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Forside-foto: Ride 1 i overgangsdragt ti1 voksendragt_Torben
Fuglen manqler ungfuglenes

'.

Bøgeskov.

vigtigste

kendetegn tiL adskil_
1e1se fra Dværgmåge juv, nrmlig den sorte stribe i nakken.
Dette skyldes, at.draqten er en overgangsdragt r"a unlr.ug-

-

1e-dragten-tiL den voksne dragt, desuden han fuglen fået
voksenefuglens lysgrå rygfarve.
Fuglen på billedet kendes fra DvæcAmåge ungfugl foruden
i stønetse o9 flugt på det gule (iyså) nrO, frvor Oveeq_

mågens

er sort (eller rødt i-vot<seno".ity.

, .',].

4C, :

95
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:1,
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Efter at vi i redakti-onen endnu en gang har kæmpet os igennem et nr af Søravneni
har xenskrevet, skrevet, diskuteret og skrevet igen, en god de1 af de sidste 74
daqe, har man lyst ti1 at tage et overbLik ovån Søtavnen og over lokalafdelingen
i det hele taget.
Dgtte nr, er nr ? i rækken af Søravne. Efter en J-idt spæd start og Bt, ksnpeetort
sensationsnummer, eD der nu efterhånden kommet mare vane over udgivelsetnerstandard er bLevet et blad på 40-50 sider, hvoraf det meste er lokalrapportenr ekskursionsoplæg 09 ekskursions-referatet.
Århus Amt er nok Danmarks kedeligste amtr hvad angår spændende, sjældne fugle

og

store rastetal. De første lokalrapporter bar da også præq afr at amtet for de
fleste østjyske ornitologer kun er Bt sted, man befinder sig, når man alligevel
foretager sig noget andetl når der skulle ses på fugle, fandtes der anderledes
spændende stede-9. Lokal-rapporten er imidleltid de sidste par ganqe vokset bety-

deIigt både i omfaflg qg kvalitet, så den efterhånden må væle en af Danmarks bedste, hvad dækning og.iagttagernet angår.
Nogåå vi1 måske mene, at bLadet er blevet a1t for kedeligtr når så stor en del
optages af tørre tal og knapt så tørre kommentaret (ZZ at sZ sider).
Det er det måske også, men netop registrering af vore fugle er ncl< en af bladets
og foreningens vigtigste opgaver, og der findes jo ikke nogen anden systematis k
liste, over de fug1e, vi går og ser.
Siden sidste nx, har vi været så heldige, at der ikke er bLevet aflyst nogle ture, bortset fra den meget optimistisk planlagte HjeJ-m-tur (det viste sig, at den
biJ.ligste måde at få folk ti1 Hjelm på, var at leje en helikopterl). Ialthaxder
været 14 ekskursioner på det halve år, med noget svingende deltagerantal, men det
er dog en deL mennesker, der på denne måde har været med os ude i naturen.
Før man tilmelder sig en tur, bør man være kl-ar ovet, at der er flere tyPer r af
ture. På nogJ.e ture 1ægges der sLor vægt på øve1se i feltbestemmelse af nogle bestemLe arter; en udpræget I'undervi.sningsr'-tur var turen tiJ" Agqer Tange i sensommeIen.
På de

fleste andre ture vil der også af lederne bLive fortalt om feltkendeteqn
lor flere af fugle-arterne, vi serr men aktiviteten hos lederen afhænger'-i.:,; af
delLager-sammensætningen. Hvis de fleste ekskursions-deltagere er erfarne ' eJ-tornitologer e1ler giver indtryk af at være sådanne, vi1 en leder nok være tilbøje1i9 tiJ- at overse, at der er deltagere, der har behov for hjælp. Ivlen der vil a1tid, på a1le ekskursionerne, blive vist stor imødekommenhed over for spørgsmåJ" ,
hvot banale stilleren ellers synes de er.
For en nybeqynder vil antallet af nye, ubekendte fugle nok virke uoverkommeligtt
på f.eks. en Skagens-tur. Det må anbefales, at man først tager l:, nogle vinterbure el1er småture i amtet, hvor man kan lære vore almindeligs'j gle at kende
før man kastes.ud i det væld af sjældne fugle (hits), der fir .s .d Skagen 09
f.i.gnende steder. lvlen som sagt, stiJ- spørgsmål på en tur, så s -'] ..leren noksvare efter bedste evne.
De sidste par år har vi forsøgt at stable forskellige aktiviteter på benene, men
mange af dem er aldrig kommet igang p.g.a. for lidt interesse (eks. mørkekamner,
SilkehaLe-opLælling,lokalåtetsregister m.m.) lvlen vi satser på, at detskyldesat
fol-k er svære at få ud af busken, nu er der i hveet fald chance for at komme ud
at se på fugle hver Lørdag (se under lørdags-gruppen), desuden er der jo ekskursionerne, møderne og aftnerne på Viborqvej - forslag tiI nye akti.viteLernodtages
med glæde.
Søravnen er et meget frit b1ad, forstået sådan, at så godt som alt materialebliver optaget. Vi har ikke tænkt os at udelukke nogle artikler, med mindre disse
efter redaktionens skøn er direkte vil-dledende (ikke politisk men ornitologisk).
Indtil nu er kun en artikel blevet holdt borte af denne grund, og det skete med
bestyrelsens godkendelse. 5å skriv bare om noget, der har din interesse, dette er
et I'folkets bladr' (eJ.ler sku11e være det).
En ting, vi komm€r ti1 at mangJ.e til'næste nr, er tegning€r; før i tiden var man9e flittige til- at indsende sådanne, især Jens Gregersein, Hans Pinstiup oq Bjarne Bertel, men nu er posen med tegninger efterhånden ved at være tom, så fat en
sort tusch elJ-er kuglepen og skriv en masse ekskursionstilmeldinger, en artikel
om det, der optager dig og tegn nogle J.ækre tegninger - så går det nok alt sammen
Vejle d.14.10 Torben Bøgeskov og 01e Thoeup
-og så til sagen-

.
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EI{SKLTFTS!ffru8trt
PINDS

TØLLE 28,11

Turen starter 9.30 ved mø1len cg fomentes afsluttet ca" 12.3C. Der vi1 værenuiighed for at se Bjerqvipstjei't, I:iug1, {irønspætte og vore ah. rovfugle.

Leder: JØrqen Laursen.
F0RNÆ3 5.12 - 1976.
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Vi starter sØndaq c,5.12 k1.6"45 fra Viborgvej, hvorpå vi ankommer li.l Fornæs
omkr:nq kl, 8. D::r er mulighed for al etøde til ekskursionen her.
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ekstrabiloladser
eifer ønsker an sådan.
9I1S tIA AINUS IU KT,
Leder: 01e Thorup.
KYSING FJORD OO TOTSGÅRD

.T2.\2 - L9?6.

kro kl. 10. Efter at have været ude og rtvende fjordenrl
(og set Li1le Skallesluger !), kører vi ti1 lvloesgård, hvor vi slutter af med en
kop jule-chokolade i Skoumøllen.
Leder: Niels Aagaard
lvlødested ved Norsminde G1.
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.:lLlel v:1 vi. lage en vinierLur til Nordvestjylland, i håbet om at genopleve noq: iøfavnen l-9?6
ån-. {l
lrl
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ri si:arier fra Uiborgvej 29, 1ørdag t). 5.2 k1.6"00; k1.ca 8.30 har virhvis alt
r€-e iaer rarooøte iange, hvor uer viI være muliqhed fet ænlerr rovFuqle oq
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:vervintnende vadere og småfuqle.
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TI,,ZTE,/EFt
IIØOIR PA VTBORGVEJ 29.

det har været tirfærdet de-sidste år, er der åbent hus på
'om
tirsdag
aften fra kI.19-ca 22, undtagei i stol-ernes juleferie.viborgvej 29

Af

emnemøder onsdao

27/Iat

17/ttt

hver

aften på Viborgvej-er J"" trlg"nO",

- Niels Aasaard og peder Jacobsen.
l:l?l"o?!.H"llio
til ekskursionen d. ?.novembJr. Dex vi1
blive fortalt om de fug'ptakt
le'
der chance for at møde på de
rån-u""åg."-pa ekskursio' ner.
'okalit"tu",
Samtidig el denne aften sidste chance for aL
tilmelde siq Luren.
leltbg-st.e|nr.neIse af ørne - Torben Sørenseno
Der vir brive gennemgået bestemmer-ses-kriterier
for frg. arter: Li1le
og Stor Skriqeørn, Kejserørn, Steppeørn, Kongeørn
og Havørn.
Det tilrådes, at man er forbåredt ti' råo.t
åri"" i=r"""å.1"n n"" noget
kendskab til_
rovfuqLe.

!/ Lz.
t /ta-

Alle

yrntertuql,e_optæl1inq - 0Le Thoruo.
Der vil blive fortalt.lm s1åflugleOrup?ens
v-tnterfugle_optælling
og b1i_
ve mulighed for at meLde sig tif Jn eller flere

møderne

starter ki-"

ruier.

19.30.

undskyld de inange fejrannonceringer af
i sidste nr. al lvleddelelserne; dette skyJ'dtesr:t der i sommerferie-rodet møder
var blevet indsendt et foreløbigt møde program;j.kke Jet endelige program, hvox mødeLederne
havde qiveL tilsaqn.

hb.,,,...
IVIØDtB

PA NATURH]STORISK

3/nt

IVIUSTUPl.

Status over de danske ug1er, herunder Sløruglens forekomst og yngJ-ebio_
1o9i 1970-75 i Danmark og Sverige
_ Jørgen Laursen.

7D/LIz

Tunesien - peder Jacobsen og peter Thomsen.
blive vist lysbilreder fra frere rejser ti1 Tunesien oq fortar.t
orn nogle af de bedste lokaliteter
dernede.
Desuden vil man kunne få praktiske råd om en rejse til
stedet.
a/ rz'.
I tlmalten"
Der vil blive vist 2 engelske film bl.a.,rThe high life of the
Rook.rl
_igesom på Viborgvej om onsdagen, stertes her kl. L9"30.
møder i det nye år-før næste nr. af Søravnen udkommer,
da se i fredde_
i:i:":::U"
Der vil

01e Thorup

50

09

Jørgen Laursen.
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Niels Aagaard
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har ydet bidrag t11 rapporten: iilels Aagaard (11Å), Carsten
Andersen (cn), cnristlan Anclersen (cna), r,ars Anilreasson (LA), ulf l{.
Berthelsen (uLtn), Lars Borup (LB), peter Brostrøu (pB), Torlen BØgestov (TB), Flenmlng Chrlstensen (rc), steen A. Elborne (s-qE)r Henning
Elgaard (re), tlogens Erlanclsen (t'n)r ni.nn !'randsen (-aF)r Georg Gulclvang (co), KJeld Flansen (tct), lars Hansen (lH), Peder Jacobsen (PJ)t
A11an Jannicte (,ql) t JØrn Vestergaard Jensen (w.T)r Jens Kirkeby (JK),
:lenning Lykke T,arsen (nr,r,), JØrgen l,aur.sen (,rr,) r lotrn Loft (Jol), Finn
B. Mogensen (ral.l), Genth Lykke Nlelsen (er,tl)r Peter Nielsen (en), Stig
Bachnann Nlelsen (setl), Claus Federsen (ce)r JesFer Pedersen (JP),
Jørn Pedersen(løP)e Anne Dorlt Petersen (,loe), I"iichael Brinch Petersen
(læe), SØren Brinch Petersen (sel)t l{ans Plnstrup (np)1 John R. Rasmussen (,nn), 3ert Rosenl'rnu (cn)' søren Skriver (SS), Renrik Stapelfeldt (ils), Jan Lyngholn SØrensen (;r,s), Jørn sørensen (.rs), Torben
sørensen (?s), peter Thonsen (m)r Ofe fhorup (or)r oanst OrnlthoLoglsk I'orenine (oOF) og Østjysk Btologlsk lorening (Ønf;. Desuden Står
(Viu) for iagttagelser gjort af en eller flere af personerne NÅ,TBrSAE,
qDP'SBP;SSTJSTOT 1 week-end'en 2o-2-l/31 da vi ned ViborgveJ 29 som uil:angspur:kt glenneii:rfglrte err lang række optæl1inger 1 ante'".
Af ovenstående skal fremtiæves GLN, der har indsendt opll.'snlnger on
hver eneste fug1, han har set på sit ciagllge arbejde I Snabegård - og
Velling Skove ved Bryrup, -- KH og hans folk, der son sæcve:llgt har
gJort iIJeln usikken, 1 år. rneC unclersøgelser og ringnær'knir,g i perioden
?5/!+ - f/B - og JRR, der igen er næsten ene om at have dækket de ina:r;e
udnærkede fugleiokaliteter onkring Randers. l.Iævnes bØr også NÅ, uden
hvi.s uegennyttige inclsats v. bearbejclning og renskrivning denne rappa.-t
:1drig var blevet tilp hvad den er. 0t har dog også skrevet enkeite
..ornm.entarel.. Rapporten er Cesrærre denne gang skrevet på en fmper,al
65-sknivenaskine, så skrlften er knapt så snulr som sldste gång.
FØlgende

Observatloner fra andet halvå r Lg76 (I/7 - 3l/f2) skal væne os t hæniie eenest 1/2 1'9v7'. De stiles ti1 'lRappontgruppen, DOF, vlborgvej 29
Sooo Århus C.rr, hvorefter de nok igen havne:. hos
1

Niels Aagaard.

r
-.:.' ":-- ,'ter'' nar
i s:-lste repaori inil.ril:
indg-: ; " r:-3'..:'t-t-r' :l
r3r?', ?n stor succ-es. Aldrlg før har.,'r haft så mange meildelere - ialt
rl personer har ind.sendt denne gans ( s'r m::i1i.-'r \'r ,':un at f i ilr sidste
ca.4oo rneCleraner i amtet med ogsål). Vr har:'ict;:r.2e hor:entlrer o;
rnegen kritik, der næsten udelukkenCe har været af posit:Lv a:'t. \{en inEen roser ':len tornel Desværre har den strr"t o.bak-'.] jn: I . .- t:n,:cr or
T-:nterre nei:ørt, at flere af -ie:ir.in.icli;err, r:t:r'cr bi:r'et -"i61]et. Det var nok en fejl fra min sile, da jeg i s'ilste inlle.lnire skrev
at vi af disse alnindellge arier ville have "nere snecieLle iagttagelser"" Det ligesom antydede, at vi kun var interesserede i extrene observationer. Intet er lnldlertld mere forker+,. r/i- er fal.:tisk inr"er.esseret i all: fugle-iagttagelser, gon man nån ovelko;.;-:.. et skr'iv.: n"-:
og lndsende til os. Jo flere 1agtta.:elser vi får desto terre e: vi 1
stand ti1 at danne os et indtryk af 3e enhelte arters forehomst i det
forl;angne ha:vår. Blot må nan lkke for,vente, at vi - som veC T-arterne
- har enengl og spalteplads nok til at neCfæfle hver eneste af disse
'rnormale't observationer på tryk. IIen hvis T var 11f t flinken. t' -'-r
at lndsende iagttagelser af le nere alijnJelige fugl-earte:. -:.ne vi hver r.apport give et skøn over d.: enkelte:rter"s status. * Det vj-lfe
vl nok kunne overkornne.
Desuden er der enkelte, der har nisforstået ifeen ned T-arter, således at de selv har behandlet deres lagttagelser. Det er også strålende
(så sllpper vi!l)r når blot man husker", at vl all1geve1 skal have alle
enkeltlagttagelserne med. Det er f.eks. ikke nok kun at nævne den sttlrste flok Sangsvaner man har set i perioden ; el1er at skrive, at der
ved Moesgaarii i for.året la1t trak 15o Hvepsevåger, bedste d,ag Zo,/J meJ
5E ex. Det er totalt unuligt at konbinere med, at en anden skri.ver :
iivepsevågerMoesgaard total 11o, bedste dae ?,4/5 72 N : ! Altså : fnd.send alle lagttagelser af f-artenne. Takl
Og endnu en 1111e bøn: Ved observatloner af sjæ1dne ar.ter. el1er af
fugle langt ud.en for den norryale for"ekonsttld. bedes f med nogle få linler beskrive lagttagelses-onstæncilghed.erne (afstand., belysning, sete
kendetegn rn.v.)" Det er neget lettere for a1le parter, end hvls vi skal
ti1 at skriye t1l Jer efter dem. Tak lgenl
T11 elut skal nævnes, at cler l alet foløbne halvår er iagttaget 212
arte:r l amtet, hvoraf de 149 er nævnt her i rapporten. Følgende af de
sete arter er på eJælilenheilsudvalgets liste og skal derfor forelægges
tienne forsanllng; Ston - og L1Ile Skrigeørn, Sorthovedet Måge, pungl '1r

-.

neJse og Syd11g Nattergal.
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r
RØdstrubet Lom (Gqvia

stellata):7/I

I skudt Kysing Næs (Ss).

Sortstrubet/Rødstrubet Lom (Gavia arctica/ete1lata) :
\3/3 r (rqÅ,nop), 2L/3 I (vib) og 27/) 4 (DoF).
rssehoved: 3/I I (\LBPTSBP) og I8/I I (c.a,r,n,ss).
Kysing Næs: 1o,/1 2o trk (rr,r,) oe IB/3 2 (nÅ,,olr)
Endvldene 2l/3 7 rst. Gjemild Nord.strana (æn) oe 2l+/4 2 Nordatjurslana (nr,l).
Fornæs:

Sortstrubet Lom/Ialom (Gavia arctica/immer'): f vinterdragt kan disse
arter. være neget svære at skelne fra hlnanden.
I3/3 I Fornæs (nÅrlne) og 27/3 1 tr'ornæs (or).

cristatus): Nogle vj.nteriagttageLser og
de fØrste fra trækket. 3/r r Brabrand sø (Hp) , ro/i- 11 Knudsø (wÅr.toe),
1o/I 3 Kysi-ng Næs (Hr,r,) oe Iz/L 1 A1rø (w,i,nnp). rB/3 og 2o/3 1 nst.
Moesgaard (wL), Zo/l 1 Århus Havn (TB,OT) oe 2I/3 2 Ramten-Dystrup
Sø (Vib). Endvidere var der I8/4 zA par i Fussine Sø (JRR).
Toppet lapped.ykker (Podiceps

Gråstrubet Lappeilykker (Podiceps griseigena): Et par vinteriagttagelser.
I marts,/aprll trækgæster langs kysten. Fra ned.apri.l konmer ynglefuglene ind ti1 tle ferske vande.
Lo/r I+ Kysing tqæs (tlLL), 22/21 Århus. ttavn (A;) , l4/3 6 rst. Moesgaard
(rl ,lrer;l) , 2r/3 1 Fornæs (vtt), zz/l 1 Risskov Badeanstalt (IIB),
L!t/4 r Brabrand. sø (TB) , 7/5 j Tåstrup sø (FF), 22/5 1 ynglepar
Hassensør (m) oe !6/6 I Kvottrup Mose (.:p).

