tllS
t hun/juv (16), 1?/8 I juv (PT), 2318 t hun/juv (cc), 6/9 t hun (AJ),

?/9 t hun (AJ), ?/9 t hun/juv (ME), 9/9 1 subad han + t hun/juv (TB),

r2l9 1 (Fc) og 18/9 1 (FC). Kysing Fjord: 9/8 1 juv (ME) og'16l I2 juv (GG).

Endvidere 15/8 I hun/juv Tange Sø (OT) og 251 s I hun KalØ (CA"MA,FBM).

B1å kærhøg (Circus cyaneus): 15/9 t hun LØvenholm Skov (JH), 2ll9 L E
Hassensør (JLl , l2ll} I hun/juv Brabrand Sø (ME), 16/11 t hun/juv Mari-
ager Fjord (HLL), r4l 12 | hun/juv Gjerrild Stenværk (HLL,ES), 2Ol12 |
han og 3lll2 | hun begge ved Mellerup i Randers Fiord (JRR).

Kærhøg sp. (Circus sp.):9/11 l Kysing Fjord (SAE) - muligvis en meget

sen RØrhØg.

Fiskeørn (Pandion haliaetus): Salten Langsø 3ol8 3 (GG), ?/9 1 (øBF) og

r4ls 2 (SS). Iøvrigt sll? | Kysing Fjord (JA), 15/8 I Tange Sø (o'rl, to/s
1 ad Rønde (NÅ) oC zLlg I Ravn 56 (medd.til JK).

Vandrefalk (Falco peregrinus): Lzl2 | Brabrand Sø (øBF) og 4/10 1 trk
Fornæs (HC).

Dværgfalk (Falco columbarius\ lal 51 T.erdrup Vig (NÅ), 2llg I S Hassensør

(JLl ,4110 l trk Fornæs (HCI, 6/10 l viby (ES), 8/10 l Helgenæs (JL),10/10

I Hasselager (ES), 9/ 11 t han Nimtofte (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ), 30/ 1l I
hun/;uv Brabrand Sø (HLL), 14112 l hun/juv Fornees (HLL,ES).

Lærkefalk (Falco subbuteo): 3/? I Hjelm (KH), 4/9 I S Moesgård (JL) og

2ll9 | Hassensør (JL).

Aftenfalk.(Falco vespertinus): Mange flere iagttagelse.r end normalt. På det

nærmeste invasion i hele landet fra slutningen af august. 2917 | ad han i
Århus Midtby (HLL,ES), 14/9 3 juv Vejlby Nord (LH,SS), 14/9 1 juv Vejlby
Nord (HB), 15/9 1 juv Vejlby Nord (SS), 19/9 t hun/juv Brabrand Sø (JL),

2ll9 4 (2hun+2han) ESE Hassensør (JLl, ult.sep t hun/juv H6u (medd.til
OT,NÅ) og +l'lo 1 trk Fornæs (HC).

Tårnfalk (Falco tinnunculus): 2719 I trk langs nordsiden af Kysing Fjord (@BF).
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vandrikse (Rallus aquaticus):.En art vi meget gerne vil ha, alle oplysninger
ind om, da kendskabet ti1 dens forekomst i amtet er meget 1ille, 6/g I juv
Uldrup Bakker (NÅ), 5/9 1 Uldrup Bakker (CHA) og 7/g hørt Salten Lanssø
(Øer).

Engsnarre (Crex crex): 241 7 I Harlev (CA,FBM).

Blishøne (Futica atra): Fra Kysing Fjord: 1r/10 4000 (cc), 16/11 3000 (DoF)
11/12 3b00 (Or,NÅ), L4lrz rb00 (DOF) oE z7 l12 2500 (Hp). En art, der er
svær at tælle op nøjagtigt.

strandskade (Haematopus ostralegus): En vinteriagttagelse 22llz I Begtrup
Vig (TB, JH, OT).

Vibe (Vanellus vanellus): 221 12 | B€gtrup Vig (TB, JH, OT).

Lille præstekrave (charadrius dubius): En art, man tilsyneladende ikke ind-
rapporterer længere. Ell.er ses der ikke flere? AlIe iagttagelser modtages

med tak. 2617 1 Brabrand Sø og 161 8 1 Kysing Fjord (begge GG):

Pomeransfugl (Eudromias morinellus): 22l g 1 mellem Hjejler på Atrø (NÅ).
Meget usædvanlig forekomst.

strandhjejle (Pluvialis squatarula): Spredt langs kysten og op til 1 b i Kysing
Fjord med. aug-med. okt (JA, GG, BR m. fl. ). særlig mange zrlg z0o sødring-
holm (JRR). Et par sene iagttagelser var Blrl 44 Arrø (ØBI.) - det er manse
så sent - og 16/11 2 Kysing Fjord (DOF).

Stenvender (Arenaria interpres): Flere end sædvanrigt Bf 6 2 Kragenæs (uMB),
9/ 8 1 Kysing Fjord (ME, HLL), 16lg 2.Kysing Næs (HLL), Ztlg z trk Kysing
Næs (HLL) og sidst og meget meget sent Z6ltl 2 trk S Fornæs (OT,NÅ), men
de havde også fart på, I I

DobbeltbekkasiF (Gallinago gallinago): 14/8 hele 3b i Kysing Fjord (JA).

Enkeltbekkasin (Lymnocryptes
18/10 r Brabrand Sø (LH,OT),
I Emborg Tange (HLL) og 3/11

Skovsneppe (Scolopax rusticola):

minimus): Færre end normalt rapporteret.
20/10 og 22lro I Kysing Fjord (pB), 31/10
1 Funder Å frct.

He1ler ikke mange: med. okt 1 ftøj"t mod 1ed_
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ni.ng på Ringgaden Århus, indleveret levende til
2gllo 1 Å.nu" Å ':.q, 4111 I Løvenholm skov

og 15/12 2 Løvenholm Skov (JH).

Vildtbiologisk Station (NÅ),

(JH), 8/11 1 Århus Nord (CA)

Almindelig trækgæst juli (voksne fugle) og

2218 25 etrø (rqÅ). Årets sidste rzf ro r

stor kobbersneppe (Limosa limosa): Ikke almindelig i @stjylland. Eneste rap-

portering 1917 | Kysing Fiord (JA).

svaleklire (Tringa ochropus): Trækket kulminerede ult. juli, enkelte lugle ti1

pr.sep. En vinteriagttagelse. Kysing l.jotd:27f7 2 (JA), 3ll7 6 (JA)' 8/8

1 (JA), 241 B 2 (ME), 6/e 1 (LH) og 11/12 1 (oT,NÅ). eraurand Sø | 25f 7

1 (FC) og 3tl? 1 (cA,FBM). Begtrup Røn | 27 17 12 og 2Bf 7 1 (sS). Samt

2517 2 Pinds XIø1le (CA,FR\{), 30/8 3 Gylling Næs (CA,FBM) og 7/9 1

Veilby Nord (LH).

Tinksrned (Tringa glareola): Gennemtræk ult. juli og august. Kysing Fjord :

3/B 1 (FLII) , 1,418 15 (,rA), 23 l8 4 (øBI') og 31/8 3 (LII). Brabrand SØ :

s1. 17 g (cA,FB\'I) og zal8 2 (FC). Samt 26/? 1 Bodil Møl1e (CA,FBM).

I'I"gggI1iIg (Tringa hypoleucos): Et par store rastetal fra Kysing Fjord:

1B/? 30 ("rA.) og 2617 c.25 (SS).

Rødben (Tringa totanus): Fra december er meldt lll12 I Kysing Fjord (OT, NÅ),

22112 2 Dejret (OT) og 22112 2 Begtrup Vig (TB,JII,OT). Det ville være rart,
hvis man ved rrinteriagttagelser af Rødben noterede sig, om der var tale om

islandske e1ler skandinariske iug1e. De islandske RØdben er meget mørkere
end eksemplarer af nominatracen i vinterdragt. Det kan let ses i felten ,lj

Sortklire (Tringa erythropus): Trods det ringe materiale skimtes forskellen
på de voksnes fr.rgles træk (ult. juli-med. aug) og ungfrigletrækket (ult. aug-med.

sep). Der ses ofte enkelte fugle langt ind i oktober. Kysing Fjord: 3/B 3

(FLH), B/B'1 (CA,FBx'r), e/B 1 (HLL) , 1618 | på Næsset (HLL) , 23 l8 4 (Øer,'),

31/B 1 (Lti) og 13/10 6 (JA). Brabrand Sø: Kun 27 l7 6 (1\ttr). Begtrup Røn :

27 l7 2 og 2917 1 (SS). Samt 26/B 6 Kasted Nlose (PG).

Hvidklire (.Iringa nebularia): Almindelig trækgaest ju11 og august. største antal

2617 30 Kysing Fjord (JA).

