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Ornithologisk Forening

DOF er en landsforening for fuglein-
teresserede og fuglebeskyttelse med

afdelinger over hele. landet. For-
eninsen er stiftet i 1906.

Fo'reningens formål er at fremme
kendskabet til og interessen for fugle
os at virke til b€skyttelse først og

fÅmmest af den danske fuglefauna.
Dette formål søges fremmet blandt
mdet ved afholdelse af møder og

ekskursioner og udgivelse af et tids-
skrift og andre publikationer samt
ved ubejde 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) 3t 8l 06. Det ordinære konlin-
gent er 120 kr. pr. år,80 kr. forju-
niormedlemmer (under l8 år) og 40
kr. for ekstraordinære medlemmer
(modtager ikke foreningens publika-
tioner, men kan deltage i mPder og
ekskursioner).

Medlemmeme modtager gratis
Dansk Omithologisk Forenings
Tidsskrift (2-4 hefter pr. år), Medde-
lelseme (4 gange Pr. år) med oPlYs-
ninger om møder og ekskursioner.
Feltornithologen (4 hefter pr. år)'
Fuglevæm (aperiodisk, som regel I
hefte pr. år), samt eventuelle lokalb-
lade.

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

I-okalafdelingen udgiver også bla-
det 'Søravnen" to gange årligt i et
oplag på 700 eksemPlarer' Bladet
sendeq gratis til alle DOF-medlem-
mer i Århus Amt. Medlemmer uden-
for amtet kan tegne abonnement På
bladet. Det koster l5 kr. pr. år.

Alle henvendelser sker til lokalaf-
delingens. adresse: Dmsk Omitho-
logisk Forening/Århus Amt, Vi-
borgvej 29. 8000 Arhus C.
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],EDER.

Så er vi har igen. Yi har aft-
så fornået at holde vort ord,
jævnfø.r " &t fed leder " , Sdravi-
nen y8o. Det er redaktionens mål
at det frenover er muligt at op-
retholde en form for periodicitet.
Med henblik på dette, hår vi a1-
lerede fastsat deadLinie og ud-
sendelse af Søravnen i 198f. De-
adline vi1 være at finde på si-
de 2.

Redaktionen er af den overbe-
visning, at SØravnen til- enhver
tid skal afspejle foreningens ak-
tiviteter og der igennem give nye
og existerende nedlenmer mulighed
fdr at fØlge med i hvad der fdr
firlon rriron qiø i Iokel:fdeling-yrvr p+b

en. Dog håber vi, at der fremover
kan findes en balarcer så de der
f.eks. er mest interesseret i fug-
l-elister el1er fredningsudvalgs-
arbejde, tilgode ses bedst muligt'
Men aft:'dette afhænger af jer. SØ-
ravnen er jeres b1ad. Et bl-ad der
skal benyttes' specielt med henbfik
på kommunikation meIlem antets
medlemmer og foreningens aktivi-

Kikker vi med kritiske Øjne på
dette nr. af Søravnenr er en ting
slående. Redaktionen og dens med-
lemmer står for ca. 9/1o af artik-
lerne. 0g netop på dette punkt er
redaktionen harm, da vi fØlerr at
Søravnen ikke på den rnåde kan af-
spejle foreningsaktiviteter her i
antet alsidigt nok.

Sol rrfd l oo'l i o or rri ol qdo f nr
bv!'at kurure yde bidrag. Tngen tvivl

om dette. Men den potentielle
spændvidder bladet giver mulighed
forr bliver yderst begrænset, da

vi skriver on de ting der ligger
os på hjertet. Er der nogen'. der
er utilfreds med artiklerne,/deres
fordeling osv. så må de foretage
sig noget konstruktivt, ikke bare
1æne sig tilbage i sofaen og kri-
T]-sere.

Redaktionen fØler, at der hærs-
er en forhåbentlig kortvarig slØv-
hed blandt medlemmerne. Her tænk-
es specielt på indlevering af ar-
tikl-er m.m. og skal dette tages
som en indikator for f.eks. een-
nemlæsningen af Søravnen, så-må
lokalbladets status hurtig tages
op til revision. Der lægges en
nasse tid og arbejde i bladet,
og en ptrr del af loaklafdeling-
ens penge går ti1 trykning og
udsendelse n.m. Er der ingen in-
teresse for bladet, foreslår
redaktionen; at pengene overfø-
res til andre aktiviteter' f.eks.
flere fugleture, med den konse-
kvens at Søravnen lægges på hyf-
den' hvilket vi fØIer er yderst
uheldigt. &r lokalafdeling uden
forrn for iridbyrdes kornmunika-
tion melIem medlemmerner hvad
fanden (undskyld) er det.

En hvis form for konmunika-
tion vil existere. Foreningens
mest aktive og ihærdige medfem-
mer står selvfØlgelig i indbyrd-
es kontalct, og disse vi1 ikke
rammes i nær så h@j grad, son
de medlemmer, der på en eIler
anden måde, ikke deltager i den-
ne indspiste klikes sarnvær. Det-
te er uheldigt, yderst uheldigt.
Det reda-ktionen efterlyser er
aktivitet og interesse for Sø-
ravrlen, så den ikke risikere at
skrin l æooa< -

lred.



NEKROLOG.

Det er med stor sorg i sind
at dcn fremtidise sdravneredak-
tion må undvære den store knop-
svanespecialist Jijrn Eskildseir.
Hans "indtrængen" på fuglesta-
tionen Vorsø medfører at det ak-
tive arbejde som redaktionsmedlen
i Sørarrnen ophører pga. praktiske
forhold.

Esk har ydet et virkeligt
stort arbejde, og har forsøgt
at op1ære redaktionens nuYæren-
de medlemmer, opsætningens og
trykningens mangfoldige myste-
rium. Hvorvidt dette er lykkecies
vil udseendet af de fremtidige
nunre af lokalbladet vise. Skul-
le der ske forringel-se af stane
darden, beder vi de iv-rige 1æ-
sere bære over med os. Vi håber
at det med tiden er mulist at

få indØvet det redaktioneile pa-
pirarbejde; med dens mange uskrev-
ne 1ove. Esk havde denne ind-
Øve1se og kunne vejlede os når
problernerne dukkede op, el1er
hel-t blev overset. Det er der-
for med dyb skuffelse at vi ik-
ke længere skal tilbringe hyg-
gelige, stressede aftener hos
Esk, for at få SØravnen færdig
ti1 tiden.

Den tilbageblevne redaktion
har set sig om til hØjre og ven-
stre for at hverve nye ornitho-
loger til papirarbejdet. Det Iyk-
kedes og vi byder Hanne M@I1er
og Hans Henrik H@j hjertelig
ve].kommen.

Farvel og taJr for alt, Esk.
Red.



IUOSSø o

,Tpø hrr iøonnom do qid<fa nan
år jævnligt afl-agt besØg i Mossø-
området. På baggrund af disse be-
søg samt diverse 1ånte notater n.
n. har jeg lavet nedenstående ,'

artsliste, som gerne skul1e give
et praj om, hvad man kan forvente
at se på de forskellige årstider.

Til slut h:r ics lavet et kort
der viser de bedste - og letteste
frernkomrnel-ige - obsposter.

Artsliste:

Lille Lappedykker: I selve sØen
træffes fuglen kun sjældent, der-
imod er den alnindefie sorn vinter-
gæst i Gudenåen. Ved Emborg Bro
kan der så1edes ses op til en
snes fug1e. Mest talrig i området
er fuglen f,ra midten af december
til slutningen af februar.

Sorthalset Lappedvkker: Er der
noøen frrøl don han ri^r+ M^-rÅ5Jvr u lrvr-y
berømt, er det uden tvivl denne
fugl. Grunden hertil er en kolo-
ni der har til huse i rØrskoven
ved Emborg Odde. En optæI1ing

r+hi nl nøi qL af a_r vr s ua6c lru u urvfvEf
tion viste at der r 19?9 lnrgledeloo til L2J par i denne koloni.
Et sådant ta1 kan insen anden
dansk koloni fremvise - ej heller
Utterslev Mose ved Kdbenhavn. ViI
man se kofonien gøres det bedst
fra obs.posten ved @m Kloster.
F"uglene kan ses i 

"øen fra be-
g1ryrdelsen af apz'i1 ti1 slutning-
en af september.

Toppet Lappedykker: Kaldes ofte
Bfr -øj1n ana;T s-Eak-t e r f u g 1 " . En
betegnelse man sikkert vi1 aner-
kende, hvis rnan har bes$gt områ-
det i sensommeren, når fuglens
karakteristiske kalden lvdcr o-
veralt på søen.

Skarv: Kan ses sonneren igennem
enten overflyvende el1er siddende
på bundgarnspæ1e. Specielt er
bundgarnspæfene ud for Emborg
0dde foretrukne og her sidder
gerne IJ-ZJ fug1e.

Fiskehejre: .Ses i småflokke el-
1er enkeltvis langs breddeh af
søen" l,igesom Skarven er den kun
gæst ved søen. Fug}en kan ses
holo Åno* nrrndf Åno L"r fÅ+^lI;-ur uw6 ^urr r4udrrrtl
om vinteren.

4nopsvqne: Omkring B par ynglen-
oe 1 søen.

SanAsvane: Fra begyndelsen af no-
vember til midten af april gæs-
*on f] nlrko nÅ I n-?o frrql a iærml i o+
søen.

Gråeås: 2-J ynglepar. Fra slut-
ningen af februar til begyrrCelserr
af juni raster omkring lo fugle
på Emborg odde og Lindholn Ho-
ved' samt ved Klosterkær Engen.

Gravard: Yngler på Emborg Odde
og i @stenden af sØen. Mindre
flokke gæster b1.a. Emborg Odde
i forårsmånederne.

Gråand: A1m. ynglefugl og vinter-
gæst i onrådet.

Krikand: Hvor vidt den ynefer i
6iiåEFved jeg ikke. Som*træk-
gæst er den afmindelig om for-
året, mens den om efteråret er
mindre talrig repræsenteret.
la fIa-*n frldl^ ^hhnlder qio ius rq6rE vPrrv+uvr ut6 I
rørskoven ved Emborg Odde og K1o-
sterkær Enge.

Atlinsand: Har tidligere ynglet
ved Emborg Odde. SeIv har jeg
endnu ikke haft iagttagelser af
denne fug1, hverken som 5nrgle, e1-'



l-er
den

trækfug1 ved, e1ler i nærhe-
af.Mossd.

Pibeand: I foråret os i det sene
6.ffi;F; ses småfiok[e i vesien-
den af sØen.

Spidsand: Skulte yngle ved Klost-
erkær Enge, dog har jeg aldrig
selv truffet fuglen der, eIler and-
re steder i sØen.

Taffeland: Hver år vns]er der f-
2-par-T søen. Som somiler og træk-
gæst er den almindelig og den lig-
oar o6ma i qirÅrna fl ^l'L^r uuY!re 1Iv^^Et Ddu-
nen med Troldand.

Troldarrd: Yngler ligeledes rned 1
-2 par årligt. Talrig både om som-
mer- og trækgæst. om vinteren lig-
scr dpn oftc sirirro fl okko nå qri-

v v* vP

en. I disse flokke ses tilliee
Taffelænder.

Hlinand: Fra begyndelsen af ok-
*nhar *il aiÅo+ i -nril liøøorurr DfUDU r dI
der småflokke på det meste af sØ-

Stor Skal-l-es].uger: Fra november
til sfutningen af april, kan der
ofte tælles op til 2oo-3oo fug-
l6 r qtFldha fr lfæt4e endnU ffe-

Lil1e Skallesluger: I vintermå-
nederne kan der ses nogle få fug-
fe der sjældent når op over 1o
stykker.

Musvåse: Almindelig året rundt.

Fjeldvåee: Ret alrnindelig vinter-
gæst i området. Ses ofte stå over
Kfosterkær Enge og andre åbne f1a-
der.

Hvepsevåge: Yngler i nærheden af
søen og kan derfor ofte ses fly-
ve rundt i området fra slutningen
-f -^.i +.i1 -1,r+-i--^- ^€ -!r-,,^+ar lral urrfrr6crr dr 4u5uD u.
Enkefte trækg ster i det sene
forår og sensommeren

Rørhøs: I de seneste år er RØr-
hdqon rtton lraqrmd* r* rmol o i

området og den ses nu jagende
langs Mossøs bredder. Kan ses fra
april til sidst i september.

BIå Kærhøs: området gæstes gerne
lver vinter af I-2 fugte.

Duehdg: Ses jævnligt kredsende
over sydsiden af sØen. Kan ses
året rundt dog størst aktivitet
i ^*-; r ^^ n^ir atJ! rf

Spurvehds: Kan ses i hele områdetffi-iltiaT.
Fiskedrn: Sammen med Salten T,ang-
sø udgør Mossø en særdeles god
lokalitet for rastende Fiskeørn.
De kan enten ses fiskende over
det meste af sØen eller de kan
ses siddende på bundgarnspælene
udfor Emborg odde. Kan ses fra
april ti1 begyndelsen af okto-
ber. Ud fra egne erfaringer kan
jeg anbefale at besøgc området
i septernber, idet chancen for at
se de fleste Fiske0rne er størst
på dette tidspunkt.

Tårnfalk: Eneste fafk .ieE til da-
To-IFset i ornrådet, i,rflk"t dos
på ingen måde betyder, at de ikke-
er her. Den kan ses i det meste
af området året rundt.

AserhØne, Fasan: Almindelige år-
et rundt.

Vandrikse: Enkelte par yngler
hvert år ved Emborg 0dde og K1o-
sterkær Enge. Kan træffes året
rundt, dog er der største chan-
ce for at bemærke dery når den om
foråret 'grynter" hdjlydt inde
fra rørskoven.

Plettet RØrvaetel: Hørtes i 1978
på-ffi5'6?trT'dG;f-en loka1 optæI-
ler. Formodentlig er den en år1ig
gæst i området.

Grønbenet Rørhøne oq Blishøne:
Begge alm. ynglestandfugle i om-

Strandskade: På Emborg Odde har
a;n gennem en de1 år rræret fast
ynglefugl med mindst et par' fug-
Je ar_LlgT.

_: ..fllqi f a-ca-L-L1g .!,TtgleI'ugt. som
trækg-æst træffes ofte flokke på
en hundrede fusfe.
Dobbelt Bekkasin: 2-4 par :msler
i Klosterkær nnge. Hertil kommer
mindst l! nrr fnrrlolf nå no<*on
af området. Forår og efterår
træffes den alrnindeligt på engene
omkring søen.



Skovsneppe: I de onkringliggende
skove yrgJ.er der mindst 5 par.
Kal ses fra marts ti]. november.

Storspove. Svaleklire og Tinksmed:
AI1e tre fugle. er truffet enkelte
gange ]- omraoeto

RØdben: MuJ-igvis I-2 par på Em-
borg Odde. Fugle er set i yngle-
tiden, dog har jeg ikke set unger.

Muddeklire: Forår og efterår kan
afi-ffi; almindeligt langs
bredden.

Isfuel: Jeg har ikke set fuglen
ved eelve søen, derinod er den
ofte iagttaget ved Gudenåens ud-
1Øb i MossØ" Kan ses hele året
rundt, dog flest om vinteren.

Spurvefugl-e: Af pladsbesparende
grunde vi1 jeg kun omtale de me-
re interessante arter.
Hedel-ærke: frikelte lmglepar ved
Lindholm Hoved.

Sortkrage:: Set en enkelt gang
ved A1ken.

NØddekrise: Iagttaget en enkelt
ga.ng ved KlostermØ11e.

B.iervipstiert: Mindst et par yn-
gG'-Tområ-d-e'T. Kan om viåterån
ses ved KlostermØ1le.

Stor Tornskade: Ses om vinteren
JEffitrT veA-ETosterkær Enge.

l,ilfe Korsnæb: I granplantagerne
ttnoFffien, kan den træffes
året rundt.

Yandstær: Kan hver vinter ses
T6a--ffiiåens udløb.

Græshoppesanger: Iagttaget både
ved Klosterkær Enge og langs Gu-
denåens ldb på nordsiden af Mos-

HHH

Enkelte
e kan ses sonmeren igennern.

SØlvmåge og Stonnnåge: Ka-n træf-
ffiende antaf

Hættemåse: KoIoni på loo-l2J par
ved Enborg Odde. Ellers 4lminde-
1ig gæst året rundt"

Fjordterne:' Jeg har ikke konsta-
teret yngel af denne fug1, der-
imod gæster den ofte søen i au-
gust i antal på op til 2o fugle.

