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Søravnen llTT

KCCL.
J6rn rjskilctsen oq Lars Abraharnscn
ilaK tiL Lisbeth, Flenrlning, Herning, Christian
?egninger: Jenr-r 0regersen.
l'oto: iied. hvor in:'.;et andet er anført.

L,ed er '

Søralrnen i nYt udsende.
Søravnen i nye hænder.
Søravnen I ny stil.
i{va'syne d.u ?
llar vi skåret de gemene fugleobs for langt neil
lr der f,or meget miljøstof ?
Savner du emner ?
Gider tiu hjæ}pe ved senere numre med:
- renskrivning ?

- sarnling af bladet 3
- diverse forefaldenåe arbejde ?

Skulle vi irike være 1i.clt mere fæ1-
.les orn det a"beide, der skal gøres ?

aLle de anclre.

Xransk ornitologisk forenlng
virker for at fremme kendskabet til og i_nteressen f,or iugle, og aibeskJrite vor h jenlige fu6;1--fauna ge.nå,n uogivelsen af iiå-sst<ri rto.oprelholuelse af et Dioliotpk sant afhotd"i"" åi-rua;"";;-;;;k;;:"sioirer. - ---*'- "-
Kontinilentet er kr. 72,- år1igt og for junior+recilenmer (under rg år)kr. {8,-. rndrnel-delsen kan riiae Steci våa i"åuåiaii"g-"}-to"tingentetpå girokonto 7 oo oB,i?l l{ovedafdeLingens adresse: låileovej <), 22oor.-.rb?:rrt;irri i,.- i.if. (tl):> g5 $,

lokalafd. for Århus Amt.
står for 10ka1e arrangernenter. Der afholdes møcer, og der foretagesekskursioner til 0rnilo106gisk interessante onråaår, -f,aåJ-i.ra..r_ 

ogudenfor antets grænser.
Lokalafdelingen udsiver det.te blad, der udkorn-rner to gange årligt i:l_ op*l"g på 7oo ekJernplarer j. ----' --'
A11e DOF's medlernmer kan delf,age i lokalafdelingens arrangementer.*iedlernner indenfor ,:Ihl? arnt n6dtager SøRÅvrr;iv ;;eid;i;;?, for øv_rlge meilemmer koster et aDonnemeni 1o,_ kr årliÅil-iienvenderse tir lokalafdelingen ster-iir r.r"""t-ri"ithologisk Fore_ning, Lokalafdelinsen for århus ant, Viborgvej Zgr gooo trrnus C.Girokonto 5 5L o9 6t.
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Aby Bng. o. I
et vemod.igt

- tårerne er ægte.... . . !

:.Ilefl-em Aby oE Viby udstrakte sig
førhen nogle sbore engdrag. Viby
Mose. Størsted.elen af disse onrå-
der er forlængst blevet -fyl-dt op
med skrald oe .iord.
iqidt i !o'erne bl-ev forbrænd.ings-
anlægget, Eskefund-sværket, bygget
på Eskelgnd Hol-m. Man udvalgte d.e
^; ^^+^ -^ ^-lrr.i no arhrrc ÅcDf uD us f d v g Yrltsv ulu--_ _--o
løb son opfyld.ningsonråd.er. I før-
ste ongang areal-erne syd for å1ø-
bet. Engene nord for d.et snoede
å1øb skul-le også ind.drages, rnen dero
kunne man først få adsans til rred
;t fiyil; Å;h; Å:
Allerede midt i loerne fik Eskel-und-
værket lov ti1 at få åen flyttet
bag on Eskelund Holm, altså- syd om
'l anps nosl e ef ric fnr-l ænoqt nn-
f-.1 

^+^ -,,--^tJfuus DuurlJs.
I vinteren I9TO-7L blev d.1sse nu-l 5 år onml e n-l ancr of f en*l i orinniv44vrrv:tbbdvt v
i dagsnlessen - T fnrrrc'ian rrer ho-vdvrr vq! uu_

boerne i onegnen særd-eles utj_l-
fred.se rned d.e stinkend.e asked.yn-
eer" 'i åd a l en - så d er nnqtnrf clnnvyuvvu pvvr

mod-stand- overfor projektet. En
hid"sig d-ebat opstod i Aarhus
Stiftticl-end-e.

tilbageblik
Dette resultereae i at man ikke
ftrrfioÅo Åon cå F^æ^+ --.m 

^^l 
fr^trJ uusuE luEbsu DUill usu fr4

h^æa'hi^l mahi ndan ron hl a rruE6J lluErD s]
på Aby Eng. Ved at nØjes meC at
rette et stort sving ud kunne en

'sna1 kil-e para1le1t ned Brabrand--
stien behol-des som den grønne kile
ti1 byen, som var så ønskelig.

F1ønqta opno iaC Sti:tede Oe-rørDuy 6er16, "JsEkend.tskab med Aby Eng virr t 196I .
ln rror ia- Ia år ns dats lren n^opl!o val .Jsti tw o! vb suu vur arvlvu

'' .- ha"de ser a-[dr us L YiruD uY t d sl

sumpland. Så d.eu vaL' Er mæ9t16
c+nn+ amråÅa 6+ r.l:^,rf r-|d^l/-håLUt U VUrf aust EU UAETTUU IdrlU-^dUt
rrtrnlio qnærdonda 

^o' 
i l l nlrlra' do

men nok ikke helt ufarllet ned
al-t det vand.
I d.e følgende år tiltrak Brabrand
q- m-i - cal r,!al -ol r o hol r rlrirlehnl_up ruf6 Dsfv!erbsft
dent.
Flro cnmmoran 'l OÅlr f-nn^^^- :^- m-Irq !vrlrlurv!! Ltv t f@ruvuvr) Jst5 lllc-
get pa ADy ung. flen pa somrerer
opsøgte jeg næsten daqligt et I if-
l-e vandhul på noldd"elen af engen.
I d.ette var der altid en nasse for
*i - ,.1-^-i+^ ''^i ^f. ,.f - :^æ ^-^uirt) uKellqu9 vducfubrEt -urtr JYL slru-

nu ikke kendte fra Brabrandsøen.
Tla farqta iao hcf iede mlo rcd \ta.
nnol a cmÅ hrrrJ i oe nr.øl e r'øni<e modt raut vrbv
hrri d a hq 1 cr na qærd e I .c ef.a ir nri e -i

^-+f ^i^+ n++^ r ^ _7r, af crnra.UI,lrP.JsU. wI Us f v-lv u!

Tinksmed-e var d-et. Præstekraver.
Mudderkl-irer oe bek,.-asiner va; åt/:- - "se hver dag. (Hulk, reo) Også
Fvidklirer, Rødben, Viber og a-f og

-tiJ. Alm. Ry1er.
Han ,Å afton naf 1?; ^r ^ -; - ^^41 ^frerf yu v]-uq DI6 ilur_fs
maoct mprkc'l i oo rradef rrol e Sf oro
dnå ^d +-"-^ Fa+ar n.rl p eleoo oi lz6ra w6 uov-s. !ruer :-uLrv
det nn for mis. at det var Brushøns.
T)c rr=r dqol i oo oahnam nnol c rroor
i august og september.
Arene gik, jeg blev helt forbrolig
rned Abv Eno os hele Brabranci Sø
-^^ iL-- F*- --^- .usu. buJ !116 vq! oversvømmet om vin.

. teren. Orn foråret irår vandet sankn
rrrr her ct mcoct r: -! 4', -aBU ru6tcfrv.
Sangsvaner, mange forskellige svøm-
meænder og vadefugle. Visse forår
rasted.e op rnod 1oo Tinksmede og
Brushøns samt 1o-ro Temmincksr.yler.
På engen ynglede år1igt ca. 1o- par
Viber, ca. ! par Rød"ben og enkel-
te nen Rolrltreinon Hon nÅ <^mmaran. rlvrr yq

tørred.e de sid-ste vandhulfer næs-
ten hel-t ud.. Og da var der igen
mrnoc fnrqlrol -l i oe raqf ando rrrÅo-
fug1e.

)



r^+ ^-- :* ^++^* ,^t andeL eik. viJg U YIIE dt gI Ug! Ug
lal +ar-i *lrnl noan darv4i urorrBs rvf uurffrurrwf vbur t uu!

nai nL,, F--a Åair.i ^^ f,rd-l at i1' haFrrpu neJ Dil6D usJfrE)v fu6rsf!v. !su
\rrr i (La qtnrp nænc.f ar der rr:r hprvr t *vr
men et stort antal reDræsentanter
f nr rln f rræl a e^m 'l 

^1,;- 
i nal-nn cå-r ubrv t

^n- ^^ f,.-+j - An-r oo .1.rrølpnA 1/åruatf YIf fu6bfå dudf. vb -uorvr-! vq!
-1 +; i +-t ^å M^- ^å e,,^1 ^-^ L^+-.ef ufu u@u Po. rrorL -a r uL1s]]E usuJ-
deligt bedre end ude ved Brabrand-
Sø EN.
Eftarqnmmoran IQ?] rrqn an f iÅ hrrnn
der skete tirrg, som fik det til at
oå nn fnr pn ,t al- n-n nf Aø-hro-Åbu vy rvr vrrt uu vv Par aI uloutafru-
sØens bedste rasteområder for vade-
frrol a rrirlrel i o clrrr'lI ^ øÅ^l--^^avr!b Jrlufrs euEf@66s-.
21. juli påbegynd-tes gravearbejdet
med onolægning af Arhus A på Aby
Eng. Jeg skrev i mine notater den

"Så skete det! Åforlæs-nins nå Åbv
Eng er påbegynd.t ! Destruktion af
et værdifufdt er:gon:råde er igang -on få år er uerstattelige værdi-er
begravet i mere el-l-er nindre for-
brændt affafd fra Eskelundsværket'rz1 i.,r; rr-- -r- rOLeSbOg):tL. osLL

"Slamsuger'en påbegynd.te igår ar-
f ugus

nuod.erf l-ad,er i sydØsthjørnet - af
søen skal pumpes op på Døde A-engen.
Der bliver 2 rneter vand. i ånun-
riingen os' ensens snåsøer bliver

4--rr+ ^- -^^ ^dL.,-^^- Åc^-r---;-rJIUU UP lreU 5øUULrusrr. årVtr@6rrrrr-
-^* -: i L.. D-- ^r-nj der f rem. Dentivll yd d uJ !116 DAr !
ene af de to gravkøer har siddet
fast et par d-age, men er nu igang
iqentt.
r ^ n11ærr-+ . rr-f 1:Wa +i d1i ocre hrrfu. dutiubu. rAÅs urvrrb
i ao nn] alrat ,i ce så få fastend-e
vadefugle ved søen som i d.ette ef-
terår. Men Døde As munding og Aby
F-- 

^^ 
L^ r.;æ+;d-+a nmrådar hqr!116t us uv vf 6ur6D ee vrrLtquv! t uqr

rrærot næoat af or:rlearhe_idcr- ll -v@!vu yr@bvv qr blsv

1 løbet af efteråre| I97f var mud-
derfl-aderne i Døde As murtding væk.
Og nu kunne Eskelundværket påbegyn-
da nnfrzl^rin- nå do nrlindrrrrnrlnauE vl/rJfsru
^-^-r^- ^A iL-. F--

!q ^ uJ !!16 .

T\Trr i f nrå ro+ 1A'7, f pm no ot lra'l rrtV L/I I

å r oftor å f nr-l pan i r oan rri 'l rl anurvtrwbr-r-rb
være så dødt som aldrig før på Aby
Eng.'Engen er blevet fyldt op og
rian cmclIa znno ma1 Iam 

^^+ 
h.r åsu[ rlLs+tu lvrtu us u rlJ a-

1øb og Brabrandstien er vedi at blj--
ve til pil-ekrat. Området har væ-
ret fugl-etont i fl-ere år.

Herrned er sunpene øst for Bra-
brand Sø en saga bl-ot - Desvæffe
har man ikke beh4nd-1et engtene ude
omkring søen meget bedre. Byen
har genr'ern '"iderne -jlst, at den
rrandon p\rdoan tiI ådelen os Rra-!J bbvr!

brand-søen.
Jens Gregersen

il
(til

Ir)
,,,,ffi



Fred.nings"planer
?redningsplanl-ægning og de ornitofo-
Eiske intesser i Aarhus -+gLt.

Thomas Secher JensenrZoologisk Labo_ratori-um,Aarhus Unj.versitei.
Baggrund
Fredning er et ordrder oftest vækker
krafti-ge f/leIser hos folk,især de,
der direkte har været berørt af en
sådan.Fredning opfattes som værend.e
i modstrid med den moderne udvikling
og lægger restriktioner på det frJ-e,
handlekraftige initiativ.Til-tige er
d.et ve1 en udbredt opfattelse at fred-
nino mora or l-i I fnr frrala anÅ far

folk.
En sådan opfattelse kan i historisk
perspektiv nok retfærdiggøres,men d.en
moderne frednJ-ngslovgivning 1ægger be-
tydelig vægt på en fornuftig planlæg-
ning og forvaltning af landets natur-
områder til gavn for hele befolknin-
genruden dermed at lade f.eks.de na-
tur historike "perler" i stikken.I den
nugældende naturfredningslcv er formå-
l-et nærmere specificeret såIedes:
f.at bevare og pleje større landskaber
og andre områder,som på grund af deres
landskabelige værdi e1ler beliggenhed
har væsentlig betydning for almenhe-
den,
2.at bevare og pleje områder,planter
og dyr samt geologiske dannelser,hvis
bevarelse af naturvj-denskabelige,un-
dervisningsmæssige eller historiske
hensyn er en væsentlig interesse,
3.at åbne adgang til at færdes o9 op-
holde sig i naturen på steder,hvor
dette er af væsentlig betydning for
befolkningens friluf ts1iv,
4.at bidrage tilrat det menneskeliqe
miljØ ikke forringes gennem forurei
ning.
Fredning er if@lge denne lovgivning
derfor nu blot.6t blandt mange and-
re midl-er til åt opnå ovennævnte måI.
TiI disse andre midler hdrer direkte
areal-erhvervelse, f . eks. i tilfæIde,
hvor man Ønsker en fuldstændig dis-
positionsmuglighed over et areal til
intensiv landskabspleje.Men man kan
også nå langt gennem en bevidst admi-
nistration af generelle lovbestemmel-
ser i naturfredningsloven,by-og land-
zoneloven rmil j@1oven, råstof loven m. f 1.
Man kunne derfor nok fristes til at
udskifte ordet fredningsplanlægning
med natur-f orvaltning.
Hvad er fredninqplanudvalq?
PA det amtskonmunale niveau er det
først og fremmest fredningsplanud-

valgene (FPU),der skal foretase land-
skabsanalyser og udarbejde pIåner,
der sikrer at naturfredninqslovens
formålsparagraffer opfyldel.FpU sor-
terer under milj/minist_eriets fred-
ningsstyrelse,men har kraftige rød-
der til lokale forhold,da flertalfet
i udvalget består af amtsråds-oq bv-
rådsmedlemmer.Foruden aisse potitiie-
re sidder der 6n repræsentant for Dan-
marks Naturfredningsforening,6n for
Friluftsrådet, 6n for Miljøministeriet
samt 6t "landbrugskyndigt', medlem.Det
er dog kun i principielle sager,der
forelægges udvalget;det daglige arbej-
de varetages af et sekretariat bestål
ende af sagsbehaldlere (ingen biologer),
teknisk tegnere,kontor prsonale og mi-
1itærnægtere.FPU kan dog,så langt som
de begrænse-de midler rækker,søge kon-
sulentbistand tiI specielle opgaver.
En udf@rlig redegØrelse for det arbei-
de FPU har udfØrt i de sidste år skal
ikke gives her.Derimod viI jeg forsØ-
ge at give hovedtrækkene i de arbei-
der der vedrører overordnet plan1æg-
ning og eksempler på igangværende pro-
jekter,der er af speciel ornitologisk
interesse.
Id6skitsen
Den vigtigste publikation fra FpU i f9
76 var ve1 nok den såkaldte "Ideski-t-
se til anvendel-se af naturområder i
Århus Amt".Ideskitsen er et bi-draq fra
frednj-ngssektoren til_ det regionpians-
arbejderder for tiden foregår overalt
i landets amter,og FpU's skitse kaLdes
derfor også Forslag til ',gr@n regions-
p1an".De endelige regionsplaner,der
færdigg/res af amterne,vil i de kom-
mende år danne grundlag for for al o-
verordnet arealdisponering,som f .eks.
udlæg af solunerhusområde,boligkvarte-
rer,industriområderrplacering af in-
stitutioner,udvikling for kollektj-v
trafik,m.v.Det er derfor uhyre vj_cr-
tigt,at man fra fredningsseltorenå si-
de kommer med et forslag til hvordan
man d6r Ønsker naturområderne anvendt.
Det skal forøvrigt understreges,at re-
gionsplanlægning afviger fra vanliq
lovgivning ved at der skal udarbeiåes
a1ternative skitserrog at disse åX.f
ud til offentlig debat.Man kan sål-edes
-som menig borger-få en chance for atgive sit besyv med.Hvad med f.eks.at 

