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Ornithologisk Forening
t)OF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med
afdelinger

over hele lmdet. For-

eningen er stiftet i 1906.
Foreningens formål er at fremme
kendskabet til og interessen for fugle

og at virke til beskyttelse først og
fremmest af den dmske fuglefauna.
Dette formål søges fremmet blandt
andet ved afholdelse af møder og
ekskursioner og udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer såmt
ved arbejde for at forbedre fuglenes
livsvilkår.
Indmeldelse sker ved henvendelse

til foreningens hovedkontor

eller

ved indbetaling af kontingentet på
girokonto 7 00 08 39, DOF, Vesterbrogade 140, 1640 København V, tlf.
(01) 3l 81 06. Det ordinære kontingent er 120 kr. pr. år, 80 kr. for ju-

niormedlemmer (under l8 år) og 40
kr. for ekstraordinære medlemmer
(modtager ikke foreningens publikationer, men kan deltage i mpder og

redaktion:
jean rasrnussen (ansv.)
allan janniche
karin wiirtz
hans henrik hØj
sats og layout:
al1a, jean og hanne duus
tesninser og træsnit:
pei delptrin- 37 ,34 ,36 ,46
henning persson 2o,2J.,24,32,45,
niels jørgen ventzel I8
gabin 40
ukendte 28,43
foto:
al1an janniche 9,13,55
ole blgh winther 33ø
hanne rnØ1ler 33n
john rasmussen Iz
deadline:

Z/81, l. sept.'udkom. nov.
1/82, I. feb., udkom. narts

ekskursioner).

Medlemmeme modtager gratis

Dmsk Ornithologisk

Forenings

Tidsskrift (2-4 hefter pr. år), Meddelelreme (4 gange pr. år) med oPIYSninger om møder og ekskursioner.
Feltornithologen (4 hefter pr. år),
Fugleværn (aperiodisk, som regel I
hefte pr. år), samt eventuelle lokalblade.

Lokalafdelingen i Århus Amt står

for de lokale amangementer, som
mnonceres i meddelelseme fra hovedforeningen. Alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens

møder og ekskursioner.

tokalafdelingen udgiver også bladet oSøravnen" to gange årligl i et
oplag på 700 eksemplarer. Bladet
sendeq gratis til alle DOF-medlemmer i Århus Amt. Medlemmer uoe nfor amtet kan tegne abonnement på
bladet. Det koster l5 kr. pr. år.
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Lokalafdelingens Fredningsudvalg har arbejdet hårdt med
mange sager i den sidste tid,
og de er refereret i bladet.

Iebeskyttelse, er det naturligvis fuglene det gælder. Men andet end fuglene har gavn af ornithologernes arbejde. Det komTrods det, at vi har opnået
mer også den @vrige del af naenkelte tilfredsstillende
returen til gavn. Tilsvarende har
sul-tater, bfiver arbejdet stafuglene g1æde af den naturbedig mere påkrævet. f disse år
skyttefsesarbejde de andre,'grøn- sker der en stadig 6de1æggelse
ne foreninger" udfører.
af østjysk natur. Vi må Lægge
pres på de ansvarlige instanser
I dette nummer af Søravnen
og gøre Dem klart, at DE alene
vil f kunne læse om meget af
har ansvaret for, om vi i fremdet natur- og fugfebeskyttelse
tiden har et element i Østjylland
som foregår i Århus Amt.
der hedder NATUR. Konsekvenserne for de ansvarliges holdningJørgen Bang er blevet interer til krompomier og hensynet
viewet, og gør rede for, hvortil de @konomiske interesser,
dan det er gået rned de sager
har vi endnu ikke set i den fulsom lokalafdelingen i 1978 indde udstrækning. Men delresultatbragte for det daværende Frederne er begyndt at indløbe.
ningspLanudvalg for Århus Amt.
AJ

DOF,

DOF

75 ÅR.

fejrer d. 15. oktober

1981 sin 75 år fØdselsdag.

relse af arbejdet.

På

dagen afholdes en reception.

Allerede nu er der kontakt
fremstil1er fugle. Kan vi arrangere udstillinger med hans arbejder,
vi1 vi, Fugleværnsfonden, blive d.oneret med de penge, som
indkommer ved salget af figure,

med en træskærer som

omkring weekenden 16.-19.
oktober arrangeres fest og exkursion for medlemmerne. Arrangernentet foregår i Kbh. og det
er så meningen at så mange som
muligt fra provinsen tager til
staden for at fejre dagene omkring dagen,

I98I er året hvor DOFrs

mål-

må være:

1981, jubilæumsåret, er året

hvor gamle hædderkronede aktiviteter atter er hentet frem i
lyset, bl.a. de mange studielejre i påsken.
Året 198I skal også være året, hvor DOF kraftigt markerer
sin existens og sine holdninger
omkring fuglebeskytt.else. I Iokalafdelingerne må vi være med.
i arbejdet og vi får brug for
vore 1oka1e medlemmer både åndeligt og fysisk.
Åndeligt med ideer og inspiration til arrangementer.
Fysisk til den praktiske udf@-

I000 nye medlemmer'
I00.000 kr ti1 Fugleværnsfonden,
for Århus afdelingen må det være 100 nye medlemmer,
10.000 kr til et 1oka1t område
for Fugleværnsfonden.
Del-tag lokalt i arbejdet omkring jubilæet, det vil gavne
DOF.

Tag kontakt med lokalafdelingen hvis du vil hjælpe. Adressen
er Bestyrelsen, DoF-Århus, Vi-

borgvej 29, 8000 Århus

C.

AJ.

Viknn
blive flere

-

men ikke
uden din
hjqtp !

Vi er mange i DOF
- snart 700(l! Alligevel er der masser af mennesker, der ikke
aner, at DOF findes! Hvad skyldes det?
Vi er ikke tilstrækkelig mange. Det kan vi aldrig blive. Hvert nyr medlem gør os
stærkere.

Men det er ikke nok at være mange. Vi må også være aktive. Vores styrke afhænger af arbejdet på lokalt plan. Der kommer flest mennesker i kontakt med DOF.
Og det er der, vi kan få kontakt med andre, der også vil arbejde aktivt for natur,
miljø og fugleliv. Men som ikke ved, hvor de skal gå hen.
Derfor må der overalt være nogen, der kan fortæfle om DOF. Nogen der engagerer
andre for fuglene. Nogen der udgør de aktive grupper og tager kontakt med andre.
Og nogen
er dig.
- det
DOF er helt
afhængig af din personlige indsats! Det er dig, der kan tale med dine
natur- og fugleinteresserede venner. Og hverve dem som medlemmer af DOF. Det
er dig, der kan deltage aktivt i lokalafdelingens arbejde. Tal med dine venner om
et medlemsskab af DOF.
Dine nye medlemmer kan tilmeldes på kuponen på næste side. Tilmeld dem nu!

I

I
I

Fglgende personer vil gerne være medlemmer af DOF.
til indmeldelse til

Send derfor oplysninger om foreningen og girokort
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BRABRAND SØ.