AIm.

Natugfe: Flere par i de omkring-
I i --^*r^ ^t-^-.^! r66crruv D^u v E .

Murse.iler: Kan i sornmertiden ses
i store flokke over 'søen.



DOF I s LOKATITETS-
REGTSTRERING.

Siden DOF i april 1978 start-
ede sit nye lokalitetsprojekt'
har ca. 4o personer v-æret i fel-
ten for at rggistere fugleloka-
liteterne i arhus Amt. T de to
og et halvt år er mere end 5o
fuglelokaliteter blevet dækket.
Dette nrå siges, at være et til-
fredsstillende resultat, selv
om flsre lokaliteter med al dn:
skeliehed kunne være dækket.
Her sIal således gives en varm
+^r. +;1 -1 I ^ d^m hrr hi drroa*Uan UIr dlfet DUrL rrtu vrvrq6ur
med oplysninger i de forlØbne
år. det var:
Henning Andersen (nønae), Sinn6
Marie Prang Andegsen (rotina) 

'Jørgen Axelsen (Århus), Jørgen
Ballegård (Eryrup) ' l,eif Brauer
(VærIØse), Flemming Christensen
(Arhus), .t-Lemmlng f arK (.Floes-
pr. Randers), J@rgen Franck (Ar-
nusJ , '1.'oroen GaDer (Grena, r lJars
Hanse4 (Risskov), Keld Henrik-
sen (åtyhøj), Finn l,und Henrik-
sen (Arhus) ' Bjørn Holmskjold
(GalTen/ I .flårrs nenr].K npJ \Ja
(Skanderborg), Søren H@ jager
(rylundelstrup), A11an Jariniche
(Arhus), Bjarke Huus Jensen
(Mårslet), Di-nna l,Ønbæk Jensen
(Horsens), Svend M@11er Jensen
(søtten pr. Hinnerup), lars P.
Johånssen (Risskov), EIse Juul
(Brabrand), Jan Drachmann Kri-
stensen og Jan Lundgård Kristen-
sen (Hinnerup), Morten l,adekarl
(Randers), J@rgen. T. Laursen
(Brabrand), Flemming Lundberg
(Mårslet), Knud Erik Mortensen

(Ørting pr. Odder) r Jesper Juul
Pedersen (Ryomgåra), Jesper Pe-
tersen (?), Steen Poulsen (Ran-
ders, , iJo Hasmussen (-Ejoe-r.-EorTJ ,
Gert Rasmussen (Trustrup), Per
E" Rasmussen (Fussing pr..Ran-
ders), John R. Rasmusse4 (Es-
bjerg), Peter Skriver (Århus) 

'Søren JKrr-ver (K1lsKovJ, ure
Sørense_n (Gedved) 

'.Jesper Toft
og Bo Vestergård (Arhus), FIem-
nring Vestergård (Risskov), Ofe
BØgh Winther og-0stjysk Biolo-
gisk Forening (Århus).

T rtiehl ikkat indeholder DOFrs
lokalitetsnegister for Arhus
Amt oplysninger om ca, 6J fug-
lelokaliteter. Da der endnu mang-
1er skemaer fra noele enkelte
lokaliteter, er de{ ikke utænke-
ligt at dækningen når omkring
lo-lJ Lokaliteter. Det er en me-
get fin dælcringsgrad.

Af oversi-gtskortet fremgår,
hvilke lokaliteter vi pr 1.1o.
Bo, har oplysninger frå. Des-
uden er der i tabel 1r givet
en vurdering af, hvor godt den
enkelte lokalitet er dækket.
Dcttp cr piort rrdfra lokalite-
tens stØrrelse og oversigtsfor-.
hold og nedarbejdefemes besøgs-
antal og egen rmrdering af dæk-
ningen.

Blandt de lokaliteter som er
dækket, er^a-Ile v-æsentlige våd-
områder i Århus Amt. SåIedes



cr ct af nroiektcts hovedfor-
nåf opfyldt. Desuden er mind-
re kendte l-okaliteter, son er
rf hairrdnino fnr rmol ando rrard-
fugle dækket. Disse vådeområder
or i kko ti dl i oora i ndqå pf i nn-
sen undersøgelse. I den forbind-
else må Peter og SØren Skriver
nævnes/ for en undersøgelse oYer
vandhulfer og mindre s@er i År-
hus Kommune. Undersøgelsen er
afsluttet i efteråret 1!Bo, og
de er nu igang rned at behandle
noaterialet. Allerede nu må det
fastslåes, at selv disse små
vådområder er af betydning for
yzrglende vandfugle og ikke mindst
for de danske padder og kryb-

I tabel 2 er givet en over-
sigt over de foråkeflige bio-
topstlæer, som er dækket i 1o*
kalitetsregistreringen. En en-
kelt lokalitet kan ofte inde-
holde flere forskellige biotops-
typer. Hvor flere forskeflige
biotopstyper er dækket på en 1o-
kal,itet og hveir enhed udgør
mindst loy'o af det samlede areal
er disse medtaget under pågæld-
ende biotopstlæe. Eksernpelvis

dækker Fussing SØ både en sØ
os et ti I oænsendp skovområde.
-FUSST-ng bø dæKKer sareoes oade
en sø- og skovbiotop i tabel 2.

Behandlingen af det indsamle-
de materiale startes i efteråret
1!Bo, af hensyn til arnternes
fremtid ige nl en'lppn inp nf nqtrrn-
ornråder. Amterne afslutter deres
arbejde ca. 1.1.1P8o og DOF,s
bidrag skal såfedes affeveres j-
god tid (december 19Bo), for at
det kan indarbejdes i amternes
endelige fredningsplan
Her opfyldes et andet af projek-
tets hovedformål, at bidrage
med oplysninger til planlægningen
af frerntidige naturområder"

Alt materiale, som er indsendt
pr. 1.1o.8o, indgår i den fore-
l@bige rapport, som tilstedes
de amtslige fredningsspektorater.
I foråret 1981, når alt materiale
er indsanl-et, fuldfØres den en-
delige bearbejdning. Dette skul-
Ie resultere i en ny "St@rre
danske fuglelokaliteter". Når
det endelige resuftat foreligger,
bliver det spændende at se, hvi.I-
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[e ænd.ringe4 der er sket med fug-
lelivet gennem de sidste 1o-lJ
år. Allerede nu ved vi, at der
er sket ændringer i fup5lefaunaen,
såveI positive som negative.
Bl.a. på denne baggrund, arbej-
des der med revision af de kri-
terier, som var udgangspunktet
for de enkelte loka-liteters
klassifikation i Ferdinand,s
'St/rre danske fuglelokaliteter".
Trods flere positive ændringer
i fuglebestandenr bliver fugle-
nes yrgle- og rasteområder ind-
skrænket. I Arhus Ant forringes
mange større og mindre vådomfå-
derr og fuglene tnenges salnmen
på færre lokaliteter' hvor den
er mere udsat for forskellige
former for forstyrrelser" Det er
meget væsentligt, at det indsam-
lede materialer bidrager til et
stdrre arbejde for bevarelsen
af vore vådområder, specielt
moser og søer, som stadig ænd-
res drastisk.

Gennem mil-jøskenaerne og 10-
kalaf delingens fre dningsudvalg
(se andet steds i bladet), er
der konstateret forringelse af
mange vådområder' der ifølge
Naturfredningsloven sku1le være
beskyttede. Med det indsamlede
materiale fra lokalitetspro jek-
tet, dokumenteres vådområdernes
betydning i fonn af bilag ti1
indsigelser og anmeldelser, der
skal hindre ændring og ulovlige
tilstande ved lokaliteterne.
l,okalitetsregisteret er af vi-
tal bety€lning i dette arbejde'
da a1le oplysningerr der skal
bruges, er tilstede.

Gennem lokalitetspro jektet
er der ligeledes indkommet op-
lysninger om forskellige fug-
learters ynglebestande og på
hvilke steder, og i hvilket an-
tal trtekfuglgne opholder sig.
Disse oplysninger sammenlignes
ned resultatelYre fra l. Ferdi-
nardrs -St@rre danske fuglelo-
kaliteter" og T. Dybbrors "De
danske ynglefugles udbreddel-
se". Sammenligningerne viser
om bestanden af ynglende og
trækkende fugle har ændret sig
igennen de sidste IJ år,

Sammenligninger af milj@mæs-
sige forhold nu og fra dengang

Ferdinard,s unders/gelse for-
Idb, viser årsagerne ti1 ændring-
erne i fuelebestandene. DOF får
mulighed for, at dokumentere
hvilke foranstaltninger, vi i
Danmark nå tage, for at bevare
et alsidigt fugleliv til g1æde
for mange menneskerr nen ikke
mindst for fuglenes skyld' da
deres tilstedeværelse i Danmark
er lige så berettiget, som vi
menneskers. Tilsvarende gælder
for andre landes fuglebestan-
des som gæster Danmark på træk.

Da der er indkonmet skemaer
for J ynglesæsonerr er 4 fo4-
skellile-ynglefuglearter i År-
hus Amt, udvalgt til en ganske
kort behandling, for også at
vise de muligheder, som findes
i dette materiale.

Da lokalitetsprojektet nu
er ved at være afsluttet' skal
der tages afsked med medarbej-
derne. Det er en skam, da samar-
bejdet har været godt og da der
stadig er brug for ornithologi-
skg oplysninger. Derfor har vi
i Arhus Amt Drøvet at indkalde
medarbejderna ti1 et møde, hvor
vi vil diskutere om vi b1.a.
skaf fortsætte projektet på e-
get initiativ, og i tilfælde
af interesse, hvordan vi så skal
gennemf@re det. Det vil blive
nærmere ontalt i næste nulmner
af SØravnen, når m@det er afholdt.

Til sidst ska]. alle som har
oplysninger fra fuglelokaliteter,
som ikke er nævnt i denne ar-
tihel om lokalitetsregistrering
i Arhus Amt, opfordres ti1 at
indsende disse oplysninger tiI
lokalitetsregisteret :

DOF-Århus Amt
Viborgvej 2!
Booo Arhus C.

Herfra kan ligeledes rekvireres
skemaer til at påf6re oplysning-
erne pa.
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Angiver dækningsgraden af de enkelte 1okaliteter.
O : ufuldstændig.
+ : middel
++: god
+++: fint dækket
- : ingen skenaer.
f. BI : skemaer kommer fnrår 'la8l 

-
Y: yrglefugle
T: træk- og rastefugle.

v/r
1. Mariager Fjord.
2, Kysten me1lem Mariager og

Randers Fjorde.
3. Randers Fjords udlØb.
4. Bjerregrav rnose.
5,. Fussing SØ (F"ussing Skov).
6. Breding v. Gudenåen.
7. Kongslund v. Gudenåen.
o. uruno iJord.

+ +++
0 +++
+ +++
+ +++

+++ +(++)
+++ f, 81

+(++)
++

+++ +++
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v/r

11.
1)

1 lr

1ry

79.
20,

22,
2).

?5,.zo.
Cry

28,
29,
a^

)\.
)2,
33.
34.

aA
ary

"q
39,
4o.
41.
42.
43.
++,
45.
46.
47.
48.
49.

52,

)+,

59.
5o.
A1

64,

Ramten - Rystrup SS.
Fornæs.
Grenå Plantage.
Bjdrnholm Mose.
Langs@. (74-7e)
Stubbe Sd ( delvi dækket ' kun
kun Østdelen).
TollØkke Skov (?4-78)
Øer (?4-?B)
Begtrup Vig+Røn
Skødshoved.
Tvedøhoved.
Li1le SØ, Ringholn Skov.
KalØ Slotsruin.
Hestehaveskoven v. Kalø.
FØlle Bund.
Kolind Sund.
Dagstrup Mose.
MØrke Kær.
Claushofm Skov"
Sø1und.
SØbygård Sd.
Stuvholm Skov.
Lading.SØ.
Li11e A-da1en.
Nnnrinso anoo -

Damsbro Mose.
Hattemager-Skoven m. Ristrup
enge.
Kasted Mose.
Geding Sø.
Kysmose v. Mundelstrupr.
Vejlby Nord.
Brabrand Sd..':rJlmgoygaro A.
Tåstrup S@ og Mose.
Yrads Sande.
Salten Langsø.
Mossø.
Sorte 5ø + !]'-L-Le b9.
Skanderborg SC, Tårueing i.
Båstrup Mose.
Blegind Mose.
Astrup Mose.
Hgrret Skov, Hdrret hrge og
langba|1e Krat.
Giber A.
Norsninde Fjord.
Randlev Mose * flrting Mose.
Tornsbjerg Skov + Hadrup Skov.
Anstrup Mose.
AlrS Po11er"
Horskær.
Søby Rev.
Tranebjer Mose.
Tranemosen.
!{øgelmosen.
C+^'-^ Fi^-ir udvlr- f J v! q.

Kragmose.

+++
+++ +++
+++ f. 81

+++ o
+++ 0
+++ ++

+0
+++ +++
+++ +++
+++ +
+++ ++(+++)
+++ ++
+++ +++

+ - f. 81
+-

+++ +++

+++
+++
+++
+++
+++
+++

+
#+
+++

#+
+++*
+#

+#
+#
+++

++
+

+++
0

++

l' ut

++

f.81
of.81
f. 81

.H

.H

+++

+#
.H
+

:
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Kncpsvanen ::' ne;e,r 1et. a-i
registrere som 3:rglofugl, bq
det ka-n så.Iedes ned s:ir',ke:'het
siges, at bestanden på Ce a.f urr-
ders,Js:Isrn tlækkede iokal i te tor
ligger ytÅ I22-IZ! par.

Arten forekornmer i aile for-
ler frr'.rådcmrårlc:'r st/rre så-
vei son rnindre. At artcn i Ce
seneste år i stigende graC er
l:leve I rysi:'ugon.le, frengår i,<-
ke a-l tlet fremstillerln nrikknr+.
da cer ikke år tåeåi-h"iå-"iii'
len kva::titative udb::eriCelse.

. -At Cet specielt er i kystom-

råderne koloni,lannelsen si{er.
flrengår' således i P-ke ;rf kortet,
.nen på I lokalir::ter, nel:1iq
A1z'/ iroiler (5"), S'Jt,y Fev (fi;)
og øcrne i Stavls Fjord er. Cen
sanlede bestand på JJ par, h'ril-
ket svarer tii ca. 4J/, rtt: ile op-
ialte largLepar'" Tr,rds flere stØr-
re søer og moseironplexer: er ciet
rna-ksimal-e antal ytlglepar p,i en
inClanLlslokalite+- E pa-l'. ;\rten
;,rrgler i nange mindre sjøet.. og
moser, som ikke er optalt og l:e-
standen vurder.es til ca. loc-
4oo pa:', hvi-lket srarer ti1 B-
Ioy'o af den danske llnopsva-ne be-
stalld.
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Gråstrubet T,appedykker.

Den Gråstrubede l,aPPedYkkers
hovedudbreddefse i Danmark find-
es på øerne. Artens udbreddelse
i Danmark aftager gradvist mod
vest og sydvest.

f Arhus Amt har arten en meg-
et spredt udbreddelse. Arten er
siden Atlas-undersøgefsen for-
svundet fra flere lokaliteter'
som også er dækket i denne und-
ersØge1se. Andre lokaliteter er
dog også kornmet til.

I a1t er 12-15 Par registre
ret i årene 1978-8o, men antal-
1et af par har varieret fra år
til år. Der er kun registreret
fra 1 ti1 2-3 Par På hver loka-

Iiteto hvor Toppet Lappedykker
ikke er tilstede.

Biotopen er mindre søer og
moserr evt. i et stdrre mosekom-
plex med flere vandhuller, og
skovsøer.

Bestanden i Århus Amt må vur-
deres til at være mellem 20-25
par årIigt, hvilket svarer til
ca. 5% af hele den danske be-
stand af Gråstrubet T,apPedYk-
ker.

Pri-kkerne viser artens udbred-
delse i Århus Amt. Antallet af
oar Dr. lokalitet er ikke vist.
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Vibe par forekommer På langt
de fleste biotoper' og i under-
sdgelsen er den fr.rndet lalglende
på marker, enge omkring søer'
moser, åer og strandenge. Den
mangler på deeiderede fugleØerr
som AIrd Poller og SØbY Rev.
Ved AlrØ Pol1er forekornrner den
på strandengen på selve A1rØ.