Sorthalset Lappedykker (rod.iceps nigricollis): Den første ganske tidTiee l1/3 1 Fornæs (rÅraoe). Der.åfter t2/4 t l]ørresø v nugård (JP),
B/5 7 Lj-ndYtoln HoveclrMossø (HLtr,FC), B/5 t- qrnborg odde (Fc), 9/5 2
Sal-ten Langsø (Øer), ft/5 2 Enborg odde (FF), 6/6 B Mossø (IILL) og
3o/6 I Brabrand. Sø. Noget ki:nne tyde på, at kofonien i l.lossø er svundet
D€ryoe-t1gr ]'ncr (?J.

Li11e Lappedykker (Podlceps ruflcollls): Mange både vlnter- og yngleiagttagå1ser. En special-artlkel er på-vej.
Mallemuk (Fulmarus g1ac1a1ls) : ir6/6 ) 1ys faae HJeIm (trH)
:rJeh (rH) oe 25/6 1 1ys Ebeltoft Flskerj.havn (rn).
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J

, 22/6 1 1ys

storskarv (Phalacrocorax carbo): Flere januar-iagttagelser. Disse er
traciitionelt henregnet ti1 nomlnatnacen (ph.c.carbo), der er almlndelig
vlntengæst her 1 land.et. vones ynglefugle af racen trMeLlenskarv'r (ph.c.
slnensle) trækker derimoal sædvanligvis ti1 Mlddelhavet og konner før.st
tllbage urt.narts. rmldlertid tyder specielt iagttagelsen 72/r på, at
nogle af vore Mellemskarve.alllgevel er standfLrgle (:). Herudover er
kun atørre antal og lndlaniisiagttagelser nævnt.
3/l 3 stavnsfJord (uelrsee), 3/r 3i rssefjorJ (t'np,sBp) , 3/r 7 yhrrp
Havn (MBprsBp), Ioh 27 Kyslng }{æs (rr,r), 1,2/I 15 Egehoved,AlrØ
f1Øj tydeligvis ti-1 og fra kolonien på Vors6 _ (1{.i !oli,) , I7/I 1 Am_
strup Red (rÅ,et,.loe), i,B/t 7o rssehoved (cA,LH,ss) oe tB/I 1 Hassens_
ør (wi.,.uor) . 2t/3 25 N Fornæs , zt+/U t4 Salten Langsø (TB), 3/5 loo
Bosserne (yc), 9/5 1o Satten Langsø (Øar) og 6/6 z uossø (nrr,).
9nd.vid"ere var der 77/5 ca. JZJ ynglepar på Vorsø (HF).
Flskehejre (A.dea cinerea): De største ta1 fra Kysing Fjord: 9/r
54(IIp):
io/t 6o (cp) og 2r/6 3I (.ttl). nnavidere ca. 5o ynglepar 77/5 vorsø (up).
Rørdrum (Botau'us sterlar"is): Efter mange
haft denne celebre gæst på besØg i amtet.

års fravær har vl nu lgen
5/7 r Srabnand sø (JoL).

Hvld Stork (Clconia ciconla): Kun få i år. 17/4 r ?ranbjerg (LA),
79/)+ I Snabegaard Skov (GtN), 1o/5 1 Østergade, Århus (medd Nå),
26/S t N Verlcentr.et, Vejtby (Lu) oe 7o/6 2 Bnabrand Sø (JoL).
Knopsvane (Cygnus olor): l2h 7o A1rø (NÅrj.Dp), 27/2 min. 5oo Mariager
F jord (ME) og I9/4 Jo! Randers F jord, fiord for tnellerup (.rnn).
Sangsvane (Cygnus cygnus)

:

Mange

iagttagelser.

Brabranil sø 9/r ' 25/r 5-9 ex. (TB,Henrik Dahl,ME,AJ,HLL,JL)
,
24/2 - 5/3 8-1J
(GG,AJ,"rp) oe tz/S 6 ex. (uE).
"x.
Kysing FJord: Eneste
obs er I/2 4 ad (AJ).
salten r,angsø: 3t/r to (Øar;, tU/3 r (or;ss) og zo/3 1 juv (vlb).
Randers I'jord: f\/Z 78 v udlØbet af fjorden, Z9/Z 6o v Tør,r1ng,
29/2 7a v ud.lØbet os 7/j 5 (2ad,,]lj .u.v) v Kongslund (a1le obs af JRR).
Andne l0kaliteten: 25/r 6 veJlby Nord (rH,ss), l/z 20 Gudensø (TB),
28/2 2 N Moesgaard (f,nrSS) , 2o/3 1 ad trk Moesgaard (IfLL)og d.e sidste
21/3 7 (eaar5truv) Stubbe sø (vlb),
Et 1111e hJerteeuk: Iluek at notere fuglenes alder (ad eJ-ler juv).-

l
f Plbcevane (Cygnue bewlckll):
4/3 l+ Brabrand sø (AJ).

Kun €n observatlon. Det

er uniler m1dttel.

I

nv Jmglelokatltet og el1ers
(Anser aneer): Enl
28/2 2 ! toeegaaril (LH)r 29/2 6 N Moeegaand (AJ)r 2o/3 4
""*r.rt.
Salten Langsø (lt), Zt/l 1 Dystrup-Ranten SØ (Vft), t+/4 f fyefng FJond
(oor) , r9/Lt 3 tnk NorilttJure!.ancl (ru1)
tt/l+ 4 N Moeegaandl (HP)''i1514 \ BJerregrav Moae (JRn),
$/4 t Moeagaard (.a.r,ne), 8/5 r Enborg range (Fc), 9/5 zo salten.Lang- sø (DoFrØøø), o75 2llylke Gruggray (rc)' 18/5 2 Enborg odde (FF)'
2l/5 4 par d gæellnger sønilerø v skanaterbor"g SØ @F) t 27/5 J5 StavnsfJona (rc), 3o/5 36+5+rt NV HJeln (roi) og 3r/5 8o Nø lrJelm (rfi).

f

@å,gg.C

I B1leeåe (Anser alblfrone): Ungfuglen i Kyslng FJord fra I5/]-L'75
(sØRAwEx 1976:1) er.ogeå Bet 5/tr-75 (re) og t ar to/r.(*").
I

Sæacås (Anser faballe), 25/l 5 ryslng rJora (rs) , 3o/l 1 act KJrelng
FJord (ELL) , 26/2 12 NØ veJlbv (tH), r4/3 1 Galten sønoae (Pts'rB,ss'01)
os 2o/3 1 clalten sømo8e (vfu). Usæclvanltgt nange I år.

I lhortesås (Branta bennlcla): Fra overvintringspladeen veif ud1Øbet af
RanCters FJord er: netd,t I7,/L 41 - både 1ys- og mØrkbugecte - og 29/2
qg
55o - flest lyebugetle - (tegge JRR). Oe fra Stavneflorlt I/5 18o
(m)'
B
Hjeln
25/4
t'tØ
2g/5 29 (tegge trc). Endvld'are
.

r Grå Gåe ep. (Aneer ap.)z 29/2 2 l$re1ng Fiord
(ca) og 23/3 t+ Århua x (ra).

(cP)

, 2g/2 1 lw Århue

N

et Bar nye (s)
par n 10 lmger.
(NÅ'åDP),
2F/5
lndllanctE-ynglclokalltctcr. l2/l 7 A1rø
(!a).
vllheLnsbors
pat
n 15 ungdr
Trank8r loge v TranbJc::.g (LA) oe 2l+/6

oravana (Tadorna taclorna)! Gn ylnterlagttagelee og

Oråaad (Aaae pl.atyrhv:nchse): Dc EttrBte raetetal'
FJond (ip) og 3VL 3oo 8altcn Leagst '(ø4r1.

9/l

35o Kyelng

r!1k!pd (Åner oneooa)l ovcrwlntnlng 1 KyBlna FJotid! g/l 22 (EP).
f å!LEg4l{rlr.

qrrcrquraulr)r lor rdvanllg kun få. 24/4 2 (p'F)

"*1r.".IFra (oili fifs ts 29/$ r,liå'Flrtrmao st (F).
'!l
'

3lo Ky-<lng Fiorc (E; , t
I8/3 3eo Kysing Fiord (NÅ'ADP) og 2)4ll+ 155 Rds.Fi. v liel-lerup (,rRR).

Pibeand (.{nas peneiope): Nogle sto:'e åntal . "/I
Spldsand (Anas acuta): Eneste nelding

er 2I/3 6 (J par) Kyslng Fjord

ia,f), og clet er langt r.rnder mj.dc1el, Forklaring ønskes.

Skeand /Anas c1y-oeata): To vinteriag'"tagelser,

hv:1kct er neget usæClianLlgr. -',/1 l" Kysing Fjor.d. {cArFB,LH,Ss) ag, io/2 2 Pp,nnerl.) Mose
, --l
.
-- \
'.5-a-r-lD!)
" indvldere en Cel "nonma'l-:" cbseav=tioner: l-iz'4 -, Frabrend 31
(lB), i8rJ4 Z ipar.) Ranten-Dystrup SØ iSBN) , Zcril+ '2 {par) Brabrånd Sø
Itm), ttza ; tpar) Bratrand sø (TBl , 2:ij 2 (par) Karre Hc1m, Ra.:r.i.ers
Fjcrd (PN) , 2c/:6 2 (pa::) Krogenosen, gernsø iFC'; tg 29/6 1 Bnabrand. Srl

iac).

Vandarlnand /Alx gal-eric.r.Iata): En enkelt observetion, 12/L l" h:;n
jo nok und.siuppen fangenekabsfugl... (L;).
)y:'ehaven v .lrh;s .....
-ggggglgnd (aytrrya ferina):

StØrste anral ;a/l 55 Kysing FJord (6P) og

74/4 to Brabnancl Sø (IIP).

HvidøJet And (aytfrya nyroca)z 13/6 2 (par) SkovmØtlen v Moesgaard. (AJ).
Den efter.hånden tr.ail1tlonelle han har nu fundet sig en nage I Men mon
dog lkke anclefannerne lgen han hjulpet lidt til ?
Trolcland. (.lyttrya

fu1j.gula): Største f1ok trar 2,/I 14-15oo Fussing S@
(ran). Bnctvldere fra igreing FJorcrs 9/a r+5o (Hp), r/2 og r5/r 5oo (,q,r).

narila): Kurr få obgervationer. Den sidste er rnecet
een; nornalt fonsvlnaler BJergæntlerne herfra 1 apri1, nen sommer-irgttageleer forekonner af og ti1. 7/2 I Kysj.'ng Fjord (CArpBrLHrSS), IB/3
t hun Kyslng FJond (tqÅ,.Snp), 2I/j 275 Stucistrup (nr,r,) oe 2g/5 I hun
Sangstrup (HLt).
Bjerganct (.gytrrya

flav11t (Clangufa hyenaile): Son Bjerganden en typisk t'hav-art" , d.er
kun eJæ1dent Laåer slg ee nær lanil. f/l 1 Issehoved (uBPrSBr), 78/I
2 hanner Igaehoved (c.ermrss), I7/2 I hun Kålsenade Rev (tqÅrnop) os

V/3

2 (par) Forræs

(nÅ,.eop).
d7

rStor Skalfesluger (.tergus nerganser): 5t væld af observationer. Trækog vintergæster. ti1 meC.april. Og for tredje år i tra,k oversolnren ved
Bratrrand SØ, idet der fra 2B/)+ tit (fore1øbigl'i 3o/5 regelnnæssigt er
set 2 ex (et par) i søen (LBrl|nr,A,lrGGrlolt,I'- ,Jp). gndvidere en observation 25/6 t hun Kysi.ne F jord (ttSr.løl) , 1er dog iki-.e kan srges ar
være helt frl for tvivi.
Ved Brabrand SØ har arten været vinter.gæst t,i1 ult.rnarts: jan J.i-fo ex
(vErAJrllprJp) , feb 12 ex (sBT,t,JF) og mar' 5 ex (rr,,rp).
Nesuden 15,/4 4 ex (2 par) (sem).
Fre Kysinq F jord er foruåen ovenstående som.'iLerobs. meldt: 9,/1 12 (Hp),
1-o/r 3:, (?2han,11hun) (cp), 29/2 12 (cr,,or) og 7B/3 U (t'Å,,a_op).
Salten Lanssd I lo/l I (ttj-,.^.r;p) , 2o/3 22 (Vib ) oe tt/4 45 (r,B).
stubbe sø: 2/I t7 (at,\, t3/3 74 (irf.,l-ne) , 2]_/j 9 (vib), 27/3 27 (TB)
o.I|/t+ I (øBF).
ølrrise obs,: 2/I 2I Fussing sø (JRR), 3/l , Stavnst;o.c /LtBprSBp),
l/1 1 Issehoved (\rBp,sBp), 3/I 1 Brattingborg (VBp"SBp), 3/I 2 (par)
tr'alkær v Mø?ke (wÅ,.rf rot), j/I j Kysing 1.{æs (CÅ,PB,LH,SS) , Io/t 2 v
Gudenåeir v panders (,rnn), 7/2 15 Gudensø (rB), l1/2 50 udtøbet af Rds.
Fjord (JRR) , I7/2 2 hanner N Kalsernade Fev (li..r,a.Dp), 2U/z 2 hanner
Moesgaard (SS), 29/Z I LrarienctaL Stranrl (at), t:/S J (par+han) RamtenDystrup sø (r.*år,qlp) , I:/3 i hun S Fornæs (ij,hlt ) , :1i+/3 / Stitting SØ
(SS), 27/3 ) Ramten-Dystrup Sø (JL), n/t+ 12 Kulsø v Bryrup (Of,n) og
aB/U
Fusslns sø (.rpp;.
.3
L111e Skal-1esluger (l{ergus a1bel1us)! Son sedvanfig en

del iagttagelser
fira Kyslng Fjond: 3/I i (zt'an,thun)(cA,p?,LF:,ss), 9/'I 7 (ne), to/I
1o (5par)(cp), 3o/t 12 (7:nar.,5:nun)(rr,r,), 7/2 I+ (epar)(xt"t), l/z 4
(2par:) (cA,mrLHrss) , B/z B (4par) (Hrl) og 29/2 7 (znan,5rrun) (cp).
Desuden B/2 1o (5p"") Kysing uæs (ur,r,) os 2t/j 4 (2par) stubbe Sø(Vlb).
Konseørn (Aqulla chr.ysa6tus): Eele l1 (firei ) eksernplare:r, hvoraf dog
en undsluppen fangenskabsfugl. Fra seB-75 t11 med.mar.ts-76 er en ungfugl fte,1 stropper set regelnæssigt på Samsø (lt.a. ved ådsler) af K.
Lanberg oe 8/)+ ci.å. så FC den også.
Desuden! 9/l 1 eubad. (dvs næsten ud.farvet fugl) Kyslng r,Jord (Hp),

5/4 oe 7o/4 1 ungfugl rastenile på Nordd.jursland (HLL) oe t/5 1 ungtuel (:-b år.) kredsende over Salten tangsø (HE).
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f
Stor Skrigeørn (,Aqui1a clanga)z t\/3 1 ai

Lil1e Skrlseørn

(Aqu11a pomarlna):

Salten tangsø (I{B).

Sal_ten ],engsø (ls,TBrssrOT).

Z4/L, 25/t+ oe I,/5 1 juv (2-lr år)

l/iusvåse (Buteo buteo): Fonårsti:ækket ved Moesgaard skuffeJe en ce1.
Trods næsten aiågli.g observenen fra ornkr. 25/2 nae,Je rnan - bortset fra

3/1 oe l+/3 n. hhv. 12 og 1! trk.(TB,fi,,oT) - ikke op pir over 5 (l) pr.
fø? I8/3, d.a 25 trak (or rn.fl.), r9/3 zo (oT) og 2o.,/) 59 (Iltr,,oT).
Derefter jævnt træk tll ult.apri.l rned et skØnnet total.antal pi goo_
1000 fugle (GC), men desværre haves kun få n@jagtige,tar-. Det sidste
større nyk kom L5-19/+, ila hhv. IoU, 52, l*i oe 75 trak ,{ (Hp).
Fra Nordd.iursland (Gje*11d, Fornæs, sangstrup n.v.) neld-es om anderledes store ta1. Således 27/j 2oo lIfl på 2 tiner v, -Fornæs (vit,.r6p;
og i apn11 V4 zto trk (Hr,L), 5,1U tzc trk (HLr.), ro,/t+ rnindst tgo t.k
(TB,HLL,øBF) oe I2/4 15o trk + 5! rst (l]rT).
Fna incllandet er mclct 7/l+ V trk yelling skov fcrn).
Endellg trak i nai, nærmere bestemt 23,/5 ca.jo N oire'r Eøsterhø j veC
Moesgaard (!s) os;3 N på Heigenæs (;t). Det må vel tfeve vær,et ekser!plarer af Cen Østlige nace (B.b.lnterme.liu.s).
FJelcvåee (suteo lagopus): Et par vinter.iei;ttagelser i. feb'uar,, ia1.t
17 trækkende i ma.ts-aprl1 og 2 sene trækgæster i mai, de;.: sicste
d.ag

enclog neget sen!

