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Ved et udvalgs død
Med den nye naturfredningslov nedlægges fredningsplanudvalgene.
Deres opgaver skal fremover i stort omfang overtages af amtskommunerne. Fredningsplanudvalgene er blevet et offer for den

almindelige decentralisering, der har fundet sted inden for
i de senere år. Men de naturbevarende organisationer frygter, at naturen også bliver offer for decentraliseringen.
Inde i bl-adet bringer vi interviews med Jørgen Bang og Knud
Erik Særkjær - henholdsvis kommende frednj_ngsinspektør i Århus
amt og politisk ansvarlig for dette område. Jørgen Bang siger
blandt andet, at han rrtror naturen vil blive ve1 modtaget jarntet", og videre at han"'ikke har grund til at tvivle på
politikernes vilje til at I@se de kommende opgaver". K.E. Særkjær mener, at de naturbevarende organisationers frygt for, at
naturen skal 'rkomme i klemme" i amtet, er ubegrundet.
Denne optimisme deler vi ikke helr. Men på den anden side er
vi parat til at give den nye administration en chance. Skal, den
dømmes, må det ske for dens handlinger eller mangel på samme.
l"lenj-ngen med den nye 1ov er at forbedre naturens vilkår.
For
man laver naturligvis ikke en omfattende revision af loven fcr
mange områder
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kår i industrisamfundet. Det kan derfor ikke være rigtigt,
i;cm K.E. Særkjær siger, at "l.oven fø,TsL og frenmest indeholder
administrative forbedringer". Den nye lov rnå gave sig udslag
i et bedre oq mere målrettet fredningsarbejde end hidtil.
Det står arr,tet frit for at opretLe et såkaLdt ,'gr@nt råd,'
med repræsentanter for de naturbevarende organisationer. Et
"grønt råd" skal 'rære rådglvere fortcknikere og politikere
i all-e spørgsmål vedrørende natur 09 miljø. Amtsrådet har ikke
fundet det nødvendigt at oprette et sådant råd. Beklageligc.
Et "grønt råd" vil ell-e:s være i god pagt med begreber som
"nærdemokratirr og "det nære samfund". Begreber som både socialdemokrater og venstre-foIk skulle kunne nikke genkendende tiI.
Men for at politikere og adninistratore ikke skal være i
tvivl: vi skal nok holde et vågent. Øje med, hvad der foregår i
administrationen. DOF-Århus har netop nedsat et fredningsudvalg
til formålet. Og vi vi1 i dette blad og alle mulige andre
steder tal-e naturens sag, og påvise forhold, der ikke er som
de burde. Sku11e administrationen ikke indfri forventningerne
- ikke vore, men lovens - skal vi nok være der. Vær vis på det!
red.
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Intet fredningsarbejde

natur-organi s at j-onerne,
til nytår træder den nye naturfredningslov i kraft. Det betvder
blandt andet, at fredningsplai-ruilvalgene bliver nedlagt, og at deres opgaver i stort omfang bliver
ført over til amtskommunerne. Den
Iokale administratioa af naturfre,iningsloven skal fremover 1iqge hos amterne.
søravnen har snakket med Jørgen
Bang, leder af fredningsplanudvalgets sekretariat i Århus Amt,
om nogle af den nye lovs konsekvenser. Samnen med sine medarbejdere holder Jørgen Bang om få må:
neder "flyttedag", fra den første
januar 1979 er han ansat som fredningsinspektør i Århus Arnt.

uden

tæller Jørgelr Bang, og han fortsætter: - VL skal udtale os om
alle sager, der hai fredningsmæssig betydningr og denne udtalelse skal følge sagen til den poIitiske beshitning i amtsrådet.
På flere områder forhindrer loven,
at naturen "kommer i klernme" ldet administrative spil. Opstår
der uenlghed i teknlsk forvaltning mellem fredningsadministrationen og andre afdelinger, kan
der ikke træffes en administra-

Under teknisk udvalg.

- Selvfølgelig er der både positive og negative sider.ved den
nye ordning, er cr et Ied i den
decentralisering, der har fundet
sted på mange områder, og som indenfor planlægningsonrådet tydeligst er komnet tLl udtryk ved
regionplanlægningen. Fredningsplanudvalgene forsvin_',er altså,
og der oprettes ikke noget råd
eller nævn ti1 erstatning for dern.
Det betyder, at organisationer
som Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet mister deres indflydelse på ptanlægningen.
På den anden side er der også fordele ved at komne ind under amterne, der er en vigtig regional myndighed med store lovområder under
sig. Naturen koluner med i planlægningen allerede fra starten,
og vi ska1 ikke J-ængere tage stllling til færdige planer. Stort set
får vi de samme bef/jelser, som
vi har i dag.
Under amtets tekniske udvalq skal
der oprettes et specielt kontor,
der udelukkende skal arbejde rned
naturplanlægning og administration af naturfredningsloven, for-

JØrgen Bang, den nye fredningsin-

spektør for Århus Arnt.

JI

tiv beslutning, der går fredningsadrninistrationen imod. Spørgsmå1et skal afgøres af politikerne.
Loven sikrer, at politikerne får
information om de naturmæssige aspekter i en.konkret sag til behandling i ministeriet, hvis den
er særl-ig vigtig.
Fredningsnævnene eksisterer stadig og udgør en yderligere sikkerhed for, at der tages hensyn ti1
naturen.
Samme

arbejdspaogram

- Amtet har ansat medarbejderstaben her, og vi skifter ikke sådan
mening ag tloldning fra den ene
dag til den anden. Og det ved po-

Iitikerne godt. Vi fØrer vore ideer med over i den nye administration. Om de bl-iver udført er et
politisk spørgsmål.
- Fredningsplanudvalget har vedtaqet en "Ideskitse til anvendelse
åf naturornråderne i Århus Amt" også kaldt forslag til en "gr@n
råqionplan". Det er vort arbejdsp.ågta* og vil også være det fort- Jeg tror - og har ikke grund til
andet - at vi bliver ve1 modtaget
i Århus amt' som har besluttet,
at den nye fredningsadministration
skal køre videre med ubeskåret
budget. Senere kan der eventuelt
blive tale om at yde flere penge
ti} vort arbejde for naturen og
frilufts 1ivet.

Offentlighed i planlægningen
- Sel-vom de riaturbe?arende organisationer ikk: længere sP-a1 sidde
med ved forhandlingsbordet, så håber jeg på et godt samarbejde med
disse organisationer. Uden dem er
det svært - lræsten umuligt - at
lave et seriøst og konstruktivt
arbej

de .

- Den nye lbv betyder også, at der

konmer mere offentlighecl omkring

fredningsplanlægningen, der skal
fungere efter de samme princj-pper
som region- og lokalp1aner.
Når en plan frernlægges for offentligheden, har de naturbevarende
organisationer mu_lighed for at

indsigelser og alternative forslag til planen. De får
stor betydning som opinionsdannere,
og Danmarks Naturf redningsforening har stadig ret til at rejse
fredningssager på eget initiativ.
- Som interresseorganisation kan
man ikke forlanqe at få ret hver
gang. Men man kan forlange, at
ens henvendelser bliver behandlet
sagligt. Det må ligeledes være
klart, at administrationen på 6n
gang skal være Ioyale overfor politikerne og samtidig give den
bedst mulige oplysning omkring
de enkelte sager. Det er en balanceakt, som jeg tror, vi kan

korune med

| - Naturfredning er et område med
mange modstridende interesser, og
vi er nødt til at tage mange
hensyn.

For stor arbejdsbyrde
Et problem for fredningsolanudvalget har været, at arbejdsbyrden
er for stor i forhold til mandskabet,
- Vi er kun fire sagsbehandlere,
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ning, vi har dog haft omkring 36
store fredninger og arbejder for
tiden med et par store sager. Vi
har også lavet omfattende planer
som for eksempel "Landskabsanalyse
for Århus amt" og oplæget ti1 en
"orrin reoi onn l an " Men vi vi1
gerne have en større udadvendt
virksomhed med information om
konkrete naturproblemer og oplysning orn nogle af d.e områder, som
vi har erhvervet eller rrå nnåa.
måde åbnet for offentlig adganq.
Der ligger opgaver og ideer, som
vi simpelthen har måttet udskyde.
Derfor håber vi, at amtet vil
ql'dtfa

arFroido
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for beflokningen.
Det kan kun ske
ved at stille større Økonomiske
midler til rådighed.

Afhænger af praksis

- Der kan naturligvis være problemer i den nye ordning. l'len d.er er
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afgjort også gode muligheder for
en aktiv naturbeskyttelse og et
bedre planlægningsarbejde. Loven
indeholder også forbedringer på
enkelte felter: de ferske vande,
moser og andre vådområder kommer
under vort regi. Det betyder, at
vi får mere kontrol med disse

meget sårbare og vigtige områder.
- Hvordan den nye 1ov kommer ti1
at fungere, afhænger af praksis,
og dermed af politikernes vilie.
og som sagt har jeg ikke grunå til
at tvivle på deres positive indstilling til det kommende arbejde,
slutter Jørgen Bang.

Grønne Råd er

besværlige

Når fredningsplanlægningen skal ind
under amtet, konner den nye fredningsadministrat.ion ti1 at høre
under teknisk udvalg. "SØravnen"
har derfor snakket med formanden
for teknisk udvalg, gårdejer Knud
Erik Særkjær, Venstre, om den nye
naturfredningslov.
Selvom naturfredningsloven ikke
stiller krav om, at der rundt om
i amterne skaL oprettes såkatdte
"grønne råd'\ med repræsentanter
fra de naturbevarende organisationer, så står det frit for amterne
at oprette sådanne rådgivende
organer.
- Vi har ikke overvejet at oprette
et "grønt råd" i Århus amt. FØrst
skal vi have den nye administration til at fungere, og så kan vi
eventuelt senere overveje om vi
skal have et sådant råd. Men jeg
er ikke så begejstret for tanken.
E redningsplanudvalgene bl-iver
nedlagt for at gøre administrationen mere effektlv, så kan det
ikke være rimeligt at besværliggøre sagsbehandlingen ved at oprette et "gr@nt råd".
Fører linjen videre
- De synspunkter, som Fredningsplanudvalget har stået for, viI
vi forsøge at føre videre i
amtet. Naturen vil komme til at

stå stærkere i p1an1ægtningen,
amtet skal- udover regionplanerne
lave en fredningsplan for Århus
amE.

- Amtsrådet vil tage større hensyn til naturen og de fredningsmæssige interesser, fordi vi nu
har ansvaret, Tidligere har man
ofte sagt, at Fredningsplanudvalget varetager de fredningsmæssige interesser, og så kan vi
varetage de andre interesser. Det
er slut nu. Fremover er det amtsrådet, der har ansvaret - også
for naturen - og vi må sti11e
qingene op mod hinanden, inden vi
tager en beslutning. Så jeg tror
ikke, at den nye ordning vil stil1e naturen dårligere i amtets
nl

rnl

øni

na

- Amtet overtager hele personalet
fra Fredningsplanudvalget, og vi
regner ikke mled, at der skal foretages nedskæringer. Derudover har
vi budgeteret med penge ti1 erstatninger i- fredningssager. Som bekendt har amtet pligt til at udbetale disse erstatninger, men det
er svært at afsætte penge til dette
formål-, fordi vi j-kke ved, hvornår
Fredningsnævn og Overfredningsnævn tager beslutning i en konkret
sag og dermed stiller krav om, at
vi skal- udbetale en erstatnins.
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- Det er selvføIgel.ig rigtigt,
at
ringe de bestående forhold. Men
de forbedringer, loven indeholder,
er først og fremmest en forenkling
af adminj-strationen og sagsbehand:
lingen. I dag skal for eksempel
en råstofsag behandles både i
Fredningsplanudvalget og i amtet.
Efter den første januar skal, den
behandles sarnme sted: amtet.
Fredningsinspektøren i amtet får
faktisk en stærkere position end
andre afdeLi_ngsledere, fordi han
kan sende sin indstillj_nq i en
konkret sag direkte ti1 politikerne j. udvalg efler amtsiåd.

udvalg siåder der tre medlernrner,
der også er medfemmer af amtets
tekniske udvalg. Iqen tror, at vi
er "gode" mennesker, når vi sidder
i Fredningsplanudvalget, og
"onde" mennesker, når vi sidder i
teknisk udvalg. I4en sådan er v!
ikke.
- Det er i den forbindelse også
vigtigt at bemær,<e, at den nye
Iov stifler krav om, at aLle
alle amtets afg6relser skal
offentliggØres. Der kommer med
andre ord offentlighed i plan1ægningen, og det betyder, a+_
der bliver mulighed for at komme med indsigelser ti1 planerne.
Det er i orden med offentliqhed
omkring store sager, men dei kan
også blive til for meser,
- Danmarks Naturfredningsforenino
har også fortsat ret ti1 at incr.a.nke vore afgørelser ti1 hØjere
myndigheder.
- Når det drejer sig om amtets
egne problemer som for eksempel
vejplanlægning, skal Frcdningsstyrelsen godkende alle planer.
Og det finder jeg meEet naturligt, slutter K,E. Særk.iær.

man ikke laver en ny 1ov for at for-

Ubegrundet anqst

- Jeg forstår ikke de naturbevarende organisatj-oners frygL for,
at fredningsplanudvalgene nedlægges, Den er ubegrundet, For man
må jo huske på, at der i fredningsplanudvalgene også er et
politisk flertal.
I det nuværende
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Alt levende i Århus Amt
skal registreres
Alle krybdyr, padder og pattedyr
i amtet skal registres. De enkelte arters udbredelse skal undersøges, ligeså hvilke trusler der
er rettet nod særlig sårbare arter. Når hele materialet foreliqger, skal det samlet i et såkalåt
faunakartotek.
Det er ornitolog Jørgen Laursen,
Brabrand, der igen har et projekt
igang, ?rn formålet rned undersøqelsen siger han: - Der er kun oifentliggjort meget lidt om de enkel_t.e
arters udbredelse, og det er for
det meste af ældre dato. Vi kender næsten intet til flagermusens
udbredelse og ved helIer ikke,
hvor almindelig.den grønne frø
er. Det vil også være spændende
at undersøge, hvordan det forholder sig med en art som odderen,
hvis biotop er meget truet. For
blot at nævnr nogle af de mange
uafklarede sp!ørgsmål, som undersøgelsen kan forsøge at besvare.
lted andre ord: det gæIder om at
få et samlet billede af dyrelivet
i Østjylland. Jørgen Terp Laursen
mener, at undersøgelsen måske også kan påvise særlige be-raringswærdige områder, hvis dyreliv bør
beskyttes.
Mini atlas
Et sådan stykke arbejde er selvfdLgelig for neget for 6n mand,

derfor vil Jørgen Terp Laursen
gerne have, at så mange som mul-igt deltager i projektet ved at
indsamle oplysninger.
Unders@gelsen er bygget op efter
principperne i Atlaspiiojektet,
bortset fra, at amtet er inddelt
i felter å tre gange tre kilometer. Observationerne fra felten
skal indplottes ;--i kortet, og oplysningerne skal- senere danne bag*
grund for udarbejdelsen af udb:edelseskort for de enkelte arter.
- I den forbindelse er det viqtiqb
at få oplysninger om, hvor Ueåterite arter forhæves er eftersøgt,
siger Jørgen Terp Laursen. Han
mener, at udb:--edeLseskort suppleret med oplysninger om, hvor d.e
enkelte arter er eftersøgt men
ikke er registreret, er bedre end
udbredelseskort med bare pletter.
Udover direkte iagttagelse i naturen, mener Jørgen Terp Laursen,
at man med fordel også kan benytte andre indsamlingsmetoder. Såsom
undersøgelse af dyrespor, uglegylp
dyreefterladenskaber af alle slags
og opl-ysninger fra loka1e fo1k.
Der har været stor interesse for
grojektet, og mange har været med
i indsamlingsarbejdet, forLæ1ler
Jørgen Terp Laursen. Men ha.r ,:r
dog stadig interesseret j- a+. få
flere med på ideen.
Henvr-:ndelse kan ske ti1:
Jørgen Terp Laursen
Engdalsvej 67 a

