
Søravnen L/7 9



Dansk Ornithologisk Forening

DOF er en landsforening for fuglein-
teresserede og fuglebeskyttelse med
afdelinger over hele landet. For-
eningen er stiftet i t906.

Foreningens formål er at fremme
kendskabet til og interessen for fugle
og at virke til beskyttelse først og
fremmest af den danske fuglefauna.
Dette formål spges fremmet blandt
andet ved afholdelse af mpder og
ekskursioner og udgivelse af et tids-
skrift og andre publikationer samt
ved arbejde for at forbedre fuglenes
livsvilkår.

Indmeldelse sker ved henvendelse
til foreningens hovedkontor eller
ved indbetaling af kontingentet på
girokonto 7 00 08 39, DOF, Vester-
brogade 140,1640 København V, tlf.
(01) 31 81 06. Det ordinære kontin-
gent er 120 kr. pr. år, 80 kr. forju-
niormedlemmer (under 18 år) og 40
kr. for ekstraordinære medlemmer
(modtager ikke foreningens publika-
tioner, men kan deltage i mpder og
ekskursioner).

Medlemmerne modtager gratis
Dansk Ornithologisk Forenings
Tidsskrift (2-4 hefter pr. år), Medde-
lelserne (4 gange pr. år) med oplys-
ninger om møder og ekskursioner,
Feltornithologen (4 hefter pr. år),
Fugleværn (aperiodisk, som regel I
hefte pr. år), samt eventuelle lokalb-
lade.

Lokalafdelingen i Århus Amt står
for de lokale arrangementer, som
annonceres i meddelelserne fra ho-
vedforeningen. Alle DOF-medlem-
mer kan frit deltage i afdelingens
møder og ekskursioner.

I-okalafdelingen udgiver også bla-
det "$p1synsn" to gange årligt i et
oplag på 700 eksemplarer. Bladet
sendes gratis til alle DOF-medlem-
mer i Arhus Amt. Medlemmer uden-
for amtet kan tegne abonnement på
bladet. Det koster 15 kr. pr. år.

Alle henvendelser sker til lokalaf-
delingens adresse: Dansk Ornitho-
logisk Forening/Århus Amt, Vi-
borgvej 29. 8000 Arhus C.
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ROVFUGLEOPTÆLLING

Rovfuglebestanden i det ca.
675 nu store Moesgård-.Fløjstrup-
komplex er 1 foråret -79 blevet
optalt. optællingen er et l-ed i
xovfuglegruppens prøveflade-tæ1 -
linger, og er derfor sket efter
de i gruppen fastsatte retnlngs-
Iinien. d v q ei nrøvefladen
omfatter et areal på 23oo ha,
ldet der omkring den optalte
skov skal være mindst I kr til
næste mulige rovfugle biotop,
for at undgå f1)/tningsusikker
hed.

En sådan optP-t I ing lra r t i I
formål at give oplvsninger om
bestandsvingn j nger, ungepro-
duktion, døde1lghed m.m. for
derigennem at hjælpe ti1 at be-
lyse rovfuglenes kår i det Øst-
jyske.

Moesgård-l-løjstrup er jo son
bekendt utryre befærdet, trvad
dog ikke synes at €tenere i hvert
fald de a]mindel igste arter ( Se
senere.). Sen skovhugst samt
orienteringsløbere synes derimod
at være de største farer for
rovfuglene. Xunne man få et san-
arbejde igang med skovfogecler.

og orienteringsløbere, så har
en optæ1ling alene af den grund
stor værdi. Skovrider (jefd La-
defoged har i denne sag vist po-
sitiv indstilli-ng ved at gjve
ringmærkn ingst i I lade 1 se .

MUSVAGE:

Der blev fundet I beboede re-
der, men bestanden sLønnes, ud
fra nogle "usikreil observation-
er, at være 6 par (Nusvågen yng
ler lige så gerne i" nå1 son r
1øv. og disse reder kan være
c\/616 å1 r;-A^\

I betragtning af at luluswå64en.
ifIg. HoIstein, gennFmsnil I ig
skal trave 8o-loo ha skov, synes
J-6 par at være i underkanten
af hvad skoven kan bær'e, men
her nå man regne med at ca.
225 ha nærmest byen må ansees
for uegneL for Musvåge p.g.a.
manglende fouragerings-arealer,
at de resterende ca. 4!o ha er
besat med )-b Par må ior med den
hårde vlnter taget i betragtning'
siges at være ganske godt. Ander-
ledes forholder det sig med Pro-
duktionstallene:

Pro duktions-t all ene:
antal fl-yve- I antaf I antal
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Disse Produktionstal må nok
skrives På den lange og kolde
vinters regningr ldet Muswågens
frugtbarhed afhænger af hvor
welnæret den er. En vinter som

denne med tYkt 1ag sne langt hen
på foråret ' 

gØr clet naturl i gvi s

ivært for Musvågerne at skaffe
føde, og mange omkommer af sult'
( Nat. Mus. hrer i Arhus trar kun-
net mærke en tYdelig stigning i
indkomne rovfugle, jeg selv
fandt 2 døde Musvåger under re-
detællingen ). Da de fugle der
overlever såclanne vintre er de
sundeste individer i bestand-
en, vi1 man som regel det fø19-
ende år ( trvls dette års vin-
ter ikke også har væref hård )

opleve nogle ret gode Produk-
tionstal.
. Ser vl På k1æknjngs-tids-
punktet, så er Musvågen jo kendt
for at udsætte æg1ægningen hvis
vinteren er lang. Æggene 1æg-
ges i de fleste tilfælde i Peri-
åden f ra d. 1f . - ;:4 . april,
hvilket med en rugetid På l4
døgn, giver en k1ækningsPeri-
ode fra d. f5' = 28. maj.2 a|
disse par falder inden for den-
ne perir:cler medens 2 Par }:.ar"

',;r Li',i at u(l 9ii'1. 1, ;!r',ii"l,il !llliell .

a| lrerrærl\L'1-ri i\',.r(1 j rl i ir)f;
rrred cl i sse )lusvai,;('l e1-, salrnail
lr'lrit med at llrisl, itt I sili
rronog;rafi ne,tn.ir', :l ii lllrs\ aril('1'
aLdrig byfTger recle i ,\sli p.g.a.
rl(,t.te tfæ s spitlse g;lt,rtvlni'1et',
så er det bemærke iscsr'ærdtge
ved'di sse }lusvå6-er , et al'
di sse par b\.gger rede ne1 op i
AsL. og el slyLi.c derf'p2 1 igger
endnu en recle I Ask , sancl syn I i g-
wis by6get al sanmc par"

SPURVBHØG:

Be standen er på i par . En -"å
dan bestandstørrelse kan være
svær at wurderer idet SPurvehøg'
ens terri toriestørrelse og for
deling r skoven b1.a. al'hænger
af f øclemængden, forde-t ing af'
egnede redebjotoper, skovens
form og omgivelser n.m.

I nogle egne af lanclet er
Spurvehøge-bestanden j år redu

rceret med 5o% hvilket næPPe 8ør
i srg gældende her, idet jeg ud
fra kendskab ti1 egnede retlebio
toper vt1 gætte På at skoven max--
imalt kan huse f-8 Par. En så
stor bestand-reduktion må skYlfl-
es den store døde1i8hed blandt
småfugiene i hårde vlntre. sPur-
veLrøgen er io ellers en neget
fleksibel fugl, der or vinteren

iofte kan træffes nidt inde i så
I sto:.e byer som Årnus 

"
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ca. 23-24 naj

- 2I-22 -
- 3-4 juni

Gn. sn. antal unger pr. rugende par: 1

- 1 norrnale år: 2

Denne ungeproduktion nrå siees
at v?ere normal ( HoJ-steln havde
i sin tid gn. snitlig 3,8 rrnger
pr. rugende par. ,, og Spurvehø-
gens frugtbarhed synes ikke, som
hos Musvågenr at nedsættes efter
en hård vinter. Hertlf skal tøi-
es at rede 4 blev plyndret,

Der ttlev uncler ringmærknlngen
fundet z uk1ækkede æg ud a1' 14,
hvilket giver en k1æknrngs-pro-
cent på 86. Norn'a lt er k lækn ings-
procenten 95-loo.

Kønsl'ordefingen, der normal t
er 1ige1ig, har her været i trun-
nernes favør med 59$ hunner og
4196 hanner"

Disse datoer er lorsøgt Tagt
midt j den 2 - I dages periode
fra første tiI srdste ægs klæk-
ning. spurvehøgen læg6Jer nor-
malt srt førsle æg i perioden
tra omk. d, 2o.4 - d, 15.5,
hrilket, med en rugetid på 4o
døgn, giver en k-Iæknings-peri-
ode fra d. I.6 - 26,6.

'\ al rliaea n2r liooor mi.li

i denne periode, medens 6t par
er L'egyndt meget tidligt og et
par meget sPn1. Æglægningen ef-
ter den 15.5 er iflg. HoJ stein
sjæ1den, og skyldes som regel
omlægnlng hvi-tket slkkert også
or ti ll-mldar Cnr nar nr. q,S
vedkommende.

KIæknlngsti dsDunkterne :

I tr-tn.
redens afst. til
have e1f. Dark
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Hvad bestemner tidspunktet
for æglægningen ?. Her er der
nok flere faktorer der gør s1g
gældende : klimatiske f'orhoJ,d,
fødemængde, parringstidens 1æng-
de m.m. , men en vr-gt1g t'aktor
er utvivlbomt adgangen til byt-
tedyr. Den gn. snitlrge ægIæg-
ningstjd viser sr-g jo også at
1j-gge på et tidspunkt trvor det
nordgående træk at småf'ugl-e er
på sat høJeste, nenlig første
uge af na.j ( her tænkes først
og fremmest på Løvsangeren ).

Hvad sker der nu med æ91æg-
ningstidspunktet efter en lang
vinter, hvor det nordgående træk
er forsinket, forsinkes det t11-
svarende . ?

Det er nok umuligt at svare
generalt, men af mine tal synes
der at være en sanmenhæng mellem
k1ækningsticlspkt. og afstanden
til have el1. park, hvifket nå
fortolkes som, at jo lettere acl-
gang_Spurvehøgen har tif bytte-
dyr ( Srnåfuglene søger jo til,
have og park om vinteren ) jo
tidl-igere startes æ9lægningen.
Dette materiale er naturligvis
a.l-t for tyndt til_ at slutte rro-
get som helst, men da jeg uden
held har forsøgt at fremskaffe
til-svarende tal, håber jeg at
de der evt. ligger inde med
sådanne oplysninger, vi1 give
lyd fra sig og be - ell-. afkræf-
te sammentrængen.



TARNFALK.

Der er ikke funclet ynglende
Tårnfalk i disse skove, oA jeg
har ikke set den ,muser på de
omgivende enge.

Det dårlige gnaveår I)./8 og
den efterfølgende trårcle vinter
har reduceret bestanden væsent-
ligt over trefe landet, Tårnfatk-
en går jo ikke på åds.Ier som
Musvågen, og rammes derfor sær-
119 hårdt.

