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Leden
A+fpF at nn- af Sdnavnen.
Lidt ensidigt rril nogen sige.
Jagt. Antilagt. EF-direktiv.
Problemer.

Lr Oet ror meget i
vl-L I na san nogetJ
Vil- I ha-remser af fuglearter?
l,ækre fotografier?
Lister over: sjældenheder?

Vi synes, at det vigtigste rnå1, vi
tcan iæmpå for er at få-DoF'erne -
til at engageue sig i en debat for
fuglene. For naturen.
Fon den lkologiske balance.

Vi er bange for at dnukne i sensa-
t ionsdrlnme.
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Dansk Onnitologisk For.
virker for at frernrne kendskabet til og intenessen fon fuglerog at be-
skytte vor hjernlige fugtefauna gennem udgivelsen af tidsskrifterroPTet-
hoidelse af åt uiUrotek samt afholdel-se af rnlder og eksku::sioner'
kontingentet er kr. 72r- årligt og for juniormedlemmer (under 18 år)
kr. 48,-.Indmeldel,sen kan finde sted ved indbetafing at kontingentet
på girokonto 7 oo o8 3g.Hovedafdelingen adresse:Fæ11edvej 9'22oo KQ-

_:_.tln.,ttt 
N.TIf. (o1) 35 86 63.

Lokalafd. for Arhus amt
står: for lokaLe ar:r:angementer:.Der afholdes mlderrog der:-foretages eks-
t""ii"""" ti1 ornitolSgisk interessante områder,både inden- og udenfor
amtets grænser.
i"r.åi"rå.rigen udgivr dette btad,den udkornmen i et oplag på 700 eksern-
p larer .
Åt1e Dofts med.lemmer' :an deLtage i lokalafdelingens arrangementelr. .

ll.åf.rnr.f indenfor f rus amt n6dtager Slravnen vedlagsfrit,for lvrige
medlemmer koster et )onnement 1or- kr ånIigt.
fiå""""å.fr. til lok efdelingdn sker ti1 Dansk 6rnitologisk Fonening,-
Lokalafdeligen for hus a.rnt;Viborgvej 29,8ooo At.hus C.Giro-konto 5 5f
o0 61.
':,.. ; : .:
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Jagt-debatten
Næppe nogensinde har jagten været
debatteret så.intenst son i 1977,
cncni ol t- i of+anåna+ A'l I a cflnno

aviser har haft serier med kronik-
]kan 'l aqanhnarro årf i kl aF no on-gl l!|\!Ur v6 lll

kelte endog ledene rned emnet. De
konkrete splrgsnå1 har været to-
talfnedning af vadefugle, jagtens
evt. overffytning ti1 niljlmini-
steriet, vildtreservater contra
landskabsfnedninger (spec. vade-
havsproblematikken) m.m. Bag det
hele har EF-direktivet, der omta-
les andetsteds i bladet, luret.
En oversigt over debatten kan ik-
ke laves indenfor: de rammen Slr:av-
nen råder over. Istedet har vi
val-gt at eitere en duel me11em
en ornithofog og en jæger, idet
ffere af debattens emnen kommer
frern heri.
Duellen stod mefl-em Hans Skotte
Mlller, medlem af DOFs hovedbe-
styrelse og jægen 01e Bak. For,um
var Midtjyllands Avis 25/9 I917.

HSM: Jee svnes. vi skal snakke
li t om et nvt iF-direktiv om

'-- fra.lninø :f pn
J o6 L t us! r r vurrrrr6 s, urr

(e} fugle. FugISne er deft op i
fine ø-r:nnen: Da dFr Skal total-
fnerjcq - de den er qk: lal i øF fnn
a-ndre d-yr og mennesker ( i]eks.
^rl'--e allike, Brå-Dlrf vrrLaEs r lluJD^due,
krage, råge, stær og gråspurv),
som kån tåle rrdcnl ioenp irokpm-
pelse. 0g endelig er C - dem, der
må handfes med, gråand 49e,rrrø-
ne .' fasan oir*'i;ineduå-] r- . ekfi-
vet går imod jagt fra- motorbåde,
os det læssen on t-il indskrænknin-
ger i handelen med fugle,
Jeg er glad for dinektr-vet, fordi
det vil afskafle småfugledrab i
Tt:.lipn no i al_. \ric+ ^_€-^_ iulLr atrt3 r
Frankrig og Belgien. Og jeg er
slad oå a'rund af det med motorbåds-
jagten, men jeg synes nok, der er
andre ting, som var vigtigere at
få mpd fnn ol<qcmnal eFlnnarvLr rLFr!e !eru!
vater. Desuden but"de direktivet
sige noget om natjagten - den
skufle indskrænkes.
0B: Jeg er også mod motorbådsjagt.
Den betyder nemlig også at mindre-
bemidtede i både uden motor bli-
wen fonsfrrnrcf i donee i:o+ Mon
jeg kan ikke lide, at direktivet
taler om at jagten hæmmer fuglene

i deres udbredelse.
Men der er et andet problem, nern-
lio åf den an noncp j

r dL JdBc. fldtr-
ge skyder for tiden både 30 og 40
ænder om dagen. De giver ti kroner
stykket, og det er lige 300 kroner
ned i lommen. Det er ligefrem et
bierhverv. Jeg personligt har ik-
1-^ *^-^r :*^f, -. '.un de fire om
^c rru6s , oL ^talte arter må sælges.Mange arbejds-
løse benytter sig af muligheden
for at få lidt ekstra på den måde.
tIQM' han nnnlr't am tr.:- - r^+^-- r r^^-

man kan forbyde salg af vifdt.
Vildtbiol-o sk Station uvildi
Om EF-dinektivet vil jeg også si-
ge, at det kan f]ytte bevisbyr-
den for en dynearts tilstand over
på jægerne, sådan at det er dem,
clen ska I hcrz i qp , Å+ .lirne:ntorn6
ikke er truet, Son det er nu, er
rlot ^c åan eV)1 V.r uc! o^ar ^Jlrune Og Sfge:
Hov, pas nu på.
@: Det kan da ikke være rimeligt
at jægerne skal have hefe bevis-
byrden. Vi har jo en uvildig in-
stans, sorn hedder Vildtbiologisk
Station på KaIl, som drives for
iæsernes. mid'l en- T)cn h:n finoo-. 'eI rrsr r rrr6L

nen ni nrr'l qcn no k:n af orÅna amurSPr L vrrr

en art blr fredes. KalØ plejer
i kke krrn -ipøoni nf or_..,_.'esser, men
laver, hvad den bfiver bedt om.
HSM: Jeg vil sætte splrgsnålstegn
ved Kalls uvildighed. Den tafer
altid lyserødt om fugle, der er
truet. .Ieg har gennem de sidste
ti år læst deres pressemeddelel-
ser, der kommer aldrig et adva-
rende ord. Man ved for eksernpel,
at storspoverne er gået voldsomt
tilbage, og så kommer uTlrgen Fog
og siger, at det ser ud tif at
blive et godt spoveår i år1 under-
forstået: Skyd bare 1ls
Vi har flere verdenskendte eks-
perter på vadefugleornrådet på
forskellige zoologiske institutio-
ner, men de bliver ikke hfrt. Et
eksempel er finn Salomonsen, som
allerede i 1959 sagde, at Knorte-
gåsen var i alvorlig titbagegang.
Flrst 14 år efter, da Kall under-
søgte det, skete der noget. 0g jeg
er sur på Kall, fordi de evig og -
altid siger, at det bliver et eodtjagtår, selv sidste år efter tår-
kai. hnåi vi ved ' 

at Ynglesæsonen
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var meget dårlig.
(Vildtbiologisk Station - .Tagt-

rådet udglr tilsammen dern, der
rådgiver Landbrugsministeren i
iasfspdrgsmå1 (incI. fredning af
i"Er"). i Jagtrådet sidder formæn-
deie for de to store jagtforenin-
'qer og en udpegetaf landbrugsirini-
återiåt (p.t. et tidligene medlem
af Dansk Jagtforenings bestyrelse)
red. )
0B: Jeg kan måske medgive' at Kalø
itfe Uurae udtale sig så meget,
men det skyldes også tit'.at avi-
serne ringer og vi1 have en udta-
1else, og så er de nØdt ti1 at
svare.
Jeg synes dog, der er en god ting.
,r"å dån danske iagtlov. Ingen er i
tvivl om, hvornår.der er jagttid,
den skifter ikke fra år" til år som
for eksempet i Nordamerika. Det
ville slet ingen kunne finde ud af'
se bare al-1e probiemrne med at hol-
de rede på den antsvisb fredning'
Men.ornitologerne burde hlres i
Jagtrådet, det sYnes jeg vi1le væ-
ne rimeligt. 0g Kall burde have
et bredere sigte i arbejdet'
HSM: Ja, i ljeblikket sidder vi
61?. og råber hljt og skriver bre-
ve til Landbrugsministeren'
08: Men.jeg fller virkelig, at Ka-
$ arbejder meget neutialt. De Ia-
v"r renidyrunders/gelser på Grln-
tand, undLns/gelser om fugle/f1Y
kollisioner, ande- og gåseoPtæl-
linger, vildtudbYttestatestik, de
mærker fuglevildt osv.
HSM: Det er rigtigt, at de laver
ffiersfigelser. De finder fon ek-
semoel ud af at der bliver mindre
og *i.rd"" plads tit fugtene. -I
Hinmerland er der nu 60 ha til
ynglepladsen, for 100 år siden
var der f000 ha. Men Kall drager'-
ikke konklusionen og siger, at så
skal fuglene have den maximale
beskyttelse. og fredes.

te færre reservaterr man han jo
noele i forvejen. 0g så er der: kom-
*"i "n del småder til i de seneste
ån, som ikke er medregnet'
HSM: Det vifle være rigtigt nok
ffis der var tale om store land-
områder, men det er j o under I
procent af Danmark. Det burde væ-
re minCst 10.
OB: Jægerne Ønsker også ffere re-
Grvatår. De vi1 t j ene os alie,
for det er klart ' at i omgivelser-
ne af reservaterne vil jagtmulig-
hederne være større, der vi1 vær:e

rnulighed for forlget afskydning'
Reservaterne virker nemlig som
magneter På fuglene.
Dei er ilvrigt kun jægerne, der
betaler ti1 reservaterne og oeres
opretholdelse i Jagtfonden. Et 

-jågttegn koster 80 kr. Alle andre
iaturforlrugere betaler intet, in-
gen betaler noget som helst' Ikke
iordi jeg har noget imod det, over-
hovedei ikke. Det skal bare lige
med.
HSM: Vi forbruger ikke naturen'
vi bruger den kun. Der er som re-
gel' ]ige så nrange fugle tilbage
når vi går som når vi kommer'

f duetlen rejser Hans Skotte Mll-
ler spdrgsmåtstegn ved Vildtbio-
tosisk Siations uvildighed' Han

.rr.itr." som eksempel Stor Regnspo-
ve. Hvad stod der da i Pressemed-
delelsen?
I Politikken 3L/7 står. at l-æse:
rrFra Vifdtbiologisk Station Kall
oå Mols lvden mere traditionelle
lon"", Jæ-genne kan glæde sig ti1
en spændende .start hedder det' Det
n-" it-"ut et godt Yngleår for grå-
gæssene, menell'en af medanbejder-
ne, magister Jørgen Fog' Der er
og"å ,råsigt til flere skovduer end
i"de nærmåst foregående år end i
de nærmest foregående år og til
"betydelige mængder" regnspover'
I hvårt fald har rnagisteren selv
under et beslg i Finland i det
tidJ,ige forår set mange sPover"
.Tn dat eaF rrinkelia rrå +i1 :f rro-v,! l\vrl5

re - efler rettere - jægernes vildt-
biologer har check på tingene, fin-
geren på pulsen. .. .

Hvem startede så denne jagtpolemik?
Det evigt tilstedeværende grundlag
for diskussionen har været det EF-
direktiv, der er under udarbejdel-
se. Men udslagsgivende for omfaP-
get af diskussionen var uden tvivf
,^- -L+; ^- =lztsi rri c+anUCll d^Lf urr t €l' 5r uPPe ur\L
inrlanfan iLka--ipocrnes nækken-+ |\,\! J *bv l

Gerne fl reservater.
Katl har også undersøgt. antalfet
af reservater. I 1936 lavede man
de flrste 23; året efter 13' tre-
die år faldt det ti1 L2 og de sid-
ste ti år er der oPrettet 8 og
nedlagt fern. Det er'en meget kede-
1!g gdvikring.
0Bl iamen, d.et var da en skæg rnåde
a-i opg6re det På, du kunne j o og- 

.

=å tiå" en kurire, der stiger fordi
der hefe tlden konmer nye reserva-
ter til. Det er da klart' at efter-
hånden kan man nljes med at oPret-
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satte igang. Disse aktivister kaf-
oer sig PUGNAX og en præsentation
af dem en gjort i Felrornithologen
3/77.
PUGNAX-sammens lutningen opsatte
dagen flr jagten på vadefuglene
gik ind nogle skilte på a1le va-
defuglelokaliteter i Danmark.
På disse skifte, som du sikkert
har set er redegjort for vadefug-
lenes situation i dagens Danrnafk
og den argumenterer for en total-
fredning af disse sår'bare fugle.
Ved århus vides det at Der bl-ev
sat skilte op ved Brabrand Sø,
Ved A1rl, ved Gr.und Fjord o.a.
s teder .
I ugerne derefter kørte der i næs-
ten a1le aviser en intenb debat om
især vadefugle, men efterhånden
mere om selve jagten i Danmark,om
rineligheden af jagtens administra-
tion fra Landbnugsrninister:iet med
Jagtrådet som rådgivende organ.
f dette Jagtr'åd sidden som bekendt
3-4 jægere, ingen repræsentanter
for andre naturinteresse't'edc -

I starten var de ornithologiske
debattører - rned to undtagelser -
forholdsvis ukendte for jægerne.
Ti I qenpæl.l \/ån da t6 rrn.lf :øal qpF
personer, der mangen en gang har
fået det tif at llbe koldt ned
af nyggen på Jægerne, nemlig Hans

Skotte Mlller og Kleld;-iansen'
Sidstnævnte har endog ,igefrem
Fået tildelL et øgenavn af KjeJ,d
Ladefoged, nemlig "Rabiaten fra
Drrrl

Eiterhånden som debatten skred
Frem blev jægernes indlæg - efter
Slravnens måske tridt subjektive
mening - mere og mere hysteriske.
Charlctte V.Nielsen fra Esbjerg
var ihvertfa-Ld af samme mening i
Vestkysten 10. okt, :

".Iægerne toner rent flag. Såfrem
kritikken af jagten og den fivrige
befofknings krav om medbestemmel-
se på forvaltningen af vore dyr
og fugle ikke oph/rer ljeblikke-
ligt, kan al fe naturvenner vente

- fllgende bes.Kyfdninger og re-
pressalier.
Formanden for Dansk Jaglforening,
Kjeld Ladefoged lægger ud ned aI
beskylde fugleinteresserede for
at forårsage ldelæggelser af 50%
af de fuglereder, de opdager.
Næstformanden, forpagter Gustav
Rlnholt, truer med at lukke alle
privatejede områder for de fusle-
interesserede, den ikke finder det
nldvendigt at nedfægge fuglene,
for at rekreere sig.
0g endelig slutter formanden for.
Landsjagtforeningen af 1923, han-
delsgartner Frede Petersen, med

f ,\NM
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direkte ai.true med at skYde kri-
tikerne, $åfremt deres skare bfi-
ver for stsr."
I oktober"begyndte DOF så at røre
på sig. Der har været ffere indlæg
ina formanden, Lorenz Ferdinand,
fra Jan DYck, ja selv fra TommY

Dybbno, der.al1e går ind På de ar-
gumenter, der har klrt fra de na-
Iurinteresseredes side siden PUG-
NAX's aktion.
Debatten går videre. Som slutning ,

pådenne gå.t.temg.ng skal Politi - oJ

icens leder fra d. 3. novemben ci-
teres. Overskrift: ItJagtgas. Mini-
steren viger udenom.t'
ttSom landbrugets og jagtens nini-
ster er Poul Dalsager åbenbart'
manden, der ikke kan råbes oP. I
et jagt-debat-ind1æg i Pofitiken

. i går giver han en nY oPvisning 
-i,hvor mange ord man kan bruge Pa

ingenting at sige - om det, der
er saqens kerne. Nemlig at jæger-
nes månopo1 på forvaltningen af
Danmarks større dYreliv må stoP-

ilerom handler et væfd af læser-
breve, som Praktisk talt alle
fandeis aviser er med til at of-

Danmark næPPe har oPlevet magen
til. Men herom siger ministeren
i sit alenlange indlæg kun dette:
'Kan man virkelig forestille sig'
at når et jagtProblem forelægges
Landbrugsministeriet, la, så
skynder vi os at sPlrge jæg'erne,
smækker skodderne i og tager en
beslutning alene På det grundJag?
Det kan låndbrugsministeren åben-
bart ikke forestille sig'
Det kan landbrugsministeren åben-
bart ikke forestille sig.