7/Z t lloeagaara (Un) oe Io/2 1 pannerup ilose (tri-,Ålt:).
Trækkende ved Moessaardz 7/j r (ss),
I (,--.), r7/) , (cc,nr) , i\/L
I (itP) og r9/t+ 1 (Hp). ca. 5 ine:.e set=/l
her, rnen nØja.;i.rjc.data savnesr
Andne steder: 2I/3 2 NØ For"næs (./il ,JRR), lt/U 1 Ri_;:,.-i;.,. (IILL),
II/u
1 GJerrlld Nederskov (ØAf;, I2/4 t Nord.jurslant (IIIl,i, 2B/\ 1 B'at_
tlngborg samsø (FC) oe jo/L 1 juv Brrbrenl sø iuII).
B,/5 f StlOsnØIle ved. Mattrup (v:-, j1e arnt) (1C,111.1.) ni
ve1 4re je Fig on.
samme eks. som 875 1 N;Salten tangsø (HT).
Endellg 23/'5 1- N Helgenæs (.rr), aer son nævnt er.rneget sent på
færce.
Glente (tt'tllvue milvus): Fr.a hele landet neldes orn et rekor,iagtigt
glenter, båd.e røde - og sonte __. Talt \5_I7 er da ogsir mange
end sædvanligt i År,hus Amt.
(rjuv) Fo'næs (Hrr,), 5/4 z poinæs (nr,r,) , 5/U t juv sangstrup(tilt
),
trt< velrlng skov (GLN) , r5/4 1 rbeltoft (tp), g/o
2 N tr{oesgaarc
(cc,rs), 16/5 1 N Moesgaard (Ts) , 23/5 r r; r:o""grr"u'1.ir-a..,1 Haltendrup DJursland (w), z/e I NØ HJelm (K;5-),
"j-,-)i'ri
I7/5 2 Suba<1
sØ
nJeh (rcr), tj/6 1 Snabegaard. Skov (cr,N) ce 2a/G t SV Hjelrn (riH)Eg
RØd

antal
flere
l+/4 z
7/4 L

ISont Glente (Milvlrs rnignans): 5 iagttagelser af ialt B fugle !: .....
..... svarer vel ontr.ent til det antal, der er offentliggjont i Århus
Ant til og med 7975 iii
72/Lt I Fornæs (Jp), B/5 J trk Moesgrtarc (r;c ,Ts) , r7/5 1 s H jetm (KH),
23/5 7 ad S Bod11 MØt,1e ved Århus Å (ca,I.BIr), 27/5 1 N l.{oesgaara (ss)
oc 30/5 1 NØ Gje::ri1r1 (PT)

Glente -

vist€ si.9 i rekordagtigt antal i foråret.

llav/rn (Haliaetus a1bici11a):3t/I 1 juv Salten

Langsø (øeI';.

I{vepsqvåge (Pernis

apivorus): ved Moesgagrd er .fer i.a1t trukket ca.5o
eksemplarer, de beilste dage var B/5 to (ec,.:ts) og Zl/Z 15 (Ss,TS).
på Hjela er der i perloden g/i - u/6 t'ukrret nindst 81 eksemplarer,
hpnq f

t'7 /q

l.-7 ( u1s\

Øvrige lndberettede observatloner (med tydeligt maksimum 22-1o/5)
14./5 2llaraldslund Skov v i{innerup (PN), I9/i I ØNØ Srabrand Sø (JL),
2o/5 2 ØNØ Bnabrand sø (JL), 22/5 2 N irhus lr. (cA) , 22/5 1 NV strands
Piantage (l,w) , zz/S 1 Vil'ltblologisk Station Rønde (m) , zz/S 1 Kar"r,e
aolm (mv), 23/5 12 N Helgenæs (.rr,), 24/5 1 Marselisborg Skov (CA),
26/S z stavnsfJor{ (Fc), 27/5 12( ! ) staynsfjord (pc), z7/S 5 Haltendrup Djurslana (nv) , 29/5 4 trk Norcld.junsland (nr,l;, 29/5 9 NV Stnand.s
Plantage (Tfi), 3o/5 12 NØ Gjerrlld (PT), 8/6 t skovnøllen Moesgaard
(seN) oe 25/6 I N viby (IrE).
z

6()

I
I

Parh1g (Circus aeroginosus): llange flere ol)-"erveret end sæc-[van1igt.
men af ,-rkendt irrsag ikke fået unger
på vlngerne. SkulIe.nan gætte på en irrsag, var d.en kraftlge fær:lsel
veJ sden,'rck- den mest nærliggenCe. )esuden ?o./6 set et -nc- et rnfet
sted i antet; orn lokaLiteten egnecle s.!.g son tr,'n{1::': :: v'Ccr. j-kl e.
cen fu"rste fugl srt 11,/14 I hun i;..r), ner. cereften
V..l
-3h.r.ll'bl.v
er he:1ngen Pør'h,1lle set fctr 2l/\t c1: hele Jg ex hr.vlr- 1r.'ifuntlet sig
på steCet, t han ot 3 h,n,/ iuv. Den cne h,/j forsvinlt sanrc .1r.r: ory Jcn

Ved Bi.abrand -qd har et par ynglet,

+råør,

,a1i' +!

L)/

uttrv.t

må,ia',q
rlv\.lrlr

h,rrnan

no dan

Ii6
fF.
ur uuJr

w/: |

!L/

starr
vlv

ha-

^g de bl-ev

begge

LiI ?9/r.
e11e:" errkelt',-i s :et C:q1i3t (tf .a, nel r.JcnBtcriale)
o;:f
ol.it
err
tredje
om
m:r.
vif
el1er
femte,
5-2a.t1
- -',r-,'. sig l Vestenlcn Ff 6øen; en h/i, der også blev set mel re.lemrte-" :'ler men ol-tsit
uJen rnare. Parret ved. Df,de.i tlev

si:l;t

hunnen fors./snd.t, merlens h::nnen forblcv
r-n
Alirrj

-n

set sarnen ?9/t, hvoreftet.
til- 2/6. (.-l r:?.,"=.;iCp./:.T1SFir,

aa\

rDD/.

Fra l'rrtzq:r:"d en talt 15 ex. rapporteret r )r/4 I h,/j N (?l), -,'a 7 h/ j
(ss), 3,2, I r{ (GG,?il), 9/5 j N (GG), L6/5 1 ri (iip) at 2j/i i h,/j(.r,rE,ss).
På F jj,-!t e'r' joi| - 25i5 ialt Jo ex. trukket 1r1:Tr).
(.r:'je obsr"r B/4 2 (par) sansø (FC), ro/r+ i I'T Århu-" c.(TS), r1/4 t
sbr-rbbe sø (,iP) , 27/t+ t han rssehoved (Fc), zB/tr 2 (par) e:'at' :gborg
Sarnsø (FC), E'/5 2 h,/j Kysj-ng Fjord (CP), 91, t h/j l/"ejlby ]{orc (ss),
72/5 I h,/ j Gditen (,rlårrn,or) , 29/5 2 stavnsf jorl (Fc), ':.o/, 2 Bratt:-;rgborg (Fc), 3a/5 t han og 22/6 a hun Dr'åby sø (.r!).

81å KæI!øg (Clr.cus cyaneus): Ialt 15 meld.t, hvil_ke- .:. ,et nenge.
Af disse en i vi.ntergæcter og 11 itnorrnale'r t.ækgæster. rncvi,lere er'
der to maJ-i-agtiagefsei" cier liggen sir sent, at man skul1e tro, det
va:' ..... Hed.eh6ge. Sene trækgæster og oversonrende fugle forekomrner:
dcgr nen '3er for"eliggen lntet om obs-betlngelser:ne, så indtil videne
vil jeg henregne den gnuppen ttBlå-Kær.h@g ?il .
't/ed Moesaaard er'
! ex. t:.ukket: ZB/Z I trrz3 (ocrf_nrss), 11/,4 I h,./i+L_
-(Mr',TB,rs), a6/4 L h/j (Hp) oe B/5 2 Vj (Gc,rs).
Vlnte:.-obs'ene va:r: lo/I t hån Kysi.ng FJord (C?) , I/Z )- han i,lellerup
v Rancle!.s Fjord (JRR) og 6/2 t h,/j Brabrana _cø (JL).
ØvrLge trækgæsten: A7/f+ t h,/J Klrstinemincje Flyveplads (CHI), l1/4
t han + t h,/J Brabrand SØ (Al) , lo/t+ 1 ait han Brab::and Sø (HLL),
L-315 t h,/J Hjeln (tct) oe g/5 I s\ioad. han Kasteat trlose (ae)
0g " ?,erne" z 22/5 1Kar.r.e norn (rn) oe 29/5 t han NV strand.s plt.(LH).
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tHettehøs (Circus pygangue):

Er nu ved at være år11g. Dette nåske nok så
neget pga flere og beclre onnltologer nu 1 forholai ti1 tldllgere.
3o/4 t Snabegaard Skov (GLN), 23/5 t hun Jrl Søsterhøj v Moesgaar"d (:::.
gS,Ts) oe16/5 t hun SV Hjetrm (rH). (se også urder 81å Kærhøg.)
sp.(Clrcue sp.): Tre stk. fra l{oesgaard: B/5 1 N (Heppehøg Hede-,/Steppehøg (C.naerourus)), 9/5 1 N (begge Go,TS) oe I5/5 1 (HP).

Kænhøg

Duehdq (Acclplter gentllis): Ialt 2J Iagltagelser af Jo fug1e, herall
kun 5 1agtt. af 5 fugle uden for rnånederne mants og apri.1.
Moessaartl: 27/3 oe 2B/l t hun rst (ec), 4/)1 1 (SS), 9/l+ t N (l{x), I6/L
l- hun N (He) og 8/S t N (oc,rs).
Nordctjursland,/Glerr.11ci2 27/3 2 (DOF), 4/\ z (mr,), y/4 t (rut) og ro/L
2 i Ned.erskoven (Øln) + f (nr,r,).
salten LanssØ: 7\/3 I hun (PBrTB,ss roT), 2o/1 2 (vib,JL), 21+/1J, 2 (TB,ss)
/--\
- tz^ f-1(rnun,\ (nE/.
og r/>
Snabegaard Skov: 1 ex. hvec af d.agene 2B/2, IB/3, 29/J og t.,r./5 (ef,n).
stubbe sør t7/3 r rrun (.n) oe rJ/3 1 ad han (lli,rol).
Andre lokaliteter: t'/t I samsø (ss) og 7/l+ z trx Velling skov. (GLN).

spurvehøg (Acclplter nlsus): Ved Moesgaard. var totaltallet større end
normalt. Ia1t trak 725-75o ex. I 1Øbet af foråret (ce). fufmfnatlon
76-19/4 necl hhv 1o, 19, 9 og 79 nordtnækkende fugle (ocrnp).
På Norddjur"Bland er talt trækkende Spurvehøse pA 5 datoer: 4/4 22t
t/4 22, to/4 35, r2/4 rt+ oe z4/L,7 (a11e HLL).

Flsk€Ørn (eanilion hallaEtus): Ny l-art. Ialt 17 ex.rheraf f 1 juni.
Ved Moesgaard kun tr.e dage rned F. I2/4 t ;uv tl (fS) , !5/4 I på 6n tlme
(iir rn.rt.) oe 9/5 2 ad N (ec,m).
Øvrlge obs.: 3/4 1 Ry (cLN), 24/4 1 Lystrup Åaar (nu), 25/4 1 Vejlby
tlora (ss), 815 t Kyslng rjord (,rp), 9/5 r Kasted trrose (Jr), 2o/5 1
Hjeln (rn)r 7-8/6 1 Snabegaard Skov (cr,r) og B/5 2 Hjelm (Kn).
Endvidene 26/5 7 Sdr. Feldlng (Rlngkøbj-ng Arnt)(csA).

Vandrefalk (Falco peregrinus):Eneste obs. L/2 1 Kyslng fJor.d (e.f).

Læirke-,/Aftenfalk (Falco subbuteo,/vespertinus): ZB/5 1 N Ånhus V. (TS),
7/6 r trækforsøg Moesgaara (co) og 22/6 1 Langenæs All€ Århus (,1,r).
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Lærk-efaLk (Fal-co subbuteo): Iaft 16 eksenplarer blev set i foråret, og
det er virkelig nange. Normalen er. und.er 5 ex.
Ved Moesgaar.d. sås arten kun 23/5, d.a 2 trak v Stranden (SS) og 1 gik N

v søsterhøJ (TB).
På Hjelm sås ! 1a1t, 1på hven af dagene Lt/5, n/5,26/r,27/5,6/6(xn).
Qvrj-ge obs.: 24/4 1 trk Norddjursla.nd (nff) - det var ret så tldligt 1/5 t aa N salten Langaø (m), zl/Z 1 N Helgenæs (.n), 3o/5 1 N,6 Gjer"rlla (pt), 4/6 I Hinnenuo (ex), 6/6 1 rst l'in,fepa:ken Århus (fs), IU/6
1 acl N Skowangsvej Århus (re) oe 18/6 I N Århus v. (TS).

,

T Dværgfalk (Falco eolumbarius): Ialt 12 ex.,hvoraf 2 vintenfugle, de
øvrige fra perloilen 2I/1 - 2/5 .
Vinterfuglene van 3/I ). han Brabnand. sø (,''rp) og U/I 1 Skenderborg (Hr).
Ved Moesgaarcl trak ialt l+ ex.: 2B/1 I han N (cc), 16/11 I (ilp), t7/u
1 lI (GG,HP) oe IB/4 1 N (cG).
Øvrige obs... 2l/3 t han N Sangstrup Klint (OT), z2/3 t han Hinnerup(Fn),
lo/4 t Gje'rilit Nede'skon (Øar;, Å/4 r vegge's1ev (sen), 24/4 i tru.
Nord.djur"slana (nf,I,) oS 2/5 t hun Bnabrana Sø (I\,IE).
.Tårnfalk (Falco tlnnunculus): Ved luoesgaaral en 1a1t trukket 6l-7o ex.,
og den bed-ste d.ag var l7/4, da 7 fuak N (GG,HP).
Trane (crus grus) t 7I/4 2
2g/5 2 sv Hjeln (KH).

NV

Århus (ce), zo/4 2 Brabr.an,l sø (,ror,) og

I Vanclrikse (Ra[us aquaticus): Der er stadig ikke mar ir, rler sendæ
denne art 1nd. Rygter v11 vide; at den høres regehna-:e:.gt nundt onkrlng.
Fra Brabnand, søz 4/2 f (t.Å) - eneste egentlige vlnteriagttagelse - ,
27/3 1 (ttÅ'), l/t+ 1 (rB) os B/5 1-2 (rB).
Fna Kastecl Mose: 11,/l+ 1 (HS,JøP) oe 2/5 t hørt (its).
Enilvidere L6/4 f BJerregrav Mose (,rnn) oe 6/5 1 Gudenå Bnednlngen (;m ).
Engsnarre (Crec ci:ex): Tgen 1år har v1 haft besøg af d.enne 'kni.rkende,r
gæst, ictet et eksenplar lod sin røst høre fra 23/6 k1.19.o5 (:) til
nect.ju11 lr€d Døde Åen v Brabrand. Sø (GG,HP).

- lrlbe (Vane1-Lus vanellus): ?1d1lgste 2t/2 lo Ø1sted (aOp) og allerede
25/2 trak 22 !ed, Moesgaard (fB), nvor cle største rrVibe-<lager bl.ev 27t/j
oS 28/3 ned hhv. 1oo og 95 trk (GG).
I4/4 +,al-lue HP 18-19 ynglepar veil Bnabrand Sø.
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,a
gtor præstekrave (charadrlus hlatlcula):
tldllse var t3/3 I Kvelng rJord (ctu).

Den

første og lkke

sær'11gt

Lllle hæstqkrave (charad.rlus dubtus): !'lere obs lige ud.en fon amtsgrænsen, men kun 2-J lndenfor.
8/5 1 W{repan Nlm Grusgrav og I ynglepar Hylke GrusgraY (begge Ve51e
Ant)(llrffiL), g/5 1 mu1lg Kvslng FJord (AJ), 24/5 1 Karstoft svd for
Herning (nhgk.Amt)7LB), 18/6 1 par i grusgraY ved Llsbierg skov (LH)
oe 24/6 t Åty rng ved Bnabrand sø (IrP).
HleJle (Pluvla11s apricarla): En vlnterlagttagelse; clen stØrste flok
og et par Junl-lagttagelser.
!o/r I rst Kysing Næs (HLL) , aB/4 2ooo AlnØ (ctt,t) ' l/6 ea.6o snabegård Skov (er,N) oe g/5 f\ok.Joo N i- skunringen Kasted uose (ØeF)'
inter:pres): Som sædvanligt nogle få forårslagtt..
, 9/5 2 Begtrup Røn (LH) oe )-o/5 5 søbv nev (ru)'

Stenvend.er (Arenarla

3/5 2

Bosilerne (r'c)

Dobbeltbekkasin (Ga11lnago ga1]1-nago) : En vinterlagttagelse og det
ratd;g/t 5 Kyslng Fiora (up) , II+/4 1oB Brabrand Sø (TB).

"tøout"

få rapporEnkeltbekkasln (Llurnocryptes nlni.rnus): Sorn 1 efteråret kun
teret. To vlntenlagttagelser.
v Ranciers(JRR)
],1/! t ved. odaer (cHA,UMB,s.AE),22/2 1 Gudenå Brednlngen
(TB).
ce ?2/)J, 1 BrabranC Sø
rustlcola): Vlrkelig nange' 4 vinterlagttagelser'
Fugle, der er eet 1 maj-Junl, nå fonmodes at være på Jmgleplaile'
VJ.nterfuglene; 3L/I 1 ved Odder (CfiATUMBTSAE), I/2 2 Tarskov (CntfgU)'
7/2 oe 5,/l r Årrrus Å v .Å]raveveJ (AJ).
Trækgæeterz 2r/3 4 LerbJens (m), pz/l 1 veJlbv (Lrr)' 2V/3 2-5 GJe?rild. (1lBrJ.Hannerehalnbr0T m.f1.), 23/J 1 Rj-ngelmosegården Rønde (Ic)t
r/\ 3 gtver Å v Moesgaard (æ), io/4 sangstrup (0Br')'7 ex' r4/4 ca' 4
nattrækken<1e Grenå-varberg (carss) , r8/t1 1 GJerrlld Nederskov (HE)toe
2:1/4 t Brabrantl Sø (?B).
ornoded.e ynglefugle: 8/5 oe 27/5 I Snabegaard Skov (GlN), I2/1 I Rye
Nørreskov (ss) og l2/5 2 Lading sø (JS'oT).
Skovsneppe (Scolopax

Stor ilobletqE4tæe (Lincea ltroosa); 2/5 a Begtrup Røn (SS) oe I9/5 I
Egehoved på alrø (I'F).
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s-Åobbersne!.P-g

il,ito"" tappontca): Størs'te anta1. \8/4 ea.

2ooo

A1rø (cHA)

Svaleklire (trtnga oehropus): To vlnteriagttagel-ser og son sædvanligt
enkelte trækgæster pr.april(ult.narts) - rneil.naj. 0n der er set liait.
flere end nornalt kan lkke afgøres, da arten næppe tidligere er blevet
lndnapporteret 1oo pnocent.