O



Iave en afternativ ornitofogist regi-
onsplan?Fpu's id6skitse indeholder en
udpegning og beskivelse af de vigtig-
ste naturområder i Århus Amt,inddelt
i cdl dandF kåfFdnri ef:

l.Natur områder af national betydning
( såkal-dte naturparker) :Anholt,Samsø'
)lariager F j ord-området, Nordd jursland,
v^l c <åm+ da1- mi dl- ir'-1--JJS^c sprlpJ toiru. us!
er her tale om områder der ud fra l-and-
^,-^L^l ;-^ ---,rrLi^r^rieLa nn lrrr'lfrrrhi->^dlclrgs vY r\q! uulrlr

storj-ske hensyn må anses for at have
ell-er kunne få et indhold af nationaf
al l ar m.3elzo andna i ntsarn^t i ona l hal- wd-LrrvvY +rr evr
r i nd NIå+rrrn:rkarno ali ndl_rrzrdoq mcdel--rrrrY . rtgLs!y
forskellige,men hver isærer de karak-
+-eristiske eksempier på bestemte dan-
ske landskabstyper,
2.Naturområder af overvejdende regio-
--r L^r!rini-^ h,'^rr'6d fOrstås fandska-rrar !sLlurtf rrY rrtvv! v,
Laliaa anha^ar-nnrm:lt :F mindra s1-.rr-
.elsÅ encl nat.uroarkerne-der med deres
rekrative og undervisningsmæssige in-
r-eresser især henvender sig tiI regi-
onens befolkning.Indenfor disse natur-
områder findes ofte vigtige videnskab-
lige interesser ,der kan være af na-
tional værdi.Nævnes kan f .eks.Horsens
F j ord-området, Tunø , Jeksendalen 

' 
Norsmln-

le Fjord,Frijsenborg-området samt en
række al kyststrækn-lngerne.

3 . Bynære naturområder,hvorved forstås
arealer,der i kraft af deres naturmæs-
sige indhold og beliggenhed har særli-
ge betydning som frlluftsområde for et
rær'l iooonde hvsanFund f .eks.Brabrand-
dafen,Moesgård-skovene,Sikeborg Lang-
sØ-området,Grenå Strand'AhI Hage,m.v.
Amtsanal-ysen.

r^-t.r !-^ L,,ddår /.]-l c nÅ c:aqho-fru s lqe>^rusc u)/9YcL ueLo yu rqYJ!!

hamdferens ingående kendskab tif de-
res områder,dels på en indsamling af
oplysninger om naturvidenskablige'ku1-
tur-historisk-arkæologiste og under-
visningsmæssige interesser i Århus Amt,
foretaget i 1975.Denne dokumentation

I'.-^n-fnr h^cL!rf f6l c6c--ÅdlucL dlL(L>alrafyrsrr !ur ueo^]

interesserne vil om alt går vel blive
hrrhli-araf i anri1 1q'77 -AmfsånaIvsenylryffverus

runlmer af naLurvj-denskabligt stof oP-
Iysninger om geologi,botanik,entomol-o-
gi,ornitol-ogisk vildt biologi og hy-
drobiologi ( f erskvandsb io logi, marinb io-
logi og herpetologi) .Hvert fagområde
er bleven bedt om at oplyse,hvor deres
interesser er placeretlom disse er af
regional efler fokal betydning,sam! gi-
ve en nærmere beskrivelse af hvad de
runrmer.De oplysninger FPU har fået fra
^--r!^1^-i^,- ^rr^ ^tarnmer fra ffere kiL_v!rrrLUfvYr-

der.DOF's hovedforening har sendt et ma-
teriale,hvor Ferdinans bog er grundstam-
men,suppleret med oplysninger fra Skot-

te-Møller om det midtjyske søområde,Io-
kalforeningen har bidraget med de nye-
ste registeringer tiI bogen Fugle i År-
hus Amt.Endel-ig har Østjysk Biologisk
Forening giveE oplysninger.Samtlige op-.
Itrcninnar ar lzlaqcifi.araF Fft-pr nrin-ry -rrr!rYE!
^i ^narha 

i trord i nend nn åmfafrq frral a l n-u rPPc! rts vY qrL! ev ev
'.-r i r^+^, -- -31^n^c f^rcddf rrrrrdorots

i landssafiunenhæng.
Fl,-l6l^Lr'li+6fårha indcår naså i rri ldf-! uY rsrvr:uJ+
biol-ogernes bidrag tiI amtsanalysen.
Hovedvægt er lagt på lokaliteter for
na irn*h:ro 

^r+ar.d 
ånlz'rar nvarrra_idan-us joY uL! vY

de våd-områder.Oplysningerne om fugle-
ne bygger på HoIm Joensens undcrsøgel-

l<laccificprinoen er som i det-E! vY

^a^idar6da 
nrni 1-nloci qke afqni I haqe-

ror n3 frralono< f^rak^mqt-ikkc lokali-lEu Pu
+6+arhac rrnrdi <om i-<r^mrqr^

--.. Ja9

!drrus^ausarra rJ 5e!
T n>trrrf rodn i naql nrronq l<ani l- pl om nl 

^n-! !Lurr!rrYgrv
fægning hedder det,at FPU skaf foreta-
-- I ^*r^r.-L---- r.r-^r na ,,nrrha izla rof -9c Idrrur^aurqr14tyrs! vY uqq!usJus !sL
ninnclihiar +il eF.ll-+e fnr andre mvn-rrfrrYJrrrr!r&
ÅiahaÅorc nl:nlpnninn nn adtiniq+af i-urYrrsus! J yrsrrr4Yrr+
on,Sådanne anafyser af større landsa-
bsenheder er foretaget fol:Hads Herreds
/loÅQ\^d Måriådar Fi.r.lc 11974)rrcdkom-
\!JUvlvY rLg!+qYv!

mende.I @jebtikket er FPU i færd med

at udarbejde en "MoIs"-pfan'omfattende
hele det sydlige Djurstand.Til grund-
:j,ag for planen ligger et detaljeret re-
criÅtrerinqsmateriaf e omfattende natur-
iidensraniige(dog ikke ornitologiskel)
kutturhistorike og rekreative intresser,
befolkningsudvikling,m.v.Som en ef fekt
af planen vif der blive rejst egenLLi-
ge iredningssager for ca.2}oo ha i Mols
åjerge;rilstandsfredninger med pJ"j:-
bestemmellerf stisystemer og area-Lernv-
ervefser.Sefve Mols Bjerge er veI næp-
pe den støreste ornitologiske inresse,
men indenfor planområdet ligger store
skovområder omkring Stubbe Sø'Strand-
engene ved Begtrup vvg'Øer-amrådet m'm'
Dei næste større planområde,som FPU de
konmende år vil tage op'er det nidtly-
ske søhøjland.Indsamling af registre-
ringsmaterialet er aflerede startet,og
f.eks.er materiafet fra ornitologisk
^ii^ m^ÅF5d^f n6+ mada+ rr/lFÅr1iaø ma-sauE rLtuu LqY tlruYL L uv!P!

teriale herfra vil- utvivlsomt få betyd-
ning for udnyttefsen af dette naturom-
r3^a if r Åa+ f nralrihl i dF rrdkåsl- -åor or!ausrJ!!
i "ldeskitsen",som et eksempel på,hvo4-
dan et nationalt naturområde kan tæn-
kes udformet,Væsenlige ornitologiske
interesseområder som f .eks.areal-erne
omkring Salten Langsø og Ravnsø samt
Skærbæk Pfantage er henfØrt til den dcjl
af "kerneområdet"der ikke skal publi-
kumudbygges,cl"v.s.i vid udstækning fri-
holdes for stier, facifiteter,opl-ysnin-
gstavler m.v.,aItså områder hvor folk
kun vif komme på eget initiativ.Visse



dele tænkes endog på1a9t en egentli,g
reservatstaturteventuelt med adgangs-
forbud.
Fredningssager
FPU har for øiebli.kket 19 verserende
niddelstore og store fredningssager om-
fattende ial.t ca.4900 ha.Det er selv-
fØlgeIi9 langt fra a]1e dj.sse,der har
ornitologernes bevågenhed,men enkelte
sager bør dog fremhaves.Stavnsfjord med
omgivende arealer og holme har længe
været under forberedelse,og der vii for
modentlig snart blive rejst frednings-
sag.Der er tale om en tilstandsfredning
med plejebestemnelser,sLier og opholds-
arealer samt reservatlignende bestem-
melser for en del af området.Jeksen-
fredningen,og Fulden-fredningen,der beg-

ge er rejst'rtmmer især ornitologoske
interesser i forbindelse med ålØgene.En-
delig kan nævnes Kragemosen på samsø,et
rille vådområde i et elles tørt landskab.
Til slut skal fremhæves det ret upåaqte-
dermen også betydningsfulde arbejde,der
ligger i den daglige adnrinistration af
beskyttelseszonerne omkring skove,søer
og vandl@b samt langs kysterne.Det er
generelle lovbestemmelser,der her er ta-
le om.men de ekspanderende j-ndustri-og
servicesamfund er umætteligt i sit are-
a]behov og det kræver en stor del af FPU
's tid(ca.4oå)at klare disse sager.Det
er derfor ikke af ond rzilje,at der ikke
er megen overskud til aktiv planJ-ægning
og pleje af amtets naturområder,men der-
imod underbemending og manglende bevil
l"inqer.
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her skul1e have været en anngnce -
frenstillet af uorganlseret arbejds-
kraft.....



Opium til foiket
lokalrapportsnak

Igen må vi konstatare, at ideen red indsamlingsarter ( I-arter ) er blevet
en sucees. Vore skrivebonde bugner med materiafe. Bunker af observationer
ligger parat ti1 bearbejdning, og lokalrapporten bliver så stor som aldr.iq
tidligere. Det er dejligt ! Skønt !

Jeg ex godt i gang med at sortere, og 01e er ude for at charmere en e1ler
anden til at renskrive vores visdomsord samt alle Jeres dejlige observationer.
Humøret er fint, solen skinner, fuglene synger og flaget blafrer for vinden....
Næh' det var vist SØRAVNTN ts nye redaktør, der kom ind af døren. Davs med
dig. Hvordan går det med..............HVAD SIGER DU ?? 1o SIDTR ???..,..,....
En lokalrapport på kun, bare, søl1e, ikke mere end al-lerhøjst 1o sider ?

Vi må konstatere, at ideen med indsamlingsarter ( I-arter ) er blevet en
sLrcces. Faktisk en så stor sL,cees, at lokalrapporten truer ned at sprænge
ramnerne flor SØRAVNEN. Vi har måttet se i øjnene, at rapporten med den nu-
værende vækst meget snart vi1le fylde omkring ?5 ft af bladet. Dette har skabt
en del bekymring i både lokalbestyrelse og blad-redaktion. For at vejre stem-
ningen foretog vi derfor i begyndelsen af februar en diskret rundspørqe lil
forskelllge ornitologer i amtet. Denne rundspørge viste klartr at det er et
fåtal af medlemmetne, der fæser mere end Lo-2o ft af lokalrapporten'

I konsekvens heraf har vi besluttet at ændre lokalrapportens udseende i
SØRAVNFN. Her vi1 hereiterdags kun være at finde et sanmendlag af den rr rig-
tigett lokalrapport. Vi vil efter bedste evne prøve at uddrage de trpopulærerl

Io % af rapporten ( aet vit især sige de sjældnere arter o9 uædvanlige fore-
konster ) o9 i en tvangfri form fremlægge dette sammen med Lidt snak om halv-
årets fugle iøvrigt.

Den rigtige lokalrapport vil så blive fremstillet særskiJ-t ( muligvis du-
plikeret ) og udsendt ti.1 rapportens bidraqsydere og de eventuelle andre,
der ytrer ønske om at få den. Denne ordnj.ng skulle lorhåbentlig tilfreds-
stitle de allerlleste, o9 jeg skulle hilse fra vores kasserer og sige, at
det ikke bliver dyrere på denne måde.

Inden jeg går over tilrr sammenkoget ", vil jeg så blot minde omr at fris-
ten for indsendelse af iagttagelser fra perj.oden L/J. - 30/6 f971 er l5/?,
og at adressen stadig ertrRapportgruppentr, D0[, Viborgvej 29, Booo Arhus C.

0o så til saoen !-

T/7 I 3L/L2

ffiv



Den mest usædvanfige lappedykker-iagttage1se er en indlands-december-obs.
af Gråstrubet Lappedvkker 16/12 I Ravn 5ø. Den burde være ved kysten på

den Lid af året. Sorthalset Lappedvkker ar reglnæssigt set i fvlossø med op
til 11 ex. af gangen. Desuden 2l-/8 I sorth. Kysi.ng Fjord.

2 Rørorun ts er truffet 15 - 3I/I2 ved Brabrand 5ø, hvor arten efter si-
gende er regelmæssig vintergæst - og altså ikke så sjælden, som antydet i
sidste l-okalrapport.

Ved Kysing Fjord har Knopsvanen været usædvanlig talrig med over loo ex.
rastende fta med.sep. til med.dec., flest 71Ia J'64 ex. Noget så fornemt scm

oversorrende Sanesvaner er truffet ved Snabegård Skovr hvor 2 ex. sås 26/?.
El-lers er første iagttagelse af arten 3l/1o 7 Brabrand 5ø og samme dag 11
ad. i Kysing Fjord. Største træktal er 15 ved lvloesgaard 2/7I oq største
rasttal I2/I2 40 i udløbet af Randers Fjord. I perioden 7L/II - I'-/L2 er op
tiI 7 Pibesvanel set i Saften Langsø.