"VILDTET'r - PATTEDYRENE og fug-

lene som hele befolkningen i dag
er intertesseret i - forval-tes ef-
ter jagtloven. Den' adrninistrenes
af lånålrugsministeriet. Når
sp/rgsmål om fredninger el1er_ _.jagttidsændringer kommer op' b11-
ver to instamser sPurgt.
Dels Jagtrådet, der al-ene bestån
af jagtforeningsfolk. Dels Vildt-
biologisk Station. Den sorterer
under bestyrefsen for Kall Jagt-
eård, hvis forretningsudvalg er
identjsk med Jagtrådet. Stations-
chefen er samtidig kendt som den
danske jagtadministrations grå
eminence. Så er dette ikke at
"spfrge jægerne"?

DREJER DET SIG OM AT forlænge
lagttider etler glre total'frede-
åe arten jagtbare, skal Land-
brugsministeriet hlne en viden-
skabelig instans under Mililmi-
nisteriet. Nemlig Naturfred-
ningsrådet. Her var vildt-eks-
perii,s"ns stol indtif for nYlig
Lesat ndd den grå eminence. Nu
er den besat med eh vildtbiolog
deq h.ar den grå eminence som chef'

Finder NaLurfredningsrådet På
at udtale noget ' der ikke bekræf-
ter, hvad jægere og vildtbiologi
ikke alterede har sagt, kan ud-
talelsen uden videre lægges i
skrivebordsskuffen. Miljlmini-
steriet, der rePræsenterer alfe
de ikke-jagtlige interesser' en
med andre ord en hlrings-instans
uden medbestemmelse.
Så når rninisteren sPørger' om man
virkefis kan forestille sig, at
jagtlovån administreres sådan, så
åå-svaret lyde, at sådan adnini-
strer.es den virkelig. 0g det vi1
man efterhånden gerne have en an-
den ordning På. "

fent ligg/re :n jagtdebat,

,) t't
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Vad e fug fe gruppen
Som det sikkert er de fleste be-

'inriae don on \/:dafrro laon',r-

oc -rnder ),0. f . Derrne g:uppes ned-
. cfl ner .æ I ler lver nåred vade F .rg-
Ie Li r. l5-q0 lokafiteter over
he-e lard-. 1. Disse rælfinger be-
gyndte i 1974 og vii afsluttes
med et sidste intensivt år i 1978.
I97B vi I blive det v-gtLgste af
a1le årene, da Verdensnaturfonden
har bevj-Lget lkonomisk srdtte til
m,ånadl ioe Flrrrpl Iinqar i rr:dah:-
\/ol Mad diceo flrrrpl I inoon lr:r
rr:dafrrql eo.rnnan f iaJ- mrr I iohad f nn
ar dække de områder, der ikke kan
ovenskues lra -Iand og det drejer
>rB ur.d. url rryJJ5diluelle. vdueluB-'leqr'rnnans .ekt-irriret i 197B vil
co cida- rr-' l lrr- 4s l:ndFpl linoon

'LJvblg.rv

i hele vadehavsområdet sant land-
I pl I inoen ni na r5 lokaliLeter i
den dvni se .le I a f landet. Da alfe
li--^ rr11;^-^h -Lrl fnnaf:oce onrrBel D^c r
sanp om måneden er det kfart at
den er brug for mange tæflere, så
hvis T vil hakl.e oD om dette sto-
na no r;pnr"l ifrrlrta nrn_iakl- h:rrd rziL t rrqvv v !

håber, der er mange, der vil, kan
m:n hanrronric eiro fi'l V:dafrrole-
gruppen, D.O.F., Fælledvej 9, 2200
rlhanh:\7n 1\l alIan rrn.laniaonoda

l"{ad diqqa månoe fpl I inoan Fr:

årene 1974-78 vil vi have et over-
hl ilz nrrpl _nrznn mrnoa rr:riofrrolo don
ånet isennen risten i Danmark samt
hrri lLe lnL rl ifeipF- del. en af
qtr4nqF hat-r/.nino \/i vil med detLe
--F^-i 1r^ -19 -^-^+ ct>Fl"l --3-J Lo r]'cEs
vi ska-L sikre de vig'tige vacefug-
'I 6hre+onl å.lean

\/-nef rro laorr nnanq :nl-,c'dp i Ånhrrc

Amt.
nFh dcn pn rrioi-ior fnr oq pr ,r.,*
få hnld ni do rr:dofrrolelokrlirp-
ter som Findes i Arh-rs Arnc. På
kor^tet ses de lokr I i Lerer, som skal
dækkes i Arhus AnL ' 1978, Nop--
er a]lerede bfevet dækket i et eL-.
ler flere af årene f914-'t7; hvi l-
ket kan ses under kortet. Det er
y''ø nva I.k=I:Ie|6n- Cer kOmme- tiI
i 1978, der kan blive svære at dæk-
kc- hrlis rzi ikko'3p ffere ri1 at
h iæl ne os mo I rrbe ideL. De 4-5 tæI-
fere fra 1974-71 fortsætter på de
Ink:I itofan dp h:n åpkVo+ frÅrhan

Ar be jce 'rc t olL el. -ng af vace-
fugle foregår på fllgencie måde:
l4ån rr.i\/Ælrar r.ø pr ',rl:liro:

mener at kunne dække en gang on
måneden, f.eks. Begtrup Vig, På
ripn : f rr:rlafrro-aor rrnnpn fr<F<:t I -
tæf Ied-Lo begiv-r ma-. sig ril s-in
loka I'tar - h",r mrn 14]]sr de V--
l^f.,^] \^Ti-lFr cio n.:cpl-s t usl

denoe steo. Ef L er endt LæII I ng
.l'wldcr rrn e. sroma def skal

Inrl-lr | -lo n-.1 vsr i roe- Om _lokali-
ra+ Åtra å- rrairhanatninc
,,a^l^Fr, I 

-tqoennomornoI .JoEL, dr !Joe,r.r-.,bu,.-
e:mr ahconrr:1lnonc n-rrn Antr-l -
I inssskemaet med npS*ltaterne Sen-
des så t i I amtskoordi na Loren, tJe:-
sdrsen for a, samleL videnesendel-
se af resultaterne fra de enkelte
amLer. Det er meningen at dcr med
iæv-o mp- I pmrr:r r lsendes en kort
medde-LeIse om tæl lingernes forllb
qåm I /lo mana en>ndando roc,r I r- ro_a

- mrr'liqhed fnnL €a ac! E

at følge arbejdet oå landsplan.

, +

- ---
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f. Randers Fjords udllb L974-77 - 1978
2. Grund Fjord 1974-77 + lg78 +
3. Fornæs 1974-76 - 1977 + 1978
4. Tved phoved 1974-77 - f97B
5 Begtrup Vig 1974-77 - l97B
6. Brabrand Sl 1974-76 - 1972 + 1978 +

7. Kysing Fjord 1974-75 - L976-77 + l97B +

8. Stavns fjord,,Samsf 1974-77 - 1978(+)
9. Hov Rln 1974-77 - 1978

10. S/by Rev 197\-77 - r97B
11. Splidholm 1974-76 - 1977 + 1978 +
12. Horskær' 1974-76 - L977 + 1978 +
13. Kalsemade Rev f97'+-76 - L977 + 1978 +
14. Alnl Fofder og Alhale 197'+-76 - 1977 + ]978 +
f tr^ T^-l-.,^ 17i--Lqa rJerorup vrg 1974-76 - 1977 + 1978 +-15. Flavn/ v. Pletien, Mariager Fjord L974-77 - .f978
- = ingen dækning, + = dækning, () = dækning, men nangler bekræftelse.
llvor intet er angiveL efter 1978, nangl"r vi Cækning.
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Hvilke vadefugle, rnan han mu-
lighed for at se på de enkelte 1o-
kaliteten fnemgår: ganske godt ud
fra lokalrapporter i Slravnen. f
samme bLad findes fuglekalendi.e
og specialartikler om Grund Fjord
og A1r/. De to sidstnævnte loka-
liteter er indgået i dækningen i
1978, men vi ved jo at andne af
de lokal-iteter, vi mangfer dækning
for i f978 kan fremvise en def
..-i^€.,^1^ ^9 ..i Lgvousru6re, Do v, ,,ober meget, at
der er nogle, der vil deltage i
dette spændende arbejde.

Interesserede kan henvende sig
på nedenstående adresse.
På vadefuglegruppens vegne.
Flemming Chr^istensen og

Allan Janniche
. Langenæs Al-Le 7 2

8000 Arhus C

tlf.06 tl2r74

P.S, Også folk som blot vil- delta-
ge som vikarer lej lighedsvis er
meget velkomne.

nes område, trues i dag omkring 60
arter med udslettel,se, og kun en
trediedel af affe arter forrnerer
sig normalt. Omfattende ændringer
af fuglenes fevesteder, f,eks. gen-
nem opdyrkning, dræning, byudvik-
ling og rydning af skove har sam-
men med fangst og hård jagt frem-
bragt disse uheldige tilstande.
Gribes der ikke effektivt ind, kan
man forudse alvorlige ldelæggelser
af de naturlige miljler med for-
skydninger af de biol-ogiske lige-
vægtstilstande som ffiIge. Fuglenes
roll-e som f.eks. insektbekæmpere
blr ikke undervurderes, og ldelæg-
qer man clisse natrnIioc hiolooicka
reguleringsmekanismer, vi1 der b1i-
ve behov for en intensiveret kemisk
skadedyrsbekæmpelse. I dag ved man
at brt:cen a F rie kcrniske insektbe-
kæmpelsesmidl-er kan have alvorlige
bivirkn-lnger ikke bfot for dyr og
fugle, men også for menneskets sund-
hed.
De store internationale fuglebeskyt-
telsesorganisatj oner har }ænge De-
pet nå beho\/cf f .r (Åoc+ frrol clrpelrrrt-L l u6r9UvoJ\j L

tefse i Europa, og også Europaparla-
mentet har gentagne gange fremsat
anmodninger om det samme senest i
en resolution fra februar l-975. Her-
hjernme har både ornitologer og bio-
loger gennem en åmække rejst en
stigende kritik af især det hårde
jagttryk ved vore kyster, og man
har påpeget, at omfattende afvan-
dinger., som isæn Hedeselskabet har
stået for, har haft en meget skade-
J-ig virkning for: trækfuglene, hvis
levesteder er bl,evet stærkt ind-
skrænkede.
I 7 EF-lande er fugle i dag fornelt

EF-Direktivet
Det er næppe undgået de flestes op-
rnærksomhed, at den i den senere tid
er opstået ston diskussion imellem
jægere og naturinteresser:ede om det
såkafdte EF-dir:ektiv, Sfravnens re-
daktion f4ler, at dette direktiv og
arbei clet med åt få ricf hr: ø-f t i 'l rrd-v!s6L uff qu

flrelse er af rneget afglrende vig-
tighed i den konmende tid.
Hvad er da EF-direktivet? Det er et
splrgsmål, som vi meget håber at Sø-
ravnens læsere vil glre en indsats
for at få besvaret. Redaktionen ln-
qkar:f orÅna ei+ danFnn no rri h:n

derfor henvendt os til- Kield Hansen.
den inclsående han beskæfiiøef q io
med detfe forslag. Desværre er Kjelds
tid ved at være noget begrænset,
hvifket næppe kan undre den opmærk-
somnc :rliq-'lpqcn man fn: hrr'lzlan

fnemdrog han en kronik, der har væ-
ret bragt i Vestkysten 28. maj 1977.
Den neglede vi, og den bringes i
det fllgende - med KHs tilladetsei

Ef-direktiv om international fug-
lebeskyttelse på vej I

Mari h:oorrrn r', i åø orrnan>i ekc Fpl I ae-
skabers handlingspr.ognam på niljøom-
rådet er der nu ved at blive vedta-
get et EF-direktiv om øget fuglebe-
skyttelse i medlemsstaterne, Den
brede offentligheds dnske om at
standse drabene på zoo millioner
småfugle år.1igt i Sydeuropa har for-
nodentlig spillet en vis ro.ll-e, nen
nen vigtigere har saglige, videnska-
belige underslgelser været, som mo-
tivering fon fnemsættelsen af for-
slaget til dette direktiv. Af de om-
kning 400 fuglearter, sorn regelrnæs-
sigt kan træffes indenfor EF-lande-
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beskyttet gennem forskellig lovgiv-
ning, mens Ttalien og Frankrig mang-
ler sådairne bestennelser. Der er dog
stor forskel på disse lovbestemmel-
sers indhold fra land til land' og
også de betingelser, som jagtudl-
velse er .underkastet, varierer i væ-
sentlig grad, Da en meget stor del
af de 400 fuglearter i EF er træk-
fugle, vil det ofte være omsonst at
tråf f. beskytte lses foranst altninger
i et enkelt land, hvorimod Fælles-
skabets samlede territorium i Langt
hljere grad giver muiighed for en

lermed ef Fer<r ivrarurLcrrrl@r'BErruc vå \
rlculllllgsd^Laurl.
Handel ned døde fugle af after' som
Cet i' dag er i ilraCt a'r -1 åge -og tfl-e'd

visse fugle i leverde tilstand er
et vigtigt aspekt i sP/rgsmålet om

beskyttelse, da medLemss+Jaterne har
meget forskellig lovgivning på det-
te .punkt.
Direktivet vedrlrer fredning af af-
1e'fuglearter, Cer levet vildt På
EF-landenes territorium, og det gæ1-
der. for fuglene samt deres Yngel'
æg, reder og naturlige omgivelser''
I begrebet freCning ligger der fort-
sat mulighed for en rirnetig udnyt-
telse og forvaltning af Ce naturLi-
ge ressourcert mens der samtadlg ga-
ies nutighed icr en beskYttelse På
fangt sigt, ve'1 at fuglearternes
naturlige ligevægt oPretholdes -
eller genopre.i-tes - såvidr: det er
mr-rtigt..
Det på1ægges medlemsstaterne at
træfie de forn/dne fcranstaltninger
for at opretholCe bestandene af ai-
le fugteårter på et- niveau' som til-
godesen /kologiske , lkonorni'sko ' r€-
kreative og vi.denskabelige he:-isyrr.
Inovicere forPLig:iges nan Li. af
bevare eller genskalrc t i .:rr=;<l-'l ig
afvekslende og omfattende naturlige
omgivelser for alle fuglearter' der
lever vifdt. T denne foroligtigel-
se }igger der et stort skridt frem-
ad for alle jagt- og naturinteres-
serede kredse' Mulighederne er mang-
foldige for båCe de store og små
visioner, når fØrst samfunCet træ-
der lkonomipk ind i fuglebeskyttel-
sen,
Direktivet opstiller en liste over
sær1igt truede fuglearter, hvis 1e-
vesteder bør beskyttes og om nØdven-
digt genskabes' Det drejer sig ho-
u-"åsagfigt om en række rovfuglearter
oe et stort antal fugle r som er
kiyttet ti1 vådonråderne. Af sær-
s-kilt dansk interesse kan man frem-
hæve Skarv, Sang- og Pibesvane'