822o Brabrand
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Redekasser
Jeg har i årene J-973-79 haft et
større antal redekasser hænqende
i skove i øst. og vestjyll.tta.
r
begyndelsen var det eqentlig kun
for sjov, foruden at det naturligwis var ment som en hjæ1p til
de hulrugende fugle, som jo mange
steder har vanskel-igt ved at finde redepladser. Jeg boede på det
tidspunkt ved Holstebro oq den
første vinter (I972-731 sårt" ..i.o
36 mejsekasser op. o"-*rul*i"i.j""
gyndelsen spredt ud over mange
smålokaliteter, men da jeg i Ig73
flyttede til Århus fandt jeg hurtigt ud af, at hvis jeg skuIle nå
at tilse alle kasserne i ynqleperioden, var det nØdvendiqi at
koncentrere dem på mindre 6mråder,
og i dag hænger de pånær nogle
ganske få på 2 lokaliteter,
den
ene ca. 7 km. Sø for Holstebro,
den anden ca. 1o km NØ for Århus.
Holstebro-l-okaliteten består af
3 små-l-okal-i-teter, hvoraf de 2
(med 28 og 6 kasser) er temmeliq
ens, Det er et mose- og delvis
grusgravområde ibl_andet små plantager, af nåletræer og en del spredt
antaf

lØvskovsbevoksning med b1a, birk

røn, el og pi}. Desuden lidt gyvel, eg og vilde roser. Den tredje lokalitet (8 kasser) er en æ1dre.granplantage, der er ret
stærkt udtyndet og med en del nvopvækst, mest nåletræer.

Flest Musvitter
Århus. l-okalitetenaer en gammel
løvskov på. I/4 km' med meget store aske , €g€- og bøgetræer og
med en mængde forskellige 16vtræer og buske som underskov de fleste steder som tæt krat. Desuden er er i skoven mange små
09 større vandhuller. Her er ophængt 30 kasser. 3 kasser (heraf
to uglekasser) er ophængt i Risskov, men i en lignende biotop.
Jeg har i Årenes Iøb hængt mange
kassetyper op og pr. I/9 L97B var
de forde]t som vist i tabel L.
Tabe1 2 angiver hvilke fugJ_earter, der har været på besØg i
kasserneide6sæsoner.

tvpe

2
13
3
3
5

- do - , med halvåben forside
trekantede mejsekasser
uqlekasser
træløberkasser
spætmejsekasser, huldiam.: 45 mm

Blåmejse

L4

Sorfmoica

1

Topmejse
Skovspurv
q+rr
PdÅc+i'r+

Tabe1

1

++l

uoen ac rægge
nrrarhå+hi

Af disse har'Musvitten altså været langt den talrigeste med ca.
15o reder, dvs. ca. 25 reder pr.
tr, og det er da muligt at 1ave
en smul-e statistik på tallene

hd

5
7
1

l

Allike
I
Natugle
1
Broget Fluesn. 1+)
Spætme

r)

e

j se

1++)

æg

Tabel

2

for denne art.
Inden vi ser på det, skal der imidlertid siges lidt om de metoder, jeg har anvendt. :
Selvom de fØrste kasser var ,'for
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sjov" noterede jeg forskel-Iige
ting ned når jeg tilså kasserne
i yngletiden. Bla. følgende:
l-)
2)
3)
4)

Arten
Hvor mange æg blev der lagt?
Hvornår blev æggene lagt?
Hvornår kom unqerne ud af
ægget?

5)Hvor mange unger var der?

Det er stort set også de ting
jeg først og frerrunest, noterer
Åaa
hrt^r .14+ å|- tilse kasserri
usYt
ne er blevet lidt mere målrettet.
I begyndelsen krævede dette ret
mange besøg ved kasserne, men
senere hvor tiden er blevet mere
kostbar 09 man får mere erfaring
behøver man kun ret få. Jeg bruger således nu 3 - 5 besPg pr.
kasse i tiden april ti1 juni, og
man behøver som reqel ikke at se
til alle kasserne hver gang. Hvis
man fx. ved at fuql-ene i en bestemt kasse begyndte at ruge for
en uge siden, kan man godt vente
en uge LLI fØr man kan regne med
a der er unger.

Redefaste

IøvrLgE er det mit j.ndtryk, at
fuqlene ikke tager sig af at man
ser til dem hvis man tager det
med ro og farer limpeligt frem.
Både Musvi.t, B1åmejse og Sortmejse er meget redefaste når
først de ruger, hvorimod de øvrige jeg har haft j- kasserne a1l_e
flyver fra kassen når man nærmer
sig,
Når man ser til kasserne få qange kan det dog f6re nogle pr6blemer med sig. Fx. ved bestemmelse af tidspunktet for lægningen af det fdrste æg i et kuld
kan man komme ud for, at den
første gang man ser til kassen
Iigger der en rugende fugl på reden. Hvis den ikke flyver op, må
man som regel gå med uforrettet
s g. Næste gang er der måske pyklækkede unger og ved at regnå
lidt på datoerne kan man finde
det ønskede tidspunkt, idet erfaringen således viser at fx.
Musvitten bruger ca 14 dage på
udrugningen. Forlnden er der ble-

vet lagt 1 æg hver dag indtil ku1det er færdiglagt, hvorefter rugningen straks begynder. I vores
eksempel kan vi sige, at der 2.
gang kassen blev tilset var 8 unger + I æ9, så skal man altså
regne l-4 (rugning) + 9 (lægning
af æg) = 23 dage tilbage for at
finde den dato, hvor det fØrste
æg er blevet lagt. Yderligere
har vi fået den oplysnlng at ægantallet var 9, men der blev kun
8 unger. Det ene æg har sikker
været ubefrugtet, men forældrefuglene kan ikke fjerne hele æ9,
kun æggeskall-er fra r:den, hvorfor
6r'f

anl

do

ra

rzi I

h]

i \rp

l- råmnal

ned i redematerialet af de hur-

tigt voksende unger. Som regel
vi1 man så se til reden ca. 3 uger senere, når ungerne er fIØiaf

{rr

raulan

f^r

å+

ca

nm

åar

er dØde nogle unger i mellemtiden, De vil da l-igge mere el.Ier
mindre forrådnede i bunden af reden sammen med et hav af fuglelopper, som straks springer over
på 6ns hånd r når man rører ved
reden. Enhver som har renset redekasser ud efter en yngleperiode kender disse lopper og ved, at
de kan bide eftertrykkeligt:
Jeg vi1 i det efterfølgende mest
beskæftige mig med Musvj-tterne,
fordi jeg det har det størst,e materiale. Det skyl-des at de fleste
af mejsekasserne har hulIer på
32 - 35 nrm, og her udkonkurrerer
Mus?itten de andre mindre mejser.
Få meter mel-lem,kasserne

Det har jeg dog med held forsøgt
at modarbejde noget ved at hænge
kasserne op to. og to med ret kort
indbyrdes afstand (3 - lon) efter
en hypotese om at hvis der går
salune art i de to kasser, vil dekomme ti1 at overres territorier
Iappe hinanden så meget at den
Det er lykkedes manene flytter.
ge steder, og undtagelserne findes
som regel, hvor der er naturlige
grænser: melLem kasserne, fx. vand,
levende hegn, grøfLer e1. 1ign.
Tabel 3 viser det samlede materiale over antal reder, æg mv. for
sæsonerne! 1973 - 78 for Musvit.
Bemark at der i de to fdrste sæsoner, 1973 og 1974 kun var sat

{3

Tabel nr.

3

I II III
II+IIT'
P),
.r
p, rr
q,
P
P

n
0,
H

IV
ft
!,
ts

n B ts,l qts
A
A
Q
p
p
s

o
tsl

P
o
o
|l
tst q,
ts
3
.i
tE
!Jc)o,!rBheøp,
P
O O
dIrto.rLFBFrtst
troo0,F
7nHEts?nts
q:Jnovg,
otqSCp.F,
nOOP,d

qP
op,
tlo

r|
9i
F

t

4B

q!
o
|l
ts.
F

Fh
E
l)
o

XI

VfI VIII

TX

QF
oc!
nO

5p
ao
OO
Flf

QF
rOUø
tsJd

ip
rq9,
OO
tstci

. o
ts
uo
o o
o P

oo
o,p
oo
tsl O
tsN

. o
H
|16
o o
o U

rt
!,
ts

e .aH roBa
B \q rdH
'q o
rlFl
H
nFi
[||
h
h
!i
o

o
O
tu

Hog!
q
o

3
l-973 Vest

24 22

2 228 202

9

I7 26 9,2 9,5

8,4

1974 Vest

23 2L

2 204 176

t4

14 28 8,4 8,8

7,6

23 I7

6 166 I27

3
0

36 39'7,4 7,2
0 0 7,0 7,0

5,5

?

1A

2

Vest
:.975

ØsE

105

Begge

5s04038
11 11 0 107
16 16 0 I4'7

14

Vest

t9

15

i

ro

ao

Begge

35

31

Vest+

11 5 6 73
t4 L4 0 138
25 I9
6 2II

Begge

Vest

197'7 ØsL
P6dda

3

14

Vest

L978 Øst

Tabel

14

25 19

L9'77 Øst

7-

0

Begge

1976 øst

L97

2 2

6 180

7,0

1 )

q

?

0

2 7,6 9,0

-l

,6

2

0

,qqo?oE

3

A

0

4 9,0 9,2

9,0

163

134

9

20

29 8,9 8,6

7,O

0

142

137

5

0

A

JUf,

ZIL

14

20

4r

0
2
2

32 32 8,2 6,6 3,7
0 2 g,'7 g,g 9,7
32 34 9,3 8,4 7,I

5t
9

lI9 156 8,3 8,3 6,8
.0 'g g,L 9,3 9,2

90

lr9 156 8,6 8,6

141

136
L77

86 19 874 7r8
43 43 0 401 392
I48 L29 19 1275 1110
IOs

1q ? q

5 8,6 8,9 9,6
34 8,7

8

,'7 L7

7

,5

44

Årr

R

1973

VJ

L97

l-97 5

L97 6

l-977

1978

VJ

vø

vø

vø

vø

1

2T

4

L9t3-t6

r97 5-78

VJ

L97 5-7

VJ

I

øJ

kuld
5
6
7

I

8

4

a

9

8

10

9

4
4

1I
I2
I3

1
1

I
3

J1

1.

l-

l2

3

I
I
25 t4
55 ??

I

23

I3

I)

4

22

1

I I

1

1
1
1

5

)

I9

16

31

20

I

1
Iq

t0
L4
4

t_

2L

a
4

25

L7
22

J
4
2

d5

43

44

Fig. I. Fordeling efter kuldstørrelse:
vJ 73-78

vj

6
7

4

4

8

z)

I1A

Kuldstdrre].se

øJ 75-78

I5- t6

5

2

h
z

9

23

13

IO

22

9

L2
13
L7

I

1I

L_.

L:

r

1
1

l

10
14
11
4
2

I

lL.1,o

s:= l,s

tP

" 8.1

6-=

,^"'1

I,q

d= lq

t

Fig. 3 Fordeling efter uge nr:
uge nr.

I6
I7
18

l9

20
2L

iL
H tL
t--'F'F'F

F

ltr t7,8

t^ = t6,t

/= ti,l

b.h,1

10
A

z

I

{l

-&

973
VJ

)

ro Ib.- zz

L7 23.-29
18 30. -o6
19 07.-13
20 14.-20

5

!.o

I97

4

VJ

2

10

zL zt.? z I
zz zd --u3

)a

)q

I97

vø

32

6

I9't

vø

vø

I4

I
4I
71
I7

7
2
2

7

L9 I6

97 3-7

vø

VJ

I

-i1

3

l-4
37
24

6

)

610
24

5
A

1

ØJ

L
7

I

I7
19

24

5
2

I

6

I

1

2
o

t

I
I

1

23

L97 5-7

VJ

1

l

1

zo

I

,1

l_

29 16.-22
31 30.-05

Tabel nr.

q?q

1

)

23 04.-I0
24 II.-L7
25 I8.-24

'I

t9

I7

JA

100

29

51

5

Fig. nr 2 Fordeling efter unger
uge nr.
I

16
L7
18

I

{

t4

7

1

37

I7

r3

24

19

24

2I

4

2

23
24

1
1

25
26

2
o

19
20

6

1

z6
29
30
5a

/tt

tt"L

C:1,2

1t,zlE,s 6.