Islandsk ryle (Calidris canutus):

august (ungfugle). Største antal

Kysing Fjord (DOF).
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Dvær:gryle (Calidris minuta): Ku1:nination ult.aug. llcrmalt et par uger senere

end næste art. De sidste ses sædvanligvis rrlt.sep, KTsing Fjord:24f8 16

(ME,AJ), 2418 23 (JA), 31/8 1 (CIIA.SS) og zils 2 (GG). samt 8/8 r Beg-
trup Vig (JH).

Temmincksryle (Calidris temminckii): N{eget få i itr. 1618 1 (GG) og 18/8

1 (TB, OT) alt ifra Kysing Fjord.

A1m. ryle (Calidris alpina): Nogle store tal, specielt store fra Kysing, er

ikke set tilsvarende i rnange år. Endvidere et par decenrber-observationer,

Kysing Fjord: 26 7 2oo (JA), 2?/9 225 (ccl), 1l/10 1000 (GG), 11/12 1

(oT,NÅ), 27 lr2 3 (rIP) og 2s112 3 (Pli). Iøvrigt zrle 600 Sødringholm (JRR),

2lf I " en enkelt stor dag med 3{i2 trk,tr Fi-r.sing }.la:s (IILL), B/11 350 Alr@

(ØBr) og 22112 28 Dejr.et (Dhoved (TB,OT).

Krumnæbbet r).lr (Calidris ferruginea): lagtiagr:t fra med..iuli-sep. Endvidere

en observation fra pr, nov, der skal forela'p-ges SU inden offentliggøre1se.

Arten vil blive bt:handlet grundigt ved en senere iejlighed. Kysing Fjord :

2sl7 1(cc), 8/8 ? (ciA,FBM), 21/8 11 (JA), 2318 B (øtsF),241s 8 (ME),

24ls 5 (AJ), 31/8 2 (CHA). 31/8 5 (LH), 31/8 14 (SS) og 27f s 2 (øFF'I.

Samt 14/? 1 Kalsemacle Rev (NÅ).

E:gE"e (Philomachus pugnax): Iagttaget fra ult. juii-ult, aug. A1le obs. nævnes

Kysing Fjord: 26 7 2 (SS),31/? 2s (J-C,), 3/{l 6 (F.I,II), el 8 3 (TB), 23/8 6

(Øen), 241 I 4 (M11), 31/B 15 (LH) og 3lls 33 (Ss). rlrabr':ind sØ: Kun 31/7

3 (Ctr,FBM). EnrlvicJere 23/B 2 Vejlby Nord (t,i{), 26 8 2 tiunner Kasted
Mose (PG), sof B c.200 Søby Rev (CA,FB]\,I) og 30/S c.30 Gylling Nees (CA,FB

t't :'
Odinshane (Phalaropus lobatus): 18/8 I Vejlby Nord (LH,SS) og 24 8 t Kysing
Fjord (JA).

Alm.kjove (Stercorarius parasiticus): l2l7 | ad,rnørk fase, rst gfrø NÅ),
2818 | juv trk ind i landet Ve'ilby Nord (LH,SS) og 2ll9 | mplk fase trk
Kysing Næs (HLL). Den indtrækkende fugl er usædvanlig. Der {oreligger kun

en tidligere indJ.andsiagttagelse fra amtet (3 ex, i Nloss6).

Dværgmåge (Larus minutus): Fra Brabrand Sø 5/8 I juv (CA,FBM,NÅ), 12/9
1 (cA,FBM) og 18/s I (FC).

Ride (Rissa tridactyla): 2Ll7 | juv århus OlÅ). ueget usædvanlig observation.



Sortterne (Chlidonias niger): 8/6 2 Brabrand Sø {AJ) og t$i,,i l LyE: ... (.iA).

Fjordterne (sterna hirundo): Indlandsiagttagelser: l2l7 :j t-1 bi.i-1r1, I,.iGi AI,
251 7 5 W Bodil Mllle (CA,FBM) og t4l s B Satten Langser (SO).

Havterne (Sterna paradisaea): Indlansiagttagelser: Z4l7 S }Jorreri ,t, . og ?O/g
14 Brabrand Sø (FC).

I Alk (Alca torda): Fornæs: Bl Lt 4 (HLL), gl:t 4 (pB,LIj,EHS,SS,C,., i,
7l12 7 (HLL) endvid.ete 22f tt 6 Kattegat øst for Hjelm (TB,JL,AT,i\'Å).

I Lomvie (uria aalge); Kun 22f lr I Kattegat øst for Hjelm (TB,JL,oT,hå) og
l4l 12 l Fornæs (HLL, ES).

I Søko.rg. (Plautus alte): 20/10 1 trk Fornæs (HC).

I Tejst (Cepphus grylle): Kun 9/11 IFornæs (PB,LH,HHS,SS,OT,NÅ).

I Alkefugl sp. (Alcidae): Skuffende få. Fornæs 7 Bl tt 4 (HLL), 9/11 1 (I,B, LH,
Hrrs,ss,oT,NÅ1, ze7tl 4 (oT,nÅt, zlrz 4 (HLL) os L4l12 5 (HLL,ES).
Kattegat iØvrigt: 19/10 1 (CA) og z2llt g (TB,JL,OT,NÅ). Kysing Næs:
ingen iagttaget ,! j Een stor fuser. lg?5 nåede alkefuglemæssigt ikke de fore-
gående år til anklerne. Forklaring savnes !

I Huldue (Columba oenas): 30/? lynglepar Brattingborg Skov,Samsø (JL) og
llll I Tranbjerg (OT). Det var alt.

Mosehornugle (Asio frammeusl;24f 10 1 blev skudt J Vejlby Nord (I'B), 26/10
7 Alrø (CB,KN), 4lt| 1 Lisbjerg ÅO"t (r,U) og året ud I på engene bag vand_
tårnet , Randersvej Århus Nord (HLL).

I Isfugl (Alcedo atthis): Mange rapporteret også uden for de egentlige yngleloka-
liteter. Iagttagelser af mere end dn fugl: 3/8 3 Fussing Sø (JRR), 2L/g 2 :

Satten Å (Hp), 29/10 s Århus Å trcl sl rr 2 vilholt Mørle (FC), efteråret
3 mellem Pinds og Dørup Mpller (cA,FBM) og Tllz 2 Kongslund ved Randers
(JRR), Endvidere er I Isfugl set følgende stedbr på Djursland: stubbe sø og
Ring Kær v Pindstrup. omkring Århus: Hårvad r.olJTEr-Kasted Mose, 3

gange i Vejlby Nord, Ristrup, 2 gange i Giber Å og e gange ved Kysing
Fjo"d.@L.SkellerupMø1|e,2gangevGammelstrupMøue
v Gudensø, Salten Langsd, Katrinedal og Spangsbæk v Addit. (CA, CHA, JA, MA,
CB, FC, SAE, GC, LH, EJ, HLL, FBM, SBP, BR, SS, OT)
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Mursejler (Apus apus): 2ll9 3 indtrækkende Kysing Næs (HLL) er halvsent.

Vendehals (,Iynx torquilla): Ingen rapporteret. Alle obs modtages med tak.

Hedelærke
trln a rt rri

(Lulula arborea): En lidt sen iagttagelse 29/10 5 Stubbe Sø (TB,OT).
kender for lidt ti1. Send alt ind I

Landsvale (Ilirundo
tion med. sep. Flest

rustica): Trækket ved Kysing Næs over normalen, kulmina-
2ll9 7OS indtrækkende (I{LL).

Digesvale (Riparia riparia): Trækket ved Kysing Næs kulminerede med. aug.

Flest 16/8 123 incltrækkende (HLL).

Ravn (Cor',rus corax): 2f 7 1 rst Gylling Næs (NA) , juli 2 Veng Sø (JR), 23lB

1 juv Tarskov MØlle (CA,l'BM), llll l Fussingø Skov (JRR), 151 LL I Hørning
(IiBM), 161 11 1 Fulden (tfÅ) og 27 112 | Fløjstrup (HP). AUe nær kendte yng-

leiokaliteter.

Soltkrage
1 Ab;r Eng

(Corvus corone corone): Kun 3/8 1 Kysing (FLH), lol12 og 23112

v Bra-brand Sø (NÅ). Der må være flere.

ryøddekrige (Nucifraga car)'ocatactes): 21/9 1 rst HassensØr (JL), 2719 2

L.,'sirlg Fjorcl ((.rllF). 2110 1-2 rst Nlindeparken Århus (HE. JL\, 4110 2 trk
l'ornæs (HC), 13/10 l skarrderborg (ES), 1?/10 1Århus Nord (PB), 15/11

1 Pinds NIøIie (FBX{|, 2Bl ll I Skanderborg (ES), ult,nov 1 Silkeborg (medd.

ti1 NÅ) og l4l 12 1 Gjerrild Nederskov (HLL,ES). Invasion. Iågttagelserne
falder som på Slæ1land i to perioder- med.sep-rned.okt og med.nor'-pr.dec.
Ingen af cle ovennær,'rte fugle er sikkert racebestemt , men da der over -
lrovedet ikkc i dct ovrige land er truffet eksemplarer af den sibiriske, tynd-
r;æhbede race i 1975 må det formodes, at også vores fugle har været Tyk-
næbbede N@ddekriger fra Nordbkandinavien.