At der ikke findes Tårnfalk
i disse skove.skyldes dels den
.1ave bestand ( P.Thomsen fanclt
i f969.2 par Tårnfatke i Ftøj-
strup ), dels at der hovetisag-
ligt avles korn på de omgiven-
de narker. Tårnfalke?r kiæver
græs-enge og å-ctafe som foura-
ge rings -areale r .

HVEPSEVÅGE.

Hvepsevåge er ikke blevet
systematisk optaft, men det er
ret sandsynligt at der yngler
et par her. Skoven synes med si-
ne spredte bøge og lysninger at
være velegnet, og der er da og-
så set Hvepsevåge næsten lrvert
år. Jeg selv så et par i 1;ar-
ringsflrrgt i \977. D. ?7. juni
i år så jeg en Hr.epsevåge gå
.lavt over trætoppene i sydlig
re tning.
Rovfug I ebes Landen I!/! :

Musvåge 5 - 6
Spurvetrøg 5
I arnl aaK o
Hvepsevåge 1?

Hvls jeg skal give en vurde-
rlng af, hvilken betydning det
har for rowfuglebestanclen at en
storby ligger så nær, og den her-
af følgende kraftige befærdning
af skowen, må det bliwe fø1gen-
de:

Musvågen synes godt at kunne
finde sig ti1 rette trods en
vis færdse1 og bygger ofte sin
rede ved en sti, dog er den ik-
ke at fin<le hvor færdslen er
størst. Faren for denne art be-
står i at den langsomt fordri-
ves efterhånden som byen vok_
ser ud omkring skoven. Omvendt
gælder det Spurvehøgen som nær_
mest ser ud til at drage fordel
af bymiljøet, her kan clen altid
finde bytte om vinterenr og i
vil.lalraverne holder mange små-
fugle til året rundt. Spurve-
høgen lader sig ikke genere af
kraftig befærdning omkring re-
debevoksningen. Det samme gæ1cl-
er iøvrigt Hvepsevågen, Tårn-
falken firdes som bekendt yng-
lende midt inde 1 storbyerne,
så man må formode at den er ret
tolerant. Anderledes forholder
det sig ned Duehøgen. Denne art
kræver frecl og ro, og yngler
derfor altid i den mindst be-
færdede og mørkeste clel af skov-
en. Desværre må man konstatere
at selv F1øjstrup-skoven efter-
hånden er så befærdet at et
Duehøg-par næppe vil slå sig
ned.
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Ser du llvepsevåge i parri ngs-
f lugt . "musencle " TårnI'a1k, e1-
ler en hwilken son helst anden
rowfugle-observation nær dlsse
skove, må du rleget Serne rlnge

Ofe Friruer
Emi 1 iedalsve j
Højbjerg
Tlf . '27 5o 86
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LOKALRAPPORT'EN

LOKALRAPPORTEN I .7 -3L,1,2 Lg78 .

Endnu engang skrives et r.esum6
af de ia€ittagelser son f'ugLekig-
gere i Århus Amt gør. Det er ganske
vlst nogåt uaktuelt med et resum6
af fuglellvet solr det forløb i 2.
halvår af L)f8, men det er det sid-
ste material.e som vl har fået ind-
rapporteret. Det skylcies ude.lukken-
de redaktørenes s1øvlred.

Nå, men wi tager llge en hurt j g:

gennemgang af de forsl(e11ige'i.agi-.
tagefser I

Blandt lommer og lappedyhkere
skaf kun nævnes at Li-L1e Lappedyk-
ker som i efteråret svigtede antafs.
mæssigt ved Kysing Fjord. Storinfug-
.Ie er vi jo ikke forverrt mecl her
i Østjylland, merr kraftl61e sLormo
fra september ti1 novenrber gzrv Sod-
farvet Skråpe ved Vorsø i septem-
ber, Stor St:ormsvale r-red h-ysirlg
Fjord i oktober oij, AIm. Skråpe ved
Fornns t novcnrber. \1nr. Skråpe skal
forelægges DOFr s sjældenhedsudvalg
før (len officielle offentliggøre1-
se må finde sted. Vi går over ti1
andefuglene, trvor Sangsvane og
Knortegås sås i pænt antal i decem-
irer verl uAriaper Fiord. Det mitde

we jr ho-ldt sig t il 1an9- | : nd i no-
vember og fik mange svøtrme':-';i,jer tj. l
at blive til det ridt1.:t1; ratte jnd
med frost.

- Iivsi-q Fj0rd sås j rnidten a1'
d,:r:clrbclr urange Pibeænrlcr, Krikæn-
cier, Spitls;r:ncier oai !:lkei'lilder. I kon-
Lrast til .:',i,sse var de forste vin-
t,ergæster ankommet-. nemii6J den Li1-
ie Ska1,i,e sluger,

Rovfuglene er spændende og besøg
ved Kysinå F,lorri sætter pri.liken o-
ver iet, ?. rr.;i:ant B1å Kærhøg over
a-l L. Als,lg; smågnavern" ( nus nr . I'L )
var me{fet talrige,

Vadefuglene overraskede med ne-
F^ .^t af q'Fåh/thinilo nc

6cu rLUr vLru,,u,rJ, u,L ub

I slandsk Iiyle. llennc t'ud i egluppr
bliver særbehandfet i den endeli-
ge rapport. Blandt mage- og alke-
fuglene skal næwnes iagitagelser
af D',"errgmåge , Ride , i,un.de og i øv-
risi h+,1-r" iaø t^ 1 c'-. ^

^s, u6f r-
trækket ved Fornæs.

Mosehornug.l-en var som B1å Kærhøg
særcle-les talrjfl, som følge af deL
før ontalte museår'. B.Landt småfug-
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lene kan nævnes Sortstrtrbet Bynke-
fugl fra Samsø.

Fll pr dcn mcøet Uftrakorte vil
jeg benytte lejligheclen ti1 at af-
klare en de1 spørgsmå1 omkring lo-
ka I rannnrf on

l,Siden efteråret I)J6 er der
ikke kommet en eneste fyldestgø-
rende lokalrapport fra Aritus Amt.

2. Elt erårsrapporten fra l97b
og årsrapporten fra J.)JJ bar l-ig-
get klar ti1 tr;'kning hos DOF-safg
i flere måneder.

l. Forårsrapporten fior 1!]8 er
ikl<e skrevet. Materialet ansås for
at være foi 1ille. Derfor er det
skrevet sammen med materialet fra
efteråret 19VB til, årsrapport for
7978.

4- DOF-sa-lg vi1 ikke trykke rap-

porterne fra L)J6 oA L977 før rap-
n^rton fra tOfR ar r.r^n r;r r-.,.r.Pvr (L,, rru | / t! \ L ^rot u, f (ry^-

ning.

5. Årsrapporten 1978 er næsten
færdLg og dermed klar ri-L tryk-
nan8,

6. vi vif antagelig hente rap-
porterne hjem fra DOF-sa19 og tryk-
ke l-976 + L977 + I97a sammen ti1
en stor rapport. Måske, men kun må-
ske, kan denne samlede rapport for
å,rene I)J6-78 blive trykt omkring
årssklftet. I 1øbet af januar/feb-
ruar vi-L v i sandsyn-Iigvi s være up
to date, og indsamlingen af mate-
riale ti1 årsrapporten 1979 kan be-
gynde .

7. Fremtidens rapporter bliver
å r<ra nnarrar

Rapportgruppen
v/At-ran.



FREDi'I INGSUDVAI,GET

Efter en mindre sI@vhedsper:ode
er Fredningsudvalget '"red at
vågne igen. Tilmed er der sket
en ændring af praksis, der skal
hindre fren'.tidig henslumren
samt sikre større effektivitet.

Der bliver fast mØdetid i ud-
valget hver nåned, på dette mØ-
de vil aktuelle problemer bli-
ve dlskuteret, de seneste lokal
planer vil- bl-ive gennemgået og
der vil- blive taget stilling tiJ,
indkomne rapporter om lovover-
trædelser. Oet er på disse m@-
der der vil blive taqet stilfino
trl alle aktivlteter fcr si.kr.in{
af vor natur,

ll-ere af udvalgets medl-ennier
er forhol-dsvis nye i fageL, oE
all-e kan nemt lære nere om 1o-
venes kringelkroge, om det at
skrive officiel-le b::eve, om
DOFs fredningspol-itik, om }okal-
planer og deres begrænsninger
m.m. Der bliver derfor til hvert
mØde forberedt emner tj-l- diskus-
sion og der bliver også indkaldt
ekspertise udefra, hvorfor vi
kan få fprstehåndsviden. M.a,o.
der sker en stadig uddannelse
af udvalgets medlernmer.

Vi vil- også gØre udvalget mere
åbent, og oet er d.erfor tilladt
andre at møde op og give sit be-
syv med.

Det vigtigste er imidlertid,
at der med denne faste åbnings-
tid er åbnet for DOFS menige med-
lemmer til at henvende sig med
oplysninger om lovovertrædelser
og andre trusLer ;r.od vor na:u:.
Ber&ærk derfor:
JTTi !,R MøDE ] FRJDNTNGSUDVALGE?
HVER I.4li,NED. }IøDET FINDEII STED
ht rrYY'^h^rrr-T .^pA vTTJORGV.LJ 29, ÅiriiuS KL.19.00
DEN 2. ObISDAG I HVER MÅNED.

i,2

Hår mån ce* nnfrrlrtniraar rF.'n-

s er , ilørt om lokalp I arre r , Cer
vi1 @delægge natur, man kender
tiI, eller har man iøvrigt syns-
ottnkter om f i no - dar hlrr.la .r,nrac

t vvr vg!vL YP.-q-

så burde man kontakte udvalget
på dj-sse aftener. Det er bedst
se.lv at konnne og snakke om det,
men hvis det ikke kar: Iade sig
gøre, kan man skri're et brev
lil udvalget inden uet fØrst-
kor.mende nøde.
r ^df F4l ranÅo elu:l at rrÅrr>1n

af .ie se:reste ak*-ivitet.er be-
skr:ives:

'lr.rrc:r-.- [1.rcr. nÅ hirrrci =n,]--.]:.-*-t/i i.i-k et par opiysninger cm,
^- Å^y -'..^f ^ ^^F,,1nn i nc :f mncan5^s LE vP!f/ rurrf rrY
med jord. Vi al-armerede Ants-
Frpdn i nrrqknnl-oraf def fik
^r -r {. df 

^n€r' 
I 

^- 
i hdah Cåd6h arvyrJ rurrrrrYsrr. ooYsrr E!

ikke vundet endnu, men vi har
fra Danroarks Naturfrednings-
'Forcnrno i nåopleende kreds få-
a+ +i I ^L+i\/ c+df+a

Astrup Ivlose. Der bfev rapporte-
ret om opfyldning af dele af
Astrup Mose ved SoJ-bjerg. Dette
b.l-e.,' ve d futr',sf recrninEskcn tcrets
medvirken anmeldt til politiet.
Vi f@19er stadig sagen.
Borre Lillestrand. Opfvldnin-
;d;f-EaE-Ead6medå åreal
som beskreveL i Søravnen I/78
blev anrneldt ti1 Fredningsnæv-
net i Vejle Amt. Siden har der
været flere møderom denne sag.
Sidst' i:'f e:/ det vedtaget, at
1.-F\zr /lli nfl.n da- in"1ta*a' U"tt
.-^r {*;-r; j'..^+ 

^Lr.ll6 nnhara'. d: Ir.u9 vlrrPt e
is .iei' a,ll.e::ede udlaEte skulle

:-:eiree,-:ics, nuligt fra vanclare-
r'la- EAdr6h .f cda.. *- -P-n og engene
skull-e forbli...e intakt,
r-.f l.l s. ^3 --nn.lninc rfu9rla Pa qrs"vqrrrrrY q!