2I/t 2 Gammelstrup MØ1le (f'c) os 3I/f 2 vecl od'der' (cHArLrttBrSAE)'
3r/3 r F111erup v oditer (rÅ,san) - tldlig trækgæst el1er genslm med
en af d.e nævnte vlntergæeter (?) - , Io/4 2 KØ1sm6se ved .lnslev (sBN),
I2/4 r nst Nordiljursland (m,r,), 24/4 3 Kyslng riora (cp), z/5 I-2
Brabrand sø (!,fE) oe 7/, 1 Brabrand Sø (JP).
flnksned (Tringa glareola): Også erl ar:t, der ikke tialligere har været
større lnteresse for at lnclrapportene. Forhåbentl,lg ændrer d.ette sig.
ttoffiIalt 7 lagttageleer af 18 fugle med kun 2 ugers spredning. Den
cielle" træktld (Salomonsen:Fugletrækket..... )er e11ers på halvanden
måned, nem1lg fra rned.april - ult.nai.
Brabrand. sø 5/5 I (HLT,),1/5 3 Døde Å (seN), 7/5 ro Åuv rng (lur)'
B,/5 1 (lB),.rr/5 1 (rB) oe t4-15/5 1Døde Å (Hp).
Endvldere 1,8/5 I rst på hustag (l) spicavej Høibiere (NÅ).

Sortkllre (Trlnga erythropus) : Fåta11ig forårsgæst.
2/5 2Beetrup Røn (:,,n), >/S 2 Brabrand sø (AJ), B/5 t lIielm (KH)'
9/D r Kysrr,s Fjond (AJ), 26/5 J Bnabrand sø (AJ) oe 6/6 1 Hieln (titt).
(cal1aris temrnlnckil) : Llgeledes fåta11ig forårsgæst.
B/5 5 nen Grusgrav (vejre Ant)(FcrHLr,).ae 26/5 I Bnabrand sø v DØde Å
(sslv). 27/6 I Kyslng piord (mÅ) må være den første efterårsfug1.

Tenrnincksryle

A1n.Ryle (Calidri.s alpina): Nogle vinteriagttagelser (desværre ingen
fra det traditlonelt bedste sted A1rØ Pofder) og,let største rastetal.
3/r ca. 15 (cArPBrLHrss)' 3o/r l+ (url), r/2 lU (HLr,) a]le fra Kvsing
Fjor:d, B/2 17 trk Kyslng t'tæs (nr,r,) og I5/2 45 neiret Øhoved (TB,JLSToT)
29/5 25o Stavnsfjord (fc) er egentlig ikke så mange.

ikke 1 de
store optrlitsenile anta1. En ganske t1d1ig efterårsgæst.
Brab::anir sø 5/5 6 Døde Å (sgr), 7/5 r (.rr) og a7/5 6 oøae Å (nÅ,rr,or).
Kyelng FJord: 8/5 3 hanner (cp) oe 27/6 t hun (uÅ).
Bnushane (Ptrllomachus pugnax): Regelnæssig forårsgæst, rnen
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Klyde (Recurvirostra avosetta)z 2I/5 1 Hje1r. (lGl) - ikke a1m.
27/5 2o t1dl1ge trækgæster v Hadsund (JF.R).
S1ldemåge (Larus
Fornæs (xL,,a.nP)
Gråmåqe (Lar.us

d.en

-

og

fuscus): De første og ret tldlige var !3,/3 J ad s

hyperboreus): 8/S I i 2.vlntendragt ttJelm (ffi).

(larus melanocephatus): !7/5 1 ad Århus tlavn (.rv.r).
Sontterne (Chlidonias niger) z 2o/6 2 Brabrand Sø (FC). Snart år11g hen.
F,iordterne (Sterna hlrund.o): Ny f-ar.t. ?o inClanCsiagttagelser.
2o/4 Z Snabegaard. Skov (cLN) oS 2/5 3 Astrup trlose (CA).
Dværgterne (sterna

albifrons): Der er set fugle i lmgletlden ved. Føl1e
Strand, Kysing FJond., StavnsfJord, fssehoved og Kragenosen på Sarns6 sld.stnævnte er en indlandslokalltet - (NÅrFcrllf,Cp).
Spl-itterne (Sterna sandvicensis): F@rste 27/j 5 Fonnæs (oO!'). Noget
usæd.van1lgt var 23/6 2 trk V i vestenilen af Brabrand. Sø (ccrlip).
Te.'ist (Cepphue gnyl1e): Kun observeret ved de kendte JmglepLadser.
På lljelm yngler.l par (lQI). Desuden gr set 7o/4 3 Sangstrup (øBF),
29/5 a sangstrup og 26/5 1o1 (l) vejrø (r'C).

Huldue (colurnba oenas): Mange lagttagelser" ,+or'årstrækket fandt sour
vanllgt eted med.marts - med..aprl1 ned. k'rhnlnation i week-end.rerne
2o-27/3 og 27-28/J. lnkelte sene tr.ækgæster u1t.apri1 og naj.
Desuden nogle obs. ult.nal og Jun1, d.er må formod.es at dreje slg on
yngJ.efugle. I Skænsø Skov er arten således før konetateret ynglende,
FØrste - og.lkke speclelt tldllge - var. I3/3 I Fornæs (tsÅ,.Anp), d.enefter ved Fornæs: 2r/3 59 ø (vlb) t z7/j 9 (DOF) oe rt/U I (cA) ; og ved.
Moesgaard: t8/l t (or), t9/3 5 (TB,GG,JL,or), 2o/j 16 (vj.b,HLL), 27/3
zo r (aG), z8/3 23 N (eG), 9/L io N (ss), ra/4 f (rB,ME,rs), tl/4 z ø
(nv), t7/4 1 N + 2 rer (Hp) os tB/41 N (Hp).
Andre stedetr a4/3 6 Rugårcl (rlÅ,aop) , zo/3 2 saltbn Langsø (vtu), zt/3
L fhorsager (oT) og 29/3 II Snabegaard Skov (cLN)
Sene trækgæetert 3o,/4 t og 27/5 1 HJeln (rcr) samt Z3/5 4 Moesgaard(SS).
Fornoileile trmglefugle: 22/5 + 27/5 + 29/5 aet og hørt Skærsø Skov ved
(rr) og 3.I/6 1 på optlnal yngleplaite Hovedgaa::d (NÅ).
L$lv
tt|'

u1t'marts med følgende
Rinsalue (Colurnba palurnbus): Trækket kulmlnerede
151o N lloesgård(GG)'
2B/3
oe
antal: 21/J r75 Ø Fornæs (vit), 27/3 r35o N
cenne sjældne art'
Turteldue (Streptcpella tuntur): fo iagttagelser af
Brabranii sø(GG)'
27/, I 'r1ige syd for Horsens"(Vej1e Ant)(Hr'L) oe 23/5 1

1975' I år
SlØrugle (Tyto elba): Ynglecle på gårct på Djursland' incltll
get et sted i amtet ('rL)'
kun €n fugl på stedet (medd HLL) ' 29/6 2
bedes sendt dlrekte
A11e oplysnlnger om denne neget Ørnfindtlige art
tl1Jl(EngdalsveJ6TA,BzzoBrabrancl),derfor.etagerSlørugle-under-

søgelserpålandsplan.Alleoplysni.ngerb]'iveropt,eva,,4tfortrolig.t.
Kirkeusle (Athene nocbua): Ny l-art. V1 ved at den er almindeliet ynelenCe flere steden, men hvor jævn er udbredelsen 'j, og hvor ofte ses
den ud.en for yngletiden ? Send a1le iagttagelser inC I

15/2 2 Grønfe1d (fgo;LS,OT), 7g/3 1 I(irsi;lnenlnde Flryep1a<ls (tUi),.
28/3 2 Saxlld (cA), 2I/l+ 1 Brabrand sø (Htl) , r2/5 1 Brendstrup(ei'rlv)
72/5 I Franlev (lsror) oe 16/5 1 Bjerregrav l{ose (ma).

'

irandelsMosehornuEle (Asio flamrneus): ]2,/1 1 engene bag vandtårneL p'i:
vej 1Århus rqora (nr,r,), B/2 2 oe 9/2 r lei (pe), 7/i 2 veilbv Nord (ss),
2r/l t vejrby nora (vrn) oe a/5 1 Hieln (i(IT).

Nairavn (Caprirnulgus eurcpaeus): 2 eksemplirer rinqnrrket pi Hielm :
2o/5 i han og 29/5 l nun (nr). Yng]-er den ikke på Dli'"';land' nere ??
MurseJler (Apus apus): De første var 15/5 5-5 Hietr; {;i-'l). lt kæmpetræk
fandt stect 26/5, pe,lenne erre ctag tirak 15co v Kysing ,'.rs (nf,f,)r Jooo
v Søsterhdi (Moesgaard), 42oo på J tiner v lloesgaard strand (oc) oe
5ooo-1oooo pver HJelm (xu). -oen 3o/5 t?ak 2ooo N v G.ierrlid (I{).

Isfug1 (Alceao atthls): Mange observationer gennem hcle perloden.
Flest 1 antets syd-vestlige de1e, færre nod nord og øst (Djursland').
gneste observatlon af mere end 6n fugl var n/1+ 2 KulsØ v Bryrup(or'tl).
Een fugl er lagttaget følgenoe steder: onnkrlng Rander:s: FusslngØ og
Rlng Kær v Plnctstrup. Omkrinc Århus! Rønbækken Hinnerupr Egå, Veilby
Nonit, Lyngbygård. Å, Brabnanti SØ1 Fulden, Giberå, I{oesgaard Strand og
1r.Odden. Onkrlng Sllkeborg:. Funder .1 .- næn redehul - , 2 gange v Klos-.
ternøllen ved Mossør Spangsbæk ved Aalallt;i12 (:) gange v Lystrup Å vecl
Bryrup og Østbirk. (NÅrcArcHArPBrTBrijlrlBr?crsA;lrLH,AJrI{LLrJLrJol,'GLl{'
"
PN,ADP,CP,JRR).

rVenciehals (Jynx

torqullLa): Den første og meget tld.llge var I/l+ 1
(,fe). føvrfgt fåtalllg 1 år; på HJelm er så1edes blot 1 ex.
rlngnærket (6/5) oe 1 ex. eet (KII) rnod normalt 1o-2o ex. på øen.
Fra fastland'ett B/J 2 sy salten Langsø (tn), g/s 1 salten Langsø (oor'),
9/5 a Kas+,eit Mose (uErcp), 3/6 I h lroesgaarat (m,r,) og t7/6 a SplcaveJ

Moesgaaril.

1 HøJbjere (NÅ).
oplærke (ealenida enlstata): 3o/5 1 HJeln (xu) - langt ti1 havs.

arborea): Et par trækobgervatloner og en de1 oplyeyngleplaclserne.
fra
nlnger:
25/2 I Moesgaard (ss) - tldlig - , :^8/3 1 Kyslng Næs (tlÅ,-eop), zs/l
I N (ccf og 4/4 1 (ss) Moesgaanil.
Salten Langsø: 1 sy hver af dagene I/5 GIE), B/5 (ffi) os 9/5 (DoI').
snabegårct skov. 21/3 r, 24/3 6, 25/3 4, 2B/3 ].o, 29/3 6, 4/4 4, 5/4 2,
B/l+ 2, 9/4 2, to/l+ z, aa/4 lrt2/4 !, 3o/4 4,7/5 2, 23/6 I, 26/6 4,
27/5 6 oS 29/6 1.- santllge obs er gJort af GT,N.
vellins s]r.o.ct 3t/3 4, t/l+ 7 oe 5/4 2 (al}e GLN).

Heatelærke (Lu1lu1a

arvenglg): vlnterobs.: 3h 1 rssehoved (trloersne) og
9/l 25 Kyslng I'Jord (HP). De stØrste trækclage veal Moesgaard' var 27/3
og 2B/3, cla hhv. 35oo og 12oo ex trak (ee).

Senglærke (Alauda

Bjerslænke (Erenophlla alpestnls): Et eksemplar'.af ilenne hen I amtet
meget sJæ1dne gæst trak vecl Kyslng Næs den25/2 (I{t],).
Landsvale (Hln:rrao ruetlea): De første var 25/4 I og 29/4 hele 7o i
Snabeg&r'cl Skov (eLN).
Byevale (oelletron urblca)r Første var i/5 7 Larrgør saneø (I'c)"
D,lseevale (Rlparl-a ripa::1a): Førgte var

3/5 1 Ye jrø (Fc).

Gul-dplrol (0riolus onlolus): Fra l{je1m er meldt r/6 7 sy, z/6 z rnk os
8/6 ! sy. Endvldere f6/6 I han Moesgaarti (meild tEÅ) oe 22/6 I vårsø(Ic).
@g (Corvue corax): Det b11ver etadig mere alnindeligt at se Ravn 1
Århus Amt. Denne gang har vl 14 iagttagelser. af 1a1t 24 inillvlder.
veit Moesgaard er eet 25/2 2 (parl)(rv), l/l 2 (cP)' a9/t I (TB'e'GrJLr0T)
La/t+ L (re,ME,rs) os 79/4 1 (rB).
r FløJEtrup skov er cer 3/3 1 (cP), r8/3 2 (FF), 4/b 2 (sc), r9/5 l+(FF).
End.vlalere 8/2 raaneted skov (sgN), r2/o I Juul sØ (ss)' 7/6 os 77/6
2Eg EgebJergvej l Bnabrancl (i,A) oe 2t+/5 I ad t 1 Juv Uår'.elet (IÅ)"

tSortkrage (corvus eorone corone): 7 lagttagelser af ialt 11 fugle'
a4/3 ! Fornæg (rqÅ,alp), 2o/3 I (ss), 27/3 5 N (cG), 2B/3 I N alle l{oesgaarcl, 15/l+ a Tranbjerg (za), 6/S I Hjelm (rur) og 25/5 t vadsnøIle(FF)'

(corvus corone cornix) t 2o/z 2ooo ve1 Brabran'l Sø (HP)'
De stØrste træktal fra Moesgaara: 27/3 Blo N (GG) , tl+/4 1I+5 N (HP) t
r5/4 279 N (HP) oe a7/4 98 N (HP).
Gr.åknage

Råge (Corvus

frugLlegus): zo/z Boo ved Brabrand sø (IIP).

Alllke (Corvus monedula)t Zo/Z 15oo ved Brabrand Sø (HP). De stØnste
trækta1 fra Mogsgaarat 27/3 575 rq (cc), a3/t+ 5B I{ (HP), 76/1+ 39 N,
17/4 59 tt oe 79/4 44 N (a]le HP).
NØddekrlge (Nucifraga ca::yocatactes): 3n enkelt
sionen 1 efterånet. IL/L 1 Brabrand (OT);
PungneJse (nernlz pendullnus)

efterndler fi"a inva-

z 2o/4 I Brabrand Sø (l!lE)- Beskrlvelse er

på veJ ti1 SJælclenhedsudvalget.

(Clnclus einclus): Nornal forekomst. Største antal 1o,/1 4
Spangsbæk yeal Ad.dit (tlÅr-AOe) og "he1e vi-nteren'r l-l+ L111eåen Hinnerup
(ptq). oen senegte obs var l+/4 1 Giberå ved skovrnØlten, (seN).

Vanclstær.

Skægmelse (Panurus biar:rnieus): Bestanden i- Brabnancl Sø

lever

endnul

op tl1 5 fugle (l p.") er eet regelnæssigt vinteren og foråret lgennem
(TBrlcrtr'FrI{PrJP). Endvidere 24/L+ 2 Ranaiens FJord ved Mellerup (,fnn).

Mistelatrossel (Tundue visclvafue): Deiligt mange iagttagelser. Tre vinterobe, nange trækobs ult.febnuar-meil.april og yngleobs ult.apr.-iunl.
Vlnter.obe. t 1/a I Brattlnlbore (Ssp) , Io/I 1 Moesgaard Slot (GG) oe
I5/z 3 stubbe sø (TB,JLS,OT) - kan dog vær.e 4gg! tiållge trækgæster.
Fra salten l,angsøt zo/3 J (vib), l+/L+ t med. fØde inæbbet (FC), V5 lXcA)'
9,/5 r (nor'), r2/5 r (tlÅ,ralor) oe z8/6 4 1 vestenden af søen (FF).
Fra Snabegård. Skov: 21/1 4 og 22/3 J er trækgæsterl desuden er 2 ex set
så godt eom ciagllgt i perlotten 6/6 - 3o/5, ve1 ynglefugle (?)(a1Ie cLN).
Øvrlge obe.z 28/2 1 trækforsøg Moesgaard Strancl (ltt'ss), 2o/3 2 Moesgaanil Str.(vft), 2o/3 L ey Moesgaard Museum (setl), 2l+/1 I Risskov (ss),
9/4 t ay Forsthaven ot,Å&rou (sntq), r2/I+ t silkeborg (ca), t4/4 I nattrækkend.e Grenå-Varberg (clr.ss), 24/\ I sy HøJko1t (m) og r9/5 1 M1nileparkerli 1 Århus - ganmel-'kendt yngleplad.s for arten - (wÅraoe).a,

j
:.::)-: ." :l:..' i:c,i:.Ln:ssigt set fugle efter 2o/5, ]nv:.l-l|.et mii p;i r.e
t'..: -.'..:-t ir,l ;,ri:',.-r1 l:f arten igen i itr. ( 1. ynglefund 1 amtet var i -7J).
':;,,i; |., z.-,/a r, 25./5 2r'?i/5 a, z7/5 L, 2B/5 r, 29/5 z, 3o/D 2, 31,/5 3,
r-.:, jt ;;/',3 tJ, ),/j t: og:,//6 ! e1le i Sn:begirl shov (cliv).
t

{Turius tcrcr:atuc): !,1ony1e Ce.ite fcpiir. f:1r iljslm 58 ex. I
F.r,i,., :iir j,rr';t - i;:,i!, sl.l:'ste clage 7/5 oS 3/5 i'.eC hh.r. 25 og 2o ex.,
.i.:r.1,'i; .1,,-r lrlk her. (ltt]i.
tjcr;,,r::-;:r l j/!+ ja ( | ) snabegåril skov (cr,N), r/5 i nan salten l,angsø (IIE),
i/5 t nan Vejr"ø (FC) oa B/5 flok 12 Salien r,anssø (ir).

li:_:::.:..1

nhnøni nrrnrrq phoenicltrus):
.f -i6p+, f\r'uuilruLlrus
,:)1,;Er-!
n?rnoni ^rr-rrc ). Den
r
fØrste var 2,/J
,1,;r
Tr,r'ty'
7,/i'a,re'{ rj.nsnærk-et ln€:7e 72 ex. (fU)o

Ir.