\.arrdstær (Cinclus cinclus): Et ynglepar et sted i amtet. Fra oktober er
meldt 1el1a 2 Årrrus Å @c), 2s110 1 Stubbe Sø (TB,oT) og 31/10 1 Skov-
mØllen Giberå (NÅ). Iør'rigt et ret normalt-efterår, dog skal nævnes 2/11

hele ? ved Tarskov Mølle,-Årn,r" Å (CA,FBl,{).
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skægmejse (Panurus biarmicus):. ved Brabrand sø, hvor der jo ynglede 2-b
par i 1975, er arten iagttaget jævnligt efteråret igennem, småflokke er set
overalt, hvor der vokser rør (FC, ME, HLL, JL, Hp, ES, pT, OT, NÅ). Største
flokke var 419 t6 (JL) og t8.lg ZE (FC). I aug_sep er ialt 18 ex. ringmærtet
her (FC,NÅ1. 6vrige observationer; 16f8 3 Grund Fjord (medd.til JK), s/9
2 Uldrup Bakker (CHA), 11/10 6 Kysing Fjord (GG) og 2\ltz 2 Randers
Fjord (JRR). Da det må frygtes, at den kordd vinter har forårsaget kraftig
nedgang i bestanden af skægmejser, er vi interesseret i alle observationer
i 1976 - også enkeltiagttagelser fra Brabrand SØ j

Misteldrossel (Turdus ,'iiscivorus): Er blevet valgt ti1 indsamlingsart, da vi
kender meget lidt ti1 dens forekomst i amtet. Eneste rapporterede obs fra
efteråret: juli et ynglepar i Addit Skov (JK). Send alt ind.

Sjagger (Turdus pilaris): En sensommeriagttagelse. 151 8 I Brabrand Sø (JH),

hvor den jo ynglede i 1973.

Vindrossel (Turdus iliacus): Efterårstrækket kulminerede ult. o}J med største

rastetal 29llo 12-t500 Mindeparken Århus (NÅ). mgen vinteriagttagelser rap-

Borteret,

Ringdrossel (Turdus torquatus): En forsinket forårsrapport er indkommet fra
Anholt: " 25-27f4. Store flokke overtrækkende. Max. flokstØrrelse ca.60 ex.,
5 ringmærket, meget almindelig observeret t' (UMB,SAE). Ved sammenligning
med tallene fra Hjelm (5 ex.29l4-lllS, o ringmærket. Jvf . SØRAVNEN 19?5:2)

bør det erindres, at denne station ikke var bemandet 8-2314. Fra efteråret
er kun rapporteret 25lg I hun KalØ,RØnae (nÅ).

GrPnlandsk stenpikker (Oenanthe oenanthe leucorrhoa); 25/8 1 Gylling Næs

(NÅ, AHJoensen, JFog) var denne race. Ret så tidligt ,

Rodstjert (PHoenicurus phoenicurus): Fra foråret 261 4 t han ringmærket på

,A.nholt (U\IB, SAE).

lfusrodstjert (Phoenicurus ochruros): Kun en forårsobservation. 2714 L hun
ringnrær'ket .\nholt (UXIB,SAE): Da det efterhånden er flere år siden, yngle-
bestanden i anrtet er optalt, r'il vi i 19?6 gerne have indrapporteret alle syn-
gende hanner o. a:. yngletegn samt selvfølgelig alle obs uden for ynglepladserne,
Kort sagr : alt . '-. '
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Nattergal (Luscinia luscinia): CB har i sommer styrtet rundt på Djursland og
talt syngende Nattergale-hanner og det er blevet til: Pannerup Mose 8, Halling
Mose 2, v.Skæring 1, Ring Kær c.10, Kastrup Mose 2 og så har pT hØrt c.6
i en lillc mose nord for FøUe/UgelbØlle.

B1åhalq (Luscinia svecica): Ikke mange i år. Brabrand SØ: l?lg I ringmærket
(CA,FC,FBM) og l9.l I L (samme.t) (FC).

Græshoppesanger (Locustella naevia): 1/? 1 Brabrand SØ (CG), S/? 1 Veng
Sø (JK) og 2617 2 KlostermøUe (JK).

Rørsanger (Accrocephalus scirpaceus): De sidste 2b/9 Brabrand Sø (FC).

Sivsanger (Accrocephalus schoenobaenus): De sidste 2Sl9 I Brabrand Sø (FC)
og +f to 1 Forsthaven Århus (ES).

Munk (Sylvia atricapilla): Et par sene. 3/lt I hun Funde" Å (fC) og 30/f1
I han Dyrehaven Århus (CA).

Gærdesanger (sylvia curruca): En tidlig forårsobservation. 27f4 I ringmærket.
Anholt (UMB,SAE). 27/4 7 ningmærket trjelm (r,H).

Bloget fluesnapper (FiceduJ.a hypoleuca): Den sidste b/10 I hun Botanisk Have
i Arhus (ES).

skæipiber (Anthus spinoletta littoralis): Regelmæssig og fåtallig langs Djurs-
lands kyst i november (oT,NÅ m.fl.). IØvrigt z3llo 2 Alrø (ME) og 15/11
1 Mellerup Færgehavn, Randers Fjord (JRR), samt to december-obs 2Zl12
1 Dejret Øhoved (TB) og 22ltT Z Begtruir Vig (TB).

Hvid vipsijert (Motacilla alba): Den sidste 29/10 1Århus Havn (NÅ).

Biergvipstjert (Motacilla cinerea):Færre rapporteret end sædvanligt. Nævnes
skal blot en trækfugl og det største antal: 8/9 1 W Nord-djursland (cc) og
2slro ro Årnus Å (r.cl.

Rødrygget tornskade (lanius collurio): 4f8 lhan Vejlby Nord (SS), 5/8 I han

Brabrand Sø (NÅ), 2418 1 Brabrand Sø (FC), hvor der desuden er ringmærket
3 ex. i aug-sep (FC,NÅ), 7/9 f juv Vejlby Nord (SS).

28
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Stor tornskade(Lanius excubitor): Alle obs nævnes. Hvor intet andet er nævnt
drejer det sig orn I ex. Iln grundigere beha-ndling af tornskaderne i Århus amt
er;...irært forestående. Vi venlr..r'i længsel. 12/10 Brabrancl SØ (NIE), 12/10
Kysing (FLH), 20/10 K)-sinr: (1)B), 24,/10 Brabrand SØ (IIp), z7 110 3 Salten
Langsp (O"I), 29110 lJrabraird lld (OT), 31/10 Emborg'Iange(IILL), Bl11 Bra-
brand S(1 (cc), B/11 Sondr.up Plantage (Ønn1, 12/11 Brabrand Sø (AJ), t6/11
Kysing lrjord (llLlF), ?2!|1 ltirkernoser: i FussingØ Skov (JIiR), 23/t1 Fulden
(AJl , 29111 Ratlilous,-la1 (C.\, NA), 30/11 NIoesgård (T,t]), 30/11 Veng Sø (I{Lr,),
6/12 Langenæs rllcr.irhus (AJ), 2?/12 sdsterhøj (AJ) og 29112 Frijsenborg(Ll{).

Silkelraie (Bombrcilla galtulus): Ingen opsigtsveekkende invasion. Århus-omr.ådct:
Få fugit' fra ult. oJrt. Før$t i siclste uge af november ses flokke på over 50 ex.
Alleretlt: med. rlec et' .Je fllste r'æk igen. Fra oktober't 22110 20 Risskov ltund-
de1 (NÅ) og 28110 3 i(:rir:ineb.lergr.ej (CA). Største flokke | 2Sl1l 300 Vestre
Ringgade (-lB), 25111 2C0 Stranclvejen (SAE), pr. dec op til 350 Viby (PT) og

pr.dec dagligt 20C Ilandeishgjskolen, Ringgaden (JVJ). l-ra ult.dec: 26112 g

Viby (PT). ll9gj1:_Arr::l: :\lle obs r)ævnes. 11/10 l Christianshede (CIIA),
11/11 53 Skanderbcrg (E:i), 14i 11 c.35 Sliaeri.ng (CR), 24 11 55 Pinds NlØlle
(OT1 ,24112 104 Randers (Jftil) oC 3ll12 15 pindsrrup (CB).