Og selv om eng-arealerne vest
for Brabrand Sø skal fredes,
Århus Kommune svigter Brabrand
kan landmændene i digelaget På
Sø, og den kommende fredning af
søen -er udvandet efter at landengene ved Constantinsborg fortmænd har fået 1ov til
at dræne.
sætte med at tørIægge området
og omdanne naturen til kornmarkÅrhus kommune svigter Brabrand er.
Sø. Komnunens interesse for den
verserende fredningssag begrænLandmændene i digelaget kræser sig til en byrådsbeslutning
ver en fredningskendelse uden
om at støtte udvidet fredning
forbud mod afvanding. Uhindret
af sØen. Ellers har kommunen
vil de have lov til fortsat at
helt overfadt sagen til Amtsfred- dræne og lægge engene under
ningskontoret. Til trods for at
plov. Og digelaget har ladet
Brabrand SØ ligger i Århus komfredningskontoret i Århus amt
forstå, at de viI rejse et stort
mune og er et fristed for kommunens borgere. Konmunens mangerstatningskrav, hvis fredningslende interesse for at bevare
kendelsen ikke imØdekommer deres interesser.
og sikre området irriterer amtet, som føIer, at de alene skal
have slæbet med en sag, som ÅrUdsigten til en direkte konhus kommune burde tage sig af
frontation med de lokale landeller i det mindste være involv- brugsinteresser har fået Fredningskontoret til at acceptere,
eret i.

Ny fredning af Brabrand
Skrumper ind.

SØ.
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at en stor del af området afvandes helt og opdyrkes. Det
betyder, at landmændene kan d.etail-dræne de områder, som de
allerede er i fuld gang med
at tør1ægge, og at kun en begrtlnset del- kommer ti1 at ligge
tilbage som egentlige vådornrå-

Derfor bliver det forslag til
en udvidet fredning af areal_erne omkring Brabrand SØ, som amtet fremsætter om et par måneder, ikke så omfattende som oprindelig antaget. Som lederen
af Fredningskontoret, Jørgen
Bang, udtrykker det:

-Det, der er kornmarker, skal
fortsat være kornmarker, og det,
der er vådområder. skal- fortsat
være vådområder. De eksistererLde kær, moser, merqelgrave og
enge vi1 vi forsøge at fastholde som våddmråder.
Men kun forsøge. For på Fredningskontoret er man klar over,
at de egentlige vådområder let
kan komme ti1 at lide under den
dræning, der foretages på de
tilstødende arealer. Lj-gesom
landmændene vj.I kunne søge antsrådet om at få lov til at dræne yderligere.

Kort fra "Nye fredninger i Århus Arnt, Arntsfredningskontoret ".

Sort: Existerende fredning.
Skraveret: Det udviddede fredningsforslag.

9

øverst: Nyligt (feb-narts 1981)

detaildrænede arealer indenfor
det udviddede fredningsforslags-

onråde. Billedet viser ensen uniddelbart f. ConstantinsSorg.

nederst: RØrskovsonrådet uniddelbart vest for Sdskoven. 0nrådet bevares i dets nuværende
tilstand, rnen ovennævnte detaildræning vil bevirke at jordbunden også her bliver rnere tør.
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GAMMEL DOF SAG.
Et praj fra Dansk Ornithologisk Forening i Århus amt satte
i 1978 de lokale fredningsmyndj-gheder igang med at se nærmere
på forholdene omkrinq Brabrand
Sø. Foreningen gjorde det daværende Fredningsplanudvalg opmærksom på en række forhold, der
enten allerede havde @delagt naturværdier ved sØen, e11er som
var godt på vej ti1 at forringe
området yderligere,
Det drejer sig blandt andet
fabrikation af græsplæner på
et område vest for Søskovvej.
Her var et engområde med pilekrat og et frodigt fugleliv
drænet og ryddet. Århus kommunaLe skovvæsen havde også hærget
Iangs sØen. En højstanmet bøgeskov - Iige op til Brabrandstien
- var fældet. Samme skæbne var
overgået aIle bøgetræerne i et
andet område ved stien. Her skulle der skaffes plads ti1 nogle
parcelhuse. Endel_ig var JME igang med at bygge en snes kædehuse. Kun ca. 2om. fra stien.
om

set fra at nogle træer blev skånet, fik fredningsplanudvalget
aldrig svar på den henvendelse.
Alvorligt blev den heller ikke
taget: i januar var de kormunale motorsave igen igang ved
Brabrand Sø. Denne gang i SØskoven. Lige op til tilhol-dssedet
for en halv snes Skovhornugfer.
Også denne gang faldt en række
gamle bøge.

Produktionen af græsplæner
ophørte senere. Dog kun for at
området kunne bfive fuldstændig
tørlagt og tilsået med korn.
Med udgangspunkt i den konkrete sag begyndte Fredningsplanudvalget at arbejde med p1aner om at udvide fredningen omkring Brabrand Sø. Efter planen
skulle en udvidet fredning omfatte de vigtigste arealer omkring Egekrattet oq D@de Å, områderne vest for søen samt forlængelse af Brabrandstien, helt
ud til Jeksendalen.

oplyser Jørgen Bang:
Sket var sket. Men Frednings-Disse problemer skal nu beplanudvalget opfordrede Århus
handles af en intern arbejdsKofiununale skowæsen ti1 for frem- gruppe, der består af medarbejMen

tiden at gå lidt mere forsigtigt
at tage hensyn
til andet end skovdrift. Bort-

tj-Iværks og tit

dere fra vand.væsnet og fredningskontoret. Arbe jdsgruppen
skal undersØge problemerne om-
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kring oprensning i søen, hvordan det er muligt at få styr på
den forurening, søen får ti1ført fra DØde Å, og den skal tage stilling tiI, om søens store vandareal skal opretholdes,
eller gro ti1 med rørskov. Sejladsen på sØen bliver derfor også et problem' arbejdsgruPPen

skal beskæftige sig

med.

Da gruppen endnu ikke er kom-

met igang, kan JØrgen Bang endnu

ikke oplyse i hvilken retning, arbejdet konmer ti1 at

Selv om Brabrand sø i plan1æ99er-jargon går under beteg-

nelsen "et nærrekreativt område", har Århus kommune ikke vist
megen interesse for søens fort4
satte skæbne. Det er kun blevet til en principiel tilkendegivelse fra byrådet om, at man
støtter en udvidet fredning af
søen. Ikke noget aktlvt fors@g
på at beskytte søen. IfØIge
naturfredningsloven kan kommunen
rejse fredningssager. Men. det
overlader den tilsyneladende
til amtet. Også selv om Brabrand sØ er et fristed for
kommunens borgere.

ENDNU EN.
På samme maåde er
med slam-problemerne

det gået
i Kysing
Fjord. Også denne sag blev
rejst af DOF. Også i 1978. Og
siden er der ikke sket noget
i sagen, der ganske enkelt består i, at fjorden er ved at
blive kvalt i s1am, fordi
vandgennemstrømningen er a1 for
langsom - a la Ringkøbing Fjord.
Dog er der nedsat en arbeidsgruppe.

