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Ornithologisk Forening

DOF er en landsforening for fuglein-
teresserede og fuglebeskyttelse med
afdelinger over hele landet. For-
eningen er stiftet i 1906.

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 søges fremmet blandt
andet ved afholdelse af møder 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. Vestcr-
brogade l40, 1640 Kgbenhavn V, tlf.
(01) 31 8l 06. Det ordinære kontin-
gent er 120 kr. pr. år, 80 kr. for ju-
niormedlemmer (under 18 år) og 40
kr. for ekstraordinære medlemmer
(modtager ikke foreningens publika-
tioner, men kan deltage i møder 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.
Feltomithologen (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 meddelelseme fra ho-
vedforeningen. Alle DOF-medlem-
mer kan frir deltage i afdelingens
møder og ekskursioner.

Lokalafdelingen udgiver også bla-
det "Søravnen< to gange årligt i et
oplag på ?00 eksemplarer. Bladet
sendes^ gratis til alle DOF-medlem-
mer i Arhus Amt. Medlemmer uden-
for amtet kan tegne abonnement på
bladet. Det koster l5 kr. pr. år.

Alle henvendelser sker til lokalaf-
delingens. adresse:_ Dansk Omitho-
logisk Forening/Århus Amr, Vi-
borgvej 29. 8000 Århus C.

Redakt ion:
iean rasmussen (ansv. )
I iselone cal I esen
jørn eskildsen
allan janniche
flemming christensen
Sats:
'iaan ra<mrq<cn

Tryk:
Huset
Trykkere:
red. m. fl.
Tegninq;er:
jens gregersen l,5,ll
red. 29
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Fotos:
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Træsnit:
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"Naturens orden' på side l l er
skrevet og tegnet af jens gre-
gersen.
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EN FED LEDER:
Der kommer m'i ndst
ravnen i 1980.

2 nr. af Sø-

EN SUB-LEDER:

I løbet af de sidste par år
er aktiviteterne i D0F/østjyt-
land steget voldsomt. Denne
fremgang skyldes en øget in-
teresse fra medl emmernes side,
samtidig med at udbudet af for-
skellige aktiviteter er steg-
et. Det er nu ikke mere kun
exkursioner og møder som medlem-
merne kan deltage i, men akti-
v i teter hvor i nteres serede ka n
gøre et stykke arbejde for for-
eningen (f.eks. i møde- og ex-
kursionsudvalget med tilrette-
læggelse af møder og ture), el-
ler hjælpe med arbejdet til be-
skyttel sen af naturen ( i fred-
ningsudvalget).

Fredni ngsudval get er afde-
I i ngens største a kti vi tet, og
har været de-t siden starten'i sept. i978.

Meningen er at få flere til
at deltage i det fredningsar-
bejde som er nødvendigt, for at
bevarer den sidste natur yi
har ti I bage.

Foruden dette, som det til
fulde har opfyldt, har det
medført at flere personer er
blevet interesseret i andre
dele af foreningsarbejdet.
Fl ere er derf oli ndgået i det-
te arbejde, f.eks. trykning

,af Søravnen, oprettelse af PR-

udvalg, indtrædelse i bestyr-
elsen m.m.

0gså i Søravnen kan vi regi-
strere en øget akti vitet. Antal -
let af bidragsydere er stegetr
Iigesom stoffet er blevet mere
alsidigt. Det betyder, at stof-
fet nu er blevet orienterende
om foreni ngens akti vi teter ,
hvorimod det tidl i gere var ba-
seret på en mindre gruppes me-
re el ler mindre sjældenhedspræg-
ede fugl eiagttagel ser .

Det fuglestof som nu bringes,
drejer sig om større eller mind-
re undersøgelser af forskellige
emner af ornithologisk interes-
se.

Alle disse forhold kan den
I edende Eruppe i D0F/Østjy1 1 and
kun hi l se vel kommen med g1æde,
og håbe at arbejdet yderligere
udvides og fører til et vi kom-
mer i bedre kontakt med hinan-
den, omkring fælles interesse,
fug l e.

Tro nu ikke, at der er ar-
bejdsløshed i D0F. Der er sta-
dig en iang række aktiviteter
der burde laves, og som kun
kan udføres med en endnu stør-
re aktiv del tagel se fra med-
I emmernes side.

red.



TARNGRUPPEN,

Som.nævnt i Søravnen nr. 1/
1979, foreslår D0F-Århus, at
der bliver bygget et udsigts-
tårn ved Brabrand Sø. Det ud-
va l gte sted er Stautrup på syd-
s iden af Brabrand Sø, ude me1 -
1 em nog l e træer i rørs kovzonen.
Grunden tiIhører Århus Kommuna-
Ie Værker, som har meddelt tiI-
I ade'l se ti I at bygqe på grund-
en,

Den 27, februar blev der af-
holdt åstedsforretning, dvs.
besigtelse på stedet. Frednings-
nævnet for Arhus Amt havde ind-
kal dt ti l mødet.

var fra udsigtstårnorup-
get derud til stedet i
d. Det var kol dt, med
is. Vi kunne ikke kom-

t hen ti I stedet; men so l -
fremme, stæren var kom-

g v i var spændte på, hvor-
åstedsforretning gik for

Lidt over l0 kom de øvrige
de1 tagere, som var mødtes ved
den gaml e stationsbygni ng. For-
uden Fredni ngsnævnet og tårn-
gruppen, de1 tog Knuhtsen fra
A m t s f r e d n i n g s k o n t o r e t , F r e d n i n g s -
nævnets sekretær, Ingeniør Lund
fra Kommunale Værker og en re-
præsentant fra Århus Kommune,

Stemni ngen for tårnet var
meget positiv, og vi fornem-
mede, at alIe fremmødte syntes,

o

Vi
pen ta
god ti
sne o9
me hel
en var
met, o
oan en
sig.

at ideen med at bygge et udsigts-
tårn ved søen var god. D i skus:
sionen drejede sig i kke om,
hvorvidt tårnet overhovedet skul -
I e byqqes , men om, hvordan det
skulle se ud.

Formålet med at afholde å-
stedsforretningen var, at tårn-
gruppen kunne udpege stedet,
dvs. vise, mellem hvilke træ-
er tårnet tænkes placeret. Yder-
I i gere havde mødet ti I formå 1 ,
at Fredni ngsnævnet kunne se på
forholdene "in natura", før de
tog stilling til en dispensa-
tion fra hhv. Brabrand Sø-fred-
ningen og søbyggelinien.

De skulle bl.a. skønne over
om et tårn ville være i strid
med formålet med Brabrand Sø-
fredningen. Denne går hovedsag-
I ig ud på, at den fr"ie udsigt
over søen hhv. over bakkerne
på nords iden af søen skal be-
vares. Et udsigtstårn vi1
fremme dette formå.l, f,s.v.
tårnet I etter udsynet over sø-
en. Hvad angår udsigten fra
området bag tårnet, vi I den i k-
ke bl ive begrænset, da vi netop
har va1 gt at placere tårnet
mel I em en gruppe h øj e træer.

Mødet varede i godt I time,
og den I 9. marts har Fredn i nqs-
nævnet på et ordi nært møde bå-
siuttet at give os tilladelse
til at bygge et udsigtstårn.
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Tilladelsen gælder for 5 ån,fra den 19. marts 1980. Den kan
forlænges, hvis udsigtstårnet i
1985 fungerer efter iin hensigt.

- Der er knyttet visse beting-
elser til tilladelsen. Tårnet
skal placeres på det sted, grup-
pen udpegede under åstedsforret-
ni ngen. Det ska l bygges af im-
prægneret træ eller i mørke far-
ver. Det skal ved l igeholdes,
så det ikke virker skæmmende i
området.

Siden Søravnen nr. 1/1979
udkom, er gruppen blevet kraf_tiqt udvidet. De nye medlemmer
gr !ise L0'chte, John Loft,0le
Bøgh Vinther og Jean Rasmus-
sen.

. .En del af gruppen har udar-
beJdet en mere nøjagtig skitse,
som tårnet skal bygges efter.
setve bygningen forventes atstarte i eftersommeren. Det er
nødvendigt at vente med at byg-ge, til den er tørt ude mellåi
træerne, hvor tårnet skal stå.

Mht. økonomi en er proj ektetikke kommet så langt endnu. Fo-
reløbig. er det besluttet, at
indtægterne fra sommerens fug-
lestemmeture, skal anvendes Iiltårnet. Iøvrigt håber vi, at
den velvilje, som ideen om tår-net er blevet modtaget med, v.i Iholde ved, når det kommer ti lat dreje s ig om økonomi en .

tårngruppen
v,/ Liselone



LOKAL-

RAPPORTEN

1979

Det er nu bl evet ti den , hvor
indsaml ingen af iagttagel ser ti I
lokalrapporten skal løbe af sta-
bel en.

Der har siden anden halvdel
af 'l976 været problemer med at
få I okal rapporterne ud i ordent-
1 iq tid, og det er med beklagel se,
at rapporterne I 976 de1 2, 1977
og l97B først kan rekvireres nu.
For at undqå sådanne forsinkel -
ser vi I vi fra næste år køre med
faste termi ner for deadl ine og
udgivel se. Den nøjagtige dead-
'I ine, som viI Iigge omkring den
15. januar, vil blive prokla-
meret i Søravnens næste nr.

Iagttagel ser ti l l oka l rappor-
ten .l979 skal være os i hænde se-
nest den 1 juni (hvil ket er me-
get snart ! ) og det skal tjl rådes
at indsende iagttagelserne til

tiden, da vi påregner at udsende
rapporten sidst i juni.

Iagttagel serne skal sendes ti I
Rapportgruppen, D0F, Viborgvej
29, 8000 Århus C.

For dem,som er i tvivl om
hvjlke iagttagelser, der skal
i ndsendes, kan det anbefal es
at benytte sig af i-systemet,
som viser hvilke arter der er
indsamlinqsarter, altså arter som
bør indsendes. I-systemet kan en-
ten findes i tidl igere lokalrap-
porter, eller de kan rekvireres
ved henvendelse ti1 rapportgrup-
pen.