HeIe 6 gåse-arter er set her i det forgangne halvår. Gråqås: max 60 trk
med.okt. ved Snabeqård Skov. $l3gigz 7/!o Io ex. i Kysing Fjord. @lg!g:
flok på 12o (!) trækkende vest over Arhus d.23/1o, desuden flere obs. fra
Kysing Fjord. Kortnæbbet Gås: I ved Brabrand Sø og 2 i Vejlby. KnorLeqås:
flete nov.-obs af den mørkbugede race og 3o/I2 I2o J-ysbugede - ud for kys-
ten ved Sødringholm ( på Randerskanten ). Bramqås: I?/II 2oo trak sydpå
over Brabrand Sø - to hundrede! - og en enkelt rastende ved Kysinq F iord
i første halvdel- af november. Arten har været invasionsagtigt almindelig
i hele landet dette efterår. Endelig sås 6/lo ca. 35o 5æd- e]ler fortnæbs-
gæs over Brabrand Sø. Sandeliq an stor gåse-sæson I

Af andre andefugle kan nævnes z 8/9 I Knarand i Brabrand 5ø ; op ti1 26

Spidsænder i Kysing Fjord ( pr.nov.); oq et par sommeriagttagelser:29/8
1æI"""d Stubbe Sø' O,/? f [!g5! Kysing Fjord og 2 oversomrende Stor
Skallesluqer i Brabrand Sø. De første l.ille Skal.lesluqere blev set i Ky-
sing Fjord allerede 3L/Io ( to hunner ), 0q så havde voles hal-vtamne par
ai Hvidø.iet And ved {vloesgaard Skovmø11e i dagene I - 5/8 en eksLra han på

besø9 ; om den også var en undsluppen fangenskabsfugl eller rr rigtig vild rl

vides ikke. Den åd ikke franskbrød :
EfLerårstræk af rovfugle er traditionelt ikke noget, der præger Arhus

Amt, og der er da hetler ikke noget videre opsigtsvækkende i nedenstående
oversigt.

I Jel.OVaqe
Hvepsevå9e
Rørhø9
B1å Kærhøq
Duehø9
Fiskeørn
Lærkefalk
Dværgfalk

første obs

2L/e

|e/7
rL/Io
Ia/z
fi/a
t/7

L8/e

sidste obs

5/12
?6/e
L8/e
3o/L2
3o/12
3o/9
3/lo
2/ Lo

antal fuqle

2L
2I
Io
t4
11
18

6
2

Af mere specielle rovfuqle-iagttagelser foreligger iøvrigt :

t.ieldvåqe:. nax 29/LL 12 Vellinq Skov. Rød Glente.7./7 f Brabrand Sr. gL
.G.I"nt".: 3f/Io L Søften. Glente sp.: 4/7 L Randers ( form' Rød -) VandTefalk:
II/Lo I Snabegård iJkou, I/LL 1 l-{elgenæs, 5/I} I fvloesgaatd ag 2B/I2 L Arhus.

.Aft"nfu.f!.: 22/7 7 iuv Hie]..n, 23/B 1 juv han Vejlby og 29/8 I hun Kysing Fj..
0m vandhønsene er blot at nævne en vintariagttagelse af \landt:i:lSB ?9/I2

2 Randers og den i si-dste rapport omtalte Enqsnarre ved Brabrand Sø; den
Daev veo sØen rar rJl/.

Blandt vadefuglene har vi hørt om mangB uinterobservationer af bl.a.
g-@.@lg, pobbettbekkasin, q@IgEgLBæÅ.!., .@.Pl]si., .@.$ire, @-
ben oo AIm.Rv1e. Ellers kan nævnes hele 71 Dobbeltbekkasiner ved Brabrand
sØ d. 2o/Io ;. Tredækker 2L/9 L Btahtand Sø og I/1o I Tåning, Sø I 3 sene
Sortktirer a7tTffi6.ø Vig ; en meget sen nluddgrklire 28/Io ved Salten Å;
Kærløber I 29,/8 Kysing Fjord samt en flok på 50 gfgssfl}gg i Kalø vig så
sent 'som 6/II - alt tyder dog her på en misiorståelse e1ler fejlbestemmelse,
arten bør være ude af landet senest madio oklober og optræder i disse egne
normalt enkeltvis ellar i småf1okke, oftest sammen med AIm.RyIe.

1o
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Iøvrigt har vi haft ial-t 3o vadefugJ.earter i amlet i løbet af efteråret,

foruden de allerede nævnte b1.a. StoD Kobbersneppe (2 obs) og 5andløber.

Iblandt mågefuglene er også gjort et par inberessante observationer.
Alm,K.iovB 2/8 I luloesgaafi og 29/8 4 Hassensør ; Dværqmåqe za/B L iuv ALtø
og 29/8 2 juv Hassensør ; $f!g3!g I?/9 3 Lidt sene i Kysinq Fjord, samt
2o-25 ldUor5l@g (velsagtens F i.) 6/8 i salten Langsø.

Alkelugle er som vanligt først og fremmest set ved Fornæs, oq jeg henviser
derfor til special-artiklen om denne lokalitetr der nok er Danmarks bedste
alkefugle-træksted. Herudover er b1.a. set J-o Alke l3/11 ved Dråby.

Ln ] l3l5!g sås zo/6 i Århus Havn og efterårets eneste obs af ryelgln-
gglg var 29/12 2 Vejlby. B.ierqlærke er set oftere end vanl,igt : 13/11 I han
xyrinq Fiotd, 4/12 f:-ox på s ex veo skader (indlandslokalitet!) og zo/Lz I
Sødringholm. Blandt iagttagelserne af ']]4 er den mest interessante ve1 B

nordflyvende fugle over Snabeqård Skov. En Nøddekriqe bleu LI/7 set ved Ør-
ting og i perioden l/8 -Lgig er 1-5 Nøddekriger set i Snabegård Skov. llu-
119vis findes der stadig an mindre ynglebestand af arten i de store,midt-
jyske skove (?).

Den første efterårs-Vandstær kan 23/Lo og det højeste antal uat I6/IL 11
ex. ved Funder Å. sx-qiGEÅtanden i Bråbrand 5ø trives endnul op til 3o
er seL på en gang (21/8), og ialt 13 ex er ringmærket i løoet af efteråreL.
Eneste obs uden for rrsØenrr er I3/II 2 Kysing Fjord.

Blandt drosl-erne bør først nævnes et kæmpetal z 3o/Iz 11 ooo (l) S.iaqqere
ved Fornæs. Arten har jo på det nærmeste invaderet landet i december, små

og større flokke er set overalt.Også de mange (5) vinterobs af fvlisteldros-
se1 er interessant, og desuden er Rinqdrossel set to qange, nenli-a I4/Ia L

ved Århus lJniversitet og 7/LI I ved Vilholt tvlølle.
Husrødstiert har været talrigere end sædvanligt' I 1øbet af juli måned

rinqnærkedes 1l ungfuqle på Hjelr og fra beqyrdelser al septe-ber Lil midter
af oktober er 3-B urgfugle jævnligt set i Vejiby. Desuoen sås 29/8 4 ex på

Hassensør, og en han sang I/Lo i Lystrup. Blåhalsen ha.r atter i år gæstet
Brabrand Sø, hvor I blev ringmærkel 3/9 og 3 ex set 8/9. Ved samme sø ring-
mærkedes ligeledes 3/9 

"n 9lggggl""r*U83. 0g så har llunken glædet os ved
at lade sig vinteriagttage i hele 7 ex..

a^^ ^.^.t,^ L-r cvin!6t nc or qill"ohafen. Ialt er kun rapporteret
4 observationer i hele Århus Amt, aå: riåffiE 1,/11 (ialt rB fuqle) oq
den sidste fra med.dec. (2 ex i Århus). tvlens dette skrives (med.feb) er der
-+^ni^ i-^^- i r-nn-+ cå det tenner ti l ai l-l i\/tr .ltrtr r,ånlinctp s;ltchafe-5 LdufI fi 19Er r r. fo|uE L t

vinter i mands minde.
Oqså Stor Tornskade har optrådt i antal undermiddell ialt 12 ex'rden før-

ste hvoraf sås 7a/Lo. Rødryqaet Totnskede har opLrådt mere normalt, den er
jo altid fåtallig om eftenåret. 1alt 6 ex fta I8/7 - IB/9 .

4F
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B1andt finkefuglene har tre arter domineret : !3Æ;!9!g, Kvækerfi-nke og
Lille Korsnæb. Sidstnævnte har siden november optrådt i småflokke overalt
i skovene. ialt er indsendt B7 cbservationer omhandl"ende flere tusinde fuqle.
Det største enkeLttal et 16/L1 3oo Funder Å. tnteO i invasionen var også en
del Storp Korsnæb, nenlig 18 obs aF ca. 25o ex - de aLLerfleste fra \ps6s-
gård 5kov, hvor også oet størsre anta.l- sås | 9/L2 56 styks (oet er marge!).
Første Cmisken-obs var 24/La oq det højeste ta1 var 9/L2 5oo i ts fLokke
i Snabegård qkov. Allerede )/!a sås Bo hvækerfinker i Slaqba1le Bakker, fra
primo nov, er arten almindelig i afle skove og fra med.dec. ses der i looo-
lallige fLokke. Ellers skal fra finke-fronten kun noteres det. påfaldende
Lave anLal Gråsiskerer I største saml"eoe antal : ? (:)

Tilbage er så kun at nævne 2 obs af Hortulan z 3I/B I hun Lisbjerg Skov
oq 3o/9 l, juv tv)indeparken, Århus 

"urt 
ZT-i?IFåret viste normal mængde af

SnespJ.rve, største sa,rlede arcaL var 2a ex.,

Niels Aagaard.

l.j -i I iri:'iir-.,r:, jri r .Frt-lr:l:j.)':: l(
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Olie i Arhusbugten
Som det sikkert vides indtraf der en
"fille"olieudladning fra Essos tanke
på Århus havn her fØrst i januar.Det
drejede sig om en slat På ca.14o ton,
som ved et fejltryk blev fedt ud i
kloarknettet og derefter videre ud i
bugten.Hurtigt kom Falck og Civilfor-
svaret på"pletten",og sammen gjorde
de et stor! stykke arbejde med at i-
ndfange pØlen,men det lykkedes ej he-
1+ n^+ Llr'-+6 a* na raal6 efiå caåi-IL.uEu lrlrLe uy vY rrvYrE

ter slap uden om afspærigerne'Resul-
tatet heraf blev'at der med tj-devan-
i^+ +i I hfrlh ir6r' ^l i ahl6++ar 

^n 
nÅrrJ€r}/ru!ev vr+eyrEuLs! vy yq

stranden fra byen og nordover.til Ka-
1ø Vig.Her fik den lokale befel-kning
nu problemer,når hunden skufle luft-

En 5E-årio kwinde fra Risskov fortæI-
ler således til Århus Stiftstiende on
en vikelig uhyggelig hændelse med hen-
des boxer."Jeg gik på stranden med rnin
hund,da den pludselig mistede fodfæste
i en stor klumP olie'og gled ud i va-
ndkanten.Da hunden gled,trak den mig
ned,o9 da jeg viIIe trække den oP På
stranden .igen,sad jeg selv fast i o1i-
en.Jeg måtte sætte mig ned i oliesølet
for at få skubbet rnig op på stranden-
Hunden var indsmurt i olie.
Så vidt oliehunde.Men det var nu ikke

.lige det,der skule snakkes om.Uheldig-
. vis skyllede osse en del olieramte
havfugle op sidst i januar og først i
februar.Da omtalte er sket inden for
vores distrikt,har vi prøvet at få en
klaring over vor slemme skaderne er.
Red.har derfor kontakted
Anders ll'oIm Joensen,som står for olie-
fugleoptællinger under Vildt Bj-ologisk
Station.Vi spurgte ham l-idt om det 1o-
kale uheld og om hvordan det står ti-l
inden for oliefuglefronten.
SR:Hvor mange fugle og hvaffor nogl-e?
aHJ: Sådea
AHJ:sådan i grove træk regner vi med
ca.1500 fugle,der blev tilsØlet og for-
modentlig i langt de fleste tilfælde,
er omkomment i løbet af nogle uger.
SR:Ja,ja.
AHJ:Størstedelen af dem var måger,0g
det drejer sig om ca.1000,De optråd-
te primært i området fra fiskerihav-
nen op til Studstrupværket.Så var der
vel en 3-4oo dykænder,overvejende ed-
derfugle og hvinænder der var tilsØ-
Iederog de er givetvis omkorunet alle-
sammen.Dykænderne fandtes i hele vi-
genrosse ovre på Mols sidenrf.eks.ved

Beqtrup Røn blev der set et Par loo
tlisøteae.oesuden var der enkelte sva-
ner(underforstået knop).Så altså vi
regner med henved l5oo og det skal nok
enåda siges at være et minium'der kan
godt være en del- flere spc'måger'
SR:Vides der noget om hvor de omtaf-
te fugle staruner fra?
AHJ:Tjarikke rigtigt,men der er for-
modenlig tale om lokale og vintergæs-
ter fra nordiske l-ancle.
SRiHar det nogen betydning for den be-
stand af måger og ænder der hører til
i Århus området her om vinteren?
AHJ:PÅ 1ængere sigt tror jeg ikke,det
kan nok ha på kort sigt.Men nu er År-
hus Bugten for måger så attrakEiv,aE
der kommer nok snart nogle til fra an-
dre steder.Det var dengang det stod på,
en ganske stor del af mågerne langs den
kyststrækning jeg nævnte først der var
tilsølede.Det var ca.I/3 groft sagt,så
man kan sige at det akut et ret stort
tab, ikke l
SR: ,f ov .
AHJ:Nufærdes jeg daglig i området,og
der ser ikke ud til at mangle någer.
SR:Der har ikke i de to sidste årsbe-
retninger fra VBS stået noget om olie-
€'1dl 6 l-'6f\råar--

AHJ:--det betYder faktisk at vi de
sidste 2-3 vintre ikke har haft nog-
l-e af de virkelige store katastrofer.
Vi har haft små forureninger eller
mellem forurcninger,som den her.Det
er jo hverken nogen helt lille el]er
nogen helt stor katastrofe'og dem har
vi haft nogle få stYkker af om året.