''i

t han Hjelrn,

H,ra-.r.r-4 +,--+ i/rrrn:.-inrrnr:.' ^.-hFrl-,--). r perioden 5,/5 - 7I+/6 sås B ex.
c.. il: l-rl (tl,). l:suden o;r1yr:.i::,-cr om i ynglepar og 4 syngen(le hanner

i,9, i.r.lr';:. oe I-2 Jmglelrår r,., ljulslanl. Tid.tlgere er op til 20 par fund-:t alcr.,: i i.rhus. Er dct 5rr:icncrtend:n eilen ornitologaktlviteteni
,- tr FF
r',a*
!ft'v

t.i-11.,. -F

It

irhu:: TIavn par, 1 : l7/\ + B/5 + 9/5 t han sy Sliphavnen (tII) oe 8/6 2-',/5 per meC føde S11pve j ved rfDanmårks Raclio" (i{Å).
;i::hus Havn par" 2 : 79/5 2 (par) irhus 0liehavn ved Tr"ælasthandlen (tlÅ,
t.-i ) ct 8,/6 - 25/6 par rned fø.j.e SliDvej ved Trælasthandlen (NÅ).
1.,:'hus ilavn par J : 11/6 tar ned føCe lr-aj 1o2, Sydhavnen ($S) oe ZZ/6
I iran rii ::ldtkraftts knan pi Sl:.gtehusve; (l:Å).
(lvriEe obs": 22/5 2 hånnen irhus Havn veii lr,3.It (sS), 27/5 pan + 5 pul1
rii,rgli:æi'ket llassensgr - sku1le vær,e førsie sikre lmglebevis på Syd- (tæron), 28/5 t han Århue Havn ved Århus trtørte1 Konpagni(SS)
1/6 t h f,rhus Havn (cA), 16/6 2 (prr) Ebeltoft (Hr,r,) og 22/6 t han sy
Si:uiicr:ternes Hus, Århus N. (NÅ).
d.ii:rs1.and

S".rdlig Nattergal (Lusc1n1a negarhynchos)l Tgen 1 år han de gode folk
på HJelin fanget alenne apænatende arti 9/5 I rnk HJeln (Xn).

SattersaL (Lusclnla 1uoc1n1a)! Blot et par optæ11lnger af eyngend.e hanPå nord- og veetatilcn af Brabranct Sø har GG talt 7-8, og itet in
rFngei og I f,aatocl Xo'ac var acr 3o/5 19 ey (sS).

ner.

(locustella naevla) : 7 ex. i foråret er pænt, 1sær. når.
s9r, at cier ingen har yæret ved Brabrand Sø.
9/5 r Korzsluntl v Randers (.rnn), b/5 r rnk + ey Hjelm (KH) , 16/5 t sy
eudeni.-Brefnlngen v Rancers (n1..) , zS/S 1 sy H jeln (w), g/e 2 sy BJer_
reg:"av t,lose (ØBF) oE t2/G 1 Laalng s6 (.rSror).
r'-'.ijshgppesenger
matr

iar''i.s:':lr::' (r,ocuste11a luscinloldes): Arten er lige knapt år119 l amtet.
lr{en dette åns obs.: 29/6 1 sy vestenden af Brabr.and. Sø (ccrHp).
Drosselrørsanger (Acrocephalus ar.uncrlnaceus): For and.et år i træk
ha::
vi et ynglepar et ste,:t 1 amtet (.fe)
Rørqq4ge! (Acrocephalus sclrpaceus): Den fdr:ste var g/5 1 Hje1n, hvor
der var enornt mange 1år'- nere end 1oo ringmærket (Ifi).

palustnis): Fgnste 2o/5 - sent - 1 Hjelnr hvor
rler også af denne art var mange i år - mere end.5o ringmærket (I.li).
Tngen optæl-11ng vecl &a brand SØ i år.

KærsanEen (Acrocephalus

SlvsanlTer (Acrocephalus schoenobaenus): FØrste It/S t nmk Hjern og det
var den eneste, der blev ringnær.ket på øen iår. Enorn sjælden efterhånden (lU). Vf savner oplysnir:ger fr.a and.re lokallteteri f.eks. ved
jeg, at der var en he1 de1 ved Brabrancl SØ i år, nen taI fattesl

Gulbus (Hlppolais icterlna): Den første var 9/D t F;e,,,r (Kf).
l.iunli (Sylr|la atr'1cap111a): En

t

h'un Egebækve

Ilayesaneer

j 26,

Hø

vinterfugl: 2/I + l:6/,,. . tl/Z + 6/l
jbJerg (ffi).

(sylvia borin)! Første 4,/5 1 snauegård skov (cr,w), tidl1g.

Tornsanser (sylvta communis): De fØrste B,/5 I HJeIn (rcr) oe g,/5 1 snabegård Skov (GLN). Meget talrlg 1 ån, f.eks. mere end8o eyngencie på
HJeln (Icr).

(sylvta curruca)! Den før6te og neget tldllge var 22.4+ r
Sfor (aUr). ilcrc end 2oo rLngnærket på HJeln f år (XCt).

Gærd,eeanson

Snebegård

ladtooeat Frglslongo (ncepluo lgnloapltlus): Eneste I å,r var 2g/a ]
htaalat travc rad Årbur (tg)" glet l,kto ret .Gller hgrt ra HJeLn 1 år.

panva): 4 ex" a1le fra HJeln' 22'5 I'
1 oe t4/6 r (KH). Kender r andre clens stbrnrre ??

1,111e Fluesnapoer (Musclcapa

W;:r5

(IIE)'
Markpiber (Anthus campest:ris): Eneste obs 29/' 1 sy Hassensør
eksenplarer
skærplber (Anthus spinoletta 1i-ttorali-s): overvintrende
studLystbådehavn'
i-rhus
Næs'
Kysing
(fra
syd)
Januar - pr.narts ved
(NÅ,TBTHETHT'L,
strupværket, Kalø Vlg, Kal/ Sfotsruln og Deiret Øhoved
ADPTJLSTOT).Forårstrækketkulninered'e13-2:-/3ve'lKysingNæs'Moesgaaril, Fornæs og Sangetrup Kli-nt (NÅTADPTOT og Vlb)'
Fvld Vlpstjert (Motacilla alba): Nogle narts-lagttagelser: 27/3 1 Snabegåndt Skov (GLN) , 28/3 1 Klrstinenlncle Flyveplads (cHA) , 2B/3 1 H1nnerup (etl) oc 29/3 5 Snabegård strov" (or,tl).

BJengvlpstJert (Motac111a etnereå): Nornal forekomst. Nævnes bøn 2-l/3
1 trækforsøg Fornæs (lOf) og ttet fØrste slkre ynglefund på Syddjursland
hvor 6 unger blev ringmærket 22/5 @9), samt et sandsynligt ynglefunil
ved Lystrup Å'ved BrynuB, hvor 2 fugle regelnæssigt er set 9/4'I7/6(GLN)
Gu1

Vlpstiert (Motacllla flava):

Den

fØrste.var 2/5 I Hieln

(ICtt).

S11kehale (Bombycl1la garrulus): Det nye år begyndte, som clet gamle
Men onkrlns I,/2 kom nogle flokke t11
endte, uden Sllkehaler $$.
Fra denne periode haves følgenale
ned.marts,
t11
byen, hvor de blev
(tlp), t/Z 1o Mlndeparken (SBN)t
HøJbierg
observationet: 3I/I flok Jo
2/2 t5o HøJbJers (eG), t2/2 19 T1lst (oT), I4/2 1 Kai MunksveJ (Er)'
r7/2 12 vlby Tonv (w), tg/z Jo studenternes Hus (NL), 29/2 12 Hagfe
nrnevej (or), 3/3 22 skowangeveJ (ADP) oe r5/3 2o veeterall6 (or).
Uclen for Århus er også kun set få: !l+/l i'8 t L5/l I+ ge to/z 9 Snabe-

gård skov (ol,tl), tS/z t5 Rønde (o?) oe arla 1 GJerrllcl (Øer).
Stor Tornskade (Lanlus excubitor): Ialt observeret 26-27 ex. ' hvoraf
dog nok en clel gengangere, speclelt ved Brabrancl SØ'
Når lntet andet er nævntrdreJer observatlonen sig on 1 ex"
(JP)'
Brabrancl Fø, r2/a1 t975 {;,;8), 2/t- (AJ)' 3/r r-2 ex (ue), toh
7/2 (AJ) , 2o/2 2 ex (Gc,FP ,JP), 3/3 z ex (oc) , )+/3 GP) ' 6/l @a) se

8/4

(ME).

Saabegård st<ov: 19,/1, 2o/7, 22/2 os 21/l (a1le GLN)'
Øvrlge obs.: 1o,/1 Kysing FJord (cP), 7/2 sart'en Langsø GB)' I5/2 Ka]-ø
(rBror) , l5/2 salten Langsø (rr,r), 2l/2 7 rst Moesgaara (c'crne), 27/2

Holne ('ts), zA/z FemnØ11er (tlE), zt/l veggerslev (vm),- 2/l
oe lL/4 forårete elalete sonilruB (ELL).
72

skåde(or)

rRødr.vgset Tornskade (Lanlus coil1urlo): Vl tager Hjeln først. Den kon
den føngte - en hun - den I5/5. Derpå fremhæves 27/5 rned il enornt rnange
- mere end 1oo (25 nnt) " (IG).
på fastlandet kon d.en første IU/5 I han Kasted trlose (cp) r 1alt nåedee

17 ex herlnde, og det er ogaå mange I
et ynglepar 2z/5 + Z7/5 + 29/5.
0g 1øvr1gt: 24/5 L hun Pst Moesgaard (CC), 27/5 t han Mindeparken ved
Århus (A.r) , 2g/5 1 Nord.it jursf ana (mf,) , 3o/5 1 Snabegårcl Skov (GIN) ,
2/6 2 (par) Århue Å ved Å]raveveJ (AJ), 2/G r hun Brab'ana sø (AJ), u/6
t han Brabrand -sø (lt), zo/6 t han vlvild Djursland (.rnn), 23/6 I har.
søby.Fredskov (rr') og 28/6 4 (i hanrl hun) salten Langsø vestenden (FF).
På Hassensør så HE

stær (sturnus vulgaris): Bedste trækdag ved. Moesgaard. var 27,/3
1850 N (Gc).

ned,

Gndnsleken (Cariluells spinus): Krrn fØlgencle flokke på over zi .*,
2/1 25o Brabrand sø (AJ) ,2/r 30 stubbe sø (or) , 3/r r25 Brabrand sø(Hp),
Io/l 25 Spangsbæk Ved Addlt (wÅ,mp) og 7o,/t 5o Brabranci Sø (AJ).
E1lers usædvan11g fåta11ig 1 skovonråd.er Bon Salten, Stubbe og Århusegnen (on konn).

Blersirlsk (Acanthls flaviroetrie): Al1e obs nævnes. 2/I l-25 Brabrand
sø (AJ) , 4h 14 Randers ttavn (.rnn) , r7/I 4 uldrup Bakker (wÅre.lr.aoe),
29h 5o Åuyone v Brabrand Sø (ME), Ja/I 2o Skanderbore (np)r 7/z 6
Sødrlng Holn ved UdbyhøJ (.rnn), 22/2 35.Å-rhus Havn (tl), to/l ca.2oo
Blspetorv t Århus (f,S) - ved overnatnlngspladsen på Århus Donklrke - ,
27/3 20,qrrø (rt{) os 24/4 rorånåts slatste J trk Nord.ctjursland (nr,r).
Gråglsken (Acanthls flannea): Der henvlses t1I specialartlklen on arten.

Hviilsieken (Acanthls hor.nemannl): End.nu 2 ex., d.er nok er blevet ::evet
med 1 Gråslsken-lnvaslonen. 3/I L StavnsfJord (MBprsBp) oe to/t
I
Spangsbæk ved

Ailcllt

(wÅ,aOp)

enythrlnue): Kun set på Hjeln: 24//5 I blr.,
2/6 I brun rnk og 5/6 I ey,(m). Un ttbrurlr Karnindonpap er enton en
hua (af al-1e alclre) elLer en han, den endnu ikke har fået det flotte
rØile bnyetS itette får hannerne eæd.van11gvls først i deres trectJe leveår
(= ved fæIålngen onknlng deres 2-åne-f6clseledage).
Karmlndonoap (Carpodacue
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r
(l,oxla curvlrostra): 9n mængde ( 29 I ) observationer
fra snabegåril skov og I obs fra andre lokaliteter. Det synes utroligtr
arten ikke skulle være set flere steder. Ål-le obs har lnteresse tll
14' 23/r 8'
snabegårct skov: 15lL 17, 16/1 :-3t r9/r l.2' 2r/a 72, 22/r
r7/2
6,
1-3/2
4' 2o/2 5'
3o/t Lt,3/2 \t 6/z z, roiz 6, 11'/2 6, t2/2 i2,
et sprlns
og
si1
r
25/2 2, 5/3 4, r5/3 B, 16/3 5, A7/3 t+, rg/3 3, 27/3
29/6
J (cLA)'
frern til g/5 t+, 16/, 5, 3o/5 4,7/5 4, 9/6 4' 20/6 7 aC
Øvrlge obs.z 27/3 27 GJerrilcl (oor), gi5 5 (2han,I hunr2 Juv) Salten
r,angsø (Øe!') oe 28/5 1(2 hanri hi:n) salten r'angsø (FF)'

Li1le

Korsnæb

Stor Korsnæb (Loxi.a pytyopsittacus): Eneste obs. 27/3 f han Gjerrlld
(TBrJ.HanmershairnbrSSrOT m,f1.). Fra andr:e egne af landet en d.e. meldt
on rekordagtige antal S.K., så hvis folk havde set efter korsnæb "'""
Kvækerfinke (Fring1la nontlfrlnglla) : Llsædvanlig fåta11lg I Salten
Langsø crnrådet, ved Stubbe SØ og i Århusegnen (Cf torun)'

Hortulan (Eno'erlza hontulana): Son altid en def på Hjelm' Og igen 1 år
en på fastla.ndet, hvor den også er ved at væne år11g...... hvis den da
lkke altiai har været d.et, og a+- rlet først er nu i de senere år folk er
begynd.t at klgge efter arten (rtrrl'l).
på Eielm! 7/5 t, 1o/5 2'3, 24i5 a :r,an, 26/5 r, 27/5 2'1, 2B/5 2 os
29/5 t hun (Ic{).
san+' 9/5 t han veJlbv Nord (ss).

nivalis): fkke så mange fugie, men en del obs.
på
mer:e end 5 ex.. Næsten alle 1 januar n'åned'
kul tre flokke
(TBTPJTJK
m.fl.), 3/l 5 rssehoved (ueersel)r 3/7 3 serr/r 3o Ka1Ø vlg
vlg Samsø (MSp,Snp), Io,/I 2 rst Kysi-ng Næs (rr,f,), L)-/I 1 KalØ Slotsrrrin
(flå,,rtor), ,75/t f'1ok l1 studstrupvært<et (ifi) , r5/I 2 hunner veilby Nor'l
(f,fi1.- indlandslokalltet - , t7/l J Uldrup Bakker (tlÅ,r,fraOe), ult.jan
2 Ø1sted (lne; - indland.sl,ok.' , IV2 25 Rebv (.rnn)' 2t/2 I han rst Kvslng Næs (u,r,), 3/3 l LLsbierg (or) - lndlandslok.- r 26/3 2 (par) rtrstlnernlnde Flyveplads (cna) - 1nd1ands1ok.- oe 27/3 r lrrø (Pt[).

Snespurv (plectrophenax

HOI;D

Nl]
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A1t ior ofte hører man beretninger lra naturinteresserece om overgrebr moo oyr og
frgle, scm vedkonmende har været vidne til. En sådan fortælling slutter som regel- rrmen hvad skulle jeg gørert e1ler rtdet kan cia umuliqt være l. ,ri; .,rtrr.
vore nacurbeskytielses-love kan ofte synes utilstrækkeriqe, mer '::nge af de biza::re ting vi ovelværerr-T der virkelig 1ov imod.
I foråret 1"976 uckom et 36 siders hefte "Fuglene og loven' af i. ie r: lansen , som
er ti1 gavn ocr de, der gerne vil gøre noget aktivt for at besk; ii,
vore vilde
F,,^l^
| -L

rE

, .JE9 Lr LEILI

rr

a indledniagen:

'Tanken med dette hefte

er at give den aktivt interesserede ornitolog e11er jæger
er ijælpemiddel i årbejdet rned at beskytte og værne om den vilde fuqlefauna. tt
-n,,^ti^t
!lqrlfgL KBnqsKao urr de 10ve og bestemmelset, som kan bringes i anvendelse for
at beskytle fuglene, er en vigtig forudsætning for at kunne opnå gode resur-taten
A1t for ofLe ei overEreb mod fuglefaunaen ikke blevet påtalt, foroi oB. som nar
overværet den pågældende lovovertræde1se, ikke har haft btot et eleinentært kendskab til lovens ord el1er vidst, hvordan en anmeldelse foretages,
Hel-e jagtl-oven er medtaget. Desuden bringes lov om værn for dyr, en meddel-else
fra Rigsadvokaten om forhøje1se af bødesLraffe, bekencjtgørelsår om indretning af
ioologiske hauer, om konservatorvirksomhed og om indretning af flælder. Ti1 slut
brj.nges en adresseListe over reLevante institutioner og myndigheder.
Det ar mit håb, at dette hefte kan blive ti1 hjælp for både ornitrl-oE son jæger,
der ønsker at værne om fugJ-elivet.Oerfor - læs lovenr lær den, oq nrug aen så,n
Prisan for de 36 sider er 6 kr, og heftet kan bestirles på giro
r r? ?z 14 ,
Kjei.d Hansen, Brostræde 2, Reersl"ev, 2640 Hedehusene. (fff. {O:)feZSOf.)
OIe Thoruo

-

FEETEIESTEMMELSE
qDSKILLELSE AF SANGLÆRKE OG FISKEHqJRE!

Jer var fest i Bryggeriforeningens Harmoni.crkester - en af disse fester hvor det
er ø1, fugle og hornmusik, der diskuteres, resten er tavshed (1).
Oa wtarie ud oå aftenen kom kravl-ende og bad om fotos til sine figurteksterr blev

hun mødt med en rå latter, men da Per fra nabobordet dukkede op med mord i blik<et og fråde om munden, var sagen k1ar.
Selvorn vi i disse måneder hal vor halvårJ-iQe nedtur, tnods den tørre sommer og
cen kendsgeining, at det følgende i hast er nedkradset med en stump tømmerblyant
:å bagsidån af iL1gens Rapportpige't en råkoLd eftermiddag i myldretiden, meIJ.em
iO.A:-og 16.51 på bagsædet af en overfyldt lYlascotr-skal det ikke tages for sn
fuldt uåtømmende redegørelse for, hvorledes man adskiller de to arter.