P.S. I den forløbne tjd har rap-
portgruppen skiftet besætning og
består nu af Jørn Franck, Henning
Lykke Larsen og Hans Henri k Høj .

rapporrgruppen
v/Ha ns Henr i k .
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HVAD ER EGENTLI G
Vi beklager jo meget, at der kun
kom 6t nr. af SØravnen sidste år.
Ekstra pinligt var det jo, at det
nr., der kom faktisk udsendtes i
1980. . . .
Selvom vi i Søravnens red. føIer
og ønsker os forholdsvis frie o-
verfor red.-arbejdet, kan vi al-
Iigevel ikke lide, at du kun fik
6t nr. L L979. Vi kan oerfor ikke
lade være med at proklarnere, at
r'i regner med at udsende 3 nr. i
1980: (altså foruden 1979-nr., derjo også udsendtes i 80).
Det var oprindelig meningen at ud-
sende to nr. på 6n gang, d.v.s.
det, du har i hånden nu og et sær-
nunmer om Ramsarområde nr. 13:
horsens Fjord + Endel-ave. Dette
særnumnrer skrives og illustreres
af Århus-drengen Jens Gregersen.
I ll'te time før trykning fand+-
vi imidlertid, at meget kunne

MEN I NGEN?
bl"i-ve endnu bedre i- dette sær_
nurlmer, men santidig var vi vedat få stress - du ved: forår,
fugle, kærlighed......, afr
skal jo passes.
For nu at sic;e al_t dette kort:
Du har god grund til at forrzen_
te endnu to nr. i 1980:' Det ordinære nr., cj.er skal ud-
korure til efteråret har clea<l-
line ]'. SEpTEMBER rg8o
Vi ser endog meget gerne, at du
er med til at præge det med artik_
ler, notitser, Legninger o.1.
Vi savner f.eks. artikl-er om fug_
leområder i antet. Er der en lolkalitet, du færdes megel i (uo_
over de meget kendte) , så skriv
om den.
Vi ønsker dig et- god: forår oq
en god sommer 

aaa.



FUGLEVÆRNSFONDEN I

Lad os købe en østjysk mose.

Fugleværnsfonden er idag det
mest aktive alternativ til stats-
lige opkøb af naturområder for
bevarelse af fugleområder. Sta-
ten har i deres opkøbspolitik
koncentreret sig om de større
områder, men fonden udfylder
en meget vigtig mission i sik-
ring af mindre og middelstore
naturarealer, primært vådom-
råder. Fugleværnsfonden er
samtidig DIN indgang til ak-
tivt at støtte sikringen af livs-
vigtige fugle- og naturarealer.
Ved at støtte fonden økonomisk
er du med til at sikre spise-
kamre og yngleområder for vore
fug1e, især ænder og vadefugle,
der er så hårdt trængt i dag.
l.'len udover økonomisk støtte kan
du også yde meget vigtig hjælp
ved at fortælle om hvilke områ-
der fonden burde og reelt har
mulighed for at købe.

Fugleværnsfonden ejer i dag
en halv snes gode fugleområder.
Det drejer sig om tre oer, Dør-
holm (lejet), Roholm og Ægho1m,

to strandenge, Nyord og Bøv1ing
Kl i t, en mose , Gul stav i"lose, et
inddæmmet. areal, der senere skal
omdannes ti I sø, Legi nd Vej 1 e

samt en sø, Tryggelev l4ose. Sidst-
nævnte behøver ve1 næPPe nærmere
præsentation, men det nyeste
er at fonden nu ejer hele TrYg-
gelev Nor. Det han hele tiden
været en torn i ojet at det syd-
ligste område, Salme Nor, ikke
var med i de arealer, fonden eier.
T i I med havde den ti dl i qere ejer
planer om at udleje jagten i om-
r'ådet, hvilket kunne udløse Værn-
enge-tilstande (iagt lige oP til.et reservat). Det er derfor meg-

et glædeligt, at fonden nu kan
meddele, at den ejer hele om-
rådet. Fuglene har jo allerede
udtrykt deres glæde med forøge-
de antal ynglefugle og trækgæst-
er (se Fugleværn nr. 9,1979).

I øjeblikket har fonden for-
handlinger om fuglerige arealer
omkring en vestjysk sø og de en-
delige aftaler omkring købet af
Bøjden i,lor er ved at være afslut-
tet. området købes af et andet
fond, Karen Krieger-fondet, men
det skal administreres af og sen-
ere overgå ti1 Fugleværnsfonden.

I Arhus Amt har der end ikke
været forhandlinger om køb af
noget fugleområde. Dette på trods
af at der findes mange fugleloka-
liteter, der var oplagte som fug-
leværnsfondens ejendom. Det skyld-
es ikke manglende vi lje fra fonds-
bestyrelsens side, derimod simpelt-
hen at der ikke har været lokali-
teter ti 1 sa1 g.

Fredningsudvalget har som nævnt
andetsteds flere gange påvist, at
jsær de østjyske moser er stærkt
truede på den ene eller anden må-
de. Det vjl derfor være oplagte
købsemner for Fug'leværnsfonden.
Tilmed kan de fleste moser gØres
mere attraktjve for fuglene ved
en olejeforanstaltning og købet
af en østjysk mose vi l derfor
væne til stor gavn for fuglene
og naturligvis også de mennesKer
der holder af naturen.

Vi bør derfori DOF-Arhus
Amt kæmpe for at få købt en fr:g-'lerig mose ti1 Fugleværnsfonden.
Du kan hjæ1pe ved at undersoge
ejerforhoid på den mose, du syn-
es fonden burde erhverve. Du kan



Hvad med at købe Astrup Mose?

også gå rnere direkte ind i et
arbejde for at skaffe købsmu-
ligheder. Vi vil i Århus Amt
oprette en
stottegruppe, der skal tage sig
af lokale indsamlinger og under-
søgelser af .købsemner. Interes-
serede i et sådant arbejde kan
henvende sig til undertegnede
på Sejrøgade I, 8000 Århus C,
tlf. (06) 19931?. Udover un-
dertegnede kan kontakt til Fug-
leværnsfonden ske til sekretæ-
ren, Uffe Gjø1 Sørensen, der
træffes på DOF's kontor i Kø-
benhavn, mandage ki. l5-.l7
(t1f. (01) 3lBl06).

Det kan nytte at handle sam-
men, det har allerede vist sio
meget klart. Det har også vis[

sig meget klart, at fuglene vir-
kelig har et stort behov for al-
le de områder, der bl iver reddet
og forbedret af Fugleværnsfond-
en. Vi ved at din pengepung er
hårdt belastet for tiden. Alli-
gevel synes vj, at du skulle gi-
ve fonden et bidrag - fuglenes
trængsler aflyses ikke i krise-
ti der.

Hvad med at kvittere for dine
gode fugleiagttagelser med et
be1øb til Fugleværnsfonden. Send
et beløb på giro 5 09 42 32, Fug-
leværnsfonden, Vesterbrogade 140,
1620 København V, Kommer du til-
møder på Viborgvej vil du se en
af fondens spanebøsser. Den må
gerne fodres

Jørn Eskildsen.
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DoF's
REDEKASS EGRUPPE I

Ved et par møder på Vi borg-
r;ej i 1øbet af januar blev det
drØftet, hvor ca. 50 småfug l e-
kassen, foreningen har fået for-
ærot, skul 1 e hænges op, og kas-
serne blev bragt i ophængnings-
ki,:r stand,

Kasserne er trekantede i 1æng-
dr!nit, o9 jndganqshullet er tre-
;.,rntet.

Den ædle giver af kasserne er
iir. K. Yde, der hermed takkes.for disse.

Iler blav indr,entet tilladeise
f rr Hr. Pontoppidan, Constantins-
rr)r.'rl !j'l ai oOhenge kasserne i
';*,c)skoven, der ligger 1.idt syd
fr,: Brabrand Sø's vestende. Han
takkes for tillacelsen.

V i var' 4 mand høj, da kasser-
ne skulle hænges op. Disse blev
hænqt op og nummey.eret i I øbet
af et par I ørdaqe og en søndag
i februar.

Siden har en af gruppens med-
lemmer (P.D,) "spædet op" med
.yderligere 7 kasser (ikke trekan-
iede i 1ængdesrii t) med et I iI I e
cirkulært indgangshu'l med diame-
ter 2B mm. Disse kasser skul le
speci e1 t ti 1 godese mi ndre nej ser.

I al t hænger der nu således
54 kasser i Storskoven.

Ved et møde På Viborgvej d.
I 8 mants sammenholdtes som af-
j'a I t dp nnlæo ti I et standard-
s kema , som gruppens medl emmer
hver i sær havde udtænkt' Vi
enedes i løbet af mødet om "ud-
seende" del s af skemaerne ti l
feltbrug, dels af "samleskemaer",
hvori fel tskemaernes data ind-
fø"es hen ad vejen.

Ud over at undersøge et og

anci et i forbindelse med kasse-
beboernes 1iv og Ievned, må oP-
hængningen af kasserne dog ogsa
ses som et forsøg På at njælPe
hulerugende f ugle rneo logi '

Deb kan nævnes, at der biev
konsiateret overnatning i 14 af
kasserne ved det, der i skri ven-
de stund var sidste besø9, nemlig
d. ll. marts.

Personer,ler måtte have lyst
tiI at deltage i aktiviteterne
omkring kasserne, kan stadig nå
at komme med i gruppens arbejde
frernover bg g I ve deres B7 med.

Kassegruppen består d.d. af
Bjarke Huus Jensen, Flemming
Lundberg, Carl 0tto Schneider og
Per Delphjn.

Henvendel se kan ske på t1 f.
26048'l ( Carl 0tto ) .

På gruppens
Per Del ph i n.

vegne



-pe.na, 
lirte ifue ras€',qe

te(he.-fiYo(dan e( 4et xt
den forsvinde( a[e
Stede( f(e ?

flvern vlrdsltte(
Dvlrqternens svaqc
11pqel 

nrrmert hvire ndg
5[rrg ndr dan-a{potru.1;-
erer'kttlten fir 'at
)tq(te Stq I VDqet^e
fft'rr megtt sv^{ firK.

Der tr aa Dotaqsr4,åt d(r Cndn* Kver
{orår anxommcr et
Sted rnelt(m 5a,r lO per
for a,t rlå siq viea ic
pasjehde stei{. €t
oq errdet 5te.( r4et(eh
X'vsinq Næs øq Katø
viq. '
sli står ds si9 neo( pi

et stv t{k( u.indvist
hærnLterræn blanac
Prz:ltktaltzr og Top-
læ.rk€t.

Mon DYerqt€rn€rng
tor5vinder frdArh,.,r -
br.tgtcn. 5i et de.t
nlt,urens o(døn ,tqe-
Som €qå lqltpårtd-
)r6rvn oo' fr iiiastrr,ucøg
;d x1rii1 Nes.