Arten er endnu ret talrig,
og den optalte bestald er På
317-316 par. Antallet af Ynglen-
de par på lokaliteterne varierer
fra 1 til lo-4o par. Kortet vi-
ser kun artens udbreddelse i
undersøgelsenr ikke de kvantita-

*,- åo

tive forhold. At arten på læng-
ere sigt vil være truet er gal
ske k1art, hvis udvikling med
dræning og afvandihg af vådororå-
derne fortsætter. )enne biotops-
type er artens foretrukne yng-
leområde. For at få et må1 over
ynglebestanden i Århus Arnt, kan
man beregne Qet genr,cmsnitlige
antal pr . km4, fc,r huer biotop-
type. Kendes dette, og det sanr-
lede are:r1 fc-r hver enkeit bio-
topstiæe, kar; bestarrden udreg-
nes. Be::rgning;:: er ikke fore-
taget, nen besLai:J.el nå vurde-
res ti1 at ruii*'e niindst 2noo
par i Århus Au,i.
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Nattergal.

Artens foretrukne ynglebio-
top er 1@v- og blandskovs om-
råder, hyppigst pilebevoksning
i tillorytning til sumpede områ-
der. Nattergalen farvoriseres
i forhold ti1 andre sumpfugle,
når søer og moser groer til og
danner. optimale ynglemulighe-
der for arten. Artens udbreddel-
se i Danmark er /stlig, men en
tiltagende expansion mod vest
og nord i løbet af dette århrmd-
rado hqn hrao'i rr.|-6h lærqara

mod vest og nord. Siden 196o sy-
nes denne expalsion tænkt for-
Øget' men bestanden i Vest og
Nordjylland er stadig spredte
og sma.

Da nange små søer og noser
ikke er dækket i denne undersøg-

e1se, er arten stærl(t unoerre-
præsenteret på oversigtskortet,
der kun er af kvalitativ karak-
ter.

T,i sol odae on da-f marai veh-

skeligt, at optælIe en ynglebe-
stand af de fleste spurvefugle-
årter, og resultaterne er således
en optælling af syngende hanner
på de enkelte lokaliteter. Dog
kan man i hovedudbreddelsesom-
rådet nok regne med, at yngle-
bestanden med rimelighed svarer
ti1 optællingen af syngende han-
ner.

I løbet af undersøgelsen er
ialt 2II-242 par (syngende han-
ner) optalt, og resultatet gi-
ver rimelig mulighed for at vur-
dere ynglebestanden.



FREDNTNGS-
UDVALGET.

f'redningsudvalget holder rnØ-
de den 2. onsdag i hver nåned.Vi er ca. 2o medlemmer. Først
gennengår vi de lokalpfarer,
der er indkommet siden sidste
møde og vurderer om der skal
indgives protest imod nogle afdisse. Dernæst gennemgår-vi de

Tåstrulr Mose og

" DOF modtoq oplysning om, at
Arhus Kommune vil1e udarbejde
cn I oka lnl en for ot hnl i onmrå-
de tæt op til Lillering Skov
og Tåstrup Mose. Dette område
er af stor interesse for DOF,
da dette rummer et meget spænd-
ende fugleliv.

Vi besluttede straks, da vi
mener, at vi på så tidligt et
tidspunkt har stdrst chance for
at påvirke lokalplanens udseen-
de.

Vi kontaktede flere af de ned-
lemmer, som vi vidste 1å inde ned
oplysninger om fuglelivet i orn-
rådet. Samtidie var vi i kon-
takt rned Søren Højager, som på
sarnme måde som vi, behandlede den-
ne sag for Danmarks Naturfred-
ningsforenings lokalkomit6 i År-
hus. Vi udarbejdede lister over
planter, insekter. padder og

sager, der er i gang, og hører
nyt fra hver enkelt. Disse sa-
ger vil vi nedenfor, forsøge
at give et overblik over. Hvis
du efter, at have læst dette,
kunne tænke dig at være med til
et nØde, er du meget velkommen.

krybdJrr, yngle- og trækfugfe sarnt
pattedyr, som vi vedlagde indsig-
eIsen. Citat fra indsigei-sen:
DOF anse:: det for neget uheldigt
at man Ønsker at inddrage beskyt-
telseslinien på Joo meter on-
kring skoven til brug ved udbyg-
gelsen af et nyt boligområde.
Dette vil-, hvis der dispenseres
fra skovbyggelinien, med den @g-
ede befollcringstrafik, medfdre et
@delæggende slid på nåturværdier-
ne i og ved Lillering Skov, Tå-
strup Mose og Tåstrup S@.

Ligeledes foreslår vi alter-
native muligheder for beliggen-
heden af boligområdet, som ind-
går i lokalplanen (dispositions-
planskitsen), og kræver at Århus
Kommune overholder den Joo rneter
beskyttelseslinie ornkring skoven.

Pr. 25/9 har vi end4u ikke få-
et nogen rea-ktion fra Århus Kom-
mune.

Hanne & A1lan
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@'Kasted Mose.
tu_Le & na-nne/.

Ved besØg på ovennærmte loka-
litet er konstateret opfyldning
rf iord nø rf f a'1 .l 6lror 'lænqpro

ti d os i f'l ere et:ner.

Dette er uheldigt, da området
| -hdckoh6 | 1 df fnrhfhdats l;adlho

SP og Kasted Mose, hvoraf sidst-
nævnte især er af stor betydnin.g
fnn IAF næa Å^+ nåoat nioo frrø-P5a. usu rrs6e' rrbu ru6

I en henvendelse til- Arhus
Kommune SØr vi opmærksom på det-
te oq pfl Naturfredningslovens
paragraf 4J, der har ti1 hen-
sigt at bevare og sikre de få
tilbageblerrne vådområder, herun-
der ikke mindst de vandhuller o.
lign., der grænser op til st@r-
re søer og moser. Endvidere un-
derstreger vi den rekreative vær
di, området sorn helhed har, i
krnft. nf dof.q hal iaøenhed tæf
ved storbyen. 01e har taget bil-
leder af affald og jordopfyld-
ning, som er vedlagt henvendel-
sen til komnunen.

Det er vores håb, at vi bli-
ver indbudt ti1 et mdde aneåen-
de onrådets reetablerine. Fr.
B/to-Bo har vi ikke fåeI svar
fra kommr:nen nå hcnvendelsen.

Kvottrup Mose.

I april måned konstaterede vi
en nyaflæsset dynge affald i mo-
sen, derpå tog vi nogle fotos af
detter sart af en ældre dynge af-
fald og to gamle bilvragr som 1å
i mosen, Samtidig med, at vi for-
søgte at konstatere hvilken Plan-
+^ ^.- ir'9^t ;., n^h r,.Le uB uJrerl v uer v it.r 1 mosen t
samt hvad mosen indeholdt af
vandhuller og søer. Desuden kon-
staterede vi, at mosen havde en
rri< hatrrdnino for de oml ioøpndo
skove o€! engarealer.

Tlcrnå skrpv vi cn anmeldeLse
med ovennæwrte oplysninger og
et krav om at få affaldet fjer-
net øjeblikkeligt, ifø1ge natur-
fredningslovens pa-ragrat 4J. I
forbindelse med anneldelsen til
Århus politi, begrundede vi yder-
lie kravet ved at medsende en
yn[lefiste over mosens fugle,
son var baseret på notater J år
tilbage' samt de fØrnærnlte fo- -

tos af affaldet og et kort over
området, hvor affaldets placering
var n@jagtig indtegret.

Anmeldelsen afsendtes d. 26/8
ti1 politinesteren' desuden send-
tes kopier ti1 Amtsfredningskon-,
toret, Fredningsnævnet, Danmarks
Naturfredningsiorening og Øst-jydsk Biologisk Forening.

I skrivende stund har vi end-
nu ikke hørt noget om sagen.

Mogens Hansen

Tved Ø hoved.
(Jørgen A, Cnristian S & HHH)

ITffåar vqåøhmol af,,-1 ^a-*-l. **-/ u--o--- u6reuP L@f-
ling d. B ju1i, observerede to
for tiden raske ornithologer
(HHH & AJ), I ulovlige opfyld-
ninger, beliggende indenfor
strandbyggelinien. Politianmeld-
else klar ti1 afsendelse uft.
oktober.

Hanne
Fredningsud ./red.
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(JF, I,P & AJ)

I med. maj blev politianmeld-
else omhandlende affaldsdynge
ved Kysing .F jord indgivet. I hen-
hol-d til naturfredningslovens
paragraf 4J, er sagens videre
forløb som fP1ger: Po1i.tiet i
Odder aflægger bes@g og optager
rapport. Politiet i Odder vide-
re sender sagens akter til Fred-
ningsnævnet for sydlig frednings-
kreds med henblik på eventuel
sigtelse af den pågældende lods-
ejer. Sagens videre forløb er
endnu ukendt p:. 1o.lo.8o.

Astiup Mose.
(Marianne, J6rn, AJ)

Sagen er nu afgjort og skal
kort resumeres. Maj 79r opfyla-
ning konstateret. Sept. fP, po-
litianmeldel-se. Efter politian-
meldelsen søger pågældende lods-
ejer om tilladelse ti1
opfyldning i Astrup Mose. 2. jan.
8o, modtager.D0F brev om, at lods-
piprcn har fået ti lladelse til
opfyldning af Astrup Mose. DOF
har Jo dages klagefrist på denne
afgØrelse. UIt. jan. afsender
DOF indsi-gelse mod afgØre1sen.
Med. juli 8o, falder der en af-
gørefse som ikke yder'ligere kan
ankes. Lodsejeren har herefter
fået tilladelse til- opfyldning
af et begranset område i en l-
årig periode fra d.d.. DOF vil
fremover kontrollere overhold-
elsen af denne tilladelse, Med
falkeØjne. Ingen ugler i mosen
endnu.

Fredningsud.,/red

Week-end.

Den 1. - 2. november lPBo arr
ran€leres et week-end ophold i
Natur & Ungdoms lokaler ved Klos-
termØlle. N.U. har i dette til-
fæ1de uæret så venlisc nt Iade
os råde over fasili;E;'";"-i-;"
hel weekend, strækkende sig fra
lørdag formiddag ti1 søndag efter-
middag. Opholdet skal b1a. give
Fredningsudvalgets medlemmer et
indbfik i emner, der bla. indgår
; rr^r.^1 F^+d ^1,+;,,^ ^-L^:r^ Bf quvarSE uD aA uavs ar uEJuc. !ul-
ner som, Naturfredningslovenl
Jagtloven, VandlØbsloven m.m.,
vi1 blive gennemgået, med en ef-
terf@lgende debat. Til om L@r-
idagen er leif G. Larsen, DOF in-
viteret, og vi1 fortæ11e om en-
nerne: lokalplanerr paragraf 15
ranmer, oversigt over administra-
tionen og endelig DOFrs fred-
nino<rrtra irta

Endvidere er det hensigten
at udvalgets medferuner skal
"introdu6eres" for hinanden, rys-
tes bedre sarrmen, da der i ud-
valget er adskillige, der kun
kender hinanden af navn. Vi hå-
ber på denne måde, at det aktive
arbejde kommer til at 'kpre"
bedre.

-&_
\

T

Fredningsud ./red, Fredningsudv./gebin



FALSTEBO.

Meningen med denne artikel
er kort at fortælIe on vor op-
_Leve_LSe 1 oer syoal8e JKane. lu-
ren fafder udenfor Arhus amt,
og det kan diskuteres om den
h6rer ind under SØravnens regie.
Al1igeve1 har vi besluttet at
1r.mm6 il6d on ql qoq orr i da f onvr-r u4qbv

eventuelle Århus ornithologer'
der skulle have lyst til at fo-
retage sig noget lignende.

"lnqnqnorton +il F^f-+^FL^ ^rLL 4LePeL ! ilD uE! uv u5

da nnlrninol i ooondo erÅor forFoi k
'^'-'-ar \'1 arsreor IYJE

i 1o dage, hvilket gjorde at fe-
ion 1-']arr <a* +il l^n^ L' Iiral
JErr vrs . \rrrur.
mons, forsikring og looo km.).
Herudover skul1e der betales for
benzin og færge. Overnatningen
foraøik i tol t nå nqmninml:d-
d^h !r^r T ;,,- -^- D- jseJr veq !Jujrgerr. rr'-Lsen pr'. O-
vernatning var beskeden, 20 S1'.
kr. Den totale pris 1å på et
niveau onkring de 2ooo kr. Den-
no qkrr'l I o fnrdel ee nå ? nFrqnh-

HAnntho Ll/k-c! \nardr t r.v.4r5rrb !J i!
ko T,rrqon no .Taqn P1--"æ-^-\u uar .!d>ttru-scIr / .

Falsterbo er bf.a. kendt for
sit udmærkede rovfugletræk i
efterårsperioden, og dette var
da også vort primære må1. A1l-i-
oalrol qdo+6 rri rf hnido qirm nå
de @vrige arter.

Hver dag startede med et mor-
genobs ude ved fyret og fugle-
stationen. Ved ni-tiden, da den
lokale købmand i Falserbo åbnede,
afsluttede vi observationerne.
KØrte ind for at hente brød og
wienerbasser. Dernæst til Ljun-
gen, for at nyde bla. morgenmad-
en. Yar trækket "magert" 1 drog
_vi ind i landet, indtif søerne.

om lørdagen d. B/9 gik tu-
ren tr1r jJJorKesaKrasJon\ nav-
øån^c'if,n no qÅ--i---sj'c!n. AIle-
rede den første dag, havde vi et
et par skØnne oplevelser. Hav-
gårdsj6n bØd på turens fdrste -FiskeØrn. Endvidere nørhdg (Ic
ad.). Omkring B6rringesjdn kun-
ne observeres 5 Røde Glenter,
Lærkefalkr samt våger. Bjdrke-
såkrasjdn var lidt af en skuf-
fefse. En de1 Grågæs og I Rav-
ne. I onegnen, lykkedes det i-
midlertid at "stØve" en Slange-
ÅYh ^a an Rlå KPYhdo /r ^ ^r T\rY du. /

Morgenobservationen om søndagen
indeholdt, som de øvrige morgener'
en de1 Spurvehøge, Hvepsevåger,
Tårnfafk og Dværgfalk. Af de Øv-
ri øo entor lrqn nærmnq flnÅæc
(ca. 6oo), Skeand (l), T,om sp.
(r-Ll, Ederrug_L (ca. 1)o/, nJeJ-
]e (2) m. ff.. Endnu en dag var
Ljungen en skuffelse" Hvorfor vi
drog mod søerne Krageholmsj6n,
Ellestadtsj6n og S6vdesj6n. Tu-
ren foregik via Ystad. Lige uden-
for byen, nærmere bestemt Hede-
skoga, kunne 22 RØde Glenter,
3 Rawre oe 2 Musvåeer beskues.:-.-:Kragesholmsjon, 2 Ravne. På tu-
ren ti1 Ellestadtsj6n, flere RØ-
de Glenter og en juvenil Sort
GlenTe. -u_LJ_es-uadTs J on, l aere
RØde Glenter, crågæs os en 81å
Kærhøs (I 9/juv , ) . 

-s6vaås j ?5n kun-
ne diske op med Traner (55) oe
en juvenil RørhøC,

Om manda-gen foretog vi en
1ængere ekspedition. 0p ti1 Kri-
stianstad' ned langs med kysten
ti1 Ystad. Dernæst snuden hiem-



lsingborg

/
?"; å?#

lt:
as'f, 1

Ahus

rii sJon- -
bmrådet '

ishann

tebo E;lfE Hedeskoga

*"*g: dT
tagr:.jT
eshorms J .

Yddinges j. tu"uTtl,

[yuiå]"=uo'"1

ad. Ved Kristianstad var må1et
Hamrnersj6n. Mange RØrhØge, Mus-
våger, Fjeldvåge og 2 1ækre I-ær-
kefalke, der insisterede på at
fouragere lige ovenover vor fro-
kost " in natura" . pvrige er bla.
m-^-^- /(c\ T^- --\))/, !v\, -y. 1 og J Sang-
svaner.

Næste station, Åhus. Her ob-
serveredes vadere og ænder. End-
videre 6 overtrækkende Traner.
Stedet rummede f.eks,, Krikand
lJo, Spidsand 10, Ederfugl 4o,
St. Præstekrave 1o, Strandhjej-
le 2, Stenvender 1, T,1. Kobber-
sneppe 1, Soriklire J, Alm. Ry-
Ie 95t Islandsk Ryle l, Dt'ærg-
ryLe 2, Sandløber 2, m.ff..