'Men katastrofer hvor Io.ooo af fugle
er omkommetrsom vi havde tidligere'
har der ikke været de senere år.Det
kan nu skyldtes flere ting,vi har b1a.
osse haft mil-de vintre,vandet har ik-
.ke været så koldt,men jeg tror også
det har betydet noget'at vi har øget
beredskabet mod olieforurening.Det har
så haft en psykologisk,såfedes at der
faktisk svines mindre.
SR:Er der ikke noget med at jægene,er
er begydt at notere deres fund. af olie-
fugle og sender dem til- jer,og i dermed
har bedre kontrol- med hvor jmange der
ofil]<ofiuner?
AHJ:Jov,vi har jo haft kontakt mængder,
hundrede af jægere,som har givet indbe-
retninger om tilfæIde,MiljØstyrelsenson
driver den bekæpelsesmæssige overvåg-
ning de har jo dget deres indsats be-
tydeligt.Så er olien jo osse blevet dy-
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rere imel-Iem tiden,så man nok udnytter
den bedre.
SR:Jeres arbejde?
AHJ:Vores opgave er at f@lge udviklin-
gen i olieforureningen.At rnåle dens om-
fang og det har vJ- nu gjort siden 1968.
Det 9ør vi på forskellig måde,dels har

6.

vi selv vores overvågning i forbindel- ;
se med flytæ1linger,så har vi optællin-
ger langs strande.Så har vi kontakter
med mængder af strandfogederralm. jæge-
re og sågar med en de1 ornitologer lom .
indberetter når der er optræk til noget.
SR: Tak.
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Eleonorafalkens hævn

I Skjern var d.er fornylig mød_e medFrank Wenzel, hin berygtede falko-nelr der skulfe vise tre film.
Und.ervejs blev han konfronteret med
spørgsmål som "Når d-u nu er så ve1-
menende, som Cu'siger, hvord.an kandet så være ai så mange organisati_
oner_fordømmer dig? Hvor ei El_eono_ralalkene fra dit og l,igurd Bruhnstogt ti1 Mogador-øen? eic.
Fran Wenzel forlod mødet efter før-



Grund F j ord

Gr,rnd I'inrd ar an I arrrrrrrdoi: f innn-
arm med udløb i Rand-ers Fiord- ved
llooel1.-rse - Dct spnl ed"e vandaf eal
ttåoar on On hr T don acl Iioa

del- af fjcrden find"es en del små
øer og holme bevokset ned- især
ci rr hlz^n \1 r Er .i shøns og Tp.
Lappedykker anbringer deres rc-
dpr F'-inrdon pn nå hooco ci dan

omkranset af rørsumpe. På nord.-
si-den fra vand,kanten til d"iEet.
nÅ crr^ ci Å an c f o+ l-ra,4 ^-^ r.ir +Å

l>o-7, m.), visse steder helt ind
ra_L JernDanen (Kanoers-Kyomgaror.
I alt er der ca. 6o ha. rør.hvor-
af Bo-9o a,6 høstes år1igt, dels
rnanuelt, d.e1s med selvkørenCe
høstnaskine.
På nordslden er der agerjord nord
fnr dioof monc don nå crrÅaiÅan
i ndcn for rørqrrmnana or onco mad
horrcdqrol .i ot oræc ån- lznrar-rv 6r@-, uv5 r\wt 

'lurdr-ker vLsse steder ind moc' iernbe-
nen.

?Ateegt
FJ'trD

tr'inrdan fnrrrrarpq mad cni ldarronn
fr: et nqr 'l endchrar. DerimO,l
hpr ÅlI-inoåhrn nrr fÅar oh h\/+
renseaolæs rrod A-l I i roåer øqt fnr
fi^-^^^ € Å^ -----^ e^-rJUrusll, vb urt @r uE vdlbuq IU!_-

^rr-'-a^1--+eriet i Af _
lingåbro, er nedl-agt. 0m sommeren
er der en d-el, sejlads med lyst-
motorbåde.
Diget langs nordsid-en af fjorden
giver gode ovcrsj gbsmuligheder
over fjorden, men tilkØrselsfor-
holdene er d.årtige. Der er of-
fent]ige veje Eif fjorden ved
Uggelfruse o[ Ftoes åoldeplads
(H på kortet).

YNCLE FI I:}T,E 1 q21 -1 9'6

Lille lapped.ykker. Sandsynligvj,s'r -rr an,zal+a År r-,1.a. i 1975.
Toppet LappedJkkgr. 1o-2o par
l-:-hircrt år lr r la taaioarc do qona-
ste år.
Krikand. 1-2 hvert år.
Atlingand. L-j pat d-e ffeste år.
Gråand-. !-B hvert år.
DKeand. 1-, nvert ar.
Taffelend. 1-2 197+-76.
Trol-dand,. Sand-synligvis 2-1 å.x-

-
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årligt.
Gravand. !-B årligt.
Knopsvane. Yngler hvert
Vandrikse. Mulievis 1 iTW6-
Plettet RørvaEtel. mrrliorriq I i

Grønbenet Rørhøne. enkelte år1igt
Blishøne. 5o-Bo årligt.
Strandskad-e. muligvis I i I9?4.
Vibe. Aln. på engene.
Stor Præstekrave. I i 1-975.

. ?.Dobbeltbekkasin. Abenbart i til-

--

bagegang, J-9722 Io-I2 til- t-, i
r97r/76.
Rød-ben. I97I-I971 z 5-lo, \874-76:

Gøs. Lilfe fremgang fra 1-5 L f972
til 5-1o i 197r/76.
Skæsme.ise. Muligvis I i 1976

Bynkefusl. 1o-1! årligt.
rT^!!^--^1 z c å-rl_gt
I\dU UgIFdI . )-) dLLJ

Græshoppesanger. nuligvis 1 iTEE-
KærsanEer. f-6 år1igt.
Rørsanger. alm. - konstant antal

aln. - har været i- til-

Tornsanger. Aln. ved. engene.
Engpiber. Aln. ved. engene.

Hvid Vipstiert. Ca. 2o år1igt.
Gu1 Vipstiert. Ca. 2o år1igt.
Rørspurv. Meget almind.elig.

! B4{: - 9 9- E4E !$!! -ryq-rE - vE! - 
q BgU

I{98!-192q-=-\27Q

Rød.strubet Lom. I 1-r/7-71
T,ille Lappedykker. Høres især om
s omneren.
Toppet LappeCykker. Alm. marts-
;l-t.øon, unatæalsesvis februar
og d-ec. Max 75-9o j- juni/ju]i.

kker. f I/6-74

{la. Slexv. Enkelte fra maj-sept.
WT-Tnq max. 6 i aus. 1974.
I_'islreheire. A1m. marts-aug., max.
)o i ju1i, end-videre I 8/2-26.
Rørd-rum. 1 set i 19Zl ifø1ge 1o-
Ka-L Jæger.
Hvid. Stork. 1-2 hver sommer.
Sort Stork. 1 skudt i I97+ LføI-
ge Ants-Avisen, Rand-ers.

I(rikand,. A1m. båcle forår og ef-terår, max. Jo-lo i marts/april.
åtI-in$an*. I'åtal1ig trækfug1 , max,
r-o r_ Junl_.
Grå?.nd.. Foruden ynglefuglene træk/
rastend.e fra feb., max. ,o-2, Lnarts/apri1 samt lo i august.
Spidsand. I i marts 1971-.

Kaj HalbergFoto



Pibeand. A1n. båd.e forår os ef-
E:#:------ i ^^ i ^-.ni r /--l ^-uErdI t ule^. f uu L dyLLL/ luaJ u,:r
5n i nkt . /notr. endvidere 2 i
juni og aug. 197+.
Skean{. Sand.synligvis kun yng-
lefuglene, max. 5-6 fra april.
Taffeland-. Ses hele året, max.
1-;;;EE-mqi no ln qanf-nnrr

w ! rtrsJ

Troldand-. Småflokke hele året.
max. !o :- jan. og juni, 6o i
aug. og foo-15o i maj.
Bjersand.. 2 9/9-7o.
Havlit. I 2r/II-72.
Sortand.. Få om vrnteren I97o-72t
nax:ø i marts.
Hvinand. alm. fra ult. okt. -ult. maj, max. I75-2oo i narts.
Toppet SkallesluEer. Ses næsten
arl-r_gt, r,^.ax. + ]. nal-Junl_ .

Stor Skaflesluqer. Meget a1m.æt'rå nnlr 'i:r I m, i r,rY 22tr i mrr_l-c
t uru^. LL/ L lLsLv).

Gravand.. Alm. febr.-rnaj, ofte 50-
1oo, und-ertiden overvintrende.
Gråeås. A1n. om foråret fra feb.
ti I nri. mav. 2\ desud-en alm.t xrs^. L/t !

om efieråret, max. 75-Ioo d.
22/9-71 oe 85 5/ro-75.
Sangsvane. Næsten hver vinter

+; 1 ^-rl I -^-- E^ I *.. -+^aPt af ! ila^. )w ! nr4r u J

Knopsv'rne. Ses hele åre'',, især

-^ 

ovinter og forår, max.1!o-2oo i
f eb./rnarts, 6o-lo i jut:- I)lJ.
Musvfrgc. 1-2 fouragerende hel-e
året, max. 4 i september.
LåCdenbener, flusvåge. 1 marts,/a-prrr r9'/>.

lige iagttagelser: I)loz I 24/Io,
)-)1 /q 1ettL.

, /tltt '.
1 0?1 . r o 1 0,/c l ar) . 't )1 /q 10tLL.
T{Zr/a, r9z5; r-q-T/r, te r?-::T5Z8,
16 24/r. Tq27/8, 1976: r? 2r/7.

Spurvehzg. l-J forragerende, yng-
fer i Floes Skov.

'l moå mrr+c 1 Q? 1 na f ah/(t va) L-v.

Havørn. 1 ad-uIt d.. 2/+-7l.
Bør@.9. Ses regelmæs ^; -+ ^^6+-r6ut Ddnru-.

16 24/r, 'l OtÅ. -l o )tr, /a) =-z-.!--Y' 
L+ 1/t | .

JJ-La .r!æI1lØ E. I Z6/ / Oe 16/ L-L- / a -
19 II/Io-75 og 16 Il/I-16.
Fi-skeørn. t971: I
Tf74iT-med--iuni
rr_1 urt. sep. tY/>
fn^ -- +il -rta r/!. du6. urr P

rarnlarK. t--z rour
alsut urd^. +-) L -

Vand-rikse.l 26/l.2-
ffit^--/> og z 6/6-/6.
Plettet RørvaEtel. Måske ynefende

-

L rY/L, nøTE tra !6/> t1-L l+/6.
Grønbenet Rørhøne. Ynglefugle,re,

-

dog J ved islri kanal 8/2-76.
Blishøne. Få overv-ntrer uudertl*
d cn . nrrer 1 nr -i mnntg.

Strandskade.tr'åtallia både forår
og efGår.
Vibe. Nogle hund.red.e om fo:året,
f,de tuÅind-e på træk on efter-'
året.
Stor Pr'aestekrave " 7 d.. 17/1-7lt
I I/!o-72) og 2 hele sor.rmeren /1.
Hjeile. f'åta]1ig om foråret, a1m.
6Ji-?f,Eeråret mai. 22J i sepi.
Elrclqlie,fle. 2 d. 24-26/6-7I.

I+/B oe 3/9.
^- -^nu6 u,su. au6.
: l rastend.e
n nLl-

agerende hele
ept.
12, I-2 okt.

;i{i..*l@;p*p-*

,f l.. i:
i.e.l i:alber;



Pobbeltbeklagj-n. 1-2 af 
- 
ynglefug-

l-ene overvl_ntrer vt-sse år, max.
2o i aug.-sept.
S-tor Regnspove. Alm. på træk ju-
nr--aug. max. 75t enkelte i sept.
samt afm. i apriI, max. 2).
Mudd-erkl-ire. Ses hvert år, i mei
og Jutr_-sept., max. 4-1o.
Tinksrned. B 24/5-7o.
BødPen: Fåtal1ig på træk om ef-teråret, el_1ers kun ynglefugl_ene.
Hviclklire. Enkelte i august og
F6iT6m;;, max. ! i sept. 75.-
lsl-and.sk Ryle. !9742 sept-nov. i
a1t 2oo-Joo, junj--sept. 74/7,nax. !o.
Alrn. Ryle. Forår max. 5o-75 nai-
ffi.lEffierår med. juli-u16 oki.

1^^^ { -^^+ i^- fluq^. r9v9 r DvPu., quE! rrYt'c uu-
sind,e 16/9-71 .

Brushane. 1e-25 18-19/r-7+.
Klycle. 2 26/j-lo, 2 IB/5-71 oe I
16/5-76.
Svartbag. Ses især our vinteren.
Sild.e-, Sølv-, Storin- og Hættemå-

-
æ. Arm.

Sorttelne. Enkelte i maj og juni-
E-væ-åi; max. !-1o nea. roå;-7+.
Fjordterne. Maj-sept. max. 25-5o
fTEZI- 5o--loo-pr.- juli /2, iæi-
re ce seneste ar.
D\rærsterne. , d,. 2/7 oe ,/8-72.
Splilterne. Ses juni-aug., nax.
2J, færre cl-e seneste år, I 2J/)-

Mursejler. Med-. rnaj ti1 ult. ju-
Ii, max. Bo, dog op ti1 2oo i 7I.
Jsfugl. I 1o/5-74, 1 I/II-71 oe
7 Ao/Io-16.

*-*:g{9;. tll. .lglu sommeren,
uuDrrruudrrr5 r ;urr/august,
1o . ooo med,io s ept ernber llf 4, en-
kelte primo nov. 16.

}y- og Digesvale. Alm. om sornne-
ren, max. nogle hund_rede.
Skæsmejse. 2 22/t-7r, 1 2o/2, Lz/fr;-Tg7ft. oe 2/ti-29, igza','å - '

f eb.-marts, set dagligt ju-ni-okt.,
max. 6 i august.

Yindrossel-. Op ti1 2oo på engene
1 marts.
Greshoppesanger. 4/5-+/7-7, nøres
=................#^'l-, enkelte d.age 2, måske ynglen-

Skærpiber. I 6/9-7o.
Hvid og Gul Vipstjert. Max. !o i
s eplen0er.

anni l

Stær. Titusind.er overnatter 1 rø-
ffie enkelte dage fra ult. juli
ti1 neclio oktober.

. 5/Io på engene i d-ec.

1o-5o +/II-77.

Flemming Falk

Stor Tornskad-e. 1 jan. ti1
og okt.-d.ec. næsten hvert

Kaj Halberg



Sminked,e lig
Qnm a+ ll^^^i +;,,+ lr j h^c'l oa i Åa+!,U-r Ur v u rlluDret3 I uE u

århusian-ske bybi-1led-e er d.er star-
tet et Lrd-sa1g med ud.stopped.e fugle
i en nedlagt antikvitetsforret-
ni nr i de- i ndrc hw. J vindrret
hænger et skilb med. konservatorens
navn - med gotj_ske bogstaver. Det
helt igennem antikke (foræ1dede?)
præg und-erstreges ydermere af at
horredneri:cn rf do rrdcl--i 1l ado Årrr
er rovfugJ-e i alle mulige forvred-
ne og unaturlige stillinger (d.et
skal jo se naturligt ud.) - ind i-
mel-fen ses en rørdrun, flaningo,

Sort (Afrikansk) Stork, Isfugl m.
m. - alle ekstreme arter. d-er me-
get 1ænge har vær-t eftertragtede
som stØvsanl-ere j_ stuehjørnerne.

6n ting er d.og ikl(e h;lt foræ1-
det, nemlig prlserne! De i vlndu-
et_udstil-Ied-e fugle er en RørhøgLiI ,ro kr., en lys Musvåge til-
4oo kr. Sort Srork til Bf! og enRørdrun, der er ,'solgt"

Konservatorernes fag har 1ænge
været und-er ornlthologernes bevå.-
genhed-. Speci-elt bekyrnret har rnan
været over den store interesse i



r-

udstoppede sjældne fugle (spec.
rovrug_Le) som konservatorerne er
eksponent for. Tid.en er im:r-dler-tid- nok med ornithologerne. Den ø_
gede naturbevidsthed. i befolknin_
gen - kanaliseret gennem trusl_er
som forurening, bevidstheden om_kring fød.evarernes tilsætninEs-stoffer, atomkraftd_ebatten eic._har nok (?) indskrænket antalfetaf sanl_ere og derved_ gjort proble_
met noget nindre ornend lagtira
1øst det. Chockrapporten ior etpar år siden fra Londons lufthavn.hvor man opgjord-e d_et onfang afinportered.e døde fuele ti1 [on-servatorer, kan stadig få det tilat løbe kol-d-t ned af iyggen på en.
Men mere positlve træk- Ifndei rnani vore nabol_andes føsning a.f nro_blenet. Gennem ind,førsel af båsre_beb "Krongods" har Sverige orså nåkonservatorområdet s. t sfg -[6::an-Danmark. Ved denne bestemåefse gi_
vgs {_e1 nemli_g forbud mod. priva!udstillin$ af fug1e, d.er ei sær_
l_l_g truede. liEeson ethvert dØC.-

lt11r*"!-eksemplar af d.isse arbertr-lf al-d.er kronen (m. a. o. viden_skabelige institutioner) og nå ik_ke uds,boppes af ahn. konseivatorer.
En lignende bestemmelse ha.r. nan iFinl-and.