Grønsisken (Calduelis spinus): I'ærre enci sædvanligt, Af stØrre flokke kun

rneldt 22f 10 ?5 }Igj':.jerg og 24/ 12 50 llråbrand SØ (hegge IIP).

Tornirisk (Acanthis canrrabinar): Største flok 8/ 11 17 5 AlrØ (HP).

9ie-rgilsk (Acanihis Ilavjrlslris): AI]e obs na)vnes. 1B/ 10 100 N,Iir.;rJeparken

A|hus (AJ), 201 10 30 Hvsing lrjord (pB), 26/ tO 8b 1L1rØ (CB, KN), 2dl 10 b5

KalsertraCe Rev ({-}3.I{il r. br'11 10 trk For.rræs (HLL), 161 11, 60 Es!:e1und (ÅJ),
1B/11 15 Brabrand Sø (OT), 3/12 100 Biabrand Sø (AJ), 27112 tO F,ysing
]rjord (lIP). 281 12 40 liysing Fjord (GG) og 29l12 20 Kysing (pB).

't:

Gråsisken (Acanthis flammea): Nleget stor invasion. Fra ult. okt s.rnåflokke
overalt. virkelig almindelig, rnen normalt ikke i større flokke. Af flokke på
100 ex. er frlgende rappol'terett TflI LOO pindstrup (CB), B/11 14? trk.
Fornæs (IrLL), 9/11 125 trk Fornæs (OT,NÅ m.fI.), 30/11 300 Åbyhøj (cc),
L3112 125 Brabrand-stien (AJ), 15/12 110 Fredensvang Runddel Årnus (mÅ),
dec op til 150 viby (pT) og 22112 300 stubbe sø (TB,oT).

2/r



Hvidsisken (Acanthis hornemanni): Færre end man kunne have forventet med
så mange Gråsiskener. z2lr2 1 Brabrand sø NÅ), 22112 2 stubbe sø (TB,or).

Lille korsnæb (Loxia curvirostra): Ingen indrapporteret, vi vil gerne ha alt ind.

Gulspurv (Emberiza citrinella): Et stort rastetal. l4l 12 Lso Gjerrild stenværk
(HLL, ES).

Snespurv (Plectrophenax nivalis): De fØrste var fra en indlandslokalitet: pr.okt
2 Søby v Hornslet (JS), Fra Kysing Fjord er kun rapporteret zL/ro r. (JA), der
må da være set flere (? ). " Fra ult. okt set på arle ture til Kysing Næs og
Fornæs, specielt blr nævnes r4lr2 75 Fornæs n (HLL). Fra endnu en ind-
landslokalitet meldes 29lll 16 Bodil Møl1e (FBM) og i Vejlby Nord er arten
set 2e111 25 (LH), 6-91t2 I hun (pB), rol12 8 (ss), 14/12 35 (L;,j.), 2Ol12
30 (PB), 20112 40 (ss) og 30/12 40 (sS).

Den sorte Stork, der invad.erede landet under hedebølgen i august 1975r

blev også truffet på Djursland.

%
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projektet (se midtersiderne i sidste nr. af Søravnen) fik en langt bedre modta-

gelse blandt amtets ornithologer end vi havde turdet nåf-. på. I skrivende stwd

er indsamfingen i fuld gang, hvorfor det ikke er muligt at give nogen oversigt

over, hvilke onråder vi især nangler notater fra, rnen af de forhåndstilkenclegi-

velser vi har fået, kan det sigesr at en meget stor del af lokaliteterne er dæk-

kede. Genetrelt må dog siges, at skovcnrfrder bfiver det vanskeligste at clække,

hvorfor vi specielt er interesseret i at høre fra jer, der enten ha'r notater fr'l

sådanne, ell-er vil besøge skovlokaliteter i foråret og sonrneren I975'

Vi "regner med sidst i februar at have en vis oversigt over, hvilke onråder vi

aflerede har god dækning af og dermeil h'rilker der kræver besøg i 1975. Meningen

er så at foretage feltstudier i foråret ogj somneren på de mangel.fuldt undersøgte

lokaliteter, hvorefter værket skaf sanmenskrives i .-'fteråret c8 vi.nteTenr så ud-

givelsen kan ske i første halvdel a'f J.977.

sel-vom mange allerede har støttet proiektet, er vi ihteresseret i at entlnu fle-

re giver deres besyv med, det er jo en sag, næsten a1le kan give bidrag til'

Attså fat papir og blyant, skriv hvifke lokaliteter, ilu kenier goCt, samt de du

kender fra enkeltbesøg og send rtet ti1 os. Så vil du få tilsendt skemael sarnt

vejledning og nærnere jnionlatjoner.

VierogsåmegetinteresseretiathøTeflaolnitho]-oger,deriforåretogsom-
nerenbesøgerellerkansættestilatbesøgemindrekendteloka].iteteriamtet.

NB. Da Peter ligger 1 flytterod den næsbe måneds tid, bedes alte henvendelser

foretaget til Jorn på Sejrøgade 8, Booo Århus C i tiden indtil 1. april - heref-

ter kan det atter sendes til Peter på Horsensgade 11, Sooo Århus C'

2A
Jorn Eskildsen & Peter I{jortnæs-Thomsen.



HJELM

HJELTI FUGLESTATION - en oresentation

Siden I9?0 har der veret drevet fug-
Iestationsvlrksomhed på ø6n HJelm
(56.0S N, 10.48 E) udfor Djursland.
Prof. H.ll. Thamdrup, Naturhistorisk
lluseum i Århus, har lige fra starten
støttet undersøgeleerne på øen, dels
økonomlsk og dels ved udlån af Loka-
Ler. Deeuden har lektor, mag. scLent
J. RabølrZoologisk LaboratoDium, Kø-
benhavnrudviet en stor interesse for
stationens arbeJde, og Jeg har i ti-
dena løb hentet megen hJæIp 09 veJ-
lednlng hoe ham. Uden denne etotte og
hJæIp ville det ikke havE venet mu-

Fio. 1. Hjelrn set fra sydvest. Den
63 ha store ø lLgger 6 km fra sydspid-
sen af DJursland. lylarl.nt forland med
st016 rullestensflader omgiver den
krat- og skovbevoksede moreneknold.
ttlidt i billedet sea den stejle klint,
som er yngleplads for Tejst.

ligt at drive etationen, og Jeg vi1
gerne her udtrykke min dybeste tak-
nemmelighed.
Station€n har i alla årene kørt uaf-
hængigt af O0F1 dog blev der i L9?5
Bøgt penge ti1 driften gennem fore-
ningens koordinatLonsudvalg.Fordele-
ne ved at lade det personlige enga-
gement vece drivkraften bag sådanne
proJekter turdE vera indlysende.
Efter 6 sesonars indsamling af data
aynes det r5.me1igt at etoppe op en
Btund og gøre etatus. Jeg skal derfor
på de følgende eider give en kortfat-
tet oversigt oveD etationens gil!,
nidler oq Desultater.

w



t!ålargtnlnoen

Fra atarten t 19?0 har den erkkeede
målaetnlng vecet at atudere

en rakk6 eceliga undersegelaer

Fra 1972 begyndte vi at koble for-
akelllge aaproJekter på den faetlag-
te aebeJdaplan. Sl.d€n det år er der
hvert år foretaget 6n cenaua af yng-
lefuglebeetanden ved hJelp af kort-
legningsmetoden tlg en direkta optel-
ll.ng af måger, t6rnar, rn.v. I I9?3
begyndte vl at faav€lingnEck€ Gu1-
Bpulu og Tornaenger for at kunne kon-
trollere kortJregnlngematodene påIi-
dellghed. Samne år gtartede Xareten
LeurBen en fodavalgeundereegelse på
Sylulå- og. Phylloscopua-arterne (se
F0 t6: 160), 8om blev videreført og
afeluttet I L9?4.
I 19?4 tog vl dE Lndledende skrr.dt
til at atarte en regulee populationg-
undereøgelee af Tornsanger og Gul-
3PUrV.

efterhånden vlat e!.g. Da etatl.onen
atartsde I 19?0, gJal.dt det folst og
fremmeet om at undereoge den faunl,-.stleke sammenectnlng og numertake
atouelee af fuglatrEkket ou6r sen.
Efter de fgrste åre underaogelaer
etod det klart, at langt det atorgte
trck foreglk om foråret, og efter
1971 er der kun foretaget aporadiek
ringmecknlng I efteråraeraonen.
I efterårene l9?0 o9 19?1 foretog
Flnn Dalberg Petereen en rekke ort-
enteringeforeøg med Leec Torneanger
på oen.