- Jeg har flere gange under-

skrevet rykkere i denne sag, siger Jørgen Bang. Det har været
svært at få sagkyndige udta]e1ser og materiale fra arbejdsgruppen. En af forklaringerne er mangl-ende ressourcer ti1 arbejdet, men vi har
bestemt ikke glemt sagen. Engang i foråret skal vandvæsnet
foretage en række undersøge1ser, der vil komme til at danne
baggrund for det videre arbejde.
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3 ÅN UNDERVEJS.
Korrespondancen mellem

Fredningsplanudvalget var sag-

DOF

og Fredningsplanudvalget var
hyppig I 1978. Et af brevene

en ligeså klar: affaldet skulle
fj ernes .

drejede sig om Bjerregrav Mose,
der var ved at blive ti1 en losseplads. Små og store affaldsdynger var efterladt i mosen.
IaIt en halv snes stykker. Foreningen kaldte det vanrøgt. Sagen var klar: overtrædelse af
naturfredningsloven. Fredningsplanudvalget lovede at gøre
noget ved sagen og udbad sig en
ioriiaring hos kommunen. For

affaldet (og lidt mere
Iigger
til)
der stadig, og
for
først
et par måneder siden
fik Fredningskontoret det
Ønskede svar fra konrnunen. Så
nu er der ved at komme reallteter i sagen. Efter tre år.
På Frednlngskontoret erkender
man, at arbejdsgangen er for
Men

langsom.

Sådan ser det ud i Bjerregravnose idag (rnarts 1981). Bi11e-

det taler for sig selv.
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ÅEN UDEN VAND.
Den ekstreme fattigdom i

Giber Å er også en af de sager,
der har været omkring Fredningskontoret. Derfra er den gået videre ti1 amtets udvalg
for teknik 09 miljø, der imidlertid først ønsker nogle videregående undersøgelser, lnden
det tager stl11ing. Udvalget
har valget mellem to løsninger: at forsyne åen med vand fra
Sti1ling sØ eIler med grundvand
i den tørre sommerperiode.
Jørgen Bang forklarer,

at

man er betænkelig ved at lede

vand over fra Stilling

sØ,

der er forurenet med spildevand fra de omkringllggende
byer. Hvor forurenet søen er,
kan Skanderborg konunune og Århus
a.Bt dog ikke blive eninge om.

På den anden side er man heller

ikke begejstret for at pumpe grundvand op, da det er en
begrænset ressource.
Dette dilenma er også
udtryk i fredningskontorets noget lakoniske
indstilling
til udvalget for
teknik og miljØ: "Giber Å bør
fortsat have vand og vand af
en tilstrækkelig god kvalitet.,'
korunet til

Så noget tyder på, at Giber
Å først får slukket sin tørst,
når amtet har fundet ucl af,
hvad tilstrækkelig god kval-itet er, og hvor beskidt
vandet i Stilling Sø er.
Ro1f.

Skal Giber Å stå

uden vand til

som-

Parti fra den nedre de1 af åens udIøb.
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DE TRE
SMA SøER.
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Om ind-

lægt, kommer her ved vintertid
en række forårsobservationer,
foretaget ved 3 små søer' beliggende mel.lem GelleruPParken,

Holmstrup og Bispehaven ved År-

m., men det meste af arealet er
bevokset med hØje græsser' siv,
star og pileurt samt en del
dunhanrner og iris. Desuden er
den omgivende bredzone bevokset
med hØje græsser og urter.

hus i 1980 (se figur.).
Søerne ligger aIle'

af foråret. Når den er størst
dækker vandarealet ca. 40 x 30

hvor

landbrug endnu strækker sig ind
meflem boligkomPlekser, og de
er derfor delvis omgivet af
kornmarker, men de er alligevel
af tre forskellige tyPer.
Den første sø (nr. 1) Iigger
nærmest På et rud.erat fra tid-

Sø nr. 2 er dyb og uden bredzone. De ca. 60 x 50 m., som

den dækker' er omgivet af et

smalt bæ1te bevokset med dunhammer, pindsvineknop, kogfeaks
og dueurt, mens der i den ene
ende er en tagrørsbevoksning.
Vandfladen er uden bevoksninq.

en omkring bygningen af de sid-

ste blokke i GeIIeruPParken.
Den er tawandet og mere end

3/4 af den t@rrer ud i løbet

Den sidste sø (nr. 3) er

som
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den fØrste lavvandet (areal ca.
50 x 40 m.) 09 vandstanden fal-d-

er en del i løbet af foråret.
Bredden udgøres af et 3 - 10

m,

bredt oppløjet bælte, der er
dækket af spredte lave græsser ogf pileurt, mens der i
vandkanten og på en del af vandfladen vokser skeblad, pileurt
og dunhanmer. I den ene ende
dækker et pilekrat med undervegetation af padderokker vandet.
De sete fugle er opstillet
i tabellen. Jeg har desværre ikke konsekvent noteret, i hvil-ke af de tre søer jeg gjorde
de enkelte observationer' men
de fleste fugle er set i den
tredje sø. Her kunne Vibeunger der var udruget på bygmarken,
som omgiver søen - Præstekraveunger 09 Blishønekyllinger og
æ11inger uden vanskelighed fourragere. Det var også her Mudderklire, Vipstjerter og Knopsvane
blev set. Ved den anden lawandede sØ (nr. 1) var det de mindre fugle som Rørsanger, Tornsanger og Tornirisk foruden Agerhøne, der havde taget ophold,
samt 2 par Viber fØrst på sæsonen. Her var der i fjor ellers
både Stor Præstekrave, Gu1 Vipstjert og cråand, men p.g.a. kom
munalt garagebyggeri er området
indskrænket (og drænet?), idet
en ]ille dam ved siden af sden
nu Iigger under garagerne. Den
dybe sØ er den fuglefattigste
med kun et par Gråænder, samt

Rørspurv og Rørhøne. Det må
dog nævnes, at et par Knopsvaner i 1979 fik 5 unger på vingerne

.

det ses giver de tre søer eksistensmulighed for mange
forskellige fugle, men desværre er der fare for, at søerne
ikke vi1 blive bevaret. Såtedes
er der som nævnt allerede forsvundet en sø, mens der i L977
blev gjort et forqæves fors@g
på at opdyrke den fuglerigeste
(nr. 3). Det mislykkedes heldigvis. Den sø som i dag er i
umiddefbar fare for at forsvinde, er den fØrste på ruderatet,
for det kan ikke forventes at
stykket kan ligge uplaneret hen
i aI eviqhed.
Som

Af andre farer, som truer
fuglene kan nævnes I@sgående
hunde. De er mulig (og sandsyn1ig) årsag tj-l manglende svaneyngel, samt den lave vadefugleproduktion. Legende børn udgør
selvf@IgeIig også en fare, men
den er acceptabel, når der ligger både skole og børnehaver umiddelbart op til søerne.
Dette være skrevet som en
opmuntring og opfordring tiI and.re om også at holde @je med de
små pytter. Selv om det ikke er
de sjældne arter, som ses, er
de alligeve] ganske interessante.
Henning Ettrup.
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par
par

1

par(l+2 un.
par (5 un.)