Det var derfor en noget flad for-neromelse, d-e to søravne fik, d-ade så !ørorntalte konservatois vin_due med al-le d.e ud.still-ede rovfuj_
Vi besl-uttede at tage ham nærmerei.rjg"ilr for ab hørå hans a;iii:-cr-e-Lle.)- mening om de prekære emner
;,ryo" r]an har fugfene fra, om [an
lgre{ pTglokol, hvad han måner med-ar uostL.L.Le så nange store fugleetc.
Da vi entred.e buti-kken blev vi_ Iidtoverrasked.e over hans afaer _-næp_"pe over 25.. . ,

SR. Dav. Vi kommer fra Søravnen -et ]okalblad fra Dansk Ornitholo-
gisk.Foreni+C._Må vi spørge dig
om et par ting?
K..Dav. th. Nå, ornithologisk For-
enang, øhn" je, Ja - det må I da
- altså med.mind_re I er ud.e på at

' ødelægge nin forretning!
SR. Hvad er d.1n udd-annelse? Hvor
komrner d.u fra?
K. Jeg har været i lære hos en kon-servator i 4 år og kommer fra Å1-
oorg.

Har du haft forretning før?
- I{ej
Kan det løbe rundt, hvem sælger dutil?

:. {eC el lige begyndL, så jeg har
r-KKe so_Lgt sær_Lt_g megel endnu, nen
Jeg regner bestemt roed. at det kanløbe. rundt.. Jeg sælger bil al1e,der kom;ier ind i forretninqen.men
det mes Le af mit salg går [it'.tyst<_Iand.
Har d-u haft besøg af politiet?
- Nej, d"er har aldrig væreb noqen
og, kontrolle_ce, men je- f øre:: f:,._tokol, så de t<an barå konme. *

Hvor har du fuglene fra?
- jeg importerer næsten a1t, j-sær
fra Tj ekt. osfovakiet , I Lalien. sloa_nien og F::ankrig. Dårudover Åu"r"_
.Lagvas deb l'ofk kornmer med og vilhave udstoppet til sig selv."
Pår du fugle fra Grønland? I{vil-ke?

= 
Ne_J: desværre ikke i øjeblikket.

Jeg har haft en kontaktr"men han
-.r 19,lsb hjem i; en. Jeg'håber imict_
-Lel'tad -snarL a t få en kor: Lakt iger .Det drdjer sig on arke- og-;åe"?";_
t^

Hvis vi- kom ned en Musvåge, ville
d.u så købe d"en?

- Jeg vil1e kun give eb symbolsk
DerØb - f.eks. 5 kr._ for ixke aiopford.re fofk til at skyde rovfug_

Du har mange rovfugle og andre eks-
treme fuglearter. Er det en stil.
du lægger d"ig til?
- Nej, d_et er fordi jeg lige er be_gyndt og ikke har fået fyldt uc1 med
and.re !ug1e end fra rin ågen sam_1ing. Jeg vil også gernc lave små_fyg1", men d.e tager længere tid aLudstoppe. Rørdrurnmen, der er "so1s.t"vi1 jeg f.eks. ikke åf med.
Kan d.u ska..fe en Vandrefalk og hvadkoster d"en?

- Jarnåskermen kun fra en samline-
!e friske er ikke tj_t at få fat f.Jeg kan sæ1ge et pænt eksem- far iTyskland toi 5.ooå ttut .

Har f en fagforening?
- Ja, vi har en slags fagforeninr.
nen jeg er ikke medlem af den. T"'princippet går jeg ind for en fåq_rorenfng, men der er nogle medl-em_mer i den nuværende, ;e[ iti<e t<an
acceptere.



Hvorfor ikke?
- På orrrnd af mrnol^ri^ f-æl;^ 

^-^ur ilqrrbf slruY t d6rf 6 uJ Ei-ti ehed op ærl'i ehed . FJere af dem
er klamphuggere. - Men jeg går ind-
for tanken om en fagforening!
Hvad- synes d-u orn den svenske ord-
nj-ng med, krongod-s?

T^- r-^- ir-r-^ -^ rt don monrl dar- u v6 Aarl IÅAE bV, uqlru, uv!
find-er en trafikd"ræbt fusf ikke
sel-v må iå den udstoppet.
Men d-et er vel til for ar beskytte
fuglene ! ?

- Men hrrrd h iæ] non d at nån -.-uv w, rrq! urqrl

kan købe hvad- man vi1 i nabolan-
d.et? Iøvrigt mener jeg, at lov-
sirrninoen -i fnnrroion on cå a+no--pq o ur era6,
at d.et er mininaf t, hvad. cl_er b1i-
ver skud.t af sjældne fugle. På
Værnengene, hvor jægerne har kløe
i- aftrækkerfingeren, tramper man
hellere d.e ulovflgt skudte fugle
ned- i jord.en end åt tå d_ern ud;top-pet eller aflevere dem.

Ja, men det kan nisbruges, f.eks.
har vi set lyssky personer skyd.e
med. salonriffel fra bil efter Brus-
høns og Hjejler på Værnengene i
naj nåned! Det kan vel kun være
for konservatorer, de skyder!?
- Det er Jo krybskytteri. Det er
kIart, at d.er er bråd.ne kar mel-
1em konservatorer ligesom der er
a"t bit"å; j;å;=; ;å';;;å ;i;"å;
ornj-thologer. For eksenpef har jeg.
kuntler, d.er er ringrnærkere. Og ,
alet er al-ticl d-e sjæId.ne fug1e,, der
dør i nettene !

net ]yder som noget af en påstand..l

- Jeg har haft et tilfælde, hvbr
sanne person .er konmet to gange med.
ar Lr'ilÅL^1^^! F1 ..-ouu rruCSflFnncr- T)at
skullå d;-;;;; ;;;;;iifi-;i ååi """fordi d.e begge hængte f.r længe inettene. Hvis d.et er tiffæld.et er
personen ikke konpetent til at pas-
se nettene. Jeg har ikke noget mod.;ornithologer, men jeg har nød-t vj_s-se, d.er har været meget fanatiske
og kun har været ud-e på at øde1æg-
ge forretnj-ngen. Und"er razziaen iarjeg således kendskab til at en kon-
servator blev angrebet for at have
en nasse ulovligt indsaml_ede skind.
De stammede alle -fra Kina. - Menjeg vil gerne have et eodt forho]dbil ornithologer, hvis-de ikke kø-rer usaglig hetz!
Er d-u vil-1ig ti1 at samarbejde m.h.t. at.oplyse, hv1lke fug1e, der
Kommer 1nd7
2Z

- Ja, d"eb er jeg.
Tak, skal du ha'

Den oIIt_cael-1e nening hold_er sig
såled.es på det plan, ornithologer-
ne kan tolerere. Lad os håbe. atpraksis er det sanrne!
Men at han regner med at gøre en
d-el i sjæld.ne fugf e kan man se i
prislisten. Således udstoppes en
Va.ndrefalk fot 26o kr", en Jagt-
fal.k for loo., Hav- og Kongeørn !!o
Ev l;|6n+6 A^^ vr S+nnL Z9( Ln

fi 3;*:"8":";.f"' å":låi3'.1?r,.5": :..v /L/ lrL vpv.

I prislisten er 14 rovfuglearter
nærrnt! Forhofd.et snåfug1e,/ikke-små-
fugle rrævnt er 7?/ca. 1oo, - men
det kunne jo være tilfæld.igt......
Ilusk inid-lertid", at konservatorer-
nes salg af sjældne fugle er afhæn-
gigt af efterspørgslen. Skal d-u
clerfor have en ud-Åtoppet-ful, så
lad d-et være den, d"u selv find-er
død, og ikke de udstillecle fugle
for'

6w vaNnnm,ArK r tuFTEN ER BEDRE

ENN 10 Bå HYI,NNTSI !



Det siger loven

KONSE,TVATORERIMRVET OG LOVEN.

Reglerne for erhvervsmæssig u,fstoo-
ning- af fugle og dyr find.ei man i'
Jagt-Lovens paraqraf JZ, slk. I_2,oer sager, at enhver, som har ud_
sl,opnl_ng som erhverv. skaf anmel_
de detre ti1 politiet. Tit denreparagraf 

_ 
knytter sig Land"brugs_ministeriets bekendtgørelse år.

516.af 2J. jul.i A967, son nærnereangiver de bestemnefÅer. som er_
hvervsmæs:ie' ulstopning' er under_KasLet. Desuden har Landbru3smini_steriet udsendt cirkufære r-i. t+7
?t ?r. juLi 1967 tif sami;tiee Do-latamestre, hvori d_er nærmeie iede_gØres- for bekendtgørelsen: :nd.hofd
og 

- 
po_La br-ets pligter i lcrbindelse

meo at sakre besbemmefserne over_holdt.
Korrservatorens pligter.
Hvilke pligter- påhviler da den ner_
:onr.sorn^udsLopper f*Ele og dyrif,'or det første skaf enhv:r] s"on f o_retager eller lader foretage ud_stopnin- _[or penge, anmefde denne
va-rksomhed ui1 politieL,forinden
natr påbegynder en sådan'erhvervs_
næssig udstopning. Desuden skafnan rØre en af politiet autorise_ret protokol, som gratis kan re_Kvarel.es fra Stacens lrykninqsxon_
.Lor. I prorokolJ en inofåres ålfåhelårsfredede dyr og fugle, s-jt1-nasserer- gennem konservatoiens
?Flder: _ 

tro bokof pf igten on_[at ]-.r
aKKe va-LdLarter, der ikke fore_konrner i vild tilstand her I lan_

oer. -L protokollen skal bf.å. år1_gives dyreLs aru, aøasa"såÅ. 
-rå_

verandØr!.ns navn or adresså'o_salgssun eI1er priå cor uJiråinlr,_gen. ,e udstopped.e Cyr skal 
"irrrå__reres fortløbende med samme 
""rr""brid_e i protokol os pa p;;;å";#;:-

I :l,i"fiål ?5 å"åiå+t":-;l,iå!l;5;:;"
i::,';ii'rt:i;"?:å"ål#:l*if i 

"må:

:ld"f" kan -politiet rrSr-"å" ";";;;

i :::"+ff*::ff :åå1.?å, :1. 
*3åå:åxå-

å:1":1"å:d5"tri""" roretages' når
sennemsyn rr' r,r,råto3tfåii;""F"i'opklarelse af overurædåi;;;-"i"'
J agu.LovLrns fredn.i.ngs oeslemneii er.

9l?I9i!=virker be serno r
nltrcr c /

Bed.ømt ud.fra et fuglebesicyttefses_
synspunkt er d,isse bestemhetsei.--
qp"f" gode. på paplret. t prai<_
las.1lar det desværre vist sie. at
$e ikkg fungerer så sodt. i-iiZt"
åF'ft:,i:i;åå"ff å3iååå:"oi" 3iå:, 1;*Konservato_rprotokollerne vise, rren stor def af de annoncerede'kon_servatorer ikke opfyldue ctinLen-
:i+.?l rØre probokot, og vecr.-ct
l?_rl!.!":rs i januar r97, nas 5

f'1ffå"å;$:"";å;:;"iet sig, ar de

J;å"lååi: tå*:;::å;å;, ll"; 3::konservatorer modt

iiii:tå#åi'å:il "qiriå:råiitii 
""

bl.a. på grund ar Oe--iairrå;;;'"prolokolleri nr. t:klarn"d ;;;;i;rtolkn-Lnr-en af jagtloven= pu"o*"ul
?*"!il"iå?3'åril"':*:" 11 .otg' 

,å;;";;";;åiå*i'i "å.ilå"ååå"rxå13',

åå"$å:å: :;'åi'i EåtS;',,åi5å;å8"i":'-
kons ervatorerhver.vet . lni - t-åtyåå"
Ll,i ].' ";råå å'i.lol'f 

" 
" iiå;. ; 

i" :i,';
åi:;; ål :,'^,;:l",f ,.if i,iin'l,u-7
:il:l iå" ;;"1å;;;p:3ii"*";.if.1""-
å:"Hlå;i;:å:"";i i":u3ååå""1 jt':i;.
å,l"i;ri:'i:?'E.jtE$";råg ' 0,,,." 

:iå- '
sanopdrættere på tovli[,ri=-f."å*""a_



]gs8e-iføIge Jagtlovens paragrar
lB, i et vist omfang overlad-ås(såtges) til konservatorerne. Det
har ildre været tanken hverken hos
Jagtlovskornnissionen el_Ler i den
tolkning af l-oven son foreli_gger
fra ekspeditj-onssekretær H.Bloch-
Nielsen fra Land.brugsmini_sterlet,
at tlisse rovfugle skulle kunne ud-
nyttes - men d-et bliver d.e al-tså
i d.ag.
Hvad. angår politiets'l-ejlighed.s-
vise" eftersyn af konseivatorvirk-
sorohed.erne, bliver d-e foretaget
meget sjældent elfer kun på opfor-dring fra f.eks. ornithofoeer.
Siden Jagtlovens vedtagelse i 196?
- altså for 1o år sid-en - er d.er
næppe foretaget mere end. 1o såd.an-
ne eftersyn.
Nye regler for konservatorerhver-
vet pa veJr
Politiundersøgelsen i januar 1!/l
vakte stor opsigt. Den nystiftede
konservatorforening reagered.e me-
get volclsorot på resultaterne af un-
dersøgelsen, son nan med. stor hef-
tighed har forsøgt at bortforklare,

'samtidig med- tt man fiå-stoa, at d-etvar en hetz uden bund. i virkelishe-
d.en fra visse fred.ningshysterik6-
res sid-e. Ikke d-esto mind-re har
sarnme konservatorforeninE sid.en d.aselv fremsat forslag til-en skær-
pelse af reglerne for konservato-
rerne. 0g nan har ikke kunnet for-klare, hvorfor 4 ud. af ! und.ersøe-
te konservatorer ikke førte noqei
protokol
DOF har udarbejd,et et forslag ti1
cn nrr nrdni ne /Frræl rlrrn n^ t. c116- \ru6rv-vat]] rrv./. D.
54-15), son c!-'el-s silirer er effek-
tiv beskyttelse af d.e fred.ecle,
sjældnere arter, og d.els levner
god-e nulighed.er for konservator-
erhvervets fortsatte trivsel på
lega1 grund. Naturfredningsråået
har'også 'ræret opnærksom på pro-
blemerne, og nu er clet op ti1
Landbrugsminisreriet og Jagtrådet
(r_æs : Jagtorganl-satl_onerne) son
på 155.ooo clanske jægeres vegne
ad.ministrerer jagtloven og d.erroed.
beskyttelsen af hele faunaen - for
alle os and.re !.ooo.ooo d.anskere -at ud.arbejd.e effektive regler for
uclstopning af fugle og d.yr.