5o

Knortegås, alle terner, en række
vadefulle og Hedehøg og Rlrhlg fra 

I

denne liste' Bortset fra vadefugle-
ne og Skarven er alle disse arter
allerde fredet i Danrnark.
Dpnnæql onsti I les en liste over de

fuglearter, der kan betragtes som
vitdt, og hvor bestandsstømelsen
fortsat tillader en jagtlig udnyt-
telse. Her er det, at man På inter-
nationalt plan virkelig vi1 kunne
opnå de store resultater. Ved kun
at opregne de fuglearterrsom - l-
irvertfala i dansk jagttradition -
betragtes son egentlig jagtbart
vildt, har man enoelig sat enstop-
per for milliondrabene på trækkery-
de sangfugle i SYdeuroPa. Der næP-
pe tvivl om, at direktivet På det-
te punkt vil få mærkbare fllger i
den skandinaviske fugleverden; der
vit blive flere småfugfe onkring
os. Hvad angår jagtbare vadefugle'
må man dog med beklagelse notere'
at direktivet fortsat betragter en
række arter so,'n .rildt - i hvertfaLd
i Danmark og Frankrig. I disse to
iande vil det fortsat være muligt
at jage op til 15 forskellige ar-
ter. Man kan kun håbe, at oe hjen-
fige jagtrnyndigheder i Landbrugs-
ministeriet vil tage et sefvstæn-
digt initiativ tiI at ophjæll'pe cie

hårdt trængte vadefugl-e ved t- ' eks '
en fredning etler i det mindste en
afkortning af jagttiden.
for at fjerne alle kommerciefie mc-
tiver ved jagt foreslås det i Cirek-
tivet, at kun gråand; rYPe , r'(dh!-
ne, agerh/ne, iasan og ringdue må

sælges i frerntiden. Kun fanatiske
tilhængere ar- restauranternes "lunk-
ne" krikand vil have indvendinger
nrJd dette ' og de får nok stillet de-
res sult på anden måde i frentiden.
t{andelsforbldet rril begræn;e jagruo-
byttets størreise lil kun ar dællke
det personiige behor.' cg bringer der-
veci j agtucllvelsens onf ang i s-.:d:'re
narrnåni med det hobbypr'æg, son vit-
terligt er blevet jagtens ka:aki-er'
Insen dattsker eller EF-borger behd-
i"I-"t diine' jagt f or .r: få r-rari på
bordet i dag.
Også den lgry1e19ierre uciny'rtels-g" af
en række fuglearter gennem sa.tg ar
udstoppede eksenpLarer, fugleæg og
sarg åi f .eks. teveridb'-i'ovfugle e-l-.-
Tår-sangfugle.. 1 b.9r", .v:,1 blive stand-
set af direktivets bestemmelser.
Konservatorfirmaer vi1 fremover kun
kunne forhandle de fuglearter, for
hvilke der er fastsat en jagttid'
Det vil ikke længere være muligt at



'i mDoriene trnF.lp frrol e:ntpn f n: na-
bolande, hvor den fovmæssige beskyt-
telse hidtil har væuet ringere end
herhjemme, og derigennem forringe
den fælles punnnæiske naturarv.

Al æoirdq:ml ino fnr\rrlaq hrri lkat
npnne rri t hefrrdp nnøei :fFå-rrn i T)en-rrv6r L u!

mark, hvo.-. kun någeæg indsarnles.
i.l Irnc nækkc irof- 

^o 
Fansqi-me-

toder f3:bycer. men det får ingen
n-:k:jq2 h 'r rrr..in: fnn d:ncka \noa-

rer la de næsten a1le har været for-
bui': : e:, årr:ække i!/Ig.- den nugæl-
inr!^ i n.^ <kål i:ol- fn: mo-us,'!E JaELfuv. uuB -r\Jr JuåL rru,,rv
ro-hårJ rnh.{na i r iøhod mad f:nøqt
fn: f'rrrrem:qkiro no i:ot- Fn: m.f.r-
,,lnA\IFF krÅnarÅi Mntonhidci:øj- hår
lpnse rrpnat fnnhrrdt i Srrpniøo- Fin-

Fnol:nr-l no I T:-faliu, vesLLy>rfdtlu
I i^- ^^ '^1.,.'- 

; tr^-^^ ^- ,^^-^r lcrL uå r r\vr 6€ r v6 ucrrrrs
'iasf fonns onh4n i l)anmark vil få
c+^h r nfrr4n-'-- €^- .i sær de trækken_
r^ =..-f - -^- L--:-.n no qÅoan Fd,da ius i rtsrE, >vilL lrv rrL_
fjordene og på haveL. f direktivers
opremsning af forbudte jagLmetoder
savner man dog en regufering af den
danske skumringsjagt. Sorn reglerne
er i dag :red jagt filladt fra Il
time fo{r qolenq nnsrns fiI II himc
offon danq nado:no - i dpnemfrer doq
lrrrn I +imp - qlrr;dpn m:noo iæoano trnø-
stavefigt taft i blinde. Fredecie ar-
ter kan ikke skelnes i mørket, og
hyppigheden af anskydninger på grund
a F rrnnpni qa qkrrd en f nnmodant I i o
stor, Men ellers må man ned tiffreds-
hed notere, at det nu er slut med
: h rr rronrlr 'l inni-å- Frl rlan

kroge,net, gaftmadding, ha-Lv- og hef-
automatiske våben, m.v., til jagt i
EF- landene.
Der hofdes dog en mulighed åben
for at fravige direktivets bestem-
me.lser for denved at forhindre væ-
sentlig skade på afgrøder, skove og
vandområder og for /konomisk virk-
sodhed i almindelighed. Direktivet
aDSti l Ien er Iiqte ovcn Frrøla:nfa-
d:r betragtes so.'n skaaådvr, Den ruit-
r6n årfar'.^- --3--^....*å,:, Kragef ugle
t*-,,^ ,,*J---^!\\Idvll ur.'JLager.,, Stæ]^ , gfaSpUrV Og
sKovsDur"v. Disse såkal.dte skadedyr
kan efterstræbes ned alle nidler.
,^- ,--l^, L^--..-- --uv6 u,.ue',E,,,y,, Logen til direkti-.
\'åfe m.åle>iniar n-_,.. at cprethof de al-
le fugrearters bestande Då et Das-
sencie niveau. Marr nå alt;å ikk;
forsdge en total udryCdefse. Be-
stelunefserne kan også fraviges, når
det sk/nnes nldvendigt for at be-
skvtte et lands lvrige flor'a og fau-
na, ell"er hvor hensynet ti1 forsk-
-i -- ,,-'r--.,i --i --,rrrrb, u-,usr ! rJr, r:rE Og OO.J:^æt rC r
del. lnskeiigl; Dei er" dog eir be-

tinsel se - åf der indhentes tilfa-
delse fra EF-komniseionen, før så-
danne afvigefser finder sted, og
komnissionen kan til enhver tid
ånnode om ophævelse elfer ændring
af en afvigelse, såfremt den kan
få følEer, der strider nod grund-
tanken i dinektivet.
Det pålægges nedlemss13:3rne i sant-
råC med kommissionen ar :::--.r,e
fonqkn inoqnnoickror -__ ci'i- : tcr...nger
i -fuflebestaiidei'es s tdrfii-s l, fcrj
me rin gs e viG,* !åograf_! 9 k'e f oriei- i.r,-g
sarnt rrækrurer. ;agtforlroldene lg
-i-FF',rh"+.^f rF r^ rr'io+oiqtp :rronJo6Luuuy
ska L I igel edes underslges , cg vis-
qe frrsle:nfp-q rol Io qnm fonrrneninoq-

indikatorer -s?ål beskrives. Cennem "'

sådanne Droi ekter vil-måii- -opnå let
^Åå\t6hn; -a c^rnir hoctzrr++a t <rrrPuvcrrurFE tsautturdB LLLrou,
fan'r-l Fri*o na ran-,ftiø rr.n\rr Folqo\5tvlIlg.!lFgv.LJLLlfJ\,

af fuglebestandene. På Cette område
on rF- r,:n'( lF..st f narmo l.:ndlrrrroq-
minicJ-eniFfc f^neldrc::rirn \/i lrr-

biologisk Station, har allerede i
cn ånnpkko frr lo+ i:orrrih!'l I aFas6rsvpJLLL!r

svingn-Lnger Sennem er. nøiagL ig vi-Ldt-
lrdbvt-tcq l-:f e<f i k nø m:n hrr f n:
srationens side drevet en uJstra\t
forskning i flere vildtarters fcr.-
hold. Dog kunne man fnske, at den
nære forbindelse rnellem landbrugs-
ministeriets interesser og vildt-
Forvaltningen blev bragt til oph/r.

uve: r _J ruLU luauBfD^
Sta-tion samnen ned jagtadministra-
tionen til Miljlninisteriet ville
m:n onnå en frnonL-lino:f dcr, hiam-
'liøp n:i-rrnfnnrr:l+ni.- ^^h i hl+^-^f rry,Jsr s
on:d cnd nrr rrilla h- j.'^ 

".fL--^i-
af enkelte interesseorganisationers
ensidige dominans.
HverL andet år er det tanken, åt
med]emsstaterne skal tilsende korn-
miss-lonen en rapport om gennemfdrel-
sen af de nationale beskyttelses-
fcranstal-tninger, der er truffet
i henhotd til direktivet. Rapporten
sk,l cgså indehclCe en berernine om
de lo{henne fnnekninoenr.nioLro- i-LE! vå

fuglebestandenes udvj.kJing i oe en-
kelte l-ande. Efter direktivets ved-
tagelse har Ef-landene I år til at
foretage det nddvendige lo,",givnings-
arbejde for at o;fylde CirektiveEs
nå1sætning.
Især engelske og vesttyske ridenskabs-
fiænil-hår været drivkraften bas åi:-----'
reKtIVe:s :1-L:-Lave ,s,j I :,9 t!.a dansk
s i?e*-'håi' -både lan dbfugsriin i s ter"iet
og miljørILinisteriets eksperter ..ræret
irvclveret i forbereieisårne. I he-
ie den rraturinteresserede euroDæis=
ke.,offentlj".ghed har <ler rænge været
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en stigende erkendelse af trækfugle-
nes stærkt forvæmede vilkår ' og man
har: med stor bekymring set o hvorle-
des flere og flere fugl-earter trues
af udryddelse e1ler voldsomme til-
bagegange. Ikke mindst det stadigt
stigende antal jægere er ved at få
ljnene op for nldvendigheden af
vidtgående restriktioner, hvis man
fortsat vif kunne drive jagt som
en rek:reativ fritidsbeskæftigelse.
Dinektivet kræver dog ikke de store
nfnc fn: d:nqka iFo^-^- -;4^ hrrnn-Jlus t rrvvr

imod det vil sætte en stopper fon
de vanvittige milliondrab på småfug-

og brugen af ba::bariske fangstmeto-
der især. i Italien og Fnankrig. På
lidt fængere sigt vi1 dinektivet dog
komme afle europæiske jæger-e til
gode gennem en størr"e vildtnigdon.
Tiden vil vise, om jagtens folk er
mndne fiI at dcltaøe i det inter-
nationale samarbejde, e11er om vi
endnu en gang skal oPleve, at bag-
stræb og national egoisme får hefd
r i I :f d\åalFooa l-rectnpbe l senne nåPuv rc66v

at skabe et harmonisk forhold ti1
naturens Qvrige skabninger.

Kjeld Hansen

R.ingmær?kning på Anholt
Indledning.
T --i mÅnod IQ77 fonefoo un.lentag-f lruJ /rrgil v g

aaÅa Åa FÅr<+ø ninompnkninøcn i den

nystiftede "Arhus Ringmærkergruppe"s
navn. Det foregik på Anholt, hvor vi
med et lejet sommerhus som base På
fuglestationsmaner mærkede dagl igt i
3 uger (6-27/5)
Akt iviteter
Mærkningerne blev først og fremmest
foretagåt på S/nderstænge (nogle vå-
de enge med lave buske r sYd for An-
holt By.) Her havde vi 2O-25 spejlnet
igang fra solopgang og 6-10 timer
frem. Disse net fangede godt' og de
tegner Sig for ornkring 95 e. af det
samfede antal mærkninger. Endvidere
forsøgte vi med blandet hefd at fan-
ge forskellige andre steder, f.ex'
i sefve Anhott By (villahaver) oB
rza,.l Flal<val (or laorrnp:ofiof r.År-

skovsområde på den NV-lige def af
len).
Alte fangne fugle b-lev vejet og fik
+-^^+.,i^-^-3r ^d.,.i di^ria an rlalLdBeL vrrrBcrrrof r v6 vt 6Jvr
ud af bestemmefse af race, ligesom
vi setvf/lgeli.g k/ns- og aldersbe-
c famro Frro l anp i ndcn mænkn i ngen -r q6+vrrv

Iagttagelser af trækkende og rasten-
de fugJe blev kun foretaget rrhen ad
ve-i enrr os er derf or ret uensartede .

Dog lavede vi hver dag et skln over
antaf-Let af rastende spurvefugle'
Måler:esultater m.v. vil blive offent-
t.i -ainn+ 

j rndon crilm^hhrnftr r tstsJ ur r o"urrsi rrrGrtS .

Resultater.
På de 3 uger bl-ev i al-t mærket 958
fugle. Vi havde egentlig forventet
omkring det dobbeLte antal, men den
knaftige vind i perioden nedsatte
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f:noctoffakfi\rif6ts6n r'--^-+riÆ+ niltBL. I rf
senøæl cle ru rn rri - hnnf qef f ra 6n åao

med heldagsregn, helt fri for nedblr.
I den fØrste uge dominerede Lfvsan-

ger og Gærdesanger dog uden Ce helt
- r a. r r F-* -tf on rr:n -iprrn no, r d'rtsL

enm i hal- naninden mpd ef hdii- Frts-ye! Lvqerr

anta].
I den niderste uge var det foruden
lfvsangere jsær fl-eusnappere og rQd-
stje::ter, der fyldte nettene. Karak-
terfugl var dog Rødnygget Tonnskade,
den visse dage sad i næsten hver busk
^- -e -r--..+ +:1 F,,^fene i nettene.uB 5d D^ævL Lf! !u6
\Ii fik hrrntiof dcn ---:-1^ :r^ -!BErrrafe Luc aL

transportere de fangne tornskader et
crrrLlza rrpk fn: fånøsf nl:dsen ( inqen
vendhe tilbase) oø vi mistede kun
3 småfugJ-e i nettene trods det store
opbud af sultne tornskader. Men for
pokker, hvor kan sådan en slambent
bide og fl-å. Man tælfer sine fingre
grundigt hver aften,l
T i^^ -ir-+^ .,Æ^ '-n fanoqfen npif uerr >au>Ls UBE vo! rsrr6e

dårlig, kun de sidste to dage, hvor :

.rindan h:r;da'l esf qj- nr!r ^^r+ n^+- -Ixr 6ov 5vuL. !cL

det var især Havesanger, Tornsanger
og Gulbug, der dominerede sammen med
de evindelige llvsangere, :
Alts i ålf f:nøadaq ikke de qf.rc oD-
hjdsende antal, men der var mange ar-
l-Fn ^o on da1 - ia f:ktisk manøe -
egentlge nariteter. 0gså blandt de
!:1r-i r:-^ i --!!--1Ser er der fOr-LrfrdaurBE rq6LLoSr
holdsvis mange gode. Her blr specielt
fremhæves ynglefundet af Skovsneppe.

T--++-^^r-^-fqtsLLoBcrsEr'.