1
7

i

5

I

TopIærke
Sanglærke

I

+

+

9

Landsvale

10

7

Gråkrage

I

A11ike
Husskade

2 par

Rørsan9er
Tornsanger

Engpiber

Hvid Vipstjert
Gul Vipstjert

+

I

I
2

Stær

2 par

3

Tornirisk

10

5

Rørspurv

+

2 par

tiste over ale registrerede arter i foråret 1980.
+ angiver at arten er set, men antallet ikke noteret.
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tangsom lyner man teltet op
stemnings-histoat
det
er
forsigtigt ud. Luften
oplevelse
kikker
og
rie,
gå en tur i det tidlige daggry er køIig og den gråhvide tåge
en forårsmorgen, endnu inden men- hænger endnu over græsmarken,
så kun den øverste halvdel af
neskelig støj og færd.en, overdøver naturens egen morgensang. skoven kan ses. Derude i tågen
kan lige skimtes fire mørke Pletter, der bevæger sig langsomt
hen over græsset. RådYrenen,
Indledning.
dem der hele vinteren har gjort
Hvert forår, når sneen er væk sig tilgode med mine grønsagfer,
og når trækfuglene er vel ankom- og til hvem jeg i dyre donme
met til landet, flytter jeg med har købt hø og roer- Men hvad'
telt og sovepose ud på græsplæ- til gengæ1d er de nu blevet så
at de ikke længnen, for der at sove ind ved 1yd-tillidsfulde'
når
de ser mig komflygter
man
en
ere
som
fuglesang,
en af den
de stille oq
nej
nu
traver
me,
venlængsel
har
Iang vinter med
hvor
over
ti1
skovkanten,
ikke
slet
roligt
tet på, og som man nu
med
holder
og
står
de så
øje
kan få nok af.
hvad man foretager sig. Med kikkerten i hånden går man ind i
Man ligger med tukkede Øjne
skoven. Tyve meter frem, og så
og lytter til de smukke f1øjte
toner fra en Broget Fluesnapper, stop op og lyt, det er en god
der må sidde et sted lige i nær- måde at gå ture på, nok er den
heden. Nattergalen forsØ9er for- Iangsom, men man får til gengæId
gæves at overd6ve de nylig våg- en masse at se og høre, ting og
sager som let kan overses, hvis
nede dagsangere, der i blandet
kor stemmer i med voldsaom kraft. man går for hurtigt frem.

Her en Iille
om den

Man løfter armen og ser på uret, kvarter i fire. SkaI man
ta'en time-mere eller skal man
kravle ud af soveposen?. Fuglestemmerne afgør sagen. Det
at gå en tur så tidlig om morgenen vil altid byde på oplevelser. oplevelser mange mennesker kun når gennem naturfilm,
men som er helt anderledes vidunderlig når man selv er ude
i den morgenfriske natur.

T.i
.LL

t hdirp
LTPJLV'

ef efwkke fra

skov-

stien, står en fasankok med h@jt
tøftet hoved, som om den fornemmer at jeg er et sted i nærheden. Langsomt. meget langsomt bevæger jeg mig hen imod den. Med
andre ord, jeg udsætter den for
et langsomt voksende Pres. Fasanen, der mærker at jeg kommer
nærmere, vil så i de fleste tilfæIde benytte sig af "krybef1ugt",
hvilket vit sige at fasanen snlg-
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fire,

fem, seks' sY)ryYYV, det

1er den utrættelige

sYvtæ11er'

ieulspurven.
Solen er efterhånden nået
over trætoPPene, den råkolde

oP

morgenluft vit snart blive afløst af varhe, tågen nede ved
bækken hænger stadig som en dYne, en meget våd og kJ-am dYne
lder forhindrer mig i at se skovlstien på den anden side af åblningen. Jeg håber i mit stille
sind, at tågen snart vil lette,
så jeg i min kikkert kan holde
er sig lyd1Øst afsted med nedduk-øje med den skovsti, som jeg
ket hoved. En forskrant Fasan ved Mikkel bruger som sin nordvil, når den flyver op udstØde grænse og hvor han er at møde
advarselslyde, disse alarmering- hver morgen, når han er ude for
er vi-l bevirke at skovens andre at markere sine -grænser- med
dyr vi1 udvise større agtpågiv- et strint urin.
enhed, og dermed vJ-t mange af
Pludselig lyder ovre fra
de opleveJ-ser man havde håbet
tågen et højt brøI, sombliver
på, være gået af fløjten.
efterfulgt af en række korte
Et stykke frem er d.er en stor brøI samt lyden af et dyr, der
lysning, som jeg med stor forsig-brager gennem skoven. Det kan
kun være den gamle råbuk, hvis
tighed, nærmer mig, for så at
kraftige brØ1 har skræmt mangen
stille mig op på en 1ille udsigtshØj, hvorfra man kan over- en spejder ud af skoven ved nattetide. I tågen er det umuligt
skue en stor del af åbningen.
En 1il1e fugl letter fra et
at se hvilket drama der udsPil-birketræ oE flyver skråt op i
les derovre, men måske er den
luften, a1t imens den synger for "gam1e" ved at jage en anden råfuld hals, for derefter syngbuk ud af sit område, eller måpå
davj-nger,
at
og
stive
ske har den gamle råbuk fået Øende
je på Mikkel, der jo plejer at
1e ned og lande i et grantræ'
passere
der forbi om morgenen.
Skovpiberen. r samme træ sidder
en'anden lille fugt, ned et meget gult hoved og hvj-s sang er
I kikkert er der kun tågen at
så let at kende, en, to, tre,
se, så det hele bliver kun til
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gætterier. Turen fortsætter i
samme langsomme tempo forbi
nogle egetræer, hvor en TræIøber er travlt beskæftiget med
at finde føde. Solens varme strål-er får langsomt, men sikkert
tågen til at 1ette, så at der
igen bliver uhindret udsyn ti1
alle sider. Da jeg når frem til
"TroldhØj", en lille høj med fe]n
store træer, rettes kikkerten
op mod trætoppene, for der midtvejs oppe, at få øje på Tårnfalken, der for @vrigt i dette træ
har en af sine faste udsigtsposter. Forsi.gtigt går jeg j- dækning bag en busk, hvorfra jeg
uden at forstyrre kan studere
denne smukke rovfugl.
Når man så sidder der i det
dejlige solskin, omgivet af sYng-r
ende småfugle, med en fornenunefse af at være helt a]-ene, afsond-,

ret fra menneskets tåbelige verden, så har man oplevet et af
de skØnneste Øjeblikke. Det Øjeblik der får een til at fØle i
sig i et med. naturen, som et dyr
blandt dyrene. Det øjebl-ik hvor
man si.ger til sig selv at naturen skal bevares, bevares for
enhver pris.
Lyden af st@j når mine Ører.
Tårnfalken, der før sad så roligt og skuede ud over engen,
er nu blevet tydelig foruroliget. Evilket kunne tyde på at
lyden må være kommet fra et sted