Flo. 2. HJelm FuglestaH.on har til
huse i de gamle fyrbygninger, som
Iigger på øens højeste punkt. Land-
bruget på oen blev opgivet I 1965ro9
gården anvendes nu son sonnethue.

fuglearter basetet på ensartet fangst-
virksomhed i årene l972-75 på Hje1m.
Anta1 fangne fugle i 19?4 er angivet
på kurvetne og eD såt lig 100 F. D€

andre års fangsttal er angivet I S af
19?4-fangsten.
Sådanne index vil kunne anvendes tll
at felge svLngningar i snåfuglepopu-
latlonerne, og de vll kunne vene
et væadifuldt eupplement til resul-
tateDna af årllge punkttellinger og
yngLefugleinventeling€rrsom led L en
Iøbende mllJokontroI.

Fio. 3. Indexkurver fol en rekke
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Både i 1973 og 1974 er der også dre-
vet studier over Gråkragens ynglebio-
l-oqi med særligt henblik på artens
ungeudvikling og redeplacering.
De store fangsttalafRødhals (se ta-
bel 1) syntes at give muliqhed for en
dyberegående analyse af problemer om-

kring bedømmelsen af antallet afl ra-
stende fugle, til- oq borttræk, m.v.
09 i l9?4 blev der Lagt særlig vægt
på indsamlingen af data om denne art
tit afprøvning af en matematisk model
i samarbejde med Rabøl.
I år e ne 1972-74 blev der drevet ring-
mærkning fra slutningen af marts ti1
mi.dt i juni. I 19?5 åbnede vi først
stationen i slutningen af aprilr da
vi mente, at der ikke længere kunne
hentes væsentlige nye oplysninger om

fugle-trækket i april ved fortsat
fangst. I stedet koncentrerede vi os
om en tilbundsgående poprllationsun-
dersøgelse af Tornsangeren og en fuld-
stændig kontrol af kortlægningsrneLo-
dens nøjagtighed ved optælli.nger af
denne art.
I I976 vi1 disse Tornsangerstudier
formodentlig bLive videreført.

Snm man kan forstå, er der i årenes
1øb sket en ændring i stationens ar-
bejdsprogram fra studiet af det gene-
relle fuqletræk til en lokusering på

mere specielle problemstillinger. En

lignende udvikting 'c*an ses for de

flbste trækfugLestationer j- Nordvest-
europa, og der er næPpe tvivl om, at
ren rutinemæssig iangst og ringmærk-
ning af trækfuqle år efter år er ved
at høre fortiden til. Flere og flere
stationer indser mulighederne for at
køre specialundersøgelser ved hjælp
af fuglestationens fangstapParatur.
Desværre forringes muligheden for en
err mere lanqvarig miljøkontrol med

baggrund i stationernes fangsttalt
når den årlige fangstruline ændres
eller afbrydes.
På H.jelm har det dog været muligt at
køre den samme fanqstrutine i a1le å-
renersåLedes at vi samtidig ned 9en-
nemførelsen af specialprojekter har
kunnet fremskaffe sammenlignelige
fanqsttal fra alle årene (se fi9.3l
Det vi11e utvivlsomt være af stor vær-
di, hvis en række fluglestalioner år-
Iigt drev fangst efter en nøje fast-
lagt pror:edurersrledes at fangrtfal-
lene blev samrenlignelige både fra år
til iI' og stationerne indbyrdes. Et

sådant net af fangststationerne vi1-
1e kunne belyse svingninger i fugle-
bestandene og størrelsen af forlænget
træk og ville derigennem give mulig-
hed for indgriben, hvis en art går
dnastisk tiLbaqe.

IVIETODIK

Den konstante fangstindsats har været
det grundlæggende princip lor arbej-
det på Hjelm. Hvert år er der blevet
anvendt det samne antal net (sa) op-
stitlet på de samme stedex. AIIe net
er nummererederog de står fangstkla-
re i L0 timer hver dag. En time før
solopgang bliver dg åbnetrog de til-
ses og tømmes hvet time, således at
hver dags fangst kan inddeles i L0
I or r9e ut qr ruEr .
Når en fugJ- fanges, bliver der i no-
tesbogen noteret følgende:datorklok-
keslet, arLsnavn, ringnummerr køn,
a1der, vægt, vingelængder netnummel
og højde i nettet. Fuglen sl-ippes ved
nettet, altså på samme sted som den
fanges. Den samme procedurB udføres
også, når man fanger en fug1, som vi
selv har ringmærket tidligere på da-
gen el1er i de foregående dage; dis-
se aflæsninger understreges i notes-
oogen.
Når de 10 timers fangst er ovetstået,
lukkes nettene, og dagens fangster
bogføres. Notesbøgerne er således
indrettet (se fig. 4), at vi kun bru-
ger venstre side til at notere fang-
ster, mens højre side er forbeholdt
aflæsninger, som så ajourføtes.
I 1974-75 harårbejdsgangen været så-
Iedes, at 2-3 mand har passet nette-
ne, mens Imand dagliqt har foretaget
en 4-8 timers optæ11in9 af farvering-
mærkede Tornsangere (og Gulspurv).
Der er brugt teleskop med zoom-optik
(ts-as x 60). Arle i.agttagne indivi-
der er så vidt muligt blevet identi-
ficeret ved bestemmelse af farvekom-
binationerne, og fuglens position er
blevet noteret på et duplikeret felt-
kort i stor målestok.Sideløbende med

disse optællinget er der af I mand u-
den nøjere kendskab til de enkelte
individers identitet og territorium
i slutningen ai maj og ind i juni flo-
retaqet en daglig 3-5 limers invente-
ring af bestanden ved hjæ1P afl
kort 1ægningsme toden.
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RE SULTATE R

Tabel I viser fangsttallene fra de
enkelte årrog fig. I viser a1le gen-
meldinger af Rødhal-se ringmærket på

Hjelm. De forskellige arters trækti-
der kan udledes af de årJ-ige lister
over antal fangne fugle pr. 5 dages-
periode, som al-le er offentliggjorte
/rn rq.16 trn rq. lra. flora & launa
79. 53, F0 16: 46r F0 l?: 78, F0 18:
in press).
Den konstante fangstindsats med om-
lattende notater og den udstrakte
brug af afllæsnj-nger gør det muligt at
belyse en mængde forskellige aspek-
ter ved de rastende smålugles for-
ho1d. Der kan udregnes aktivitetskur-
ver, beregnes vægtændringer i løbet
af daqen (se fig. 5) og gennem træk-
perioden (se fig. 6)rog fuglenes ver-
tikale og horisontale flordeling på
øen kan undersøges. Fig. 7 viser nog-
Ie udvalgte arters vertikale forde-
ling.
Endvidere får vi noget at vide om ti1-
træk oq Qorttrækrrasttid o9 antallet
af rastende fugle floruden træktider
og trækkets størrelse og forløb.
I 19?3 og 1974 foretog Karsten Laur-
sen en større fødevalqsundersøgeJ"se
på Løvsanger, Gransanger oq Havesan-
qerrTornsanger, Gærdesanger og lvlunk.

tri - I ct-^^--.-1 -9 !_

sider i en notesbog.
På venstre si.de noteres
alle fangsterrog afJ.æs-
ninger af egne fugle
understreges. Disse af-
læsninger fares siden-
hen op på højre, side ud
for selve fangsten.Den-
ne fremgangsmåde giver
mange værdifulde oplys-
ninntrr nn 1o++oF i hdi

grad brugen af noLesbo:
gen ved bearbejdningen"

Ved hjæIp af en speciet teknik (se F0
16: 160) var han i stand ti1 at gen-
nemskylle f uglenes lordø jelsesorganer
uden at de tager skade og med det re-
sultat, at han får en prøve af deres
maveindhold. Sideløbende med udtag-
ning af disse maveprøveDrfangede han
da91i9t flyvende insekter ved hjælp
af 4 store stationære insektfæ1der.
Hensigten med denne undersøgelse var
at få et må1 for den insektmængde,
den ligger ti1 grund for fugJ-enes er-
næring under trækket og at belyse en
række smålugles fødevalg. De første
resultater af undersøgelsen er ved at
være klar til publicering.
Fra L9?3 er a1le GulspuDve og Torn-
sangere blevet farveringmærket. Ef-
terhånden har denne undersø9else ud-
vikJ-et sig ti1 en regulær populations-
undersøqelse af de 2 arter, hvor a1-
le aspekter af bestandene.s dynamik
studeres.
De hidtil bedste resultater opnåede
Ui j 1a?F h"^r ddr hrd,r foretaget en
fuldstændig kontrol af den gennem-
!ingmærkede Tornsanger- og Gulspur-
vebe stand.
Det viste sig bl.a. at selv en grun-
diq optælling afl Tornsanqerbestanden
med kortlægningsmetoden kun gav 7A ft
af de tilstedeværende hanner - et re-
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14.o5.I97 4
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Fio. 5. Den 14. naj 1974 blev der
fanget fugle i 16 timer. Figuren vi-
ser gennamsnj.tsvægten af Løvsanger
pr" time fra solopgang og 16 timer
frem. D6r er ialt vejet 306 fugld.
X= dagsgennemsnitsvægten = Br24 gram.
oet ses, at fuglene først begynder
at vise vægtstigninger efter den I0.
time.i

5B
61

66

65
t,4

(,1

62

A-!l

16 TIJ,IER

.-a
Fio. 7. En !ække spurvefugles verti-
kale lordeling i terræn€trbaseret på
netfangst. Figulen viser den procen-
tuelle fangstfordeling indenlor 0.5
- 2.5 meter zonen over jorden.
Undersøgalser af fuglenes vertikale
fordeling er sammen med undersøgeIser
af habitat- og fødevalg en af de vig-
tigste forudsætninger for at kunne
beskrive de enkelte arters nichevalg
og den indbyrdes konkurrence.