&s/ \<9

--( T\
')

I t'
,a l.=/.a/

1/
Y ,i:3



12

DOF,S LÆSERSERV I CE :

UD AT SE MEDI I I I

o

ARHUS SPORVEJ E I

V i skal gøre medl emmerne oP-
mærksomme På, at det nu er blevet
mul igt at benytte Århus SPorve-
j e, samt de ruter der er ti I s I ut-
tet Arhus Sporvejes takstsam-
arbejde, som et billigt trans-
portmiddel tiI fuglelokal ite-
ter i nden for Århus og Rosen-
holm Kommuner, Da der endnu
kun er erfari ng med dette system
i Århus Kommune, er de mul ig-
heder, som måtte være for disse
ture i Rosenhol m Kommune ude-
ladt denne'gang,

En bi11et, der gælder i he-
le Arhus Kommune (4 zoner: zone
1,2,3,4) er 9y1dig me11em 1] -
2 timer. Det v i 1 sige at det
skulle kunne lade sig gøre at
komme fra den nordl ige ti1 den
sydl i ge kommune-grænse i det-
te tidsrum, Prisen er 4.75 kr
for en kontåntbi I I et i de zo-
ner. I øvrigt kan vi henvise
ti l Århus Sporvejes køreP1 an,
som kan købes i busserne for
2 " 00 kr. Den gi ver op1 ysni nger
om alle de forhold der gør sig
gældende ved benyttelse af den
nærkol I ekti ve trafi k.

Vi skal beskrive mul igheder-
ne for at komme til 5 lokal ite-
ter i Århus Kommune. Det er:
Brabrand Sø, Tåstrup Mose+Sø,
Gi ber A, Moesgård Strand , AstruP
Mose og Kysing Fjord.

Beskrivelsen er udført så-
ledes: Buslinie som kan benyt-
tes. H=Hverdage, L+S+H=LØrdag,
San- nn Hpllindanc Antallet
af min. efter betegnel se, an-
giver hvor ofte den er busaf-
gang. Banegården og Rutebj I sta-
tionen benyttes som udgangs-
punkt. Minuttai I et angiver kør-
selstid fra udgangspunktet til
lokaliteten.

Brabrand Sø.: Linie 5 ti I Stau-=--truo. H : Z0 mi n . L+S+H :30 mi n.
Fra banegården 20 mi n.
Linie l7 til Årslev (stå af ved
vestenden af Brabrand SØ = Bv-
leddet). H:.l5-50 min., L+S+H:
40 min. Fra rutebilstationen
25 mi n.
Rute: Fra linie 5 gå ned gen-
nem skoven (Stautrup Skov) ti1
Brabrand Stien (ca. 50 meter).
Fra I inie ,l 

7, skrå over vejen
til Branbrand Stien (ca. 75 -'l00 meter). Gode oversigts
forhol d fra det meste af Bra-
brand Sti en . Færdsel er i kke
forbundet med vans ke'l i gheder ,
når den foregår på stien. Stien
rundt ca. 4 timer.
Rigt fugleliv året rundt.

Tåstrup Sø og Mose: Linie 55 til
Harl ev ( stå af ved s idste stop-
pested på Stal I inggårdsvej ). Kun
hver anden bus kører ad Stal I ing-
gårdsvej (Tåstrup). H:2- 3 timer,
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lÅsrnuP sø
oG 140 9f sø/,w6

L+S+H:3 timer. Fra Rutebi I sta-
tionen ca . 30 mi n.
Rute: Se kortet.
Gode oversigtsforhold over søen.
Mose krafti gt t i I groet med Pi 1 '
Vanskel igt at færdes omkri ng
søen (l vandløb skal forceres)
og i mose. Gummi støvl er nødven-
di ge. Søen rundt + mosen ca .

2-3 timer.
Rigt fugleliv forår og sommer.
Botanisk set, et interessant
områ de .

Giber Å: Linie 6 til Moesgård
M-useurn. Hele.ugen 3o min. Fra
Banegården 20 mi n.
Rute 102 (Århus-Norsminde-0dder)
og 1 03 (Århus-0dder-GYl 1 i ng-Al -
rø) kører fra rutebi I stationen
(Hads Ni ng Herreds Jernbaner).
Stå af ved veien til Vilhelms-
borg. R imel ig gode forbindel ser.
Se kørep'lanen på rutebi lstation-
Rute: Fra Moesgård Museum går
ma n ned gennem porten ti I Skov-
møllen, hvor man kan gå mod
Moesgård Strand (ti1 venstre,l
eller mod Fulden til højre (ca.

400 meter ti I Skovmøl 1 en ) .
Står man af ved Vilhelmsborg
kan man gå op til Vilhelmsborg
(til højre) eller mod Fulden
(til venstre). Strækningen
Skovmøl Ien-Vil helmsborg ca.
l2 km. og varighed ca.3-4 tim-
er. Næsten alle steder er over-
sigten over åen gode. Åen er
mest omgivet af skov, men omkring
kring Fulden er det åbent land
med marker. Bortset fra stræk-
ningen Skovmøl 1 en-Moesgård
Strand er færdsel forbundet med
ret store vanskel i gheder oE gurn-
mistøvler er nødvendige.
Sommer:41m. yngl ende skovfugle.
Vinter:Mange overvintrende spur-
vefugl e på træk fra Skandi navj -
en.

Moesgård Strand: Linie 6 til Mo-
esgå-fU--Museurn.lel e ugen 3o rni n.
Linie l9 - Moesgård Strand. Ef-
terår og forår kun S+H. Hver ti -
me fra kl o kken I 0,00. Scmmer dag-
iig.
Rute: Fra Moesgård 14useum gen-
nem porten ti I Skovmøi I en , her-
fra til venstre mod stranden-
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(ca. 2 km ti I stranden) . Gode
ovehsigtsforhold. Stedet er spe-cielt for interesserede i fugie-
træk, men krattene omkring då
små vandhul l er kan om foråret
huse mange rastende småfug1e.
Sl utningen af februar ti 1 

- 
heg.

af juni, til tider stort fuE-'l_etr6ek (specielt mart:-aprli ).l4orgentræk af Cuer, krage- og
småfug1 e. Senere på dagen, r"ov-
f ugl e.

Astrup Mose: Linie 52 til Sol-
SjErgZFesTl"up (stå af ved sid-
ste stoppested på Kærgårdsvej ).H:! - lå time, L+S+H:1) time.
Fra rutebi I stationen ca. 30 min.
Rute: Se kortet.
Gode oversigtsforhold fna vejen,
der fører til mosen, langs nord-
siden. Færdsel rundt om mosen
vanskel ig (2 vandl øb skal for-
ceres) og gummistøvler nødven-
di ge.
Rigt fugleTiv forår og sommer.

Kysinq Fjord (Norsminde Fjord):
@der)fra rutebilstationen.Rimel ig go-
de forbindelser udenfor sommei-
tiden.(stå af ved slusen i Nors-
mi nde) . Gode forbi ndel ser i som-
mertiden (sidst i maj- sidst iaugust). Se kørep)anen på rute-bilstationen. Fra rutebilstation-
en ca. 40 min,
Gode oversigtsforhold ved hele
fjorden. Syds i den dog I ettest
tilgængelig og kræver ikke nød-
vendigvis gummistøvler, når
færdsel sker på digerne.
Rigt fugleliv året rundt.

Vi modtager gerne oplysninger
fra medl emmer, som gør erfar"i ng-
er ned di sse el I er andre i kke
omtalte ture i Arhus,/Rosenholm
Kommuner.

D0F' s medl ensservice /AJ
D0F-Arhus-Vi borgvej 29
8000 Arhus C.
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GENERAL-

FORSAML I NGEN I

GeneraIforsaml ingen af hoId-
tPs i auditoriPt nå Naturhi-
storisk 14useum og ca. 25 med-
I cn,rner var f rernmødt,

Dagsordenen var:
l. valg af dirigent.
2. beretning om lokalafdel ing-

ens virksomhed i det forlob-
re ån.

3. fremlæg_oe1se af årsregnskab.
4. bestyrel sesval g.

På valg: Jørn Eskildsen,
Jens Kirkeby, Georges Borgen
og Henning Elgård. Kun JK øn-
skede qenvalg. I årets løb ud-
trådte Kjeld Hansen og Carsten
Andersen. Suppleret af Lise-
I one Ca I 1 esen og Henn i ng Lyk-
ke Larsen. Til nyvalg havde
bestyrelsen følgende kandi-
Cater: LC, HLL, Hans Henri k
Hcj , Arne Ki i s og Jesper Mad-
sen.

5. Eventuel t.
ad, l. Jørn Eskildsen valg-
tes til djrigent og kunne er-
I ære general forsaml i ngen for
i ovl i g.
ad. 2. Lokalafdelingens akt'i-
vi teter i I 979 .
Møder på V i borgvej 29 1 5
lløder på Naturhist. Museum B

Ekskursioner i amtet 23
Ekskursioner uden for amtet 3
Ekskursioner til udlandet I
Studiel ejre I

51

Da fl ere ekskursioner var
af 2-3 dages vari ghed, har i o-
kalafdel ingen i 1979 haft 56
dage med en eller anden form
for arrangement (medl ems ser-
v ice ) .
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. Fredni ngsudva 1 get ( se også
siCe 17):
Efter en lidt stil1e periode
arbejder udva 1 get nu godt. Der
'I æses lokal planer, og hvor dis-
se medfører for"r'i ngelser i na-
tur- og mi 1 jø benyttes netten
til at gøre indsigelser, Desu-
rlen anmeldes de overtrædelser
af Naturfredningsloven som med-
I emmerne observerer. Det er spe-
cielt opfyldning af moser og
søer med forskel I ige former for
affal d, og det er en væsentl ig
del af udval gets arbejde,

jagtudstilling i 0dder (Se
Søravnen 1/79, side 18-20):
Efter inv itation fra 0dder
Jagtforening, del tog vi i en
ud-stilling d. 3.-5. august.l 979. Vi havde medbragt 1ys-
billeder af fugle, materiale
om foreningen, tidsskrifter,
foto , kort over Kys i ng Fj ord ,
samt plancher om fuglel ivet
i Kysing Fjord. Alt i ait en
udstilling hvor vi fik gjort
et PR-fremstød for D0F, samt
diskuteret den danske Kyst-
fugl ejagt, jæger-ornitholog
ime'l I em.