Fig I

Fiskehejre (Ardea cinerea) øverst
sanglærke (Alauda anvensis) nederst

fiskehejren er i forhold til Sanglærken gennemsnitLig større, mere langvi.ngetrog
har J.ængere, fyldigere, men ti1 gengæld mindre kløftet hal.e (et godt kendeLegn på
fugJ-e der ikke har for slidte haJ.er). Den udfarvede Fiskehejre synes i feLten en
anel-se mere grå1i9, mene nuanceDne hos SangJ-ærken, navnlig fpr oversidens vedkommende
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går mBrB ov€r i det mellembrune.

rhos individer hvor detihbbet hos Fiskeh€iren er overvdjende .LængBre (tyoetigst
i dårligt
*n r"n bår.undtadå at anvende dette kendetegnfuqlen
i'"i'"iiåll,
;T;"";;
i hånlanqt' Har man
lys, hvor også Sanglærkens neb kan forekomme temmelig
af'ørende skelneJån'(f"tt""[ for Sångf*rtens vedkommende) udgør neseborene.et
,*rt", :.a"t de hoe Fiskehejren højst udgør 0r86 S af næbbets samledB 1ænqdsthvor
cie hoå 54n91ær!an altid gr m€re end LrI? ft'
ror i:-s*ene;rens vedkommeride mere konpaktt nermest hejreagiiøi"lii"i"ll"-n
de lidt æLdre iu91e, med gennemsnitJ-ig langsonrrnere vl'ngeslag. at
tiel n.vnrig hos ""
åiåiof""." 6os.de to arter kan qive åt fingerpeq, idet Fiskehej'ens.vane med
fouragerePå20-30cmvand,kunyderstsJældentiagttageshosSanglærken.Sang(f1g. beskrivelse bygger
tiusi-"e slemmer Xan benyties af'den erfarne,ornitolog
over-vejende
på-C"t"i Thomsen og Jørn'Uestergårdts metode): m€dens Fiskehejren
ned -. gælder dette i mindre
flyver frem og titbag€ - undertiden'dog op og senere
kan beskrives som rundt o9 rundt, hid å9 did
;;åå-;.;-a;";L"t<-nr-r,vis sangflugtførst
på sæsonent frem og tilbage (se fig'l)'
.,.infi6
o9"å,
pistr
t.n
og
og hist
sine egne øjne' kan stemmernesomanført
tro
ved-at
svsrt
nai
oer
For den uøvedsr
hjælpe.Senglærkensgtemmearenkvidrende,trillendel'kvidder-kvidder-tri11-vii
rrskraakrr (P'T' & l'V'
har h€r
meis Fiskehejrens nærmest melankoLske
-i,i-i-t,
.;;r;aai,'i anføres ikie at forekomme hos sanglærken. Dette gælder dog kun hvor
fuglestemmerne ikke er for slidte.(2).
står man på redepJ.adserne, vi-l man iagttager.at Fiskehejrens redemateriale udqøogres af gennemsnitlig gtouå"" plantedeie..5om en grov tommelfingerregelgæ1der
la; .t Fi"t"gtjren ånEringer teden over hovedhøjde, mens Sgnglærken overvejBnde
byiger unuer-gnkelhøjde (huskerege3': h-h1e a-a !)'
rafllmerne af denne ætike1.
Eå-åa"tiff"f"E'på grundlåg af ægiene faldei udenfor
popuJ.ære
adskillelses-kriteriun
tidligere
ort
det
uno"""ti"q""r-åt
Til slut skal
kan.anvendes, danyere stuat Fiskehejren flyver. med s-formet krumrnet hå!-e, ikke
s-fornret krummet ha1s, hvorfor
dier har godtgjort, at ogeå sanglerken flyver rnåd
for
alle tidlig€r" og rorlnrnå" iagtlage]eer "i d" to arter vil være åt indberette
cu. (3 ).
Hørsholm & Odense sePt. J-9?6
Kim Frost-Larsen & Hans Harrestrup
Andersen

Litteratur liste

:

(*) tl. sn"r".Peare : flemlet
(Z) peter Thettlsen & Jørn Vestergård : 'tConfusion in display'l
The Dodo 1975:It6?'68,

(S) steen christensen : Feltsrnithologen (hvert andet
rner),

men

num-

især 1975:4:213-215
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FN.JGiLE IVÆFI BILCIS

trIG STE',J

fr du interesseret i fuqle ?
ljar du lvst til Bn gang i-rllen at være sammen med andre fugle-interesserede?
Kunne du tænke dig at være med iil at undersøge fuglelivet i en storby?
Strålerrce ! Så er LØRDAGS-GRUPpIN lige noget for dig !
Vi mødes frrste 3an3 J.ørdag 30.10 kl.. 9.00 på Viborgvej 29, og hvis interessen
er stor nu-k; vil der derefler hver lørdag kl.9.00 være mulighed for at komme og

vele meiJ.
fuo nV:J sL:al vi så lavs gå de her l:rdaqe ?
af fuglelivet i Arhus by. Her libger en masse ope: u;ie:sr;Lise
ic. fc:--lci
gaver og venter på al blj.ve Iøst.
1) Regelmæssiq optæ11ing al andefuglene i parkerne i Arhus.
F. eks.
2l ilnnistrerinn af Husskade-reder i Stor-Århus.
3) Cptæl1in9 af ynglende Husrødstjerte og TopIærker.
4) Regeln.:ssig optaliin3 af Silkehaler.
5) 0ptæ11ing af l\åge- og AndefugLe i Århus Havn.
6) Registrering af rastende trækfuele i parkerne m.v..
7 - ??) Unde:szgelser af dine yndlingsemner + alLe Ce ting, jeg har
glenrt.

ivlen

hvad vi skal strate

anner deltagerne helst

med, aflhænger

vil arbejde

jo

meget

af tilslutningen og af, hvilke

med.

eller derimellem,
Hvis du er ung a1ler
eller nvro du er nybeqynder -oammeL
elIer garvet feltbisse,
eJ-Len du m'åske har lyst til at være med,
eller Cu bare er nysgerrig
så : Kiq ned på Viborguej 29r lørdag 30.10 kl. 9.00 ellerenaf de følgende 1ørdag€ kl. 9.00
for der finder du
LøRDAGS.GRUPPTN.

Niels Aagaard
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t3FrÅSIsiKETVEFI

Den 29 oktober sidste år var jeg på
en tur ti1 Stuhbe Sø, på
enormt overlasket over de-mangg gråsiskner,

den tur blev jeg

deD
ou""åf[. .på..foi"nrrrige fug_
derefter, blev jeg-snart i.i.i ou"",var
at der var
igang' og {a jeg artid-h.";tn;;;-.;gråsiskenen-e,,"
"n "to" gråsisken_
jet i.nterssssret i at prøve at finde ud
fug',blev
'nv?:ion
"ritrt ,,gråsiskeninvasionen i Århus Amt vinteren tSZS/iA,far noget mere om f*;";;n;;Det jeg først og tr"rr::1

letu'e

dagene

ir-var at stilr.e et talmareriale op,
hvorudfra man kan bedømme en
""-int"t""å"ret
i.nvasions
,.n Lån-".rr"n*irgn" antal_
1et af sråsiskner fra år til årr B;;;;";-;;;'"t
"trr"ål"", elr.er
"a andet eksakt i denforbin_
delse bl-ev understreset, når jei
ror"*"rri;;-;"il;;;;""esserede;
nente at rrder €l da usædvanligt-tå
"n;kk;;"'iåo
gråsistnJi i a"r,, en andei rdet er da en en,
get pæn invasion, men den er nu ikkå
m€_.
så
overbevist om' at det her var en af de stor som for q ar -"iJeni--en tredj€ var
største invasionet i mands

lYien

efter at

mino€ osv.

lidt nrrr.""-ou""-ååi
lidt man kan rå-ai^eksar<te
;;i;;;;;;,-;;',å'il;.j::"l"ll,ii:rij
:ili"'L5å,HoJ:åå:,":1t!!1' ryu'm:.noie nofre p"""on"" Å,"i-;i;;;; ""dåtriå"lil
sår rundt i
En anden,åd"; ;;;-;;;'llo-åi ;iffili':i."il*i*:".1J::i:Ji: r:''l:lru,i,
menligne fre år til å":
""*
Diese sår ud på, ar d^l:::j__ul_s"";;#;-#;re
:l:!-": "raF"gi"q""ipens vinterfugle-optætlinger.
lestemte=rrt"i-å-z-å punkter, på
hvert af disse punkter
eet

have tænkt

observeres 5

min. og nedskrives o"
fugles art
tilstrekkrrtg-r:np"-rui""-g"i""rga"t,
"u"""""""åe
samlet på landsbasis
tal, for de enlerte artårs variationfåri man
forekomsten fra år til
fYlit material€ kan ikke belyse dette problem
særlig godt. 0erimod vi1 jeq skitse_
ra i'nuasionens forløb og så 90dt, o"i-""-rrriåt,
I ugrEnes geogDafiskt
geografj.ske fordelino
Je, fuglenes
i amtet.
og antar" Ired

her'

ganske gode

"g

t'latecialet er lkkc irdsanl-et pi s:,jr,.:nIig Lio |red oD:i.l ciiie;r" siEJ,jr, jeo har
bare spurgt da rnennesket, .jeg kom I nærfreci:n afe on jåq.nåLie iåderesqråsisken-.nrrt6F Fn: i vjr+on .r--,,--,,-- i-- i-- *-. ^$, hVaci cer er kon-cb ind ti1 lokalog ltlr fae: seC
rapoorten, Jeg har selv v?reE megeL urlr a: re på fuEle i t:r.t;:
fra lriels Aaen n,assc or-rs::ki1br, r.Jci ouer eonc c:sutrJlt.ioner har'.retr ratetiale
r'-+r
rcor

-i-ri
usolut
-pn

Fr:r::

?

,-r^-r-i

^orlr-ren

m
birit
rn

|LcL!.Fc
cr ron

H=r-oi
rri JUrr,
rrlrjr,.6

lrrron
F6.

t r:rrcon
hår

VæI.et

n,i nn:ol

tr--

-nh

Så

at

oVefdfa,'te

:aIe

Ir'nqrern

aøCetes

cbservationEr.

Ialt har jeg 69 obs. af r;" t-10 Clrsis'rr.ner, h3rud-',å:2 obs, af 2 fugle af

vergangseksemplarer Grår/Hvidslsken eafnt 5 cbs. ai -i-g hvidsiskener.

o-

frrvasionen startlBde de sidste laoe ai oktobel,. den fo;ste iaqrtageise fra ÅrhUs
q;t er ira 2?,1i rpd 1 eks., c.' allcrede:l;.1{. Ei arctrn ccdL Fcrrt':lb i amtet (4
ile:u.især cie føroirs ål 33 1?30.:rs). I ncv:-5c: cc då:ert'r;<:Tner drr:l?.1'r
s.i.r: 10 cjaOe åi nOVenircf a:cClrrcItr inlrå5:lnene og dir:rlie træker cbsexveret Ved
Sarn;::s" nvar 8.1J"r lL,'tl<s c!r !.1-i" cG 2Li0 el{: tlæl<(er.

ligeledes i
I stuininqen af november c-o i, oecember er der gråsiskner overall,
ro:r":delspn af,ianuar, me:r mefleFr c.10. og 20.1 forsvinder næsLen a1le fug-Lene,
Dq eiter ctnne t,13 er cie; KLn f5 iugJ-e. der er iagiiaqet.

Anial fuche i 15-ciaoes Derieder:

4oo
POit
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At de 2 bedste periode! Falder i forbindelse med juleferien,
kan vist ikke
gråsiskner efter 15.1 virk
des nok
uo9enr. mangelen på

ikle

undre

ar<tivitet, ue""n-i"irll;"'llTll;rålr'r'::H:::";r"år"i
at de mange gråsiskner var forsvundei næstJn
al]e, o""uorn t
at på 13
"n--åu1"",
låfi:iij|T:i;i:-t'* ved rvroessård i marts'er Lr." "n-.n'"1""
e"ååi"r."n blevet
Der er set lråeiskne!:y"::It,i.amtet,
men der synes at være en tendens
pe koncentrationer noole få steder.
tiL kæm_
rå-r
Stubbe sø - området. Det er
ikke ureal'stisk at tior.et der i
"r..i nævnes
n"r"
urr"t-*i"J"t"jå.gqg
geåsiskner de første dase af det nve
"r"åJ.t-"tår
?1::rs opi"if" 3u zooo på-..,-"Ji"iiii" rute d.2.!
andre steder omkrino søen va! tidligJre
ti'"u"""nde
store
koncentrati.cner
stedet må virkeliq lioes at have væiet ""i
så
Frijsenborg-skoveÅe sinrs osså at ;;;; U"i*nei meo arten.
;;;;"il"ge
gråsiskner,
her skar. br..a. nevnes en ftok på 1000 i Klapskov 29.12.
svast
repræsenteret,
herrra er kun iast_
?:;:H""#":J:ii:t:#il:o,.n" "i-uå"
r de øvrige dele af amtet er der for det meste
tale om iagttagerser
semplarer oq småflokke på op rir zo
i"Ji"lJ"r, herar rlerJ i;;-;;ii.;.""raf enkeltek_
o.'isn.
Herefter kunne jeq have-lyst ti1 at fortsætte
med
at
berette
om
dragts-valiationen hos Gråsisken oq Hvidsisken, o.
flere andre besiægtede
varierer kol0ssalt i udseende, men
""i""n"-iig""o,
da
de fleste menneskel efter denne smørearter
veri:i.::":"ffi:ri:i"l:: om eråsiskner' "i1 i"-;"; stedet overdr"e! *e"n t' den en- 8n vinterskov' klar sol gennem de bladrøse birkegrene, frosten
bider i lungeril;-il3ll ;51;:lj:[":: irl;":I:""", a" u"vJ"" sti]heåen ar et oisiinrt rjukbare mindsker

01e Thorup
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FICIVFIJGiLEET E S.TRN trI E N

vED Ånnusi
Da

der 'i.kke tidrigere er foretaget systematiske optæ11inger af

rovfuglebestanden
Østjyllandr og da jeg 1å inde med en de1 materiale deåangående
frå årene l-964
og 69r benyttede jeq sommeren 1975, sideløbende med en undeisøgelse
af uglebestanden i. samme område, ti1 at korflægge de enkelte rovfuglepai.
::..

undersøgelsesområdet var på 168 kma og beliggende vest

foi

h";;.. udbredelseskortet viser, foruden pLaceringen de yngtenåå rovfugle i.rgrs,
de større søer og
0"" største sammenhænsende

er Vind Stou 1aS nå; :. o"t nordlige
foregik ved' at samtlige skove brev besø9t i yngletiden. størstepar'ptæ1linqen
ten
af rovfuglene brev registreret fra højdepunktrr i terr*inet,
en metode der
er særdeles effektiv især ved registrering af musvågeparrbne, åer
i ul-t. marts
oq april kredser over
nåleskov

:::X::

ynglepladserne.

llt/et

1964

1969

r975

Musvågc

r4-r6

r2-r5

L'-T4

Rørhøg

I

o

Spurvchøg

Tårnfalk

5-8

4-7

4-8

LZ-L)

11-1

!L- Il

'
Tabellcn viscr, antallct af ynglcnde rovfuglc i
196tr oe 1969.

1!Jl snmøcnlignrt

ncd

Spurvehøgeparrene blev,f:ll"t^y"d,at
gamle og andre velegnede biotoper bLev be_
søgt; meås tårnfalkerederne oftest bråv fundåt--våd
ti1 ynglepl.adserne. Samtaler med jægere, skoveje!€ at 'fø1ge' fcuragerende fugle
og ornitologer m. f1. suple_
rede undBrsøgelsen med fl,ere par.
Af tidshensyn blev kun ca. hallvdelen af roderne
Resultatet af undersøgeJ.sen fremgår ar taueiien, flndet.
hvor rovfuglebestanoen er samnenlignet med den i 1964 o9 1969.

a2

I 1964 blev ca. harvdelen o9 i 1969 f; af lokariteterne besøEt. Af hensyn tit
en
sammenligninq med disse år i'ar jeg hos ]okalkendte indhentei
ffa de
]okalitefer, som ikke blev besøgt i 1964 aq/errcr 1969. Tar-leneoprysninqer
rra disseår ,å
irods de qode overensstemnelser, tages med lorbehcl"{1.
Der bLev iundei 6 par musvåger ved rede, deraf indeholdt en
unger. Af ta_
bellen Frem-aår deir at bestanden har været ret konstant, menredr:4
det bør i denne for
bindel-se nævnes, at r97E var et godt yrgreår for musvåge i Danmark.
I oenne unda,csså^fundet 3 par i Lynebysård ÅJ,i *,0 -""".åit t-2 par
:::::::li"
treEJ-t4). l^t:y_1:"
L'errmod er den gået tiibage i skovene ved Brabrandsøen
fra 2-3 par

l:l.l;li),i;1"]-2

par

i Is75, Den roiale

"ree.t1e,, rill_.aqesanq

"f eivet s*4 par

it

o

::j

?,'o

/

t

:1.

Kortat ar6iver rovfi:glcparenas placeri-ng i. und arsøgcLscs_
i 1975. ilusvåga I SpurvchøgQ og Tiirnfalk O .

onråd.et
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har ikke ynglet i området siden l-964, da I par ynglede ved Brabrand 5b.
fandtes ved rede, nen der er næppe tvi.vI om, at en de1 par ar oversef,, hvad de senere års tiltagende sommeriagttagelser indicerer; mere realistisk er 7-8 par.
Tårnfalkebestanden har været konstant i alle optællingsår. Af de '7 redet, der
blev fundet, har de seks ynglepladser været beboet i en J-ang årrække. lpatrder

RørhLrgen

3 par

Spuruehøge

i en have ved TDUB by, bør nævnes. Artens mindre krav til ynglebiotopen
sammenlignat med fltusvåge og Spunvehøg, er sikkert årsagen til, at bestanden a!
neget lidt svingende.
Der blev ikke i optæIlingsparioden set andre rovPuglearter, end dB her nevntt-9å.
vel Duehøg som Hvepsevåge ses næsten år1i9t i yngletiden i undersøqel.sesområdet,
men det drejer sig givet om ynglafugle fra de nærLiggenda FriJsenborgekove.
l<.onklussiorlen må blive, at musvågebestanden er i tilbagegang og apurvehøgebestan
ynglede

i fremgang. Et billede der er typisk for senere års rovfugleundersøgelser i
at de Etør'ste trueLeD mod rovfuglene ved Århus. til
fadsel i ekovene og ødelæggelse.af ynEJ.abiotoperne is@ ved de tct-bebyggede områder.
fn tak rettes til Finn Bergstrøm lloggneen, dar har lBvdret oplysninger fra Pinds

den

Danmark. Endslig skal, nannes,
syneladende er den tiltagende
rløl Ie-området

Jorgan Låuraen.

u

r{vAcl truJ naÅsxe ci$<
GiLIII AF
t'toEscÅno

zo,/g-1gl!.

en time for sent, og i formldvej omkring pladsen ved Ishusetr hvor de
udvekslede j.roniske bemærkninger samt de sidste nyheder på hitfronten. Der blev
dog også ind imellem tid til at se på lidt fugle, og i løbet af formiddagen passerede godt 5o llusvåger, 43 Viberr 2 Spurvehøge, J-3 Allikerr 25 Gråkrager, 1o
Ringduer og 16 Hu1-duer hen over vores hovedet på deres vej mcd nord. Endvidere
flaksede et par Dompapper og 2 Fiskehejrer rundt på må og få. Turens højdepunkl
indtraf, da en af de gamle hærdede hitologer opdagede en i f19. ham godt vågestor
fugl, som han mente var en Fiskeørn, og han var som al"tid umulig at få- overbevist
om sin fejltagelse - fuglen var forøvriqt en Ravn.