TøVSANGM FIG. 6
29.o4 - ot.o6.t914-

t

\-'^.-';-.--;-:'-r-;-'--'- ^-- 
-'-----;

Ml4

242o1Bao1o 10 ln I År*n

Det ses, at gennemsnitsvægten falder
gennem maj måned, hvilket har sj.n
forkJ.aring i de større og tungere
hanners dominans i tregyndelsen af må-
neden. Ffter midten af maj er det i-
sær de mindre og lettere hunner son
fanges, og væ9ten falder tilsvarende'

Fio, 6. 0agsgennemsnit (sorte prik-
ker) af vægte af Løvsanger i perio-
den 29/4 - L/6-I974. Desuoen er den
gennemsnitliqe vinqefængde pr. dag
indlagt som kurve. i= genne$snitsvæg:
ten for hele perioden= 9.02 gram.Oen
qennemsnitlige vingelængde for hele
perioden er = 65.28 mm. Der er ialt
mjlt og vejet 10?3 Lovsangere.
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Fio.. 9. Genmeldinger af Rødhals ring_
mærket på Hjelm i årene 19?0_?5.RøJ_
hals er en af de lå arter, som fangesi tilstrække1igt stort eL antal lilat genmeldingerne kan belyse trækve_je og yngleområder for de fugle, somraster på øen.
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sultat, som nok kan mane ti1 forsig-
tighed ved altfor kategorisk brug af
matbdens resultater.
Iøvrigt har vi bestræbt os på at fin-
de så mange reder som muligt, og at
merke a1le Dedeunger.I 1974 blev der
malket 60 redeunge! af Tornsangerrog
heraf vendte 10 fugle (8 han, 2 hun)
tilbage i 19?5. I 19?5 mærkedes 314
redeunger, og det skaL nu blive me-
get interessant at se, hvor mange af
disse unger, som vender tilbage i
I976.

FREIITIDEN

Fangst i april måned er foreløbig ind-
stillet, men det er tanken i 1976 at
holda stationen åben fra maj og frem
tit september for at fø19e Tornsan-
gerpopulationen gennem hele yngles+
sonen.
Skulle nogen ringmarkere have fået

lyst til at beskæftige sig med msrk-
ning af redeunger af Tornsanger og
undersøgelse af redeanbringelse m.v.,
så ville jeg værre interesseret i at
høre nsrmere fra vedkommende. f,eg
skulle nok kunne komme med Bt par
tips omrhvorledes man lettest finder
artens reder, og jeg er også i stand
tiI at forsyne interesserede med stan-
d atd s kemae!.

Ti1 slut vil jeg gerne opfordre alle
ornitologer, som fæædes på Djursland
ti1 at holde udkik Bflter farverina-
markade Gulspurve og Tornsangere.
AIle iagttagelser modtages med stor
taknemmelighed af

Kjeld Hansen
Brostræde 2, Reerslev,
2640 Hedehusene

TIf. 03 162361-

'.:].f:"'

. iiir
;.:$,,31;.

Fio. 9. Der ses og fanges hvert år
mange sjeldnere luglearter på Hjelm.
I 1975 opholdt der sig i 14 daqe en
Sorthovedet ltlåge på øen.

84



. Oversist over antafl-et af ringmærkede fugle i årene L97o-75 på H.ielm.
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+) g€m.: 1. kolonne runmer antallet af aflæsningei af rrfremmede" fugle
2. kolonne rummer antallet af_genmeldinger af egne fugle,

I I97o-7L er der fanget fugle i efterårei, mens årene 1972-75 kun omfatter for-
årsringnær1vring.Dererringmærketia1t42.2B9fugIe.
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FI,JGiLEKALENDEFI
IUG],EKA],ENDER FOR ÅRHUS A}1T I SOMI,{ERHAIVåRET.

Denne oversigt er en fortsætterse af en tilsvarende over vinterhafvåret, son
blev bragt i Søravnen 197522. Kafenderen har tif formåf at fortætle foLk, hvor
og hvornår man kan se hv.ifke fugle i antet.

l,rÅnnl loxAlrrnt Fuclr

April LLtø Mange ande- og vadefugle.
Brabrand Sø Atlingand, Skeand, Rørhøg, Rødben, Dobbelt_

bekkasin, Skovhornugie.
Fornæs og Gjerrild tr'orbitrækkende andefugle samt udtrækkende

små- og rovfugle (Våger, kærhøge, Fiskeørn,
Spurve- og Duehøg samt Tårn_ og Dværgfalk).

Moesgårti Trækkende rov-, små- og kragefugle (våger,
SpurvehØg, Bfå Kærhøg, Fiskeørn)..

Dystrup-Ramten sø Gråstrubet Lappedykker, skeand, Taffeland,
Troltland, triskeørn og Røthøg.

Kysing tr'jord Alle aln. svømme- og dykænder samt vadere.
Saften Sø Våger, Fiskeørn, -Duehøg, Isfugl, Iledelærke,

Grønspætte og måske Vendehals.
Mossø Sorthalset lappedykker, Fiskeørn og Rørhøg.
Stubbe Sø ,[nder samt rastende rov- og sroåfugle.

Endvidere kan der overaLt i amtets skovornrådet ses rastende og ynglende rovfugle
I ffere skove yngler der desuden Grønspætte.

Maj Abø. Mange vad.e- og andefugle. Især nange Små . Kob_

bersnepper og Hjejler.
Brabrand Sø Som april + Græshoppesanger, Nattergal, Kær_

sanger, Skægmejse og RødT. Tornskad.e.
Kasted Mose Atte alm. nosefugle.
Forsthaven A11e aLrn. sangfugle sant evt. Gulirisk og

Røcltoppet Fuglekonge.
Moesgård MetI lidt held kan nogle af vore sjælcinere

rovfuglearter ses.
tr'ornæs og Gjerrild Staclig godt rovfugletræk.
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Tåstrup Sø Gråstrubet- og Lille Lappedykker sant mange

sangfugle.
Kysing Fjorcl Sarnme som apriJ-, nen ned flere vadefugLe.
nva+nrn-Rrnien Sø Samrne som apri1.

I denne og juni nåned kan der i antets skove og noser høres alle vore alninaleli-
ge sangfugle, og ved vandmøl-ler o.1. kan cler ses ynglentle Biergvipstiert.

Juni

I denne nåned er der bortset fra enkelte trækfugle at se på kun ynglefuglene.

Fuglesangen er i begyndefsen af måneden på sit højeste, og ved vore kyster har

vore måger, terner og vadere cg e-Iler unger, men det hensLilfes tiI afler uanse:

hvor stort et hensyn, nan ellers nenerr man udviser, at hol-de sig fra disse om-

råder, da enhver forstyrrelse af fuglene er meningsløs.

Juli

Idennemånedkanynglefuglenesespå]oka].iteternenævntundermaj,menvedAl-
rø, Kysing, Dejret, Øer og Hobro- og Randers Fjord' kan mange rastende vadefugle

og ænder ses.

August Xysing ljord Li1le Lappedykker, de afn. svømme- og dykænder'

svaner sant mangc vadefugle.

Alrø Store honcentrationer af vadefugle. Især mange

IIjejler og Ryler.
Hassensøre Stort træk af vipstjerter og svaler samt andre

srnåfugle. Desuden rov- og vadefugle.

Stubbe Sø Rastende rovfugle(våger, Spurve- og Duehøg).

Salten Sø Rastende rcvfugle(våger, Spurve- og Duehøg' tr'is-

keøT\).

S ep ternber

I denne uråned svarer fuglelivet til det, man kan se i august, bfot er der flere
individer. Man kan især bemærke mange rastende rovfugle f. eks. kan der ses Rør-

høg ved flere søer(Brabrand, Dystrup-Ramten, Mossø m. ff.).

38

Torben Bøgeskov.