i nærheden af hØjen. I

samme se-

kund jeg rejser mig op og derved

bliver synlig for Tårnfalken,
går den på vingerne, samtidig
med at den udstdder sit varselsfor så derkal-d ki-ki-ki-ki-ki
efter at forsvinde ud over engen. På listesko nærmer jeg mig
hØjen, for om muligt der at finde årsagen til denne tidt besynderlige støj. Først da jeg når
helt frem ti1 den, får jeg øje
på "stØjkilden", en kragefæIde
hvori der sidder en noget forpjusket og skr€gnt krage. Sikkert en ungfugl, som endnu ikke
har lært at tage sig i vare for
disse "fuglevenlige" indretninger, som jægerne gør brvg af når
de vil beskytte naturen, ak ja.
I sarune nu jeg bevæger mig
hen mod fælden, begynder krag-
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en helt panikslagen at flagre

rundt i buret I et forsøg På at
undslippe. Hurtigt når jeg hen
tll den, for nu er det om at få
den ud inden den kommer alvorligt
ti1 skade. Det at fange en vild
krage i et bur, kan være en lidt
smertelig affære. For hver gang
man får hold på kragen, bider
den siq fast i hånden og klemmer til, men til sidst lYkkedes
det dog at få hold i fYren, eller også var det omvendt. Men
ud kom vi da, og efter et Par
advarsler om kragefælder og andre menneskskabte uhYrligheder,
fløj kragen ud ti1 den frihed,
som den så nær var blevet frarØvet;

et rovdyr, der uden tvivl må føle sig meget genert af Vibens
skrig og de mange hvirvlende angreb hen over dens hoved.
Endnu en Vibe indfinder sig,
måske opildnet af den fØrste
Vibes høje skrig. Det formodede

rovdyr, der nu angribes af begge Viber, der med dødsforagt og
hØjt skrigende kaster sig over
den, har ti1 sidst fået nok af
denne luftakrobatik. Ti1 trods
for at rovdyret er skjult i det
hØje græs, kan man på Vibernes
styrtdyk let f@Ige dens kurs gennem græsset, helt over til skovkanten. For først da oPgiver Viberne deres forfølgelse, og sikkert til stor lettelse for den
stakkel, der her er bfevet sat
på porten.

Fra TroldhØj går turen videre ad små skovstier ned til sØLyden af motorsav inde fra
en, hvot de Toppede LaPPedYkkere
qang
med
deres
skoven, minder mig om at der
er i fuld
Parside
også er andre måder at bruge
ringsspil. På den modsatte
naturen på, 09 ti1 stor skade
af s@en, flyver en stor sort
sky af Stære rundt, o9 hØjt over for de mange ynglefugle, hvis
dem svæver Musvågen på udkik ef- reder jo ikke er fredet i Yngter morgenmad. Den tålmodige Fi- letiden.
skehejrE er også mødt op, og ved
Motorsaven mj-nder rnig også
med kikkerten at føIge rørskoven rundt, vil man opdage at ik- om at klokken er slrv' Godt ti1ke bare en, men hele seks Fiske- freds med morgenturens oplevelser, og med en mave der råber
hejre står langs rørskoven og
fisker. En vibes gentagende styrt-på mad, vencles næsen hjemad,
til et stort og velfortjent mordyk og den hØje ki-o-i, fanger
genbord.
opmærksomheden. Det er tydeligt
at se på vibens adfærd, at der
B j ørn tlolmsk j old .
i det hØje græs må befinde sig
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JULETÆLLING 1980.

juletæ1Iing
i Århus amt, der blev afviklet
søndag d. 28. december l98o'
fik den dårligst tænkellg optakt. Gennem Søravnen (nr. 2,
198o, side 43-44) blev amtets
ornithologer opfordret tiI at
deltage. Trods gentagne forsikringer fra redaktionen nåede
Søravnen 2 imidlertid ikke at
blive sendt ud fØr tælledatoen.
Da vi efterhånden blev klar over
dette, sendte vi i hast indbydelser ud til 20 ornithologer
i amtet, hvis adresser vi
kunne finde-i Søravnen el1er
Feltornithologen. Det gav nogfe
få henvendelser.
Den 1. årlige

årsag til, at
de 3 hold, som havde lovet at
dække Brabrand sØ, Funder Å og
Fussing s@, ikke nåede at kom-

Måske var vejret

me ud.

Vi blev ialt 11 tællere, som
trodsede det barske vejr På 1o
forskellige lokaliteter i amtet, og undertegnede skal her
bruge lejligheden til at takke
dem, der var med. Da så få lokaliteter blev dæl'-ket, kan resultaterne opføres i tabelform med
sammenligning med sidste års
forsøgfstælling (se Søravnen 2,
198o, side 43-44)
Områder:

I. A1rø + Lerdrup Vig (Allan
Janniche, 9.o5 - f1.15)
en smuk og frostklar dag med stil- 2. Horskær + Kalsemade Rev (Lars
le vejr og masser af sol, men
P. Johansson, 9.15-1o.3o)
på tælledagen om sØndagen havde 3. Mågeholm, Splidhotm Bro, Søby
vi blæst fra morgen til aften.
Strand og skov (Allan Janniche
Vejrmæssigt set var vi også
uheldige. Om lørdagen var det
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Konmentarer til

resultaterne.

Det må fØrst bemærkes at materialet er for lille til, at
man kan drage nogle vigtige konklusioner fra det; men fØlgende
kan dog siges. Bjørn Holjnskjold
nåede i Skivholme Skov - Lading
s.t flokålifpf nr- 5) flest arter (32), mens Kysing Fjord (Iokalitet nr. 4) gav flest fugle
(3121), heraf Gråand 2000. Af
mere usædvanlige arter kan nævnes HvidØjet And ved Moesgård,
tre arter vadefugle kan nævnes
ved lokalitet nr. 3 og EngPiber
på to Iokafiteter (nr. I og 4).
Det blev en rigtig "Musvi.t-dag"
med ikke mindre end 250 stk. I
f2.oo - 13.50.)
forhold hertil blev der set få
4. Kysing Fjord (Jens og Oluf
individer af de andre mejsearNyborg, Hanne og Jens Eriksen ter. Flere arter, som man måtte
13.3o - 16 .oo)
forveksle, blev ikke set ved den5. Århus Havn (NikIaus Tångeberg, ne juletælling: Li1le LaPPedYk14.oo - 15.30)
ker, flere dykandearter, Lille
6. Skivhofme Skov + Lading sø
Skallesluger, AgerhØne, NatugIe,
(BjØrn Holmskjold, 9.3o-l5,oo) Skovhornugle, Grønspætte, Top7. BirksØ Knudså, Ravnsø (Jens
mejse og Kvækerfinke. r,ilIe
Kirkeby, kl. 14.oo-I5.oo)
Sktllesluger har sikkert været
8. Moesgård (Jens og Oluf Nyborg ved Kysing Fjord, men her har
Hanne og Jens Eriksen nok det dårlige vejr spillet
'
9.oo-l2.oo )
ind. Det må bemærkes, at der
9. Risskov (Niklaus Tångeberg,
var meget få af vore normale
11.3o - 14.oo)
vintergæster blandt småfugIene.
to. H. Drachmannsvej 5, foderbræt Der blev således ikke iagttag(fris og Nielse Jakobsen.)
et Silkehale, Kærnebider, Gråsisken, Bjergirisk, Lille Kors. \Ii ndra+\/aira#
nå f'l
I aÅådah
næb og Kvækerfinke.
ning SV, Vj-ndstyrke 3-4, SkydækTotalen blev ca. 7709 fugle
ke (o-8) 8, temperatur 2-50, Nedfordelt på 58 arter,
b@r: regn hele dagen.
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Hvad med fremtiden.