Kjeld Hansen



En udstoppet fugl
i{er på mlt bord står en præpareret fugl,en musvåge tror jeq dpt Fr.
h-an l-å os var dØd uden for vores gavl,
konen kom og fandt ham der.
lian lå der i græsset s-å stille oq freie11g,son om han var træt af ciet hele.

har have vel ædt sig en mus tloe i vores h.ave.
og musen var rnåske forgiftet.
Så har han sikkert fået snerter i sin naveog ikke kunnet konrne til flyvendes.
Jeg synes man kunne se hvor rltrilqt han har ha.ft dethan 1å de:r og virketle så fattig.
Vi sencite. ham ini.i og frr< ham stoppcl rrai,vr synes han var så pæn.
.,u siooer han cier og stirtrr tra si.,j sruo
med øJne af porcelæn.
Ja jarhan er cia en fugl sacan at se ti1,
men ær11;; talt - hvad er oer verl oet?

i\ji els Fiausgåri ,fra 1p'en :
rrlv.en det går jo nokl

aq



Forårskalend.eren

i .iariagar f ,torii.
i) ian.jers fjcrC,
-j rJJc':regiav nose,
.l Fussin; u.
! ifLauebro srov.
l.ijel'rilu nedgrskov.
/ !yscrup rlaflten s,l .
3 r'ornæs.
9 if Ørkekær.

1o Søbygåid sø.
1'1 Lll Ie åen.
1 2 Stiibbesø.
1 J i{assensøre.
14 ir-sbje16 sKov.

'I I Kasted mose.
1{r V in.iskov.
'1 | 1isskov.
1 E irh'"ls hav n .
'1 ? Bra-branC sØ,
2o lislrup sø.
21 Tås.tiup mose.
22 PinqF mølie.
2J iliin{eperken,
2il r'orå'lriavetr.
2, Mosd;rd.
26 ilørret skcv.
2'l Y eng sø.
28 lnunder å.

29 iial ten å.
ic Ja-i ten .angsø.
,l l,ystrup å.
i2 rt. ti jØ\rund. pt ania;e'.
JJ Ernbor4 tan€le, lriossø.
l{ Kysin3 fjord.
J! OCder å.
J5 Øriing mose.
)7 Sø'oy fredskov.
JB ijøby rev.
)) A'Lrø.
40 stavnsfjord.

2^.,



I dene kalender har jeg forsøgt at dække de
Oplysningerne er udtaget, fra det indtit nu
hus ant. Det kan kun ønskes at endnu flere
besøge nogle nye lokaliteter, så vi får en
fuglelokal iteter.
lf aHarfs

8 tr'ornæs. 25 Mossård.

J4 Kysing f:iord.

April

28 +-iifi. 22^Pinlg mølte. tr'iskehejre, idusvåge, Spurvehøg, crønspætte, Isfugl,Jl *+?!ru+-9.-29.Dgrtgn å: vandster, sumpnejse, Ealenejså, Bjergvipstjert, stor)) udder å. r1 !i.IIe åen, tornskade, erønsisken, Lille korsnæb.

fleste fuglelokatiteter i antet.
indsendte natriale tit fuglene i År=

vi1 indsende deres oplysninger eller
fyldstgørencle oversigt over arntets

Skarv, Eavænder, Musvåge, Skærpiber, Snespurv,

Santlige alrn. svømme- og dykæniler.

Toppet lappedykker, Fiskehejre, Knopsvane, Gråand,
Krikand, TroJ.and, Taffelend, Musvåge.

Gravand, Skeand, Røthøg, Hviclklire, LilIe præstekra=
ve, Skægnejse.

Sbrthalset lappedykker, Gravand, Fiskeørn, Rørbøg.

Musvåge, Duetrøg, !'iskeørn, Skovsneppe, Grønspælle,
Isfugl, Hedelærke, Mlsteldrossel.

Skarv, Grågås, Gravand, Pibeand, SpidsanC, Ederfugl,
Iivinand, Toppet skallesIuger, Storspove, Smaspove,
lille kobbersneppe, Aln. Ryle, Klyde, iividkl-ire,
Te jst.

Li11e-, Grå-, Sorthalset lappedykker, Knopsvane,
Gravand, Troland, Taffeland, Vandrikse.

Rovfuglerast ( Musvåge, Spurvehøg, luehøg ), G"øn=
spætte, -Salenejse.

Rovfugletræk ( tr4usvåge, Spurvehøg, Duehøg, Fiskeørn)
snal ug1 e .

Alle a1n. svønme- og dykænder, Hvidklire, Ivludderkli=re, K1yde.

4 Fussing ø. 9
Søbygård sø. 27

.l ! Brabrand sø.

Mørkekær.
VenA sø.

1o

1o

4o
t9

Mossø. Eoborg tanse.

Salten langsø.

Stavnsf.iord. JB Søb.v rev.
LIr'ø.

12-Stubbe gø.21 Tåstrup sø.
I lJ,YStrUp Kamten sø.

6 Gjerrild nederskov,

B Fornæs. 25 Mossård.

J4 Kysine fiord.

I{a j
{-Fgssiireø. I Fladebro skov. 41le aln. snåfugle.
15 vin{gkgy. t+ !rebi-"t€
sko:r. 17 Bisskov. 22 pinds=
+ø1Ie. b G.ierrild nederskov.
zo t1øTre! skov. 2J Mindcpar=
Ken. z4.Forsthaven.

17 Søb.y fredskov.

J2 Slor H.jø11und plantage.

Alle aln. snåfugle, Pi.ro1.

Eedelærke, ilisteldrossel, Rødrygget tornskade, Rød=toppet fuglekonge.



18 Århus havn. Stor Præstekrave, Dværgterne, 'lop)-ærke, Ilusrødstjert'

I B.ierregrav nose. 15 Kasted AIle aln. mosefugle ( Vandrikse' Kærsangerr Græshop=

roaG. 20 Tåstrup nope. J5 pesanger' Nattergal-.
ørting nose.

28 Funder å. Grågås, Fiskeørn' Vandrikse, Isfugl, Hedelærke' Byn=
kefugl, Græshoppesanger, Kærsanger.

1! Brabrand. sø. 21 Tåstruo Sort-, Li-l1e lappedykker, 0ravand, Skeand' Atlinge=
sø. t4 K.vsing f.jord. and, Troland, Tinksmed' Vandrikse'

Enborg tange, i{ossø.JJ Lille-, Sorthalset lappedykker, Skarv, Grågås1 Ske=
and' AtIingeand., Troland, Taffeland, Strandskade'
Fjordterne' Yandrikse.

4o Stavnsfjorii. iaJ!-C-W--""1L. Som april, nen flere vadefugle.
19 Alrø.

25 irlosgard. Rovfugletræk, ti1 tj.der ses nogle af vore siæ]dnet
rovfugle.

??

d unl,
a

På lokaliteterne træffes de samme fuglearter son i maj, men fødesøgningsaktivite=
ten er større. man har derfor bedre chancer for at iagtage fuglene'
Ved samne lejllghed kan nævnes' at vade- og någefugle har æg og unger pa holne og

ubeboede øer. det henstilles derfor til uvedkonnende at holde sig væk fra disse
ynglesteder.

Tt.
J UI]-
14 Kysina fjord. 19 åE!I3!g De første nordiske ande-..o9 vadefugle er begyndt at
sø. t9 3l_ry.. JB Søbv rev. 1 ankomme. :.
Mariaser f-iord. 2 Randers :

f i^-i5:-'
r\August

,4 KJsinÅ fjord. Irille lappedytker, Kiitantt, Pibeand, Taffeland, Trol=
and, Sortkllre, Hvidklire, Mudderlili.re, Tinksmed,
Sva'Ieklire, Åln.-, !værg-, Islandsk-, Temmin6ks-,
(rgmnæbbet ryle.

t9 ALTø. JB SØb.y rev. 40 Storspoye, lijejler.!il1e koboersneppe, Hvidklire,
Stavnsfjord. lm. ryLe, Isfandsk ryle.

19 .Brabrand sø. KrJ-kand, Rørhøgr' Storspover'Svale-, ilvid-, Sortklire,
1'lnksned, Havtelne, Skægnejse, -Blåhal-s.

1, Hassensøre. Stort træk af vipstjerter, svaier og småfugle, sant
rov- og vadefugletræk.

12 >tuboe sØ. jio Salten Rastend.e rovfugle ( fiusvåge, Spurvehøg, luetrøg, Fi- |
Iancsø. skeørn ).

S ept ember
På l-ok'aliteterne seg de samne fuglearter gom i august, men i et større anta1.

2g F1. Christensen



Kysing Fjord. pro j ekt
Søravnens redaktion har i forbindelse
med. et planlågt og annonceret "Kysing_
projekt" inden for ø.8.F. stillet mig
fplgende sp6rgsmå1:
f. Hvad går projektet ud på?
2. Kan D.O.F. -s medlemer h-iæIpe? ltvor-

oån 1

3. Hvornår skal projekLet være færdigt?
I hvilken form?

Så godt, som det er mig nuligt, skat jeg
forsøge at besvare disse sp6rgsnå1, idet
je9 dog indledningsvis nå understrege,
at besvare.Lsen dækker mine egne syns_
punkter og meninger - ikke nødvendigvis
den samlede gruppes synspunkter (af
tidsnæssige grunde har gruppen som hel-
hed ikke været inddraget i denne tesva-
refse I ) .

og så rj I spørgsmåfene.
Ad 1: IføIge ø.B.F. -s love har vi tif
fornål at udbrede interessen for og
kendskabet til naturen samt at skabe
kontakt nellem naturinteresserede. Det-
te vil - stadig ifølge lovene - bl.a.
ske ved tilrettelæggelse af lokalitets_
undersøgelser. Sådanne har vi tidl,igere
prøvet såvel med succes (Brabrand Sø oc
Tåstrup Sø og Mose, jg64-7a\ som uden
videre succes (Kysing Fjord, 1972) . Vi
mener imidlertid, at et sådant fettarbej_
de, hvis det ellers først komer ordent_
ligt igang, er af stor værdi for SA,!MEN-
HOLDET i en forening. Samtidig vil man
få lejlighed tll at beskæftige slg med
SAMI,IENHÆNGEI{E i naturen i modsætn.inq
t i I f. eks. t rad i tionelte ekskurs_ionår.
hvor de enkelte elementer sædvan.ligvis
betragtes isoleret. - Vi havde altså
nange grunde til påny at påbegynde en
lokal i tetsundersøge I s e :
Kysing Fjord valgtes, da den er istand
til at opfylde afle de krav, man ned ri_
nelighed kan stille til et undersøqelses_
område; lokalitetån tigger jkke For
langt. væk, den er ikke arealmæssigt u-
overkomnellg, mange har kendskab til on_
rådet i forvejen, og der findes en del
ældre og nyere undersøgelser af forskel_
lig art men inqen silIet historisk be_
skrivelse af områdets biologi.
Vore medlemer har været indkaldt til etpar koordinerende møder i januar og fe_
bruar. hvor vi har forsøgt at lægge en
slagplan for arbejdet. Interesserede
D.O.F.-ere vil ved henvendelse til for_
eningen (ø.B.F., postbox 169, Bloo Århus
C) kunne få referater af disse 2 møder
tilsendt. på jndeværende tidspunkt har
godt en snes personer fra ø.B.F. meldt
sig: - Arbejdet er organiseret son et

gruppearbejde med f@lgende arbejdsområ-
der:
Hydrog rafi
Flora (- phytoptankton)
Insekter og andre invertebrater
! 1SK
Padder 09 Krybdyr
Fugle
Pattedyr
Ku1 turpåvirkninger .
Pfanen er så, at der både inden for de
enkeft.e grupper og blandt alle delLa-
g:erne regelmæsslgt skal afholdes møder,
så alle hele.tiden er informeret om det
sam.Lede arbejde oq således, at vi gen_
sldigt kan qøre brug af hlnandens under_
søgelsesresultater og specialviden.
Ad 2: Son det ses af det foregående, er
sigtet med arbejdet tosidigt, dels er
der en foreningsmæssiq side dels en fag_
liq biologisk. Ønsker D.O-F. ar indgå i
arbejdet - og det vil da være meget glæ-
deligt - nå det naturligvis bllve på det
faglige plan. Imidlertid vil det nok fø-
re for vidt her detaljeret at redegøre
for selve arbejdet- I stedet vil jeq
foreslå, at de D.O.F- -ere, som eventuelt
kunne tænke sig at være med, komer til
det næste samfede møde, som finder sted
torsdag d. 31.3. k1. 19-30 i biotogilo_
kalet på Nordgårdskolen (ligger i cel-
lerupptanen | ) .

Ad 3: Vi har pLanlagt at afslutte projek_
tet om et år. Er interessen stadig be_
varet ved årets udqang, vil der selvføL_
gellg blive mulighed for at fortsætte,
men for at det hele ikke skal virke a1t
for uoverskueligt og uo.jerkomeligt, sti_
fer vi altså nod at sætte punktum til
januar. - Hvordan materialet skal publi_
ceres, vil vi tage stilling ti1 til den
tid; det afhænger b1.a- af såve1 kvan-
titet son kvalitet.

Det er mit håb, at jeg ned disse ord har
kunilet give et indtryk af baggrunden for
og indholdet i "Kysing-projektet,'- Iøv_
rigt vil nan fortføbende kunne fø1ge ar_
bejdet i vort nedfemsblad GEJRFUGLEN.

Søren Højager.



Iryrik
Lyrj-k om foråretl

Jeg er oleven loxret til at s*rive lyrik orn foråret,
Og det gøres altså nu her først i marts.
-ler er generationer bleven digtet til- foråret,og det er
gjort smukkere og mere føl-sornt'eno jeg nagter at gøre det.
Så det prØver jeg ikke pårog at fave grj.n ned detrer sPot
over f..lr vor gode ven,naturen.Så bill-ig en 1øsning tyr ieg
ikke til-.
.r stedet vi1 jeg besKrive l-iCt
lret er første E;j.ngrJa jeg har

I . vers

net pibler frem al-l.e v€Srr€r
orvp,.1ryp I

Solsorten sidcer Pa en gren.
rrø j tni{et er 

'

o- fnr.,-ets knnna n4 vofs.
a]-drig prøvet før.

'"1-u.
u.ykler ud moc i-'raor;:.nd 5ø
r,un l-crursfluglene er pi vingene.
J- broer.
iorden ånder tungt.
lgar var c.er I'rost,
raa aØ.
ir-valn duns ira lLsxt'.
Pisse oversvØnroet.
'!æn1re' på sol-en,so1en.
j'rin fi-l:r er I'or langsoi'r.
1,/ io-fuld åcnl"n-g.
dn beskidt svane.
.uI 'r.ons:er.

r, nuo , *enr os /aloenar.