Lo ka I i tetsreg i strer i ng :

I de to år, arbejdet har stå-
et på, er der i Århus Amt dæk-
ket ca. 50 lokal jteter, hvor-
af de 35 er meget fine. i i9B0
intensiveres arbejdet og inter-
esserede opfordres til at del -
tage. Materialet tænkes anvendt
i fredningsarbejde.

Søravnen: Det bekl ages at
kun et nummen udkom i 1979. L

I 980 påtænkes atter 2 numre,
I forårs nr. og I efterårsnr..

Arsberetningen godkendtes.

ad. 3. Kassererqnfremlagde års-
regnskabet for 1 979 og gjorde
rede for de enkel te poster.
Regnskabet godkendtes.
ad. 4. Da der i kke yderl i gere
bl ev opsti I I et kandidater, bl ev
de af bestyrelsen foreslåede
va1gt.
ad.5. Der vali ngen eventuali-
teter.

Ef ten genera 1 fo rsaml i ngen
viste Jens Kirkeb-y en række
lysbi I l eder fra en tur ti I
Israel .
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FREDN I NGS-

UDVALGET I

Fredn ingsudval gets arbejde.

Der er tegn i Sol og Måne på
at D0F's fredningsudvai g er kom-
met ud over de fønste begynder-
vanskeiighede5 og at arbejdet er
ved at skride ind i en mere sta-
bil fase. 14en det er også en nød-
vendighed, for der er arbejds-
opgaver nok at tage fat på.

Foreningen er berettiget til
at qøre indsigelser over for lo-
kalplanforslag og får derfor til-
sendt samtl ige lokalplaner der
udgives i amtet.

De skal gennemliPses, og finder
vi at områder af ornithologisk/
bioiogi sk/geoiogisk værdi er tru-
et, ska I der udarbe.ides skri ft-
I iqe klaqer ( os eventuel t ret-
tes henvendel se ti I andre for-
eni nger, der også kan være i nter-
esserede i at gøre indsigelser.)

Ligeledes ska'l vi være parat
til at anmelde aile registrerede
overtrædel ser af naturfredn jnqs-
I oven ( se FELT0RN ITH0L0cEN I /å0 ) .

Her skal vi være opmærksomme på
at der i kke er nogen offentl i g
instans, der går rundt i naturen
og kontrollerer. Så her må for-
eni ngens medl emmer foruden skri -
vebordarbejdet også ud i "mark-
en" og registrere eventuelle
Iovovertrædel ser. Her kræves nø-
je beskrivelse af lovovertrædel-
sens karakter ( hvor, hvornår ,
hvordan, hvad osv.), helst sup-
pleret med fotografier og henvis-
ni ng ti I områdets bi o1 ogi ske/
geologiske værdj. En anden vig-
tig opgave er derfor også at
lokal i tetsregistrere med op-
tællinger, fotos osv., så vi har
noget materiale at henvise til,
når der skal sknides inC.
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r,ffi
Det er også nødvendigt at fol -

qe med i Cagspressen. Her kan f,
eks. ontale af storslåede planer
foi' sommerhuse, vejanlæg osv . of-
te være de første varsler om oå-
tænkte overgreb mod naturen, (For-
en i ngen har forøvri gt en I i 1 I e
udkl ipscentral ).

Foruden anmeidelse til de oF-
fentl ige m.yndigheder bør vi og-
så del tage i den offentl i ge de-
bat via f .eks. læserbreve. Det
er i det hele tafet vigtigt at
vi bl i ver hørt over en bred front;
men samtidig må vi sorge for at
udtrykke os på en måde der s i k-
rer, at vi bliver taget alvorl igt.

At der iaktisk begåes overtræd-
el ser af naturfredningsloven er
vjst kendt af alle. El lers kan
man finde eksemoler andetsteds
i dette blad og i tidiigere num-
re af Søravnen.

Der er arbejde nok at tage fat
på, og skal vi undgå for mange
svipsere, er det nødvendigt med
så mange aktive som muligt. Alle
har mu l ighed for at yde bidrag
indenfor et af de nævnte områd-
er el ler selv foresiå andre
arbejdsområder.

Er du i nteresseret i yder-
ligere oplysninger kan vedlagte
postkort benyttes.

Har du ikke for megen fri-
tid kan du dog yde bidrag ved
at give oplysninger hvis du
observerer nogl e naturødel æg-
gende forhold på en fugletur,
eller hvor du læser noget i
avisen. Her kan vedlagte post-
kort også bruges.

Foruden det rent prakti ske
arbejde er det også hensigten
at få stabl et en slags stud ie-
kreds- el ler orienteringsarbej-
de på benene, så vi bedre kan
udnytte/udbrede vore egne (og
også gerne ude fra kommendes )
erfari nqer.

Møde den 27/3-1980

Som det fremgår andetsteds
i bladet er der fredninssar-
bejde nok at tage fat på, og
derfor havde fredningsudval -
get indkaldt til orienterings-
rnøde med den hensigt at skaf-
fe nye medlemmer (men selv om
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du i kke var ti I det møde, kan
du stadigvæk godt komme med i
arbejdet, indsend blot vedlag-
te postkort).

Der kom l5 interesserede og
forskel l ige af de "gaml e" med-
lemmer fortalte om lokalplaner,
naturfredni ngslov og konkrete
sager, der huvde været behandlet.
Der blev vist lysbilleder og
fremlagt kortmateria I e og sags-
arkiv som il lustration, tiI de
enkelte sager. Bl.a. Hainmel lo-
kalplan, Hou lokalplan, Brabrand
Sø, Bjerreqrav Mose, Skæring He-
de, Mørke Kær, Astrup Mose,
Thorsager llose.

De fremmbdte ønskede at del-
tage i udvalgets næste møde den
9. april. Der holdes fast møde
den 2. onsdag i hver måned.

For at andre også kan få et
indtryk af arbejdets .karakter
omtales et par sager i det følg-
ende.

Astrup Mose, ( i nærheden af Sol -
5Je-eFg-57l . Som omtalt i Sørlvn-
en 1/79 havde man konstateret
begyndende opfyldning af Astrup
l'4ose med b1 .a . byggeaf fal d r gr€-

.sa-*9

ne o.l. Det blev ved Amtsfred-
ni ngskontoret medvi rken mel dt
tiI politiet_ - og hvad så. Ja -
politiet henvendte sig tiI gård-
ejeren der havde begået lovover-
trædel sen , og han svarede i gen
med at søge tilladelse til fort-
sat opfyldning. 09 han fik til-
I adel sen J eg ci terer fra denne:
"Astruo Mose
er i landskabel ig henseende be-
!egnet som "område af stor/størst
I a nC s kabeli q i ! tef es se-:--OmFå-dF
er rsær at geotogisk og ornitho-
logisk interesse.
-.På denne.baqqrund har amtsj

rådets tdvål g-ToFTdkni k og mi I -jø i medfør med naturfrednings-
loven $43 besl uttet at godkende
opfyldningen alene med marksten
og evt. mindre mangde jord, hid-
rørende fra ejendommens drift'j
Citat slut, Understregningen er
min.943 kan ses i Feltornitho-
logen I /8o.

Den afgørelse kan vi selv-
følgel ig i kke slå os ti I tål s
med .

For det første er det helt
urimel igt at folk skal kunne
gå rundt og beoå lovovertrædel-
ser og så når det bliver opdaget
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søger de om tiI Iadelse tiI det
uloviige. 0g så får de den til-
ladel se med ti'l bagev i rkende kraft.
Hvad er loven så værd?

Derforuden er meget store de-
le af vor natur stærkt truet for-
di 1 andbruget tror at det hel e
bare er ti l, for at de skal om-
satte det i penge. Her er det
både engopdyrkning og så den
kedel ige tradi ti on der er for
at bruge vandhul ler o. l . som
gratis losseplads, der spiller
ind, Landmændene må lige såve1
som al le andre er'hvervsdrivende
betale for at komme af med deres
affald på en for hele samfundet
acceptabel (og det vil bl .a. si-
ge i kke-forurenende) måde.

Som i nvol verede i saqen ha v-
de vi ret til indenfor 4 uger,
at på kl age afgøre1 sen ti I Fred-
ningsstyrelsen. Det lykkedes os
i el I evte time at få udfærdiget
en klage.og den blev afleveret
d. 28 januar. ( Det var bl .a. pga .

mangl ende arbejdskraft, at v'i
var 'l idt sent på den med klagen,
så derfor er nye aktive vel komne)

Sagen e.r af principiel betyd-
ning, da det er den første af
si n 'art, der køres her i amtet
under den nye naturfredn i ngsl ov,
så den skal simpelthen vjndes,
idet behandlingen af den vil
I i g9e t i 1 grund for den nye rets-
pra ksi s ,

Vi har krævet til ladel sen ind-
draget og mosen bragt ti lbage til
sin oprindelige tilstand. Afgør-
el sen afventes med største spænd-
inq.

Mørke Kær (beliqqende i nærheden
af Rosenholm) . Der var ti I flydt
udvalget informationer om falden
de sommervandstand på grund af
markvanding. Ma-n henvendte sig
på Amtsvanå i ngdlektoratet og ii k
at vide at der var givet ti l lad-
else til markvanding med over"fla-
devand fra Mørke Kær. Der biev
rekvi reret to I uftfotos af sted-
et fra Geodæisk Institut (et fra
1 971 og et fra 1 977 ) men der var
i kke nogen nævneværdig ændri ng
ar se.

Thorsager Mose (Be1iggende melIem
Thorsager og Ryomgård ) . Her var
det konstateret opfyldning med
bl .a. jord. D0F gi k ti I Amtsfred-
ningskontoret med sagen for at
få dette forhold ændret og re-
sultatet blev at en del af oPfYld-
ni ngen bl ev stoppet med det sam-
me og at resten skulle bringes
tjl ophør over en vis Peniode.

Dei kan v i i kke være ti I fred-
se med. men vi er komrnet i en
vanskelig situation. På grund
af en proceduremæssi g fej I fra
Amtets side bl ev vi neml ig først
underettet ca . en rnå ned efter
at afgøre1 sen var fal det, og
dermed var den sædvanl ige k1a-
gef|i s t på 4 uger overs kredet .

Vi må åbenbart også have anten-
nerne ude og selv srKre os
at vores anmel del se behandl es
korrekt.

llør"re Å, (vest for Randers).
----Fia-sædvan1 i gv i s vel i nformer-
et kilde oplyses det at visse
i nstanser har haft føl ehornene
ude for at se på mu1 ighederne
for en afvand ing af engene om-
krinq llørre A, Hvis du løber
ind i oplysninger (dagspresse
o.l . ) der kan kaste mere 1Ys
over sagen så erdet meget vig-
tigt at du kommer frem med dem.
Brug evt. vedlaqte postkort.