Vi må erkende, at juletællingen ikke fik det omfang, vi
havde håbet på: men det måtte
vi naturligvis vente, da SØravnen ikke nåede at blive udsendt før tælle dagen. De af
os, der deltog i tællingen, var
imidlertid enige om, at vi havde haft en fornØjel-ig dag, og
at vi vil1e forsøge igen næste
juI. Resultatet af tæIlingen
blev forelagt på foreningens
generalforsamling på Naturhistorisk Museum den 28. jan, og her
bl-ev tæl1ingen bakket kraftigt
op; ikke mindst af Kjeld Hansen,
som er en af redaktørerne af det
nye blad "Fugle". Vi besluttede
at give et sammendrag af nærværende artikel i Fugle nr. 5, der
udkommer ca. 1 december l-981.
Der vil samtidig være en opfordring ti1 alle 1æsere af Fugle
til at deltage i jul-etæI1ingen
1981, ligesom der vil blive
vedlagt en optæl1ingsliste. Der
vi1 også komme en opfordring i
efterårets nulnmer af Søravnen.

Da der imidlertid

er opstå-

en misforståelse, og da redak-

tionen er kommet i miskredit,

Er der nogle kommentarer el-1er sp6rgsnåI, ]nører vi gerne
fra jer.
Hanne og Jens Eriksen
Holger Drachmannsvej 5
8000 Århus C.

anseer vi det for rimeligt at,
følgende kommer frem:
Redaktion af de ordinære num-

re af Søravnen har intet med
at gøre. søravnen
2/80 Ie allerede klar til afsendelse fØrst i december,
men pga. årsager, nævnt i referatet af Generalforsamlingen
d. 28 jan. 1981, side 26, udkom det ikke fØr i januar 198I,
særnurnmeret

desværre.

red.
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SJÆLDEN NATUR
FREDES.

Vandplanten Lobelia'

Fæ1lesnævneren Lobilialsder har de fire sder efter vandplanten Lobilia, der giver
søerne et meget forfinet og
specielt økosystem. Ting*
dalens søer er reminiscenser
Det er de fire klarvandede
fra istiden: dalen er en tunnelLobiIialsøer, Rævsø, Grane Lang- dal, og de fire søer er oPståsø, Kalgårdsø og KongsØ i Ting- et i dØdishuler, som isen har
dalen ved Silkeborg, det drejer
efterladt på dalens bund. Tidsig om.
ligere fandtes disse søer over

Lige i sidste Øjeblik bliver
en absolut sjæIdenhed i dansk
natur fredet. Endda et stykke
uberørt natur.
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det meste af landet, I dag er
de en sjældenhed, der kun findes i landets få uopdyrkede
og næringsfattige egne, Trods
deres l-idenhed i antal er Lobialsøerne meget truede af
forskellige indgreb. Ikke mindst
mennesker - eller såkaldt udnyttelse ti1 rekreative formål - udgør en virkelig alvorIig trussel. Specielt badegæster. Fordi de tramper bundvegetationen ned.og dermed
@delægger livsnerven i søerVi1 man se, hvordan et ufor_
urenet og uspoleret dansk
vådområde ser ud., er Tingdalens
søer anskuel-sesundervisning.
Derfor er søerne da også karakteriseret som "videnskabeligt
interesseområde af alIerh@jeste karat" og I Århus amts
forel@bige forslag ti1 regionplan som "særligt bevaringsværdige områd.er, der bØr have
reservatstatus. "
Da kun. to af søerne er fredet, vil Århus amt forsøge at
leve op til disse krav ved at
rejse en udvidet fredningssag
for s@erne. Stærkt tilskyndet af Naturfredningsråd.et og
Danmarks Naturf rednings f orening, der ikke mener, at den
hldtidige beskyttelse er tilstrækkelig.

Efter forslaget skal der
være en beskyttelses-zone
på 3oo-4oo meter omkring søerne. Bortset fra nogle enkelte undtagelser skal der i dette område 1ægges restriktioner
på erhvervsudnyttelsen og den
rekreatj.ve udnyttelse. Dailnarks
Naturfredningsforening er dog
ikke sikker på, at den nye
fredning bflver tilfredsstillende. Foreningen frygter, at man
som led i den almindelige "salamitekni-k" vil- tiflade badning i den ene af søerne for at
få fredningen til at gå igennem. Men at dønme efter en artikel i det sidste nurnmer af
Naturf rednings f oreningens b f a-d
"Natur og Miljø" vil foreningen ikke acceptere en sådan IØsning. Man kan derfor forvente
at Danmarks Naturfredningsforening vil være parat til at indbringe sagen for Overfredningsnavnet, hvis de fire sØer
ikke bliver omfattet af et
totalt badeforbud.
Endnu en sØ står på fred-

ni.ngskontorets liste

over komfredningssager. Der er
Brørup Langsø. Her er det søens
breder, der skal beskyttes. Endelig skal "plejeplanen" for
den sydlige del af Mols Bjerge
følges op med en fredning.

mende

gec.
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FRE DNI NGSUDVAL GET.

REGroNsPrÅN 80

Der planlægges en udbygning
af nuværende solunerhusområder
i Sj@ruP oq Ualbyhøj. Det er der
Sagen startet 30,/10-80.
gjort indsigelse imod, med den
fndsigelsen går på de rekrea- begrundelse, at disse områder
består af strandenge, 09 en stigtive områder: Udflugtssteder,
fritidssejllads'
badestrande,
ende færdsel vil forringe de allerede truede vadefugles vil-kår.
sommerhusområd.er, camping og
ÅRHUS

AMr'

vej anlæg

'

.

Til slut er der gjort indsigDet bør klart fremgå af reelse imod at flg. vejanlæg p1agionsplanen, at en pIanlægning ceres efter planen:
af øget færdsel i naturen, skal Projekt 52: Nyanlæg V for Brafrihotde de mest sårbare områd- brand Sø. Bør ikke, som ifllge
planen, gennemskære enqene V for
er.
søen, men fØres i en bue udenom.
Projekt 23: Motorvej Ø om graSåledes er der gjort indsigelse mod badestrande på Anholt, brand sø.
Projekt J-l: Forlægning V om LadGy11in9 Næs og Alrø og mod frit.ids/LysE/gæstehavne ved Gudenå, ind by. Dette vi1 medfØre store
Hov, UdbyhØj og Anholt. A1le dis- ødelæggelser af landskabet og
dyrelivet, og forøvrigt er omse områder vil- være meget såryderligere
forstyroverfor
bare
rådet fredet. Vejen bør blive
re1se.
hvor den er, e1ler gå Ø om bYen.
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Det bør være regionsplanens
målsætning at give naturen en

absolut første prioritering,
henstille til kommunerne om, at
tage naturbeskyttelse som udgangspunkt i deres pIanlægning
samt at indgå et sarnarbejde med
de stedlige naturorganlsationer,
der med deres viden om de lokale naturområder, må betragtes
som en naturlig deltager i Io-

{:r:ri,'#,'
-4 4 f"te,-

kalp1anlæ9ningen.