I Yngsj6n-området havde vi
enorme formationer af Trarrer
3f6). D:gsturen afsluttedes ved
Hedeskogal men akl ingen RØde

Glenter. Hvor har vi v"æret he1-
dige om søndagen. Senere besØg
var lige så skuffende. Den dag
kunne stedet "kun" tilbyde B Tra-

Tirsdag' smukt -vejr. vind SV
(1-2), skydække 2/8, temp. +2o
srader celcius. Et voldsomt
træk af SpurYehøge kl. 6.oo om
morgenen (ca. foo stk.). Sene-
re Hvepsevåge, Musvåge og Dværg
falk. Et stort finke- os Huldue-
træk kunne ses. f,vriger-KorsnæbI, St. Flagspætte 2 og Toppet
Skallesluger J.

Ljungen var fantastisk. In-
gen sø-tur den dag. Morgenmaden
kunne ingen gang nydes i fred.
Hvepsevåger i- spande vis. Næsten
hele rovfuglerepetoiret var re-
præsenteret: Musvåge, Fjeldvåge,
B1å Kærhø9, R@rh@g, Spurvehøg,
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Tårnfalk' Iærkefalkr Dværgfalkr
Rød os Sort Glente' SkrigeØrn
sp. oå Dværgørn (lys fase)' i
stribevis. Arsagen ti1 at Skri-
geørnen blev bestemt til sP. t
ligger i den omstændighed at
Dværgørnen passerede På sarune
tid. FoIk kastede sig over
Dværgørnenr rned fråde orn rnund-
en. Af os tre var det kun HLI
og undertegnede der så Skrige-
ørr,en. Min erfaring med denne
kolos er beskeden' og da det
er meget svært at skelne de to
arter, skal jeg i.kke kunne ud-
tale mig. llll, så ligeledes kun
på fuglen i et kort Øjeblik'
os er hefler ikke istand ti1
aI artsbestenme den. Dog skal
det bemærkes, at proPortionerne
ikke var helt hen i vejret'
hvifket kunne pege i retning
af Ll. Skrigeørn. Den ene skrue
efter den anden strøg hen over
himlen. StØrste skrue ca.25o
rovsere. Br tæske lækker dag.

.Morgenturen om onsdagen var
storartetr trods dårligt vejr.
Fiskedrn dukkede oP. Store flok-
ke af finker, Hulduer og Ring-
duer sv-ærrnede over vore hoveder.
Ljungen var jævnt dårlig (sammen-
lignet med tirsdag). ftr enkelt
RØd GIente. Afsted ti1 Yddinge-
sj6n (Musvåge 6, Tårnfalk I'
Drrærgfalk 1 og Spurvehdg 3),
B'<irringes j6n (Fiske6rn 1 juv. 

'Ravn l, Musvåge 9, Sort Glente
1, Rød Glente 1 og en sen Mur-
sejler), Havgårdsj6n (Kanadagås
5, 81å KærhØB 1 juv.), Bj6rke-
såkras j'<!n ( T,ærkef alk 1 ' Sædgås
15o, Rørhøg 2 juv.' m.f1.) og
endelig Vombsjdn (Fiskeørn 2 juv.
m.fl.). Hjem i seng.

Tnrqdro- Radra a-^ ^hr^^rrvruuqbo vrr-udE;t
dår'ligere end tirsdag. 2 Bl.å
Kærh6[e (dosg) om morgenen.
På 1, jungen Lærkefalk 2; Dv-ærg-
falk I, RØrh@g 1, 81å Kærh@g 1,
samt små looo våger, overvejende
Hvepsevåger.

tr'rodqoen I i øedp vrrDua6. uv6
lod en T,1. Skrigeørn sig vise.
Senere drog A,T os HLL til Bdr--:""- " .;- -b -:; -o._"
ringesj6n m.ff.. Her såes bla.
G-Lenter (Køde Og SOrTeJ. rmfd-Ler-
tid oik de olio ef en adult
Havørn (hvid i hoved og r@v).

Lørdag morgen.stødte vi til
exkursionen fra Arhus Ant. En
busfuld. Vi fulgte disse i de-
res færden i det skånske fand.
Denne og den efterfØIgende dag
indeholdt oplevelser, der be-
skrives under exkursionsrefera-
ter.

Turen havde budt På mange
smukke fugle og var Pengene
værd. 0ven i dette skal lægges
1o dages social flip.

Gabin

Tabel over Øvrige fuglearter.
Totalen for hele perioden.

Storskarv 86
Sqncqrrqna ?

Gragas a /-Lo
Sædgås lol
Knortegås (mØrk) 1o
Kanadagås J
Trane 516
strandnJeJre o
Hjejle 1124
Stenvender 1
uoober-E EeKKasln /+
Tredækker l
Ll-. Kobbersneppe l
Svaleklire
Sortklire l
Hvidklire 1o
Tsl. Ryle 4
Dværgryfe 4
Alm. Ryle lo4
SandlØber 2
Brushane I
Klyde 11
A1m. Kjove 2
I)tærtmÅ oa 2

Sortterne 1
Huldue 2914
Ringdue 7257
Mosehornsugle 1
Mursejler 4
St. Flagspætte 2
(nr*cnæi*a 1

Ravn 1J
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TURENF DELTAGEREi

Jean Rasnussen, også
kaldet cabin.

Manden der skulle have
sørget for billederne
på den modsatte side.
Beklager dybt.

::'{ ,..' } *'l 't' |",

I forgrunden. A1lan Jan-
niche, amtets Brabrand SØ

"ekspertt'.

I baggrunden, Træk-llenning.
Tray1t optaget med at føre
tal ind i bogen.

Itenning I,ykke Larsen.
Går under kunstnernavnet
'rTræk-Ilenningn m.m.



Her skulle også have været bragt nogle fotos af disse
hersens rovfugle. Kvaliteten var imidlertid så ringe
at vi af frygt for kritik ikke tør bringe dem.
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NøRRE Å.

Takket være en kvi-k indsats
fra Naturfredningsforeningens
Randersfolk er NØrreå-dafen red-
det. I første ongang ihvertfald.
Sluseplanerne ved Fladbro' der
\unne have medført afvanding af
Ådalen, bliver ikke lusket ind
ad bagvejen.

Århus arnt er dem, der aller-
fdrst skal tage stilling til'
nm e.l rreon <lr'q l trrroqc ^ rrr-,^r -^+ur!cr eJbbJr. uuvaf6su
fnn +alrnilr ns mil id erødo imid-
Ian*id hrrorken i= al Icr nei tiI
slusen. De sendte to forslag til
l-a:rdl'æsenskomrnisionen, hvor den
såkaldte vandlØbsret skulle afgØ-
re sagen. Det ene forslag var en
bro over Ndreå uden sluse, det
andet var med en sluse. Næw1es
dL^l Å^+ n* aon -'i q-f nnl i of karut au r[4r
antyde, at landvæsenskornrnissioner
traditionelt ser med mildere Øi-
na nå dr*krna l ar no knrnmrrkor
end på det' der hedder 'vandlid-
ende områder".

Dar fnrlranl-a rro i

Nu var det bare ikke den rie-
+r ^^ .-^: i-r,.- ^-+ r ^^ -^-^- Ixuftie veJ r Å!ltuD 4rru fvu D46Err 54.
Arntet skal selv tage stilling.
Derefter er det offentlighedens
tur. Vi i Ornithofogisk forening'
Naturfredningsf oreningen' Sports-
fiskerne, ja a1le ned interesse
i sagen, kan pr:otestere mod slu-

L"l^ ^a*^* ..;l ha'dd^ 
^^h 

n-Derr r Irv f - 4rr uY ! v ar uJ56c ucrr. v6
+i l Fredninosstwel Sen kan vi an-
ke sagen. Derinde i Amalie65ade i
K@benharm, forvalter de naturfred-
ningslovehs paragraf 4lr der be-
skytter alle vandldb ned en bund-

bredde på over halvanden rneter.
FØrst når og hvis Fredningssty-
relsen giver tilladefse ti1 slu-
sen, skal den behandles af vand-
1Øbsretten.

Om det var arntets hensigt el-
't er hl ot en f e i l det ved vi ikke.
T\rlan hrri < qaøah var sÅct di rcktcre psbvrr

til vandl-Øbsretten var eventuel-
1e slusetilhængere kommet beha-
ligt udenom offentligheden og
Fredningsstlrelsen. Det lykkedes
ikke takket være Naturfrednings-
foreningens lokalkomit6 for Ran-
ders og omegn. Foreningen blev
opmærksom på fejlen eller hvad
det nu varr og sendte en skrivel-
ca +i 1 tr'radninoe<f rmol qon ah øarø
; ;,.-; T ^rr^ir^+ crrerad. Fnodni nøq_t Jwrr. r duSu- ewrrrrbv
styrelsen i Arhus. Styrelsen hen-
stiller ti1 kornmisionen, at NØrre
Å-sagen ikke behandles af kommis-
sionen før der eventueft engang
forol i øspr trn ti I l:delSe fra Fred-
ningsstyrelsen. Med aJrdre ord:
NØrre A-dalens våde enge er red-
det endtil videre.

f)i q<a anoo oi rrar h iem ti I qqn-
ske mange fugle. Fuglene på 10-
kal itetpn og sær] iof de smukke
landskaber er bestemt et besØg
værd. Ornithologerne Preben V.
Jensenr John R. Rasmussen og
Eri k llrnm ino hqr heft daras qanø
i NrÅrro A-dr'l ar eannem hr"l vf iards-
erne. Her i foråret arrangerede vl
i Fredningsudvalget besØg på sted-
et. Det er jo skønt at vide, hvad ,
Å^* ^r f^F f,rrl ^ rri nrrÅrran q-l-UEU EI lUT TU5TV, VL PLPV9! qU

beskytte.



$torkefar nå frdiagt.

ligesom a1le andre steder i
naturen sætter årstidernes gang
sit narkante præg på begivenhed-
erne i den nedre N@rre A-dals
fugleverden. En hård vinterdag
når dykanderne er tvunget bort
fra s@erne af isen og sdger ti1
det strØmmende evigt åbne vand
i åerne. ses Stor Skallesluser
os Hvrn2nn " {)n ti I 5o Skal1e-
slugere og 2l Hvinænder. De hol-
der mest til ved udldbet til den
bredere Gudenå' men t-ræffes og-
sa 1 Nprreaen. I det Tad-Llge lor-
år kan store hvide Sangsvaner
ses og hØres r på de ovårsvømrne-
de enge.

Forår og sommer komrner he1-
digvis også til NØrreåen. Viber-
ne tumler sig i luften over de
gode biotoper og får selskab af
brægende bekkasiner, hvoraf f1e-
re par yngfer. Nye små Vandrik-
ser, rdrhøns og gråandeællinger
ser også deres nor for fØrste
gang. Dette liv trækker rovtØj
til fra skovene omkrins. Musvå-
ger, Tårnfalke og Spurvehdge fin-
der hefe året deres f@de på enge-
ne. Måske konmer storkefar fra
Randers på udkig efter en frø. En
bredmundet lækkerbidsken.

Oq srrrt
n a nå +n>lr

Yær beredt.

markerer vibeflokke-
efterårets komme.

Han monq dqøono qtrriiø l-r'l irron
kortere og nætterne mørkere, ser
det altså meget lyst ud for Nør-
reåen, dens fugleliv og fuglekik-
kere. Men det vil nok være dumt
at lulfe sig i vintersøvn. Hold
hel ]erc det ene die åbent. Der
kan ske nyt i sagen. I l@bet af
sommeren var der tre store over-
svØmmelser af marker langs åda-
len. Landmandene vil fortsat rne-
set scme have en sluse eller et
hØjtvandslukke med sa:nme virk-
ning.

Som en gård-rnand fra ådalen
sagde ti1 Amtsavisen Randers d.
tredie september: "Natursk/n-
hed, sjældne planter og fr@er,
der kvækker i engene - det kan vi
vi ikke betale skatter os nfsi f-
ter med'j

He1ge.

^lD Sidste nSrt i sagen. Af Dansk
Hedeselskab r s grundf orbedrings-
afdeling fremgår det, at et høj-
vandslukke v.,ed Fladebro, Nørre
i, pr. t/g-åo er under forbered-
else. "
Kilde: "ForespØrgsel om projek-
ter nævnt t.:årsberetningen 1979".

t

Rod



BRABRAND Sø.

,1øø hnr kandt B13lland Sø Si-
den jeg var 10. Åby eng så jeg
fdrsttr FAnp dA icp var B, Det var
i 1965, Der skulle gå næsten 1o
År ftAr ioo lænfo f1'-1 ^1irr^+ rr^A4! ryr dv6 ro! uv f{SICfrvEU vVu

søen at kende. AlIe ved' at søen
er ændret i de 15 år som er gå-
et. Vi knægte havde en sorgløs
tilværelse ved søen. Tænkte ik-
lca nÅ do ændrinøar som nolitikcr-

, ne foretog. Registrerede dem ik-
ke engang, fdr flere år senere.
Da var det forsent.

1!6o'erne gik med leg ved
Brabrand Sø. Bandekrige i pile-
krattet nellem de tre broer og
Åby eng, kfatren i træer i sko-
vene på sydsiden' På opdagelse
i det mandshøje græs på Døde å
enge, drive stuepigen På Constan-
tinsborg ti1 vanvid og gernme sig
på høloftet. Det er nogle ninder
forbundet ned Brabrand SØ.

Naturglimtene står svagt for
søen' men Aby eng huskes. For
kreaturenes græssen sornmeren i-
gennem. For oversvømmefserner for
vinterens 3kø jteløbende ungdorn'
for noget Flnukt. Det næste natur-
glimt fra Åby engr var kulturglim-
+^+ r.,,+^h -+ i^ fede 6o,eresUe U r Iuå UElr dl uc -

overforbrug. Uden at bemærke de
fysiske ændringer i 197o-71' fulg-
te et par år efter resultaterne
af må16t med ændringerne. Affalds-
dynger kunne ses - kunne lugtes.
Som en fedr tæt og tyk tåge-ban-
ke kunne lugten komme rullende en
somrneraften, KvæIende. 1o år ef-
ter er Åuy eng fyldt op ned 'for-
bnendt affald" ' og området skal

gøres grønt. En anden affalds-
plads fandtes. Erl forlængst ud-
gravet kdkkenrnØdding ved Rugholm.
Da affaldspl-adsen fandtes r så€-
de historikere og arkæologer:
"Her levedeengang et folk' som
var jægere og salnlere. De udnYt-
tede ile muligheder omgivelserne
stillede til rådighed for dern'
at bruge naturen'1. Når de om.tu-
sinde år finder og udgraver ÅbY
eng siger de: "Her levede et
"stort folk*r de var udnyt'beret
de krævede at naturen skulle gi-
ve dem større og støme rigdon'
de skabte mere end de formåede
at bruge, og aIt hvad de ikke dn-
skede el1er kunne forbruge ' 

gav
de tilbage til naturen' og kræ-
vede at den sku1le skabe nYe rig-
domme af deres overforbrug. De
kvalte sig selv ved at kwæ1e na-
turen". Men før det bliver arkæo-
logisk fundr er det resterne af
2oo.ooo menneskers overforbrug
igennem 1o år. 0g det er bare.så
lidt i den store sammenhæng. A-
by eng vi1 forblive @delagt for
altid. Jes vi]- huske den for kre-
aturer, oiersvØmmelser og skøi-
te1Øberer. Jens Gregersen vi1 hu-
ske den for fuglene ' for fugle
var der. Han har grædt over AbY
eng' om nogen har.

@delæggelsen af ÅbY eng er ik-
ke det eneste r der er sket ved
Brabrand sø og dens omgivelser.
@delæggelse efter Øde1æggelse'
forringelse efter forringelse har
fået Brabrand Sd til at miste
noset af den storslåede ornitho-
toEiske værdi som sØen har haft.
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a*sxw-,ft,t "t

Åby eng. Før.

Endnu er der en lill-e smule, som
viser hvilket storslået sted sØ-
en har været for ornithologer og
andre naturinteresserede. Sden er
stadig af v-ærdi for fuglelivet,
men det er forringet på mange
nåder.