øllet steg lo øre,
vanostanden irer er steget 1/4 meter,
og hYaci så..
',1 i sser or' vio p kol onihavehuse
Jn kornmuneteknikKer måler vano
1 Krager orifler en våge
qøer i qhol qa.|

Je," *, hrrsxe ti upe iciag
tilper tit,men vinoer alridrig
j{æv på isen
miKkef lusrer forsigtigt.rundt uoe ved vanoværket
i,'i skehe jrerne skuler liut
n ond.ilø ber m/tyskertræningsdragt
tophue-og siger stØnrstøn.
r:4r "l i /l+ hå i a6hw tsi{ rvvrr
jeg er ved llødeåens udl-Øb i.
Svuprgår igennem meci den ene træskoræv.
'/ c+ eLa I I odnpnoe f l rrrrer skrpmf nner v!.tr!

Tar cn vantc nå fodcn
.rin læoeroold på Uøri.e eng

5a



J.vers

Slgt ca. 1oo m.
Gjellerplanen meget pæn herfra
fryser den ene fod
Ikke nange kvækerfj-nker i årrslger Villy
lv1ødte han ved broen
Ser senere 4 stk.ved. Søskoven
Han har rød næse og ingen kikkert
Nærmest bogfinke i_nvasionrpåstår han
Høskoven tvedeltråbent sår
l'odb oldtbanerne
.tjn knall-ert n/styrth jæ1m
Annnan. !

Spurven sidder stumt påriLedder oet
Gu gør <ien da ej.
iJen,larrner godt' sammen ned mejserne
Helårskolonihavehuse uden køkkenhaver
Jeg kan godt }i tåge på en måde

4.vers 4
i(ågerne siger :kaahrraah!
J.ysx 'lel-efon ligger i telt
5o1en titter l_idt frem
i{voffor det?
Nu var det lige så gråt og keoe11gt.
De har fået nyt i-shus ved lvioesgård
3 gange så stort
Håber trækret osse uovider
Herud.e i vestenden en bænk og kold termokaffe
Ænder i vågenrsom vanligt.
Trold , hvin, grå , taffel
5o st. skal-l-errrosa bryster.
itraftig karse,udtrykket efter bred ymer
liaturen er lunefu]d står der
men her pisse koldt

5. vers

,Teo s'l i hor ia i rra
jeg sliber sakse
Siges det vist poetisk.
Hvad rager det mi-g.
H jernover .via nordsid.en,
Kedeligt
Roerne holder fri idag
-!Jn hund siger vovrog 1øber efter rnig.Fart på ind.mod byen
Pakker kikkerten ned,
så ingen tror jeg er tossig?

6. vers

lykken er ikke goos el1er gu1d.
og iaften skal jeg være skide fu1d.

7.vers

tr'inito I

LA
3T



Småfugl egruppens arbejd.e
Småfuglegruppen er 6rr af DOF's ar
h^ i^^^F"-h.r n^- ^^hoielar mod orusJu-6r u-PPsr r v- Jrur JLU u!
bestent gren af ornitologier, i
deLte ti I fælde optæl linger a I vore
: lmi relol-i oo f rrel arrf or 1lrrrnnan hor

for tiden ca. 1oo medlemner.
I de første år eff.er grr,ippens

start i 1969 anvendte nan. en neto-
d^ ^^r \.or h^Å-f ^æ-^t +i I ^^+-rust ucr var usuDL s6tlsL urr uiJLdI-
I i ng a-t Lerritori ehqvdende sruåfugle
- deraf Errrnncrs nr'rln - menlEd tei:
mctode- dat rtr arrrcrl6Jgg kan man i
princippet tæIle a1le arter.

alle tællere anvender den samne
cf cnrlcrrr i e6-6.r6 ^n+æflinAsrnetode oe
genLager deres tællinger-rncd et årE
m.ellemrum, således at de ta-L man
får, kan sarnmenligres med de fore-
gående års resultater. Herved får
rnan et overhli-lr over oru bestandenepår frcr- l-.ilhapo eLler er stabile9*- ;- ":?_ ";***b" "'rra ar rla ar.

Kortlægningsmet oden

I begyndelsen" sidst i l!5o'erne
beskæftigede nan s.Lg ude Lukhende
med ynglefuglebestandene. Man talte
v.hj.a. en metode son kaldes kort-
lægningsmeLoden. Denne var udvikleL
e F cn qvpnqi<en nrnfoqqnr [nom:n1 P'"'
og ble\herhjerune fØrst anvendL afl
Anders Bolm Joensen, der L :962-63
thriæ+ ^ n^- +i r ^+ ^l_" _pL-lJe :6 korL-
lægge ynglet'uglebestandene i løv-
skove på Als (se DOtrT årg. 59,196r)

Princippet i metoden er i korl,-
hed, at man B-fo gange i lØbet af
vngl el- lclen pÅr rr,J nå on hra\rafl rda
- det kan være en skov, marker, en-
ge osv. - og trå et kort (nyt kort
ved hver gennemgang) indtegner de
forekol I i oe frøl aq nl:oani noar i
fandskaRet. Da de fleste fugle er
I orri I nri ahævnanrla rrhf l af j -lar i æ^rrr\^\ ./!6tqvrus,r !6Eir-
nem, vil man ofte genfinde den sam-
ne fugl på nogenlunde samme sted i
terrænet, og når man til sidsl o-
verfører a1le registreringer af en
bestemt art på 6t kort, ve1 der på
Åat I a rrar^ --.1 -- '-ror r f raoi qJ-ra_s o,ud Er upl . - *'
rjnger', der repræsonLerer et Lerri-
torium. Metoden har dog flere'svag-
heder; bl..a. er visse arter ikke
særligt terriloriehævdende, og hos
andre er der nogle hanner, der syn-
ger meget lidt og derved let und-
Crager sig regisLre-irg. Endelig er
7t

mol nrian mocal I idcFnørrordo no r'lar
lr:n væra nneel iqlta v:nqlrol i øhar]ar

f.eks. med at få lavet kort over
det areal, hvor man vil LæIfe.

Disse er nok de væsentligsie år-
c:car fi r cr na.^^en ikke har fået
stør"re udbredelse. Pn nverEans vsr
rlon rrne aå n.nr^.1.i* 

-
.--.*b- -*-:ive tæI1ere,

at der i samarbejde med svenskerne
t-,.^-^ I ^..^- ^+ ^.,J-t.^-ri b^t.i ^l- ^^Auilir€ IavyD fu >Ju-AauqL4dvfs[ pu-
pu'l ationsindeks" der visLe besLands-
ændrirøon i årana lAia-11-J)
Feltornithologen L)l J, s. I66-L67.

Kortlægningsmetoden, som af tså
for tiden ikke er så anvendt, har
dog en fordel, son oen følgende ne-
Lode mangler. Den giver oplysnin-
ger om den læthed hvor meq .[uglene
optrædex, altså antallet af fugle
-; r--a i.l,r r ^r L^\ ni ^-^ ^,.rr,-hi ^Pr. rr \cJiYa ira,. urrDE uPr.ybufri-
can 'rnn rrir'lonc hn rooq t i I :t horor-
h6 rnol acrnfttrÅonoc ^j ^----^rs r4€trc".tu J lru4aDDvr rcb-
ni-rl i.h 

^r 
6nahoinn^-l r;ne

[]r- a L!!! 6rvuD@vr[!6r wL
rieni øanncm hi drroor nniæl I orar I i I

at løse nogle af do mest spændende
problemer om fuglenes økologiske
roflie i naturens kredsføb.

Punkttællingsnet oden.

I de sidste 2-3 år er en ny tæ1-
lemetode }:levet introduceret her-
h iamma - nrrnlrtfmll i nccmatnnon

Don or anlt el no i lrlra *n I i oJ

tidskrævende.. Man tæller kun 6n
oano i e<anan hrrnr m= n oonno-cå-

en ruLe, son man seLv udvælgcr i
liandskabet. Man slandseroå denne
ri:te op på iaft 2o forskellige punk-
ter, og fra hvert punkt tæIler man
afle de fugle, nan kan se og hØ-re.
P:'nkLerne skal l-Lgge nred mindst 2-
Joo n afstand. trh udfØrlig vejled-
njng og tæffeskeruaer kan rekvireres
frr Snåf-rcl Fprrrrntrns kontaktmand i
Arhus amt: 0fe Thorup. Veilevei 73.
TlooJetrinffi'

Der kører for tiden to forskeL-
'I i oa qariar rf nrrnki l-+ll ånoan ån

ovr , e!
hrrnr m:r 1-ællan nÅ a.  -- i ---i^yr s! us6 r Psr ru-
den 24/1-2 - 4/f (rrjulefugleLæItin-
-ohil I ^d Åh 1r, ^- -rr l-æt I ar 

^3 ^.6eu /r v6 q! rrv uc__!r #q L_L

clag i peri aden I1/t - L5/6. Son-
aertæIlingen giver et indeks for
svingningerne i vore yngfefuglebe-

| ^- .rl ^+-l I i-^^- | ^--uauust r[ciiD JurE l u6reudt I frt6HrI Leb-
ner et billede af vore vintergæsters
og standfuglenes -lorekcust fra år



Julefugletællingen startede i
1975 qed ca. 7o tælIeruter, heraf
12 i. Århus Amt. ResuftaterÅe er be-
slirevet i^en duplikeret rapport,
der kan fås ved at j-ndsende {,-kr
-L frinærker til Snåfuglegruppen,
Dansk Ornitologisk Forening,
Fælledvej j, 22oo København N.
Den er også cmtalt i FO L976,
hætLe 3- T vinteren f976/77 har der
været betydeligt flere tællere, men
res.ultaterne fra denne tæJLiing er
endnu ikke bearbejdet. Dog kan det

.+ .åh- -,i h+aF+æ'I'l i hednrr@ v rrsDt

7r/76 i Arhrs amt --og på fands-
L- --; - r,^, ^,-æ^+ r f LT -v 4f lJr d6Y u d r uI . a. r[dtt6e
d+^F^ fr^r.l-^ -e a-9^i-t-^-^- -9 ^-DLUrV rrunl\c dr urdbIbKcIIeI-, ba ej'
det i denne vinter Kvækerfinkerne,
der har været det mesi rcarkante
indslag. På en af ruterne i i"rnirsant kunne i år endvidere notårcs
l Sorlispætte.

Vrclalrrol^+-ll ihd^- -+^-+^r^ +f116rvru6rvLærrrlr6Etl budr L9uc I
1975 wed kun 25 tællere I hele llari-
det. I L976 var tallet steeet til-
a^ ^æ "i LRL^- -+vy, -o , *" Cer neldcr sig
så mange nye tællere, at vi ! L977
når nb o\/ar -lå 2A^ Frnnnrf -n n-
sonnertælf ingerne f97r-76 v-iL fore-

'l i opc i mz-i d - n - Dc fnral ahi aa na-
sultater r4iser bl .a. ef. C.er fra
]r9?5 Lfl76 skete signifikart (d.v.s.

of ali -ti -1. - i t.F^ ) ^nornc fnn (tærDrfic/ ulbur16 rvL uu-r,
mens Solsort c6 Sangdrossel giJ<
r^.1 - fnr 

^^ 
fl ^-+^ -D+ ^h ^h -^F ^-irrsut r vr .rr uld ugt J -

:lot dnø fnr qninLall- IiI st Frrnra

bære sikre konklusioner.

Århus amt

Der er i øiel,likl.el. ca. 11 punkt-
tællere i Århus anl- de fleste i
den sydlige del af a"ntel. Dette
anta-T rri I rri meoot corno hrrra Fnr-
øget, og vi. opforCrer ,.erfnr kraf-
tigt alle inLeresserede Li I at hen-
vetrde sig til 0l e Thorun, der .kan
glve nærmere oplysninger rg rdlcve-
f€ SK€IIå€I lll .Vi

Metoden kræver blot, at, nan ken-
der de alnindeligt forekomrnenCe
fuglearter, 

_ og at :tan er nogon:l Lul-
de ci kkcr n.å zf. krrnro oan lro= ci n
tælling på samme sted dct l. rlgen-
i^.9,-

, Smi ft:o1 oorr: r nerl\,/
" Hr.ns Shoite Molfcr.



Vå har lctippet. o .
Fra et af vore Randers-me,f,1emner.
John R.RasJnrlssen, har vi mod.ti-et
et udklip fra Rand.ers Amis Avis
trt I7/I 1977.
Det <ircjer sip om .-t refergt -tra
gcneralfors.amli:igcrr i Landsjagtfor-
eningens 16. kreds. Bi-anlb diskus-
si,nsemnerne var enlnu en fordøm-
meLse af Overjagtkonsulent Egon
Sørcnsen, der i nogle aviser havCe
kriLiseret jægerne "over en bred.
kam" i forbindelse neC ræve.iaqt.
Som avisen skrev. fik han eå ;duin-
kerb" - bl-.r. ',f 'lqreninsens lands-
f ormr.rd, -Fred.e Pei4scn. "
Sorn d.et rnåskc er bekenilt v;.rr Egorr
Sørensen en af de eneste (om i[ke
dcn).jæ1er., dcr.".ik inl i cn sijf-
1i;; (o._' po:il;iv) diskuscion orn
)O-fs s crand j:iryts-debrllool ( sc Fue-
l-cværn 7)-7C, :. I)-2)), hvad hun
sencre i'il: ret si'l :rlvorlin på pirk-
f cn for af sine jarru'erkolf egcr.- Det
er jo ikke sådan med at kunne mod-
tage kriLik
Et uf:bcmningspunkL p.. generel_for-
qtml ; ni cnar-^-ål ^,UPU! 6-ru rrs u viil d u
.r"enindfør. iagLtid på den mørlcbuqe-
de Knorte;ås fra 1 - til 10. noven-
ber. Sorn bekerdt har Knor'1;eqåsen
v-'ret fredet i d.e si.dsbe g 5r. on
dcter i år, at fredningen udlåbei.
AlIc 1.ri generalforsamlingen gik ind
for en genindførsel af jagttid...
John R.Rasr:ntssen skrivcr i d.en for-
bindefse:
"ProbTmet er det, at derr bf .a. herved_Mariager- cg Randers Fjord,s ud-
mundinger findes en stor dål af deni Danmarl; overvintrende bestand af
L,ysbuget Knor-i;cgås.
uenne"r€ice er negei truet, og da
man ma regne.med, at der under jagt
ofte van,,keligt kan skelnes mell-eil
disse to racer, forekomnel Cet me-
Aet uhefdigt, at T,andsjagtforenin_
i;en her j- arntet 5rår .i_nC ior de:rne
i ., ..+

Plen hvorfor. ovcrhovr'det genindføre
jagttid pi denne art, c1ei. bevise-
llgt er hårdt trærgt af jægernes
eftelstræbelse? Det er en ,;rimiti v
tankegong, at biot fordL arten må-
ske_har vist nogen fremgang sid,en
fredningen, skaf der i;er,indføres
jagttid.. Det kun:re jo være, at ar_
ten har været så hårdt trænixt. at
den blot er på vej tiL at ef,abLere
9I " 

populationss bmef se, der kan modsra øv't1ge trdsfer for'arten..... i-
.,i

Find,er d.u emner i de aviser on
blade, du læser, der kunne have
interesse for et større ornitho-
logisk publikum i antet, så send
os et udklip, evb. med kommenta-
rer. Vi nå have bed-re oriente-ring om d.e bvergretr, der sker o*
planl.ægges med fuglelivet i- am-"tet ! 

rcd..