ENDEIÅVE.

et uheldigt på et engareal med
mange ynglende vadefugle o.a.

Den 1. juli 1980, aruneldte
fredningsudvalget ved Jdrn (vist
Kopier af ovennævnte breve
nok på opfordring af Jens cregsendtes til øBF, DN og Fredningsersen) , at L7 bilvrag m.m. var
ulovligt pJ-aceret indenfor strand- styrelsen.
byggelinien (se S46 i naturfredDN beder all-erede den 7 iuli
ningsloven) på Endelave. Sagens
alvor und.erstregedes ved at hen- om yderligere oplysninger om affaldets placering, da man vil
vise ti1, at øe'] hører til Ramrejse sagen for fredningsnævnet.
sar område- 13 (se Søravnen nr.
J.E. svarer DN den 15. juli og
3, 1980).
takker for assistancen.
Samtidig afsendtes et brev
Først den 22. januar (l år
til Amtsfredningskontoret i Vej1e med oplysning om, at en affne1d- efter anmeldelsen) reflekterer
amtet på skrivelsen. Det medelse til.politiet
i Juelsminde
var foretaget. Der blev også
del-es at man afventer resultatet
gjort opmærksom på en ulovlig
af politianmeldelsen. Santidig
oplyses, at de er ved at se På
losseplads, som var anlagt meg-
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GEDING Sø-KASTED MOSE.

Mellem Geding Sø og Kasted
Mose ligger et vådområde, hvor
igennem Egå-en lØber, el1er kun-

ne have gjort,

hvis den ikke det

pågældende sted var blevet rør-

1agt.
Ved et bes@g i juni måned

1980, blev det konstateret, dels
at Egåten var rørl-agt, og dels at

er areafet som grænsede op til
vådområdet, gennern en periode
lossepladssagen. (jeg er blevet
havde været anvendt ti1 af1æslovet, at man ti1 foråret vil
ning af affald og "oplagsplads
tage over for at "rydde op" på
09 depot for fyldjord", som det
Øen) .
senere hed i brevet fra stadsingeniørens kontor. Selvsagt
Så kom den glædelige nyhed.
Den stod at læse i "Stiften" den blev sagen anmeldt i henhold
til S43 i naturfredningsloven,
4. februar. Der var fal-det dom
som fortæl1er noget om mindre
i sagen. Dommen siger, at der
ikke er tale om kystsikring, som vandhuller og vandløbs bevarelse.
de 4 ejere af området hævder,
men om "naturforurening". LodsVi modtog så i november samejerne er derfor blevet pålagt
(fra
me
år et brev fra ovennævnte
at fjerne vragene
Øen?) ,
kontor,
hvoraf det fremgik, at
inden udgangen af april, samt
hele området i 1962 blev erhverblev id@mt en bØde på 300 kr
vet af Tilst-Kasted kommune i
hver. Hvis fristen overskridforbindelse med Tilst renseværk.
es, vanker der dagbØder å 100
Desuden var det anLægsafdelingkr/d,ag/Iod.sejer. Det ku-da osen i Århus Konunune, som havde
se lige passe.
anvendt området ti1 oplagsplads.
Vi venter så kun på at der
Forholdene vil1e, ifølge stadsbliver fundet en l/sning på
inginiØrens kontor, "blive bragt
lossepladsproblemet .
ti1 oph6r" og arealet sat i rimelig stand. Vendingen i brevHenning Ettrup.

3il

et, angående brugen fremover og
istandsættelsen af arealet, var
som følger: "Anvendelsen af areaIet som oplagsplads vil blive
bragt ti1 ophør i nær frentid".
I begyndelsen af marts måned i
år, besøgte jeg området, men
der var ikke sket noget, udover,
at affaldsdyngerne af gamle tæpper, plastikdunke osv., var vokset slden sidst, som jo var juni 1980, hvor der dengang blev

fotograferet ti1 anmeldelsen.
Der er sandsynligvis en forklaring på, at det ikke er "bragt
i rimelig stand", men at området fortsat anvendes som losseplads, falder noget ved siden
af svaret i brevet, som dog nævnte at aflæsningen af affald var
ulovlig, hvilket jo faktisk ikke ændrer meget ved sagen.

Lars L.

Øverst: Onrådet son
ulovligt benyttes
son losseplads. Juni
1980. Billedet er
set nod vest.
Nederst: Onrådet son
ulovlist benyttes son Iosseplads.
Marts 1981. BilIedet
viser næsten sanme
område som ovenfoi.
stadis
+
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KVOTTRUP MOSE.

hed kunne være den, at opgrav-

I Søravnen nr. 2/80 fortalte jeg om en anmeldelse, angående ulovligt afIæsset affald
i Kvottrup Mose. Foretaget af
Fredningsudvalget. Efter at
politiet havde foretaget flere
afhøringer af lodsejerne uden
resultat, opgav man at gøre noget ved sagen.

af fald. Amtsfredningskontoret

ningen skal give plads for flyt

Deref ter havde Amtsf rednings-

kontoret en mand ude at se på
affaldet. Han skØnnede imidlertid, at der var for lidt affald,
til at man (af politiske grunde) vi1le rejse en sag. I stedet anbef alede Amtsfredningskontoret os, at vi rettede henvendetse til kommunen, om at fjerne affaldet. Det har vi gjort,
og koftununen har svaret, at de
+i1

fnråro+

rril

qdr66

fnr:+

fjerne affaldet, eller få lodsejerne tit det. Så vi venter
nu spændt på forårets komme.
Desuden har vi pr.3/3-8I,
foretaget en ny anmeldelse om
Kvottrup Mose, til- Amtsfredningskortoret. Denne gang drejer det sig on5 at der i mosens
vestlige ende, midt i rørskovsområde, er gravet et stort kanallignende hu1, med en rendegraver. Meningen med det, kunne være at kanalen skal føres
ud til- en større nærtliggende
grøft. Hvorved man vil kunne
afvande mosen. En and.en muliq-

har pr. telefon lovet hurti.gt
at gøre noget ved sagen.
Moqens.

t/a.t ur I r" d n ing s I o ve n'
7t{f11e[se l;/ f 13 :

Ud Fra rcaLp{itisk

luileriq ka'å kun
af f aLlsJlvng er .oucr etl
1;[ iiarrits7 i hcdsta
f dta slXer f,/ernct-

LILLERING

SKOV,

TÅSTRUP MOSE Og
TÅSTRUP Sø.

Fredningsudvalget gjorde den
29. august 1980 indsigelse mo<1
dispositionsplanskitsen og den
i lokalplanen fremlagte bebyggelse for Harlev-Fremlev, da
dette vi1le få negative konsekvenser for området ved Lillering Skov, TåstruP Sø og Mose.

Vi anså det for uheLdigt' at
at inddrage beskyttelseslinien på 3oo m til brug
ved udbyggelsen. Dette ville Ødelægge naturværdierne i- de nævnte områder.

man Ønskede
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Området her er af stor orni.thologisk, geologisk og botanisk
interesse.

LYSTBÅDEHAVNEN

VED UDBYHøJ.