I

o

lL=ttp 6= a,E

I

46

kasser op 1 Vestjylland.
lerne tr - V kræver ingen sær_
lig forklaring. Man kan ie (I) at
der nogle. år er flere reder i Vest_
jylland entt i Østjylland (herefter benævnt VJ og ØJ) og omvendt,
men det kan meget ve1 skyldes at
mange af kasserne er blevet flvttet som det tidligere er blevel
n.wnt ogf det vil sikkert give forskellige antal reder fra sted til
sted. I s@j1e Ilf ser man at det
er ret få reder, der overhovedet
ikke kommer unger i, men som nederste rubrj-k viser, er det kun
i VJ at sådanne tilfæ1de overhovedet forekonner. Hvad det betyder for ægregnskabet er vist i
søjl-e VI, VII og VIfI. Her ses
hvor mange æg der ikke bliver til
noget, samt hvor de kommer fra.
Det viser sig, at langt den
største del af disse golde æg
staruner fra reder uden ungerrog
ved nærmere analyse af materialet
der liqger tiI grund for tabel I,
viser det sig at det er ikke færdiglagte kuld på 1 - 5 ægr, som
bliver forladt af fuglene. Det
er undtagelsen at et kuld bliver
forladt, når rugningen er påbegyndt, men det er sket, fx, hvis
reden er blevet forstyrret af et
rovdyr.
Ser vi på VJ er der 37 golde æE
i 86 reder med unger, altså I æg
pr. 3 reder er goldt. I ØJ er det
endnu mindre: 1 æg pr. 5 reder.
Disse tal kommer tit at betvde en
del for kuldstørrelserne, såm er
udregnet i IX, X og XI
Søj

IX: kuldstørreise I=
:nf

r'l

rrnaali

r'l +

antal recler med unger
6r
Af ird+r!t1t n Far
rvr hrt,
rrvol mange unger,
der kommer på vingerne, når man
ser på de reder, der overhovedet
korryner unger i.
Tallene for kuldst. 1 svinger fra
6,8 - 9,7 afhængig af år 69 161s6litet, men der er ikke rigtig noget mønster i fordelingen åf ta1lene bortset fra, at man i nederste rubrik ser, at ta11et er noget større for ØJ end for VJ,

hvllket kun kan skyldes at ægantallet i gennemsnit er'&indre i
VJ end i Øj r men det kommer vi senere i.nd på. oe mange golde kuld
spiller ikke nogen ro1le for diskuldstørre1 se
antal
ialt
ånGl.-;EAer TåTE

er et udtryk for hvor mange æg,
der 1 gennemsnit bliver lagt uanset om der kommer unger e11er ej.
Der er en tendens til at tallene
er størst i øJ. DeE skyldes større gennemsnitsægantal i ØJ end
i VJ og desuden kommer de manqe
golde ufærdige kuld fra V,: inå i
billedet her.
XI: kuldstørrelse
antal unger iaLt
antal reder ialt

3=
v/

L

er et udtryk for hvor mange unger
der i gennemsnit forlader hver rede. Dvs. hvor mange unger hvert
par forældrefugle præsterer pr.
rede, de bygger.
Her findes de største udsvinq i
talfene (3.7 - 9.7.). Dog er ta1Let for VJ - 78 (3.7) kun foreldbigt, idet der mangler data fra
et par reder endnu, men det er
ikke sandsynligt, at det briver
ændret meget - dertil er kuldstdrrel-se 2 alt for 1avt, p.gr. af
de mange opgivne 69. Det er bernærkelsesværdigt, at der her konsekvent er stor forskel på Ø,I og
VJ, idet VJ-ta1let altid tigger
noget l"avere end ØJ-ta1let. Selv
i et "godt" år som l_973 kommer
vJ-ta1ler stet ikke op på de hØjder, som kendetegner de ØsLjydsi.e
tal i gennemsnit (9.1). Det nå
simpelthen betyde, at d.er er en
sEørre ungeproduktion i ØJ end
i VJ. Om det også betyder, at der
er en større bestand i ØJ end i
VJ kan rnan ikke sige noget om ud
fra disse taJ-, for det kunne io
fx.. være at den større urrgepr6dukt.ion er n@dvendig fordi åer
er en stor ungedddelighed i efter_
året og vinteren.

Det har tidligere v.eret n.Evnt,
at der var forskel i kuldstørrelsen i VJ og QJ. For at undersøge dette nærmere er de forskeliige kuld sorteret ud efter størrelse og opførL i tabel 4 (der er
kun medtaget kuld som har givet
unger for at være sikker på, at
kuldene har været færdiglagte)
Afbildes disse tal- i et blokdiagram får- man fig. 1
Disse diagraruner antyder, at der
er forskel i kuldstØrrelsen i VJ
og øJ. IsæJ hvi s man sammenligner
årene 75 -78 ser man at de ØJ-ske
kuld (dvs. middelværdierne) er
o.7 æg større end de vestjyske.
Spredningen på middelværdierne er
den samme begge steder, så man
kan vel nok ti.llade sig at sammenl-igne tallene. De vestjyske
tal for 1973 - 78 domineres i hØj
grad af 1973- resultaterne (tabel 4) som var et extremt godt år
efter vestjyske forhold (se også
tabel- 3) Da der mangler data fra
Øl tor denne periode, er det vanskeligere at sammenligne tallene
umiddelbart.
Man må naturligvis være forsigtig
med at sammenlignr tal i et så en
tydelig tendens, at det er værd
at gå videre med sådanne undersØgelder. Grunden ti1 forskellene,
skal uden tvivl- sØges i at det
er to forskellige biotoper, der
sammenlignes. Den vestjyske 1oka]itet er som mævnt mest nåleskov og den byder antagelig fugl-ene mindte fødemængde end den
meget frodige østjyske Iøvskov.
Det sternmer også med engelske
undersøgelser_, hvor kuldene er
ca, 1 æg mindre i fyrreskov end
i egeskov.
Unøjagtige datoer
Det sidste forhofd jeg har undersøgt er æg]ægningstidspunktet og den mest rimelige må1 for
dette er vel-. nok tidspunktet for
det første ægs l-ægning. Som det
tidligere har været nævnt, kan
der være visse vanskeligheder ved
at bestenme datoen nøjagtigt.
Den nanneste situation opstår

når man kommer til reden mens
æglælningen står på. Det kan man
l-et se, for når et æg er lagt
dækker hunnen meget omhyggeligt
de allerede lagte æg tj-l med redemateriale inden hun flyver fra
reden igen. I så tilfælle træl<ker man bare antallet af æg fra
datoen, og man har da det ønskede
tal. Ligeledes kan man også let
se om rugnj-ngen er begyndt, for
træffer man overhovedet reden uden
at'6n af de rugende fugle er hjemme er æggene ikke dækket ti1, idet fuglen kun er væk meget kort
tid.
De efterfilgende data må derfor
n@dvendigvis væle behæftet med
en vis usikkerhed, som dog kun
i meget få tilfæl-de overstiger 2
dage (det kan ske hvis man først
opdager et kuLd unger så sent,
at det er svært at afgøre deres
alder) .
Tabel 5 viser fordelingen af datoer for det første ægs lægning
i kuld både fra vlog ØJ, og der
er også medtaget ku1d, som-senere
viste sig at være golde.
For at fØre den grafiske fremstilIing af resuLtaterne mere overskuelige, har jeg inddelt yngleperioden i uger med den nummerering
kalenderen har. Da ugenumrene
hrrår+

år

fI\r++ar

qin

Åan

ana

al-

ler anden vej i forhold til datoerne, har jeg valgt 1973 - nummereringen som "standart" idet
den meget godt svarer til et gennemsni"t af de muligheder ugenumrene i forhold ti-l datoerne kan
^n+råda

i

ciafisk tager tallene sig ud
pa rJ_q.2.

som

Efter disse diagrammer skal man
nok være varsom med at udtale
sig om hvorvidt æglægningen begynJer tj-dligere det ene sted end
det andet. Der er ikke ret meget
forskel på middelværdierne, og
der er som sagt en smule usikkerhed på nogle af måIingerne. Der
er en lil1e tendens til at ægl-ægningen starter lidt tidligere
1 VJ end \ øJ (o.3 uge = ca 2
dage)

.

Tager man imidlertid

resultaterne
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ud fra L977 og 1978 tegner bil_Iedet sig noget. klarere, selvom der
er tale om ret få observationer
(fig.3). Her ses det at de vestjyske kuld ligger tidligere end
ite østjydqkpr når rnan sammenligner
dem år for fr (henholdsvis o.8 og
o.7 uge svarende til knap 6 oq 5
dage). Men det ses også,-at, dår
er forskel på de to år idet 1977
generelt har tidligere kuld end
1978 (forskellen på de to år er
o.9.svarende til ca. 6 dage). Det
kan antagelig henf@res ti1 forskellige vejrforhold de to år
(hvilket igen er afgørende for insektproduktionen, der igen afgør,
hvornår 'ler er fØde nok til at
hunnerne kan begynde at lroducere
æ9.
I forbindelse med fLg. 2 skal det
bemærkes at der for VJ 73 - 7g
med en stiplet linj_e er antydet,
at de kuld der er påbegyndt i uge
23 og fremefter muligvis er 2.
kuld, ihvertfald er der en pæn
top i uge 26, som kan underiygge
dette. Kuldene fra uge 23 - 25
kan muligvis også være lagt af
fugle, som har ogivet eller har
fået @delagt 1. kuld tidligere
på året.
Der har indtil nu ikke været
n.svnt noget om de andre arLer,
der har været i kasserne, men det
skyldes som tidligere nævnt, at
materialet er for Iille til at
blive behandlet statLstisk. En
enkelt tLng skal dog nævnes i forbindelse med de ovenfor nævnte
forhold.

Æg1ægning den 8. april
Æglægningstidspunktet for de

små

mejser viser tendenser i retning
af at Blånejsen starter æglægningen samtidig med Musvitten.
mens både Sortmejse og Topniejse
kan begynde betydelig tldligere.
således er det ikke usædvanligt
ae de to arter har nyklækkede
unger, når Musvitten begynder æglægningen. Rekorden indehaves af
et par Sortmejser, som i 1973 begyndte at lægge æg d. 8/4. Der
blev ialt lagt lo 4 t og de blev
al.Ie udruget.
Endelig skal det også nist/nes, at
der aldrig har været hverken Sort-

mejse eller Iopmejse L kasserne
i ØJ, mens B]åmejsen har været

begge steder. Her er vi så frenme
ved de ting som kunne gdre en så-

dan unders6gelse bedre. Først

og

fremmest må man have mange flere
observationer fra begge steder
09 desuden er der flere ting,
som vi1le være interessante at

få oplyst noget om. Bla. om det
er de samme fugle, der bygger rede i den samme kasse flere år i
træk? og flyver ungfuglene væk
fra området b1ler yngler Ce i det
samme område, de selv er opvokser
i? I hvert fald det første forhold har jeg en mistanke om qæ1.der for-flere ynglepar, idet jeg
b1a. 2 år i træk i den sarnrne [.aÅse fandt en Musvitrede, udført
af det sarune besyndertige materlale: juletræsgtimmerl Det skulle være noget af et tilfælde om
det var to forskellige par, der
havde fået den samme glimrende
id6 med at ligge i en sådan sØlvpapirsrede 1 den setvsamme kasse,
når der tilmed var fl-ere ubeboede
kasser i den nærmeste omegn.
Nogle af disse forhold vil_le man
fx, kunne lØse ved ringmærkning
af både forældrefugle og ungfugle
- det ville uden tvivl give rnange
interessante oplysninger.
Samqrbejde

I øvrigt ville det frenme undersøgefsernes kval-itet hvj.s man kunne få organiseret at folk fra
forskellige egne af landet stak
hovederne sammen om de resultater, de hver især måtte ligge inde med fra deres egn, fordi det
er meget tidsrøvende at sku11e
tilse så mange kasser flere stedef langt fra hinanden, at datamængden blivei tilstrækkelig
stor, så det vil jeg hermed gerne opfordre ti1.

Jens Arntkjær
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Da Brabrand

var natur

En tur rundt om Brabrand SØ er på
6n gang en dejlig og forstemmsnl
dende oplevelse. Søen er et ene-

stående rekreativt område for befolkningen i Århus. Kun få steder
har man naturområder af samme kval-itet nær de store byer. Men natur er der efterhånden ikke meqet
af, området omkring Brabrand Sf
får mere og mere karakter af et
vill-akvarter. Brabrandstien minder til forveksling om en cykel09 gangstj_ i en almindelig park.
Hele nordsiden af SØen er plastret tiL af bebyggelse, heIL ned
til stien, og på sydsiden bliver
Stautrup betænkelig stor. Enkelte
steder bygges der på begge sider
af Brabrandstien, selvom det uar
meningen at hol_de området fra stien og ned til søen frit. Og der
bygges stadig. f soruner rø9 endnu
et stort antal højstamnede bøgetræer til fordel for fl,rre parcelhuse. De gaml-e Konstantinboigenge
er udlagt ti1 produktion af qræåplæner. Den nye motorvej har gennemskåret Høskoven og då frodige
enge ved DØde Å.

'Få fugl-e
Det er ikke mange fugle, man får
at se på en tur rundt om Brabrand
Sø. Men alligevel en dejlig tur.
-Sådan har det ikke altid iæret.
Brabrand SØ er umiskendelig forandret siden min barndom, op til
begyndelsen af trediverne var søen
omgivet af store, brede og frodi9e enge, der havde en meget rig
fauna og flora. Siden er det gået
meget til-bage, fort,'lller Thorvald
Kjær. Thorvald Kjær er g4 år, oq
som han selv siger ,'et barn af Brabrand Sø". Født og opvokset
derude. Han er en af de få ,,qamle" ornithologer - der endnu er
tilbage - og som har kendt Bra;
brand SØ og fugle- og dyrelivet
omkring den igennem hele dette år-

Sø

hundrede. Han har været vidne ti_l
de forandringer, der er sket med
søen. Thorvald Kjær er stadiq

aktiv ornitolog, så sent som i
sonmer var han en tur ved Brabrand
Sø. Mange kender Thorvald Kjær,
om ikke andet så fra hans bØger
om ornitol_ogiske emner. Han er oq_
så idemanden hag Brabrandstien, Cer på hans opfordring blev anlagt som beskæftigelsesarbejde
i begyndelsen af trediverne.
Brabrand SØ har i lpbet af få årtier totalt skiftet karakter, siger Johannes Knud.sen. Han er noget yngre en vennen, Thorvald
Kjær. BIev for få år siden pensioneret og har sid.en, han vendte tilbage til Arhus i midten af
trediverne studeret plante- oq
fuglelivet ved Brabrånd Sø. Ai uddannelse er Johannes Knudsen botaniker, og han har blandt andet
Botanisk Have på sin samvittiqhed,

Thorvald Kjær. - Det er gået meqet
tilbage siden trediverne.
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En oktober-dag mødes Søravnen med
de to venner has Thorvalcl Kjær i
Stadionall6 for at snakke Brabrand
Sø - o9 meget andet. Thorvald Kjær
har lavet kaffe og fundet cerutterne frem.