KYSINGi

Alle ture udgik fra Ncrsnince Ilro og fulgie sycsiden af fjorcien ti_r et stvkke
forbi reservatet.
I2/Lo.. I fint vejr så ! deltagere bl.a. l,ille LappeCykker c.ioo, Knortegås 1,
Gråand 5!o, Pibeand c.1ooo, A1n. Ryle 5o, lslandsk Ryle I og Mudderklire 1o.

75/LL. vejret bestod af regnbyger, scrn til sidst ganske overrappede hinanden.
Men de ! deltagere skinnede som soie over dagens nit: En ung nlisgås - arten er
ikke raplorteret fra amtet siden 5o'erne. Erdvidere sås Gråand loo, Fibeano
c.loco, Trol-dand 4co, Hvinand.1oo, Tp. Skaltesluger 2o, Stor iittc.4, fjeldvåge
I, Blishøne over Jooo, Vibe llo, Strandhjejle 2, Aln. Ryle 1! og Stor Tornskade.
L4/r2. Pe denne rnotionstur i den korde bfæst var, ca. l! personer mødt op. rnd
imerrem juresnakken rvkkedes at fasthorde kikkerterne på b1.a. Lille Lappedykker
2, Gråand .75, Pibeand c.4oo, hrikand Ia, 'TruIdand ( (or Taffeland I )o, Bjerg_
and l, Hvinand c.loo' Tcppet skallesruger J, Stor skalresruger 16, l,ifre skafre-
sluger 4 (2 af hvert køn) samt Musvåge 4.
At 14 deltagere så fortsatte ekskursionen - ti1 Moesgård Skor.'nølle, hvor uanede
mængder;u1e-chcl:o1ade og kager blev nelsvælget - det er en helt anden historie.

lIiel s Aa,qaarC.
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u"a*"u"re havde tirmeldt sig crenne tur i håbet om,at sucsessen fra 1g7l skui-

le kunne gentages. Det blev dog ikke tilfæ1det' da vi absolut ikke havde ligeså-

godt vejr son i ?1. lette betød, at antallet ?f Øt:e.::U" 0t"","å stort som i 7'

ien det var dog ikke ensbetydende med, a-t udbyttet ikke var tiffredsstillende,

for det var det i- høj grad, da vi foruden ørne fik nange andre interessante

fugle at Se. ':
vore observationer startede i et meget gråt og .tykt vejr ved vombsjøn. Her så vi

bi.:,r. Knopsvane 2, Pibesvane 5, Gås sp' 12o, Gråand 1!o' Stor Skallesluger 2oo

og fllusvåge l. Herefter kørte vi til Vonbs Enger' hvor vejret var dårligere' idet

a]t ,rn" l"g/nat at regne, men vi kunne dog gennem dråberne skinte f 311s9åst 22

Sædgæs,'1 Musvåge, 2 Fjeldvåger samt 2 Kongeørne' Så kørte vi til Krankesiønt

menher"opgavviheltattrobserrrdaregnensimpelthenstyrtedeneugggiordeal
færdse1 udendørs sundhedsfarlig'

Efter denre kedelige oplevelse begav vr os ud på en længere køretur' som bragte

osigennemtokraftigesnebygerrførvinåedevoresnæstemå1'solr'varBørringe-
sjøn. Her havde vi den udsøgte g1æde at betragte verdens nest sete Høgeugle' Den

havde fået den mærkværdige lde, at deri vi1le tilbrlnge vi4teren ved denne sø' og

da vi så den, havde den været der i et par måneder' hvor den havde været de

fleste københavnske ot skånske ornitologers ekskursionsnå1. loruden Hø5eug'en

sås Sædgås 2, Grønsisken 4 og Dompap ,'
NæstestopvarE}]estadsjøn.Herblevvoresøjneudsatforpåengangatskulfe
føl.ge 1 ga.nnef og J unge HavØTne samt en mulig Stor Skrigeørn' End'vide::e var der

her Gås sp. 1!, Sædgås 41 Musvåge l, Spurvehøg f samt 1. Bomlærke som i Skåne

næsten er et l-ige så stort hit som Høgeugle (aItså næsterl)'

Sidste stop var den dejlige ly1eda1, sorn også i år havde nange Lækre fugle at

fremvise: sangsvane 5, sædgås lo, Musvåge 9, Duehøg 2, tr'ieldvåge 1, Tårnfalk 1'

Dværgfalk 1, Dcrnpap 4 samt 1 sub' ad' og 1 juv' Kongeørn' son kunne beskues på

godt!om,safstanclflabussen.Dettevalvirkeligtetbombastisksynsonen
værdiSafslutnln::påder:'netur,derblev]'edetafNielsAagaardogPederJacob-
sen.

Referer.t: Torbt':: !.'Jeskol:'
tn
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NCIFIDVESTJYLLANtrI

NOMVESTJYIIAND d. 24lT-r976.

Årets første tur startede en vinternat fra århus'hjerte, Vil""g";i, og af frost
gla.Lte veje kørte vi 12 deltagere morgensrunden og Harboøre i møde.

Ilarboøre Tange nåede vi kI.9.1o. let var nu sofskin og frostklart. På engene

havde vi mange af de fugle, der hører foråret tif såfedes Sanglærke 4oo, Bonlær-

ke Jo, Tornirisk L og En6piber 11, et vidnesbyrd om det mildere klima
ved Englandsbæltet.
Herudover havde vi af sjovere Ling 81å I ærhøg 2 hanner, Lille Skaflesluger 2

hunner, Pibeand l2oo, Alm. Ryle 1, Rødben 1l og Strandskadc 5.
l4p's vi vonl.ode rå '+rser iil Aseer. kørte nee-a af 6s n-ofi i.il hatrnen for
snisa _ dnl_. knm v.i .iLlro ril st fnrrnr,Åo i1^_ dh ? .o?_.-e-e_^ fiL lrrc* filvrurJue srdrldåc f r^ f,rrL J_t

slappe af ved den mo1e, vi var ved.
0verfar'cdn bød på en ryle, sorn flere krydsunderernærede otnitter 1ænge nente
iråtte være en Sortgrå. Xroppens farve passede da også Sodt i modlys.
Agger Tange var son næsten al-tld turens højdepunkt. Al-lerede da vi kørte i land
fra færger, var vi omglvet af stor'e flokke Alm. Ryle og Snespurve. ridt senere
lØb vi ind i det heft stor'e Mosehornugle-koks. på et tidspunkt havde vi ll eks.
i luften på en gang.

På tangen havde vi e]lers årets første Vibe (godt Årh. Stiftstj.dende ikke vidste
a^+\ Q+^- D^^-^*^..^*."/, uLU- ,,q6r-r/!,.47, Strar'dnjejle 14, Rødben Jo, Strandskade !, FjeldvJge i,
lia Kærtrøg 2 hanner og 2 hunner desuden Tornirisk, Bomlærke, Gravand, Spidsand
m.m.

Herefter gik turen over Ørurn sø, Flade sø, ovesø, Lønnerup tr'jord og ØsteriLd
Fjord til Bygholn vejle, der gav en vandrefafk og små 2oo sarrgsvaner. på hjen.re-
jen var vi inde på- en grillbar uden jukebox i irs. Turen sruttede vi af ]:os An

-ne Dorrir, i Trige over en kop chokolade.
Ledere var Torben Bøgeskov og

'/
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t- ----- ^--l'Jagtenerkommettn
Ornit r-log"roe komrner nred hadefulde angr"eb på jeegerne' Lad

os få mJningsudvekslingen ned på et rlmeligt plan' aagde kreds'

formand Ernst Henriksen i afteg .