Hedeselskabets afvandine i
L962 tlk søens areal ti1 aI skrun-
pe ind fra 2o1 ha til 14J ha. De
meget betydningsfulde eng- og rør-
skovs-arealer i vestenden for-
svandt og med dem ynglefugle som
Rørdrum og Rørhøg. I l.978 ønsker
man at starte en græsplænefabri-
kation på det afvandede areal.
Dette forhindredes dog, bl.a. ved
ornithologernes hjæIp. 0m foråret
kunne der endnu stå vand på mar-
kerne, hvor b1.a. svaner, grav-
ænder og rødben yndede at gå og
sjappe. Efter at 6 Pibesvaner i
selskab ned andre fugle havde op-
holdt sig^på oversvømmefserne i
foråret 1979, trådte en gummiged
og rendegraver til. I fØbet af
to måneder var drænrør lagt i
jorden på kryds og tværs.

Engene ornkririg DØde å var et
yndet rastested for vadefugle.
Tinksmed og Brushøns rastede i
meget store tal. Foråret va.r det
bedste for vadefuglene. Efterår-
ets antal var ca. halvt så stort
som forårets. Så begyndte slam-
sugningen omkring DØde åens ud-
løb. Slanmet og noget af den na-

m;."..;ilS

turlige søbund fra det gamle Li-
torinåhav pumpedes op på n6ae å
engene. For at det ikke skul1e
finde tilbage ti1 sØen' blev det
oppuinpede slarn omgivet af et
kanpemæssigt halndige. I dag er
hatmdiget væk, men slammet og hav-
bunden udgør' hvad man kunne kal-
de for en bakkeØ' der rager oP
foran_rørskoven på den Østlige
Ddde å eng. Selv når vandstanden
er hØjest stikker "bakkeØen" oP.
Nu raster der kun få vadefugle
om foråret og ingen om efteråret'
hvis det stilles hårdt op. På
selve DØde å engen foregår også
en tikækst af sfam' dog lang-
sommere end i søen. Når engene
om for- og efteråret er oversvØm-
mede, bliver det organiske.mate-
ria1e, der føres med DØde åen'
spredt ud over engene' og med det
stillestående vand bundfældes
det. Med mindre vinter- og for-
årsoversvdnmelserne er ekstrem
hØje og at der falder en rimelig
mængde nedbør i foråret ' tører
engene rneget hurtigt. Trods meget
hØj vandstand i jarl.-feb.-marts
betØd den manglende nedbør i aPril
naj, at vandet l@b meget hurtigt
af engene her i 198o. SvømmeænE-
erne [larer sig endnu på Døde å
engenes forårsoversvømmelsert nen
hvor længe?.

Andre farer truer Døde Å enge
nes liv. Det !iltagende byggeri
omkring DØde A engene forringer
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ÅbY eng. Efter.

deres værdi for dJEe- og Pfante-
livet. En øget færdsel fra såvel
bdrn som voksne, tvinger fuglene
v'æk fra det værdifulde raste- og
yngleområde. Det stØrste problem
er nok de løse hunde.

En ttag På Døde Å broen' frr
flok bdrn og voksne På 2o-lo' med
barne- og klapvogne' cYkle!' hun-
cie og kifkerter.-spredt i forvir-
ring. Ingen passage. Råben og
skrisen. 6 hunde farende rundt
på eigen, de voksne kikkende i
kikkert, snakkende om hejren'
der står vagtsom' usikker over-
for hundene. Maj. Viber' Rddben,
Bekkasiner' ænder, vipstjerter
har æg og unger. 0g vi skal ha-
ve den brede befolkring ud i na-
turen; til rekreation og oPle-
velser?. 0g takken for detter
hvem tifkommer den. De lokale
politikere, 01af Pr 0r1a og al-
Ie de andre. 0r1a vil man huske
ved Brabrand SØ. Det lYkkedes
for han at få en Parkr HYllested-
parken. Tre andre forsøgte at få ..

denne parkr men OrIa og vennerne
(JME) tlarede den endnu en garg.

En del af StautruP Skov blev
fældet. Her skal ligge 6 huse.
To år efter fældningen er det
første hus færrligt (sePt. 198o).
Afsætningen går trægt. Det b1i-
ver også her fugle- og udsigts-
tårnet skal Iigge. I foråret

19Bo btev der atter tYndet urt i
SiautruP Skoven. I den delr hvor
RåEeko1-onien findes og kolonien
btEv halveret. De fØrste fugle
havde besat rederne.

Hele tiden sker der noget ude
ved Brabrand Sø ' noget som for-
rinser vilkårene for Plarte- og
avrElivet. Man må hefe tiden væ-
rå på vagt og råbe 9P når der er
optræk til ødelæggelser.

I de sidste to-15 år har or-
nithologer med jæwre mellemrum
gjort opmærksom På overgrebene-.
6å torrineelserne af Brabrand SØ'
S6nest med opbdcning f,ra Fred-
ninssplanudvalget' nu Amtsfred-
ninlsi<ontoret. -Men hvad hjæJ-per
ileti når de ansvarlige, altså
Dolitikerne' f01er sig foruret-
tede af andres indblanding i de-
res arbejde. Det er selvfØlgelig
heller ikke rart, at blive oPdag-
et i sine maniPulationer omkring
fredningsforhold m.v.. Så er det
nok foratåetigt, at Politikerne
sdler sis forurettede. Det skal
de jo v-æie, når altså arbe jdet
faves under hånden og uden at
befollceingen har fØling- qerineg:
Forurettethed får Den tj'r at r1g-
ne engle i befolkningens Øine'.
og at-de ikke er engle ved vi io
aller for hvis de varr var uÅ'

ikke ned i krisen.
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Så er Døde å ved at blive ødelagt.

Brabrard Sø er et typisk ek-
sempel på' hvordar nar troverhør-
er" naturen. Hvordan man gennem
trumpher prestige projekter og
hvordal maIl dnsker at videreud-
vikle det telceologiske samfund.
Det teknologiske samfund bygger
pår at maskinerne overtager men-
neskets arbejde. "0verskudsaf-
faldsmennesket" s@ger ud i natu-
ren ti1 rekreation. Men hvor er
naturen?. Brugt (ddelagt) af de
samme individer (potitikerne),
som rned deres tela:rol-oeiske ud-
vikling har gjort Jenden, Han-
sen og de andre ti1 overskuds-
mennesker. Er denne bitterhed
nalplaceret?. Nej" Der er en
sarnmenhang nellem @deIæggelse
af naturen og sa:nfundets udvik-
1ing.

Vi må aldrig opgive kampen
for Brabrand Sø. Vi kæmper for
mange flere, end vi nåske tænk-
er os. Når man færdes derude
næsten dagligt kommer man i kon-
takt med andre fo1k, som færdes
ved søen. Mange meruresker kender
hejrene' der står i sydvesthj@r-
net, Viberne på Døde A engene,
GØgens kukken og Nattergalen i
pilekrattet. De rnennesker har
lidt natur i sig. De skal prepa-
reres fidtr så de ikke nere for-
bliver tavse "naturel-skere", men
bliver aktive i kampen for noget
oprindeligt. I Øjeblikket er vi

de aktive' men vi kal-des "natur-
fanatikere". Men hellere det' end
at være passiv, når der røres ved
noget man elsker og holder af.
Noget oprindeligtl smukt og varie-
ret. Da Brabrand SØ har betydning
for over 2oopoo mennesker' sorn
kræver luft og rekreation' er det
nødvendigt at arbejde for beskyt-
telsen af dette område. Derfor
viI jeg foreslå, at vi i DOF-År-
hus laver en ny arbejdsgruppel
der skal arbejde på at varetage
natur- og miljØinteresserne ved
og omkring Brabrand Sd. Hvordan
arbejdet skaf til-rettelægges, må
de interesserede finde ud af.
Det vil iØvrigt for mig at se,
være en glimrende mulighed for
de efterhånden mange Jmgre med-
lemmer. Her får de mulighed for
at deltage i det arbejde, sorn
DOF udfører for natur- og fugle-
beskybtelse.

Sku1le nogen nu sJmes, at dis-
se tanker, nedfældet i bitterhed
over forholdene ved Brabrand SØ
(og alle andre steder, hvor natu-
ren @de1ægges), kan bruges som
en s1zgs oplæg til dannelsen af
en ny Brabrand-gruppe' vi1 jeg
håbe at I henvender jer til mig'
og gerne snartl så arbejdet kan
komme i gang fra det nye års be-
gyndelse.

Allan Jarniche
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LOKALITETER VED
EJER BAVNEHØJ,

I denne artikel vil jeg for-
sØge at beskrive lokaliteterne
i det sydligste hjØrne af amts-
kommunen. Disse områder, f/1er
jeg er forholdsvis dår1igt be-
søgte og i de fleste tilfælde'
hvor det er muligt at fremskaf-
fe oplysninger om tidligere si-
tuatiory vil jeg forsøge at gøre

. Materiatet vil senere indgå
i Mosegruppens (en aktivitets-
gruppe under Fredningsudvalget)
regrsTrerang.

Af lokaliteter kan nævnes:
Mossø, KlostermØ11e !}tge' Sa1-
ten Langsd.r Tånning A+ enge'
Riis Mose/sø, Mose syd for Såby'
Tebstrup SØ. Iokaliteterne er
centreret om Ejer BavnehØj ' da
ioø for en ncriodc havde til- hu-
Jvb + v4

se der.

Dp ? fdrsttr lokal-iteter er
kendte og besøgte. Hver måned
foretases DOF-exkursioner ti1
områdeine ( se I'eltornithologen),
og som følge heraf, vil jeg ude-
lade disse områder, da der for-
håbentlig koniner nateriale on
disse, andet.sted fra.

Skanderborgsøerrle' er jo et
enormt område, og ieg vil kun
ki-kke nærrnere På den del af
sØen, der ligger vest for mo-
t orve.i en , der j o de ler sØen i 2 .
Denne-de1 af sØen går over i Tån-
ning Å + enge, og videre ti1
MosSø.

Gnnden tit denne oPdeling,
skal søgesr dels i bekvemmelig-
hedr en smule dovenskab' tilråde
havende tid' og ikke mindst den
kendssernins.at andre har bedre
nuligfied foi'at holde Øje med
søen,

a. Riis Mose,/sd.

Beliggenhed: se kort.
Areal: ca. 1o ha.

Ved første Øjekastr syner det-
te område ikke af meget. Dette be-
virkede, at jeg var lidt træg med
henslzr til besøg. ffølge A. Nørre-
vane (Stdrre Danske Fuglefokali-
tetår, DbF), var aer i 1955 røle-
ende: Gråstrubet l,appedykker 1'
Knopsvane 1, Troldand 1-2, Vand-
rikse ?, Rørhøne 2, Blish@ne l-4
og Kærsanger.
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Søen og det titstØdende styk-
ke natur; er så vidt iee kan skdn-ne, uberørt siden 1956.-Dog er
der nu en opfyldning af begræn-
set omfang. Hvorvidt denne er nve1ler gammel, skal jeg ikke kun--
ne sage.

Ca. I/4. af sØen kan direkte
beskues fra vejen. Den resterende
$e] er ongivet af rørskov og pi-
fekrat" SØens tilstand er eical-fent. Eutroficeringen er ringe
og det forlyder, at drikkevandet
i området, stammer fra et områ-
de i nærheden af sden.

&rglelivet i 19Bo ser så1e-
des ud: loo-1Jo svaler (a1le 3arter repræsenteret), Blish@ne4r Gravand 4, Plettet RØrvagtelI hørt, Knopsvane 2, Gråstrubet

lappedykker 2, Bogfinke, Skov-
spurv, Solsort, Musvit, Tronirisk
m. ff., Knopsvane og Gråstrubet
Lappedykker er Smglefugle. Mosener i 1977 karakteriseret son +M2?.
Spdrgsmåtstegnet kan roligt stry-ges (M står for nose, tallst anigi-ver lokaliteten som fuglested,
2 angiver rneget gode fugleste-
991 ?C-+.betyder få oplysninger
T].J_Strede ) .
Etr bevaringsværd.ig lokalitet.

b. Mose syd for Såbv.

Beliggenhed: se kort.
Areal: ca, 5 ha.

Også i dette tilfæ1de fore-
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ligger notater fra 1966. Karak-
terisreret som +M3. Knopsvane 1,
Taffeland ?, Rørhøne l-4, Btis-
hØne 6-1, Dobbelt Bekkasin, RØd-
ben 1.

f dette tilfæIde har sØen-og
dens omgransende natur andret
udseende. frrgen omkring søen er
bl-evet til kornnark. 0pfyldning
fra syd-siden er meget markant,
øst-siden opfyldt med murbrok-
ker. Langs hele nordsiden er der
Ievnet et smalt stykke engdrag.
Vestenden har stadig eng. Pile-
krattet, som i f965-var-i stærk
tilgroning i syd-øst hjØrnet er
så at sige væk. Spredte pitebe-
voksninger er hvad der er tilba-ge. Kraftigst langs nordsiden.

I 1!Bo ser det således ud:
Taffeland 2-4, RØdben 1, Knop-
svane 1-2, Gråand 2, Gravand- 5,
Skeand 2, Bl-ishøne 3. Rørinøne 3,
Spurveh@g I og Vibe l-6.

&r lokalitet der Øjens}ryrfig
har rræret i fremgalg. Denne frem-
gang kan skyldes nanglende op-
lysning fra ]-965, hvilket jeg
tror er tilfæIdet, da rnosens
stand ihvert tilfælde er forrinE-
et i årenes forlØb.

c.Sd ved Tebstrup.

Sporadisk gennemgång. Gravand
J' Toppet lappedykker 11, adskil-lige Gråaender og Krikander.

Herfra foreligger ikke i skri-

vende stund nateriale fra ti_dli-
gere års fugla1iv.

d.SkanderborE sd (vest).

Toppet Lappedykker lJ, Blisht-
ne J, Taffel-and 2o, Storskarv 1
Gravald 9r GrØnspætte 1, Mudder-
klire 22, Gråand 6, Strandskade
3, Knopsvane 1, Fiskehejre 3..
Fra Skanderborg sø foreligger
der materiale fra 1966. Da det-te inkfuderer hele søen + øer,vil det ikke have nogen mening,
at gøre status.

e.Tånnine Å + enee.

Et stykke natur der burde kik-
kes mere på. Dels pga.fugleli-
vet og dels pga- de etiske rrær-
dier, der ligger gemt her. 1,o-
kafiteten er bes@gt en gang,
og det kunne "lugtes" at afvand-
ing kunne forventes. Flere ste-
der stod summende traktorer, og
leverede energi til de existeren-
de afvandingspumper"

Gråand 1o, Knopsvane 1, Mus-
våge 1, Rørsanger, Kærsanger,
Fiskehejer 2, Digesvale 1, Larrd-
svale alm., Mursejler, Bysvale
2.

Intet materiale fra tidligere
år har kunnet opspores.

Gabin
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MARIAGERFJORD.

Det nordØstjyske va4glav .

Denne gang præsenterer DOF's
1æserservice et område afgrænset
af Randers og Mariager Fjorde'
hrrmara betpøci don råst'l i øc dc lv vv vebriv

af Mariager Fjord og kysten mel-
fem de to fjordes udløb.

Hele området er inddelt i l
delområder:1 D*^ 

^ 
j^!*,.- o..-* til A1s oddef. ird nJDUruP,u6u

( eksc. ) ( Iagttagelserne foretag-
a-l- lFnq qrrdqi dan qf Mari eqcr Fiord )

2. Fra Als Odde (incl.) til Eske-
plet ( eksc. )

3. Fra Eskeplet (incf.) til Me1-
lempoldene.

Antallet af besøg i delområ-
derne er så1edes fordelt: Delom-
råde 1, 12 besøg i februar og
april-december. 2 af besøgene er
foretaget på nordsiden af Mari-
ager Fjord. Delornråde 2, 11 besøg
i narts-december og delområde l,
15 besdg i januar-decemberr

Reskrivelse af området.

uelonrade l-: lYlarlager I J ord
er neget lawandet med undtagelse
af området omkring sejlrenden.
I fjorden findes flere mindre
øer' hvoraf Terskelbakkeholm er
vildtreservat med adgangsforbud
i yngletiden. Flere steder i
finndan findas <tnna mrrqlinoo-
banker, der er blotlagt ved l-av-
vande. Omkring Ajstrup Bugt find-
es det største engområde i hefe

Mariager Fjord. Dån vesttige de1
udgøres af en stØrre rørskov.
Engene er kreaturgræssede. Selve
Ajstrup Bugt er meget lawandet,
med en stor muddervade. Foran di-
get på slr.dsiden findes et snalt
bælte rned eng. Nær udløbet ingen
eng, men flere faskiner med Jo-
loo meters melfemrum. Bag diget
1Øber en åfvandingskanal og e1-
fers marker. På nordsiden, om-
kring A1s Odde findes en stor
strandengr der strækker sig mod
nord. Foran denne en stor sand-
vade. Fjordens nordside i øvrigt
son sydsiden. l,idt eng foran di-
get og marker bag det. 0mrådet
omkring ud1Øbet på sydsiden er
afvandet og inddiget. Ligrrende
planer har v-æret fremme for Aj-
strup Bugts vedkommende.