Der går nygter om at det bl .a
er våbenkl irren fra visse iand-
brugsorgani sat ionery der har vær-
et medvirkende ti l at ovenstå-
ende tilladelse blev givet, med-
cn cå håhln<i r<anl io honrrrndol-

John Andersen.
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ANMELDELSER I
Skarv's 0rnitholoqiske Serie.

Søravnen har modtaget et par
bøger i Skarv's 0rnithologiske
Seri e ti I anmel del se. Det er i k-
ke noget Søravnen normal t gør,
men når vi al l igevel vi I omtal e
bøgerne hænger det nok sammen
med at denne serie er den p.t.
bedste kombination af kommer-
ciel bogudgivelse og aktuel
dansk ornithologisk vi.den, Bøg-
erne qf kommerci el I e: masser
af iækre sorthvide fotos i top-
klasse. Teksten er letlæst og
der gøres et stort forsøg på at
popularisere ofte svært tilgæng-
eligt stof , bl .a. gennem talrige
forkl arende tegninger.

Serien omfatter foreløbig
monografier over Fiskehejren,
Knopsvanen, Tejsten, Tårnfa1 ken,
Storken og Sø1 vmågen. Hven bog
er på 80-1 l0 sider og er heftet.
lula n har øns ket en meget høj f ag -
lig kvalitet af hvertbind, hvi1-
ket si kres ved, at forfatterne
"gennem mangeårige studier har
opnået et indgående kendskab
ti l de fugl e som de skri ver om".

Faste ingredienser i hefter-
ne er oplysninger om.kendetegn,
dragten og dragtskift. Sidst i
hver hefte gives en kort gennem-
gang af andre arter i samme
s1ægt. Herudover er det forskei-
1 igt stof fra bind til bind,
a I t efter arten og forfatternes
engagement i. samme.

Sten Asbirk har skrevet om
Tejsten, som han iøvrigt har la-
vet licientatstudie oå, På trods
af det store engagement i ar-
ten forfal der han dog i kke ti I
at skrive for meget om det, men
qiver en virkelig læseværdig
fremstil 1 ing af Tejstens adfærd
og øvrige relation ti1 omgivel-
serne. Jeg synes, at det er en
god bog, også fordi den går ind
på at di skutere mere generel I e
teori er.

Tommy Dybbro står for bind-
et om Storken. Det er en betyde-
'| ig mere populært anlagt bog,
der nok nærmere fokuserer på
Storken som art, fremfor som en
del af et system. Der lægges
stor vægt på hvem, hvad, hvor-
spørgsmålet men umådel ig .l idt
på adfærd og øvri g rel at i on t i l
omgivelserne, bortset fra menne-
sKer.

Den efter min mening p. t.
bedste bog i serien er om 5ølv-
mågen, skrevet af Kjeld Hansen,
der paradoksa l t nok er den, der
har det mindste engagement ti1
"sin" art blandt forfatterkoi-
I egerne. 0nde tunger har sagt ,
at "dette er en bog om Ti nber-
gens værk: "The Herring Gul l 's
lllorl d", oversættel sen fejl er
i hvert fa l d intet" , Det er ri q-
tigt, at Søl vmågebogen bærer
stærkt præg af dette værk og
af andre væsentl ige inden- og
udenl andske undersøgel ser. Det
er imidlertid også rigtigt, at
Kjeld Hansens Sølvmågebog er
den p. t. eneste, der tager fat
om Søl vmågeprobl emati kken på en
grundig, saglig og alligevel
populær måde. Der er for manqe
Sølvmåger. Hvorfor? Hvad kan-vi
gøre ved det? Jeg synes at bog-
en virkelig formår ar vende
holdningen "bare en måge" ti1
"en spændende fugl eart" . Modsat
Storkebogen får vi ikke blot
en omtale af Sølvmågen som art,
men i høj grad også som en del
af et miljø.

Bøgerne koster omkri ng 50-
B0 kr. og kan købes i boghand-
I en el I er ved henvendel se ti l
Skarv Naturforl ag , Kongevej en
45, 2840 Holte. Der er 25% oris-
reduktion, hvis man abonnercr på
serien, hvis næste bind bl iver
om Skarven.

Jørn Eskildsen
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MOSEGRUPPEN I

llosegruppen er det seneste
skud på Fredningsudvalgets stam-
me. Som nævnt andetsteds har
Fredni nqsudval get været travl t
beskæftiget med at anmelde over-
trædel ser af Naturfredningslo-
ven, og i de fl este ti I fæl de har
det drejet sig om opfyl dning
af moser. I I andbrugs kredse er
der en hævdvunden tradition for
at losse alt affald ud i mose-
hr, I I er, oJ det er netop dette
fcnhold, der gør, at problemet
er så stort. I en tid hvor na-
turen er indskrænket så katastro-
fal t og hvor det i sær er gået
ud over vådomrSder. har. vi slet
ikke råd til at miste de små mo-
sehuller,

Det er en erkendel se heraf,
der irar ført Fredni ngsudval get
t i I at søge at få bedre kendskab
til j første omgang alle stør-
re mosehuller i Århus Amt. En
gruppe på B personer er bl evet
nedsat og har a I I erede haft det
første møde og første exkursion.
Vi fandt ud af , at vi ikke viI-
1 e gabe over for meget i første
omgang hvorfor vi viIIe koncen-
trere os om enkel te kommuner i
1 980 og så senere gøre regi stre-
ri ngen mer'e dækkende. Det har
efter de forste exkursioner
vist sig,at vi har været for op-
timistiske - den var slet ikke
så mange moser at registrerel

Det var meni ngen at v i vi I I e
koncentrere os om Nørre Di urs
kommune. Vi skul I e sende et Par
stafetter ud for at rekognoscere
hvorefter vi ville indkalde vo-
re medlemmer i denne og tilstød-
ende kommuner til en exkursion
i en af moserne i Norre Diurs

kommune. Vi fandt nemlig, at
det var meqet bedre, at vore
medlemmer, der bor nær ved de
moser vi gerne vil have et bed-
re check på, skulle lave optæl-
I ingerne og regi streringerne
af mosernes "tilstand".
Bristede iIIusioner.

Bevæbnede med kikkerter, no-
I'ochnnor aa 2-em -lunrl- drnn doI vY L

tapre stafetter derfor ud til
Nørre Djurs kommune for at lede
efter moser. Det så godt ud,
der var ma nge bl å p1 etter på
kortet, vi v.ille nok kun nå en
I i I I e del af de mange mosehui -
I er, der fremgi k af kortet. På
kortet (der var fra 1976) var
der et mægtigt blåt område ved
Villersø. Det var beliggende op
ad Villersø Bæk. Vi var lidt
betuttede, da vi kom ti I sted-
et og fandt, at mosearealerne
var tæt pilekrat. Ja, vi havde
faktisk svært ved at finde ba-
re noget sådant. Der var slet
ikke sammenhængende mose, men
det, der var tilbage var split-
tet oD af marker. Der var knas-
tørt overal t og vi kunne mi s-
trøstigt konkludere, at det
vi1 i e tage mindre end et par
dage at gøre det af med rester-
ne - så afvandet var stedet. De
var a'l lerede beoyndt at bruge
vandkanoner Nå. vi lod os ikke
slå ud - der var blå farve på
kortet vest for Kastbi erg. Da

vi kom dertil var det marker
det hele. Der kørte traktorer
på de steder, hvor der på kcrt-
et så ud som om der skulle liq-
ge en Skeand Ironisk nok fandt-
es der €n - een - p'i lebusk til-
bage i hele onrådet. Man skal
i kl..e kunne sicre. at al t I ades
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øde.

Nu va r vor kådhed ved at væ-
re forsvunden og det var med
bange anel ser at vi droq ti I
det, der på kortet hed Hemmed
Kær, I i ge vest for Bønnerup.
Desværre bl ev vore anel ser i k-
ke gjort ti l skamme. Vi fandt
3-4 enkl aver af meget tæt p.i -
I ekra t . Der var dybe, dybe dræn-
kanaler med 2 m. ned tii åbent
vand.0veralt marker. Det oile-
krat der var tilbage var på så
tør bund og af så ringe stør-
rel se at vi havde svært ved at
seJ at blot 6n Tornsanger kun-
ne slå sig til tåls med.

Da vi noget desillusionerede
kørte ud af området så vi et
skilt pegende mod vor kørsels-
retning med teksten: "Hemmed
Kær". Vi var gråden nær.

Vi fortsatte imidlertid ufor-
trødent På kortet var der
noget der hed Skademose, hel t
ud til havet. Nu gjaldt det!
Heldigvis viste det sig, at mo-
sen fandtes, og at den var e-
nonmt spændende. Gamle knortede
birketræer, der helt har fået
lov ti 1 at gro som de vi'l . Der
var alligevel moser i Nr. Djurs
kommun e .

Det var nok Skademosens skyld,
at v j j kke bar"e tog h jem, men
fortsatte eftersøgningen. Da vi
til sidst drog tilbage mod Århus
kunne v i konstatere, at vi prak-
ti sk taget havde været ved al l e
moser i Nr. Djurs kommune. Vi
havde fundet 2 - T0 - gode mo-
ser og 3-4 mindre gode rned tæt
pilekrat. Selvom vi nok vidste
at det stod slemt ti l , var vi
dog bestyrtede over at der var
sket så stor indskrænkning af
riroserne på 4 år.

U!_segruppens ar"bejd

Vi måtte opgive den gode tanke
at starte en lokal data-indsam-
i ing fra moseri I'lr. Djurs kom-
mune. Istedet blev vi endnu me-
le cFsatte på,,rt vi simpelthen

er nødt ti l at få et mere ful d-
stændigt bil lede af hvcrmeget
nose v i har ti 1 bage i Arhus Amt.
Snarestl J M.a.o. mosegruppens
arbejde er vigtigere end vi selv
troede.

Sel vom det så I edes var hurti qt
at få et overblik over moseareal-
erne i Nr. Djurs Kommune, behøv-
er vi aliigevel hjælp fra a1le
vore medlemmer i Århus Amt. Vi
må have en nøje beskrivelse af
alle resterne i hele amtet oqvi må også have taget fotos ira
det der er ti I bage. Hvi s du der-
for gerne vi 1 gøre en i nd sats fordette arbejde - der er i kke and-re der gør det !! | - så skulle
du tage at kontakte l4osegruppen
gennem foreningens adresse el I ergennem en af dens medlemmer. I,lårvi så har fået r-egistreringen
op at stå, kan vi begynde at gø-
re noget ved ondets rod: nem l i qat informere om mosernes betvdl
ning og iandmændenes danl iqe va-
ne til landbrugsorganisationer-
ne og den øvrige befol kni ng.