^iar-n k,-nc.r I c^r.rrr r/aåf å.a+



at lave en mindre fugle@ for
kJ-yderne i søen. Øen skal- Ia-
ves i samråd med DOF. Endelig
fik Schur tilladel-se til at op-
føre en vindmØI1e for at holde
en konstant vandstand i søen.
(vand skul-le ind i søen). Fra

DOFs og Amtsfredningskontorets
side blev det dog krævet, at der
bl-ev fastsat minimumsvandstand.
Dette krav bl-ev imødekonrmet.
\/i redntr med åf nrrarrir:aa c r-vwe!u!sYs -o
gens videre forl@b til DOF/Vej-
le Amt.

I\lose ved Hammel-. Vi gjorde ind-
sTgElse-moA-en lokalplan, der
rrille mpdfara an r'å'i Y9rrrrErLL ctl
mose syd for Hammel. Lokalpla-
nen var imidlertid så snedigt

udformet, at den blot var en
del af en stdrre samling lokal_-
planer, hvoraf de fleste alIe-
rede var vedtaget. Disse IokaL-
planer fandt vi ikke dengang an-
I edn i no t i I åf nr^l-aqiara m^Å
da de ikke berørte naturområder.
Resultatet blev, at vor indsigel-
se kunne afvj-ses med "ja, vi for-
står jer godt, men all-e de andre
lokalplaner er jo godkendt, og vi
kan derfor ikke ændre denne..."
Kravet om offentl-ighed i forvaft-
ningen synes for os let at omgå.

Sø. En
omtaLe i et l-a om en
kanpe rørslåningsmaskine, der
skufle slippes løs i Ramten søs
rørskove, fik os straks til ac
reagere med en skrivelse til rrrrirts-
t-^i^i . RørskåreL ,. :,...1 -
le foreqå i apri.l- rnåned, hl'ot-
de fl-este rØrskovsfugle ruger,
r..J i øvr!'it fas'-slir den nye \a-
turfrcdn:ligslov, aL aI rørskdr
skal være.overstået l-. marts.
Vi f i.k cierfor ik,ke besvær rned
at forhindre den::e ubetænksom-
i-ied.

CykelsLier i Rosenholm Kommune.
Vi blev Lredt om at IaTåTe os om
vor mening om anlæg af cykelsti-
er i Rosenholm Kommune, Vi sva-
rede positivt, hvor vi bifaldt
cyklismen og derfor cykelstier,
men hvor vi advarede mod an-
1æg i angivne moseområder.

SofiFnerhuse .på. Anholt. Med Mads-
Peter Heide-JØrgensen som sag-

1J

kyndig har vi protesteret mod
flere lokalplaner om sonunerhuse
på Anhol-t. Endnu venter vi med
spænding på hvor galt det går.
Dette var de fl-este af de udad-
vendte aktivj-teter, der har stå-
et på de seneste måneder. Vi
mener se1v, at de viser, at vi
med loven i hånden har indflv-
delse på forvaltnlnffi af vo-r
natur. Det kræver blot en vis
energi. Loven siger intet om
hvordan den skal overvåges.
Det er faktisk op til det almin-
delige menneskes moral-. Vort
:rhaida ar åarf.nr rrrim6l i^+ r'i^-Ys vrY
tigt og n/dvendigt for at natu-
ren ikke helt skal forsvinde.
Med intensiveringen af FrednJ-ngs-
udval-gets arbejde er der givet
Dtrc et redskab i hånden. Ser du
overgreb mod naturen som du ikke
selv kan overskue af kemne imnd
gå da til Fredningsudvalget

DEN 2. ONSDAG I I,TÅNEDEN



T4

En s tormf trld tur ril

FÆRØNRNE
I 1øbet af sommeren 1p]!, somjeg tilbragte på min føcleegn,

nærmere bestemt Esbjerg, pJ_an_
lagde jeg en fugletur til Fær_øeTne. I begynclelsen var detmeningen at jeg ene mancl skul__
I e bestige cle færø' ske kl i pper,
men som sommeren skred frem,
blev det nig klart, at der var'visse økonomiske problener. Jeger i min givne situaraon nøcftti.1 at tilbringe ferien med ar_bejde, da leveomkostnlngerne forresten af året er af en klække_
J.ig større1se.

. De økonomiske problemer skyl_
des den sene afslutning på eksa_mensræset for for&ret I)J).

..Ir ". ieg inictlertid sådan
:_1_tt1"r aL transporten r tJ ogJra de atlantiske øer for niLvedkommencle er gratis (ri. i.,r.rse J te.r med skibe t ',n/s Englanclder sejler i fast rutefart tilb1.a. Thorshavn),

-, 
Oat,":forhold taget i betragt_n1ng, besluttecle jeg at foretå_ge en hurtig rejse: En sejltrrrderop, lidt tranpen på stJaet

::t p",r riner, og enclclig sejl_aadsen h.jen.
Et stykke tid t.ør afrejsen

foreslog jeg en tictligere gyn;
nasiekanmerjuk, B.O.p., at vl
sammen kunne tage en tur til
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Færøerne for at se på diverse inforuerede l<ifcler: stiv kulinghavfugle. Han var med_på iceen fra NV. Dette vilfe bevlrke atfra starten og det hefe var nu vi fik søerne ind fra stævnen.en aftale. Det var cten selv- Søsyge i vente. Ganske rigtigt.samme person der i føbet af som_ BOp måttet undvære af.tensmaclenmeren 1!]8 bevlrkede at min nu- kl. 20.oo. Jeg selv klarede f,i_værende interesse i fugle (na_ ge at spise de bestllte bøffer.turen i det hel-e tqget), blev Et p." tlmer senere måite vi cle_bragt t11 1ive. finitivt gå tit tø;s.
Som indleciende manøvre gen_ I 1øbet af natten havde vin_nemgik vi de mulige arter, son den lagt sig og vi startede ob_vi kunne risikere at møde un- servatlonen kt: 6."" iåC.å.21,dervejs: A1m. Skråpe, Sodfarvet b1æst J_6.UV, .tyO*tiå 3/aj'."

!f lip., Storl< jove, Mel]em K jove, Ef ter Ån ; ti*å.'ti.r-, n...a. .iLi1le - og Stor Stormsvaler Ma1_ et par Alke sp., en SuIe og ad_1emuk, Søpapsr.Lomvie, A1k, Su- ski11i.ge Mallemukker. tslæstenle og Søkonge" lagde sig yderlisere (.i.å"1.._
t" 3). Da vi efter 

""jtpl....Som supertrits havcle vi prio- skutle være i nærheclen al. Fair_riteret føJ.gende to arter: Sort- Is1., Shetlands Øerne, l.owta Isl.brynet Albatros (nair rsr.) os b1æste det atter .o i',r_i'il å""Stor Skråpe. Inderst inde vidste sigtbarheden falcit betyciellgtwi trods a1t at det-bare var øn_ ( 1_2 sømi1 ). U"a andre ord,sketænkning, merr al1igeve1. diset. Vi nåite altså rnristii_le
Efter at have t*=t or de for- :i":i.tt*"t 

<iår1ige obs' betj-ng-
skellige karakteristika etc. kun-
ne vl ikke foretage os anciet end
vente og håbe på vejrgudernes Nr, _,-- -,;uarmtr;ertigheo-. ,,*,'Nt var vi" lmigllertid så he1-

ql.ge at vi pga. stormvejret og
Den 2"/-8-l), kl. I4.to forlod ifsejlebesværlighecler var 4_5

vi Esbjerg ned meget dystre an- .tl.mer forsinketl DetLe bevirke_
sigtstrækninger. Årsag: skydæk- di at vi fårst vir1e være ucr for
ke 8/8, blæst 7-8 NV. Endvidere _!h fu" nævlrte øer sidst på efter_
var det blevet fortalt os af vel- ..-$ddagen.

at.:.1 
-;

': :l

, ,i 
l
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Ved ca. 3-tiden om eiltermid-
dagen fik vl øie På' den første
Storkiove. I de følgende timer
så vl endvidere, Stormsval-e sP
(liffe), Sodfarvet SkråPe, Su1e,
Søpaps, Alke og Mallemukker.
K1. 18.oo stoPPede vi den dags
obs og forberectte os På en stor-
stilet mlddag som vi med 1ængsel
havde set frem ti1.

Stormve jret havcte a-l tså be-
virket at vi den første aften
måtte lægge os, men heldigvis
medførte clen at vi blev for-
sinkede. Dfter sejlPlanen skul-
1e vl ankomme til Thorshavn den
28.8.79 ca. kl. 21.oo, Nu var
vi imidlertid meldt inde k1'
3.oo ( 29,8.79 ). oer var altså
åbnet muligtred for at foreta-
ge obs ved Færøe rne ' 

-i morge -
nens l-ys.

Vi anhom til Thorshavn k1.
3.oo. Forinden havde vi sovet
et par timer, og val' frjske
da vi tagde tl1. Efter i løbet
af 5-1o min. at have beset af-
le butlksvinduerne og efter at
have mødt 7-8 berusede færinge '
som tilbragte tiden med at tæve
løs på lrinancien (sikkert hits?) 'vendte vi tilbage til skibet'
hvor den varme kaffe + friskbagt
brød ventede os.

Kl. 5.oo var vi atter På bro-
en f or a 1 se på [-v lrler ( toka]-
slang : fugle ). Da wi l-orLod
Thorshavn den 29.8.7q k 1 . 6. 30
(vindstyrke 5-t SV, skYclække J/8),
hasde vl set Ederfugl, Rødben'
Skærpiber, Topskarv, Gråkrage,
Storkjove' A1m. Kjove (1Ys og
mørk fase) og adskillige terner
(rrav,/rdoro).

fnclt il /.oo havcle vi ca.
2oo stk. Søpaps' A-Lm, SkråPe,
Su1e, A1m. Kjove. Efter tiltrængt
kaffepause (morgendinner) fra
kI. 7.Jo - 8.oo PåbegYndtes tu-
rens længste obse rvat i on , 8. oo
til 16. oo .