Atlingand 25/5 I h/rt Flakket. Ske-
and 8/5 t han og 2I/5 et par i Flak-



ket. Bjengand I1l5 I hun i Flaket,
Ederfugl negelmæssig overnattende
med op til 15 ex. i Fl-akket (fensk-
vand). Hvepsevåge L8-26/5 ialt 30
trk. Sort Gfente 2415 kI. 07.30 trk
1 Nø. Rørøhg 8-12/5 t hun og 1ol5
en ung han, begge i Flakket. BIå
Kærhlg 7,/5 3 tr:k., 10/5 l- trk. Lær-
kefalk l1l5 I ad NØ. Aftenfalk 16/5
kI. 19.00 t hun N@. Skovsneppe t4l5
3 dununger ringmærket. En han blev
set og hlrt flere aftener over An-
holt by. Tinksm d 2I/5 1 trak f, over
Ffakket. Hul-due 9/5 1. Vendehals
færre end ventet, 9/5 I mærket og ZIl
5 t hørt. Ravn 16/5 1 trk. N. Pirol
27/5 I 2-årig han rmk. Sjaggen sid-
ste obs. 20/5 I mærket. Husrddstiert
8/5 t hun, Blåhals tB/S I 2-årig-han
rnk, Hvidhalset FluesnaDDer 8/S 1
2-årig han rmh. Markpibår B/5 I ser
ved Flakket. Rldrygget Tornskade var
14/5 overaft, l2 ex, btev ringn:erket
no den FAefa.lo cLl"

200 på øen den o"*."åi3!i31";'åiå"9
mærkedes en hun af racen cabaret("L: lle Gråsisken"), sandsynligvis
lokal ynglefugl. Lille Korsnæb 2llS
flok på J-5 og 2415 flok på 1o begge
rastende i Anholt By. Hortufan ene-
ste obs l9/5 l hun, noget skuffende,
Pilevær1ign 2315 btev en hun af den-
no ci>lrlna :n+ r.i-^,*^ . .,,,Errærket , vel- nok
tllFpn < cf lrcf 6 l-r'i +

Foto:Michael Anker

Til sfut skal- nævnes, at vi går med
planer om at genoptage arbejdet næs-
te forår (l-978) ned nærknineer fra
april ti1 nedio juni. Skuttå nogen
have tid og lyst til- at deltage i
kortere el1er længere tid, bedes de
henvende sig ti1 undertegnede el-ler
til- fokafafdelingen, der så vif for-
midle kontakten.

MichaeL Anker og Niel-s Aagaar:d

Tornsanger 6/5 5-10
Broget Fluesnapper 6/5 I han
Rlrsanger 7/5 1 R
Skovsanger 7/5 f R
Bynkefugl 7/5 I han sy.cøc B,/s 2h.
Gu1 Vipstjert g/5 I
Rldr. Tornskade B/5 .han + 2 hun.Sivsanger B/S I R
culbug 9/5 f p.

Grå Fluesnapper f0l5 f R
Kærsanger lq,/S 1 R
Nattergal- 1615 I set
Mursej 1er 22/S I
Fig. I Førsteiagttagelser Anholt
).97 7 .
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skovsneppe
Vendehals
PiroI
Musvit
Sj agger
Solsort
Stenpikker
Bynkefugl
Rødstjert
Blåhats
Rørsanger
Kærsanger
Sivsanger
GuIbug
tlunk
Havesanger
Tornsanger
Gærdesanger
Løvsanger
Gransanger
Skovsanger
Grå Fluesnapper
Broget F]uesn.
Hvidhalset Fl.
Jernspurv
Engpiber
Skovpiber
Gul Vipstjert
Rødr. Tornskade
Stær
Grønirisk
Tornirisk
Gråsisken
Lille Korsnæb
Bogfinke
Gulspurv
Pileværling
Rørspurv
Gråspurv

6-Lo/s LbL5/5 L6-2o/5 2I-25/5 26-27 /5 IaIt
3
I
I
9
I

15
a

25
43
I

18
2
6

28
34
)T
72
)z

326
f,
2

43
64

1

J
I

18
4

5l
8

14
10
I
4

14
2
I

13
3

958

o
o
1
l

o
1
o
f

2
o
4
I
1

L7
6

t5
t8
l0
5T

10
1

I

11
I

1

o
2
o

1

143

oo
oo
oo
3o
1o
7I

12o
zt z
1o
81
oo
2T
TJ
45

25 14
27 14
L23
79 30
oo
1o

233
19o
oo
2o
oo
IO
4o

2L4
3242
o2
oo
o4
5o
oo
o1
32
ol

5
o
o
2
o
J
o

o
J

I
1
o
tr
3
8
6

47
2

6
5J

o
2

14

1
4

I
2
o
I
I

r63

o
l_

J
o
4

f,
5

2
o
I
I

14
o
f,

2L
133

3
I
I

11
1
I
I
8

.l
2
7
3
t
f,

o

Ialt (39 arter): 248 309 95

Tabel 2.: Fugle ringrmærket på Anholt i foråret Ig77 .
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To generafforsamlinger
Indledninq.
Grund-et d€t uheldige omstændigheder,
hvorunder lokalafdelingens 1977 -
generalforsamling blev afholdL, fØ-
ler vi os kaldet til at give rned-
lemmerne i amtet en orientering orn
mødets forlØb.
Den ordinære qeneralforsamling.
Kun -L3 medLetnmer navcle rundet oec
umagen værd at m@de op ved denne
lejligheil. Fra lokalbestyrelsen var
kun mødt to personer, og hverken
formand eller kasserer var t-i.I ste-
å^
Trods stor forvirring, hvorunder
regnskabet "tilfældigt dukkede op",
blev de i lovene fastsatte dagsor-
denspunkter gennemgået. Kun måtte
vi undvære formandens årsberetning,
som forsamlingen dog accepterede
manglen afrmod et lØfte om, at en
oversigt over afdelingens arrange-
menter i 7976 vil-Ie blive bragt i
fØrstkommende nummer af SøRAVNEN.
Denne oversigt samt regnskabet er
derfor aftrykt nedenfor, og det
fremgår, at vi ikke kan klage over
pengesorger ; afdelfngens økonomi
er fin.
Under punktet "eventuelt" gav diri-
genten (Bent Overgaard) en kort
orientering om baggrunden for den
indvarslede extra-ordinære general-
forsamling, ligesom han rØbede be-
styrelsens beslutning om kollektiv
til-bagetræden.
Der blev mod slutningen af den or-
dinære generalforsamling ytret @n:
ske om nyindkaldelse ti1 general-
forsamling grundet de uacceptable
forhold ; men flertallet mente, at
manf trods det ringe fremnøde og
savnet af formand og kasserer, rnåt-
te anerkende det afholdte mØde' da
formalia var'overholdt, og da der
ikke var grund til at antage, at et
iryt nØde vi1le forlØbe væsentligt
anderledes. DeD ordinære general-
forsamling blev derfor afsluttet
med et inderligt ønske fra dirigen-
ten om, at disse jammerlige forhold
ikke vitle gentage sig næste år.
Den extra-ordit-."-gg@@1i.9.

forlod sa1en, påbegyndte vi så den
extra-ordinære generalforsamling.
Denne var ønsket af 11 over for be-
styrelsen navngivne medlemmer' der

dog langt fra alfe var ti1 stede :
Det blev påtalt, at mødet ikke var
blevet afholdt inden for den i 1o-
vene foreskrevne 8-ugers frist.
imidlertid havde indkalderne selv i
et fØlgebrev tiJ- bestyrelsen anbe-
falet, at de to generalforsamlinger
blev afholdt sammen ; og dette hav-
de bestyrelsen derfor af økonomiske
og praktiske årsager gjort.
Der bl-ev fra indkafderne fremsat
ønske om, at bestyrelsen kollektivt
trak sig tilbage, idet man var utif-
freds med " den ineffektivitetr'der
herskede ", ligesom man Ønskede en
ændring af " den politiske linie,
bestyrelsen stod for " .
På bestyrelsens vegne meddelte Niels
Aagaard derpå, at man efter lange
diskussioner havde besLuttet sig
til- at efterkomme ønsket ; men at
bestyrelsen samtidig beklagede, at
utilfredsheden og klagerne netoP
kom fra de menneskerr man så mange
gange var gået forgæves til, den-
gang man i bestyrelsen havde ønsket
at få blodfornyelse. Man undrede
sig desuden overr at indkalderne
havde fundet det nØdvendlgt med en
så formaliseret fremgangsmåde.
NÅ understregede, at han fandt det
yderst uheldigt, at indkalderne hav-
de været utilbØjelige ti1 at gå rned
til at afholde et møde med bestyref-
sen, hvor problemerne formentlig
kunne være blevet IØst langt mere
effektivt og uden sure miner.
Bestyrelsen havde besluttet at trdk-
ke sig tilbage af to grunde :
a) den stærkt @gede arbejdsbyrde på
Srund af 3 medlemmers.udtræden ; så-
ledes at man nu formelt kun var 5 i
bestyrelsen, reelt endog færre ti1
det daglige arbejde, der derfor bfev
udført meget overfladisk.
b) det var bestyrelsens opfattelse,
åt når der forelå et så udtalt ønske
om ændring af den linie/po1itik, der
er kØrt, bØr .situationen i alles in-
teresse stifles åben, således at
medlemmerne på en generalforsamling
samt ved et eventuelt efterfØlgende
bestyrelses-valg kan klargøre sine
ønsker.
Dirlgenten udbad sig derefter for-
slag til dannelse af en ny bestyrel-
se. og føIgende 8 blev opstillet og
valgt : George.s Borgen, Flemming
Christensen, Jdrn Eskildsen, Jens
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Kinkeby,Peter Thornsen,Niels Aa-
gaardrPeder Jakobsen og Bent Over-
gård.De tre sidstnævntå er gen-
gangere fra den tidligere bestyrelse.
Der fuglte nu en diskussion om /n-
skelige ændringen m.v.,og da denne
især udsprandt sig meflem de nyvalg-

te bestynelses-medlemmer,er der
håb om,at mange af de nye ideer
vif bl-ive ført ud i livet,og at
lokal-afdefingen fremover vj_1 funge-
re rned fangt større effektivitet-
end tidligere - både hvad angår
fugle-politik og medlemsservice.

Musvåge massakrer
Vi har fundet fllgende artikel i
Landsjagtforeningens bl-ad Jagt og
Fiskeri.Den var fint anbragt på en
på en l-eder plads,så man godt kunne
tænke sig der var skumfe bagtanker.
Den er er forfattet af Th.Markussen
Grindsted og stod i juni nummeret i
år.
Jeg har altid ment, at musvågen var
en stor',nyttig og halvfredelig
fugI.
Jeg skld godt nok en for ca. 40 år
siden,i de sidste tnækninger den
tog,gylpede den resten af en hare-
killing op..
Det ned halvfredefig har vi jægerq
i Starup sogn fået anskuelsesun- '
dervi-sning i at det modsatte er
t r -Lr ældet .
Der er blevet så mange af dem,at
det er bl-eVet tif en_hærgen af vores
nyttevifdt fasaner,agerhlns,små og

store harekillinger.
T.i sa marot hrrnn rr j €--i^- ; -^-v ! rd|uEs ,t 5uB-
net i særdeleshed lanss Holmeåda-
len,ser vi dem svæve eller de sid-
don i ha(io fFsf^nn6 hrh.+ +:1E LrcLvPPc Po!oL Lff dL
overfafde alt,hvad der rlrer sig
at vifdt.
Nu skal det siges,at på grund af
den tørre sommer sidste år har
vifdtet været handicappet,idet af-
grlderne har været så tynderat der
har været for l-idt at dække sis i.
Der bfev således udruget 12 agår-
hlnsekyllinger i en sådan korn-
mark,Jeg så musvågen flyve op der-
fra ffere gange,da vi nåede jagt-
sæsonenrvar der ikke en agerhlne
t ilbage .

ljdruøni sen af håric f:q:noF ^o :-
gerhdns var ikke så dårlig;men
flokkene svandt hurtigt ind.
Det er" jo ellers fasanernes na-

Xxqp*

Den
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r
cur at komme ud på manken og fou-

-^- ,,.i -: i^+ eørerrn :+ doI dBC|C rrlrcrr vI r@I -yrr ro L uE

simpelt hen ikke turde komme ud
-a ^1r^Frd^-h^ /- rr:n Åaa rÅÅ+qr Pfair Lo6s! rrs rus vqr uv5 lLyu L
+:r -,, ^- r- r+ ^r^e hen til åenLar rru uB ua oL DP6

for at få vand;men så var det i
rnange til-fælde sket med dem.Et
ljenvidnerder kfrer forbi rnit
jagtareal daglig,så så sent som
-i februar måned,at musvågen sfog
ned og tog en stor fasankok'14
dage senere så han,at den tog en
hlne.Hvor mange bfivef så ikke ta-
get,når ingen ser det?I hvert fald
eer
er bestanden af fasaner og ager-
hlns det sidste år her i sognet
bfevet reduceret med adskil lige
hundrede,der er kun nogle ganske
få tilbage.
For iæsere.der sår ind for vildt-
nraia Fnrni-; - - er det bittertPIEJg'avuli,,6,].:,]'.'
at være vidne til en sådan massak-
re af vor vildtbestand.At udsætte
vildt vil under de her fonhold væ-
re fuldkommen omsonst.
Vel går vi ind for,at de forskel-
lige vildtarter skal bevares,og
vi må også acceptere en vis vofd

i nairrnen:mcn den rnå være en kant.
Det kan.ikke være rigtig,at en
art skaf have fov at udrydde a.nd-
re vifdtarter totalt.
,Ieq vil ripnfor indfn+øende hancfil-
r ^ F : r l --r-: -^+ e^-^^i -^- -+ r^^!arrurJotsLf u|crr LBsrtraL usrr
i:qar qåoan nn oo nndrren :f få inå-
F.lnl- i:ofii6l f61 61'-"3-^n i^+ ^hvoRsrt ,uc L ct
^ o, r^*--'-,: - ^- ^^,, ^- F,.^t ,+ i^^>d l ur'>r tsLfts uts >rlu err i uBf raL ucri
frods nonmaf iasttid nok skal over-
_Leve.
NR Def f e hcn vøård,nør r'kko i:ol- d i-
nekfp-men krrn an k^nql-:ianino :l-

hvor aggressiv musvågen er.En her-
værende gårejer havde en dværghlne,
den pik r:den for sårCen med sine 12
kyllinger,pludsel ig stog en musvå-
qo narl aa f1/,f ma.l Ll-^n N^4^r -^^+v6 - !yJ ,rLeu 

'rrrrrErr ! rrcur r aFrc L

r':r qi kn:ft.i of :+ der efter over-
I F l.lFt l: { lanp ddda k\t1 | i noan
Fn :nden deo hlarz dpn rrnn i hdnqa-
FlnLlran hrrirlo r'f:1 i^-^h^ F^rL---trrv rus
nå øirrlpn cL\rndl-F q 

"a 
rrn Åar o-Åts- b*_ 15 qu,usr Dqu

musvågen på en hlne.Musvågen fllj
op og hønen begyndte at rende hen
mod dem.men faldt dld on,den var
aflerede ffænset op,så inovoldene
hang ud af den.S-ig så ikke ar mus
vågen er en nyttig fugl.

Af en vildands dagbog

ne- en ved a+ kl jrøg fidt af nu.
Efterhånden kommer:' de kun i week-
^-;- ^ E--^i-- tl*l-^ -)^)--r r suoS 

' 
fur uoB r Dlrrruats.

Fordi det er blevet klligere i
\'åi F6f T-\a fnrrc-r

når 1r:r c lamt i haorrndelsen- Man-

^6 +\'\'c Fånf o.lF Roorrndl- e f I enc d:-
5gL-vvJ.pL5y
ac f:År rje nåffe. leres skud osede
.f dånliø sårnvittished. Man kan
ikke stole på kalenderen.

nan hlirran fI6F6 
^o 

Flana :f /ame vå IfCt g ol usrrr ,
år for år. 0g de skyder rnere og
mere, Jo 1ængere den sidste ver-
denskrig kornmer på afstand, des
værre bliver det. Des værre bli-
ver DE.