Uberørt indtil trediverne.
T.K: - Va'ndstanden er ve1 sunket
ned omkring 6n meter siden 193o.
Dengang blev engene ved Ddde Å
og de øvrige engarealer oversvømmet hver vinter. Det bliver de
ikke mere. En meget fin biotop var
det, med nange vadefugle - specielt Brushøns, Dobbelt Bekkasiner,
Viber og Rø:.ben. Om vinteren var
der meget store flokke af svimneænder i søen. Det var i det hele
taget et meget fint vådområde med
alt, hvad en ornitolog kan @nske
sig
- Engene ved DØde Å var tidligere
et af de bedste fuglesteder ved
søen med masser af rastende vadefugle og ænder. Selve søen var omgivet af en mægtig rdrskov, og
i søen var der mange sivpolder.
J.K: - De meget våde enge gav fine væl<stbet.ingelser for mange
forskellige planter: Engblommer
og Engkabbelejer og forskellige
Johannes Knudsen

arter af gøgeurt. Et fint sarnmenspil nelIem flora og fauna.
T.K: - Op til begyndelsen af trediverne skete der ikke noget derude. Naturen fik l_ov ti1 at passe sig selv. og der kom ikke ret
mange mennesker. Engene lå udyrkede hen og b].ev brugt til græsning. I{en så skete det. De første havekoionier blev anlagt, engene blev dræ::,et, og der blev bygget en del huse omkring Brab::and.
Dermed var den udvikling, som vi
i dag 6er resultaterne af, begyndt.
Efter krigen gik det stærkt. Flere huse, afvanding og inddånning.
Området omkring Brabrand SØ skiftede karakter: fra bondeland ,Lil
by.
- Det var også i den periode, der
blev anlagt et rostadion. En de1
af de mange sivpolder blev fjernet, og uroen på søen voksede. Brabrand S@ blev pludselig et sted,
hvor der kom mennesker, og det har
selvf@Ige]ig skabt nogle forstyrrelser, der har haft uheldig indflydelse på fugle- og dyrelivet.
J.K: - Dengang fandt man alverdens
blomster på markerne og i engene.
Men efter industrialiseringen
i
landbruget, blev markerne steriliseret, og afvanding forandrede
de frodige enge til produktive
kornmarker.
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- Først bebyggelse, så havekolonier og det moderne landbrug. Dermed var Brabrand SØ's -skæbne be'.
seglet.
T.K: - lret er gået meget tilbage
siden trediverne, og det tror da
pokker med de forandringer, der
er sket. Antal-let af vadefugle
er stærkt reduceret, og der er kun
gan;ke få arter titbage. Der er
stadig rastende Troldænder og Tafr
felænder tilbage i søen, men ikke
tilnærmelsesvis i de mængder sorn
tidligere. Generelt gældår, at antall-et af arter er gået tilbage,
og at der er færre af de få, der
stadig er tilbage.
J.K: - Enig. Se på floraen. Vorherre bevares. Der kunne laves en
meget lang liste over de arter,
der er forsvundet i l-Øbet af de
sidste 2o år. Det skyldes f/rst
og fremmest forandringer i iand_
skabet-. sprøjtenidler, men også
at folk tlar trampet ned for iode
og plukket blomster, som det var
et gartneri. Brabrand SØ har fau_
netisk og floristisk
ikke kunnet
holde til det pres, den har været
udsat for. Den dimentrale modsætning ti1 Brabrand Sø er Kasted
Mose, der ligger som et stvkke
uberørt natur.Næsten da. Dåt er
en fantastisk værdiful_d biotop,
og man kan forestj.lle sig, at Bra_
brand Sø havde været noget lignende, hvj-s altså ikkel

Lappe på naturen

T.K: - Jeg er meget bekymret for
den stadig stigende færdsel - med
a1le slags køretøjer - på brabrand-

stien. Politikerne taler om at ,'modernisere" stien, så den kan b1ive mere rekreativ. Men det er vigtigere at redde de rester af naturen der er tilbage.
J.K: - Selvf@lgelig skal folk have lov ti1 at færdes i naturen.
Man skal bare være klar over, hvil*
ke konsekvenser det har for naturen, når man lukker manfJe mennesker ud i den. Det må man taqe
hØjde for i planlægningen. våd
Brabrand Sø er det for eksempel
meget vigtigt,
at færdslen b1iver begrænset til kun at omfatte
stien. Engene skal være så fugti-

ge at folk lader være med at få
ud i dem. Ved hjæIp af beplantning kan man aflukke områder helt.
- Fornuftig planlægning kan tilgodese naturen og befolkningens
rekreative interesser.
T.K.: - Du har Sikkert ra+ i å+
et område som nr"ilrJiå iå-=iår-'
forbedres og sikres gennem botanikken. Men vandstanden skal-

også hæves.

J.K: - Vi kan lappe på noget af
det, der allerede er ø1dclådf ^d
vi åa samtiåA-;;,;;"å,ål-åi'aåi
ikke bliver bygget mere omkrins
søen. Det er svært at genskabe naturværdier, men jeg tror, at det
kan lade sig gøre. Man kan io
altid plante nogle træer. påt vanskel-igste bfiver afgjort at gøre
engene fugtige igen. De skal_ måske pl-øjes opr 09 et par pumpeværker skal- naturliqvis standses.
Dq søen var natur

T.K: - Det er godt nok altsarunen.
Men i den sidste ende er det afhængig af tt"votr mange penge Århus
kofiunune vil' ofre på at reparere
Brabrand SøThorvald Kjær og .Tohannes Knudsen
har snakket et par timer, og de
har været langt omkring. Fra Thorvald Kjærs tur til Gambia for nosle år siden, over Brabrand Sø ,ril
dengang da man tog på cykel ud i
naturen. Efterhånden er det tid
for Thorvald Kjærs middagss@vn,
oq han finder et par glas og en
portvinsflaske frem. Kan du huske,
Johannes, dengang Brabrand Sø var
natur. ,fo, Johannes Knudsen kan
godt huske, hvordan det var.
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Natur og turisme
på Anholt
Betragter man Darunarts naturområder, optlager man hurtigt at
kun få virkeligt store samnenhængende arealer henligger beskyttet ved fredning. Flere af
disse er mere eller mindre lukket
for almenheden, det gælder Tipperne, Vejlerne, Hanstedreservatet m.fl. På Anholt findes ',Ørkenen" som udgør et areal på l_4oo

ha. med offentlig adgang. Har
man først en gang været i Ørkenen er man ikke i tvivl om at

dette er et helt specielt naturområde, der er helt enestående i
relation til Darunarks iøvrigt
kul-tiverede natur. Man kan her
især finde dyre-og plantearter
som er tilpassede enten til stærkt
kystprægede og /de beliggende ste-
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Når der er ro på stranden, kan der hvile flere hundrede sæler.
der, eller til (- om sonmeren)
også mere talrigt her end noget
meget varme og tørre områder. Si1andet sted i Danmark. Spættet sæ1
demågen findes som karakterfugl
og GråsæI har al-tid optråat i
i Ørkenen, i en ideelt beliggenstore mængder langs Anholts ufor. de bj.otop med store havområder
styrrede kyster. I LSoo taIlet
til alle sider. Derfor findes den
.. fandtes GråsæIen J- tusindvis, men

p. gr.a. menneskets efterstræben
blev den udryddet, så GråsæIen
nu er uhyre sjælden i Danmark,
faktisk er AnhoLt det eneste sted
hvor denne art i dag ses jævnl-igt
men altså kun i snå tal. Spættet
SæI som p.gr.a. sin mindre afhængighed af l-andområder bedre
kan tå1e turisme og anden menneskefig adfærd, findes i dag i antal på op imod 15o, enkelte gange
flere. Det er en meget væsentlig
de1 af Kattegats bestand af Spættet Sæ1, der finder deres livsvigtige rasteplads ved Anholt.Markpiberen, som er en sjælden ørkenog steppefugl, yngler netop i Ørkenens mest tørre og sandede steder, i koncentrationer der langt
overstiger hvad der ellers findes
i Danmark.

Rigt..dyreliv
Entonologer besøger hver soluner
Anholt og undres over det rige ogt
interessante insektliv, således
er der flere insektarter sorn på
Anholt har deres eneste eller eneste hyppige clanske forekomst.
Man kunne bl1ve ved med at nævne
spændende zoologiske fænomener
fra Ørkenen; om efteråret rj-gt med
gæs og rovfugle, vinteren havørne
og ænder i tusindvis, foråret rovfugle og hundredetusind småfug1e
på træk. Fredningen af Ørkenen
stammer tilbage fra 3oerne, hvor
et pkt. i kendelsen er at vegetationen skal- hol-des nede og Ørkenen således aldrig må vokse tiI
med traditionel-l-e fyrreplantager.
Intet er der sket for at holde
vegetationen nede i de henved 4o
år Ørkenen har været fredet. Især
i den vestlige de1 af Anhol_t breder fyrreskoven sig - ved selvsåning - fra morænebakker Nordbjerg
og Sønderbjerg mod øst. Til gengæld vantrives den øvrige, mere
naturlige under ul-ovlige motorkørsler, som i høj grad finder sted
i sommermånederne. Den slarsomme vegetation af især Sandskæg,
Sandstar og Revling ødelægges, og
hjulsporene står tydeligt i mindst
2o år, inden vind og plantedække
fjerner dem. Flyver man over øen
en dag med klart vejr, ser man et
utal- af tilsyneladende formåIs16-

se hjulspor. I fredningskendelsen
for Ørkenen står der, at bilkdrsel kun er tilladt i to spor og
kun af beboerne på ryrgården på
Totten. Ikke destro mindre ses
bilkørsel i kl-itterne og på de
store ind.sander dagligt i perioden juni-august.Særlig "Anholtjagtvæsen" ynder at holde safari
i deres jeep på d.e fredede arealer.Desværre må man sige at skiltningen om fredningen er så dårlig,
at folk på det nærmeste er undskyldt i deres uv.idenhed. fngen
steder møder man skilte som orienterer om hvor man må gå og k@re,
ikke engang i Flakket som er totalt lukket for almenheden. Man
kan sige at de fire franskmænd,
som havde skubbet deres Citro6n
2CV gennem ørkenen - de otte ki*
l-ometer ud tiI Fyret og som måtte
skubbe bilen hele vejen tilbage
gennem sandmil-erne, var dårligt
informeret om Ørkenen. Men sommergæsten gennern mange år, som
kører L sin store terrængående
bil langs stranden ud til Fyret,
kan ikke undskyldes, fordi han
bestemt kender fredningen.
Den sparsolune vegetation øde1ægges, men dyrelivet generes også
betydeligt. Bilsporene gennem
Sildemågekolonierne rnellem red.er,
æg og unqer vidner om Sildemågens
trængs1er. Sel-skabet i bi1 som
har valgt at spise deres frokost yderst på totten medens sålerne kaster sig i vandet og skrant
forsvinder for resten af dagen,
fortæ11er om Spættets Sæ1s forstyrrede 1iv.

Saltvand

s

indsprØ j tni ng

Flakket, sorn - i modsætning til
Ørkenen - er fredet mod almenhe-

dens adgang, er et stort salt-

vandsindsØ-område, af stor værdi

for fuglelivet. Jævnligt i de
store storme (sidst d. 16 september) overskylles klitternå af
havet og frisk saltvand fornyer
strandsøerne i Flakket. Denne saltvandsindsprØjtning fra havet sker
helt naturligt og området har,
bortset fra lidt rørskær, henlioget uberørt i de 7o år det har
eksisteret. Det salte vand sikrer
en bestemt f1ora, der igen sikrer
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Der er færdselsforbud i ørkenen
bestemte fuglearter,

som i dag er
truede. For ti år siden ynqlede
der i strandengene store mængder
af vadefugle sorn K1yde, Brushane,
Alm. Ry1e, Hvidbrystet præstekrave- som alle er forsvundet.RØdben,
Vibe, Havterne, Dværgterne og Knopsvane ynglede også tidligere langt
talrigere end i, dag. Hættemågekolonien er ligeledes forsvundet
helt i de sidåte 3-4 år. Den samme nedgang har været tilfældet
for trækfuglenes vedkormnende.
Mange grunde til nedgangen kan
nisvnes: losseplads ved siden af
det fredede område. Henfald af næring i søerne (som f6lgg heraf).
Tilgroning af de lawandede områder med r@r (bIa. som f@lge af de
to foregående). Intensiv jagt af
et stort jagtselskab. Øget turisme p.gr.a. manglende skiltning
af fredningen osv.
Generelt må det afvejes, at området glimrende kan tåle lidt færd-

seI af turister

sammenlignet

med

den skade" jagten udøver. Jagten
skrærnner vildtet hel-t væk fra 6-

tn- eller i heldigste fald til

kenen.

Ør-

Ørken camping'

Anholt runmer også skove, dvs. fortrinsvls fyrreplantager plantet
af Hedeselskabet. Her findes Skovsneppe, Vendehals og Natravn +
masser af småfug1e. På den syillige del ligger Hermannsgave hvor
Skovhornuglen en qang imellem forsøger på at yngle - desværre sjældent med succes, da den er nabo
tiI campingpl-adsen "Ørken-camping".
Denne teltplads - som det egentlig
er - opretholdes på dispensation,
Ldet man gPr forslt; på at få stoppet lejren. Fra Spnderbjerg ti1
Hermannsgave er der et sjældent
svinerl, fordi pladsen ikke er

f,f

afmærket, ingen toile-uter e1ler
vand herr- så folk bruger plantagerne... fngen renovation - 1ra-

pir flyder overalt - specielt toiletpapir. BilkØrsel sker i et utal
af spor igennem llzngen'. At Ederfuglen har været istand til at
hol-de stand her, kan kun skyldes
at den har unger inder. :uristinfernoet dukker op.
Anholt har undergået en turistrnæssig eksplosi.on de sidste fem
år. Omkring f5.ooo turister besøger hver sonmer Anholt. De kommer i egen båd, med færqen, ruteC1,,
r1-^11^^-^!
r ty, earer
egec rly.
De kolrune.r
fra Darunark, Sverlge og ifcrtrinsvis) Tyskland,
.qnhoft Ay som kun har ]3o faslboende ryster bogstaveli_g tait
når de tyske turister kOrer igenrem med deres Mercedes eller iår
faldskærmsklubben fox 37 rte sans
den dag oåny starter fra flyvepiadØens fremtid bliver beseglet i
nærmeste fremtid hvor der vil kom-.
me en principiel godkendelse fra
MiIirÅminiqtcriol-

iI

1.
e4r

vy!Prerre

^nfdralca

åf
s!