Delområde 2: Kysten mellem
udfØbet af Mariager Fjord og Es-
keplet udgØr et bredt forland,
der bliver smallere' jo Iængere
ma:n kommer mod sydr for ti1 sidst
at ophøre, hvor diget begynder
at gå i Østvestlig retning. Det-
te forl-and, som er en meget fast
sandvadel er i den nordlige de1
bevokset med Kveller. Foran Kvef-
lerzonen findes en meget stor va-
de, specielt omkring ud1Øbet. Va-
den aftager i udstrækning mod syd,
for helt at ophøre sammesteds som
f^F l -h d^t r 6h Fd h^ 1 a krrcian fi n-r vr iaruv u. !drSD rrvf c r!J u
des faskiner" En speciel lang fa-
skine forlænger det @stvestgåen-de
de dige nord for Eskeplet. På
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landsiden af diget er en meget
bred afvandingskanal. Markerne
bag diget dyrkede' men rneget sand-
ede. l,igeledes afvandingskanal
Iangs de "tværgående" dige. Ca.
ud for det sted de to diger nØ-
des, findes et sandrevr or5 - I
lcm fra land.

Delområde l: 0mrådet fra Es-
kanl o'f nø ii l Ma l I omnol daha ar
en stor sandvader der sine ste-
der strækker si-g 1-2 kn ud fra
kanten af strand-engzonen. Es-
kan l al- or ot q'lrrkka maoa'l rrÅ dt
strandeng, del-vis dækket af en

qnanial farm fnr qjy'rnaa*a*innJyvvrcf vESc uauavr{
der danner en strandsump. Foran
strandengen en fast sandvade med
Kvellerbevoksnine. Denne bevoks-
ning aftager dog-hurtigt mod
syd, og strandengen går lige o-
ver i sandvade, Melfempoldene er
bevokset ned græsser og rgr.

En meget stor del af det sam-
lede areal, har næsten konstant
store blotlagte sand- og mudder-
vaderl selv ved norrnal- hØj vand-
stand. Kr.rn ved sær1ige vindfor-
hold dækkes disse ornråder med
vand. Pvrige vade-områder blot-
lagt ved lawande.

Transport og observationssteder.

-€----::.:€

A1t efter
transport nan
de muligheder

hvilken form for
vælgerr er der go-
for at få overblik.

{l lo

Mariager FJord, sydslden.
Ekskursions forn: biI' motorcyk-
eI' knallert.
Der findes i hvert fald to sted-
er, hvor man kan kdre til i bil'
uden først at skul1e have til-
lade1se. Det er til diget ud for
Plptten oo til dioet ud for sef-
ve udldbet. Men hvordan mån kom-
mer derud, ved jeg ikke.
Ekskursions forå: -Bus + cYkei-,/
til fods.
Bus Randers-Hadsund. Stå af ved
veien ind til Hawrdal. I Havn-
d.ai kør/eå mod overgård. Når vej-
cn danner et v-krvds fortsættes
ligeud af ,Vesterskornnarksvej. Når
der kØres/spadseres gennem sko-
ven, benyttes sidste skowe j på
venstre hånd, inden asfaltvejen
støder til fra hØjre. Efter tu-
ren ned gennem skoven kommer man
til diget /st for Ajstrup Bugt.
På diget kan der cykles/spadseres
for den sags skyl-d også k6res på
knallert' langs hele kystlinien
ned ti1 Eskeplet. Bilisten kan
evt. sætte vognen ved skoven og
vandre de 1-2 km ned ti1 diget.
Fra Havndal,til diget ca. I.5
I]-mes gang \o-roKrn/.

Eskeplet og Mellempoldene.
Ekskursions form: Bil, Motorcyk-
e1, kna11ert.
Fra Randers køres mod Udbyhøj.
Hvor vejen deler sig i et T-kryds,
fortsættes ligeud nod Sødring. I
Sddring findes to muligheder.
Ved at dre je nod S@dringhol,rn kom-

Mariagerf j ord, nordsiden.
Ekskursions form: bil,motorcykel t
knal1ert.
I Hadsund dreies fra nod Afs.
Efter 4 krnrs kØrsel drejes fra
mod HavnØ. Herefter kØres umid-
dalhrni hord for dioat tiI h.Åi-
re mod Als Odde. Mellen HavnØ
og Helberskov kan man standse og
-: ^- ^: Å; -^+ L--^Yga up pa orgeu, nvor man sJrnes.
Gode oversigtsforhold. Als 0dde
er et meget fint observations-
sted.
Ekskursions form: Bus + cykeL/
til fods.
Tngen erfaring i med denne form
for transport på nordsiden af Ma-
ri noør tr'inrd.
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mmer mål'r ud til M61lempo1dene og
udlØbet af Randers fjoia. Ved af
dreje mod Sødriog Kær, konmer man
ud ti1 en flugtskydebane (navnet
Tangen på oversigtskortet, angi;
ver flugtskydebanen). Vi1 rnan
helt ti1 Eskeplet i bil, kan nan
dreje til venstre ind på en mark-vej ved et hvidt hus, hvor der
findes et par bilvrag og andet
skranmel. Markvejen ender i en
1iI1e granskov med en Ii1Ie hyt-
te, hvor der kan parkeres. Her-
fra kan der spadseres op på dig-
et, hvorfra der er udsigt over
engene og vaden ved Eskeplet.
Markvejen kan være hård ved bi-
1en 

"Ekskursions form: Bus. Cykel/til
fods, evt. ]arallert.
Bus Randers-Udbyhøj-Sødring. Ti1
fods spadseres fra Udbyhøj op
langs kysten ti1 Eskeplet, hvor-
fra den videre tur til Aistrrrn
Bugt er beskreve,t ;å;""fi;i;å""
Fjord. På cykel,/lanallert følees
ruten beskrevet under ekskur-sio
sionsformen bi1 m.v. Når man kom-
ner til diget ved den Ii1Ie gran-
skov, benyttes det mod nord ti1
boil[nen nåes. Bommen passeres og
turens videre forlØb er beskrev-
et under Mariager.

Koflektive transportforhold.
Bus Århus-Randers: regelmæssie

afgang (ca. hver time). Kørse1s--
tid 1 time. Billetpris (retur):
ca. kr. 35.-. Pris for cykel
( kr.rn enkelt billet ) : ca. kr. 5, - .

Bus Randers-Hadsund: ureqel_mæssiE
afgang. KØrselstid ca. 45 min.
Billetpris (enkeltbil1et): ca. kr.1J,-. Pris for cykel (kun enkelt-biIlet): ca, kr. J,jo.
Bus Randers-Havndal: Meget uresel_-
mæssig. KØrselstid ca. 45min. EBilletpris(enkeltbi1let) : ca. kr.
2o,-. Pris for cykel (enkeltbil-
let): ca. kr. J,Jo,
Bus Randers-Udbyhøj-Sødring: u-
regelneessig afgang. KØrselstid
ca. 4Jmin. Billetpris som for
ruten Randers-Havndal.

Afstande.

Århus-Randers 36 kn. Randers-
Hadsund 32 1Ø. Hadsund- Als 0d-
de 25 kn. Randers-Hawrdal 2J km.
Havndal-0vergård 7 lsn. Randers-

udbyhØj 28 hn. udbyhOj -Sødring-
holm J trrn. Udbyhdj-SØdring Kær
/ lan. Ruten langs kysten fra Ud-
byhØj ti-l Ajstrup Bugt i Mari-
ager Fjord er ca. 20 km.

Forhold omkrine turen.

I bil eller på motorcykel kan
turen lægges efter behag og Iæng-
den varieres efter den tid, som
man har til rådighed. Økonomir
benzin.
På_knallert, på cykel og ti1 fods
v:.l- turens varlshed v-ære af 1
dags længde. Tuien på knallert
vi7 wære/er anstrengende, da kør-
sl-en til og fra området er 6o
lnn., hver vej, ialt 4 timers
kdrsel. Dertil kommer opholdet
i området. @konomi: benZin.
På cykel vi1 det være for uover-
kommeligt at starte i Århus, da
turen til og fra området viI vare
omkring 6-B timeft opholdet. Selv
fra Randers er det meget anstreng-
ende at-cykle begge veje, til og
I'ra området. Bus den ene vej er
en fordel. Turens variehed af-
hængig af antaflet af 6usture.
Turens varighed med udgangspunkt
i Arhus: mindst 1o-18 timer. Ø-
konomi: pris fra o til po kr
(max antal busture). Gennemsnit
ca. 5o.- kr.

Tif fods er turens varighed og
Økonomi med udgangspunti i Årl
hus: varighed: 1o-14 ti-mer. @ko-norni: lor- kr. Man kan evt. prø-
ve den på stop. Turen er ansireng-
ende.

Fuelel-iv.

Trods det, at turen er ati-
strengende, og temnelig d1'r, når
den kollektive trafik anvendes,
kan den kun anbefales. Der er så
mange og forskellige fug1e, at
den altid giver iagttageren et
stort udbytte og er en ubetinget
succes. Turen henvender sig dog
ti1 dem, som primært er iniereå-
seret i kystfugle. De tilgræn-
sende skove og plantager vil
sands5rrrligvis kunne opfylde de
skovfugleinteresseredes ønsker

Hele Mariager Fjord kan opvi-
se store meengder af svaner, gæs
og svømmeænder i træktiderne.
Vadefuglene er fåtal1ige ned und-
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tagelse af nogle få arter. !å
engene .og markerne kan fugle+'ter
sorn Rørhøgr 81å Kærhpg, Musvåge,
Tårnfafk, Dværgfalk' Vibe, i"tjei-
Ie, Snespurv og Bjeririsk ses
fouragere i træktiden og om vin-
teren.

T,angs kysten mellem A1s odde
og Eskeplet ses vadefuglene i
stigende antal. Desuden ses en
de1 svømme- og dykænder. På et
sandrev raster nogle Skarver.
0mrådet synes at være af betyd-
ning for Toppet l,appedykkerr der
i august optræder i stØrre flok-
ke. På narkerne,båg diget og På
forlandet, ses flere af de sarme
fuglearter som næwrt ved Mari-
ager Fjord.

På et stykke me11em Eskeplet
og Mellenpoldene er der en
klar opdeling på de forskellige
fuglegrupper. Andefuglene ses
udelukkende fouragere omkring
Meilempoldenen og et stykke nord
her for. 'Iadefuglene synes der-
imod at være stærkt knybtet til
området omkring Eskeplet r i hvert
fald om efteråret. 0m foråret ses
store mængder vadefugle nær Mel-
lernpoldenå, men det er specielt
Alm. RyIe og Hvidklire. Strand-
hicilon foretrækker derinod Es-
keplet, såvel forår som efter-
år, og forekonsterne er store ef
ter Pstjyske forhold. Fuglene På
markerne og engene r er de sanme
som tidligere beskrevet under
Mariager f'jord.

T tabel I er givet en oversigt
over kystfuglenes forekomst i
hvert af de I delområder.

Beskvttelse.

er et af de 26 internationalt
vigtige vådområcler for fugle, som
Danmark har udpeget.

VADE}IAVET ER TIffE MMSAR-OM-
RÅDE.

Ramsar-konventionerr pålægger
Da.nmark' at et udpeget område ik-
ke ændres, til skade for fugie-
1 I *.^+

Mariager og Randers Fjord og nithologer vil samtidig kunne
havet ud-for disse, har Darrma,r:k føre opsyn med jagten' sa.mt o-
forpligtet sig til at beskytte rientere og vejlede turister om

sennen-tiltrædelse af Ransar-kon- fuglelivet og deres færdsels be-
ientionen. 0mrådet, Rarnsar nr. 11, tydning for fuglelivet.

Der findes ingen foranstalt-
:ring i områdetr der forhindrer
jag'b og færdse1' bort set fra
Vildtreserva-uet TerskelBakke-
hoLm i Mariager Fjord. Det er dog
kun lukket i yngletiden. Specielt
i Mariager Fjord foregår en meget
intensiv jagtl hvor der b1.a.
skydes Knortegæs1 som endnu er
total fredede-i Darunark. (Knor-
teeåsen får sandsynligvis en jagt-
tiå på 14 dage fra næste år. Ma-
riaser og Randers Fjord friholdes
af [ensyiet til den meget 1ille
bestard af den lYsbugede raee;
der netop raster i dette område).
Jagten i den resterende del af
onrådet er moderat

I Mariager Fjord er svårl€r;
gæs og ænder synligt Påvirket af
jagten, da de ofte drives frem og
tilbage i fjorden ved jægernes
bevægelser i skydepramms og skud-
ene ira geværerne. Området omkring
Mellempoldene er stærkt besØgt af
turister i juli-august, et tids-
;.rnkt, hvor der befinder sig.
store mangder vadefugle. Muligvis
tvinges fuglene ti1 at stå ved
Eskepletr da deres udbreddelse
ved fouragering om foråret er
meeet stØire, og at der ikke er
beåøgende turister På det tids-
punkt.

Fuglene i et så vigtigt om-
råde, har krav på en besky-ttel--
set der får fuglene ti1 at fØle
sig sikre, når de raster på de
fladvandede områder eller fourag-
erer på vaderYre. Dette kan oP-
nås ved' at der tages skridt ti1
jaet og færdselsbegrænsninger i
hele Ramsar-området nr. 1l-. At
området a1ligeve1 er beskrevet
som ornithologisk udflugtsnåI
skyldesr at området vil kume
bære en kanaliseret færdsef. 0r-

Ornithologer der færdes i
Ramsar-område nr. 11 bør benYtte
de eksisterende diger og veje,
så fuglene på engene og vaderne
gives mest mulig ro" Mange fugle
vil attigevel være så tæt På'
at de kan iagttqges i en alninde-
1i-g kikkert. Et tefescoPe kan dog
i flere tilfælde være en fordel.

DOFts læserservice,/ '
Al-lan Janniche.
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Onråde Område Ornråde

t
I
,
I
I

Tabel I, viser den maksimale forekomst af a1le de iagttasrrekystfugle,- fordelt på de 3 aelområaer. R;r;il;-;åi?;;-fiå:ned for maksimal,, foretomit. Aneå;;å;'fugteneJ tiaEm"ssiÅåforekomst i almindetighed, henvi"å"-i:-i-'FO""""fgi-å""."OXI_
marks Fugle 1928", OOF.