Vl havde da adskillige gode
observationer. Kl." 8.55 havde
vi nok clagens bedste obserwa-
tion: I L soclfarvede SkråPer, der
alfe kunne dækkes af s)rnsfeltet
i en Kowa IoXio inæsten). at an-
dre kan nævnes: SøPaPs' Alk' Lou-
vie. Su1e. Lille Stonnsva.le ' 

Ri-
de, A1m, SkråPe og Storkjove.
K-L. l8 . oo påbe6lyndte dagens sid -
ste obs cter afsluttedes kl,19.15'

Den selv samme aften kunne
vi ti1lade 9s at slaPPe af i
hyggelig samvær meci andre Pas-
sagerere. Efter et Par voctkaer'
målte soP lægge sig (træthed e t*
ler mavebesvær?). Jeg selv fort-



satte og det enclte med at ieg
rendte panden 1nd i en dlskus-
slon om grlndedrab, fiskekvo-
ter, fuglefangst På fjeldene
osv. Da gik bølgerne høit igen.

Vi havde altså på denne fi1-
le tur til Færøerne set dq for-
ventede arter trocls de megeL
dårlige omstændigtreder. ( loe
ikke de to storhits). Vi erfar-
ede undervejs at farvanclet omh
kring øerne Fowla, Fair og Shet-
Iand var mege't omskif tel i8 og
mest præget af dis. f hele clen-
ne sæson havde de kun haft ro-
ligt og klart vejr et par gange.
Den bedste tid til havfugle obs
på vej tll Færøerne var midt i
sommerperioden.

Den næste clag i.ndbragte ikke
mange arter, og vi besluttede
at stoppe observationerne res-
ten af dagen.

Ti1 eventuelle andre der o-
wervejer at tage til Færøernet
wi1 jeg nok sige, at en swlP-
r ur (frem og I i lbage) ifxe er
nogen god ide. Turen alene hos-
ter ca. 9oo kr (excr. nacl, div).
Det vi11 endvidere nok være
bedsL aL lage turen mldt i jul i,
og så tilbrin€le en uges tid

(ei1er flere) deroppe. Dette
vi1le nok glve de beclste obs.

Artsllste.

Stormnåge 1
Ride, ung l
Ma11.lemuk 326
Alm. Skråpe 6
Sodfarvet Skråpe l8
Storusvale sp ?
Ll.lle Stormsvale 11
Storkjove 23
A1m. Kjove (mørk f. 2, Lys f. ?)
Søpaps 443
A1k 6 s.d.
Lomvie 8
Alke sp 14
Sule enårig 4, actu1t J4
Topskarv l
Rødben f
Gråand I

Ecterfugl juv. 13, adult 4
Havterne looo
Bllshøne f
Gråkrage 1
Skærpiber J
Hvid Vipstjert 2

Marsvin 8
Grindehwal 5

Jean Rasmussen
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O<tcler jag;tforr,'rring inwi tere-
de i rna.j m:-irrerl l)OF, Arlurs t j l
at være med i en rrrls t i I I rng i
anledn ing af I'orenin6lerrs jo-
års-jubiJprrn, I)et. skuIle fore6lå
i Odcler HaIlen cien 3.-8. august,
V-i fandt, at (let vi11e wære ucl-
mærket at få DOI'' s sl.nspurrkter
repræsenter(.1 på en \iagtuctstil-
ling, og tog me(l glæde imocl in-
vataonen.

Projt:1<tt:t kræve(le to forbe-
re.lende møcler. På clet 1'ørs1e,
id6mørlet, blev ramnerne -Lagt,
og opgaver bl-ev clelt ud. På an-
tlet mørie, opsamlingsnødet, blev
materia I et samf et og g jort k-lar.

UctsriLlingen var aben i Lre
daSe:
fredag clen J.8. fra kl. 14 til
kl. 2o,
lørdag den 4.8. fra kl. 10 til
k1. 21,.
søndag den 5.8. fra kl-. fo til
k1. 18 .

Der var i urislil I rn11t'ns ålr-
ningstiri tre' til i't'r,r I)Of-frt"l-
lemner tilsteilt- a(l 8al)flcl).

DOI' iiaw:le på udstilling(-'11 fåe t
tilclelt et li11e ruta, sorr vist
pT fotos 

" 
Vægarealet var på

ia_tt f6 m*. Vi vat-gte a1 l)rLr-
ge arealet ti-L at vise plancher
med tekst, fotos af I'u11 1e o{l et
luftfoto af Kysing Fjor(1, En(l-
videre opstil.lecle vi et lysbil-
l-eclapparat, som viste en ".lip-
ger-quiz".

De 11 tekstplancher onhattrl-
lede "Kysing Fior(ts Ilistorie" '
"Ændringer af f jordens n:itrrr" t

"En undersøgelse af fjortlen i
L95o", "!'orureningen a1' fjor-
den", og "Fuglene i KYSlng
Fjord". Et par af planclterne
handlede om vådområder gelle-
relt, .og cler var skemaer over
Vibe- og Storspovebestancten I
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fjorden (vittrup). Det war nok
lidt rigeligt mecl tekst i for-
hold til, hvor 1idt, der bli-
ver 1æst på en udstillrng.

Fotografierne, 2o stk., var
speclelt af wadefugle.

Et stort luftfoto, 8o X J-Zo

cr,-åT-t<yslne Fi 
"r.t 

g j ortte
stor lykke, Deb blev lndkøbt
t11 forrnålet hos Geodædisk In-
stitut, pris 14o kr. KYSing
Fjord ligger tæt ved Odder, og
da det navn118 var Odder-tror-
gere, som kom ti1 udst111iri8en,
kendte de området' Mange var
henne at kigge nærmere På luft-
fotografiet.

"Jæ€{er-quizrren var det mest
originale påfund, og den vakte
stor opnærksomhed hos udstil-
lingens besøgende. Vi havde Ie-
jet en karrussel-fremviser med
en lndtrygget kasettebåndoPta-
ger. Ved at leje et endeløst
bånd, opnåedes, at billede og
tale kørte synkront.

Kasettei:i -kunne rumne 81 lYs-
billeder. Der blev udvalgt bil-
]ecler af 20-:]o arter ande- og
vadefugle ti1 fremvisning. F.eks'
Ederfugl var der flere billeder
af. Første billecte var en hun
i flugt (svær at bestemme). An-
det billede var af flere hunrrer
svømmen(le (lettere at kencte),

mens det tredie billede viste
en han og en hun sammen ( ingen
var efter dett. billede i tvivl
om arten. ) .

Jægerne kunne hrer få sig en
samvittlgheclstest På, om de var
rede til at gå På iagt I våd-
områcier. De skulfe Prøve for
slg selv at kontrollere, om de
kunne kende arterne og huske de-
res jagttlder i sekunderne, in-
den 1øsningen blev sagt.

Fra fredningsstyrelsen fik
vi plakatserien "Naturen skal
bruges't sendt over til ophæng-
ning. (oe tiloversblevne P1a-
kater blev delt ud til lokal-
medlemmerne på Viborgvej og f1e-
re er rekvirere t ' )

Det vifle have været udmærk-
et, hvis der havde været DOF-
salg-artikler bi1 at sæ1ge- de
øvrige bocter På udstillingen be-
stoci fortrlnsvis I salg af for-
skellige varer.

Specielt redekasser, selv-
k1æbende rovfuglesilhuetter oB
DOF-klistermærker ville trave væ-
ret godt at ha1'e med.

Yderligere oplysninger om

vores deltagelse i udstillingen
findes i DoF-håndbogen På Vi-
tlorgve J .

Lise-Lone Callesen'
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MOESGÅRTJ ST'RAI\TD

1978
De i ha r scnnenr f-Iere år wære t

kendt, at der om foråret fore-
går et lancltræk af ofte ikke
ringF kvanti l-et ved Moesgårct
strand. Siden dette træk ved et
tilfæ-Lde blev opdaget i foråret
14"7a har rlor i mårf < 

^o 
ånr i I

stået mange fuglekiggere for at
betragte trækket af rovfugle,
duer, l>rker, krage- og småfug-

Moesgård Strand har tidligere
været presenteret i Søravnen.
Det var i 1973 da Georg Gu1r1-
vang og Henning Lykke Larsen be-
skrev forårstrækket i I972. Den-
ne rapport over fugletrækket i
1!J8 skal ikke sammenllgnes med
I i.l l iperF år- så ciet b] iver ba-
re en opllemsning af de iagttag-
ede arter. Eventuelt kunne der
senere b-live tale om en sannen-
ql i l l ino mnl lom de onkelf c år

men det må vente.
Moesgård Sl rancl er belj ggenrie

i Marsellsborg Skovene syd for
Århus. Moesgård Strand nåes ad
vejen, som føres gennem skoven,
dnr er en forlænpel sc a.f SLran,'l-
vejen. Med udgangspunkt ve(l Ha-
ral.l .lensens Plads tager rlet ,::-.
'lo-45 mlnutter at nå Moesgård
St ran.j på cirkel. Fra h,,gyndeI-
spn af maj slarter'\rlrrrs Spor-
wejen en sonrmer'Iinie, cier kun
kører i r{eekender.'Serrere på
solnren køre s dag'ligt . Med samne
selsl<abs iinic 6 kan der køres
t i 1 Moe s61åril Mu sc ulr . lle r karr rrr-
ten 1il)gs Giber i arrbe.fales. Li-
nie 6 køi'cr re3;<. lniæ-rsigt.hei:
alnl, .iot\']r: 'ii'lr.l morecil,

!'rrglene som l<an ses er, soi
t i,1 I r o,' I 1.r.r'f ,r.rl o drror

IPrker, lsragefu6.,1e I stære og
f-inLnr. Ilp lalriucte arter er
llusvåge, Spurvehø9, Iiingdue, i

-Sang1;erke, Gråkrage, Å11ike,

selve Moesgård Strand. I april
og spec ie.lt ma j kan der mecl f cr-
del benyttes en observal ionsposl
nær Søsterfrøj.

Skal jeg gøre et par benærk-
ninger on Moesgård Stran(1, som
iagttagelsessted for lancltræk-
kende fug1e, nå clet wære disse:
Trækket er særcleles lunefulclt.
Selv på dage med ideelle wejr-
forhold kan trækket udeblive.
Når det er bedst, kan nan vir-
kelig blive overvæ1clet. Flere
tusinde fug1e, hwilket v11 sige
op ti1 Jooo, kan passerer Moes-
gård Strand på en clag. Trækket
er reelt. Fuglene kommer ikke
tilbage fordi et stort hav for-
skrækker clem, som tilfældet er
ved Gjerrilrl og Fornæs på Djurs-
land og ved Skagen. Netop af
denne grund kan det anbefales
begyndere, som er interesseret
i fugfetræk, at tage nogfe gan-
pe i il Moespårcl Strand indon en
Skagentur p1an1ægge s . I)e f'ærre
arter €lør, at man får bedre ticl
ti1 at 1ære hver art at kende.
Det mindre anta1 fugle gØr, al.
iAøtt?Fc lsr'rnp hl iver mere ove--
sk're.l ige og at nan kan ske lne
,ic enhelte "rter 

når de kooner
1 rJlarrdede f lokke . Et- sådan { or'-
kenclskab vi i ber.irke, a1: i.eks.
c.len f ør'ste Ska{lentur vl I kunne
give udbytte, ino(-1sa-.tning Ll1
f iasko, hvj,s man :i Skagen 1'or-
uden de s jældne fugle ((; Iernter,
hterherge, l'alke n.m) of:s:i skal
1ær'e Musvåge , Spurvehog e: I J cr
R:ingdue at kende.