2oo nye soruoerhuse l-angs Byen og
Sønderbjerg. I @jeblikket hvor
øen nærmest kvæ1es i turisme er
der ca. l8o sofimerhuse spredt over
den vestlige de1 af Øen. I"lan har
fundet det nØdvendigt med en for-

dobling af antallet af sommerhuse
for at det kan betale sig at bygge byt e1værk og nyt vandværk.
Som situationen er idag har der
været generelt afslag på byggetilladelser siden 1972. AIligeve1 dukker der nye huse op hvert.
år. For hØrer man sig om hvordan det er gået til, får man forblonmet tal-e om gamle bygge-servitutter og hævd på jorden. Der
er ogiså eksenipler på at grunde
ved ejerskifte pludselig har kunnet få byggetilladelser. Jeg antyder blot. at der foregår m6rklagte ting i kulisserne når de
velhavende turister vi1 have byggetilladelser.

di @en i sommermåned.er er udstvret med en politibetjent
fra fåst]andet. Alle kØrer pligtskyldigt
med sry:thjelm og sikkerheåsseie
pa den 5 km lange vejstrækninc.
Ivlen overtrædelser af fredninqibestenunelserne, som e:- daql.i
kost, bliver s jæl_dent eli;r : lcirjq
taget al-vorligt:
Nv campingfpl-ads

i{vis pianerne om 2oo nve sonunerhavnen rned en kapacitet på 2oo
campingenheder blj_ver realj.ser:et må Anholts natur sikres vderiigere. Dette kan ske I) ved tillægsfredninger af sælernes cpiroldsste,ler, 2) ved ski.f tnincr o.r
anden offent.liggørel_se af fråd-"'
ningskendelsen hel_st suppleret
med oplysninger om natuiån 3) veil
opsyn med de fredede arealer især
med hensun til bilkØrsel og uiov1ig teltning. På Anholt henllqser:
kanpenaturområder (dansk måleiiok)
med offentfj-g adgang og med e!
stort turistpres. Dette kræver et
særligt ansvar af fredningsmyndj.ghederne, :for at naturen ikke lider
overlast. Det positive i at naturen er offentlig tilgængelrg,
må suppleres med opJ-ysni_ng om naturen og sikrj_ng af specielt sårbare steder.
huse oE om en ny camoiirgp.lads ved

Folder på tvsk
Et lille forsøg på at redde den
mest udsatte natur, har Dansk Ornithologisk Forening i år medvirket til, idet den har bidraget
ti1 financieringen af 5ooo foldere på tysk og dansk, som fortæl1er om hvad man skal passe på når
man færdes på Anholt. Folderen bør
læses af alle som besøger Anholt den kan dels rekvireres fra Dansk
Ornithologisk Forening og dels
fås i alle butikker, kiosker etc.
Då Anhol-t.

FredlØs fredning

aIle dj-sse mange urimeligheder synes Anholt måske at iorekomme som et lov1@shedens paradis. Det skal man ikke trol forMed

Mads-peter lleide-Jørgensen
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Vadefugleforekomster
i Århus amt
I Søravnen 2t'17 skrev Fleruning
Christensen og undertegnede noget om Vadefuglegruppen og hvilke aktiviteter den skulle udfdre
i det korunende intenslve år 1978.
det var samtidig ment som en opfordring til at folk kunne melde
sig til at deltage, da vi havde
hårdt brug for hjæIp, hvis vi
skulle gøre os forhåbninger om
at vi kunne dække de i Søravncn
2277 nævnte Iokaliteter.
Reaktionen udeblev, hvilket kun er
at beklage. At tællingerne alligevel kom til at forløbe næsten plannæssigt, skyl-des ene og
alene en fantastisk indsats af
de faste tællere, samt en kærkomrnen håndsrækning fra flere
"udenforståendei', dvs. personei uden nogen egentlig tilknytning til Vadefuglegruppen.

Dækninqfen

Med bevillingerne

fra Verdensnaturfonden til månedlige f1ytæIlinger i Vadehavet, har det
såIedes også været muligt at få
dækket høj -sandenerhvor bI.a.
store mængder Strandskader raster ved h@jvande. Disse, indtil
nu 6 flytæIlinger, 1 pr. måned,
har i kombination med tidsmæssigt tilsvarende landtæl1inger
fra Skallinqen til grænsen givet

fantastiske resul-tater. De viser

hvordan koncentrationen af vade-

fuqle stiger, efterhånden som de
enkelte arter indleder på trækket
mod de arktiske ynglepladser.
Specielt i april og maj måned
står der fantastiske koncentrationer af vadefugle, som skal
have opbygget et energidepot til
den energikrævende flyvetur til
bI. a. Sibirien. Man kan urniddelbart forestille sigt, hvilke katastrofale føIger en ændring af Vadehavet vil medfØre, når man tænker på de mængder ande- og vadefugle som benytter området til
"tankstarion". Deres olie og benzin er bare krebsdyr og snegle.
Ud over det fantastiske vådområde vi har i Vadehavet, må vi
i denne sammenhæng ikke glerune
det øvrige l-and. Her er mange
fantastiske fornemme lokaliteter i mellem de over loo, som er
dækket en gang om månedei'r her i
det første halvår. Nok er kendskabet ti1 landsdælcningen som
helhed lil1e, men vi viI al1igevel vide at det er meget få egentlige svipsere .ler er imel1em.

Hgr i Århus amt bar vi dækket
l-o l-okaliteter, samt en enkelt
efternØler som først kom ti1 her
i juni måned. Lokaliteterne som
dækkes fremgår, af kortet og man
vil bemærke sig et par ændringer fra det oprindelige kort
som vistes i SØravncn 2:77.
Nordsiden af Mariager Fjord er
indgået i den dækning som foretages af Nordjyllands Amt. I
stedet tog vi os af Ivlariager
Fjords sydside. Fornæs lykkedes det ikke at skaffe dækning
til i 1978. Hov Røn kom med ved
en fejltagelse, da den ikke var
tænkt dækket. Søby Rev udgik,
eftersom Ternegruppen optælIer
ynglefugle på revet, og vi således gennem dem kan få de nØdvendige oplysninger om rastende vadefujle.

ot Mariager Fjord
o2 S@dringholm
03 Grund Fjord
04 Begtrup Røn
o5 Tved phoved
5a Skødshoved
06 Brabrand Sø
o7 Kysing Fjord
o8 Stavns Fjord
09 Splidsholm m. m.
1o A1rØ m. m.
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Skemaet viser ddcningen i Århus
Amt. Splisholm m. m. dælcker:
Splidsholm, Horskår, og Kalsemade Rev.. A1rø m. m. dækker:
Alhale, A1rø poller og Lerdrup
Vig. (x)angiver dækning fØr den
1o. el1er efter den 2p. i måneden. x angiver at dåkninqen
Iigger i perioden lo.-2o i måneden. Hvor intet er angivet
mangler dækningen.
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Totaltallet for hele landet er
afrundet ti1 nærmeste fold af
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delige.Ryle taltes i maj, når

Her skal brlnges nogle resultater, så læseren kan få et indtryk af de vadefuglekoncent.rati_
oner der befinder sj_g i Danmark
i perioden jan.-juni f97g.Specielt er der interessant meå resultaterne fra Århus Amt.
Jeg skal ikke kommentere resultaterne, men kan nok ikke helt
undgå at blive revet med når vi
kommer til maj måned., Lil1e Kobbersneppe, Atmindel-ig RyIe og

medet mere.
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Amt, og sidst er vist det samlede månedlige antal vadefugle i
Århus Amt.

2.

Vibe

Århus

lun.

Dailnark i alt Vådehavet Øvriqe land Århus

februar

TABEL

maj.

Århus Amt kunne fremviså 17ooo:
Det er bare et par af de tanker
som undertegnede, og med miq
sikkert mange andre vadefuqietæl1-ere gør sig, når de siåste
nye resuftater er på vej.

Resultaterne
Det mest spændende er resul-taterne: Hvor mange vadefugle ta1tes i marts? Hvor mange Almin-
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4.ti1fæliligt valgte arrer, som
viser forekomsten uden for Vadedehavet. Her er mulighed for at
9c!$!!$\@!4
Øvrige land
Århus Amt

ja.t,

beregne forholdet mellern antal1et åt f. eks Rødben i Århus Amt

og det øvrige land (excl.Vadehavet).
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januar 1978, Århus Amt.
Artllokalitet

nummer ol o2 o3 o4 o5 o6 o7 og o9 Io total
Dobbeltbekkasin
3
3
RØdben
3
3oo
303
IslandskRyle
3
I
4
Alnindelig Ryle
3
3

#

For at vise vadefuglenes placering i Arhus Amt, er udvalgt to
Ivla

af de seks måneder, hvor arterne
er opstillet lokalitetsvis.

j 1978, Århus Amt.

Art,/Lokalitet nururclr ol o2 o3 c4 o3 o6 o7 og 09 1o total
,
Vibe
45 50 22 35 22 50 60 6 20 25
335
Sto! Præstekrave
23 50
6
3221o96
Strandhj ej 1e
'5Lo27I
76 18o
Hj ej le
2
60
4 500
4562
Stenvender
1
I
Dobbeltbekkasin
2
6
16
Enkeltbekkasin
'2
Stor Regnspove
18
110
Lille Regnspove
2
5
7
Stor Kobbersneppe
11
Li11e Kobbersneppe
66 4oo 3000 3470
SvaIekli:ie
11
Tinksmed
225
27
Rødben
13 85 4I725 1o 12 18 1o 2o
214
ll
SortkLire
2
Hvidklire
925432
43
lludderklire
L226l-219
51

fslandsk RyIe
Almindelig RyIe'
Klyde

Stor vader sp.

I

1475 6000

10
10

6

2 1500 8000
2LA1038

1

L6977

f0
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LokaLiteternes numre kan ses på
kortet over vad.efuglelokaliteter i Århus Amt.
Resultaterne'fra måj viser tyde*
ligt, at der her i amtet findes
særdeles bydynningsfulde vadefuglerastepladser som benyttes
under forårstrækket. Disse maital bærer i retning af, at År:
hus Amt er d.et, ell-er et af de
områder i det øvrige 1and, som
byder vadefugl-ene de bedste muli.qheder om foråret. det skal
der dog flere års erfaringer ti1
for at kunne sige, og det er jeg
ikke i stand til. At der ligger
materiale fra tidligere års vadefugletæl1i-nger er en ting, at
få dette behandlet i en stdrre
sammenhæng, på landsplan, er en
anden ting. Det sker dog efter
dette års tæl1inger, hvor al_t
indsaml-et materiale fra årene
I974-78 behandles.
For at få indsamlet.så meget
materiale som muligt, har Vadefuglegruppen ladet fremstiLle
nogle specielle skemaer tit supplerende oplysninger fra de fol
kaliteter som dækkes. Det er
dog ikke kun disse lokaliteter
som har interesse, det gæ1der
også lokaliteter som ikke er dækket gennem Vadefuglegruppen, men

som enkeltpersoner har besøgt
mere e1ler mindre regelmæssigt,

f. eks. Øre..området, KaLø Vigl
FøIIe Strand, Bjerregrav Mose
osv. Det drejer sig om oplysninger fra alle årene I974-78. Skemaerne kan fås ved henvendel-se
til- Vadefuglegruppen, Vesterbrogade 14o, 152o Kbh. Vi Hans
Meltofte, Tipperne, 683o NØrre
Nebel, t1f. (o5) 28 8o 36 elfer
de loka1e amtskoordiantorer.
Skemaerne kan rumme 15 besøgsdage, og der må kun være en lokalitet og et år på hvert skema.
Jeg håber ikke I har betragtet
det hele som tørre tal, og noget
kun enkelte kan få noget ud af.
Iden sidste ende er det jo for
fuglenes skyld (se1vf/lgelig synes vi også det er spændende) , da
det jo giver os et materiale vi
kan l-ægge på bordet, når vi skal
sikre at fuglene også i fremtiden
skal kunne raste uforstyrret på
Neksø Sydstrand, Ølsemag1e RevIe,
A1rø Po11er og a1le andre steder
hvor de har 1yst, og ikke hvor vi
ønsker det.
Ti1 slut vil jeg bringe en tak
til alle de personer som har bidraget ti1, at tællingerne her i
Amtet er forlØbet gnidningsfrit
det 1. halvår.

Vadefuglegruppen v,/ A1lan Janniche
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lelokali teter
i- Århus amt 1978

Vadefug

01
o2
03
04
05

Mariager Fjord
Sødringholm
Grund Fjord

Begtrup

Røn

Tved Øhoved

5a Skødshoved

06 Brabrand Sø
07 Kysing Fjord
08 Stavns Fjord

09 Splidholm-Horskær-Kalsemade

Rev

10 Alha1e-Alrp po1ler-Lerdrup Viq

Regnspoven, den mest
trængte
Vadefuglejagten går hårdest ud
over Den Store Regnspove. Jagttrykket er efterhånden af så
voldsomme dimensioner, at det
udgør en alvorlig trussel mod
bestandene. Det var konklusionen på forstkandipat Ib
Clausagers foredrag "Vadefuglejagten i Danmark" på Naturhistorisk Museum den 4. oktober
r978.
Clausager har i et par år undersøgt jagtudbyttet af vadefug1e, og han fremlagde på
mødet nogle af sine resultater.
Vildtbiologlsk Station vil
senere publicere unders@gelsen.
Jagtudbyttet af vadefugle er i
de senere år gået stærkt ti1-

bage. Men Clausager tør ikke
sige, om denne tilbagegang
skyldes tilbagegang i bestandene-af vadefugle. Han mener, at
også andre forhold måske kan
spi1le ind. For eksempel at
fuglene afvikler efte;årstrækket hurtigere nu end tidligere, og at vadefuglene er
blevet mere sky og derfor
svarere at skyde.Men det er
ikke forhol_d, som han har und.ersøgt nærmere.
På baggrund af jægernes egne
oplysninger tlI Vildtbioloqisk
Station, har Clausager foråtaget en amtsvis fordelinq af
udbyttet af regnspover og
andre vadefugle

Amtsvis fordeling af Regnspove-udbyttet I974-76: (Øvrj-qe
vadefugle i parantes) .
Nordjylland
1?t (2ot)
Viborg
6? (I0t)
Ringkpbing:
20* (19t)
Ribe:
19* (12t)
Sønderjyllancl:. 13t ( 4t)
Århus:
5t ( 9t)
Vejle:
2Z ( 2Z\
Fyn:
5t
Vestsjælland:
5*
Storstrøms: 5?
KØbenhavn:
38
Bornholm: 0t
Tabellen viser - som man måtte
forvente - at der skydes flest
regnspover oq "andre vadefugle"
i Nord- og Vestjylland og i

Vadehavet.

Clausaqer har også undersøgt,

hvormange jægere der skyder

re9nsPover.

Antal- Regnspovejægere og udbytte pr. mand:

1974: 9300
.1975: 8600
1976-: 7500

Tallene i denne tabel viser

negret tydelj.gt, at bestandene
af Regnspover er gået tilbage:

3,4 fugle/mand
3,3 fugle/mand
3,1 fuglelmand

Der er færre jægere, der skyder
regnspover, og de skyder fdrre
fugle.

Vadefuglejagten er mest intens
i begyndelsen af jagtsæsonnen
og aftager i løbet af efteråret.
Der skydes flest regnspover når
jagten går ind den første
august, og så igen når andejaqten begynder den L6. august.

Vildtudbyttestatistikken
viser
ikke fordelingen af a1le de
jagtbare arter, men ved at
henvende sig til vadefuglejægerne igen, har Cl-ausager
kunnet opstille følgende tabel:

Udbytte af vadefugle fordelt på arter:

Vibe
Strandskade

Hjejle
Strandhj ej Ie

L97 4

L97 5

I2.000

10.200
3.300

2.7 00
23 .000

22 .