I

I Toppet Lappedykker
I Storskarv
I Fiskeheire
I Knopsvane
lSangsvare
I Lysbuget Knortesås
lMØrkbuget lhorteeås
lKnortegås, ikke bestemt
I Oravand
I Gråand
I Krikand
I Pibeand
lSpids and
I
t^.
I DKeand
I Svømmeand, ubestemt
Troldand 

lHvinand 
ISortand i IEderfugl i 
Isiår-s'[åuesluger ]|

Toppet Skalleslueer IBlishøne - 
|Strandskade I

Yibe IStor Præstekrave IStrandhjejle ,lHjejle 'l
stenvender i 

IDobbeltBekkasin IStorspove II,ille- Regrrspove ILille Kobbersneppe 
ISvalekfire ITinksmed IRØdben ISortklire IHvidklire :l

Mudderklire I

lslanast-Ryle I
A1m. Ryle I
Krunnæbbet Ryle ISandl@ber ilKlyde ll

2,VrI
2o4, VIII

1154,x
96,xrr
75,XIT-

117o, XI
20o,X

75,X
462,Ty

2 rrv ,v,
VIII

365,Iv
25,xI

Joo , Xff

9,VIII
2,yII
2,YIII
2.VIII

228,X
N \ITT T
I t Y f rf

lo,YIII
4o, VIIT
orrÅ

lol J ,Y

+2,VII

Jo,XI I3ooo,XIf I

ILL4, V Lt 
I253,IX 
I3,Y I

5 , V, YrrIl
2328,X I

284, Vrrr
2T,VTI.
2o,VI
29,Xr.
aQ wrT
)v j^LL

rooo r ÅI.L

lJo, IX
L25,Xrr
50,IX

3oo, IX

1, VIIT

11o, III
looo, IV
(4o),vr

25,XrI
25o,YII

l2,V
/o, VII
20 rY
7r,\
2rY
3,IX

16, Yr
2,\

93,XI
4, VT II

?.I IIT T T
J+r 1r\L

15, VIII
1 ^^ lITTT4vv t r !f r

12oorXI

10, VIIf
I 1/T

c

c
c

x

l_o, Ål-'lI( T1r

32o,TII
lJo, XII
foo, I
436,xr
IJo, IY
ro, vlLl
)o, Å1
B!IV

4oo, TV

4o, XIf
4ooo, I
250,III
lJ, V

2 < 1ITT

5o rY
5o rY

?, < IITT T
J-t, rLLL

250,x
2.YITI
1, rx

89, IV
)tY
4'Y

e

c

^ 
I ( IITTTv fr, rrlf

1Jo, VII
10, VIII
35.Vrrr

B, VIII
4Jo, VIIl

oooo, v

lo , YIf
or V



[t5o.ooo

/r/

r rSrq
?i-€';lEfl

i-'l i,ry'r-(r\/
å rÅ,-sg*ot
ill i.ftJ,!

r{ gEiLLcb

-\

TzLao oco

IIARiASER.F FJOC,D

il Dg0r{D

,\r,,)f nceir r'.ilRD
'\! /\"! 

/'

\- .n\::--
\,.ti.s:Rtr ?* ,,\

'616
L:l Eq,

@6\1:

RAN0ESg
FJOQ.D

9*.rrarnno'ot
e

Oversigtskortet er kun en grov skitse af områdets udseender
og ikke alfe stednavne, som forekormer i teksten er anført .
For nærrnere stedangivelse henvises til Kort over Danmark
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kort.
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MOESGARD L9Bo.
Tgen i år har der været l-iv-1ig aktivitet ved Moesgård - enaf amtets bedste træklokalite-

ter.Forårstrækket blev fulgt i4! dage, fordelt med 2 daeå ij?.9""' ? i februar, If i*marts,17.i april,.9 i maj og endeligf aag I Juna.

-Foråret bØd på mange spænd-
ende j_agttagelser. Her skal
blot. næwtes nogle af de ræsent-
r-]-gs'ce.

Lommer: 1 Isl-on/Hvidnæbbet Lomtrak vest aen 29/2.

Lappedvkker: I Gråstrubet Lap-pedykker rastede den 2213.

Stofkefuelel 1 Hvid Stork trak,ifØlge.Arhus Stiftstidende, norå
den 3o/3,
A+detuele: En flok pibeænder
på 26 trak øst den 5/4. Endvid-
ere noteredes ialt 24 Grågæs.
19 srå gæs sp., samt 36 si. skal-
1 es luger.

Bovfygle: Et relativt godt år,
4er b1.a. kunne frernvise: 912Musvåger, 4 nøae Glenterr 3 RøT-
høge, 3 81å Kærhøge, 4 Duehøge,
r_oj spurvehØge, 5 FiskeØrne, l_Lærkefalk og 2 Dværgfafke.

VadelgFle: 9 arter. Talrigestvar Viben med 49? ex.

4t

DueI! lol-Hulduer og knap BoooRingduer (årets talrfgestå art).
UEler: Den )o/) trak en Mose-
hornsugle øst. Den sås bl.a. afdeltagerne på en DOF-exkursion
oen dag.

Igr'tgfi Der noteredes ca. /oooSanglærker. Hedelærken iagttoges
også i år.

$raeefusle: KragefugletrækketI ar var ret stort. Der notere_
des bl.a..29)9 Gråkrager, 1o6
Kager og 4oJ4 Alliker. Endvid_ere J trækkende Ravne, samt fle_re rastende (ynglefygle).
Snåfug1e: Blandt forårets nan-ge iagttagel-ser kan næ-v-nes: l!Misteldrosler, 4 Ringdrosler
rastende den IV5, 215 Hvide
Vipst jertez', _1 Bjergvipstjert,
Gråsisken, 6625 iini<er sp.,
1oB R6rspurve og 2 Vendehaise.

Mere detaljerede oplysninger
om forårets fugle ved Moesgåid
kan fås ved at kØbe Moeseåid-
rapporten 1p8o, som er flee på
trapperne. Den er på ca. d.5 

-

sider og koster 12;50 kr. Rap-porten kan bestilles hos:Allal Janpiche, Langenæs 4116
72, Booo irhus C.
E11er hos:
Hans ^Pinstrup, K j eldsensgadeI), Sloo Horsens. 

Hp.



Redaktionens medlermer vi1 her-
ned gerne ønske al-le antets n€d-
lenner en rigtig god jul sant et
qodt nvtår.

red.
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JULMPTÆLLII{G.
Opfordring til at deltage i:
1. ÅRIIGE JULET;f,LLING I ÅRHUS
AMT, s@ndag den 28. december
198o.

-Tællirtgen går ud på, at vi i
små grupper (1-J personer) under-
søger forudaftalte områder i År-
hus Amt og noterer alle iagttagre
fuglearter og antal individer -
indenfor hver art. Er der tale om
om Etørre fugleflokke (f.eks
ænder), må man lava,ret skØn over
flokkens størrefse. A11e kan væ-
re med. Efter eget ønæaG=;-forskellige grupper undersØge
amtets gode fugtelokalitetei,
såsom AlrØ, skovene ved 0dder.
Kysing Fjord, Moeqgård, Llrhus-
Havn, parkerne i Århus, Brabrand
SØr sØerne og skovene ved Ry og
Silkeborg, Randers Fjord, Kystl
en ved Fornæs, skovene på Djurs-
land osv. osv. Afle områder in-
denfor antet har interesse. Eyr
dags observation ved boderbræt-
tet kan også bruges. Blot skalalle observationer foretages
søndag, den 28. decernber I98o.
Vi har ladet frenstille et ske-
ma, som gør det nemt at liste
de iagttagrre fugle.

Vi vi1 så mØdes tirsdag aften,
den lo. decembgr k]. 19.Jo på DOF,
Viborgvej 2!, Århus. f,isteråe
skal da medbringes. Hvis man ik-
ke har mulighed for at kornme på
Viborgvej, bedes f allerede sbn-
dag aften (den 28,12.) sende 1is-
terne til Viborgvej eller til
undertegnede, så1edes at vi på
mødet om tirsdagen kan få et sarn-l-et overbl-ik over tælIingens for-
IØb. Resultatet fra hver l-is-
te vil snarest derefter blive
offentliggjort i Sørarrnen og det
samlede resultat ligeledes i
Feftornithologen .

Det er tanken, at vi hvert
år vil lave en sådan juletælJ-ing
på en passende dato mellern me-
dio decernber og medio januar.
Hvis vi opnår et godt resultat,
håber vi, at andre bliver inter-
esseret, således at a1le landets

amter vi1 være ned fra næste år.
T,ad os derfor slutte op om det-
te års juletæl1ing i Åifrus ent
og &kke så rnange lokal-iteter
som muligt. Det v11 jo fprst og
fremmest blive en hyggelig ex-
kursionsdag, som alle kan de1-
tage i. Med liCt held kar vi ti1-
saimen nå op irnod 1oo fuglearter.

Ideen koramer fra Nordamerika,
hvor man i mere end 70 år har
I avet årlige juleoptællinger
(Christmas Bird Co'.rnts). Her tæI-
ler man i mere end lloo cirkel-
formede.områder, hver med en dia-
meter på IJ miles (24 km.). fæf-
lingen er fantastisk populær og
samler årligt over 30.ooo de1-
tagere. Det er forståeligt nok
et uvurderligt talmateriale, som
her er samlet gennem årene. Man
karr få en nøjagtig vinterudbred-
delse for hver enkelte fugleart,
og man kan påvise eventuelle
andringer i udbreddel-sesforhold-
ene eller h1'Sppigheden af fore-
komsterne gennem årene. Man kan
kun beklage, at vi ikke herhjem-
me har et sådant talmateriale ti1
rådighedr nen 1ad os kornme igang.

Der fdlger nu resultatet af
en juletæI1ing, som undertegne-
de foretog rent forsøgsmæssigt
sidste år:

0mråde: Plnds MØlIe, Testrup bv(foderbret), Kysing Fjord.Dato:11.1.198o, kl.8.3o _ t6.oo
v rndretnlna: SV
Vindstlrrkef svag
Skydække(o-16):B-1o
Temperatur: - Jo
NedbØr: ineen
Snedække: Io cm, sper isbelagte"uDservatører: Hanne og Jens E_riksen.

Lille lappedykker 1, Fiskeheire2, Knopsvane lo, Gråand 6oo,"pi_
beand 10, Taffeland 2o, Troisand
å:o,"Iyi""l.d J: s!. srå[e"iug"r
-Lo, Ir].t_l_e 

- 
Skallesluger 8, MusI

IrCe.3, Tårnfalk l, Blishdne looSvartbag I, Sølvmåge 2o, Storfr_
måge I, Hættemåge 1oo, St. Flae_
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spætte I' Krage Jo, Råge 1oo'
Allike 2o, Husskade B, Skovska-
de l, Musvit 2o' Blåmejse 2, Træ-
1Øber f' Gærdesmutte 2' Vandstær
1, Sjagger 1o' Solsort lo, RØd-
hals 1, Fuglekonge 2' Grønirisk
1, GrØnsisken 50e Dompap 4' Bog-
finke 2o, Gulspurv 1, GråsPurv
1o, Skovspurv 1oo.

I alt ca. 2oB1 fusle fordelt
på 43 arter.

Således deltager man: fndsend
+.i I .'-^^F+^rm^A^ f^ra l aø ti l ol:f v! vfqb

område, nar ønsker at dække t
samt angive det Ønskede antal
lister (hvis man f.eks. vil dele
lister ud ti1 sin vennekreds).
Hvis man kan træffes på tele-
fon, bedes numner og træffetid
vedlagt, således at vi kan dis-
kutere et alternativt område 

'hvis det dnskede onråde alfe-
rede er dækket.

Held og lykke.

Harure og Jens Eriksen
Holgeg Drachmannsvej J
Sooo Arhus C

T1f. 1l PB !1' efter
k1.18.oo.

Dette indlæg skulle egentlig
have figureret under leser-sider-
ne, men pga. uheldige onstadig-
heder er den bragt for sig selv.

KARM]NDOMPAP IAGTTAGELSE.

Jeg havde først i juni nogle
interessante iagttagelser af Kar-
mindcrrpap ved Gjerrild Nordstlffi,
N for Crenå. Den første fugl jeg
så, opdagede jeg ved at jeg hørte
den synge. Jeg kerder sangen ud
og ind, fordi jeg ofte har hørt
den på plader. Der er fra 4 til
6 toner efter hinarden, hvor der
altid er tryk pa 3. tone. Da jeg
så den første synge, så jeg lidt
rødt pa brystet, hovedet og over-
grnrpen, men ikke rer så nnrkant
scrn i "Europas fugle". grggen
var hos hannen lysebrun og hos
hunnen grønligbrun. Hunnen så jeg
I gang, hannen flere gange.

Iagttagefserne er scrn fØlger:

5/6 - BO, Gjerrild Nordstrand:
lJ/sg. (i udkanten af ornrådet).

6/6 - 80, Gjerrild N,ordstrard:
I ø ? + 666sg. + I??R (undersøgt
inde i reservatet, hvor de 6{d
hørtes i en biotop med fugtigt
krat, rrest i udkanten, ud rnd kys-
ten, krattet på den anden side
blev ikke undersøgt.)

Med venlig hilsen
blf Danielsen
Kantorvdqet f82
8240 Risskov



LÆSER-STDE.

Lokal-Rapoorten.

^ Så skete det. - Efter manse
års hårdt slid, er vi nu ur Tå
date.^Er du hurtig, kan du sta-
drg nå at kØbe et sæt, bestå_
ende af }ok. rap'erne 26, dellI, 77, 78 og 79 for den røren-
de pris af 25r- kr. ved henvend-
else til Rapportgruppen, DOF Vi-
borgvej 29, Sooo Arhus C. Dead_line til.lot. rap Bo er d. 1.2.oo ( præc1st.)

Rapportgruppen.

Rustard ved Randers Fiord.
Rustand I - iagtaget ved kys-

ten nær Randers Fjords udrnunding
d. 11 maj 19?9. OÅrådets dominel
rende andefugl er på denne tid
af året, Gravand, og det var da
også i selskab med å af disse,
at Rustanden blev set. Ænderne
lettede fra en nysået kornmark
og kom lige hen over os, hyor-
ved farvetegninger og st@rrel-
sesforhold neI1em de to arter
fint kunne iagttages.

Det skal her kun kort nævnes
at farven på hele Rustandens un*
derside var.identisk med farvenpå Gravænsernes brystbånd og
størrelsen af de 3 fugle vai ens.

Efter at fugten havde passe-
ret os, fortsatte de i ak+iv
flugt nordpå langs stranden, ogpå intet tidspunkt virkede Rust-
anden svagere end Gravænderrre,
så den må uden tvivl have l_evet
lrit i Iængere tid.

Sent kuld af Grønbenet Rørhøne.

Herned en lill_e meddelse ornet usædvanligt sent kuld af Grøn-benet RØrhØne.

. D. -6. september, 1!Bo, så jeg
i en dam i Universitetsparken-i-
Ar:hus, 2 nyudklækkede kyllingeraf GrØnbenet RØrhØne. Giver iansig ti1 at regre efter, viserdet sig, _at-rugningen er påbegyrrdt
omKrlng d. tO. august, hvilket
er meget.sent. Et hurtigt opstagi de afmindelige håndbØ[er,-visEr
at lnan lender ti1 æglægning fraapril til ju1i, men ikke fia au-gust måned. Der er i dette tiffæl-
de-formentlig tale om et l. ku1d,hvilket sku1le være en sjældenhed.

Inidlertid skul_.)-e et l. kuld
Sunne være på færde noget tiC-ligere, forudsat at be[ge for-
ældrefugle overlever hele yng-
-Lesæsonen, og at der iØvrigt ik_ke er uheld undervejs.

^ {"e regner med en rugetid på
2o-dager og fØrste kuld-prirno-naj. Endvidere skul1e ægl-ægnineentil 2. kuld påbegyndes ca.*4 uIger efter at 1. kuld er klækket.

Jesper Tofft

SAMSøTUR.

Vi vi1, som noget nyt forsøge
a'D arrangere en fugfetur ti1 Sam-
sØ. Det bliver sandsynligvis ipinsen, der i 1tB1 faldei sarnmen
med Gru.ndlovsdag, d.v. s. tra 5r/6-BI - 8/6-8r. ruiån kan dog 1æ!-ges i forbindelse mea rriJti frim-melfartsdag, d.v.s. d,en Zg/5_BI _
)!/ )-.J!.

Knud E. Hansen
John R. Rasmussen



Turen vil foregå på cykel. Fbr-
geoverfarten Hou-Sælvig. Hvis man
ikke Ønsker at cykle til Hou' er:-+ ^+ +--^ rrussen. 0ver_UYU nruf 16u du ua6E L

natning på carnpingplads (værelser
kan Iejes ti1 vandrehjemspris)
og på vandrehjem.

Af lokaliteter, son vi har
tænkt os at bes@ge, kan nævnes:
Krage Mose, Nordby Gadekær (Grøn-
broget tudse), Nordby Hede (evt.
morgentur), Starms Fjordr Besser
Rev, Tranebjerg Mose (chance for
Pirol), Trane Mose, MØgelmose og
Brattingborg Skov (også chance
for Pirol).

Vi vil meget gerne hØre, om
der er interesse blandt medlem-
merne for sådan en tur, så hvis
du muligvis kunne tænke dig at
deltage, er du meget velkommen
til at kontakte en lederne al-
lerede nu, inden den videre plan-
lægning af turen.

Ledere: Hans Henrik Høj tlf.
o6-5214?2, All-an Janniche t1f.
06-11-2174 og Hanne M@I1er.

Hdring om det fremskudte diEe.