Mosegruppen er:
Ib Jensen (tl f. I 2465A), K.irsten
LaCefoged, rianne Møller, Allan
Janniche (tlf. t1?174), Jdrn Es-kildsen (tlf. 'l993t2), Jean Ras-mussen(tlf. 579357), Jørgen
Franck (tif. 15861å). Seiretærfor gruppen er Lars'Johansson
(ilf.133102).

1ie
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PR-UDVALGET I

I februar I 980 bl ev det be-
sl uttet at lave et PR-udva1g.
Som na vnet s i ger , drej er det s i g
om "at sæ1 ge en vare", i dette
tilfæ1de at udbrede kendskabetb
til Dansk 0rnitho'logiske Forening
og det arbejde foreni ngen udfør-
er. Da udval get endnu i kke har
haft det første møde (rned. marts)
er aktiviteterne endnu i kke ud-
arbejdet. Fuglestemmeture i sam-
arbejde med dagspressen arrange-
res i I i ghed med s idste år. Di s-
se udarbejdes af ekskurs ionsud-
va1 get og har i I 980 ti I formål
at skaffe midler til udsigtstår-
net ved Brabrand Sø. Der er en
udvidel se af dette arbejde som
PR-udva1 get påtænker at udføre.
Mul ige emner er udstil 1 inger på
bibl ioteker., uddel ing af foldere
om D0F på strøget mm.

Foruden dette er ønsket med
udvalget også at have en gruppe
som kan 1 ave nogl e arrangemen-
ter for medlemmerne, så vi i fæl-
I esskab kan arbejde med emner om
fugle, fuglebeskyttelse, natur-
beskyttelse mm. Bl.a. kunne man
tænke sig, at vi afholdt et mø-
de hvor v i gennemarbejdede Na-
turfredni ngsloven, for at se hvi I -
ken beskyttei se den g i ver fors kel -
lige naturtyper og hvilke mulig-
heder den gi ver os for at prote-
stere mod naturi ndgreb. Vi kunne
også diskutere jagtpoljtik, lave
fug l estemmekurser mm.

Al I e som måtte have ideer ti I
PR-aEbejde kan henvende siq til
PR-udvalgets kontakt, som år:
Hans Henri k Høj , 14ø1 1 egade 96A,
8660 Skanderborg, t1f . 521472.

HHH

Efter redaktionens slutning
har PR-gruppen haft sit første
møde. På mødet bl ev bl . a.
de ideer som er skitseret oven-
for konfi rmeret og der bl ev sat
tidspunkter for de enkelte ak-
ti vi teter.

r,lan vedtog også, at arrange-
re en introduktions-weekend for
"aktivisterne" j loka'l afdeling-
en, d.v.s. Fredningsudval get
o.a. På denne weekend, der skal
holdes i Klostermølle ved Sal-
ten Langsø vi l der bl ive snak-
ket om hvad v i har I avet af fej 1

og gode ting i den seneste tid.
Vi vil høre indlæ9, der skal læ-
re os om den offentl ige forval t-
ning og vor rol I e i den, om Na-
turfredningsloven osv. Vi vil
også invitere fagfolk, bl.a. D0Fs
fredningsmedarbejder, der skal
sna kke om deres fe l t og erfari ng-
er, vi kan bruge.

Hvis du er interesseret i
at være med, så kontakt Fred-
ningsudval get el I er se efter i
meddel el serne. Weekenden vi I
sandsynl igvis holdes i septem-
ber.

/ je
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MOESGÅRD I

Første Sidste Ial t
Musvåge S/3
Fjeldvåge 31/S
Rød Gl ente 24/3
Hvepsevåge 20l5
Rørhøg 7 / 4Blå Kærhøg lol4
Hedehøg Z0 / 5Duehøg S/ 5
Spurvehøg 11 / 3Fiskeørn 3/4
Dværgfalk l/4
Tårnfalk 24/3

?n/E,
20/ q

9/4
1/6
1/s
t/s

1/ø
12/ 4

t0/ 3

600
4
5

tl
6

I
I

I tf,
9
I
B

RAPPORTEN I

Det er nu atter blevet muliqt.at købe en rapport for Moesqårå
Strand

- Moesgå rd-rapporten udgi vesaf Østjysk Biologisk Kar[otek,
som er et upoljtisk forlag, der
gennem salg af publ ikatjoner, sø-ger at opkøbe små vandhuller. Rao-portens pri s er kr. lo,- og den
kan købes ved henvendelse tilAllan Janniche, Langenæs A11e 72,
8000 Århus C, (06 ) l t 2l 74 eil erved henvendelse til under"tegnede.
Da rapporten kun er trykt i et
begrænset op'l ag , ti I rådes detat bestille den hurtigt, da deri skrivende stund er itor rift
0m den.

Rapporten er en oversigt overhviIke fugle, der trak foib.i l,to-
esgård Strand i foråret 1979, oqden (an med udbytte bruges af så_vet garvede Moesgård-ornitholoo_
er som almindelige',fuglekiggeie",
oa den grver et indblik i hvilkefugle man kan'træffe ved en afØstjyl lands fineste træklokal i-.teter, be1 iggende kun B km sydfor Arhus.

. _På grund af dårligtvejr i endel af trækperioden, -bl ev det
saml ede træk .i l9l9 1i dt mindre
end gennemsnittet for de øvrigear-

- Der foreligger 2 iagttagelserar Lom, hvor det i det ene tilfæl_
de diEjer sig om I ex. af Rødstru_

bet Lom. Den anden i-tg-tTagalse drejer sig om 1dødex. For lappedykkernes vedkommen_
de D I ev der iagttaget 3 arter,nerat var den ene art N.ordisk
Lqppedykker, af hvi I ken-dEi-iåst-
ede I ex . l4/ g. på gås efronten
overraskede Kortnæbbet Gås ved
at aflægge ltoesgTi?-et besøq. He-
I e 5 ex. bl ev iagttaget 9/4. Dervar både positive og negative o_
verras kel ser omkri ng Rovfug I e-trækket. De negative overråskel -ser bestod i at tota l en for Mus_ylge Utev så iav som 6oo ex.-nøcI
Glente udgjorde den positive o_-verraskelse, idet der blev iagt_taget 5 ex. , hvi l ket er over nor_
mal en. Af de I 0 resterende Rov-fuglearter skal nævnes Hedehøq1 ex. Z0/5 og Dværqfalk-l-ex.-.
r/+, Af F tsKeørn blev 9 ex. iagt_taget, hvTfReE svarer til normå_len.
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Der forel igger iagttagel ser
af ial t B vadefugl earter og af
disse forekommer kun Vibe almin-
del i gt. Total en bl ev TZFex. Da
mågefugl ene kun sjæl dent bl i ver
noteret skal deri kke siges no-
get om disse, Hos spurvefuglene
b.l ev der foruden de almindeligt
trækkende arter også i agttaget

oPnÅe I

,ANG. VANDHULLER OG SMASøER
I ARHUS KOMMUNE.

Til en rapport om de små våd-
områder i Århus Kommune oPford-
res alle, der måtte 'l igge 'i nde
med oplysni nger om i sær Yngl e-
fugl e og padder, ti I at henvende
siq tj l nedennævnte. 0plysninger
frå de sjdste fem år har sær1ig
i nteresse, hv i l ket dog i kke bør
afholde nogen fra at indsende
æ1dre oplysninger.

Materi al et tænkes anvendt
til alrnindelig orientering om
va ndhul I ernes t i I stand og be-
tydni ng, samt t i I støtte for be-
s kyttel sen af di sse i fremti -
dige sager omkring lokalPlaner
og lignende.

Hedelær(e 6 ex. ial t og Bierg-
nTD-tliEiT 3 ex. SidstnævnTE-l=FT
er tilsvneladende bievet en år-
1 ig trækgæst ved Moesgård.

ØBK/ v
Hans Henrik Høj
Mø1 I egade 964
8660 Skanderborg
T1f. 52147?

Ti I i nteresserede med oplysni n-
ocr ti I sendps et kort I :25000v''
med alle vandhul ler (800 stk. ),
angivet med et nn.

Desuden er personer, der evt.
vi I hjæl pe t'i I med undersøge1 sen
af lokaliteterne i .l980, vel-
ktmne til at henvende sig til
enten

Søren Skriver
Kanehaven 56
8240 Risskov.
tl f . 2'.I 1999

eIl-er
Peter Skriver
Marstrandsgade
8000 århus C

t\f . 137974
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ADRESSELI STE I

B ESTYR ELS EN :

Liselone Callesen, Studsgade 27,
l, 8000 Århus C. Tlf. 192898.
Flemming Christensen, Bernstorffs-
vej 7i,8260 Vibi J. Tlf. I4368C.
Hans Henri k Hø j, l,løl I egade 96A,
8660 Skanderborg. T1f. 521472.
Allan. Janniche, Langenæs A11e 72,
8000 Århus C. Tlf . 112174.
Arne Kiis, Unjversitetsparken 3,
2, vær. I I 9, 8000 Århus C. Tl f.

I 9441 5.

Jens Kirkeby,0ksevejen 16, Tør-
ri ng Mark, 8680 Ry. T1 f. 891 920.
Henni ng Lykke Larsen, Schl eppe-
grelsgade 7,l, 8000 Århus C.
Tlf. 1973t8.
Jesper Madsen, Skovvangsvej 214,
5, 8200 Årh us N .

Niels, Agård, Lindholmvej 17,3 tv,
8200 Århus N , Tl f. I 641 45.

KONTAKTPERSONER TI L
UDVALG OG GRUPPER:

Ekskursionsudvå l o oq mødeudv. :
Flemming Christensen, Bernstorps-
vej 7l , 8260 Viby J. Tlf. 06-
1 43687 .

Raooortqruooen: Henning Lykke
Lar'sen, Schleppegrellsgade 7,
8000 Arhus C. Tlf. 197312.
P.$:glygJ-g,: Hans Henri k Høj,
Mø1 1 egade 964, 8560 Skanderborg.
I1f . 06-521472.
Rjn_qmærkerqruppen: Henning Ei -gård, Egebæksvej 27 , BZ70 Høj-bjerg. T1t. 06-270794.
Fredninosudvalo: Jørgen Ke.is,
Engvej, Gl. Ry, 8680 Ry. Tif.
05-898408.