Hvidklire

6.800
9.700
3.900

Islandsk Ryle
Stor Kobbersneppeq
Lifle Kobbersneppe

5.000
3.400
3.300

7.000

spover

Stor Reqnspove
Lille Regnspove
Sortklire

3

6

I00

7.000
9.700
4.100

RØdben

r97

.600

3.800

31.600
23.800
7.800

22.300
5.800

900

800

28 .100

23 .100

andre vadefugle

ial-t

Clausager mener, at ta11et for

Stor Kobbersneppe er alt for
stort, og han anslår det reel_Ie
tal til omkring 300 skudte
fugle. "Det kniber ofte med
systematikken for jægerne", be-

mærkede Clausager.

Undersøgel-sen viser,

at det fortrj-nsvj-s er de unge jægere,
der skyder vadefugle. Det er
særlig udtal-t for gruppen "andre
vadere", mens regnspoverne
rnere skydes af de l-j.dt ældre
jægere - omkring 35 år. Disse
forhold skyldes ifØIge Clausager, at de unge jægere bliver

71.tr00

7L

.200

65.600

"presset ud til kysterne, hvor
jagten er fri". Den intensive
jagt på vadefugle har således
sammenhæng med den store tiIgang af nye jægere.
Ikke a]1e tal er endnu lagt
sammen, men Clausager håber
at blive færdj-g snart, så
resultaterne kan publiceres i
foråret l-979. Han har dog allerede præsenteret tallene for
Jagtrådet ved et orienterende
mØde i september måned. Og det
er netop Jagtrådet, der skal
tage konsekvenserne af undersøgel-sen.

Lokalrapporten
L/L - 3 o/ø 1978
Så er det atter tid for et uddracr

af de ornithologiske begivenheder som de tog sig ud i 1.
halvår af L978, Den rigtigre Iokal-rapport, indeholdende manqe
flere fugleiagttagelser med åa-'.
toer, samt observarør-navne, skul1e kunne være bidragsyd.errre i hænde senest med. november.
Vi starter med Lappedykkerne, og
I*gg"T_ ud med Toppet .Lappedykkei
ar nvLrKen der rastede
52 ex ved
A].rØ I2/3. G!åstrubet Lappedvkker
ersetmedffi
agttagel-ser af arten i juni ved
l\mstrup og Kysing Fjord kunne tvde på yngleforekomster. LiIle Låppedykker har været pænt iE$iG!n3
teret i årets første måneder, således 15 19/2 Gudenåen v Hnbors
Bro. Hvid Stork er der foruden
ynglepå;eE--T-fanders set 2 ex.
nord for Odder 7/5.Ved Sødrinqholm 1å II/3 32o Sanqsvener o!
oenne roKaLl_tet er sammen med Mariager Fjord amtets vigtigste
rasteplads for arten. f Brabrand
Sø bliver den stadig sjåIdnere og
sjældnere. Grågåsen har ynglet
med 3 par i-EjE?E{'rav Mose, og
har i øvrigt været'lidt mere ta1stærk end e11ers. Igen i år er
Kanadag:ås rapporteret fra amtet,
nemlig 24/2 L yding nær Skanderborg. KngftFgås 2L/L 9oo SØdringnorm v udJ-øbet at Randers Fiord
oq 28/4 loo Stavns Fjord, SamsØ.
Blandt ænderne skal en de1 vinri-eriagttagelser.nisvnes. Krikand er
set med op ti1 6o ex.-T-T$Tng
Fjord j_ januar. Atlingand er set
med op ti1 3 i at;5?åi?flSø fra
primo (pr.) april - ultimo(u1t.)
maj. Spidsand 7/I I par Kysing
Fjord. Skeand er set jævnligt ved
Kysing Ffoft-i januar og frå april
optrder den i småflokke ved Biabrand Sø og Kysing Fjord. Taffelan9en har også optrådt taliTlFved Kysing Fjord i januar. Dtkænder er ikke noget at råbe lurra
for og. Stof SkaIlesluger har med
en undragetse været ret sløjt re_
præsenteret. Undtagelsen er 15o

ex. 8/4 ved Stubbe SØ. Vinterens
største antal af Lille Ska1leslug blev 20 ex. i KtsEgTF?A:Udenfor Kysing F)ord kun 3/2 7
Mossø.

Rovfugl-etrækket har ikke været

fulgt så nøje som tidligere år,
så her skal kun gives en tabel
over enkelte arters forekomst
her i foråret.
første
fjeldvåge
7 /I
Duehøg
3I/I
Rød Glente
I8/3
Hvepsevåge 9/5
Rørhøs
8/4
B1å Kærh@g 3/4
Fiskeørn
8/ 4
Dværgfalk
23/2

sidste
L2/4
26/5
24/4
27 /5
I1 /5
3/5
2I/ S
9/4

iaft
3o

t5
6

L4

13
8
7
'7

rjn ung _g4yqrn
Havørn er set ved stubbe
sø I/4.'-EE-Vlndrefalk trak nord
ved Moesgåra-Sæffi-T1 /4. Den 26/4
sås forårets eneste Lærkefafk ved
Horskær. Aftenfalk Z7/ø TTir. v
(Jrena.
fgen i år har vi haft besøg af
Traner-. 8/4 sås I gammel + en
ulg fugl nord for Fornæs. 16/4
q9 samme fugle på trækforsøg
"å: Gjerrild.
ved
For vadefuglene er opstillet et
skema med f. iagttagelsen samt
dennes større1se. Denne fuqlegtyppg_vil få en speciet giundig
behandling i den endelige rapport, pga. Vadefuglegruppens ar_.
bejde og dermed store materiale.
vibe: 25/2 5 Kysing Fjord
Stor. Præstekrave: 19/2 I SØdrinqholm. Lille præstekrave: 2g/4 3
Brabrand SØ. Hjejle: 22/L I Tved
Øhoved. Dobbeltbekkasin: 7,/1 1
Kysing Fjord. Enkeltbekkasln:
7.1I,
F jord.
Skovsneppe :
^T I-Kysing
L9/3
Salten Langsø. Stor iåqn_
spove: II/3 2 Horskær o9 4o A116.
LilIe kobbersneppe: II/1 5 Hors_
kær og 4oo AlrØ. SvalekLire: 22/4
1 Horskær. Tj.nksmed: 29/4 2 Ky_
sing Fjord. Rødben: Z6/I Io l,ljrø.
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Sortklire:I3l5
I Begtrup Røn.
Ilvidklire: 6/5 I Brabrand SØ.
Mudderklirez 5/5 7 Brabrand Sø.
Isl-andsk RyLe: 2I/7 1 A1rø.
Dværgryle: 4/6 L Beg|urup Røn.
Almindelig P.yIe. 26/1 4 Alrdr
Brushane: I9/4 2 Brabrand Sd.
Klyde: LL/3 7 Stavns Fjord, Samsø.
Mågefuqlene er atter en gang et

sort kapitel, dog skal nævnes at
der er forlydender om en Rovterne
i t{drke Kær medio (med. ) iffiT.
Blandt uglerne er det mest spændende en Slørugle på vorsø Zi/5.
Spurvefuglene omgås også i denne
omgang let, ogr der er så kun
henvise til den rigtige rapport.
Ud over nogle få arter skal kun
første iagttagelser nævnes. Første iagttagelser
fra L97j (SØravnen 2t77) er medtaget for sammenligningens sky1d.
Bjærglærke er truffet ved Kysing
Fjord, hvor der 7/I så.s 2o-25 ex
trælcke mod syd.
Drosselrørsanqeren har indvaderet
os ]- ctenne sommer. Arten er reqistreret på 5 forskeilige loka1iteter. Ved Brabrand Sø har arten
været at se og høre fra 20/5-9/6
og på dagene 17 og 20/6. De øvrige fordeler sig med 1 ex juni
i Bjerregrav Mode, I ex med. iuni M@rke Kær, I ex ult. maj i Kysing Fjord og I ex maj/juni ved

Øre.

Græshoppesanger er ikke meldt fra

l'lateriale til

Brabrand SØ i år. Ti1 gengæ1d kunne Bjerregrav Mode med. juni byde

på hele 5 ex. I maj er den hØrt
ved Tåstrup S@.
Af vinter-Munke er kun rapporteret
en iagttagdfEE I2/2 L hai-oyrehavevej, hvilket er under det man
kunne forvente med så mild en ianuar måned.
Hvidhalset Fluesnapper har iqen
æ
gjort os den ære, at bes@ge vort
amt. I år var'det. 15,/5 med t han
i lisbjerg skov. Fuglen er fotograferet s,i det skulle vist ikke
volde SU problemer. SkaI den mon
ti1 at være årlig i vort. amt?

Førstegangsiagttagelser af spurve_
fugle indenfor Århus Amt f97-9.

.

Gøg
Mrrrqai

l ar

Landsvale
Bysvale
Digesval_e

Stenpikker

Husrødstj ert

Bynkefugl
Tnrncaraar
rvtrrrqrrYs!

t_9
e

78
/s

7/5
2r/4

2/s
s/s

Lokalrapporten for

19IA)
bedes senesL I/2 1979 være Rap-

portgruppen i hænde. Materialet
sendes til :
Rapportgruppen

Dansk Ornithologisk Forening
Viborgvej 29
8ooo Århus C

Rapportgruppen/

Al1an Janniche

6/5

16/5
24/4

s/s

27/4

8/4

Io/S
6/5

Gærdesanger
5/5
Løvsanger
n/4
Gransanger
3O/3
Skovsanger
9/S
Grå Fluesnapper
5/5
Fluesnapper
5/S
Pt?q"-!.
Hvid
Vipstjert
I2/3
Gul Vipstjert
(8/4)2/5
Rødrugget Tornskade 16/5

Århus Amr 2:78 (I/7-31/tZ

1977

2B/4
6/5

3o/4
26/4
4'/4
7'/5

l.o/5
24/4

8'/3
3o'/4

g/5

Vil oliefuglenes antal

mindskes

Udover den gamle London-konvention fra 1954 til havenes be-

skyttelse har vi i år haft den
et møde den 12 juni, er enedes
om at alle l-ande der er tilsluttet E.F. skal ratificere den
internationale lAaRPOf,-konvention. Konventionen der blev vedtaget i 1973 har i år fået skærpet sine beste{unelser. De ændringer, der er foretaget betyder en skærpelse a.f reglerne
for tankskibenes ofte katastrofale udtØmninger af olie og anrire farlige giftstoffer.
Udtømningerne der ofte har betydet
dØden for tusindvis af fug1e.
Ikke bl-ot udprægede havfugle
som Ederf ugl-å, sortaidf-n-åVTit,
Alk, Lomvie og Lommer er det gået ud over, men også vore EIgg:
fugl-e svørnmeænder, Troldæ;der
Svaner, og Bfishøns har lidt under disse ulovlige olietømninger.
På landsbasis har vi med bekymring fu.lgt de alvorlige forureninger der hidtil sær1ig har koncentreret sig langs Kattegats
kyster ligesom vi med bekymring
rar fulgt forureningen af den
meget sårbare kyststrækning fra
Blåvand ti1 grænsen.
Hvad Århus amt angår , har det
sær1ig været strækningen fra Mariager fjord over Norddjursland
ti1 og med lvlolslandets yderkyster, der har været angrebet,
Li.geledes har havsiden af Samsø
(med project har lokalitet
som
Stavns fjord) været stærkt udsat
for olietømnlng.
Ivled E. F. landenes tiltrædelse af
MARPol-konventionen er en del
af den helhedspolitik kommisionen
er ved at gennemføre blevet ført
ud i i.ivet. Vedt,igelsen skulle
samtidig indlede et bedre me1lemstatslig samarbejde ved undersøgelsen af overtrædelsen af
konventionens regler. Man rnå håbe vor lands regering snarest
ratificerer konventionen, og at
denne må have en præventiv virkglæde at E.F.-s ministerråd på

ning så det efterhånden må blive
nuligt at mindske ofiefaren for
vore fugle.
Georges Borgen.

,.\llr, ,1',
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Anders Holm Joensen:

Jeg har aldrig
lært at holde
min kæft
- Naturhistorisk lluseum er andet
og mere end et traditionelt
muse_
um. Vi har tre store..arbejdsområ_
der: forskning, undervir"i"g-ågdet rent museumslrlæssig", og-urnid_
delbart er der ingen planei
.t
"*
nuværende 1inje.
S?gf" museets
Daoan
siger Anders HoIm Joensen,
siden foråret ny direktør for-IiIå_
turhistorisk Museum i Århus_

- Selv regner jeg ned at få tial
til- at forske, specielt Økologiske emner omkring fuglebestande.
Da jeg var på VL;ldtbiologl-sk Station arbejdede Jeg med store projekter med mange medarbejdere og
over lange perioder. Afgjort en
spEndende form. lvlen nu vil jeg pr6ve noget andet.

- Fra garunel tid har vi haft et
nært samarbejde med Århus Univer_
sitet, mange studerbnde skriver
speciale her, og vi driver salnmen
universi-tets feltstation på Mols.
Dette samarbejde vil vi såtse meget på at få udbygget. Indenfor
forskningsområdet vil vi lægge
.yegt på økologien, en sanfunåsrelevant forskning, der kan bruges i konkret naturbeskyttelsesarbejde. Et område som ierskvandsbiologl arbejder vi meget med, ogf
det er i allerhØjeste grad ..rvenåt
øko1ogi. Bioakustikken er også et
forsli:ningsfelt, som vi regnår med
en vis aktiyitetsfor6get'så indenfor. vort bioakustiskå. laboratorie
er ganske fornemt på verdensplan.

-Naturhistorisk Museum har i høj
grad koncentrerÆt sj_g om gugler'
og
er i og for sig natu;ligt
-det
med
en medarbejderstab der tæ1ier
mange fuglefolk. Det er der heller
ikke noget forkert. i. I{ange mennesker er interesserede i fugle,
en stor del af vore bes/gende kom_
mer netop for at se på fug1e, og
de. er fantastisk godå i en ,ædaI
gogisk sanunenhæng.
Over loo.ooo besøgende
Der kommer årligt

over loo.ooo beMuseum,
heraf udgør skoler og foreninger
ca. 2o procent.
- Vi vj.l meget gerne have en nere
søgende på Naturhistorisk
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Hol-m Joensen er 38 år. I
1965 blev han færdig som mag.