Dette var en af forårets hyggeture.

dagens løb Lagde

ca.20

LBdBDen kom

medlemmer deres

Leder:

Torben Bøgeskov.
NORDDJURSLAND

2?.3 -

19?6

Ekskursionens 19 deltagere etartede med at se på træk ved Folnæs Fyr. Det stille
vejr medførte, at kun enkelte fugle trak, hvoraf Bjergvipstjert 1, der forsøgte
udtræk, samt 34 Skarver bør nævnes.
0erefter beeøgtes Gjerril-d Nederskov gamt bakken ved Gjerrild by.Hen sås følgende arter: ltlusvåge ca 75-100 gjorde trækforsøg, Spurvehøg 4-Sr Ouehøg 1, lvlistel-

drossel

J.

hørt og Skovsneppe 3-5.

afsruttet med et besøg ved Dystrup-Ramten søerne. I Dystrup sø så vi
par, Gråand 6, Hvinand l-0, Gravand 15, TaffeJ-and 1?, Troldand{
5t.ska1lesluger. 1 og Tp.[appedykker 2 par. I Ramten sø rastede der stort set de
samme and€erter, derfor skal bl-ot nevnes Knopsvane 29 og Grønspætte 1.
Leder:

Turen bl-ev

bL.a.:

Pibeand L

Jørq€n Laursen

KYSING FJORD

4/4-L9?6.

Oenne tur foregik en megåi kold, halvskyet forånsdag. Hyggestemningen og oeE 90de humsr de eLleve,deJ.tagere j-m€Llem kompenserede i nogen grad for det forholdsvis dårJ.ige flugleudbytte.
Andefuglene var ikk€ representeret ned så stort antaL som normalt, men der bLev
dog aet flg.: Knopevane 25, Grågåa 1r gravånd 3o, Gråand 8or Fibeand 2oor Troldand I5o, Hvinand loor Toppet Skallbelilger 12r Bliehøne 4oo.
ysdcfilgl,sns var d€r o9eå få af. Kun snk3lt€ Rødben, Strandskader, A1m. Ryler t
Stora Præetekravar og Vlber samt 5 Klydtrr eom for os atlFqår årets første. Der
var ogaå den a-åvcnJ.igs flok FlekEheJrti. samt en Spurvehøgn som blev skranrt op
af os uBd dLget, netop sorn den v6r i fcrd med et fortære en Vlbe - den v6r kun
nåct tl,J, houedet. Da vi eeffire ko$ tilbage tl1 stedet, var Vilen dog forsvundet

- rrndrynllåvL ltk€ vsd egen kraft,
LtdGrs

Tolbrn 8.9€.kov.
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TE EIHE-:TIPF'EFI
DEN GANG DE HAVDI GLEfVIT AT

TIPPEBNE

VANDE

_ _

25/4-1976.

__

_F7/

os endelig at få stabret en tur ti1 Tipperne på benene. som a1man skal på sådan_en tur, mødte man op på et ukristeJ.iqt liJ"punr.t,
lid
l?t
nrm_
Iig kI. o7.oo om natten. Det var så1edes en fiok meget friske
pede ind i bussen. rtlen ligesåsnart bussens varme va,r begyndt Søravne, der dap_
at virke, og de positive vibrationer kunne mæDkes, bredte den lit1e pippei rundt
i njørnern" sig
tiI..en kraftig gækkenn der fy)-dte hele bussen, og som først
blev afbrudt, da den
på Vænn Engene bLev overdøvet af en flok på ca. Jooo
Kortn. Gæe, som larmende
stod og græssede et par,hundrede meten fra vejen. sna.t
brev de'goJe oor.ere oog
igen toneangivende, da diverse ih- og næh-udbrud kommenterede
d;t fjerkræ, som
enten Iå og poserede for os, e'Ier f1øj elegant forbi.
I en
sø Lå der både
Spidsand, Krikand, Gravand, pibeand, skeand og Atringand,
'illediverse vadefugr"e
så som stor Kobbersnepper Brushane åg Rødben åirrunoåreoå mens
forbi os. Derefter gik
tyrln yiOele op mod Tipperne, og undårvejs bleu der fra bussen
set et par tu_
sinde Hjejler samt nogla hundrede AIm. Riler og en Fjeldvåge.Oppe
ved Tipperhu_
set tog det garved€ personale.imod os, hvorpå Jørn Eskildsen
i hor.d førte deltagerne op i det store observationstårn, hvor'vi ge-nnem
den gamle nazikikkert fik
Lejliqhed ti1. at se, hvad der gemte sig på vandåL runot omirinl
Der blev bl. a. set an masse Knopsvaneir'S forsinkede pibesvanJr, iippernalvøen.
ca. Looo Knor_
tegæs samt nogle Klyder og en Rørhøq.
Herefter gik vi trøs på vores madpakker, og da dette var overstået blev vi lokket
ind på den såkaLdte haturstir hvor arle oe tysxe somm.rtulister også bliver
hen. Her havde vi lejlighed til at se un ,."u, rør, noget bJ.å himmel og etsmidt
par
Rørspurve. Efter dette rnaturflip" var tiden inoe ii1 åt t.g, en sørgmodig
af_
sked med Tipperhusets personale,
vi tog så ned til Gaf sø€rner hvor der ikke ver nogen fugre,
qerne fik da r-ov tir. at se vesterhavet for første gang. på men et par af delta
Å3emturen'rik vi kar_
fe og/e11er is på en e1re., anden kro, og efterhåndån Jo, uu"årn
iagJe tirometer-længslen
ne bag sig, steg vores træthed og
efter en god varm seng.
5å lykkedes det

Ledere: Jørn Eskildsen
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og

Iorben Bøgeskoy.

SALTtN SØ 9/5-1976.

fkskursionerne ti1 salten sø er normaLt baseret på at se på rovfugle, men på den
her tur lagde en tyk, fed og kvælende varmedis sig over området, så det kun var
ret få rrrovbørgerr', der brev set af de 14 forårskåde deJ.tagere. Turenkomderimod
til at stå i småfuglenes tegn. lvlange af vore sangere incl. skovsanger var ankom-

met. Desuden sås e1ler hørtes l1g. arter: Grønspætte 5, stor Flagstætte 3, vendehals 1r stenpikker 2, Gøg 2, Hedelærke 1, Halemejse 2, sumpmejse 2 og Dobbeltbekkasin 1. Hen ad middaq'rattede disen noget, og der bl-ev set i lrlusvåger 09 r

Tårnfalk samt en snes Grågæs, der muligvis var halvtamme. Endvidere var detnumu
Iigt at se, at der nede på søen l-å nogle Toppede Lappedykkere, Knopsvaner og Grav
ænder. A1t i alt en hyggelig, varm og artsrig tur.
Leder:

Torben Bøgeskov.

Ltr

F'

\

KASTED wlO5E 1316-1976.

Årets I'nattergaleturtr til Kasted lvlose havde 9 deJ-tagere, hvoraf flere var ;tye
turen rundt i mosen hørtes e11er sås flg. fugle: Løvsanger 5n Sang
drosseL 3, Gøg 3, Havesanger 5, lvlunk 4, Kærsanger I, Rørspurv I, Nattergal 19,
Totnsanger 3, Vibe 2, Spurvehøg I og Tårnfalk 2. Undervejs blev der også tid til
at se på blcmster, men der var ikke rigtig nogen af os, der kunne flnde ud af at
medlemmer. På

bBstemme dem.

Leder:
Torben Bøqeskov..
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der ikke var lovet nogle særlige hits i oplægqet i år (i modsætning til sioste år), var vi kun 16 deltagere, der fredag morqBn'drog afsted mod Skagen'
på vej Åod vores allesammens spids obsedes Gråstrubet Lappedykker o9 5tork. Ca. 3

Da

syd for skagen standsede alle bilerne, og da vi aLlig€vel varstopPetrkunne jeg
ligeså godt fortælle deltagerne, at der 1å en sort Glente o9 sknuede langt ude.
Ganske vist var det nogle rare deltagere, men tiltroen steg enormt, da kræet gav
sig til at kredse lige over vejen. Efter at fotobørgernes aftrækkerkløe delvist
vai kureret tog vi på kratlusk, idet en stilfærdig yankee-hørm (vestenvind -red)
var dominerende, og en rovfugle-træk-obs derfor vi1le sætte tålmodigheden 1ovlig

km

meget på prøve.

11 småfugJ-e lod siq se ved Hvidegrøft, deriblandt flere Løvsangere, nogle særJ-ig
hel-dige så Ringdrossel og skovhornugl-e, ja selv en Gråmåge er blevet noteret i
notesbogen, hvem så end der har set den.
En li]1e times kiggen på havet ved Nordstrand gau 27L trækkende Havterner og 3
Kjover, herpå kørte vi rundt og besøgte al-le Skagens sagnomspundne lokaliteter.
Her så vi af mere sjove ting Temmincksryle 2, Hvidbrystet Præstekrave 8, Eroget
Fluesnapper 3, Ringdrossel I hun, IYlarkpiber 2 og årets første Rødryqgede Tornsk+
Henad eftermiddagen bLæste det lidt op, så vi mobiliserede vore si.dste kræfter på
en havobs fra 16.30-19.30. Det gav små LO I'ommerr 30-40 ltlallemukker, mindst 3
fonskelliqe Kjover, der J-å og'jagede måger, et par 5u1er, o9 det var jo egentlig
lækk€rt nok, selvom det ikke ligefrem var stormfugle, vi var taget derop for at
9€e

tidligt op igen og stadig vestenvind og en Vendehals jeg gik
glip af Lidt åavobs sidst på natten gav I ltlallemuk, 1 Tejst og 5 Alm.Kjover 09 h€refter
bl6v gkskursionen lukket ud.i Ellekrattet.
8a
En ø1 og godnat og

ciag snidt så mange tomme filmindpakninge! i Ellekrattett
forci en over-nuttet Perleugle sad på en lav gren i urskoven til fri ekscånering. AlLe havde tårer i øjnene af narelse og begejstring, og vi kom først
ti1 os selv igen, da fuglenrtiJ- klikket af billede nr. 689 og efter.ti minuiters
begloen, pludselig fik nok og fl-øj ind og gemte sig i krattet.
Klokken nærm€de siq 9, og efter den obligatoriske bager-tømning, masede vi'os Dp
på FJ.agbakken, for nu vil-L€ vi se rovfugJ-e.
Lysten ti1 rovfugle-oba var ikke lige vedvarende for alle, men vir der holdt ud

Aldrig før er der på en

og det

6å time så følgendei'Kongeørn 2 ungfugle på trækforsøg, lvlusvåge L02 trækkende

mod

nord (N), Hvepsevåge 1 N, Duehøg 1 N, Rørhøg 1 N, Spurvehøg 6 N' Fjeldvåge .I llt
Fiskeørn 6 N, Tårnfatk ? N.og Dvæcgfalk t hun N. I pauserne underholdt en Hede-

sin labre sang.
fotofil-e nussede rundt ude i arealerne og har sikkert oqså set alt nruligt lækkert.
0m aftenen elappede vi af.ude i klitterne på Grenen, men pludselig blev der panik på, da en Søkonge i sommerdragt kom flyvende ca. 100 m fra kysten. Den lod
sig se ca så lang tid, som det tager at sige rrcyklopentanoPerhydroPhenanthlenrrl0
gange, så J-agde den sig i det oprørte hav. Nogle deltagere, den kun havde nået at
se fuglen et øjeblikrbJ-ev så bitre, at de pure nægtede, at det var en Søkonget
og det kan man da godt forstå.
Derudover forsøqte 20 svenskene at trække ud, i skuffelse over, at der ikke gik
nogen farge, men vi fik dæmpet gemytterne iidt, og tilsidsi gikdeslukørede tii.1ærke os med

Andre mere

bage mod Frederikshavn.

Igen søndag var vi oppe, før de.fLeste århusianere qår i seng.
Krattene gav lidt flere småfug1e end de forrige dage, og hurrar 3 Turtelcjuer tiL

de særlig vågne. På formiddagsobsen fra Flagbakken trak ca. Æ0 lvlusvåger.
Dagens højdepunkt opJ-evede nogle af os, da vi på "TurteJ-markernerr i Løbet af ca.
et k'-,arter så 2 Hvide Storke, J. ung Kongeørn, J. Lærkefalk, 2 Rørhøgeren Hortul-a:r
hun på 10 mrs afstand, der var meget tillidsfuld elier træt, og en Nordliq Ctrl
Uipstjert på samme betinqel.ser.
5å hegyndte hjemturen, men j-nden vi var nået mange kmr havde vi haft en fiskeørn
og 3 Lærkefalke.
rrå ui nu al-1igeye1 var ude at se på fug1e, kunne vi 1i9eså godt køreomkringLiiie Vildmose. Som altid tonsvis af fugler bl-.a. Sorthalset LaPPedykker StGråstrunet Lappedykker 13 (6 på rede), Brushane 3, Temmincksryle 6-7, lidt ænder og iie-

re

vadere.

at spædttrsiiiidr fra den skyfri himmel 2-3 hærciede feJ-tgub-5er en a'f
danmarksart, Rødstrubet Piber, og med det skænderi, der hermed fulgter sluitece
en virkelig hyggeJ-ig og fugleriq tur.
Det er tilladt at meLde sig tiI næste års Skagens-tur allerede nur men desvællB
må vi sætte maksimums-deltagerantallet til 90 -- 09 der €r altså også muliqi,ed
for at dyrke netop dine laster i Skagen, hvad enien du er vadefuglefanatiker, eisker at se på Fluesnappere, foto-oraferer eller dtr er ude e.oter guf til din krl'dsDesuden gav

Liste --

Lederå var Niel-s Aagaard, Torben Bøgeskov

og

0l-e Thorup.

Tof!.o9ø, bta V;!l,,Et

Vta{trrr-
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HEDEHdE
GRÆNSELANDET
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8

Jl'13

19?6.

tro samledes vi ved Agnete .og Havmanden. Oenna gang var det fredaq aften
f.f. halv tolv, må1et var Grænselandet, og vi var 25 deltaqere med Peder Jacobsen og Niels Aagaard som ledere.
el naTurens fårste fugL var en Gulbug, der 1od sin stemma høte, mens vi havde
baså
en
var
fugL
enden
turens
94lglgrdar
christiansfeidtl
turligt ophold når
få, der så
skede nundt foran bussen nær skrydsLrup. Desværre var det kun no91e
den; de øvrige sov sødt, men det tegnede jo godt!
K1.3.15 nåeJe vi turenå første må1, digerne ved Vidåen' Vejret var diset'og med
går til"n'r"i"t.nordvestligvindknebdetvistfornoglastykkeratholdevarmen.|v]enen
lang spadseretur hjå1p.09 hvad er det så for noget med, at sivsangerenså vi Ske[.gåZ F". diget hørte vi ca 30 Sivser, men kun 3 Førqangere! Desuden
uni I h.n, Rårhøg 5, Hedehøg 3, Stor Kobbersneppe 2 oq en VendPhgls'.
i RudbøL VaD storkereden tom og ved søen sås kun 2 Røthøge og 2 Sortterneri men
den vedvarende kuLde indbød ikfe tii. tålmodig venten på mele, så vi hastede sydevar.
i fugle-udbylte blot I Rørhøg og 1 HedeEt kårt besøg ved BottschLotter See
'av
høg.DerimodlevecjaHauke-HaienKoogoptilalleforventninger.ljndertotimers
køian oE vandren langs digerne nåede de fleste vist at se sig mætte for den daE
i vadefrigle og ænder. Den stride vind og enkeLte småbyger trættedenuoqsåendel.
Stedets f,:.t ,å. sn E!.g.!gæ, der bestemt ikke er hverdagskost og da slet i-kke om
foråref. Ellers kunne tElI*0"" over 20 Toppet Lappedykker' 40 Gås sp" 75 Gråænderr 2 hanner af Atlingancjr 5 Knarænderr 25 Fibeænderr 3 Spidsændert 10 Skeæno"r, ås Taffelænde!, 35 irolåænder, et par uf åjg.@r. i- han af 9!+ Skalles1uo"".11 RørhøqB. ?0 8lishøns (:), ?00 Strandskaderl 60 Viber, 10 Store Fræstei;;;=;, 1 nviinrystet præsteKrave, 1 Dobb€ftbekkasin, 2 LiIle Kobbersneppe , t

Uanen

a.O

Stor Kåbbersnepper 50 Rødben, 10 Brushøns, i-B Al-m'Ryl-er 3 Krumnæbbet Ryle'Dværg!y1e 5, 50 K1yde + en koloni på 120 yngl"epar, 3 unge Dværgmåger, 10 Havt€rn€r' 2
Dr,'ærqtårner + 4 på rede samt en syngende StenPikksr'
de qodE
tftei denne oilevelse og ftokosten kørte vi til et tysk supernark€dthvo!
det 1oka1e
ornitcloger i den hellif,e spalebestræbelses navn købte si-g fattige i uidåenrdenHabenguti {vlen aLle slap med tilbage ti1 Danmark, hvor vi igan besøgte
n" g.ig for at nyde de alagante Før- oq Hedehøge ved ternperaturerrhvot man kunnB
holde kikkerten stille'
iur€ns sidste stop var som altid SØ1stec lvlose, hvor 2 sortterner f1øj tæt forbi

det hjemad mod Åehus, som vi nåede sidst på eftermiddagen'
os, og derpå
gau ingen direkte udtryk for, at de havde spildt pinseTii ]åo"rnes åtore
'ik gleoe
jo
lørdagen. atter havde dsønderjyskland$ bestået prøven - og gode oplevel':er er
boldf!ia !

so

lllels

Aagaard

AGiGiEFI

AGGER

TANGE 13.15.8

.