Forårsprogrammet

10. oo
19.to
rg.to

E

E

M

i'{

Ve'i l"huset
I xlnnorni -,4 a Tirn

i-,..
I vr-oor3vcJ zy
Naturh . ll us eum

Er{q' E4E49!E llryEry{t_

ivioesgårri 51;ranir'

Kyslng Fjord
"Cuba" / J øtn Y estergaard
c e191ar f o111in_1'_ac, I f I rq

ru/r\Or.OO1 E llshr-rset v.Slottet Forstbotanisk Have
'i|r/, toT.oai E rSalten Kro lsu.ttur. LangsØ

ir\/rl,9.tol yt ivitorgvei 29 lskarven /Georges Borger
22/) A7.OA. E Viborgv*j 2! iYot", 

i1,2+/ittlg.rcl M iViborgvej 29 Optakt til turene til Sønder-i
i>p.- I i I Jylland og Vejlerne .

l1o/, læ.oal E lViborgvei 29 Sønderjylland lca
i -. ,- '" ^ -^l .' z'-i .', --.3I/r:I9.toi M/E, Viborgvej 2! A.irentur r,il Braorano Sø
'! - .' i ' - l l --'+'lJUNti , r

ftentur til Brabranrl Sø

6o :2t+/')
i

-l

LL/6 irg.toi E

\J,-.jrær}trh 'Kasled MOSS
l_.Bjerregrav Kif,€ rBjerreg:av ljlose

IL/6 lI9.1Ot M/El Viborgvej 2! Aftentur til Brab-ard

M = Møde E = Ekskur-sioner

Fnr narc datrl icrcd^ ^-r--^--r --raroere.l,-arnn l^e.'ri ses Lil IVIeddef-IU.'- rrlsrY uYUdrrJvtsus uPaJ-lirrrbsr w"r ar!u-ro-, v--v

else I/77 s. 1o-12. NB! Bemærk venligsc fejlen på side lf i samne nedde-
-.^- ; ^-_,^ ,"-_felser: DO.0-ARHUS AMT har ikke toelskursioner til Sønderjrfland 2a-5o/r!l

Dcn - der' æl rier- cr den nå si de 12 hcsk1' g\rng.

Benrærk også, ar, ekskursionerne d. II/6 (tfl Kasted o; Bjerregrav Mose! ikxe
er nævnt i meddelefserne. vi skal her afsted for at høre I'lattergal n.m.
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Ref .
glÅva$o n. e o, orroern.

I weel<-d'nden d. 2 og J oirtob.er,
forsøgte 6 DOF'ere at bruge deies
.triti C tii noget .[crnu f r-igt, ner:-
1i6 at se li tr':k ved Bi:.lvrird. Men
at fage ti1 Bfåvand e en week-encl
rned,østenvind. og nonsunlignende
regrrer;1 et' crct rene._v..jnvi,i.
Vi lagde :;d rneci J i t.ines :.orgeo-
obs, clet ga.v de sadvanl-lge Lomlrer
cg ænder + ! suler, i2 knortegæs
tr indtræ}<kerrtie rørhæ9, I fourage-
rendie dværgfall<, I a.in. kjorue,
I tejst og / bjerglærker'.
Derefter tog v-L på r-ratlusir i J
små 1,unde, ]ra.Idet hitbr.æt Artsrog
C. De 1å hbnholdsvis ved Blåvand
k-'rkegård, hv'tr der var .eLt ciø.-.t
ved Oksbøl og veC cn vej. Det sam-
lede resuLtaL var err vcndcl ignenc-
da cnÅf:rol o Åani lr'l---:rndt 1gt;-nsrn-
ger- og 1 dv'trgf;., k.
Da vi var tr.ptte af snå.f'ugle, tog
vj. til Skallingen. Her var det di-
set og det regnede, så nogle blevj. biJen, 06 sov, b1a. undertegnede
så jeg ved kun at der bfev set f
kærhøg og nogle dværgfalke.
Da vi kørte t-Llbage mod Blåvand,
misLede vi lysten tif at sove j
telt, s$ vi .tix ti-Lladelse Lif
at soveopå fugJestationen. fnden
det blev mØrkt fik vi set lrød-
stjert og 2 phylloskopusser i om-
rådet omkring sLaLionen, .[or Iæn-
gere gider man ii&e at gå, når
vejret er som så.
Vi. fik en god nattesøvn, kun for-
stymet af et hofd seminarieelever.
der ustanselig hentede ø1 fra dereÅ
hi l

\fi startede morgenobsen i bunkeren
k1.1, og blev cier til reAnen blev
så kraftig og tågen så råt, aL
man ikke destro rnindre, nåede vi.
at se de sædvanlige lommer og su-
1er og 1o sandføbere.
Da vi kom tilbage LjL st:-tionen,
hofdt vi råd. Vi besluttede. at
vi viffe gå en tur i tyrhavån og
i skydeLcrrænet. DeL s_Ldste kunne
ikke lade sig gøre, fordl milltæ-
ret i. denne week-end holdt fri oE
ikke foreLog deres desLruktions-
træning. ffter denne tur ville vi
tage til Århus.
Det samlede resultat fra Eåturen
olev 1 dværgfalk, {-) rin[drosler,
t6

6 rødstjerter, J munke og 1 Iøv-

Der var nogle, ^der kendte nogle,
der havde en gård uden for eiffunO.
og Lil denne hørt.e eL stykke eflg,
hvor der næsten aftid var enkelt-
bekkasin. Da det var sidste chance
for at få den som årsart, beslut-
tede vi at vi viffe tage der forbi
på hjemvejen. Også denne gang lod
den sig se, da der 1å et danbrug
lige op til engen, gik vi over og
så en isfugl.
Det var en nogenlunde afslutning
på en tur, hvor man havde regnet
med at få kryds ved arter soå
blåstjert, lundsanger, hvidbry-
net løvsanger, stor og lille
DLUfrlb.

tars Hansen.

*C=-
W
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Tim Trx F'ORXiÆs, 5.ta.75

Il.t:l ucgl: stykkcr, cer var s:,t_r_5t ud t 11 Fj-n,as hei : irusyio"i_"sen, .af dese mber.
r a r I tl,ners harvcbs havde vj ople _
I:i:gi af _inke at kunre rinae åei
l_?kone_u, der kcm forbi. De;irilc;';ån nogle havfugle, cle:_ trati.J* "*

ii-liiiFdif3iååi "a?"å"*S: i:$,.._
ir:i::.åillår"l;"i;;'i; ;i*::.,, 

"_-i_:?.lt' Tclpet SÅallesrug^r. og e.ur.rslrubel T,ap pe.lykker .
f1 y9J^hicm fra Forne^s kørte r"i
å:rhl^Dysurup_Ramten Sø og ituitc

:i:r, i[,iiå"itå:: : fr t;"!åå;'tiåå:
:PTll_" cg T/andstæi,
a_ryrtand var der å":q ilå ;;fi:t'
:rq" o€ grØnåe Kcr.sr:æb.
unctcr hef e t ur.en v.rr ve-ii,ct bla_
::lq,u, overskyct os temåeiie---
1lr"f: 06, uet gik så småL oi forcs, rt. ce,t var veC :.t u_.. ,llnl.o"- og vi fik ret!

Ole tiroru_p

KYSING FJUJTD

lesværre har efterårets Kysing_ture været prætet af forvirrinr.rsær irqd nisforståel_ser :re1.l-en
dsmtnd-nre. tette skaDte en delde to ledere. lette skabte en
<ie1 ændrineer og forslnkelser iprograrnnet, som sikkert ikke allehar kunnet finde reoei. Skulleeni(el-te der:for vrore g:jet forg+_ves, har i Krav på en uloroehol_
oen undsklyl-dni.nfa. |en være herrnerl
61i.vet sanmen med et iatte or, aicet j-kKe vil gentase sig j.rern_

iv'ien nllr vi encielig ko:r aI'steo( med J-lo deltager / var uoovt_tet godt. l'. eks. i septemopr: i,=r_kefalk 1, Sxeand 4, ilv.ergrvle i:,og Årur'tn^eohet rvle ;.r. november ianr.svanp I . ;;r,:1.,.s _l ,)eoq'ts Z, riranqisl, i.norter."ås i.,nJerglærke 1-o;; Sk,:sir:e jse 2. n6, r,i cecencer: !anqs're.- ! -:.. __! e
sKd_Lios_lUå:rr Z rarttL ;uIe_6,f,p^a-.._ue prr bkor-nr,.f-er - ur,:....

ir ie.l.s aa.caar.ri .

17



Indsaralinger
Isfugle.
Da unclertegnede all_erede er i

, besiddelse af et ret ornfattendemateriale om lsfugJ_e-forekomster
a Arhus Antrer tankerne natur_ligt gået i retningen af,at pub-licere dette stof.For at fa åt
fyldestgårend.e resultat vil jeg
her opfordre,alle med oplysninf_ger_om-j.sfugle i nævnte område,
sende oisse til un{ertegnede.
Uplysnlnger tTa I9q4-76 af såvef
yngl-e-som vlnterf orekomster, encl_vj-dere biotoprgeme med en kort
beskrivelse. -d!de1ig sædvanlige
nogaterrd"ato rår og lokalitetl

HaLeme-tse.

Med heablik på en artikel om Hafe_rneJsens træk og yngleforhold i År_nus Fmt, opfordrer jeg her alle tilat sende Ceres oplyÅni.ger tii-rn_-
oerr egnede.
Følgende ønskes op-!yst: Antal, da.to
f_ord-e'Li_Dg af race (iydlig, ,;idlil-eI- bfandinC6r.) ynglefor[ofa: ilE_rol:,, t-edeæ8, u.nger (og elJ er antafuqrløJne unger) sant oplysninAer omrorladte reder. Kort sagt _ althvad-du har' on Iialenejs6n frå-antethar int-eresse (ikke nindst d; ;;a;;tilsyneladende er en fåtallit ;"S:"lefug1 i ØsLjyltarrd) og senCes"dEr_for. venligst tif underf"g".,j"-r"]
nest L. 7. ZZ

Jørgen Terp Li^rrsen
Ergdalsvej 52 A
B22o _tsrabrand

Huldue..

På-haggru-nd af den nylig udkomnefiAtlasbogtt der viser" at Århus arrthuser en st,or del af-den daashe
Ilul-Cuebestand; har jc6 nent. ai enundersøgelse af 'oestandenc Åtøruel_se i antet k'.rnae have l_uteresså_-Såjrvis du kan bi dragc meo opf.ysx j o_
8!f {ra. ynglctider (roarts-sepl. ).
l+ ie6 være neget intere-=..,eiei.'
y?19 ål biotop 69 redetræ t løiåe
lri redehuf bedes oplyst, h.rjs deter nuligt. Fruåk at ån!iv6 o^ i"Åiå_ae er hørte el- er set ! eft e oniVi_Llnger secdes senest c- L-?.,/i t:.t:

Jør6en ferp'f,aursei'
. Engdatsve j 6Z A
,,. B2Zo, Br.abiand.

Henning E1gård
Egebæksvej 26,
827o Højbjerg
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ALTID TÆT PA
MED EN KO\AA

r KOWA PRISMEKTKKERTER .
Når De k6ber en KOWA prismekikkert
er De sikker på at få noget af det bedste
9-4!! 4", fremstilles i Japan i dag.
KOWA leveres i 6 forskellige siorrelser
som er velegnet til lrcrt sit formål.
8x30 Handy model til iagt.7x35 Fin, fin til all-round brug.
9x35 Til biergfofk og lign.
7x5O En rigtig natkikkert med stor

lysstyrke, rotig til s6ens folk.
10x50 Til fuglestudier hele dognet.
20x60 Til lange lange afstande.

Fælles for alle KOWA kikkerter er at det
er helstobte letvægtsrnodeller (magnesi-
uml og at de har BaK-4 prismer med mas-
ser af lys og oplosningsevne.
hirer:

. KOWA SPOTTINGSCOPE r
Den populære udsigtskikkert KOWA
60mm spottingscope, er udstyret med så
fin ofrik, at den, ved hjætp af en adapter,
kan anvendes som teleobjektiv for spejl.
reflekskameraer rn€d aut. objektiv.
KOWA leræres rned udskifteligt okular,
15x eller 25x, hvilke, med et lameraob-
jektivpå 50mm, giver henholdsvis 750mm
og l250mm b,rændvidde.

Med så store brændvidder kan det være
vanskeligt at undgå rystelser. Det anbefa-
les derfor at anverde kabeludloser samt
et godt, solidt stativ.
hiser: Adapter tit foto

-b-_.

FORLANG GRATIS PRISLISTE

Med et KOWA sponingscope kan De be
tragte meget fjerne objekter som om De
selv var tilstede ganske få meter fra.
Ydermere kan De fastholde situationen
ved at påmontere Deres kamera, og så se
nere gsng C gang oplwe iagtagelsen som
fotos i ro og mag hjemme.
Ring til os og 3porg, eller endnu bedre,
kik ind i vor forretning og få selv syn
lor sagen.

Optisk |mport .AMMEL KoNGEv;I;i: l:*1ffT

købes hos DANMARKS srøRsrE
KI K KERTSPEClALFORRETNING
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Peder Jacobsen & Peter Thomsen i(
j

Turen foregår i Iejede mini-
busser med afgang fra såvel Kl-
benhavn som Århus.
Der medbringes telte, og bort-
set fra et par enkelte nætter,
hvor vi indkvarteres på vandre-
hjen, vil overnatning foregå i
vore praktiske.telte.
Vi kommer således på hele tu.ren-i nær kontakt med Laplands in-
teressante fugleliv, som udfol-
der sig dlgnet rundt i. den be-
tagende midnatssol her nord for
Polarcirklen.
Under turen glres længere..op-
hold ved Oulu, Kuusamo, Kari-
gasniemi. Varangerhalvlen og
i Pasvik-dalen, der strække.r
sig som en kile ned mellem
Finland og Sovjetunionen-

t$en girer mulighed for at
iagttage over 150 forskellige
arter, hvoriblandt vi kan nævne:
Hvidnæbbet Lom, Su1e, Topskarv,
Kongeederfugl, Stellers And, Hav-
lit, ttavlrn, BIå Idærhøg, Fjeld-
rype, Dalrlpe, Trane, Stenvender,
Pomeransfugl, Temmincksryle, Kær-
i-{ber, Odinshane, Terekklire,
Enkeltbekkasin, .Almindelig og
Lille Kjove, Ride, AIk, Lomvie,
Kortnæbbet Lomvie, Lunde, Tejst,
Mosehornugle, Sortspætte, Tretå-
et Spætte, Bjerglærke, Rødstrubet
Piber, 81åhals, Vindrossel, Lap-
mejse, culbrystet Værling, Sne-
spurv. Laplandsvær1ing, cråsisken,
Karmindompap. Lavskrige.

RING ELLER SKRIV FOR

PEDER JACOBSEN, IVAR

82OO ARHUS N. - TLF:

-1J \
\.\ '\._.-,.n._ 
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På turene vil der blive rig
lej1ighed til at fotagrafere bå-
de fugle og blomster samt gøre
indgående studier over fuglene

. på de lokaliteter, hvor vI ggt
Iængere ophold.
Lederne medbringer kogegrej og
deltagerne kan på turen glre
fælles indklb af madvarer.
Det er en betingelse for en så-
dan turs succes, at deltagerne
er indstillet på at tage del i
det daglige arbejde med telt-
opslagning. nadlavning mm.

Til gengæld venter der deltager-
ne en uforglemmelig tur gennem
et storslået landskab.

NÆRMERE OPLYSNINGER.

HUITFELDTSGADE 66,
06 - 10 31 91,
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