I -.lcgten I Danmark er slille I økøomisk ildstr Ul

I og roliSt ved at komm€ i mod- I lorskning og retewaær' enq

lvind. I fømte omgang tænaer I d" tr"r 8l teuing, tlnlindk-
| ,eg hor'på.on'itoloS+s kr:"lt{i I ntng raøt nok så begerstr€t
I o! tiltider hedefulde an8reb Pa IliL-". oJitoet det modbvde' I taSttagciie"'
li;i,-;i "i skyd;r vildtet, m"a I Kredsforunden bordrtc d.F

ser selv ikke noget forkert.I.rl'ud"n et rekke ny problaFer
gå 08 trampe rundt og skaDe lya&.61sDd€ lntæUofid krluk
8o I yDslctldon sgds lormån- låt nedskydnlngsll€ne Jor

har mere gavn åf :odrrns i i.i"l"i**r-ro"r fremover vjl
pluhing og pas:ende rowrlor 

I strlle stigende kra. om udnyltel-
decim?rln8 8åmt an baFlånr 

, sen af den danske netur. Vl 6å
I iti.e tåse os fa6t I tortld og 16-
I domme' Jægeme rkal være
I åbne i tidens debat kuD derued
I oonå' vi at vært medb6lem-
l-nta" om at fome lremtidef,s

Pågl herhjeIme

p
a1

ao I yDSlcudon s-co€ rorm.ali 1ål nedskydnlngsll€ne Jor
den tor Dar,sk Jå.gttorenrnq l trækJu6le.
kreds 40 b. ved kredclorenrngFnt I - I ølebtikkæ er b61e denDekreds 40 b. ved kredclorenrnsPr'' I - I 

"reUttltæ 
er b61e denne

generaltorsanling I aI_rps .pa I orcblematlk ortariog uæklugJe-
Brædstlup. Kro. Lrnst hcnrrK- 

l jagten overladt $l et udvBlS
Een fortsåtte: .. I unde. EFs nsturloraltnlngsor-

Je8 tror dog. et dcr kar. -Il.- I n.- t{vornå! ot med bvllket !e-JeB ttor dog. å1 ocr Kar...Irn- 
I saru tlvornår og med bvllket !e-

des ed ordnjng. s den oeslaFn- 
| iultai det bssle!, er der lng€o,

de menlnq.udveilslng kan orln- I ""- ".a. Men let er at deo lrc,de menlnq.udveKlslng xan.onn- I som ved. Men Je! er At deo 1rc,
ges ned på et rimellgr lt] ""u l "t 

der kltmet dn eller snden
Og lcg ha en lro på.-at 

"l lfgi- I tom tor restrlkUoaer.
re i den 6id5[e eDde na! oe oeo_ | - vi -" erkende. st vl frem-
sle kofl på hånd"n. L,d .-'t "i- I o,.", ,ll Iå .u*rt v.d fortrar et
Lere €t lndle€ t d_llnl.1l"l,-...,.^ 

I berr"sre danrk iast lom en
* ,Der ksn vrl ikKe herskc Lr*i.C-"""a* ret.'JEgerne hå

mFgrn ltivl om at .lugl')c : erkcnde og anerkende. åt åndre

{-
*r/

I ovenstående avisartikel, der er hugqeL fra vejle Amts Folkeblad 17.2 1975 står
følqende:

ttJagien i Danmark er sti]le og rotigt ved at komme i modvind. I første onqanq tæn-

tei jeg her på ornltoloqers kraftige og ti.ltider hadeiulde angreb på jægere' De

finOerOetmodbydeliqt, at vi skyder vildtet' men ser selv ikke noEet forkertiat
gåogtramperundtogskabeuroiyngletiden,sagdefornandenforL)anskJagtfor-
Jnl-nt, lreos 40 b, ved kredsforeninqens generalforsamling i altes på Brædstrup

Kro. Ernst Henriksen fortsatte:
:leg tror ciog, at der kan findes en ordning, så den bestående meningsudveksling
kai bringes ned på et rimeligt niveau.0q jeg har en tro på, at vi jæqere i den

sidste ende har de bedste kort på hånden. Lad miq citere et indlæg j' denne debat:
rDer kan ikke herske tvivl om. at.fuqlPne hal mere a?vl ?f foirinq' plantninq
oE-o*."n0" "wvilOt-circirrerinq 

lamt en bastant økorron.isk indsats ti:! lu!:krli;g

ælIing,rin9nærkningsantnoks3be9ejscretia9t-
tagelstr.rt
Kredsformanoen berørte ---------tr
Flere af ovenrtævnte udtalelser, har man vj-st lov tij al være ueniq i'

0}e Thorup
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SOM ORNITOLOGER OG ANDRE NATURELSKERE SIGER

MED EN KOWA
ALTID TÆT PA

r KOWA PRISMEKIKKERTER r
Når De kober en KOWA prismekikkert
er De sikker på at få noget af det bedste
optik der fremstilles i Japan i dag.
KOWA leveres i 6 forskellige størrelser
som er velegnet til hvert sit formå|.

8x30 Handy model til jagt.
7x35 Fin. fin til all-round brug.
9x35 Til bjergfolk og lign.
7x50 En rigitig natkikkert med stor

lysstyrke, rolig til sØens folk.
10x50 Til fuglestudier hele døgnet.
20x60 Til lange lange afstande.

Fælles for alle KOWA kikkerter er at det
er helstØbte letvægtsmodeller (magnegi-

um) og at de har BaK-4 prismer med mas-
ser af lys og opløsningsevne.
Priser:

tlt
KØOOS nOS DANMARKs srøRsrE

7x35 9x35 7x50 'lOx50

650 725 750 a25

FOR LANG GRATIS PRISLISTE

. KOWA SPOTTINGSCOPE r
Den populære udsigtskikkert KOWA
60mm spottingscope, er udstyret med så

fin optik, at den, ved hjælp af en adapter,
kan anvendes som teleobjektiv for spejl-
reflekskameraer med aut. objektiv.

KOWA leveres med udskifteligt okular,
15x eller 25x, hvilke, med et kameraob-
lektiv på 50mm, giver henholdsvis 750mm
og 1250mm brændvidde.

Med så store brændvidder kan det være
vanskeligt at undgå rystelser. Det anbefa-
les derfor at anvende kabeludlØser samt
et godt, solidt stativ.
Priser: Adapter til foto

Med et KOWA spottingscope kan De be
tragte meget fjerne objekter som om De
selv var tilstede ganske få meter fra.
Ydermere kan De fastholde situationen
ved at påmontere Deres kamera, og så se
nere gang på gang opleve iagtagelsen som
fotos i ro og mag hjemme.
Ring til os og spørg, eller endnu bedre,
kik ind i vor forretning og få selv syn
for sagen.KI K KERTSPECIALFORRETNING

Optisk' I m port .AMMEL K.NGEV; I;i'- [*?ffi:,:
ll 4s
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ONKEilTUR TIt I{I|RD.AFRIKA

30I 4-1415 1976
Der atholdes en 14 dages lugletur til -Iunesien

med algang 30. april lra Kastrup Lufthavn til
Sousse i Tunesien. Hiemkomst til Kastrup 14.
mai.

r€ Ke.F

PEts{AITA

livis du har lyst til at deltage,
så skriv e11er ri,ng tr1 en af ne-
denstående adresser efter nærmbre
oplysninger. l'len gør det nu, d.a
dpr l-'rn or f i n] rÅ c er tilbage.. ; in-
der:de tilmeldirLg sxer ved irrd$eta-
ling af depositurn kr 25o,- senest
29.narts til .l.Sit-, giro 22 i3 81 ,postbox 436, 31oo ,.rhus C.

Under opholdet bor vi på hotel i Sousse,
dog vit vi den første uge toretage en længere
lur i den sydlige del af landet. Her vil vi over-
natte i medbragle lelte. Anden uge bliver der
endags ekskursioner fra holellet i Sousse.
Transporlen under opholdel foregår i 8 p€r-
soner_s minibussef.

Hvad kan vi så vente at få al se på luren:
Tunesien er el land med meget vidt torskellige
biotop-typer - del varierer lige fra frodigt
agerland til Saharas sandørken - og man kan
se mange forskellige tugbarter. På 14 dage
ca 175 forskellige.

| ørkenområderne kan vi regne med 6 sten-
pikkerarter bl.a. ørkenslenpikker og Sørge.
stenpikker. Lærkerne vil også være rigl re.
præsenleret, bl.a. med Lille- og Stor Ch<en-
lærke, Temminck's Bierglærke, Korttået Lær-
ke, Dværglærke og den meget specielle Hær-
tuglelærke.

Sandhønsene, som der kan træfles 4 tor-
skellige arter at i Tunesien, er tugle vi vil se
på morgen- og attentræk til de få steder, der
findes drikkevand i ørkenen.

I den nordlige del af landet, hvor der om
forårel er ret trodigl, vil vi også møde mange
spændende fugle, t.eks. Biæder, Hærfugl,
Ellekrage, Diademrødgtiert og Trænattergal.

Ved søer og saliner nær kysten vil der på
dette tidspunkl (maj md.) være mange vadere
bl.a. Damklire og Terekklire. Samme steder
kan man se op til .10 forskellige lernearler
bl.a. Rovlerne, Bengalsk Terne og Dougalls-
terne. Skeslorke, Stylleløbere og Flamingoer
vil også kunne ses i store antal.

Praktiske oplysninger: Turens pris kr.
2.470,- inkluderer flyreise, ophold på hotel,
transport i S.personers minibusser og assi-
stance af ledere, som alle tidligere har besøgt
Tunesien. Teltene medbringer vi også, så det
eneste man selv skal medbrinoe er lidt skifte-
tøi mm. oo kikkert-

-edere:
Ieter Thomsen, Horser-sg,te 1:l ,
Booo \rhus u. ( c6 ) 19?oI), ( efter 15)
Jorn Vestergård-Jensen, Skole-
bakken 5, Booo Arhus C.
Dedcr ,'annhsen . I wer Huitf el-dt,s-
Gade 66, Århus ltr.
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