Bog- og Kvækerfinke. Ildol'er dis-
se ses enkelte an.ll'e arter merl
i nindre åntal . Havtrdrkke i {10-
res der kun få noiater ont, meit
iderf tigl og Toppc I Ska I l,'i, I ui:, r
j agttages hypIriUt. Fugletrækk('t
iap i t ape s l-rcdsl |-ra lsllus.. I vt.,l
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I Forårsir';-kke t _!979.
l.'orLlelingen af besøgene vecl

lVor:sE;artl St.t-artrl i f'orrirct. l()78
1'r'enipJ:rI ai' tab,r l I. Til,nal' I-r'I11-
gar 3r irælll{e1 l,it (litLtL: l irls-
prrnk t er s 1ø$c: i sl rre,1;,.i. ir l'. ir I
iagt t.ag.'1s.,s1. jrle n kr:rr s.jr i,i,'It
si.5r mål rii:ri arrrt,ri L(. 1, af i;1,,,,.iag-
r'o frrg. l,. .,'rr;, l. I,,:øe,on{,i .ia-
l1uar, f'('f)ruar og .iirn i er tage t ,
nrecl fo;' at. vi st: l!r'a(l et Lif fæl-

<ligt I' kig rt kan bytle p:i.

I l97al t! idrof: 1'ø Lgi,rr(lrt l)e.so-
nel' lrin(l Opl VSllirrfr,el: ()nr ft;g iei|t','h-
ke t vt:ri MOt: sgårrl Sl,rernr:l ;
Nie ls Aagei!'rl , Steen Ei lrol-r;r:, Cl{rofi,;
Gul(il-ang, .1 i Ian Jarriricllr', ilcrlriin{,:
Lyk!- p Lar,.,rir, .f Ørg()ri i..,i(rr':reri !'lhol'ia:; l,æsscc, 5t,i{l l}:rchtq;rtrti
Nie isen. Perlcr Nyg::rar-,-l Ni' 1 s.ri,
li i i! I s Arr ton Pe tersen , ll:rr!:. I,i ir -
str]p og Søren Skriwcr'.
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Art sgennemgang.

Lom sp.: 16/3 \ ex. N

Gråstrubet Lappedykker r 28/3 7
ex. rastende.
Skarv: Z/4 t ex. S, I5/4 I ex.
N, 2o/l ex. S. I a1t J ex.
Fiskehejre: Kun fugle som med
sikkerhed har kunnet konstate-
res på direkte træk er medta-
get. Fugle fra kolonien, der
flyver ud for at fouragere er
så vidt mulig undgået.
I2/3 L ex. NØ, 22/3 2 ex. N,
I/4 L ex. N, 2/4 1 ex, N,
)/4 I ex. N, r5/4 1 ex. N.
I al-t 7 ex.
Knopsvane: Arten er kun set på
træk 1 marts. I alt 13 ex. på
træk. I'lest f7/3 I ex. N + 4 ex.
S. f8/3 4 ex. rastede.
Sangsvane: 6/3 I "*, N, Iz/j 7
ex. 1, 28/3 r ex. N, 6/4 66 ex.
N i f1ok. f alt 69 ex,
Grågås: Marts 28 ex. på træk.
FTest 72/J 1o trækkencle. April
6 ex. på træk. Flest I5/!+ 5 ex.
N, I aft 33 ex,
Sædsås: 6/3 A ex. Ø, 28/J 4 ex.
N, I alt l"o ex.
Gråsås so:+April 4 ex.
ex.

Marts 1l ex. på træk.
på træk. I al,t f 7

Gravand: I2/3 7 ex. S, I/4 2 ex.
S + 1 ex. SV, 2/4 2 ex. N. I att
o ex.
Skeand.: 6/5 t nan S.
Bjersand: 5/2 j5 ex. S i flok.
Ederfugl: Arten er set på træk
ved flere .besø9. Større antal
kan ses rastende ved eller nær
Moesgård Strand.
2)/7 ca. looo rasten<le, 5/2 øa
ca. 5oo rastende.
Tcppet Skal.lesluge{: Enkelte
fugle set på træk, Ofte rast-
ende fugle på havetr. dog aldrig
over 1J ex.
9 j-or Qkallesi uger 1 II/3 3 ex. N,zi't/i 6 ex. N, 2?/3 5 ex. N + 2
ex. S, f1/4 ) ex, Ø. I a1t 19
ex.
Musvåge: Første Musvåge set på
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trækz 7I/J f14 ex. trækkende.
De største antal Musvåger på
træ.k: IL/ j 114 ex. trækken<te,
27/3 7oI ex. N, 28/3 47 ex.
trækkende, 9/4 35 ex. N + 17
ex. NV. Sidste Musvåge på træk:
Zo/5.Z ex. trækkende. I alt Jp!
ex. (Forcteling på 1o-ctagesperi-
oder, se tabel 2).
Fjeldvåee: 28/3 7 ex. N.

Bød c ente: 4/4 t ex. trækkende.
(Meddelt Stig Bachmann Nielsen).
Hvepsevåge:9/5 2 ex, N, Zo/J
1 ex. N, 27/5 8 ex. N. I a1t 11
ex.
Rørhø : )/4 I ad han N + I htn/
juv N, r5/4 7 hunljuv N, 5/5 l
ad han S, 7/5 1 ad han N (leter
Thonsen). I alt 5 ex.
Kærlrøg sp: 6/5 I NV.
Duehøg: 24/l t ad han N, t1/4
1 ex. N, 5/5 f ex. N.
Spurvehøq: Første Spurvetrøg på
trækz IJ"/J ! ex. trækkende. De
Største antal Spurvehøge på træk:
I7/3 9 ex. trækkende, ?8/l ) ex.
trækkende, 3o/3 8 ex. trækkende.
6/4 9 ex. Lrækkende, 9/\ t4 ex.
trækkende, la/4 11 ex. trækken-
de. f al t 89 ex. ( t''ordeling på
1o-dagesperioder, se tabel 2).
Fiskeørn: 4/4 7 ex. N, 9/4 I ex.
N, 5/5 2 ex. N, I2/5 sandsyntig-
vis f ex. trækkende. I a1t 4-5
ex.
Vandrefalk: II/4 l tran N vecl S
Søsterhøj.
Dværgfalk: )/4 I ex. N.
Tårnfalk: Marts I ex. på træk.
Aprif I ex. på træk. Flest 6,/3
3 ex. N.

Strandskade: L/4 L ex. S.
Vibe: De største antat viber på
træ.k: 2L/ j -lf o ex. Lrækkende,
27/3 58 ex. trækkende, 2B/3 5Iex. trækkende.
Stof Regnspove:. I/4 t ex. NØ,
I1/4 7 ex, N, tz/5 t-Z ex. N.
I a1t l-4 ex.

9valtbae cg_ Sildemåge: Enke-Il e
I ug-Le se t på t ræk ,

FøIvmåge: Arten er set på træk
-14 gange. Flest trækkende Sølv-



abel 2. marts
01-111-121-

aPril
01-111-121-

maj
01-111-121- total

Mtr qrrå ac
F'r6 | d\råna

RØd Glente
Hvepsevåge

Kærhøg sp.
Duehøg
Spurvehøg
Fiskeø:rn
Vandref all<
Dværgfalk

) \'7

I6

2

2o!
1

I
23.

1

1o9

1

2

2

I
o

4I

I

I
2o

1

2

4 7

2l I
?lal
tl;l:t _^2) t'!

I

1l

B

I

599
1
1

1r
5
1
3

B9
4-5
1
1

I2
18

15.4o
o. 05
7.14
o.32
? 1l

a]:
2.34
1.o6

11.11
o. 50
2.47
L J'7

Tabel 2 viser trækket af rov-
fugle forclelt på to-(11) dags-
periorler i tlclen I.j.-3L.5.1978.
I perioclen 2I. -3o.4. 1928 er cler
ikke gjort trækobservationer
ved Moesgård Strand.
M: S ,'å er f orholdet me1.len antal-

måger er iagttaget: I9/3 ca. 2
2)o ex, tra:kkencte, 2Zil Z,_)2 ex.
trækkencie, 6i5 2oL ex, trækken-
de. I a1t 12!8 ex.
Storunå€i:l og Hættemåge: Arterne
er set på i.ra_.Li enkelte gange .

1et af trækkende rovfugLe vecl
Moesgård Strancl og Skagen taget
i oå. Observationerne ved Skagen
ligger melLem 1.3. -3o .6, f978,
( Nordjysk Ornlthologisk Karto-
tok, rapport nr. 15, 1978 pp 8o-
81) .

Huldue : Føgenc1e fugle er se t på
Lræk: 6,/') 3 ex,, LI/] 5 ex,,
7213 3 ex., 27t) 1ex., 287'')
7 ex. , ')o/') 5 ex , , 6,i !+ I ex. +
1 ex. retrlrtrækkencle , 8y 4 2 ex.
cl$4 I ex. I a1t p) ex,
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RINGDUE: De to største dage med
T?EEEio" Rlnsduer; z4/) 2oo
ex., 28/3 555 ex. I alt 2188 ex.
Tyrkerdue: j/4 L ex. på trækfor-
sø9,
Sanglærke: De største dage med
trækkende Sang1ærker: II/) 6ooo
ex., J,I/j lJoo-Zooo ex. , 24/3
2ocr ex. , 

"7/3 
66') 

"*., 28/3 2oo
ex. , 7/4 2i7 ex, , Z/4 4JJ ex.,
I alt SLJq ex. faCttagel"serne
lra Illl wi.er. hwrrr sværL det
kan være at vurdere åntall,et af
trækkende 1'ug1e , .hvis det lkke
optæl1es nøjagtigt.
Ravn: Jo/l 1 ex
N.IaltSex.

N, )/4 2 ex,

Gråkrage: Førstc Gråkrage på
t7*gz-67 .t 52 ex. træLkencle. De
største antal Grål.rager på træk:
25/3 1o9 ex. trækkende, 27/3
142 ex. trækkende, 8/4 tl,4 ex.
trækkenrlc , 9/4 779 ex. trækken-
de. Sidste Gråkrage på træk:
l2/5 3 e:. trækkende, I a].t 7o22
ex.
Råge: Første Råge pL træU: 6l'l
J ex. trækkende. De største an-
ta1 Råger: på træk: li /3 26 ex.
trækkende, 8/4 26 ex. trækkerde.
Sidste Råge på træk:7L/4 2 eY'.
trækkende. f alt 99 ex.
Allike: Første Alfike på træk:
671 5I ex. trækkencle. De stør-
ste antal af Alliker på træk:
l,f/3 I39 ex. trækkende, I2/3
139 ex. trækkende, 27/3 Jlo ex.
rrækken.le - 28/a 477 ex. trækken-
de, )/4 119 ex. trækkencle. Sid-
ste A.l1ike på træk; 6/i 9 ex,
trækkenle. f a-it l6l+i ex.
Mistetdroq.se-L: 1"1/3 4 ex. t.l , 12:r/'l
2 "". i; Ztn J ex. på træk:'or-
søg,, 28/) 1 ex. N, 2/!+ 2 ex. N,
6/4 1e,r. N. f a1t 15 ex.