I)å \/FFq te cn amatr/-erne. Skaf man
-rq- iL:^1 da i det mind-b Idb f rrl sa t ^orr rrrorl
ste håbe oå en fasmand. At få
brækket en vinge, blive skudt in--
vafid, det er det værste. 0g de

har ikke
at finde

engang en hund lTled til
en, så der kan blive
ende på det.

llp Iiqoon i nenes sk'r++ah IIan
'i naroc lzrrnefiop hlqi-:Lke- idenes,\uil r L r6r

skydepramme. VenLer på at vi
sl. a l f l.rva or os komme nærmere .

De ved, at vi fdr e1 ler senere er
n@dt tiI det.

Nogen kalder det vifdtpleje' Ri-
melig regulering af bestanden. No-
--- -f ae elr>l aL\rnåe fnn :l- dan6e,, u,
jkke skal biive for mange af os.
Gal vist, hvorfor de ikke regure-
nan danaq oona otuenbefolkninqs-

nnoblcmen nå sam-e måde?

A+ L^mma fIrrrranda ind or;an an ntro-

mark, 1avt, og så pfudsefig se
det sorte dobbeftfØb. Ikke at ha-
rra +id til :+ inaia:f pnrtnc lzrrneurulu ur

Vi er atten i formationen, de fine
bliver skudt ned.

Mange af dem jager, fordi det er
FINT at jage. De har herregårds-

JI



som en fin mand sPilier grlf' De

keder sig, de hader den fri na-
tur, Men de g/r det.

Somrne tider gider de ikke engang
hente vores Lig, hvis de ligger
på et godt sted. Det kan vente'
bet som flYver' det som stadig-
væk er levende' er mere sPænden-
de. Man er ikke sPændende, når
rnan ligger med halvtreCs hagl i
lagkroppen. Selv cn irlan nåske
stadig lever.

De ved hvor ce kan finde os, de
kender vores ste'ler. De har selv
s/rget for, at der bl-iver færre
og færre steder, hvor vi kan
trives. Så er det rremmere at
finde os.

Sport ' kaldes det. For hven-/
Hvad med at :l-YVe on ;laP l- ste-
det for? Det kalder. VI s?or;'

Gurrmistdvler, g! ølne f iithdtte
med fas.rnfier' terlede jakl:-l"
De ;er morsomme u(ir ovenfla.
Men de:r'i kke mcrscmne, jægerne'
Sel'"'om de morer sig. Vi griner
ikke når vi ser dem.
Den 1i1le flaske i incerionrnen'
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De.påstår, de ikke kan holle
varmen. Somme tider er <1e så
fuJ-de, at de kommer ti1 at sky-
cle på hinanden i stedet. Dræber
hinanden. Men for s1æ1dent.

Hunden fandt ikke fugJ-en, men
bed halsen over på ællingerne
i reden i stedet for. Måske var
det ikke nogen .reloPdragen hund.
Måske gjorce den det bare af
h'.rnrane grunde. Hvad ved nan om,
lrrrl e:. ht,id :1.-.ker. Ællingerne
v*fl-e vær'e dlet alligev'el.

Så c:'i;-, t', sA r:r jr,: f Lsrr:rne,
så er det ''tidtet eli'::" rævene.
Jer +r,aliii ofre tiI oispositior.
Gæs:.:ne, edderfug1ene.'Di"i1,,:; Ii,e.'.t
har '-l ro i l,'nglet ider:. Ikk; f ol'
1,n-4.q .;lar71.l - m.-r f or be3 tancenS .

Err 1ruql har intet Privatliv.

','i :^r; iur.ge lcf leLser, vcres
', i i -.r1, :. Lei iir i kke særI i g h lr-
tigt. Vi ha:: et instinkt ' ITIen som-
ne iicler rarrer det os. Deres
raldeli':,1e, cie:'es lokkefugle. De
brugcr llfe kneb.

Vi. l.å på .randet. helt inde under
kyrsre', ;p:-sre :idrjg mcrqen:i.rd.



solen var lige ved at stå oP'
Pludselig var: de der, i sivene et
sted. Otte jægere. Fjorten fugle
C/de ud af toogtYve. Det er ikke
sport, det er krig. Massakre. En
hund gav sig til at gø, helt for-.
kert.

At blive foræret væk, fordi de ik-
ke selv orker at sPise en, fordi
de ikke gj,der at f1å og nedfrYse
til senere tejlighed. At blive
foræret væk med benene sammensnf-
ret og hovedet nedad. Når man er
faldet i krig.

De slapper af ved at jage. Kommer
i pagt med naturen, kommer tæt ind
på-dens inderste væsen. På en må-
åe har. de ret, sel-v om de alfige-
vel ikke har. Naturens væsen er
at dræbe. Men kun for selv at oP-
rethofde Iivet. Naturligvis.

Døde å eng
O.rennå ålt denne hersens Droblem-
fylclte, alvorlige sndk om skydn-ing
af de tiloversblevne bevingede
skabninger, som er. meget brugt for
tiden, rnå det være på sin Plads
med et posi Livt, uforpligtende
indslag.
Vi han nlånj-ei os oå Dlde A-broen
ved den ber/rnmelige Brabrand Sd.
Det hele er blevet mere overskue-
rjof hcnfrå -frer vi har fået den
fine motorvej og dermed er det be-
cki,,l+o nanqn inoqrnlpo oqse blevef
skjult for vore blikke. Ja' der
odreq noopl- fr: hdip.a q ted - f ^n

aL md. skat få en så ren ndLurop-
-^- -.,1i^+Isvcf rs JUIL rrLutf 5 r r

Lader man kikkerteri gå en omgang,
l::n m:n <o on åno mei I i I h {-an::

Jc v,, LttS 
'rty!lrrs-

kreaturer, en'dld å, en rfrskov,
lidt buske, en meget næringsrig'sd og i baggruncen den smukLe Glel-
lerp lan .
f)o+ hele hen lipce- en cir<us f0
min. cykeltramp fra Århus CitY,
hvi s n:n b-r:per komrn-unens knal-
ler,.sLi. Jo, der er godt nok om at
klamnc sis til rækværket når de
etsrrrrlrjælmhpranda rrnøa mpnneqker

lznmman .i lz>mna la* c:r -L \*,,rPU . !c L 5II r1u

sjæ.d-nt huk for de kdner som re-
oal f nrh i oo i nrl nå den t- i I enøen
tsi I sfd.ien.le kr,nererje knal lcntbane.
Her tager de sig så et par Ole 0l-

Vi f/1er ikke smerte På DEN MADE'
fdl-er ikke angst På DEN MADE.
Hvilken håde? Hvorfor en vores
måric ninsene end ieres?

Aldrig at vide, om de komner en
r^- -:Jl i ,,-^- F^rdi de ikkeqdB rrrfuL r u6Errr av
er slået til på kontoret. Nogen
skal undgælde. De får deres hævn,
l-erter deres sino. Vi har mange

Hvis vi ikke dlde På den måde, vi1-
le vi dl på en anden nåde. Men I
kan ikke være bekendt at bruge det
^^.^ ..-r-r-.,r1-;--bulrr urru-^y rurrf rt6.

De bliver mere og mere aggressive
for hvert år. Flere og f1ere. SkY-
der mere oB mere. Dår1igere. Yon
det har noget at glre ned det sam-
fund, de selv fever I?

I'o.-r I -Henrik Tran.,ce

sen-omgange, og så videre derudad
og fQLe sig frem med håndtager i
den grlnne ådal.
Man stå.r nu og tænker at det nu
van heldigt slamsugeren fik notor-
s:cp for år tilbage, fo: så ha'rde
engene her nok været grdnne P1-e-
ner med fodboldspillere på. .ia,
det var godtnok mær,<eIigL, at
"Brasen" pludselig indstiliede
arbejoet og fortrak, men der har
nok ikke været penge i iortet.
Herr:de kan det endnu lade sig gø-
re dt se liot aln. Iugle,hvis d-'-
er det nan /nsker. Knydser -<ar.

man nok ikke få her og derfor ses
q1ælcl+rt orni i1--n oi di:se kar,re: ,

Det er som Lr.r dc nt::e tir,g bl iver
;-Le;rr, n-: -ngen iriare3se 'tere.
De nye kræfter til hellere vir:l:c
i Skagen, Skåne, Israel, Kysing
og hvacl de store steder nu hed-
der. Her fiser folk så forvirnecic
rundt nellem hinanden, medens
lappedykkerne ved Br'ahrand Sd
bliver faerre eller glr de? fngen
.,^i :^+ -i -+i -+L r !6 L r5 L .

lJå . men nu g j ves er, I j -le r.ai r gen-
.areAno af hvad.lF- er op1e',rcc ved
fld,.lpÅhenifrr.lrat
(o d,aoa roo h:rrr 6 t --l-r -- \:11

JL6 .rur'\.r Lc-}l"6
1a ?

T-ge- et lille snut ud til broen,
r .Å i ^\'a nc \,,/mmF I p-aOra:rdS t ier. ,.r i S -,'LY I v!
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;/

r^--,,++^ LlnF Ht,;rfidnn qnFttnoafus>llruLLc tlvt uLJv-rr

ud. Gøgen kuk-kuk fra Brabrand-
siden.
På nororvelsskrænten for at se ef-
ter fille præst. Men ej. Stenpik
og 2 p. viber. Tamduer.ne kan også
godt lide at gå og pikke her'
l7'.5
M"-c-i I ana nrron clon no ? hrnrrqhrinqrrur oc j vur JPlrr
på engen.
22 .5
tan:f+io <måfrrslo qå-- M---^ t^rr-uå- e us'rts. r 'air5s I vr ^Då cykel. BlØrnekloerne sprunget
ud med fine blomster. På engen At-
lingand i flugt (2 han, I hun). En
-inkqmpd ninrede hlandt de ænder
der hol-der til her endnu' På skal-
leskrænten ved motorvejen 3 1i11e
nræsl oe en stor. Skidegodt' Rddber:
? nrn rrpd åor sanmen med en fIok
heste.
25.5
Lånte en båd af de fokale ålefiske-
re og roede rundt og for at se På
lappedykkene og mågeøer. Svært at
rn fo. ruser os sdkogleakstuer. Må-
gerne havde spredt sig lidt rundt
omkring fordi den stone mågel var
blevet stærkt formindsket efter
v-Lnterens is. Mange af nfrene foran
fodboldbanerne havde også lagt sig
rrnrlon nnoeqå+ krrnnc m:n qå fn: cd-u,,ue- y,
siden. Ej mange Too.Jap' at skue.
4.6.
Fandt rede af lille præst. 2 møj
berte unger og el æg. Svrrt at fin-
de reden.
16.6
Mon ninom>nkanp ni hpftemiøernqe-
langst. Tog alle de sLdrre beboede
ler. fi k mærke t 50 0. Sarnlede yng- e-
bestancl ca. 2000, alene 1200 på

"-- - Iarm fra 1i I I e> LU|c rrrotsrErr. rryrr Ls
llppedykker og så senere et Par.
Maoat mr/i rr:rmf R li ccon -dnhdnq"' I " - "-
og top.1ap, neden fundet. K1æg
-å ,4-on-o e:mt hitF6nqdd nåtqk\/q-

oF Fndrr idprc hl e\/ der observereL6v t !!rv

E+ n:n c^nlh:leaf l:nnadrtkkøna

ler hrldt.Æn1 stmmen.

Spraglede hætternågeunger flyver u-

OZ

T
sikkert rundt. Ungstæne i småflok-
ke går på markerne og gule viP-
stjerter i mange dragter. Enlig
bynkefugl set. Mærkeligt varrnedis
idag.
26 .7
Mosekoneagtig her ved rfrene neden
for fodboldbanerne' Ude og besdge
en af de Iokale ringmærkere På hans
arbejdsplads -i rlrskoven. Tagrlrene
Iigger ned over stierne, fordi de
er våde og det samme bliver man.
Siv, r/r, kær' fØv' have, tornsan-
ger, rlrspurvr tornirisk, musvit, i
skægmejse og blånejse hoPPede i
^6ffona 

(l- i ernc qodt qennemhrt l I e-
de og flere gange ryger man i tif
knæene. Hvid-, mudder-' sort-, TØd-.
err:lolzl ina no +inkempd holnt- Det 'Lv6L

begyndte at regne, så vi nåtte luk
ke for butikken.
1.8
trSkyd os ikke"-plakat er sat oP
ved broen, men den bliver hurtigt
trampet ned. Tngen jagt På engen.
Det er flrste gang i mange år det
er sket. Så en splitterne.
10. 8

Frisk' sofskinsvejr. Gederams, smal-
bladet gøgeurt og regnfang Præger
bilfedet. Der er ikke h/stet På
markerne endnu. Kreaturerne gumler
gammelt rugbrld i sig fra en ] gods-
vogn og ptastikindpakningerne fra
brlddet flyder over hefe engen.
Snukt.
16.8
Andejagten gik ind. 5 biter og få
skud. Så en rørhøg. Fik at vide at
cn dnosselrdrsanser var bleveL fan-
øpF honrrrle Fnr of n:n d:oe qidon

22 .8
Flor v-in T,rsinden af svaler over
slen. Flest digesvaler. Ind imeflent
f .i mrrnsei I ene som burde være væk
fnn an rroa qidan
'ta
Mri r 9^^+ ^^ ^-- ,,,^r-+--, af -/i-l'Ly, J LdBe L uB Pdrl vdlruD Lal]u. u Lau t 5
sene have- og gransangere. Lave
ldndsvdler dnlner over rlrene.
)q

Tafte rned en konmuna] arbeldsmand



der var igang rned at skær:e gtfide.
Sagde mange sjove ting medens flu-
erne kravlede på hans svedl-ge Dena-
rede bryst. Han fortalte blandt an-
det hvondan åen havde ændret sig
tif det bedre i rentighed og on
drengene, der havde huler herude
ved udldbet. hvor vi nu stod, og de
legede så neget med tændstikker,

at han.nåtte banke dem. Han sagde
osse at der ved udllbets vestre si-
de var en sandbanke ca. 20 cm. un-
der vandfladen, samme sted som der
fQr var en mudderfiade.
?o
(tsnfFef Fi-l Sdnavnen skal være in-

Lars Abrahamsen

Bj ergvipstj ert ' Stor
Tornskade, Grlnsis-
ken, Lille Korsnæb

E f t erår s ka lend eren
Denne efterårskalender giver et ud-
snit af årstidens bedste fuglelo-
kaliteter. Som det ses, er det ho-
vedsaglig lokaliteter, hvor der er
store koncentrationer af overvin-
trende fugle, som ænder, svaner m'
m. ved vore sler, fjorde og åbne
sande.
Lokal itetsregistret er stadig in-
teresseret i at oP oPlYsninger fra
dårtigt dækkede områder (se Slrav-
nen 2/76 ), som kan sendes til lo-
kalafdel-ingen.

NOVEMBER

Kysing Fjord a1m. dYkænder, 1aP-
Bnabrand S/ PedYkkere, Stor
Stubbe Sl Skallesluger' Stor
Ravnsl Tornskade, Fjeldvå-
Vengs/ ge.
Salten Langsl
Mos sø
Fus s ings/

c+^hf 'llzofrrolatnæk
samt fortande- og
Ederfugi etTæk ' Skær-
piber, Sr,espurv'
Skar:v , -om.

Fiskehejre, Musvåge
Spurvehlg, SkovsneP-
pe, Enkeltbekkasin,
Grønspætte, Isfugl 'Vandstær, Halemejse,

La I -Lea
Salten Å

DECEMBER

Kysing Fjord A1n. cYJ<ænder, St.,
Brabrand SØ Liiie Skallesluger'
Stubbe Sl Vancirikse, Bjergirisk
Ravn Sl
VengsØ
Salten Langsø
Mossø
Fussing Sl

Fornæs son novenber

@stjyske åsY- som november
stener

Mariager Fjord I isrzintre støre
Randeis Fjård koncentrationer af
Arhus Bugi sYkænder, Blishøns'
Arhus Havn svaner'
Akroer.
Mcesgård

JANUAR

På -ckaliteterne ses de sanme l--rg-
leartei som i december.

FEBRUAR

På lokaliteterne ses de sanme fug-
learter sorn i december-januar'

Flenming Christensen

Fornæs

Årh,rs Å

''!|'l 
9J .',

r urlcer f|
G1DCT A
Cdder Å.