Anders

Afdeling på Zoologisk Museum,
København. Fra 1966 blev han
ansat på Vildtbiologisk Station,
og arbejdede her specielt med
ande- og vandfugle. I 1974
blev han ilr.phil. på afhandlingen "Waterfowl Populations

in Denmark I965-L973. A Survey
of the Non-breeding Pupulations
of Ducks, Swans and Coot and
their Shooting Utilization".
Stilling som direkt@r for
Naturhi-storisk Museum tiltrådte Anders Holm Joensen
sommeren 1978. Han har en
stor videnskabelig produktion
bag sig, og sidder i Naturfredningsrådet.

udadrettet aktivltet,
i form af
undervisningsmateriale til skoler,
og vi er netop igang med at udarbejde noget materiale til skolevæsnet i Århus Amt. På den måde kan
Naturhistorisk ltuseum komme til
at indgå som et supplement til og
en viderebygping af skolernes bioJ.ogiundervisping. Men det kræver,
som alt muligt andet, økonomiske
ressourcer, og vl ligger som alle
andre kulturinstitutioner
under
for sparekniven.

- Om nogle år' tager vi en ny udstillingshåJ-. på 4oo kvad:'atmeter
i brug, den skal rumme en udstilling om de danske landskal',er. Vi
skal både illustrere fuglene på
den traditionelle
facon og i deres
"naturlige" milj@. Jeg synes, at
det er uheldigt, at man på visse
museer nedbryder de systematisk
opbyggede udstillinger
til fordel
for 6kologlske udstiLlinger. Det
er vi..gtigt for et museum som dette, at systematikken fastholdes.

scient, under studietid.en

arbejdede han på Ornitologisk
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ÅIene af den grund, at det er
uønskeligt, at skoler og g)'mnasier har store samlinger af fugle.
Det har både et pædagogisk formål
at opretholde den traditionelle
udstilling med fugle på pinde og
lave rnere moderne, @kologiske udstillinger.
- Rundt omkring i land.et driver
vi nogle- rrnini-museer,, med små samlinger af fugle. Det har været en
succes, og vi håber, at der kan
blive penge til at oprette nogle
flere for.
Sjælne fuqle på

museum

Både internationalt

- Washington-

konventionen - og herhjemme gØres

der store bestræbelser for at beskytte truede dyre- ogt fuglearter.

- Derfor skal vi heller ikke foretage s:'stematisk indsamling af
fugle. Men vi er selvfølgelig interesseret i de sjæJ-dne arter, når
vi får den tilbudt, hvis det sker
på en reel måde. Det.er i den forbindelse positivt, at skoler og
glannasier er ved at gå væk fra tidligere tiders store sanlinger.
SelvføLgelig skål de have udstoppede fugle, men de sjældne arter
hØrer hjemme på museum.
fra forsker til

direktør

Det kan måske undre, at en mand
som Anders Holm Joensen med en
l-ovende forskerkariere foran siq
forlod Vildtbiologisk Station og
blev direktør for Naturhistorisk
Itluseum.

-Det er forkert, at kaLde denne
stilling for en retrætepost. Det
kunne man have sagt, hvis jeg havde været ti.år ældre. Jeg betragter den som en udfordring, og søgte den fordi det måtte være mægtig spændende at arbejde på et så
alsidigt museum som dette. Og efter at have arbejdet på Kalø i 12
år var det på tj-de at skifte. Det
var 1j.gesom, at mine uridersøgelser efterhånden var afsluttet, og
jeg vil1e derfor gerne i gang med
noget nyt. Denne her stilling indebærer nok en del administrativt
arbejde, men j-kke væsentlj-g mere

end jeg tidligere har haft, og
jeg betragter den som en forsker-

stiIling.

Jægerne kender min holdning
Formanden for Dansk Jagtforening,

kjeld Ladefoged,, referede i sin.
årsberetning på foreninqens landsmøde. Et m@de på Vildtbiologisk
Station, hvor 6n enkelt af medarbejderne havde kritiseret jagten
i dens nuværende form. Denne medarbejder var Anders Holm Joensen.
og i forbindelse med debatten om
det fremskudte dige i Tønder Marsken, har han udtalt til dagspressen, "at det fremskudte dige er
en katastrofe for fuglelivet i
Vadehavet".
- Det er ikke noget nyt, at jeg
deltager i jagtdebatten. På Vildtbiol"ogisk Station har jeg ofte
diskuteret jagt med jagtens topfolk, og fremlagt resultaterne af
vore undersøgel-ser gennem årene.
Men jeg har mødt meget ringe forståel-se for nye synspunkter blandt
jagtens ledere, derimod ved utallige menige jægere, som Vildtbiologisk Station har samarbejdet
med, hvad det drejer sig om: Det
er jo også dem der opleverr at
det voksende jagttryk skaber forstyrrelser, der faktisk ødeLæqger
jagten, og at for eksempel vadefuglene bliver fordrevet fra mange traditionelle rastepladser.
-rNår man tænker på, at mange menige jægere ved god besked med
at
tingene, er det u:atteligt,
jagtens ledere tror, at man med
et stadigt og bksptosivt voksende jagttryk 09 deraf f@lgende forstyrrelser i vore vandfuglebiotoper fortsat kan opretholde en meget liberal jagtform. Det siger
sig selv, at den næsten uindskrænkede ret ti1 at drive jagt på havet over lange jagtsæsonner og på
et mægtigt antaf arter ikke kan
ooretholdes.
- Tidligere har jeg selvf@lgelig
måttet udvise en vis loyalitet
overfor min arbejdsplads, men jeg
har vist aldrig fået lært at ho1de bøtte. Jeg vil være aktiv i
debatten, når det drejer sig om
sager, jeg har f^rstand på, o9
som interesserer mig, slutter Anders Holm Joensen.
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Århus Amt
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Starten på "Registrering af fuglel-okaliteter" her i elmtet var et
mØde på Viborqvej i maj. rndbydelser tiI mødet var udsendt ti1
ca. 5o personer, som kunne formor
des at vil-le deltage. Meningen
med mØdet var, at give de interesserede en orientering om projektet, og gennemgå de til projektet udarbejdede skemaer. på
mØdet skulle der også ske en uddeling af lokaliteter.
Gennem
dj.skussion, enedes vi om, primært at dække lokaliteter,
som
ikke var under en eller anden
form for beskyttelse (f.eks.Vildtreservater, fredede områder mv.)
Ifter dette forsøgte vi at lave
en liste over de lokaliteter,
som
!'i mente skulle tlækkes. Disse 1okal-iteter blev uddel-t til de interesserede i projektet.
I beqyndelsen af juni var arbejdet
ved at være godt i gang. AlIe deltagerne havde modtaget 1 sæt skemaer samt et kort (I:loo.ooo) over deres lokalitet, og de kunne
nu begynde at indhente oplysninger
om de milj@mæssige forhold på
lokaliteten. I løbet af august
skulle 3 af de 4 skenatyper være
tilbage hos lokalafdelingen. Årsagen til den tidlige indsendelse
'laDel-

Amt ca.ant.medarb. ca. ant. lok.
Nordjylland
4o
loo
Viborg
2o
5c
RingkØbibg 15
2o
Århus
2c
4o
Vejle
5
2o
Ribe
1o
2o
S@nderjylland j-5
4o
Fyn
25
5
Vestsjælland 15
25
Storstrøm
15
?5
Bornholm
l-o
:o
,1

/nr

Tabel- II
Oversigt over projektets omfang
i Århus Amt pr I,/1o.

1, Antal lokaliteter
3o
2. Anta] medarbejdere
2o
3. Antal indkomne skemaer 38
Forskell':n meLlen punkt 1 og 3
betyder at to eller flere del-tagere uafhængig af hinanden har
dækket sarnme l-okalitet.
l.aDe-L rr,t
Dækningen fordelt

I

Oversigt over projektets omfang
pr I. juni 1978.

?t'h

var, at man ønskede at se, hvordan
projekt€t forl-Øb.Vi vil1e også
gerne vid.e, hvor stor en tilslutning projektet vil1e få dette
første j.ndk@ringsår.
I tabef f er givet en oversigt
over en forventning om projektets
omfang i 1978.
I august begyndte skemaerne at
komme ind, og i løbet af september var næsten alle skemaerne indkommet. De sidste kommer i oktober.
LokalafdeLingen har nu fået et 1okalitetsregister
omfattende ca 3o
lokaliteter fordelt på 14 af amtets 26 kommuner. Af tabel fI oq
III frerngår dækningen i Århus Amt.

harr

.,eLii

-

Roskitde
Hel,e i.anCel

,'

Ltr
?:iJ

lzo
3:5

Kornrnune

på kommuner.

Antal lokal.da:kket
2

Nørha1d

1

Purhus

Randers

I
)

SØnderhald

1

Rodenholm
Grenå

t

Ebeltoft

4
3

Rønde
Harrunef

1
,l

Århus

Tranebjerg,

Samsø

Odder

Skanderborg

Brændstrup(VejIe Amt)

t
o
2

3o
--T
31

Af det indkomne materiale er noget a1J-erede ved at vise betydningen af et sådant registreringsprojekt. Ved Begtrup Vig er der såvidt vides, pLaner om en parkeringsplads. I øjeblikket undersØges sagen nærmere, og hvis det
har noget på sig, vi1 Begtrup materialet blive brugt som en dokumentation for bevarelsen af e.t
værdifuldt og biotopsmæssigt sjæ1lent fugleområde på Djursland.
Ved læsning af Søravnen I:78 vil
man se, at der her i Århus Amt vil
kunne ske noget, sorn på et tidspunkt kan konme til- at forringe
fuglenes vilkår væsentligt. Det
er derfor nødvendigt med denne registrering af fuglelokaliteter.
Lad da tabel III være lidt af en
provokation ti1 lokalafdelingens
medlemmer i de enkelte kommuner.
En provokation tiI at være med i
bevarelsen af _fugleområderne
og som følge deraf, hele den danske flora og fauna. På kortet visom unses alle de lokaliteter,
dersøgtes i 1978. r tabel rv er
der givet en oversigt over fordeIingen af biotoPstyPer.
Tabel IV.Opdeling efter biotops-typer. .
VÅDOMRÅDER
skov sø mose asystema strandeng
47635
småøer fjord
42
Som det fremgår af tabel IV er
hovedparten af d.e dækkecle lokaliteter vådområder. HeIe projektet
er da.også baseret på en klar overvægt af vådområder i en erkendelse af, at det er de mest tru-

ede. Det er langt fra alle vore
vådområder vi har fået dækket.

Det er derfor et håb, at det. er
dækningen af disse som intensiveres i 1979. Man skal dog ikke
holde sig til-bage, hvis man har
en lille skov, hvor man ofte færdes. Denne lokalitet er da også
af betydning, og kan være med

til at giive os et bedre billede
af visse arters forekomst i Århus Amt.
Det indkomne ;trateriale skal bearbejdes, men det er et spØrgsmål om vi ikke skal vente til det
sidste sæt skematyper er korfinet
ind i marts 1979. Dette vil nok
være det mest hensigtsmæssige, da
vi så opnår at se hvordan de enkelte lokal-iteter har fungeret
som fugleområder i 1978.
Der viI i løbet af efteråret b1ive oprettet en l-okaI styrings-gruppe, som b1.a. skal tage stil1in9 ti1 hvordan behandlingen af
materialet skal foregå, udvæ1ge
nye lokaliteter m.v. Medlemmerne
i denne gruppe vil også kunne
fungere som kontaktmænd i de områder hvor der er stedkendte, og
således være behjælpelige med råd
og vejledning. Et af lokalafdelingen ny oprettet Fredningsudvalg (se andetsteds i bladet) , vil
vi naturl-igvis have en tæt kontakt med, og overdrage vort materiale i,de aktuelle sager.
L91 9

r-f[uet af januar - februar måned vi1 der blive afholdt et m,/de om arbejdet i 1978. Mødet vi1
sandsynligvis komme til at foregå
på i{aturh-istorisk Museun.
Det er allerede nu en god ide at
kontakte og hvis man viI deltage
i 1979. Det vil bevirke at vi bedre kan tilrettelægge arbejdet,
f.eks. uddelingen af lokaliteter.
Dt kan henvende dig ti1 :
Dansk Ornithologisk Forening
\7i Frnrarrai

?O

8ooo Århus C

,

el1er undertegnede.
TiI slut vil jeg bringe en tak til
projektets medarbejdere i Århus
Amt, .uden hvis indsats det ikke
havde været muligt at -få det kendskab ti1 lokaliteterne vi har nu.
411an Janniche
Langenæs

Al-le

Sooo Århus

tlf.

76
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1. Ajstrup Bugt, Mariager Fjord
2. Området mellem Randers og Ma3.
4.
5.
6.
'7 ,
8.
9,
1o.
11.
12.
13.
14.
15.

-i

rd6r

Fi^Få

SødringhoLm v. udløbet af

Randers Fjord

Bjerregrav

!,Iose
Gudenåen
Kongsl-und v. Gudenåen

Bredingen v.

crund Fjord

Grenå Plantage
Mørke Kær

Dagstrup

Mose

Bj@rnholm Mose

Hestehaveskoven v. Kalø+Viqen
Langesø

Stubbe Sø
Tol1Økke Skov

76. Øre
. Begtrup Vig-lRøn
18. søbygård Sø

17

qd

1q

Prrl-\r.h^

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Tåstrup

?^

Gi-ber

Sø

Å

Kysing Fjord
Sorte Sø+LiIle Sø
Skanderborg Sø, Tåning Å
Randlev/ørtlng l(ose
Tormsbjerg - Madrup Skov
S@by Rev

Horskær

ALrø Poller

qfårrnc

Fi^rÅ

A. KlostermøIle v. cudenåen
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Medd.

TIPPERTUREN

KASTED MoSE tr6.mai

D. 31.4

På Tipperne var der trods det uheldige vejr (overskye.., vindstyrke 7 - 8) mange interessandte fugle at se. Fra bussens vinduer var noget af det første,vi
så, stor kobbersneppe, Hvidklire
og en forsannling på 6-7 spiltende Brushaner. Vi fik at vide, at
han':rne med hvid krave og "Ører,,
har fortrinsret.De tollereres af
de andre haner og kan overtage

en hvilkensomhelst hun uden kamp.
Brushanernes kamp var i. øvrigt

ikke dramatisk. De stod qat:ske
sti11e i flere minutter inden de
gjorde et beskedent udfald i form
af et par små hop, hvorefter de
igen stod stille.
Af rovfugle så vi; også fra bussens vinduer, men på længere afstand, B1å Kærhøg og fiske@rn.
For de treldige, der sad i den
rigtigfe side af bussen, var der
flere gange skeand at se.
Efter at have gjort holdt et par
gange på turen gennem reservatet
blandt andet for at se på en
IiIIe flok ryler, nåede vi Tipperhuaet. Vi gik en tur i teriænen, besøgte minimuseet os var
en tur i tårnet med udsiql over
Rinkøbing fjord. Herfra åå vi
i den store kikkert blandt andet iramgæs, knortegæs oq en enkelt toppet Sl<a1l-es1uger. Længere ude sås en Sortsvane, som
efter al sandsynlighed er undsluppet fra fangenskab. Der gik
rygLer om 2 Vendehalse i krattet nær tipperhuset.
Derefter gik det nordpå ad Holmsland Klit. Her fandt vi 2ooo
kortnæbede etæs græssende på markerne ved Vest Stadil fjord.
To gange i løbet af turån så vi
glimt af ringdrossel.
Kirsten Ladefoqed

.kl.2o-2L;3o

På en tur rundt i mosen sås og
hørtes følgende arter: fasan
(3 hØrt) Agerhøne (5+2hØrt),
Tårnfalk (I), Guldspurv (1,.-1I
syngende) , Engpiber (4) , Cøg
(1+1 kuk), Jernspurv(1 syngende), Ringdue(1+1 hørt),
Gravand(1), Bl-ishØne(3 hørt) ,
Gråand(6), Knopsvane(2), Hættemåge (2) og crønbenet Rørhøne
(1 hØrt). En hyggetur for de 8
deltagere.
Jan Lundgård Kristensen
Jan Drachmann Kristensen
EKSKURSION

TIL ALRø D. 20.8.78

8 deltagere nødte op til denne
ekskursion i høj so1 og godt
vejr. Vandet var stigende da turen begyndte, hvilket medførte
at all-e fik støvlerne fyldt ti1
overmål. Men humøret var højt oq
det hjalp end.nu mere da der efter turen bl-ev givet en omgang
under prj.vate former.
Udbyttet af turen var ikke det
helt store, da der var jægere
aIle steder men f@lgende blev
set: Skarv 3, Al-m. Ryle 15o,
Ll. Kobbersneppe ca 1oo, Mudderklire 1, Edderfugl 3, Strandskade 1, Stenvender 1, R@dben 3,
Alm. Hjejle ca 1oo, Strandhjejle
6, Islandsk Ryle 3, Dværgryle 1,
Krumnæbet Ryle 4, + div. "knal-l-ertænder" i mange udgaver.
Ebbe Teibel.