Bjergvipstjert: 18,/'t I ex. I,
22/3 Z ex. N, 28/Z t ex. N.
I a1t 4 ex.
Stær: Første Stær p3, træk: 6/')
IFG*. trækkende. De største
antal Stære på træk | 7i/3 2o5
ex, trækkende, 24/] ?oJ ex.
trækkencle, 28/') 623 ex, træk-
ker'de, 8/t+ 1_8') ex. tr'ækkende.
3idste Stær på træk:2.o,/J J ex
trækkende. I a1t 1666 ex.
Finke sp.: Bosfinke(*i.-v--t ' \vl e*. (

på træk, April 1584

på træk. April I58L
er.) på træk. Maj 17
træk" Flest t 6/J 4oo
8/t+ 94o ex. N (+28o
9/4 265 ex. N, 16/1:
Ii ) . I a;1t 2oJ6 ex. (
.- 'J -t3.1 ex.

er rlævnt a
+!4 ex. )
ex. (+9

ex. (+99:
ex. på
ex. N,

ex. N),
(+2J{} ex.
+-l<r!i7 .-1. \

F

I



sidste ia lt.
dato: ahtal totaf

max. iagt.
dato: antaL

TABEL 3. a i ^-+J. aag L.
dato: antal

z7/5: ts
2-7 /.5 | 50
27/.5t Io
D'7 /q. q

5
3

t_

2
2
1

2/,1,b/.) i
9/.51
6/52

255
I

268
B1
\2

3
4
7
5

17
T

16
Ic.2

3

57
2

1o
B1

2
2l'4

1

^2r_7

M1r?qoi'lor
Hedelærke
Landsvale
Bysvale
l)i nacrre I a
Husskade
Skovskade
Musvit
BrameJ s e
S j agger
qåhd/ir^qqal

T6rh cn.1n\tJ ur rrJts4f v

rn dn i l-\6r
cLnrmi l-.ar
e^v vFrvvr

Hi/i .l \7'i n q J- i a? t
cul Vipstjert
Silkehale
Grønirisk

s tillits
Tornirisk
Gråsisken
Gulspurv
Rdrspurv
-
Snespurv

7 /.5: 1
Lr/.5t 1

å't4i så
5/.5: 1

t9/.3 2 3
6/.5t 4

Il/.3. 2
28/.32 2
3o/.32 17
r2/.5 t 1
12/32 lo
tI/.32 6

6/.5 z I
l8/3: 1
27/.5t 2
Il/,32 Io
It/3t 2

B/.+z 2
27 /.3| 5
It/4. 1
It/.3t 4
6/32 5

20/5 t239

5i.5: BI
6/52 5o
b/ >, )o

r2/.3t ro
28/}2 25

o/q. t2/,2 .

28/3t 2t

28/3t 5
9/4t 3

B/4. 98

an/a. 1o

a/.s z 5
25/3, 5

Tabel I viser forekomsten af de
mindre talrigt forekommende ar-
ter i- 1978. f. iagt: 1. træk-
iagtagelse. Max. i-agt: Største
trækiagttagelse. Sidste iagt:
sidste trækiagttagelse.

Jeg håber at denne artikel
giver et jnd[ryk af, hvad det
er nuligt at iagttage ved Moes-
gård Strand. Skufle nogen trave
yderligere interesse i materia-
1e fra Moesgård Strand, vil der
i l-øbet af Novenber blive 1a-
vet en rapport over fugletræk-
ket ved Moesgårct Strand i for-
hret 1979. Denne rapport kan e
erhverves for en pris af 5-1o,-
kr. ved Lrenvendelse t11 under-
tegnede. Skul1e nogen have l-yst
tll- at obsesvere

LiI at observere fugletræk ved
Moesgård Strand i foråret 1!8o,
vll undertegnede godt prøve at
koordinere observationerne .

|.vis det kan lade sig gøre.
Rå materia,1et for 1pJ8 og kon-
nende (?) år vll kunne fin<les
på Viborgvej 29, frvis en etler
flere kunne tænke sig at behand-
1e materialet mere grundigt.

Litteratur.
P. Thomsen: Moesgård 1!Jo
Duplikeret rapport.
G. Gu.l-dvang & H. Lykke Lar-
sen: Moesgård, et forårstræk-
sted. Rapport fra foråret
I972. Sør.avnen 1:Jl,
Søravnen f z73-2: J8 (t-otat-
rapporterne ) .

Al.lan Janniche.



DOF-ÅnHUS foreslår:

F'UGLET'ÅR$J VH')
BRABRAND S{r}

Ja, så er sa€len om udsigts-
tårnet ved Brabrand Sø sat i
gang. Foreningen har den 21.
september 7979 søet Magistra-
tens 2. afdeling om ti11ade.I-
se ti1 at bygge et tårn på grun-
den ved vandværket I Stautrup.

Begrundelsen for, at for-
eningen mener, det er vigtigt,
at der hygges et udsigtstårn
er b1.a., at det indirekte gi:
ver en øget beskyttelse af sø-
ens enge og rørskov.

Fuglelivet er koncentreret
lan€ls sydbredden af søen, hvor
der er en bred, tæt rørskovs-
zone og tal,rige polde r. !-or at
beskue dette fugleliv er Pub-
likum j dag nødsaget til at gå
ud på engene og i rørskovsbæl-
tet ti1 skade for plante- og
dyrelivet.

Tårnet viI lette adgangen
ti I udsyn over dette område.
Samtidig vil man oppe i tår-
net kunne lave plancher med in-
formation om søens natur"

h

.)
,/l,L
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Området er ganske vist fre-
det. men foreningen mener ikke'
at tårnet vil komnre til at vir-
ke skæmmende, da det er Pl-anent
at det ska.l- placeres mellem en
gruppe hø.je træer, sådan at det
lige akkurat rager op over kro-
nerne.

Grundejeren er Århus Kommu-
nale Værker, der har udstedt
fuldmagt til foreningen. så vi
kan søge om byg€ietilladelse.
Når den foreligger, bliver der
en masse at lave. Vi håber, at
DOF's medlemmer ii1 bakke sa-
gen flittigt op. Der overvejes
at søge støtte ad forskelliSe

kånaler, men er der allerede nu
nogen, som vil give tilsagn om

bjælp til matrialer, arbeids-
kraft elIer Penge, er de meget
velkomne til at henvende si8
tiI gruppen (se nedenfor).

Planen er, at vi vil lave en
kampagne for tårnet i hele Arhus.
Det skal ske gennern uddeling af
pjecer og indsamling af Penge.

Udsigtsgruppen er Allan Jan-
niche, Jens hirkebyr Flenlming
Christensen og Li selone Cal 1e-
sen. Telefonnummer 19 28 98 ei-
ver 1øbende oplysninger om sag-
ens forløb og tager imod ilen-
vendelser fra folk, der gerne
vil være aktive i sagen.

Liselone Callesen.

Fugletårnet på Tipperne
bespges twert år af r'Ie-
re tusinde naturinteres-
serede.
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E K S KUR S I OI\ SRE FE RAT ER

SAI,TEN LANGSØ.

Sidel sept<:rnbr:r 197tJ har Jens
Kirkeby, Kjeiri Hansen, Jørgen
I\eis og urr.,lerregnede afho.ld I
måned.Lige ekskrrrsloaer i.i1 Mos-
sØ og Salten Larrgsø.

Ekskursionernes var j ghe(l ilar
været på j - 4 ti.mer, cleltager-

. antallet har varieret mellem l+

og 3o personer, exc1. lederne.
Det har <lesværre ikke væreL

muligt at lave referater for
al-1e ekskrrrsionerrte, cla der på
enkelte ekskursioner ikke er
I ave t no I ater.

3 .9 .78. Ingen notater.
I , I o, f 8: Skarv I (It S) , Musvij:5e o
(SL), Fjeldvåge 1 (St ), Kærrrøg
sp. 1 (SL), Sprirvehøg I (SL),
H,/ir-terne I (MS) + 4 (sr-), Lil-
1e Korsnæb 6 (SL).

5 . 1I. 78 : Sorthal-se t Lappedykker
3 GsI.
).)2.74: Ingen notaLer.

?.tr* Li11e Lappedykker 15
GTI.
\.z.7gt Lirle Lappedykker t (SÅ)

. Sangsvane 5 (MS), Fjeiclvåge 1
(t"ts), ouetrøg r (sL) , Spurvehøg
1 (RM).
4.i.79: Sangsvane lZ (MS), Stor
E[åITEstuser 3 (sr,), Musvåse I
(u9) : 2 (sL) + r (sÅ), våse sp.
I (sL).
L.4.79 t Irigen notater.
6.5.79: Sorthalset Lappedykker
I-TMS), skarv 16 (rqs), Grågås
5 (tus) + f (sl), Gravand 6 (r-ls),
Musvåge 5 (SL), Hvepsevåge I
(S!), Duehøg 1 (MS), Spurvehøg
I (SL), Mistetdrossel t (st_),

, Hedelærke 1 ( SL) .

3.6.79 : Sorthat-set Lappedykker
5-JFIS-I,. skarv t t (us),- Mu.svåge
I (SL), Hvepsevåge f (Sl), Rør-
høs r (Ms).

5.8.79: Ingen notater.
2.9.79:. Rørhøg 2 (MS), Surve_

høg 1 (SL), !'iskeørn 1 (SL).
MS-- Mo.sø r QL= Sa t t-en Langsø,
SÅ= Saiten Å.

Endvidcre er (ier på t-le -{-les-
be ekskursioner b1.a, også truf'-
fe L Fiskehe jre, Tarifelan,l , Trol11-
and , Grønspæt te , Da verse Me j ser'.

Han:; Henrik Hø j.

Tjele 1t/rt t,979, 1o.oo _ 10,oo
Leclere: Jesper Ma(lsen og Henning
Pedersen.
De-Ltagere: ] i bus fra Arhus,
2 i privatbll, HP + kone lige-
ledes i prlvat bil. I alt :t,1.

Vejr: Let regnrlbyger vecl turens
sLartr men senere Opklaring ne,l
en smule so I . Temper.a t urF,n var
et par grailer ( 2-l rråske ) over
frysepunklet.
I^Df taoFl <ar.

Tjele marker: SæCgås 2o6 ex.
talt i f.lok, f1 ere gemt bag bak-
ke. Et lyst eksemplar set, sand-
synl igvis den fugl som DOF's
gåsegruppe har efterlysr og son
tidligere år er set i Verjler-
ne, Hjejle ca. 75 på mark san-
men med ca. foo Hættemåger og
I Vlbe. 1 Tårnfalk, I Donpap,
1 Fasan, ca. 30 Kvækerfinker
ved Tje le Gård.

Klejtrup Sø: Knopsvane s C?. 20t
Gråanct 5oo, Hvlnand 2oo, Taffel-
and 1o, Trolcland Jo, Bjerganrl
L - 2, St. Skallesluger lJ - llo,
L1. Lappedykker I, Tp. Lappedyk-
ker L Blistrøne 2.

Ved s af 1øb vecl Mø-lIe: Vand-
stær 1, Spurvetrøg t harr.