/'ø I'14'tz

]19?6.

tur var laqt anr som en tur, hvor vi
kende' Dst var der uul ?.r-g"l r.ni"r'-j"
ligtigt skulre 1ære vore vlde.ugr.e at
hjemme p.g.a. rnanglende uilpt.o" (ri"-uii'"#vde behov for; heraf mårte ce to blive
0", tidspunkt) Desuden
rulste eninu
Jåii"e.".,ed, i eien o;i;
Denne

#"r;lå:i!:.ou
Turens formål"n
blev ri;t-indi"i"t
ii. ;;;;r;"". side, idet 25 vadefuqr.e-arter
sis se så soor, at de f18;te-t;;.;;;;-;;;;"
lod
blive sennemsået, mens der blev set
på rusrene' Da der samtidis
var et;;;;;;;;"""t
anrar rol.riie.ef, vrbesøetede

l;n#ff;rf""te vi

ovenikøb"t

Det meste

iio-tii-åt!'pa .*" i;A;;;,-;;";i ,"" o"

meset

af turen til_l??"".r:"ge
aften foregik i mørke, vi havde 2 stk.
Storke fint i solnedgangen, i Hobro.fredag
på Jeive tangen er det
nu blevet forbudt at
campere, så vi var henvist ti1 at
på cåmpingpfaos.
Vi stod tidligt op lørdag morgen 09tage
i;ri;;
på
Agger
Tange. Her h.rugre videnF
ste S timer ti1 at oennemgå oe stoie iuqi"ii"ll"
i den ta,lvåndeJe--sø.nf vade;.._g_

å:;:r:J; lj"lr'ir3'i: strånon:":iJ-;,';;;;'å:::r:r,"r,

103, strandskade

8,

stor

krire 3, r,,åo"i*ir,,"3i.?iff"i:, ;lT":i:i,i::Tl'ff5iff,!;lr;ljrHiljt,:n,;:ji.
næbbet Ryle 19r Islandsk.lfl"
rivJ"-a-"g*-erusÅane s, r,ri,l."r"",,år.".
and 9r skeand 3 oq 3 Rørhø'e. :,
Herefler kørie vi ti1 Ørum sø, hvor rLrirty Spids_
filmede
;; ;;;";;;";

li'!l"iiåfr;,'::T,f

i3::;";p;

d€sud'n

;;;;;; ;;";.*

Atlinsænder

Via Ove Sø kørte vf ti.l-f_ånnerup Fjord,
hvor der^også var lidt v.r..ter*,
Dværgryle og 2 Temmi.ncksryLer,;".""1;;
bl.a.
pa en sten nær ve,.:;,, de bLev
også filmet. østerild r.,oro t<unne-firr"i=""'iaoo
"åir"n Hjejler,
7 .tenve,...ierej

Lille
J:j::";;:l"t"e
18 oe

Resnspove z, gq
"o' "io"t"-i"i"iit't
2 nYe v"å"r,Jer"-trr:."i"",^"åiris

en
så

Erushane

i""
Bvsholm
præstekrave os stor
Li1le"ii"n";;;;;-;;,,""
Kob_
Aften-fourageringen foregik på gri).1-bar
i
Fjerritslev
(o9
jeg
lovede
deltagerne
i rereratet, .t o'i uå"-.;ur."-i"i d", i moosæinini
iii-åio"." Asser ran_
;: :fi'"
ti1'Asger kørte vi forbi Kærup Holrne
os

li";:j.ttto"ne

Frøstrup-srorkene i skum
orll y"jl med sorskin .,9 varme_-o' hele balraden.
fo
timer
ved
å:::å"lT; ::'år[?::':l nvåo vi =å-;;;;; iå", ::_,:::nornusle os en Bjersandsf,
?o;;
+:_;11!!:;:";';'
il,_:;ff::;:5",1":1"i"il,+å].*":
.rer
og andet ondt en t4_l:n::
i::_i:i:il*i'ål"Fl3l"k
tiO,i
Igan søndag var det

ro"u..i"nil
havde 2 Rørhøge, da
pakkede tertene srEmmen' og
Trl vi Her
vi
så kørte vi tii uiveoybet.
på tunen konfronteret med-tørken,
nr." Ji"iå* første gang
r.råt*.i-3rio
og
afstand, der ikke o"o rllnl"
,n
muoJert<lire
på 5 m?s
:u"l:lt
fitmer.
syd For Å1bor9 omkiino
1"q'yiiiv""""Jiil"o"

:"'::i'J.::*";,f;"il-iff:"l"I
låt,FlJili::irjiilui,l"f,J::
kronhjorte tos vi hver til
t-eoer

oe nli;r;

sit.

ilfi:ise

(folkets noterer - red)

01e

Thorup.
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vind, overskyet, 4 deltagere - A1rø, hyggetur. Spadserede rundt om Alhalen.
Ornitologi.sk udbytte : Fint, b1"a. Pibeand 14 hann8r, HjejJ.e 700, Strandhjejle2t
Islandsk Ry1-e 3, Dværgryle 1r A1m. Ryle 200 o9 jb da så en ung ovargmåge ved Dæm-

God

ningen. Ref.

oQ

|IASsENSØR 29.8

turleder

-

NiBls Aagaard

19?6,

ikskursionens 6 deJ-tagere ..:nder Jørgen Laursens J-eoelse, starteoe med at se på
iræk ved Hassenørs sydspi.ds. Den kraftiqe vind fra ØSØ medførte, at kun få fugle
brak. DcA skal {!q$qg 4 V oq Dværcmåqe 2 juu Ø nævnes. Desuden trak enkelte
cm.-lfrrnlo

c

-.h

trr'id

!iinc.
--pJJqEriorr L'

;lir^-.,-1^
urgEsvdfc

-i?h,/nihoF
J^uvprLE!

u!l

rrucdlru

+ v.

'
nrelter;otalie
vi rastenCe Frgle i området,6læsLen
var nu tageb at'oo det var
ilf,ret op, sd resten af turen blev gennemfløri i forhoLosvis sc;i]e oq soirigt
riejr. Dette mecførte en bernærke-Lsesuærdig stor aktivitet blandt småfuglenerhvor:f følqende arter skaL nævnes: llisteldrossel 1, Bynkefugl- 2, Gråsisken 7r 2 Grå
il:

n-nonn

ql-++-F--l
F ..j]--.j.j.=

1

!"--å-..r

in6+

/

r -,,aåhnon

D

-nr-ecnno-

.

ganrt TårnfaLk

Turens næste punkt var :egistxering af vadefuglene vecj kysLen slrd for Ebeltoft
Færgehavn. Her må f19. arter lremhæves: Skarv I juv, A1m Ryle 5, Hvidklire 2rRød
ben 5, Stor Præstekrave 16, &S!Å1!9. 1 og Uibe 1.
Derfra gik turen ti1 Stubbe Sø, hvor der pga. disen ikke sås ret manqe arter.
Blot Tårnfalk 2, Spurvehøg 1 oS J. Lappedykker 1. Desuden høetes Grønspætte tlg
Skovskade. Til slut kørte vi gennem Skramsø Plantaqe, hvor vi tiL vores overraskelse havde en trækkende Rørhøq hun,/juv. Turen blev afsluttet med et besøg ved
Øje Sø, hvor der til gIæde for deltagerne var en Fiskeørnlvled

det

iagttageJ-se
gode

on.

s2

vejr,

af de understregede arter, det i øvrigt store antal fugle , samt
turen siges at have været god, .hvilket alle da også var enige

må

Torben Bøgeskov.

SKAIVE

åL

FALSTTRB0 L8-L9 /9-i97 6.

I liqhed med iidligeie år arrangerede rokalafderingen rur tir Fa-Lsjlerbo.
I år
søqte vi at køre luren j' bus, nen nåtte cogive, da ijer meldie siq.. for iå delta3ere. Vi gennemf'ørie lrrren i pfivatbiler,
nen ui kunne inicl,erti;
ikke skaff€ bi
ler nok, så de sidsl tilmeldle kcm ikke qe,j.
få ve ..; irc:r iai:t,oibc havde vi kr:f i i;1 r€,jnue jr, ilet klalr:ijc_. iidt cp, ua vj. na*
ece iaisterbo, nen helt godt blev deb dog aldriq, så turens resuitaL fugremæssigt skal ses på den bagErund.
LØrdag rrlev vi kun kort tic ved Faisterbo inden vi kørte ind tir de skånske
søer. Her qik vi lørst en tur ved Biirringesjiin, hvor vi fik turens første pcsitive
cLrerraskel-ser en ung HavØrn. Ørnen bfev rørst set fryvende, dernæst siddende
i
toppen af et Lræ. ft par Krager, der søgte at qenere den, satte
virkelig
dens
stØrrelse i relief. ved Bt5rringe brev i øvrigt set frere frokke Traner og en t.r-ok
Sædgæs.

stop blev qjort ved den lidt mi.nrlre sø, Havqårdssjiin. Her var vi meget
to Lærkefalker.der fJ,øj rundt og iræsenteredå sig på bedste vis. he1_
Ved
denne sø bl-ev det også ti.l en enkel_t Fiskeårn
og hele fire Føde Glenter.
dagen med et kort cphold vecl s'c.vdesj.dn, hvcr vi igen havde
et par
Xi":i::t"d"
overnalninqen skete traditionen tro på irrtel snogenoln sl't,
oc arie defiagere
sov, som det også
i":9ll1"l
virkelig godt eitår oen anstrenienO" oug.
""
Næste dag uar vi meqet
tidligt veu Farstårbo. vejret var stadii ikke for godt,
b'7ger og kolct. Fuctene udebiev dog ikke:elt.
Suar-erre fiøj
om Øferirerog der
var lidt træk ai smaiiugls, finker, ifisKcr 09 vipstjertor. Åf,csde
msre spændende
arter kan nævnes J:re Rødstrubede pillefE Lr,j
l.*.*"frLk.
ui forlsd doq rrt iidliqt Falslerto fer.2en "i aE kø,.e ind iii_ søområdet.
Oenne gang besagie ui Bjårkesåkrasj6n, scl lj.qqer
1i9e cp t:i.i Siurup
Lufihavn.
let l"ader dog ti1, at fuglene kun er meger lidi;eneiei
af flyene,
l'ier qik vi en tur neci tir- søen, hvor vi Eiorde
r-*ngr""
Fuglene berettigede også, at vi tog os god tid. Tre Fiskeørne"r fiskåoe ivriqtrog
"pnåro. lre Lærkefal_
ke sås i alegant fluqt på insektfangst. I søen 1å desuden mange ænder
09 qæs.
På hjenrturen havde vi
opholJ ved *orups Tange nær varberg. på vejen ud
?t..kolt
til tanqen så vi to BJ-å
Kærhøge. ved selve tangen så ui rn,-nlJE-uuo"""
br. a.
Alm. Ry1e, Krumnæbbet Ry1e, Dværgryle, Stor Kobbersneppe,
Lill-e Kobbersnepperst.
Regnspove og den store overraskelse to 0dinshøns.
Næste

,iqe

med

Peder Sacobsen
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APROPOS ROVVILDT-DECiIVIERING

flittig
Læsen af diverse onnithologi- og jagtbJ.ade og med venner i be99e lejre samt i besi.ddelse af såvel medlemskab af DOF som jagttegnrhar jeg mBd stigende undten fulqt den BJendommelige debat jægere og ornithologer imellem.
Det synes mildt sagt besværligt for parterne at argumentere sagligt og koldblodigt - dog er jægerne med hensyn til naive og følelsesladede vrangforestillinger,
så vidt jeg kan skønne, stadig et lille bøsseskud foran.
Jeg vi1 åog for"r.t" den mig helt ubekendte jægersmand, der må stå for skud i 5ø-

Som

et enkelt Punkt.
personligt, citat: trDer kan ikke herske tvivl omt
eri.no. -. end
fUg1eneharmeregavnaffodring'p1antningo9E.ry
understregde har af tællingr ringmærkninq samt nok så begejstret iagttaqelse
ningen inciskrænket af mig).
Citåtet Er ledsaget af en teqninq af en Lilsyneladende religiøs fiskeørn, de!
trodser tyngdeloven i toppen af et grantræ.
Nu tror jåg nok at formanden med fuglene tænker mere på skovduer og fasaner end
på rødben åg isfuql, men jeg tror også, at nrån har misforstået udtrykket rov vj.l-dt. Han kender utvivlsomt jagtloven godt nok ti1 ikke at opfordre til- lovovertrædelser. lvled rovviLdt menes del i jægerjargon udelukkende katte, ræver hus- 09
skovskader samt krager. lngen ornitholog er ve1 ueniq med jægerne i, at de på9æ1-oende arter nok skal klare sig, foreløbig er ingen af dem på den røde liste'
Hvis debatten ikke skaL løbe yderJ-igere af sporet, må begge parter forsøge at nå
ud over skolebladsargumentationen om muli.gt til fordel for lidt mindre fø1eIsesiadet saglighed.

ravnen 1976r1r42, på
Han

citeres for et,

næppe

Hans

ilarrestrup

Andersen

0dense

TtfPLAEF|KE
T0PLÆRKE 19743

j- Østkommende artikel i "Gejrfuglenrr om Toplærkens udbredelse
jylland, opfordrer jeg alle tiL at sende deres oplysninger om denne art ?ra!974
:;ir::::":::133"åorr"., tiå, sted, antal oe avt. biotop-beskrivelse samtandrers

lled henblik på en

levante oplyeninger.
Især mangJ-er jBg oplysninger fra Gjellerup-planen og
Senest

94

d. L.LZ -

1976.

Havnen.

Jørgen Laursen,
Engdal,svej 6? A'
8220 Brabrand.
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CIFII\ITTHGILCIGIIS|K

FC'FIEl\ilI\fG
trirker for at fremme kendskabet tij- og interessen lor fugle, og at
besky"tte uor h;emJ-i.9e fuglefauna qennem udgivelsen af f ir{celzni f f oopretholdelse al et bibliotek samt afholdel-se af møder og ekskur-

sioner.
Kontingentet et kt.7Zr- år1igt o9 for juniormedlemmer (under 1g år)
kr,48r-. IndmeldeLse kan finde sted ved indbetal-elseaf kontinqentet
på qirokonto " oo oB j9. Hovedafdelingens adresse er
Fæl1edvej g,
22oo (øDenhavn N.
I1f. (ol) j5 66 6å.

LC'KALAFtrI.-ÅNTTUS AMT
Står for 1oka1e arrangementer. Der afholdes møder,
oq der foretages
ekskursioner til ornitologisk interessante omiaoer,
Uaoe inden- oq
udenfor antets grænser.
Lokalafdelingen udqj-ver detle b1ad, der udkommer to qange
år1i9t i
et oplag på 65o eksemplarer.
Al}e DOF's medlemmer kan deltage i lokalafdetingens
arrangementer.
lvledLemmer indenfor Århus Amt ,odtuqe" SØfiAVNEN
vederlagsfrit, for
øvlige meolemmer koster et abonnemeÅt kr,1or_ årtigt.
Henvendelse til lokalafdeJ-ingen sker tiI: Dånsx
For_
-Å"nr"-i.
ening, Lokalafdelingen for Århus Amt, Viborgvej 0rnithologisk
29, Booo
Girokonto 5 51 o9 61.

cIPHÅg
SALTEN LANGSØ

Da jeg

-

SALTEI\I

OIqRÅDIT.

mine nange t.ure tii såLten er kommet tir- at synes enormt godt om
jeg godt tænke mig at lave en artiker om områåets fugleriv, således at flere ornitologer kunne lokkes ti1 at besøge denne lokalit"i, som nok må
betegnes som værende en af de bedste i Århus Amt. Artiklen skal bååe omhandle
hvilke arter, der er set gennem tiden, samt en rrintroduktion, for dem, der ikke
kender stedet godt. Jeg håber, at du også vi1 bakke mig op, og sende mig alte de
iagttagelser og notater, du har fra omeådet.
gennem

stedet,

kunne

TorbBn Bøgeskov
Ps.tershelmg Alle .93

;?loo,Vpjte.
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ALTID TÆT PA
VI ED EN KO\A'\
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KOWA PRISMEKIKKERTER r
Når De kober en KOWA prismekikkert
er De sikker på at få noget af det bedste
optik dor frerrstilles i Japn i dag.
KOWA leræres
som er uelegnet
8x3O

7x35
9x35
7x50

i 6 forskellige st0rrelssr
til hrert sit formå1.

Handy nodel til iagt.
Fin, fin til alFround brug.
Til biergfolk og lign.
En rigtig natkikkert med stor

til

lysstyrke, rolig

s0ens

folk.

for alle KOWA kikkerter er at det

€r helstobte lewægtsrmdeller (magnegiuml og at de har BaK-4 prismer nred
ser af lys og oplosningsevne.

KOWA SPOTTINGSCOPE r
Den populære udsigrtskikkert KOU/A
60mm spottingscope, er u6tyret med så
fin optik, at den, ved hjælp af en adapter,
kan anwndes som teleobiektiv for spejlreflekskamerær med aut. obiektiv.
KOWA leræres rred udskifteligfi okular,
15x eller 25x, lvilke, med el kameraob
iektiv på 50mm, giver henholdwis 750mm

og l250mm brændvidde.

Itled så store brændvidder kan det vare

Til fuglestudier hele dognet.
20x60 Til lange lange afstande.
1O(50

Fælles

r

vanskeligt at undgå rystelser; Det anbefales derfor at anwnde kabeludloser samt
et godt, solidt stativ.
Prirer:

mas-

Prirer:
Nu også ræd atstandsmåler.

7x55{ vx55 '/x5U JUXSU
?25 1825 850 ''qtq
FORLANG GRATIS PRISLISTE

t$od at KOWA $ottan$€op€ kan De be
tragm megst fjeræ obiekær rom om De
relv var tikæ gnska få meter fra.
Ydermerc kan Dc fanholde dluationen
ved at pårmntcre Derer klmera, og d te
rsr grrtg C fq oplovc iagtagelton tom

@bes hoSBTSPECIAL
DAN'ARKS srøRsrE
K IKK E

FOR

R

ETN I IIG

Optisk mport
I

fotoc i ro og mag hjemrne.
Ring til 6 og rpo?g, clla endnu bedtr,
kik ind i vor fonrrning og fl relv tyn

for regrn.

cArmEL

Ko,,cEv;I;r'j

r:åfffir