Lokalitetsoversigt - efterårska]enderen
'I 

'd^ri:aar Finrd

3. Fussing SØ

4. Fornæs
5. LL_L_Le A
6. Stubbe SØ
7. Århus Havn
8. Århus Bugti r... .

9. Åkroen.
Io. Moesgård
11. Brabrand Sø.

f2. Århus Å
13. Ravn Sø
14. Venq sø
_15. fUnder A
16. Salten Å
17. Salten Langsd
18 " Lystruo Å
19 - Mossø
2o. Kysing Fjord
21. Odder Å

Fig.l Kort over Århus amt.
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Lokalraport j30. 6 771.1
Iler er så igen en portion stort og snåt fra et halvår i Århus amt.

For de, der ønsker flere ta1, datoer, observatør-navne o.sv. frernstil-
1es en'duplikeret, rtrigtigrr iokalrapport. Den udsendes i efteråret
sannen med rapporten for 2. halvår a976 tll- a11e, der har ydet bidrag
til disse rapporter.

Vi starter med et særsyn, Ao/3 fløj en lslon lavt over ishuset ved
Moesgaard og går videre med et par af Sorthalset lappedykker, der 17/6
sås i Brabrand Sø. Gråstrubet Lappedykker : b1.a. hele 4 ynglepar i
en sø i Hinnerup. He1-e januar holdt en delvis afkræftet Rørdrum t1l
ved Ørnbjerg Vandmø11e på Mo1s.

Her i amtet er de vigtigste rastepladser for Sangsvanen mundingerne
af l'lariager og Randers Fjorde, sldstnævnte stedTj-6?-7/S tSS "."..
Gråsåscr h2T ipen i år vrølet i Ricrregrav Mose. els normaf forekomst.l-19'JAf Sædgæs er der bl.a. set 2I trk N over Århus d B/1 og efterårets
invasion af lgg4ggg har haft en efterdønning : 2l/5 5 N over Søften.
Kanadagæs er vi j-kke forvænte med her i Vest-danmark, men 3I/I ses 22
ved Hyllested Skovgårde og gentagne rygter taler om en fast raste-pladsrret sted på Djursland". De største rastetaf for Knortegæs har
været 5/2 12o ved ud1øbet af Randers Fjord og ,o/4 15o-3rl;;mJord,
henho-idsrris'l\/<- 

^o 
mørlrtrrroado

Bfandt de trrigtigerr ænder bør først nævnes Knaranden med et par i
Dødeåen v Brabrand Sø 12-24/4 og t han 14/4 iG6ffi' Sø syd ior
Skanderborg - den enlige han gjorde forgæves kur tiL en Gråandehun.
Dernæst At'linsand :,nr-mti nn iil 11 i Rrahrend Sø Snideand: ffa"-uernæstr Ar-L1ngano : apr-mal op taa 4 1 Sraorand 5Ø. !.!:!@primo(prTltarts-åpr flere obs-i Brabrand Sø og Kysin[-TftliC
Skeand : ultimo (ult) marts-pr.maj småflokke i Brabrand Sø og
primo(pr) marts-apr flere obs i Brabrand Sø og Kysing tr'jord.
Skeand: ultimo (ult) marts-pr.maj småflokke i Brabrand Sø og I-ysing
f.io-;A- efter medio (med) mai-se+ iå Søhrr Rerr oo i Kvsinq Fiord -
fnrmonf iio rrnoo-l

Dykænderne har ikke fremvist de store antal i vinter. En undtagelse
er dog Stor Skallesluger,. der har været meget talrig. Blandt de mange
store tal kan nævneo . ^/.'7'7 a^6 Fi - udl_øb, l-I/2 6o Lariager Fjoro
rr H:rtqrrnrt 2^/2 lcn"vnri'r:. z'tz"åi'ni)ir:nrt Sø 2o/z 92 S: r 1.pr 2noqø, LvtL , /t/ v rv, Lvl) )L pa+

og 27/j '5o Stubbe Sø. Seneste obs er fra 17/4. Liffe Skaffesfuser er
seL med op til l-7 ex i Kysing Fjord og med er par-2777 ve-d-ffii_.

Da der ikke som tidligere år er foretaget kontinuerte rovfugle-obs

ke oo 3 DværETIl-Fe ' nr* i ^r- ,,-^^- -iddor, a!v t 4f u wtugl it.,**__ .

Tfanef ef ikke lycrdaoslrnst hornrrro i hnrred'l and o. .å cn flOk på 15
o,'ffit-=o,,= ji i i Åa- iå-;;;; ; - 

";.- 
;; låÅ"" o 

" 

" 

=v"- 
j''å å'ii ål i a rur-L igvi s

øs tov er.

ved Moesgaard og Fornæs, nØjes jeg her med at nævne de mere specielleiagttagelser og så iøvrigt henvise tif den egenbllge rapport. Størsbe
trækdage for MusvåAe var I2-I3/3, da der ved-l'oesgåard tiak h,ltv j7o
og.51q ex. Der er set.J Røde Glenter, 1 v ivoesgaard hver af dagene
73/j ( neget ticiligt ) offi/4-samt 6i6 t suøastrup. Sort CtentE måvist eflerhånden kaldee årrio i amr-et. fra dette iorFGI-?FZ obs,tlz.-t i'å1;-;;å-;s-'ii7s"t"nå-id"il:';å" er set lart B r,iskeørne mellemIo/4 oe 19/6. Den 27/2 ses en Vandrefafk nord for StufG-37-ig-f5/5
trak en Åfienfåfk, hun over lnii'TTlErs skaf kun ravnes 2 L,ærkefar-



f t)

Vtndre+?'\

Vadefugle hører traditlonelt efteråret og eftersommeren til1 men
ogEE-å-?æåret kan man med udbytte opsøge d.e fladvandede områder og
her få de ellers så svært bestemmelige vadere at se i.deres karakte-
ristiske og ofte meget farvestrålendE sommerdr:agter. Antaflet er lar:lgt
mindre end-om efteråret og fuglene raster ku:r i kort tidl men eI man

lidt heldig, kan mal.t se nåsten lige så mange. f orskellig_e 'arter på en
maj-dag soå'på en.august-dagr og så er de aftså en del lettere at be-
ståmrne."orn foiåret. Her skal-iøvil,gt kun nævnes' å!ry11Jer 99,ågl-
kl-ire i år har været talrigere end sædvanligt, samt at der a5/5 c,Iev
ffiok^-dqo+i øt mahoa Tpnmirnksrwf cr : :/-'^'' ^ F;^'^ ' i -lt 3o ex.--o- ----.rrBE .ry.i:;::gl.* f \JDtrr6 I Jvrv ' +.*
( det er ve1 1o gange normalen her ) .

Iv,ågefuglene er gerne en forsømt gruppe, som kun optager en lil-]e
rrEdFGiaTfristei. Men de ( mågerne ! ) rummer store-muligheder f
r]en- dei ikke blot trækker hånliet på næsen af ilde grå skrighalserl
rrrEdåGiftTfristei. Men de ( mågerne I ) rummer..store^muligheder for
den, dei ikke blot trækker hånligt på næsen af ilde grå skrighalserr.den, dei ikke blot trækker hånligt på næsen af ilde grå skrighalserr.
l'.eks. Hvord.an er forhofdet mellåm arterne på lokaliteten året igen-
nem ? Og melfem aldersgrupperne ? Hvornår, hvorhen og hvorfor (l)
foregår aftentrækket ?-? ? osv. osv. Også der i disse tider så
uglesete rtraritetsjægerrr kan få udbytte af at kigge nærmere på måkigge nærmere på rnåger.

4 ? Ar*er øt øatzrtcrcl
uglesete "rar.rtetsJæger". Kan 1a uoDy-[Ie aI aI K]-gge IIæL'IIlele pa ItraB€I.
'{iormange har f.ex-set en Dværgmåge i Århus amt ? Arten er garanteret
regelmæssig både
i år : 25-28/! I

h4rlo fnrår nø oft>rår Nå enke]te J.inø er her dos setv6 vr ultsa. -- ''-'

/t I Gråmåee/Hvidvinget Måge i Århus Hatm ( et tip, se på
hovedet.HMhar''@gt||hoved'menSGMhar-|taf-
1angt, fæl'r,, sølrrmågealtigt"_ [oved ,) 9e.]/5 1 $lmr]g.. trk ved Fornæs.
Enoviåere et par Soitterne-obs. t2/6 2 K'7sing F.i. og 13/6 6 Vorsø.Enoiiåere et par Soitterne-obs, t2/6 2 Kysing Fi. og

R-t rnrti rro'l orrp pr der mest snændende i eottagelse en llsvnrrenderl
t,,rr u uyoluv

Perleugle i Ueg. af juni i Marseli-sborg Skov. Der har tidligere været
i ånef:ste meddel ser Danmark.mere e11er grindre vidnefaste meddefser om artens Jmg-Len 1

Spurvefuglene går jeg lidt 1et henover dennegang, idet kun nogle få
uAffiåiFoåtafås. Der henvises igen ii1 den udførlige, cuplike-
rede iapport. samt til listen over førsteforekomster.

pirnltrn har nntrådt talrigere end sædvanligt, og er.udover de tra-:z=-::-Ci-ffiEffie ynglepladser ( GytflngNæs og SøbyFredskov ) mødt på Vorsø,
ved Mossø, på Anholt (ringmærket) og ved Støvringgård .

Her til-.fands er det meget få gange,4@@ træffes uden for
ringmærkernes net. Det hænger naturligvis sarlmen med, at dens fore-
trukne rastepladser er rørskove ell-er bunden af kvasdynger - det sid-
ste lkke ulig Gærdesmutten, som den ligner lidt i opførsel. De to
eneste forårs-Bfåhal-se er da også fangåt ti1 ringmærkning : Aa/5 en
han på Anholt og 26/J en hun i Kasted Mose.

66
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Græsboppesan8eren-derimod -erkendes 
j9 _oftest på ?il karakteristiske

sang. Iåf ei den udover de klassiske fokaliteter ( Brabrand Sø, Bjer-
reg:av Mose og Funder Ho}ne ) meldt fra Veng Sø (Z ex) og Stensmark
Plaltage ved tr'ornæs.

Vinter-Uq4ke bliver et stadigt almindeligete fænomen, specielt i by-
ernes ttluiffiillakvarterer, så se godt efter på foderbrædtet. Efter
nytår er meldt om J forskellige iagttagelser i Århus-området. Det gir
ialt 1o styks i denne vinter. Hvor malge gir den næste ?

Rødtoppet Fuglekonge synes at blive sjæ1dnere, e11er skyldes de.sta-
di@aimanikke1ængårel|gåreftert|arten?(t)
Eneste obs : 2613 1 ex Gjeruild Nederskov.

-Hvidhalse!Flue.snapperharpådetnærmesteinvaderetos'he1e2obs:8/5 I han "1r,nt""*"ffiffio1t 
oå 1'4/5 I han Alrø, men der var så også

;'"i";"fi; i-rEet"åår"en ar *aJ måned. Begge fugle er behørigt beskre-
vet og på vei ti1 SjældenhedsUdvalget

Rødrvseet Tornskade har for andet år i
f.ffifeåda1en v HinneruP
drede (!) rastende På Anholt.

træk været mePt talrig ;
e1ler 14-2o /5 et Par l'nn-

silkehalen skuffede os al1lgevef ikke. sidst i februar dukkede fle-

"u-6 
ffi op i Århus-områd.et, oB i hele marts kunne man møde en-

kelte fugle rrirdt o* i haverne I dån største flok var på 22 ex.

Til slut skal nærrnes halvårets velnok stØTste sjæ1denhed, nemlig
en pileværling hun, der blev ringmærket 23/, på Anhoft. Arten er kun
trwffingeiøriDanmark,-denenegangpudsigtnokogsåpå
Anholt, aer åttså har den danske Pileværlige-rekord ""

rørstegangs i agttagel ser

Vibe 2o/2
St,Præstekrave 20/2
GøE
Murse jler
landsvale
Bysvale
Digesvale
Røds j ert
Bynkefugl

inden for Århus amt 1977.

6/5
16/5

24/ 4
q /tr,)t )

27/4
a/5

28/ q



Nattergal
Rørsanger
Kærsanger
Si-vsanger
Gulbug
ila-resanger
'l'ornsangcr
l;æf desanger
i,ØvSi:ln1'er
;r:rlIS:]ngcr

ilkovs.r Igcr
r;rii i,'lrtctnalrLCr
r'. [,'lrteltnapFrer

: viri ..iipsr1,jcr,l ,/:
,r V"I ;rsi.jelt
J,lr,' ornskai.lts:

1,1/'
7/5

L4/5
ill5
e/5
4/.
.,/=

7o/4
-l\./ +

4i4 ./a
]ie.:./'-4,'4

l.<.. , ',

,-: i ',

.:f

t-rLpl_rog nek::c,r og
,j,r, ,ic t g,ir' staciigv.rk go(jt l,i Åt .7

ling, , som de t og:;å blc,; s agt .i :n
omtale af omrildet i sidste nummer,
af vores blad. Bulfdozerne mlfter
stadig r,undt derude og skraldbjer-
gene vokser stødt, sefvom det skul--
le være på slutningen nu.
Man er eflers aldrig i tvivl orn
når man nærmer sig ået stinkende
overflodsbjerg. Både den kval-me
lugt og det onstørede papir ogpfastik afsllrer stærkt. En an-

v
ijen i r.;rg !'r' .t i- :i tede I tlar eri vi:;
t iitrækningskr;j t oå lokumsfuglc ,dvs. krage og mågefugle r:g i så
store ta1, at det er den bedste
lokalitet for denne ædle race i
vor storby. Så det er aftså det
man har fået istedet for de få
vadefugle, deF var her for år
rillr:øo llaf on:lfci on fi- F-'r-, L'L vJ I

tehandel set antafsmæssigt, så
hen en clen ikkc noøef åf kl:oa n-
ver. Man må jo fllge med udvik-

ffi
t. l

I
,.4:I

.l
-: t.'

, i€N.fl
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lingen, son det nu en gang hed-
der.
Nå, men det er a-ltid blevet sagt,
-+ i^+ h^, l^--^l-åqan OO ql:m-dL usL rrsu rvDDv
værket var en midlertid llsning
i -r+ i 1 ^+ hr'+ ^d h^.lnF oonoJ- qf erlcL 'ryL 

v5 usurL L6rreL uLvs
bl-ev fundet. Så ville Eskelund
bl-ive overhæfdt med et lag muld
^o fnFAn nl:n+at net hele Skul-lev6 L!llvr

så indgå i den berlnte grlnne kile,
som sKu_Lte rprge Arnus A rra uclp-
haF i hrrøfan no lånr-^h+,,r,,;ir^-_-.6DVrlrL uuvfuuY

sig jo længere man kommer mod vest
gennem Brabrand å-da1en.
Nu har man endelig bestemt, at vær-

ket skaf blive ved med at ligge hvor
det er.nu. For det er blevet a1t
fnn /rrnf ;åi f llrffa no nrrpn i kd-rvr uyr rJLLet
hef skal cien I isse administration
os vosnoark oå de inddæmmede area-
l-er.
T - ;^+ ^ 3- -];t1 ft^Å+ man nrr lz:nud, ucL Eor r^u SvuLr rrLcil
Åof åa halriiorr.iq \/F-^ Iin-nrrl/ic+

'rL tur6 ! c rf 5c6y rurS L t
for om det er stinkende losseplads
meri o:n:oen el lpF ån nlanenel_ kon-
disti med arkitekttegnede træer -
hrr:i on.lofqå+ nn mnd na{nqkorrcn oq
rr:nnhrrl I onna dan rr:n hen fdr i

t aoen
LA

Fritid i fnemtiden
Når jeg som gamnel Thybodreng ser
tilhaoa n4 do rri'1 1rår Lrrnr"rÅ^- f"-rrA@1 , rr v ur urrucr f uå-
lene levede mid.t i trecllverne -tænker på klitsøernes overdådige
fugleliv e11er Hanstholmarealernes
frod frr-l dtc rn er iaø npqian rroÅ al
blive nostal-gisk.
Hvor find.er jeg i dagens Danmark et
så myldrende fugl-el-iv som i drenge-
årenes li-mfjord.svejler. Hvor er de
henne a]-le d.e store stol-te fuEle?
Er de kvaft af byerne ? I de sidste
25 år er Danmarks byer vokset fige
så meget som de gjorcie fra Gorm den
Gaml-es tid og indtil 195o.
Forbruget af jord ti1 byformål ven-
ter ma.n vi1 ford.obl-es yclerligere de
næste 25 år. Hvad bl-iver der af fue-
lene - ændringer i bestandene vil-
ske - noq-l e wi'l lrf-l rrotctt qrdra rri I
tilpasse sig.
Hvad kan vi gøre i D.0.1'. ? At for-
holde sig passiv vil være det sam-
me som at acceptere - at forholde sig
tavs er ciet sarmre som at sige ja og
amen til udviklingen.
Man kan roligt sige at lovgivnings-
magtens forsøg på at gribe ind i uci-
viklingen ikke har meget med fugfe
at gøTe. Nuvel, er aler mon nogen or-
nitofog der i dag føIer at den lndad-
vendte linje D.0.F. i de første man-
oo tiÅr farto or *i
at Dansk orni-trrologil:1"fi51:åiå-t å3*'
senere år har ført en stærk udadvendt
I in ia cr Åor rhcn'lrr* rrrr-Å +il ^+5!urru ufr 4u
ucitrykke sin anerkend.else for. Den
har dermecl markeret sin våAenhed. Sinaktive medleven og forståelse for at
placere sig som deltager i fornningen
af cle vilkår hvorunaler den skal røÅte
sit arbejd.e for virkeliggørelse ai
foreningens formål.