Bjerregård: Vandstær 1

Vellykket tur, der absolut
bør gentages. Hvor blev a1le
folkene fra sidste år af?.

J. Madsen
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VESTJYLLAND 22. April 1979.

Et halvt trundrede medlem-
mer var afsted på dette for-
års Vestjyllandstur. Det blev
en tur præget af g1æde og sorg.
Glæde over det gode vejr og fug-
1ene, sorg over det utal af ov-
ergreb, de vestjyske fjorde har
været genstand for.

Vi startede ved Veststadil
Fjord, hvor vi ledte efter og
fandt de mange gæs, der fik sig
et livsvigtigt foder inden tu-
ren nordpå. Deltagerne fik rig
lejlighed ti1 at repetere gå-
sekendetegn, eftersom adskil
lige arter kunne ses på ganske
tæt ho1d. Der var flest Kort-
næbbet Gås, men også enkelte
individer af Grågås og mins'and
ten Bramgås og Snegås.

Al-vorllgere var de -store af-
vandingsprojekter, som området
har undergået. Landskabet Lrar
totalt skiftet karakter fra sto-
re rørskove og søer til kornmark-
er på sandbund. Resterne efter
mishandllngen blev fredet med
en erstatning ti1 lodsejerne,
der trar givet fredningen betegn-
elsen: Danmarks dyreste fred-
ning. Trods dette har der væ-
ret tale om en årelang over
trædefse af samme fredning, nem-
melig en yderligere vandstands-
sænkning.

Vi drog herefter mod Tipper
ne, men på vejen kom vi forbi
Stauning Grund, der ligger i
Rlngkøbing Fjords vestlige si-
de. Dette område er et af de
fuglerigeste i Vestjylland,
men som vi kunne se på turen
har man bygget en sommerhusby
Iige, ud ti.1 dette område.

Bedre blev det hefler ikke
at køre forbi Skjernåengene.
Vi kørte faktisk på den grund,
der indtil en gang i tresserne
var Danmarks bedste fugleom-
råde. Der var tale om et veri-
tabelt fl,od-de1ta ned vidtsttak-
te rørgkovs og engarealer, hvis
lige man skal fl)rve langt efter
i dag. I dag ligger her uendel.i-
ge kornmarker"
Det var derfor lidt af en. befri-
relse at komrne ti1 Tipperne, hvor

alt stod i forårets tegn. Vi kom
alle op i det store tårn, hvor
cler findes en stjernekikkert til
de daglige observationer' der
foretages på denne station. Vi
så aclsk iIIige af vådområdernes
fug1e, såve1 ænder, b1.a. et
flot Knarande-par, som wadefug
le i forårshumør. Men på engene
var der som ved Veststadil Fjord
masser af Gæs. Denne gang var
det dog Knortegæs samt et par
Grågæs og Brangæs.

Man b.1ev jo helt forårskåd
af denne tur, og clet resulte-
rede i årets første is i Hvide
Sande på vej hjem.

Jtirn Dskildsen

ÅRHUS Å )?-f-79.

Denne bur ti1 Århus Å hal'de
sanlet 6 deltagere. Den stren-
ge vinter var i opbrurl og for-
året så srnåt begYndt at dukke
frem. Vi gik turen fra Pinrls-
mø] le ti I Fusvad .l angs åen og
så bl.a. J Vandstære og no8le
småflokke af Grønsiskener (50
+ 75 ). Hjomtrrren gik gennem
skoven, hvor vi hawde Musvå8e
1, Spurvehøg 1, GrørrsPætte 1'
Haleme jse 2, Trrel øber 2 ' sant
flere af de a1m. vinterfugle.

Trods vi ikke så Isfugl og
bjergvipstjert' havde vi en
dejlig tur, som for nogle
sluttede på Pindsmøl1e cafeLeri-
et, med en kop varm kaffe.

FC



SKAGENLEJR 2-/6-4/6 1979

Af sted . .. af sted det gik
- 1J mennesker i to fol-kebusser.
Klokken f om morgenen, cler jo
som skrevet trar I' guld i mund r'.

Første stop var Hobro, hvor
der skull-e ses storke samt trtank-
es" op. Dernæst videre tif Støv-
ring, hvor der skufle ses stor
ke samt iltankesrr op. Og e11ers
rullede karavanen nordpå med
trøjt humør og godt vejr.

'Velankommen og af1æsset på
Vandrehjernmet , provi anteredes
der i byen, fast som flydende
føde. -Resten af dagen blev de
stedlige lokaliteter frekvente-
ret med et pauvert udbytte af
fugleobs, dog observeredes ad-
skiJ.lige kropsduer af racen
homo sg"piens in natura.

Som første dag, så1edes for-
1øb resten af studieturen"

Vejrguderne tilsnilede de
tilrejste, og der blev stegt
flæsk i klitgrlrdsrne samtidig
med, at der blev kigget på fug-
1e. Det nordgående fugletræk rrar
meget ringe, hvorfor hitjægerne
udtrykte deres skuffelse vidt
og trredt. Andre fandt dog rige
1ig trøst i solen og det socia-
le samvær, samt de tralmindelig
heder'r der observeredes. F.eks.:
Topskarv, Musvåge, Sort glente,
Hvepsevåge , P.ør:høg, 81å kærhøg,
Fiskeørn, Hvidbrystet præste-
krave, Hvidk.lire, Almindelig
kjove, Sortterner Ride, Natravn,
Hedelærke, llarkpiber, Biergvip
st jert , Rødrygge t tornskade ,
grønsisken, og KarmindomPaP.

For de flestes vedkommende
foregik afskedsseancen søn-
dag aften på'rBodilles Krorl
med Lokale retter, efterfulgt
at seriøse musikstudler sant
"hasard".

Afrejse foregik i sPredt uor-
den mandag ti1 ti-rsdagr og det
gode vejr. fortrak llge1edes sYd-
på til varmere hlmmelstrø8.

Jf
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VestenkuJ itrgen stocl goCt inri
på 1j af foreningens nest mor-
genduelige -Lør(lag norgerr, trvor
Rostrage som første stop bøct på
a1t godt fra fravet: Malfemuk 1o
-15, Sodfarvet Skr'åpe. 2, Sule
lo, Almindelig tsjove !, Stor-
kjove I, Mellenrkjove 1, Dværg-
måge I og Ride l+joo, fonrclen
b1.a. Stenvender og årets før-
ste Snespurve. Ved }lanstholpl
Havir på tr,rren mod AgBertangen
sås senere atter Stork.jo-ue,
nerrs tangen gav fofk lejllgtred
ti1 rigtigt at snovse. Af no-
tesbogen phrkkes Knori.egås llo,
Gravand 52o , Pibeatrd l-43o, Spi ds-
and 1-1,8, B1å K:erirøg 2, Alrr i n:le-
1ig Ityle 1483, Sandf øbc'r '-J o63

Bj<-rglærke j2.

Ilft.er- en lrv.opcal-ten Ørila-
ge Naturcenl er, lrvor vi over'-
rlattecle, var clet næste morgen
stil-1e. so.lskinsve jr. Morgen-
trækket ved Klitnø11er var spar-
somt ( Storskarv 45, sæagås 49
m.m.), så det blev lurtigt be-
stemt at se på baglanclet.

Fra r/ester Vanciet. Sø kan narv-
nes Toppet Lapperlyhker, Sædgås,
Taffeland oB Troldancl, og fra
I{ajsted og Nors Sø,konrier spe-
cielt Grågås, Lille Xorsnæb og
Kvækerfinke på zrrtsl.i sterr.

Klitmø1,l.er bøcl på en L. års
Gråmåge i stran,lkanten, mens
vi pakkede sammon, inden hjen-
turen. Via Bulbjerg gik det uden
fug1e over Vejlerne trvor Lund
Fjord, I{anvejle, Sr:lbjerg og
Bygho ln unciersøgte s . To 1./a:rd-
refalke, ung han og garnnel hun,
fik her selv cle rest nodtagne
fra 1ørdag af tens munterheci t.i1
at vågne opr og B1å Kærhøg liat,
Rør}løg l, Islandsk Rl'-]-e 2,
Dværgryle 3 og Inrlj,sl G;is i tl,L-
gift gjorde det svært at t)ryde
op fra sidste 1ol-a |jtet på den
ve llykkecte tur.

Henning L)'kkke Larsen

Arne Klis.



Skærlng Hetle fuglestemmetur sommeren 1!jp.
- En tur man kunne 1ære noqet af -

Undert iden roder nan sig ind
i noget, som man senere l ar stor
gl-æ(le af. Det gjorrle jeg, da jeg
i junj.1pJ8 indvrlllgecle i at
være ekskursionSmedlecler -i Forst-
botanisk Have.

Jeg drog dengang gennem haven
med tyve tredive personer, og
se1v om jeg kunne sige en hel
de1 om fuglenes stemmer, travde
jeg ingen erfarj-ng med publikums
reaktion.

Irled skælvende stemme og bæv-
ende knæ fik jeg to stive ti-
mer til at gå, og min g1æde o-
ver resrrltatei var så stor, at
jeg straks besluttede, at jeg
næste år ville arrangere en
fug.le tur, e t sted hvor den kun-
ne afsluttes med en god kop kaf-
fe og I'en 1i 11e e en'r .

Jeg kendte Skæring Hedes som-
merhusområde særcieles godt, og
efter at have aftalt morgenkaf-
fe arrangement med ejeren af
Skæring Stranclkro allerede sarn-
me efterår, var alt klart ti1
at 1ægge turen trer.

Sorn tldligere år var denne
fuglestemme tur ti Ire t t e-Lagt
i samarbejde med dagspressen,
og i år bragte Årtrus Stiftiden-
de et par gode forhåndsomta-
1er.

Skæring Hede er et sonmer-
hus område, et kystnært plan-
tageagtigt område, hovedsagelig
beplantet med fyr og birk, be-

,byggelsen forst.yrrer derfor 1k-

ke fuglebestanden.
De trar leer ro j langt største -

delen af året, da cter kun er få
he-Lårs beboere. Sorrnerhuse jere
er ofte fugleinteresseret og man
ser mange fuglebrædter og fugle-
kasser. Havde plantagen været
uden sommerhuse, lravde områ:let
været fattlgere på såvef arter
som individer. Hvis man fin(:ler
sær-Lig glæde i fuglenes sang,
må man betragte stedet sorn ide-
e]t. Efter først at have trilset
Gorl Morgen - til onrådeLs dros-
se1fug1e, son jo tratlitionelt
starter før gry, fik vi stif-
tet bekendtskab og repeteret cle
fleste af vil.tahavens snåfug1e.
En oprernsning af arter vi11e
være uinteressant, blot vj_1 jeg
nævne , at vi l1ør:Le Munk og lla-
vesanger synge mod hinanden, og
at vi både så og hørte Grå og
Broget Fluesnapper. Da vi gik
langs havet mødte vi en enkeft
Strandska(le, nogle Sø1vmåger,
og minsandten om vi ikke så
en flok Skarver.

En flol( gæs overså jeg djs-
kret, da jeg ikke er sær'1ig
sL iv i gåsefugIe.