Fuq l epl ejecentra I en: Jens Ki r-
keby, 0ksevejen 16, Tørring
Mark, 8680 Ry. Tl f. B9l 92o .

Storkeqruppen: Georg Gul dvang,
Bytoften 1 7, 8660 Skanderbors.
Tlf . 06-523120.
Gåseqruppen: Jesper Madsen,
Skovvangsvej 214 5,8200 År-
hus N.
Rovfuqleqruooen: se Gåsegruppen.
Ternedruppen: Se mødeudval get.
Småfuoleqruooen: Lars Hansen,
Bakkegårdsvej 21, 8240 Risskov.
Lokai itetsreqistrerino: Al lan
Janni che, Langenæs Al I e 72.
Tlf.112174.
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SEND TEGN I NGER I ND,

At tegne fugl e er spændende,
sel vom det i kke dYrkes Pro-
fess'i onelt.
Al I e der tegner i det små,
opfordres derfor ti I at sen-
de skitserne tiI Søravnen. Vi
vil fremover gerne kunne illu-
strere bl adet med orgi na1 e teg-
n r nger,
Vi har selv lagt ud med vore
tolkninger -af en Rødhals.

red.



EXKURS I ONS-

REFERATER I

KYSING FJORD I3. .JANUAR.

Bi æsende og Råkol dt. Ca. I 5

de1 tagere så 3 Rådyr, 1 ræv kryd-
se fjorden over i sen, I hun af
Lilie Skallesluger og nogle svøm-
meænder, svaner og et Par rov-
fug1e.

Vi gik os
3 timer.

30

til varmen i godt

Al lan.

MAR IAGER FJORD I 7 .2 ,80 .

Under kyndi q vej I edni ng
f ra Fl enmi ng C o-q Jens K. ,
drog del tagenne en koi d fe-
bruar morgen, fra V.iborgvei
mod llari ager F jord.

Inden afgangen havde vi al -
le deltaget aktivt i Planlæg-
n i ng af ruten, der skul I e bi -
drage ned mange ænder, svaner
0sv.

Først til 14ariager, hvor
der s kul I e tankes op med bli e-
nerbasser, rundstykker og mæ1k.
Dernæst langs sydsiden af fior-
den ti l Hadsund. Her skul I e
fjorden krydses og snuden vendes
nod Al s -0dde. undervei s ti I

0dden, fandt vi ud af at fol ke-
vognen udmærket kunne bruges
som amfibievogn. Efter at odden
var rundet, tilbage tjl Hadsund.
Hilste på den lokale Pø1semand.
Videre langs nordsiden til 0uer-
qård MølIe, hvor det 1Ykkedes os
åt komme ned ti1 fjonden, via et
dambruq (havde fået tilladelse).
På hjemturen rundede vi sYds iden,
øst for Hadsund.

På turen bl ev der mel I em Ma-
ni aqer oq Sal tværket ved Assens .

seti tafieland 9, Troldand 6,
Sangsvane 9, og en mYstisk gås'
hvii identitet ikke'er klar'lågt
i s kri vende stund . Endvi dere sås

Hvinand, Stor Skallesluger
m.fI. Gåsens identitet opklares
forhåbentlig senere, da FC vakst,
f i k fo kus eret novof I exen på den .

På Hadsund bro ventede Lille
Lappedykker 2.

Als 0dde gav intet resultat'
På vej ti1 pølsemanden så vi en
f I ok Snes purve .

Ved 0uergård Møl1e havde vi
specielt Musvå9e 2, Hvinand 20,
Trol dand 400, Sangsvane 80, Li I -
le Skallesluger 2 hun, Gravand
4, Taffeland 30 og Li11e LaPPe-
dykker 7.

Alt i alt en h,Yggelig tur med
mange 1ækre fugle og hYggel igt
samvær.

Gabi n
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ÅRHUS A 4?-2-1980.

l5 deltagere, incI. leder,
mødte op ved Pindsmølle. Først
gik vi gennem skoven, hvor vi,
udover at høre Ravn, så: Trælø-
ber 2, Fuglekonge 5, Stor FIag-
spætte 1, nogle mejser og et e-
gern. Ved Fusvad mødte vi åen i-
gen. Ikke'alIe havde gummistøv-
1er på, og vi der havde, måtte
låne et gyngebrædt som bro, al-
le kom tørfodet over bækken.

På vej t i I bage så vi endnu
2 fræ1 øber og nogle andre arter
bl .a. : Spætmejse 2, Gråand 2,
Fiskehejre l. Isfuglen holdt sig
væk og Bjergvi pstjerten var: buk-
ket under i vjnteren, så dem så
vi ikke. Men alle var godt ti1-
fredse med 3 Vandstære.

BRABRAND Sø 1 6-3-BO .

Kl. 9.00 startede 6 cykl ister
fra Viborgvej 29. Vj kørte langs
åen, hel t ud ti I søen. Det var
en streng tur, fordi der ikke
var ryddet sne på stien. Vi stand-
sede flere gange, og iagttog,at
Hættemågerne og Gråænderne var
klar til at yngle. Da vi kom til
Søskoven kom endnu en deltager,
og vi ste os 4 Skovhornugl er. På
turen bl ev der bl .a. set: Rørhø-
ne 5 , Knopsvane I 0 , Trol da nd 60 ,
Stor Skailesluger 26, Taffeland
6, Bl ishøne 400, Vibe 76, Grav-
and 2, Pibeand 5, l,lusvåge l, Hvin-
and 7, Svartbag 5, Toppet Lappe-
dykker 6.

De fIeste vendte om ved Sø-
skoven, men henne i vestenden
kunne de have set: Tårnfaik 2.
Fiskehejre l.

Bjarke Huus Jensen Flemming Lundberg
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TUR T IL GRÆNSTLANDET
2l -23 marts.

Afsted fra Viborgvej i 2 bil-
er med 12 frl ske unge mennesker,

Ankom ti1 Løgumkloster hvor
der var konge- og dronni nge por-
trætter på det fine gamle vandre-
hj em.

Næste dag, sørme op før seks
og så bl ev der endda sunget af
højsko1 esangbogen ti I morgenma-
den.

Kører sydpå til Vjdåen. Blæs-
ende koldt og ikke møj forår at
spore. Lidt svaner, ænder og gæs
+ en 0ue- og Kærhøg.

0ver en søvnig grænse og sty-
rer I idt forvirret qennem marsk-
landet. Stopper fleie gange langs
diget og ser efter om der skul'l e
være noget. Grå-, Grav-, Spids-
and og de tidlige vadere, så som
Storspove, Strandskade, Vibe, Stor
Præstekrave, RøCben og a1m. Ry-
le.

Haule Haien (oog godt belagt med
Pibeænder og Pibesvaner (5600 pg
100) e1 lers kan også bemærkes
nogl e fl otte Atl i ngænder i scope. ,

Ja , varmt er det i kke og vi
går he1 e den I ange vej på 6 km
ud ti I enden af Hamburger Hal -
lig o9 tilbage igen. Seri kke

andet end nogle Bjerglærker og
en død Bramgås, men fri skt var
.laf

Gør et rast ved Nol de l'luseum.
Nogl e går i nd og s er på, a ndre
studerer de tillidsfulde Vibers
trampen uden for" cafeteriets vin-
ouer.

Handler ind i grænsekiosken
og det beEynder at sne.

Når vandremutters aftensmad
og nyder vores handl en i nd.

Dagen efter er der is01gt
og sne-dække, men det forsv i nder
hurtigt, da sol en får magten.

Til Højer, hvor vi drejer til
venstre mod slusen.

Ser det flotte digebyggeri,
som er meget frems kudt , nu .

Får en snak med en bonde-
kno I d , der mener vi har kørt
for'l angt frem, må bakke ud af
sagen.

På vej mod Ba I I um ses ma nge
flotte Knortegæs og et brændt
str.affespark.

Der er lidt forår i luften

Hvorfor køre rundt i det kol -
de fugl etomme Vest-Tyskl and , når
det vrimler med fugle ved Ballum
Sluse.

Får et godt 1 angt ki k med 5000
Kortnæbbede Gæs og få B1 i s- , Bram-
Grågæs. Musvåger er der også, og
endnu en Duehøg på jagt over va-
deh,avets enge.

Rømø dæmningen var kedel ig og
det kan man også sige om Lakolk

Sø, som ikke indeholdt de af le-
derne lovede Gråstrubede Lappedyk-
Kere.

Mere spændende var den kro ved
Kongeåen, som afsl uttede vor tur.
Ker var både Kaffe, Kringel og
Vandstær.

Lars Abrahamsen



M0ESGARD 30-3- I 980.

20 de1 tagere. Vejret var j k-
ke trækvenl igt, men nogle arter
kom der da. Der var fIest Ring-
duer, AIl iker, Krager, Sanglær-
ker, Hvide Vipstjerter og Stære.
Af andet skal nævnes: Strandska-
de I, Spurvehøg 2 + 3 rast., Sort-
and 5, l4usvåge 3 + 2 rast., Hul-
due 2, Storspove 7, Stor Skalle-
sl uger 5, Mi stel drossel 3, Tårn-
falk I og Fiskeørn l.

Der var en del døde perioder,
som vi brugte tjl at iagttage
et redebyggende ska.depar. Ca.
hal vdel en af os gi k en tur i
skoven, hvor vi så nogl e mej,ser
og drosler. Da vi kom ti lbage kom
dagens l3'ner, en Mosehornugle.
Dagens obs. sluttede kl. 12.00.

Bjarke Huus Jensen

SKAGENTUREN 2.4.8o-7.4.80.

Et par sekunder i fem, om ef-
termiddagen lykkedes det at sam-
le alle deltagere til dette års
rovfugl etræk ved Skagen. Ial t B
personer.

Turen til trækstedet, foregik
hurtigt og smertefrit, hvilket
nok skyides, at vi alle faldt
i hak, 1 ige med det samme.

I forb i ndel se med enerqi be-
sparel ser var det planlagi, at
transporten til og fra obs-sted-
erne, hovedsagel iq Flagbakken,
skul I e foregå via cykel .