RBGION-PIANERNE FOR ARHUS AMT.

Rctraøtcr ico dcn rræl rii oo frrqi qlze

udvikling landskabet og naturen har
gennemgået, er det med næsten bange

-^- dc firc rpøinn-alfcf,Dsrr Js5 uaSEr
planskitser i hånden, som Århus amts-
kommune lagde på bordet d.1..oktober.
Nu er det udvikfingen i Århus Amt,
det gæ1der. Man har ind.enfor amtet
beregnetrat der i føbet af de knap
24 Ar. der cr ti'l år 2ooo vil Ske
en stigning af befolkningstallet ti1
ca. 650.000 i Århus Ant.
A]-l-e clisse mennesker skal feve i et
amt, hvis geografiske områale sikkert
ikke bliver større, men hvis krav til
areaf og naturressourcer vil stige
med eksplosiv kraft - tænk dig denne
uclvikling b1 .a. i rel-ation tif den
øgede fnitid. man forventer. Hvad bli-
ver der af os og vor fritid i frem-
tiaien?
Vi fik alle i oktober tilsend.t en re-
gionplan-avis, der gav en beskriveise
af tle fiTe skitser og de temaer, re-
gionplanclebatten kommer til at d.reje
sig om.
De fire skitser lægger op til en
principiel cliskussion om, i hvilken
retning regionen skal. påvirke ud.vik-
lingen i Århus Amt.
I en metldelse fra Århus Amt om of-
fentlighedsfasen i regionplanlægnin-
gen fremhæves regionplanlægning som
noget nyt i den offentlige p1anlæg-
ning. Det nye er, at regionplanlæg-
ning skal ske ud fra en samfet.vur-
dering af samfundets muli-gheder.
Regionplanen skal sikre sammenhæng
ne11em mange aktiviteter indenfor
et stort områcle. Det er også nyt, at
borgerne - du og jeg - får direkte
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indflydelse pia p1anlægningen.
D.0.tr. har son Landsforening gang på
gang gjort opmærksom på ting son
Mil- j ørnini sterium/Planstyrelse' Re-
gi onplanJ-ægnin g/K ommunalplanl-ægnin g/
i,okaipl-anlåening o.s.v. D.O.-c .'s
fokalafdeliis for Århus Amt t,ar hid-
ti]. vendt dei døve øre til-.
Iørst i år - i den Periode hvor af-
delingsaktiviteter på grund af sottr-
merferle stilnede af, kon der På
loka1 plan gang i arbejdet.
Arbejdet med regionplanen nar været
delt i fem faser. De to første fa-
ser er nu overstået, og vi har i DO.ti'
reglonplans udvalg efter bedste evne
ivøqet os isennem tkke mindre eno nr
store betænkninger fra amtskornmunen,
Den trpdi p feqe nffentl i øhcdsfaqpn
pr nrr i oqnø T)an hoorrndta don I 

^L-tober og løber til f. april 1978.

Gør d-in indflydel-se gældende.

Borger indfl-ydelsen i p1anlægnings-
fasen bliver heft'afgørende. Vi vil
indtrængende.bede dig være meget ak-
tiv her'i- denne fase. Hvis du ikke
helt har forstået regionplanens ind-'
holct kan du henvende dig ti1 Arhus
Amtsråcl, lyseng A116 l-, Højbjerg,
tl-f 27 3o 44 oe becle om at få t11-
sendt nateriale; hvori amtei rede-

7o

gør for de 4 alterratlve skitser am-
tet har frenlagt til diskusion.
En afsørende nyskabelse i regior:pla.,-
lover er err bestenmelsc i lands- oe
regionplanlovens $ 15 stx 2 om at
amtsrådei og kommunalbestgelsen
erql rri ?!_e ,'^ F rcoi nrrn_l; nen s pcn-
nemførelse, herunder ved udøvefse af
hofaiol cor { rr ef rzirlral i coara na-
ei nnnl cnon rr6rr'a nva l,ocfammol coSrvr Pter,ulr
kan altså blive et afgørende brud
marl rl on qe d t oanl c _l æro nn. ma gt. For-
dre ; ling .
y'= otfnrdre i I i n: oÅ r - ^ "_1 _-! ^^ -+.råvrvru!uurL4-Jå bu4 Peyulaf u r35u

'rd på, at en n'rrrdiqhed sxal tage
<>a1 iøø hcrq'r ni . it. -reørænsede

ielt, når en afgøre1se træffes.
I;vis der tages uvedkommende hen-
syrr er deb magtfordrejning.

lei:nikerne mangler rtclet grønne øjerr.
i Åi aqa roci nr, l i da? qar nan trrdel i qt
L.rarr aÅao crhoiåa* fnr hcclrrrl-*ol qo

vu,Jsv v

af vore 'landskabs- og naturværdier
stillei cr,---r for konkurrerende in-
teresser af en aii.derledes kontani
karakter, ikxe tilfulde har haft tek-
nikernes bevågenh.ed. Der s;les lrge-
som at være en tendens til ai oe na-
turbevarende Ønsker må vige.
Det er derfor, ikke uden. en vis be-



tænkelighed, vi erfarerrat regerin-
gen går svanger med et forslag om at
nedlægge de statslige fredningsplan-
udvalg og overføre dlsses opgaver til
amterne. Miljøninister Nie1s. Matthias-
sen har udtalt ,rat regeringens for-
udsætning for den foreslåede ændring
af naturfredningsloven har været, at
fredningslnteresserne som helhed ikke
nåtte svækkes. Denne forudsætnine vil
der ikke blive s1.ået af påfl
Vi har indenfor DCF's regionplansud-
rra'lø studcrot. fram-l ,ola qLi*qor naiaLIVJU.

Det er vort indtryk at man fr:a tek-
nikerside i d.e fremlagte skitser ik-
kc har rrpnot q4 I nrrol a ^- -n-rr^ -^L^fuJ@rs u6 atr-v4rDUE-
vidste overfor rniljøministerens ud-
ta1e1ser, son vi finder Ønskeligt.
lled sin Itgrønne regionplanrt sinrrl-andskabs analyse for Århus Amtrr og
hvad øvrigt der forelægger af maLe-
riafe fra frednirgsplanudvalget har
udvalget udført et godt og stort styk-
ke arbejde. Et arbejde sorn har affød.t
vor fufde respekt,og som vi finder
amtets teknikere ikke har: taset det
forventede hensyn ti1.

lOF går El_barrikaderne.
For at modYirke denne tendens ind-
kaldte vi en række ledere fra noqle
a: antets interesseorganisationer

ti1 mød.e" Mødet afhofdtes den 24. ok-
tober.
Man enedejs om. at danne en fælles grøn
front. Ior at gi.re-denne såvel bredde
som slagkraft stiftede man rrSamBlort
{ Samarbpiricrda Ri n-l nøi qlre Tn i:arpqqa
organasaraonerr.
Rctninøs-linia?na c'l 1ar qrha irlcnmrS-
der for Sar8io er ikke endeliE ud-
arbejdet, men jeg vil fin'le det ra-
tr-r'l i pt om dcn h-i andt si np nnø:rrar
t;darrpdp cf 2 nhaida far n1 clrrrlro da
ir,slanser dcr i frcmlidan c1,rl qtrr-

, svf r

re land.ets naturforvaftninq.
rrra lÅ^l hA -+ h^r..rfar\/ål Lniaoav, naFruGJusv Pa a u rrduL._
freCningsinteressen (med dens viden-
<1r:ho-l i op r nd arrri .. , Jn r '1gsmæs slge og
rclrnp:tirra nnorrrar) i1zlzo nlirran rlor,I

af amtskommunen eller trklemt .inderr
nå i rtp' qirronos C'nøattø, må eilz naq å,
stærk nl ae eri no i 2.mtSkomm.tneT' es
politiske og adminisLrative sLruki,tr:.
At der ud over dette er manse om-
roder - marge særirLeresser de til-
sluLtedc organisationer mårLe ør,ske,
rri I h'l irre rlrø f lcr nå at ntrt maÅa i
SamBio d,erL 28. november.
't der pi dei.te møde ogs1 fremlægger
i-,'l 2ncr for rie nin'lnøiske iniercsqe-
gr1-;rler:. fæf I csfi'en,ctød J:er' i r'+6itrr.-
rr'l: 'riær r,ir lnr rr r'ifer --l i;-l edsii'.qc rr-
nes at være særdeles Vlgtigt.

Georges Bor:gen.

Konmunisme cg agerhøns
deelle kår, og i slutningen af 1930'erne skld og fangerle nan årtigt etpar rnillioner fugle i Båhmen åg
Måhnen. Efter kommunisterrl"- ni""_
LLqelco a'mag.en i I.r. l'erT,- u.7 l-
ded^ m- n I -venJ- h-p n oe ; , .- r. ' -
meget store, moderne drevne mar._ker. Agerhlnsebestanden gik straks
ned tll et minimum, der. nu ikke

Vi kon for skace at læse i J,Fogs
"Vi1dt og Mil jlrr. Fieri c,rntales

'pna- Fr Lom-u L . o. o6qr
prnIsn-.s T1ot!oe Vakief :

'tlrrdtil landbruget blev underkas l,et
rocDerd-jv rr.'ic, elece hver Irr j-
mand f Let'e e i v( et'e . rnge, Sr 'l -
le stykker jord, der tif var kran-
re - 'f . z -1ce hefn. Afgry' rerne
vei<s1ede åltså. usiandseiig, der
vda gr.t med reJ--r :ring " €'1;or- Jf ,r} n-rdrs->LUl JILæ|LF,u:

f r ø og gr'ø1rr. .\p-, 
"Cr, 

jene .av :e - red

7I



Bliv aKtiv
Fuglene er hårdt trængt. Region-
planlæggerne vil gerne have fa-
vet fuglelokal-iteterne ti1 son-
merhusområder, marinaer, funCa-
ment for fabrikker, lufthavne,
motorveje osv.
De fugle, der kan overleve dette
nncs v i I 'ræøenne have f ov til- at
skyde lls af, medmindre....
Medmindne fuglene har nogle til
at tale deres sag!
Slravnens redaktion hitsen PUG-
NAX velkornmen. Vi har indtryk af
åf dcnes nrohlem ikke er aktivi-
teten, men derirnod penge. DU kan
hi>lna Åom trorl:f ka{]-ro donoq nla-

kat t'Skyd os ikke... vi er kun få
tilbagert. Den er meget smuk, i far-
ver og koster kun kr. f0,-. Du kan
erhverve den ved at indsætte mindst

dette bellb På giro 2 31 24 84'
PUGNAX, Storesand lo' G1.RYr 8680
Ry. Men det er tilladt at sliPPe
mange gange dette bellb'
Hvis du Ønsker at bidrage mere ak-
tivt er der også rig nulighed. Ak-
tiver dig i den daglige debat. OP-
slg DOF-Arhus Arnt, der lØbende fdl-
ger med i all-e lokalPlaner,for am-
tet. DOF ved om der er P1aner netoP
for din lille smlrmose. DU kan hjæl-
pe med sagkundskab og Praktiske
oPlvsninqer:.
vi år alre - også i DOFs loka]be-
styrelse - amatfren. Men vi har et
pokkers ansvar over for vor fug1e.
Vi er nenlig de eneste, der ved
noget om dem, men bestemt ikke de
eneste, der fnsker dem bevaret!

red.
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Be styre lsen
Hrrom lodpr eoentl io lok:lfoneninqen? Hvem sd'rse,r, for ekskursionerne? For
mrt/]onno? na nFFjeiallo r1.lf ålalqpn nå :mtsnlan? For yjb6psrrei? For hihl in-,,rPue! r-L yu urtrLryrqr

teket? for Sdravnen? fon -okalnånDorten.
Vl har favet en lilIe præsentation af kernen, der skal sdrger for det he-Le.

Peter Thornsen. Midt i 306rne, tek-
nikrrminoenir/n Hrn l.ænoe inrenoc-
seret sip for rJinn.dutter til ener-
oi Fnnhnnoonda m:cki non H: n fnnnrr-

lig fået job i Odense, hvortif han
flytter l. dec. Arhus mister her-
ved en stor mand,l PT har længe væ-
ret centrum for akt i ve frrs l ek i kt o-
re i Arhus, i de ."n.i"-å;t;;;'il;t
sendt dem os andre verden rundt,
For DOF har han ledet ture over
det panske Iand oo især Skåne. tr
meget uheldig med vejret.
Adresse: Horsensgade 11,8000 Arhus
C (tif 1/12) ,Efter1y'12:Vesterbro
9, 5000 Odense, tff. 09 I37372.

Flemming Christensen. 26 åt. Uhel-
bredelig ringmærker' farer land
og rige 'rundt for lredningsstyrel-
sån - Hirsholmeae, Christiansl,
Vorsl m.m. Er i vinterhalvåret
meget interesseret i Vandstære,
han kan ikke tål-e at se en Vandstær
udenJlM.-ring. Ilvrigt er han kon-
struktør og tømrer når han ellers
har tid fcr fuglene. For DOF arbej-
der han meget aktivt på flere fron-
ter (SØravnen, ekskursioner, Vi-
borgvej , Vadefuglegruppen m.m. )

Adresse: Bernstorffsvel 71, 8260
Viby J, 06 l4 36 80.