Klokken var nu blevet henad
seks, og en lejlig'varm kop kaf-
le med basser ventede på Kroen.

Bagefter var jeg glad for at
være blevet overtalt til at væ-
re ekskursionslecler. Det er no-
get man kan 1ære neget af.

Jørgen Keis



Brabrand Sø. 13. juni 1979.

Dette var en af fuglestemme-
turene, som blev arrangeret for
alle interesserecle. Århus Stifts-
tidende havde derfor omtal-t tu-
rene på forhånd.

Disse offentlige ture er encl-
nu på forsøgsstadiet for DOF År-
hus, så det var noget af en ov-
erraskelse for de 6-7 ledere,
at der var troppet Jloo cieltage-
re op. Måske har det haft en ef-
fekt, at turen foregik om afte-
nen og ikke om morgenen, hvor
det jo kun er A-menneskene, der
møder op"

De marrge deltagere blev delt
op i flere hold med hver en 1e-
der. Vi gik herefter gennem Stor-
skoven, hvor vj hørte på sang-
ere og der blev undervist lidt
i fuglesang. Det var typiske
skov-fugle, der blev hørt og set:
Munk, Havesanger, Gransanger,
Rødstjert, Bogfinke l Solsort,
Sangdrossel n. fl. Vi gik her-
efter ned ti1 Brabrand Sø og
gik langs stien rundt Vesten-
den. Vj, hørte typiske rørskovs-
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tfugle som Rørsanger, Kærsanger,
Sj.vsanger, og så iøvrigt Torn-
sanger, Gøg, Gravænder og som
turens clou fire Rørhøge. Vi
havde på forhånd lovet at der
skul1e være Nattergale, men det
blev desværre kun til 6n langt,
langl borte og kun for et få-
tal s øren.

Disse,, fuglestemmeture er no-
get DOF-Arhus viI satse meget
på i den kommencle 1id. Der er'
'ø jensynlig et stadigt. st igencle
antal mennesker, der ønsker at
deltage, oB vi i DOI' anser det
for en frugtbar vej tiL at in-
formere den brece befollcning
om naturen og hvordan og hvor-
for vi skal bevare den. Vi trar
imidlertid hårdt brug for lede-
re, der sammen med os andre sik-
re, at holdene ikke bliver over
50. Hvis du er interesseret i
at give en hånd nred og har nogen
erfaring med fuglestemmer, bør
du i sagens interesse henven
de dig til best),relsen i løbet
af vinteren.

Jii rn Eski,.tdsen

Det var svært at flnde parkerj-ngsplads ved Dogs fuglestem'netur
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kysrrc FJoRD t2-8-79.

DOFis årlige efterårsekskur-
sion til Kysing Fjord havde den-
ne gang samlet 2J delta6ere. Vi
startede turen ved slusen og gik
på den sydlige side af fjorcten
ud til- det HerreIøse (reservat-).
Solen skinnede og (ler var svag
b læst fra SV, r-lgt igt e f tersorn-
ner vejr.

Turen bød på følgende: Fisk-c-
hejre 4o, Knopsvane lo, Gråand
lJo, Skeand 5, Gravancl 5, Mus-
vå6e 1, Rørhøg I trun, Vibe 3oo,
Storspove 2, Røclben l, Muddrlr-
kt j,re 10, HvidkJ ire .l-o, Tem-
mincks Ryle I, Alm. Ry1e, Is-
landsk RyLe, Rødrygger Tornsl(a-
de . rnm.

Turen varede 3 timer og Lrcllll.t-
te l- var i:iltlredssl. il-1ende.

l-c
Ref. af ekskursion til A1rø
d. 26.8.79

Man burde have vidst det.
Alrø i august- jagtens måned -
= få fugle. Men en trofast
skare troppede op og trods-
ede haglb;rgerne i det ellers
gode vejr.

Den modige flok undgik da
heller ikke en konfrontation
med et par jægere, der mage-
ligt 1å i deres skydepramme,
halvt optrukket på den ene af
poldene.

Dt forsigtigt spørgsmå1 om
de var klar over, at de var i
et af Ramsarkonventionens om-
råder, blev mødt med et for-
bløffet spørgsmål on hvad det
var ? (ak ja).

Spørgsmålet om de var klar
over de restriktioner, der var
i onrådet, bragte blodet i kog,
men et er givet, der var i hvert
tilfælde et par jægerel der ef-
ter dagens dont og heltegerning-
er, som med 11o$ garantJ- stod
på hovedet for at finde ud af
hvad Ransarkonventioner' er for
noger.

Vi fl.k dage udbytte et se:
Xobbe

snart få vaderne fredet?.
Udover diverse k:.altert-

ænder blev der set følgende:
Hjejle, Ll. Præstekrave, Land-
svale, Stenpikker, Alm. RyIe,
Isfandsk Ry1e, Ungpiber, Sang-
lærke, Toppet Skallesluger, og
Gråand.

Ebbe Teibel.

BUSEKSKURSION TIL FALSTERBRO
7. - 9. SEPTEMBER 1979.

Bussen startede fredag aften
fra Århus med, 26 fuglekiggere om
bord. Fra Grenå gik det med fær_
ge til Helsingborg og så om mor_
genen videre mod Fal_sterbro.

Fra bussen sås: Knopsvane 2.
Ederfugl, Musvåge 5, Tårnfalk i,
Hjejle 2.5oot Vibe 1.ooo, Ringdue,
Landsvale, Stærr'Krage, Husskade,
Råge.

Ved 8-tiden kunne vi vandre ud
på et diset næs: Skarv 5, Hvepse-
våge 3, B1å Kærhøg t hun, Spurve-
høg ca. 1J iagtt. af min. I exp1.,
Vandrefalk l, Tårnfalk 4, Strand-
skade 6, St. Præstekraverl, Strand-
hjejle 1, Storspove 1, Islandsk
Ryle 1, Dværgryle 1, Alm. Ryle 4o,
Hvidklire 1, Brushane 3, Sø1vnåge,
Stormmåge, Hættenåge, Splitterne,
Huldue /o, Ringdue, Murse j.Ier I,
Bysvale, Gråkrage, Allike, Husska-
de, Musvit 2-3, Gærdesmutte 1, nøv-
sanger, Jernspurv, Engpiber, Mark-
piber l?, Skovpiber, Hvid Vipstjert,
Gul Vipstjert, Stær, Grønirisk,
Grønsisken lJ, Li11e Korsnæb, Bog-
finke.

Senere på dagen nåede vi op til
B6rringsj6n: Fiskehejre 8-1o, Mus-
wåge 2, Våge ap. 2, Rød Glente l-4,
Sort Glente 1, Duehøg 1, Gråand
l-4oo, Pibeand, Trane 4o-43, Rov-
terne 1, Lille Flagspætte 1 PT,
Grågås 1oo, Vibe.

Derpå Havgårdsjiin: Toppet Lap-
pedykker 4, Rød c].ente l, Vibe lo,
Rødstjert I, Rødhals I, cul Vip-
stjert 1, Tornirisk l.

Så Bjiirkesåkrasjiin: Uusvåge 2,
Toppet Lappedykker, Grågås 8oo,
Ænder sp. 8oo, Gråand, Pitreaidi:
Troldand, Hvepsevåge 1, YåGg:

trrik.rd
sk

1, Blistrøne, Lærkefalk
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Til sidst på vejen ti1 overnat*
nlngen på Snoghotrm Slot: Musvåge 1,
Trane Jl, Skeand 4,

^ Søndag 9.'september om morgenen
på vej tif Falsterbro: F-istrehåjre
4, Knopsvane jl, Ederfugl, Musvå-
ge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1.
Rødben I, Svartbag Io, Fasan t han.

Falsterbo-næsset i regnve jr:
Skarv 7, Ederfugl, Gråand 1oo, Krik_
and l-oo, Gravand 7r Toppet Ska11e_
sluger 1, Spurvehøg 1r Strandskade
7, St. Præstekrave Zo-25, Strand_
hjejle 8, Rødben 7, AIm. RyJ.e Zo_8o, Dværgryle 3, Islandsk Ryle J,
Svartbag, Stornmåge, Sølvmåge,
Hættenåge, Sp_Litterne, Skovpiber,

Gu1 Vipstjert, Hvi-d Vipstjert,
Jernspurv, Bogfinke, Gråkrage.

Bllrringe s jiin - nordve stenden:
Falk 5p. 7 hørt, cøg 1, Rødstjert
1, Løvsanger.

Svedala: Grå Fluesnapper.
Vombsjijn vja Vombs fure: Toppet

Lappedykker Zoo, Fisketrejre 1,
Tro.ldand l, Musvåge _L, Fi skeørn l.
Lærkefalk 1, Mudderklire 4, Sort_
spætte 1, Træløber 1 BLA, Skor-_
skade 2.

_" Vgtb -_Helsingborg: Musr'åge I2,
Tårnfalk 6, Vibe tio.

Fra færgen: Fiske(rr.rr ",



St'T ORI{ITOLOGER OG ATTIDRE NATUREITSKERE STGER

MED EN KO\A'\
r KOWA PRISMEKIKKERTER r

Mr De kpber en KOWA prismekikkert
er De sikker på at få noget af det bedste
optjk der frerrstilles i Japan i dag.
KOWA leveres i 6 fonkellige stOrrelser
som er velegnet til hvert sit formå|.

8x30 Handy model til jagt.
7x35 Fin, fin til all-round brug.
9x35 Til bjergfolk og lign.
7x5O En rigrtig natkikkert med stor

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

Fælles for alle KOWA kikkerter er at det
er helstøbte letvægtsmodeller (magnesi-
um) og at de har BaK-4 prismer med mas-
ser a{ lys og opløsningsevne.
Priser:

ALTID TÆT PA

7 x35 9 x35 7x5 0 I0x50
t10 0 L225 12 85 r350

FOR LANG G RATIS PRISLISTE

købes hos DANMARK' srøRsr'
KI KKERTSPECIALFOR RETNING

I KOWA SFOTTINGSGOPE .
Den populære udsigrtskikkert KOWA
6Omm spottingscope, er udstyret med så
fin optik, at den. ved hjælp af en adapter,
kan anvendes som teleobiektiv for spejl-
reflekskameraer med aut. objektiv.
KOWA leveres med udskifteligt okular,

-15x eller 25x, hvilke, med et kameraob-
jektiv på 50mm. giver henholdsvis 750mm
og l250mm b'rændvidde.

Med så store brændvidder kan det være
vanskeligt at undgå rystelser. Det anbefa-
les derfor at anvende kabeludløser samt
et Eodt, solidt stativ.
Priser:

x60 | L295

v''

lVled et KOWA spoftingscope kan De be
tragte rleget fjerne oblekter som om De
selv var tilstede ganske få meter fra.
Yderrnere kan De fastholde situationen
ved at påmontere Deres kamera, og så se
nere gang på Sang opleve iagtageken som
fotoc i ro og mag hjemme.
Ring til os og sp@rg, eller endnu bedre,
kik ind i vor forretninS oS få selv svn
for ragen.

i

Optisk' I mport no""E,- KoNGEv;ffi: l:ll'ffiT