.
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Tjele Langsø l-2. november

l-978

Vi fik den at se, Vandstæren. LivsgLad fl-øj den omkring ved vestenden
af Glenstrup Sø, der var målet for
en DoF-ekskursion med 25 deltagere.
Vandstæren var dagens clou. Den var
ikke ringmærket.
Turen startede vetl Tjel-e Gods, hvor
vi skulle kikke på Sædgæs, der græsser på godsets marker hvert eftårår.
En gåsespecialist fra Tipperne fortal-te , at gæssene kræver søer,
fjorde eller andet vandigt for at
kunne trives. Nok er det vigtigt,
at gæssene kan finde tilstrækkelig
f@de, men nok så vigtigt er, at då
kan sove trygt om natten. Godsets
marker og Tjele Langsø opfylder !ggge betingelser.
Gæssene var meget urolige - der
var klapjagt i nærheden - og vi
kom sefvfølgeIig ti1 at jage dem

op. Senere fandt vi flokken iqen,
09 et par af de professionelle
anslog straks flokken ti1 omkring
225 gæs, Men da flokken blev talt
viste det sig, at der var omkring
det dobbelte. 360 gæs. Flovt.
Derefter gik turen til Rødsø, der
er en l-okal-itet i forfald. Landbrugs- og jagtinteresser er ved
at splitte den fine s@ ad. Vi så
ænder, dog ikke mange. Det gjorde
vi derimod ved KleitruD Sø trsmørhulLet" som en af Iederne
kaldte stedet - og der kom gang
i scoberne. Der blev observeret
1500 Hvinænder, Troldænder, Taffelænder, Gråænder og en enkelt
Spidsand og Gravand. Lappedykkere
var der også.
Ved fire-tdLdeb kørte bussen isen
ind på kasernearealet. En hygg.1ig tur på en tåget novemberååg.
en der var med

Dlverse
MOESGÅPiD STRAND,

FOMRET 1978.

Undertegnede vi1le i dette num-

mer af Søravnen have bragt en artikel om forårstrlkket ved Moesgård Strand. Det må desværre udsættes, da bearbejdningen tager

l-ængere tid end beregnet. Hvis
der skulle være nogen som endnu ikke har fået indsendt iagttagelser, kan det altså nåes endnu. Sidste frist er 1. december.
'Materialet sendes til:
Allan Janniche
Langenæs ALIe 72
Sooo Århus C

Borre Lillestrand
DOF tilsendte Fredninqspl"anudvafget for Vejte amt ;iåste nr.
af "Søravnen', under henvisninq
tiL beskrivelsen af opfyldningen af Borre Lillestrand. Vor
henvendelse har allerede haft
effekt, og vi har fra Frednj-ngsnævnet modtaget en kopi af et
brev stilet til ejeren af
Borre Lillestrand. Heri anmodes
om " at opfyldning og planering i en del af "LiIlestrand',
må blive bragt til- oph/r omgående". Endvidere fremgår det,
at Fredningsnævnet vil hol_de
mØde på stedet for ac tase
stilling ti1 spørgsmåIet:
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Fredningsudvalg i
Århus Amt
DOF-Århus har nedsat et udvatq bestående af en snee Århus-medIåmmer.

Udvalget skal tage sig af lokalafdelingens fredningspolitiske udspiloverfor myndighederne. Som stØttå
til udvalget er det meningeir, at der
skal etableres et net af kontaktfofk rundt om i amtet, så1edes at
foreningen vil kunne varetage fuglenes sag mest effektivt.
Pres på naturen
Vort samfund har været hård ved
naturen. Vi har oplevet., at den
ene værdifulde mose efter den
andet er blevet opdyrket, inddæmning af den ene strandeng efter
den anden, udretning af den ene å
efter den anden o.s.v, Det er gået
hårdt ud over vore vådområder. thi
hvis de ikke blev afvandet, blev
de som oftest forurenet. Det relireative behov for naturen e::: in,i.diert.iri
steget i takt hermed, Det j.r,:1r-rstrlaliserede samfund har giver j_ndav-idet mere fritid,
men v..:_L r. i-..
større psyklske belastningel-, hvo-caf sij.ress nok er mest vc,l,ken<1r rr.'
mi;"d st kompiiceret. Her rr flrr L,.t r r:
det bedste og mest oplalJte til_*
f luglsted, hvilket f Iert: ot,J f J.er" :
har f i:ndet ud af . Den sl,rdic sttl,cr!:.,:,,:la:
arbeidsløshed, de1 rå l+nge:e si<qi;
kan tænkes at ændre sanfltnclet-s
dy ;iam ik har gll"r; 1 n.1-.:ur..'Litacrta L:s s en
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Vi er kommet så la.ngt, åt- d:r naturomr:åder, der er: blevet ladt tilbage
nu er så små og sprr:dte, at rnan rnå
sige, at visse dyrearter trues af
udryddelse. Bliver arealerne for
små. forsvinder fugl-ene simpelthen.
Bliver der for langt mellem områderne trues f/dedyrene af udryddelse- disse får nemlig sværere ved
at finde hinanden og derved formere
sig, Paddernes trængte situation er

DOF-

efterhånden velkendt, men insekter
og andre hvirvellØse dyr er i dag
stærkt Lruet af udryddelse - de "forstår heller ikke et kvæk".
Når vi i DOF har kænpet fuglenes
sag er det ikke kun for fuglenes
skyld. Vor egem verdem bliver også
langt fattigere om vi skulIe nØjes
med
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sig et stærkt menneske-præget miljø/
d,v.s, arter som Gråspurv, Sanglærke
c.a. Vi må imidlertid ikke glemme,
at uden frøer, uden insekter
- altså uden Økologisk balance - så
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DOF eft.r:rhåndeLr irar fået skabt sig
(-:, ',jc L+-i on, de r giver rlen indf lyde-ise i:å flere ;.rfg@rende fel.ter.
I'or":nir,r;en opi:æder of i:e, som de
''-" -lcrs "sorte sar:rv i lt.1-qh*i1 " , mr:r'l l.iEe så of te er
DOF t'l r:;i=i inddr:aget i di-rekte
o1an.l.ægnlng. pr','li - de+.: r,rii sige
bia:-r:1. t. ardrd 11,r.g, cier: 1æser det-te har --t sarrligL. :lnsvår overfcr
fug.lerre;. Det er nemlig DOF6 merlJ.enmer, der bos:dder den f aglige
vi.den oq interesse. der skal til
for at: samfundet kan indpasses i
naturen og om\rendt.
rrer.lgllggarbej4gt i århurs Amt_
I Dof-Århus Aml: er vi kommet noget
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stormskridt, der har ført os frem
i foreste linje. Udadtil har det
givet udslag i en raokke sager,
der er behandlet i sidste nr. af
"Søravnen". De fleste har været med

IJ

betydeligt he1d, særligt må vi fremhæve sagen omkring Brabrand S@,
Borre Lill-estrand og Bjerregrav
llose, der a1le har givet positiv
respons.

Folkene bag disse sager tæl1er blot

fire til fem personer -, men må
nemlig betænke, at DOF også har
andre, mere rnedlemsrettede opgaver,
Cer også kræver arbejdsindsats.
I dag kniber det imidlertid med tid
for de fire - fem bagmænd.
Fredningsudvalg i Århus Amt
Bestyrelsen indkaldte derfor en række medlemmer til et møde, hvor man
skulle diskutere en udvidelse af
staben af "frednlngs-arbejdere".
3.eaktionen var meget positiv. Der
blev nedsat et udvalg bestående af
20-25 personer, der på et senere
nøde fdk delt arbejdet op mel1em
sig. Derudover blev det vedtaget at
iorsøge etableret et net af kontaktfolk rundt om i amtet. Må1et er at
få mindst 6n kontaktperson i hver
komnune.

I Skrivende stund har vi kontakter
i halvdel-en af amtets kolununer.
Der er meningenT at det organiserede arbejde skal udføres af udvalget,
de 25 medlemmer centreret omkrinq
Århus. Når der er sager under op:
sejlinq inddrages kontaktpersonerne
som vore 1oka1e "spejdere". Samtidig skaf kontaktpersonerne fungere
som et "vagtværn", såIedes at vi
hurtugt bliver informeret om':lovligheder og andre mystiske overgreb
noo vor nacur.

Dynamisk udvalg
De fl-este af de medlemmer, der i dag

udgør udvalget har aldrig været med
i et sådant arbejde f@r. Derfor er

arbejdet tilrettelagt

således, at

man udvikler sin viden oo crfarina

sennen diskussion

"g-;råi.i=k-årilåla.
meo savef trænede som
ligesindede.

Udvalget er delt op i qrupper, der
scm overordnet mål tager sig af den
str@m af lokalplaner, der kommer til
vort kontor på Viborgvej 29,Århus,
Hver uge som regel tirsdag aften er
der en gruppe, der ser de indkomne
J-okalplaner igennem og afg6r, om der
er en gruppe, der skal foretage efterforskning i planerne og disses effekt på fuglelivet.
Senere .,ril der kornme grupper op at
stå omkring emner som sommerhule,
vandhuller m,v. Udvalget er så1edes
dynamisk, og der vil være rigelig
plads til at inddrage nye medlemmer,
der vi1 gøre en indsats for fuqlelivet i Århus Amt.
Har du lyst til at være med skal
du derfor ikke holde dig tilbage.
Udover at udføre et vigtigt stykke
arbejde, får man samtidig lejlighed
ti1 at dis-liutere sine synspunkter
under kammeratlige former. Du er
vel-kommen ti1 at komme og se ',hvad
det er for noget". Kontakt os enten
på tirsdags-møderne på \'iborgvej
eller hos koordinatoren: Jørsen
Vi Jrangler kontaktfolkl
Som nævnt har vi endnu ikke kontaktfolk i aIIe kommuner. Derfor vi1 vi
stærkt opfordre medlemmer bosiddende
indenfor kommune at overveje at deltage som kontaktperson. Et arbejde,
der ikke er tidskrævende, men uhvre
vigtigt
Vi nangler kontaktfol_k i fØlgende
kommuner: Mariager, Purhus, Rougsø,
Midtdjurs, Nørre Djurd, Rønde,
Rosenholm, Hinnerup, Hammel, Gjern,
Hørning og Samsø,
I de fleste kommuner kan vi i_midlertid godt bruge mere end 6n kontaktperson. Har du lyst ti1 at være med,
så gi-v os derfor et praj, enten på
Iokalafdelingens adresse, DOF-Århus
Amt, Vi.borgvej 29, 8000 Århus C, ,
el1er til J6rn Eskildsen, SejrØgade
8, 8000 Århus C. t1f. I993L2.
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(rc AmRE XATTnE| TERE t|6ER

ALTID TÆT PA
MED EN KO\A'\
. KOWA PRISTEKIKKERTER r
It& Ib lobr at KOiflA pn$r.kikkrt
r Ib dlrb C at ø noeil ff drt b.dsro
ol4k Cr tr.rnialb i lpn i drg.
l(oWA lærr i 6 for:kcllip st rrdser
om r vrlcgict til hrst sh fornil.
&(Al f|rldy modol til irgrt.
7x36 Fln, fin til rll-round brug.
9t36 fil q.ndolk oe l|gn.
7x50

Etkikkort m€d gor
lptyrk , rolig til rr€ns folk.
1&50 Til fr4hstudir holo dognsr.
En rigtig

æx60' Til brry

hnge afstande.

Frlhc for-alh KOWA kikkorter er st dat

c hoktfbie lcfiragtsnpelhr (ma$oriuml og n & hr BrK4 prismer msd rnass af lys og oplfeningpane.

r KOWA SFOTTIIIGSOOPE r
Ibn pogrlae u&igskikk rt KOWA
æmm 3pottingtop, c ud5tyrrt mrd C
fin o6ik, at dm, nd hjolp af o rhptcr,
kan rrrrndes sodr tlcot**tiv for sæillrlLbkrtrIrær mld rut.

obioktiv.

KOWA Lylrci nrd u6kiftcligt okular.
.15x cllcr 25x, twills, nsd sr kryneraob

jektivpl 50mm,

girær ]:nholdsvis 750mm

og 1250mm brandvidde.
Itled C store brandvidder kan det vare
wmk ligt at undgå rystels€r. Dst anbefaks ffor at anwnde kabeludltser samt

€t gpdt, solidt stativ.

ffiF.faå
lkiqrr: _

tfilCTlf,Ttll

Adrgrbr Unlvrrrrt

n orD-irrrrrg

lfu ogd rred afstandsmfler.

^tl

hd .t KOilA tpttintFp t n D. tD
r'rib rFfil 0rt| oti.kt? sn orn Do.
drn/dbc-Fd!.fl trtr:fr..
Yirtrr frn Dr drlO Jtrdorr.l
ndn glnurfr Drr lrrarr+ qa>
rrttrt F trlog-t rFtrr dD
bcrroo1rrtiE

købgs KTTERIT?ECTALFORRETXIXG
hos DAHARrssroisrE IOI
F#
i##ffi'
qN.

ilmport cAreL rfficvEl-TELf:totltOD
- ro
tot

xBlt.v.