Jens Kirl:ebr'. Cmkr. 30 . Konser'..ra-
tor på I'l-rturhistorisk Museurn. Eler
af "Vinkelruinen" i G1.Ry. Sparer
samrnen tiL'-oralreataurering. Har
sire rdclCer .i det ndrrejyske, men
har elfers boet og rejst i a1le
r"'erdens ender: Tromsp , Frank f,urt ,
Arhus, Kenya, Runænien, m.m. Sam-
men n'led Jdrn Vestergaard er han
ekspert i Cambias fugle' for DOI
pn han npnnæsrntant i friLuftsrå
det og SAMBIO. Hclder lje rned
k.mmune-neq IokåIDlaner. Han er
hvnni : a,:kr:rs: cnsleder.
l.,resse : lldt-ur:'. I storisk Yuseun,
800C Århus C, 05 t2 97 77.
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.ri.ql9_J,.-g_,f4:L i{;ilt i ty'.zerne . 1r-
tr ti.i 1,cien. I{.tr Iorinricn srrlrsi

rilLiCt af hvert: biologistuLiie,
:j j-udente|nLr lllls'k,rf f estuer': ,/ol-
ieyball, :;kibsbyggeri n.m.In. fl.lr
gennem de :;eneste år stået for
lokalr.rpporten. Medlem af ringmær'l'.-
l..ergrrppen or' Lernegruppen. rlar
ldvet opi,æl1inger op Cylling Næs
ion t Is.rm i 1 c,rbirtde Ise med pl an-
:ægningen af Atomkraftværk.
Adresse: Barthsgade 0, 8200 Århus
tt

Bent Overp.aarl. irB ir, cand oecon,
lDnor ')n hån.la'caårSkOlen. HaI. Set
aktivt oå fugle i4-5.ir, filmer
l6 mm, Leverer stof til rrmeddelel-
serne". Desværre trækker han sig
n.i hnn til opnpn:lf-- - .orsdnl'ngan
i j anuar.
Adresse: Hvedebjergvej 8' 822o
Brabrand, ttf. 06 260842

. ,, ltr J.ir'cbs.:ii. .l / arl'. L:::. t dkr,-
,,,:,:rr lrå : iiis; I vai's. f iar rrrj gen-
n,.n f lcr', år' l,.rr i,rt \/cr t€ngek.l:i:i
r5', ,.1 n:rir n.rr irarr';,:r ,rf ståll . iø'r-
lrg', ir,rr ir:rr iri t i.len af ten:kole
on f .-rglc i ,å-rhr::: .g Il.rnclers. riarr-
nen lir:ci !'e*" e r Thoinsen er han br>s s
i selsk.rbet "Naturrcjser'r, der
sender f uglekik)<er.e ver,den rundt.
Han fn-effes næsren aldrig hlemme
- "er lige et smut i Israel, e1-
Ier var det Bosnherus?'l
Adresse: I Huitfel-dtsgade 66, 8200
Arhus N, tlf. 06 f0319l,

lal:. i ir' ll,. y'

- i . j :rr.i. ti . r i
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.Iiirn Eskildsen. 27 år. Studeren
biologi.. Er hett pjattet. med sva-
ner i Riirgklbing Fjord og farer
frem og tilbage me1lem K1ægbanker
og Uni i Arhus. Har væpet redaktc
af fugleblade som Gejrfuglen, Fe.
ornithologen og Slravnen. Sammen
med JK og GB er han DOF-repræsen.
tant i Friluftsrådet oe SAI,lBfO.
Han går ind for at jagTloven kom
mer ind under miljlministeriet.
Adresse: Sejrlgade 8, 8000 Arhus
c- t1f. 06 19 93 12.

Kjeld Hansen. Flrst i 30'erne. l,
ser på Journafisthljskolen. Land
kendt fortafer mod jagt oger had
og elsket for påvisningen af fre
ningsskandalen ved Veststadil Fj
Blandt jægere kafdes han 'trabiaifra Ry", Han bor nemlig i Gl.Ry
sanmen med Lene og her passer ha
kartofler, h/ns og meget andet g
Er redaktlr for det næste fugfe-
værn, medJ-em af hovedbestyrelsen
Gennem et halvt tiår boss på Hie
Fuglestation. Er i/vrigt stiftår
a f "PUGNAX'r .
Adresse: Storesand 1o, G1.Ry, 86
Ry, tlf. 06 89 80 63

Fuglekurseu
lær fuglenes at kende,.

I Århus og Randers vil cler blive
afholdt aftenskolekurser i ornito-
1ogi. ?å clisse kurser v11 man sam-
mel med ligesindecle få lejlighed
til at væie fæl1es om intåressen
for fug1e.
Der vi1 blive behand.let nanee for-'ske11ige enner intlenfor f[glenes

verden b1.a. feltkendetegn, fugle-
stemnerj fugletræk, økolo[i' og fug-
lelokaliteter.
Der vil j-sær blive J-agt vægt på atgive d.eltagerne foruclsætningei forat kunne genkentle fuglene ucle i na-turen. Det sker bl.a. ved. at vise

hvilke kendetegn man skal lægge
mærke ti1, når man ser en fugl --
trfeltxencletegnenert og ved at lærerugtenes sang veal hjæ1p af afspil-
ninger af lydoptagelser.

Der vi1 clesuclen blive vist
lysbillecler til illustration

I

forskellige enner.
På a].le holclene vil blive'fo:

taget fl-ere ture ti1 forskel-
gocle fuglelokaliteter.
MNPXRS: onsdag kL. l]-2I .3o
Hobrovejens skole, biologiloka-
Letler: Petler Jacobsen t1f .loJ1!
Tilnelling til tr'0tr'-Randers, Mi(
tlelgade 12, Ranclers tl-f . 42 72

Å-nuus: Hotd I (for begyndere) t:rlag kI. I9-2I.3o på MøllevanE;
len i biologilokalet.' HofulJI (for de, cler l_ fo:Yejen vecl lidt on fugle) torsrk\. l9-2L.3o på Møtlevangskolån
Leder: Petler Jacobsen.
Tilneliling til FOI'-Århus, Sønd.,

gade 2, Sooo Århus C. t1.f-1-z 29
Til-neltl så tirtJ-igt son mul-igt.



Ude på -motorvej.h
Ude bag en motorvej-

flyven en fugl uden e.lektriske vinger,
ude på en motervej-

klrer en Volvo uden respirator, med en mand
der er på vej ti] sit, for at fave motorvejet

ude bag en motorvej-
går' en bonde og pt/jer bly,

rrda nå on mnf nnrrai -_-- r-
hnldan on cø(nr]:^-F--il i^ -+;ll^ ^d-.. -r..-rBDi rLtrrc vL
kioøan ni elcktniqke rrdcf il1inoar'-

ude bad e4 rnotorvej-
hænger en flyvenaskine i luften
og J-igner en vindmdlle,

ude på en motorvej-
er to dansktoDpe smadret sanmen,

ude bag en motorvel-
står en skovfufd afsyrede fyrretræer,

rrdo nå on mn+nnrr^i -
l-i ospn an f omf .__6b_- *.. -_..._rn gange overkør,t skærsliber

og græder

ude bag en motorvej-
ved en sl - vandcykfer soleksemen,

ude på en nrotorvej-
står en ko i vildrede,
^å 

h-l.lo. henz in rrrl :f dnonna

ude bag en motorvej
f1yr7gr. en kernesund diskussion
os skniser a-knaft

ude på en motorvej-
i et helt fremmed 1and, kan man
og se på vulkaner,

ude bag en motorvej-
i et hel-t fremmed land, kan rnan
og se på pyramider, der står og

qniqe qnåohatli

ride på kameler
qpn fonrrndnoio

- forundrede ud.

Affan Gfob. 1976.
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Ekskurs ions ref,.
Pinds MØll-e 12.03.I977.

Med udgangsPunkt fra Viborg-
vej startede ekskursionen med 8 de1-
tagere til Pindsmllledalen. Vinden
var svag og en 19t tåge dækkede da-
Ien. Tur:en begyndte med en Skovsne -
pe, der trak over hovedvejen ved Vi-
by Torv. EIIers bld turen På de a1-
mindelige arter' der kunne forven-
tes efter årstiden i Pindsmllle-da-
Ien. Musvåge 3, Skovskade 4, Halemej-
se 2, Sontmejse 10, Vandstær 3,
Bjergvipstjert 3, Trællber 1, Tårn-
falk I, Stor Flagspætte 1 'For nogle af deltagerne sluttede tu-
r"en ned en forfriksning på Pindsmll-
le cafeteriet.

Flemmins Christensen

Ekskur:sioqerr ti1 Vej le1
ffi
9 nand staretde i et rugbrld ved
midnatstiden nod Vejlerne. Ved
Klimhoflne hlrte vi nattens stemmer
fra Bygholmengen. DerPå klrte vi
via den gamle Lund Fjord-jernbane-
dæmning til KæruP Holme, hvor Dros-
seh"firsanger og Rlrdrun blev'hørt
fint ude ira Han og Slebjeng Vej-
Ie. Ved en vandretur vestpå langs
nondkanten, hvor vi fik udmærket
kig på sortternerne, grågæssene.
Tilbageturen lagde vi igen over
Klimholme og Linf j ordsdæmningen
med et godt kig På de store Kobber-
snepper, rylerne og klyderne.. Grun-
det et koldt og regnfuldt vejn slut-
tede vi fidt tidfigt af med ride-
kolonien og skarverne På Skarre-
klit.

Jens KirkebY

Al-rl Polder 13,08.77
Den årli-ge ekskursion til Alrl Polder
samlede 12 deltagere, der: nldtes ved
dæmningen flrst på formiddagen. Der
biæste en svag vind og det var <iiset
idet fjerne, ilvrigt lunt.
I t .dsr.ummet, ekskursionen forl/b'
var der" h/ivande ved fjorden' det be-
virkede at fuglbne samlede sig i
Pold rogen. Det van ikke de sto?e
ta1 på fugle, vi så, men et beske-
dent udsnit af lidt af hvert: Grav-
and 30, Knikand 9, St.Præstekrave
10, Strandhjejle 5, Storspove 2' L)-.
Kobbersneppe 4, Hvidklire 5r A1n. Ry-
le 150, Dværgryle 3, KlYde 20.

Flemmins Christensen

GETTERoN v. Varberg 27l8 1977.

Sent fredag aften, rnødtes 6 "Sfrav-
ncrr rrcri finsen i Grenå. Turens rnå1

var Getter6n ved varberg + et smut
til MoruPs Tange. Efter få timers
slvn på overfar:ten Gnenå-Varberg 'begav'vi os ud til Getter6n' hvor
vi-så: Fiskehejre 3, KnoPsvane 40
(ude i Skærgården), Grågås 65, Ka-
nadagås 85, Pibeand caJ. 60' TP.
Skallesluger 50. Gr:åan$-,og Krikand
var her også. Af. rovfu$le så vi:
RØrhØg I juv., Fiske/rri 1, Dværg-
falk 1 Tånnfalk l. Masser af vade-
fugte: Hjejle, Db.Bekkasin, Tink-
snåd g , R/dben, Sortklire 1, Hvid-
klire, A1m. RYle, Brushane, KlYde
2, Dværgryle 5-6 og Odinshane 2.
En ningmænker fra Geterln fugle- 

-
station fremviste og fortalte (På
svensk) om de indfangne småfug1e.
ftet rrfonståelise svenske blev over-
sat af lederenr Peter Thomsen.
F€far m^Foanmeden koJnte vi videre

6vlrrtqsvrr

ti1 Morups Tange. Her blev flg. set
Knopsvane 30-40 (1 m. halsbånd),
Gravand, Gnåand, Pibeand, Hvinand
2, Lille Skalfesluger 1, Strand-
skade, Hjejle, Stenvender min. 4,
Lil1e KobbersnepPe 2' R/dben,. Mud-
derklire ca. l-0, Alm. RYle 30,
Brushøns r5.
Kfokken var 12, da vi sluttedg her

^^ +i rL-^^ +;1 tt--R^--oB Degdv o5 Lf,fudBc Lrr vo|uEr5t
hrrnnfna Færpen se'i lede k1. 13.
t{iemkomst - Gnenå k1. 18.
En virkelig god tur med sklnt vejr.

John R. Rasmussen
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Aktiviteter l. 1976
I l/bet af året er der i afdelingens
l-okal-er på Viborgvej afholdt ca. 60
åhno mrlrlan hen:f rr:n rla I Q nncd:oc-!v vrtveqbu

ma{rlan med Fåqf Dnagråh - ^nnonapreti "Meddel-elserne" og her i SøRAVNEN
- , de Qvrige ca.40 har været tirs-
dags -hyggenlder.
Herudover er lokalerne på Viborgvej
brugt ti] forskellige gruppemlder
( V:ndqtpna- Tannp- Små Frro l a- ) 

^o 
I'i I

bestyrelses- og redaktionsmdder.
Af de "officielle" foreningsrnlder
å Naturhistorisk Museurn er der af-

h^l.lr A :l la ma/l nzn +ilcl,rfninn, qffe ,,'cv y@rr LfrDrqLrrrrrS!
Vj- har arrangeret ialt 15 ekskur-
tioner til lokaliteter inden for
:mfpf q orFnqpr oo lr hcl.iåqstlrne ti I
ornråder uden for amtet : NV-Jy1Iand
r i:n \ r-i nnanna 1:nn) Srlnrioni rrl -\Jg'Il',|L\qy!',gv'LgvLJJL

land/Nordtyskfand (jun) og Blåvands-
huk( weekend-tur i sep)
Endvidere har vi afholdt 2 mindre
cirr.lialoine nm i-npkfrrøle rr Skaoen
( bededagsferien ) og om vadefugle
på Agger Tange ( forfænget,weekend
r- aug ,

Niels Aagaard.

Slravnen har kikket i vinduerne hos
vor konservator-ven i Gl. Munkegade.
\/nn nnaqcof^f^oFåf fl innede helt rrrl

over en Tårnfalk i en hal-sbrækkende
-+{ r r i-- M^^ -.- L:n lpnøe ktrnnct>LrffrrrB.
se Islandsk Jagtfalk til 5.5oo kr.

q u -,,r-'- v^-^^ln- QansrrLgll utsr>d rlovlrr rr t l\vlr6spr rr r uvr L
(tanlr t'hida arrr^npick ao Afnik:nck)

samt mange andre sjældne arter.
Det -lader ikke til at der er nogen
bestandsregulerende faktor, når det
crl/an L^he6Frr:f^rhn:nnhon Han rrno-, ''b
Ian de c ipldne no f nrrpr'lc fttøle qom

rotter, så rnan godt kunne mene' at
an n:ecanda :fqkrrdnins rri I lp rrpne
DA S IN D-LAOS .
(nrtnosmå l at or hrrp - hvem man sk.r'lu vsr 6Jrrrq r L

rette bØsseldbet mod

Konservator snak

?8
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SOM ORNTTOLOGER OG ANDRE NATURELSKERE SIGER

i ox,5 c
ll .lcr

r KOWA SPOTTINGSCOPE r
Den populære udsigtskikkert KO\iA
60mm spottingscope, er udstyret med så

fin optik, at den, ved hiælp af en adapter,
kan anvendes som teleobiektiv for spejl-
reflekskameraer med aut. obiektiv.

KOWA leveres med udskifteligt okular,
l5x eller 25x, hvilke, med et kameraob-
jektiv på 50mm, giver henholdsvis 750mm
og 1 250mm brændvidde.

Med så store brændvidder kan det være
vanskeligt at undgå rystelser. Det anbefa-
les derfor at anvende kabeludloser samt
et godt, solidt stativ.

Priser: AdaPter til loto
cx56-- 695 15x 165

Med et KOWA lpottingscope kan De be
tragte meget fierne obiektei rom om De
s€ly var til3tede ganske få m€ter fra.
Ydermere kan De {astholde Jituationon
ved at påmontere Dores kamera, og rå re
nere gang på gang oplane iagtagsl3en 3om
fotos i ro og mag hlemme.
Ring til tl3 og 3porg, ellor endnu bedre.
kik ind i vor forretning og få selv syn
for sgen.

Opti sk' I m polt oo"".L K.NGEV; l;i: l:Kffi:J

ALTID TÆT PA
MED EN KOWA

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

8x30 Handy model til iagt.
7x35 Fin, fin til all'round brug.
9x35 Til biergfolk og lign.
7x50 En rigtig natkikkert med stor

lysstyrke, rolig til soens folk.
10x50 Til fuglestudier hele dognet.
20x60 Til lange lange afstande.

Fælles for alle KOWA kikkerter er at det
er helstobte letvægtsmodeller (magnesi-

uml og at de har BaK'4 prismer med mas-

ser af lys og oplosningsevne.
Priser:

7x3'. 3x3L 7x5"
'J\r-: 9l: L^1'

FOR LANG GRATIS PRTSLISTE

151fro 99o 5x 14
Nu også med afstandsmåler.

KI KKERTSPECIALFORRETNING