I I øbet af den første dag/
nat var vi udsat for noqle u-
sædvanlige oplevelser: 1 cykel
bl ev stjå1 et, I cykel punkterede
(kunne ikke lappes, selv med 6
iapper ovenpå hinanden), og en
af del tagerne havde i ngen cykel .
C.ykel /del tager ratioen nedbragt-
es som fø1 ge heraf ti I 5/8. Trbds
disse voldsomme problemer, klare-
des transporten tilfredsstillen-
de. Man fokuserede simpel then
på bagagebærer oq stang. Et enkel t

bagagebærer kunne ikke klare byr--
den, og brød sammen et stykke
fra Bodille's Bar.

Tidligt næste morgen (7.00),
før morgennaden, startede et
hav-obs fra Gl. Skagen Strand.
Her såes, Sortstrubet Lom, Lom
sp. , Hvinænder, Pibeænder, Sort-
ænder, Knortegæs, Stor- og Top-
pet Skallesluger m.m.fl.

Denne morgen-obs blev en vane,
selv om deltagerantallet sving-
ede en del. Vanen blev doq af-
brudt den 5.4.8o, hvor v.i start-
ede dagen kl. 4.30, med en cykel-
tur tjl Grenen (uden morgenmad,
hvi.l ket plagede enkel.te del taq-
ere). Denne morgen såes: Havl it,
Fløjlsand, Sortand, Pibesvaner.
Grønsisken, Gråsisken, Stor
Skarv m,fl .

Efter endt morgenobs, tankedes
der op på vandrehjemmet. Under
morgenmaden foretog Henning Lyk-
ke obs, de morgener hvor han kun-
ne erobre s ig en vinduesplads.
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Resten af dagen tilbragte vi På
Flagbakken, i hyggel igt samvær
med del s fugl ene, del s med h i n-
anden. Daqen sl uttede ca . 1 6.00 'hvorefter turen gik til vandre-
hjemmet. Her foregik underhold-
n i ngen l et og smertefri t. Der
va r s impel then konta kt '

Alie dagene havde samme udse-
en.de, ned undtagel se af d . 5.4.
80.
I . Horgenobs ved havet.
2, Morgenmad På va ndrehi emmet .

3. Indkøb hos købmanden.
4. C.ykeltur til Flagbakken;
5. Hjemtur. Hyggel igt samvær.

Af fugl e på Fl agbakken kan
nævnes: Kongeørn ( 2 stk 2-år'i g,
I stk 4-årig), Havørn jov. (Pro-
blemer med identifikation) ' Due-
høg , Rød Gl ente, B1 å Kærhø9 ,
Rørhø g, 14usvåge, Fjeldvåge,
Spurvåhøg, Tårnfai k, Mosehorn-
uqle (føist.antaget for t'lusvåge)'
tiane, Ravn, Mistedrossel , Grf'
si sken, Grønsisken, Storskarv '
Sædgæs osv.

I løbet af den sidste aften'
hvor tanken om afs l utn ingen pi ag-
ede deltagerne, oPstod der en
situation, der førte til " Debat
om turenu. AlIe deltagere fik
ordet, hvilket indebar at alle
indtryk og meninger kom frem. Vi
d i skuterede samværet, probl emer '

fejl der burde rettes, ting der
skulIe være uændret osv. Denne
aften sl uttede rned at a l I e bl ev
enig om at mødes, i hvertfald
næste påske.

I toget hjem' forsøgtes med

held (delvis), at fortrænge
sorgen (turen slut) og vi,oPlev-
ede-endnu engang et socialt sam-
menhold.

En tak til lederne, Al lan
og Henning Lykke, for god as-
sistance ved bestemmelse af
diverse fug1e, behagel igt sam-
vær og meget mere'

En anbefalelsesværdig tur' til
fol k der sætter fugl e og hinanden
liqe høit.

Gab'i n.

SALTEN LANGSø
V I NTEREN 79l80

Jeg skal i denne arti kel kort
fortælle om vore iagttagelser fra
Mossø og Sa l ten Langsø. Referatet
omfatter besøg fra 7 /1o, 4/11 ,
z/12, 6/1, 3/2 o9 ?/3.

Del tagerantal I et var gennem-
snitl jgt på l0 personer pr. eks-
kursion.

D.7/10 startede vi turen med

EmboTg-Foved og Li ndhol m Hoved,
hvorfra vi kunne observere Sort-
hal set LapPedYkker 2 ' Fi skehejre
I ,' Kri kand 2, Trol dand I 6, Tårn-
falk 2, Kvækerfinke 2 og Grøn-
si sken | . Vj tog derefter over
ti l Salten Langsø, hvor vi under
en qåtur i området så el l er hør-
te Grågås 2, 14usvåge 2, GrønsPæt-
te l, iræløber l, Misteldrossel
9, Lille Korsnæb 5.

Fra turene D. 4/11 og D. ?/12
forel jgger der-ful-fliferst spqf-
sornme notater, hvorfor jeg vi I
nøjes med at nævne en Stor Torn-
skade som bl ev set ved Sal ten
Langsø på december-turen.
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D, 6/1 observerede ,/i mel lem
Ry og-EmForg t"tusvåge 1og Fjeld-
våge L Efter den pæne start fort-satte vi over til Klostermøl le
hvor vi så Musvåge 3 og Vand-
stær 2. Inden vi drog mod Salten
LangsØ lod en flot Nøddekriqe sjo
beskue af de fleste de'ltaqeie. -
Under vores gåtur ved SalIen Lanq-
sø sås en gakkende Kanadaqås ovei-flyve Blidsø. For enkelte delta-
gere blev turen afsluttet med enLille Skallesluger" i Rye Mø11esø.

D. 3/2 blev brugt til at und-
ersøge området omkrinq Kloster-
mø1 I e og Gudenåen ved-Voervadsbro.
Resul tatet bl ev Li 1 1 e Lappedyk-
ker 2, Knopsvane 6, Sangsvan! S,
Trol dand 1 2, Stor Skal I esi uqer 2.
halemejse 8 og Vandstær l.

D. Z/g blev første stoD Då
Gudensø,-her observeredes Too-
pet Lappedykker l, Sangsvane 3,
Gravand 3, Pi beand 6, Trol dand
1o, Hvinand 6 og Stor Skalleslu-ger 22. Næste stop var Kloster-
kær Enge. Der var Kno psvane 2 ,
Grågås 3, Kri kand 2, Tro'l dand
12, Hv inand 6. Vi kørte derefter
over til Salten Langsø, hvor vi
spadserede på Addit Næs. Resulta-
tet af gåturen bl ev F i skehejre
ll, Knopsvane 2, Sangsvane 3,
Stor Skallesluger 4. Endvidere
så vi og5å 5 Musvåger, hvoraf
to udførte en flot parrinqs-
f1 ugt. Tre af de1 tagerne iunne
afslutte turen med LiIIe Skal-
l es luger 3,

De næste Sal ten Lanqsø eks-
kursioner

Da vi fortsat afholder eks-
kurs ioner ti I området en qanq om
måneden, kan det måske væie 6å
sin p1ads, at nævne nogle af de
fugl e vi har mu1 ighed for at mø-
de.

Sorthalset Lappedykker vil vi
kunne møde ved Mossø, hvor Dan-
marks største koloni har til hu-se. Skarven kan vi ligeledes se
ved Mossø, hvortjl den kommer
flyvende fra Vorsø for at fiske.
Fiskehejren kan vi se ved Salten

Langsø, som er en vndet fiske-
plads for denne st-ore fugl. Grå-
gåsen kan sammen med Gravand, Taf-
feland og Troldand træffes ved
Mossø. Af rovfugl ene kan vi træf-fe Musvåge, Spurvehø9, Duehøg
Hvepsevåge og Fiskeørnen, som
0versomrer inde ved Sal ten Lanq-
sø. Grønspætten er også al mi ndå-
I ig og mul igheden for at vi får
den at se er stor. Hvi s vi erheldige kan vi træffe både Vende-
hals og Hedelærke, som begge er
sjæl dne arter. Endvidere [ån vi
træffe al I e de almi ndel ige og de
mindre almindelige arter af ipur-
vefugle, såsom Misteldrossel og
Rødrygget Tornskade.

Jeg håber, at denne li11e præ-
sentation af de fugl e vi kan mø-
de på de kommende ekskursioner
! forå ret og sommeren har gi r et
fo1 k Iyst ti I at de1 tage på di s-
se ekskursioner, hvor der irods
de nrange fugle også bliver lej-
lighed ti l at nyde medbragt kaf-
te ' Hans Henri k.



SOM ORNITOLOGER OG ANDRE NATURELSKERE SIGER

MED EN KOWA
r KOWA PRISMEKIKKERTER r

Når De køber en KOWA orismekikkert
er De sikker på at få noget af det bedste
optik der fremstilles i Japan i dag.
KOWA leveres i 6 forskellige størrelser
:rim er velegnet til hvert sit formå|.

åx30 Handy model til jagt-
lx35 Fin, fin til all-round brug.
r)x35 Til blergfolk og lign.
7x50 En rigtig natkikkert med stor

lysstyrke, rolig til spens folk.
'l Cr50 Til iuglestudier hele døgnet.
20x60 Til lange lange afstande.

i:ælles for alle KOWA kikkerter er at det
år helstøbte letvægtsmodeller (magnesi-
um) og at de har BaK-4 prismer med mas-
;rr af lys og opl6sningsevne.
Priser:

ALTID TÆT PA

D;Gle"35 l?"sol1o"roIr I J--.

lrr 0 012j1!ll?! !-lt_0

FOR LANG GRATIS PRISLISTE

. KOWA SPOTTINGSCOPE r
Den populære udsigtskikkert KOWA
60mm spottingscope, er udstyret med så

KOWA leveres med udskifteligt okular.
i5x eller 25x, hvilke, med et kameraob-
iektiv på 50mm, giver henholdsvis 750mm
oo 1250mm brændvidde.

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

2ox50T 8 7 5

zs;o-hr-rs
Nu også med afstandsmåler.

l*f':--_

fin optik, at den, ved hjælp af en adapter, !

kan anvendes som teleobjektiv for spejl- I
reflekskameraer med aut. objektiv. tl
Unl^r^ l^',^-^- 

-^t..1-Li4+^li^] ^l-..1^- |

---=\\

Med .rt KOWA spottingscope kan De be
tragte .neget fjerne objekter sorn om De
'selv var tilstede ganske få meter fra.
Ydermere karr De fastholde situationen
ved at påmontere Deres kamera, og så s*
nere gang på æng opleve iagtagelsen som
fotos i ro og mag hjemme.
Ring til os og spørg, eller endnu bedre,
kik ind i vor forretning og få selv syn
for sagen.

optlsK. I m port oo"",L K.NGEV;1;|1 l',li'lff:J
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