D. 14.1o.8o afholdtes der en
hdring om dette år ti's største
fejlprojekt. MØdet foregik i Na-
turhistorisk Museums lokaler på
Århus Universitet. J. Fog fra
vildtbiologisk station var invi-
teret i denne anledning' og det
var hensigten at han skul1e gi-
ve de rnange frennØdte mennesker
et indblik i de mange aspekter'
der Iigger i prestigeprojektet.

D0F- Arhus var repræsenteret
ved denne h@ring.

Resultatet var mildest talt
skuffende. Egentlig var det slet
ingen h@ring, men et envejsfore-
re-d T--^- +l å +; I -h/,ædmÅluI aE! e rlråEII u Iu u II -PYr 6Dniar
bagefter. Selve foredraget var
en tJrnd kop te. Der blev sagt
en masse; men a1ligevel var pro-
filen lav. Der blev b1.a. rem-
set forskellige ynglefugles an-
tal op. fra bmrådet, Dette er
selvfØfgeligt rart at vide, men
mere vigtigt forekoromer det mig,
at vide bl.a. følgende: DOF har
fremstiflet en rØd liste over
vore truede fuglearter. Hvilke



af disse fugle ber/res yderligt,
af projektet?. Findes der sta-
di-g andre lokal-iteter i land-
et, hvor disse stadis findes?.
Hvilken placering har digeom-
rådet mht. artsrigdommen af dis-
se?. m.m.

Det skaf dog bemærkes, at der
den efterfølgende dag var ar-
rangeret en exkursion ti1 det
Ødelagte naturområde ( vandalis-
me så det bat-ter) og der har
sikkert her været le.jfiehed ti1
at stille spørgsmåt(t).-Men af
hensyn til de, der pga. begræn-
set deltagerantal ikke,ikke-kun-
ne deltage, burde der have været
afsat mere tid den fØrste das.

Gabin

PRræNrNG.

. D"l lo. juli 1Pl8, iagttogjeg, i en kanaf ved Rømødærnning-
en, et blish@nsepar med 11 grav-
andeæl1inger.

Ællingerne er tilsyneladende
bl-evet præget forkert .de fØrste

dage og har således taget blis-
hønsene for deres foræIdre. Blis-
hønsene har så via ynglepleje-
instinkt tqqct æl'l insema ii 1 <i o
som cleres egne. De har måske rni--
stet deres egne unger.

Nytidklækkede ællinger og gæs-
linger forfader reden kort tid
efter klækningen, og de f@lger
da tæt efter rnoderfuelen i den
følgende tid. Nu visdr det sis
at det faktisk ikke er moderfiE-
1en som sådan, de føtger, men
sinpelthen den genstand, de f6r-
ste gang i deres liv har set be-
v-æge sig bort fra sig, og sonr
er over en vis st/rrelse. (Oet

. kunne for den sags skyld godt
, være en skotpjsæske i en snor
eller en stribet baclebol-d).

Man kender flere eksempler
på fe jl-prægning. Dyrepsykologen
Konrad Lorenz har så1edes gjoit
forsøg med pslinger, som han fik
!i! at fØJge efter sig. De betrag-
tede ham åbenbart som deres nodei.

: Litteratur: Hans I,ind, "Fuglenes
, adfærd", K. Lorenz,"På talsfod

med dyrene".
Hans Pinstruo
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NATUROVERVEJELSER.

Det er d. 12. juli 1!Bo.
Ved vestenden af Salten LangsØ
bor der en Rødrygget Tornskade-
fa:nilie i et rosenkrat ' der lig-
can I i oo on 'f.i I cn stor nraøt-
6c! rr6s vrr vvv+ r44bv

fuldt blorostrende hartoffelmark.
Med rnellemrum flyver tornskade-
far .en tur hen over katoffel-
marken og sætter sig i et li11e
+læ m6d rrrlqi of *i 1 iqotmerker-
ne.

Der kom en mand med en trak-
tor og en troml-er påmonteret et
I rho+ r.tr fre hrli I ko+ der sl aTt

en dampende sky ud ove:: kartof-
felrækkerne. 0g så spørger man
sigr Mon biern6 ttan ii'sPrØite-
væsken. Mon sprØjtevæsken er
giftig?.
Mon bierne ka'li'kartoffelblom-
sterne?.
Mon tornskader ka'l,i'bier?.
Mon ungerne ka' li' sprøitevæ-
ske?.
Mon sprØjtevæsken er giftig?.
Mon det er tilladt at sPrØjte
kartoffelplanterne i deres mest
udbredte blomstringstid af hen-
syn ti1 bierne?.

1.) 0nsdagr den 24. september 19Bo
bar der gennem Feltornithologen
annonceret et rnØde På Naturhisto
risk Museum' hvor Erling Krabbe
skulle fortælle om Sydamerikas
fug1e. Ved ankomsten til museet
fik rnan imidfertid den beskedr at
foredraget var aflyst' idet fore-
dragsholderen åbenbart havde mis-
forstået et eller andet og tro-
ede, at foredraget sku11e holdes
dagen efter. Nu er det selvf/lge-
lig bek:Lageligtr når der sker
misforståels€r1 llr€rl det kan jo ske
for os alle en gang irnel1em. Hvad
der er langt v'ærre er imidlertid
at man fØrst opdagede misforstå-
elsen k1. If den pågældende ons-
dag, da Hr. Krabbe (var det for
Øvrigt Erting?..) ringede og
spurgte, hvad tid han skulle kon-
me on torsdagen.. Ilvis ma'I affang-
ere fore.drag, må nan som minimum
sætte sig i forbindelse rned fore-
dragsholderen en uges tid eller
senest et par dage fØr foredraget
- enten telefonisk e1ler pr. brev

^- +^-Lrs^ ^;^ ^* hvornår fore- v5 rvrrryrv -16 uur,
dragsholderen ankommer' hvordan
han har tænkt sig at rejse, om han
skal afhentes på banegården, om
der evt. skal reserveres et hotel-
værelse osv. Man kal ikke blot
sidde med hænderne i skødet og
håbe på, at han skal dukke oP u-
rniddelbart fØr foredraget. Hvis
en foredragshofder trods alt bli-
ver forhindret i at komme, f.eks.
pga. sygdom, skulle det vefr
selv med ktn 2 U2 times varsef'
kunne lade sig gøre' at affang-
ere et afternativt foredrag.
T)an an dno cÅ manoa onn i -hho l oq-

er og fuglefotografer i Arhus'
at dette ikke forekommer unu-
ligt. Når man, som jeg bor kun
J minutters gang fra Naturhi-
storisk Museuml spiller det ing-
en ro11e at et foredrag aflyses 'bortset fra, at jeg havde gIæd-
et mig tif at hØre om Sydameri-
kas fugle. men vi kan simpelt-
hen ikke byde folk' son har kørt
helt fra Skive for at høre fore-
draget, at de blot kart vende om
og køre hjem igen' fordi der var
sket en misforståe1se.. Jeg tviv-

Hvad er der eaft med Århus-afde1-
insen?.

Efter i snar! et Par år.at ha-
ve fulgt D0Frs Århus-afdelings ar-
bejde og deltaget (Passivt) i mød-
er og arrengementer, kan jeg ikte
længere tie stille. Jeg vil På ing-
en måde angribe enkeltpersoner ned
mit indlæg' men det skul1e g1æde
mig hvis der kunne konne en debat
i g:ng - serrle her i bladei - om
hvordan vi kan forbedre foreningen.

Min kritik bygger på, at der 1er på, at de konmer igen en arl-
efter min mening er en total mangel den ga1g.
ge1 på organisation i vores af-
deling. De følgende eksempler vi1 2.) Hvorfor er der i øvrigt så
belyse problemet. få, der kornmer ti1 foreningens



'tøoeir på ttatuitristorisk Musåum?.
Er interessen her i Århus virke-
1ig så ringe I el1er hai man op-
levet begivenheder i lighed med
denr der lige er nævnt?. TiI Vi-
borg-afdelingens n@der i Skive
kommer der i gennemsnit Jo..
Lad os i fremtiden være fidt
flinkere ti1 at møde op. Skul-
le man måske indbyde offenflig-
heden gennem en annonce i Arhus
Stiftstidende?. Og nåske også
indbyde J.okale jagtforeninger,
der jo også råder over mange f
fugleinteresserede.

3.) Ifø1ge Feltornithologen 4,
1!8o blev der arrangeret en "Fug-
letur fra Skagen til Blåvand,
fredag d. fo. ti1 spndag d. 1P
oktober 198o". Et interessant
eksperiment, sefv om måske man-
ge på forhånd var udelukket fra
at deltage. IESte rnan viderer
viste det sig, at turen skulle
foregå i skolernes efterårsfe-
rie. Kunne man ikke overkomne
at ki.gge j. en kalender og finde
ud af at ferien ligger en uge
senere end her angivet?. Det var
måske samme sjusk-fej1, sorn gjor-
de, at Viborgvej var arrronceret
lukket den 1ll. oktober?.

4. ) For nytig deltog jeg i en i
Øvrigt udmærket bustur ti1 Fal-
stebo og de Skånske Søer. Som
optakt til turen blev der ind-
kaldt til en mØdeaften på Vi-
borgvej. Denne sammenkomst kom
i gang med tre kvarters forsink-
else, fordi lederne havde misfor-
stået hinanden. Der var forinden
udsendt en IiIle brochure med
praktiske oplysninger om turen,
nen datoen var forkert.. Nå, det
viste sig, at det blot skyldtes
genbrug af sidste års broehure.
Det blev i brochuren fastslået,
at kantinen ikke var åben om mor-
genen på færgen ti1 Helsingborg,
hvorfor man selv rnåtte rnedbrin-
ge morgenmad. På Viborgvej-mødet
viste det sig, at lederen ikke
vidste, om dette var sandt, ej
he1ler, hvornår nan kunne kom-
me fra færgen om morgenen i Sve-
rige. Disse er måske ubetydeli-
ge småting, roen det tager trods
alt kun et par minutter at ringe
til færgeselskabet og forh$re sig.
Cafeteriet var åbent om norgenen,
og frakørsel fra færgen kunne ske

49

kI. ?, hvilket klart fremgik åf-
en lille foLderr som kan fås på
ethvert rejsebureau. Hvorfor vids
ste lederne ikke besked?.

Jeg har forsøgt at pege på nog-
le eksemplerr hvor en smule orga-
nisation og p1an1ægning vil1e ryd-
de mange irriterende småting af
vejen. IVIåske burde jeg, der intet
har gjort for at forbedre situa-
tionen, ikke komrne ned en sådan
kritik. Jeg tror irnidlertid, at
der er nange, der som jeg hidtil
har været tilbageholden med at
tilbyde hjæ1p og arbejdskraft,
netop pga. det roderi, som til-
syneladende hersker i. foreningen.

Jeg er klar over, at der fore-
går andre ting i foreningen, end
de her næwrte. Men nu hnr iep
sagt rnin *"ni.rg. -H"åå oiJ""i"iz.

På gensyn - trods alt - på
Yiborgvej og på Museet.

Jens Eriksen
Holger Drachnannsvej J
Booo Århus C

"Nordjyllands fugle",
Billigt tilbud. Før 17o kr.,

nu 95 kr. .Betal 95 kr. på giro-
nr' 2 74 6J 12 og få bogen til-
sendt. E1ler afhent den selv
ti). 9o kr. pr. stk.

Anders Pape Md1ler
l,angelandsgade 22o st. tv.
B2oo Arhus N
Gironr. 2 14 53 12
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EXI(URSIONS-
REFERATER.

Ahd.23.8.8o.

&r feder + en deltaaer fra
Århus + en l-eder fra Odder. Jagt
på A1rØ, blæstr Krurnnæbbet Ry1e.
Tre kvarter omkring poldkrog.
KØrte med Ebbe op til Horskær
og Splidholm. Her var intet. Vi
prøver igen ti1 næste år' hilsen

Ebbe Teibel
All-an Janniehe &
deltageren
Christian Vuust

Nordivuand, 25-28 sep. 1980.

Turen startede fra Viborgvej
2), fredag d. 26. kl. 19.oo. Ni
deltagere og et folkevognsrug-
hhÅÅ måi+^ ^nwr Pu rtrgu us vP.

Turen derop gik godt ' og da
vi fandt Ørhage Naturcenter' fik
vi lidt at spise, og så gik vi
rl_L ro.

Næste morgen stod vi op kI.
6.oo, og tog til Roshage. Vi var
deroppe meIlem kt. /.oo og 8.oo,
og i den tid blev der bl.a. set:
Sortandr Ride, Snespurv 1r ],om
sp. 1, Dværgfalk og Storspove 1.

Derfra tog vi videre til fyr'-
haven for at kikke på småfugle.
Bagefter tog vi til Aggertange
og der så vi bla.: Al-m. Ryle I1f'
Tårnfalk I' Strandhjejle 6'
Spidsarrd,.$71 , Pibeand 2932. Rør-
høg 2' Taffeland loJ, 81å Kær-
hØg 1, Hjejle 1oo, Hvinand 1l'
1,i. Kobbersneppe 4, Kortnæbbet

tGås 14, Klyde 18, Musvåge 1,

Krikand 12J, Troldand 5r RØdben
1, Dobbelt Bekkasin Ir Lom sp.
1 og Flaningo 1.

Da vi kom hjem igen, blev der
resten af dagen observeret ved
@rhage Naturcenterl hvor vi så:
Lom -p. 2, Sortand 15, Sule 1 og
Gråmåge 1.

Af krybdg var der Markfirben
og Hugorn 4.

Næste morgen stod fire af os
op k1. 6.oo, medens de åndre
sov, fordi de havde været på
kro om aftenen. Mens de sov blev
der lavet hav-obs' som bød på:
l,om sp. 132, Sortand 35r en deI
Rider, Gråmåge 1, Hvinand 1,
Fldjlsand I og Strandskade 1.
Da de andre kom ud, spurgte jeg
A1lan om han ikke kunne finde
nogle stormfugle, men det blev
istedet en Suler to Dværgrn:åger
og en Aln. Kjove.

-- Senere t9S vi_tiI -Yejlern-e-.Her så vi bla.: Tårnfalk 2' Mus-
våge 2, A1m Ryle, Hvidklire,
Sortklire, Brushane, . Sangsvane,
Ll. Kobbersneppe' slorspove,
Dværgfalk 1r SpurvehSg, Grågås,
Hjejle, Krikand, Spidsand' Pi-
beand og Taffeland, men ingen
Vandrefalk. Herfra kdrte vi hen
på en pølsebar. Da vi vendte næ-
sen hjemad, kØrte vi lige forbi
Vejlerne igen, og nogle af os vil-
1e gerne have været henne og se
on Vandrefalken skulle være kom-
met, for vi havde masser af tid'
men lederne vi11e hjem. Vi var
på Viborgvej igen k1. 16.oo.

Flernming Lundberg
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Exkursionsreferaterne fra
Ialstebo-turen og_Tysing Fjord
har ll(ke været nulig at op-
drive. Disse udeladEs des-
værre, men redaktionen håb-er at der i næste nr. af
Søravnen viI stå tid-u om
disse exkursioner.

Red.
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SOM ORNITOLOGER OG ANDRE NATURELSKERE SIGER

MED EN KOWA
r KOWA PRISMEKIKKERTER r

Når De køber en KOWA prismekikkert
er De sikker på at få noget af det bedste
optik der {remitilles i Japan i dag.
KOWA leveres i 6 forskellige størrelser
som er velegnet til hvert sit formå1.

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

lysstyrke, rolig til s@ens folk.
10x50 Til fuglestudier hele døgnet.

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

ALTID TÆT PA

7x35 9x35 | 7x50 1 0x50

:lt+ziL15dr28j135c

FOR LANG GRATIS PRISLISTE

I KOWASPOTTINGSCOPE .
Den populære udsigtskikkert KOWA
60mm spottingscope, er udstyret med så

fin optik, at den, ved hjælp af en adapter,
kan anvendes som teleobjektiv 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 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:

?q4s 1_45q
25x60 | 1350

købes hos DANMARK' srøRsrE
, KIKKERTSPECIALFORRETNING

Med et KOWA spottingscope kan De be
tragte meget fjerne objekter som om De
selv var tilstede ganske få meter lra.
Ydermere kan De fastholde situationen
ved at påmontere Deres kamera, og så se
nere gang på gang opleve iagtagelsen som
fotos i ro og mag hjemme.
Ring til os og sp9rg, eller endnu bedre,
kik ind i vor forretning og få selv syn
for sagen.

Optisk' I m port no"",r K'NGEV; I;i'- fl|?ffT

Nu også med afstandsmåler.