Lokale sejlerfolks planer om
en lystbådehavn ved UdbyhØj har
Ved Tåstrup Mose. er der bl.a.
ført til et godt samarbejde melMusvåge, Spurvehøg, Taffeland,
lem Fredningsudvalget og RandersDobbelt Bekkasin, Gravand, Grå- komiteen af Naturfredningsforand, Græshoppesanger.
eningen. Vi har sanmen sendt et
Ved Tåstrup Sø. Toppet Lappedyk- brev til Fredningsstyrelsen. I
ker, Atlingand, Skeand, Vandrik- ilette brev anbefaler vi, at
se, Fiskehejre, Tårnfa1k, Spur- Fredningsstyrelsen, hvis man
vehøg og Fiskeørn.
giver tilladelse ti1 en havn.
Ved Lillering Skov. Musvåge,
:qså indf@rer jagt og færdselsSpurvehøg, Natugle, SkovhornugEorbud i et par områder, som vi
Ie, Stor F1agspætte.
rar udpeget på kort.
Randers Fjord og Mariager
Fjord
udgør sarnmen med dele af
fugleIiv.
Ålborg bugt Ramsar område nr.
11. området huser store bestanFra Amtskonmunen meddeltes
de af rastende vade- og svømdet i et brev af 25. september
mefugle. "Østjyllands vadehav"
1980 at man ikke er bekendt med er dette område blevet kaldt
lokalplanen endnu, men den er
og særligt for Lysbugede Knorunder udarbejdelse. Når forslag- tegås er de lawandede arealer
et foreligger vil /qmtsrådet sør- vigtige. Hele verdensbestanden
ge for at forslaget er i overaf denne gåse-race kan ses på
ensstefiune].se med regionsplanlæg- en gang.
ningen og 515 ranmer. Da området er omfattet af naturfredningsNye lystbådehavne vil skabe
Iovens skovbyggel-inie vil det
Derfor håbøgede forstyrrelser.
forudsætte, at hvis det gennem- er vi på, at vor og NaturfredfØres vi1 fredningsstyrelsen oP- ningsforenj.ngens forslag til
jagt- og færdselsfrie områder
hæve denne byggelinie.
går hen og bliver til virkeligMere er der ikke I sagen pr.
hed. Lige nu ligger sagen til
dags dato, L2/2 L98L.
behandling i Århus Amt. Og vi
venter spændt i FredningsudvalgKarin wiirtz.

Hele området har et artsriqt
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ANHOLT.

Grenå byråd har vedtaget 10kalplan nr. 2I for Grenå Konmune, somnerhusområde syd for Anholt by 09 øst for Sønderstrandvej. Denne lokalplan vedtog byrådet på sit møde den 24/6 I98O
og den stadfæstedes af Planstyrelsen d. 5/2 L98:-..

tl/,i'lr, J.u, /ahenor
tri f[,

yl"

e Pqt

'

rLi

r"'erne

4::!'-

t" hct

d

s'niU , eå !

Lokalplanen er ændret, i forhold til det forslag til lokalplan nr. 2L, der blev offentligg)ort L9/2 1980, idet der bl-.a.
er ændret på bestemmelsen om
taghæIdning m.m.
DOFrs lokalafdeling i Århus
Amt gjorde indsigelse mod den
Øgede sormnerhusbebyggelse på

Anholt, indeholdt i lokalplan
nr. 21, idet flere fuglearter
vil lide herund.er, bl.a. Natravn,
Skovsneppe, Skovhornugle, Sildemåge (90t af Dailnarks Sildemåger yngler på Anholt i en af
Skandinaviens største kolonier) ,
Dværgterne (i koloni) og Markløvrigt- sendte vi en kopi af
piber (ca. 7/3 af Dannarks bebrevet til- Fredningsstyrelsen,
stand). Yderligere vj-l en øgning
også ti1 Jyllandsposten, Amtsaaf turistpresset skade Spættet
visen Randers og Aarhus StiftsSæ1 og GråsæI. Der pegedes også
lidende, men så vidt vi har kun- på nedslidning af vegetationen.
net se, så var det kun sidstnævn- Henvendelsen slutter: "Det forete avis, der ofrede en kort tokonuner endvj-dere helt urimeligt,
spaltet artikel på sagen, nederst at et så sjældent naturområde
på side I1.
skal bebygges med sommerhuse,
udelukkende for at financiere
He19e.
Grenå Kommunes tredjedel i ud-
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gifterne ti1 et nyt elværk

og

vandværk".

GODSEJER MÅ OPGIVE LANDVINDING

til, at godsejeren har efterfulgt
ministeriets afslag. Men det vi1le være en god id6, hvis et par
fuglekikkere også så til, om a1t
er gået rigtigt t.i1.
Godsejerens glade 60'ere.

VED MARIAGER FJORD.

Afslaget fra Ministeriet

for

Godsejer Flemming Juncker, O- offentlige Arbejder markerer et
vergård, har fået afslag fra Mi- forelØbigt stop for godsejer
nisteriet for Offentlige Arbejd- Fleruning Junckers landvindingser på en ansøgning om yderligere eventyr midt i Ramsar-område nr.
landvinding ved Mariager Fjords 11. Netop ved Mariager Fjords
munding. I et brev af 17 december munding findes landets vigtigste
efterårs-rasteplads for den lys1980 meddel-er min'isteriet gods-

ejeren, at de lange faskiner, han
har bygget ud i de lawandede arealer, skal væk senest den 17.
maj 1981. Denne dato vil Kystinspektoratet besøge området og se

bugede race af Knortegåsen

sene havde indtil
erne store Lawandede områder
til deres rådighed ved Mariager
Fjord. De skulle blot dele med
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store flokke af Gravænder, Strand- blot har han lavet en lang og
flere mi-ndre faskiner af træhjejler og Islandske RYIer.
stolper m.v., der skal- fremskYnMen så boblede godsejerens fo- de tilsandingen. Faskinerne er
bygget ud fra de tidligere dærnretagsomhed over. Uden at nogen
protesterede synderligt, inddan- ninger, som blev lavet i 60'erne. Han har også sendt en ansøgmede han i løbet af 60'erne 1720
ning ind til Ministeriet for offugleområhektarer af de bedste
der. To fugleøer forsvandt simpelt fentlige Arbejder, der skal godkende alle anlæg på det åbne sØlæn.
territorlrnn.
Inddæ[mingen blev uden besvær
Det fungerer..
qtodkendt af !"linisteriet for Offentlige Arbejder, Dengang var
Da faskinerne er anlagt i et
der ingen Ramsar-konvention' der
Ramsar-område skal Ministeriet
kunne beskytte vore vådområder.
for offentlige Arbejder imidlertid forhøre sig hos Fredningsforengang
Knortegæssene
Hvor
styrelsen i Miljøministeriet
høstBændeltang,
med
Iystede sig
inden en eventuel godkendelse.
mejetærskemed
ede godsejeren nu
I Fredningsstyrelsen sidder bI.a.
Fuldmægtig PouI Hald Mortensen,
der overfor kollegaerne i MiniSkifter mening.
steriet for offentlige Arbejder
r 1978 skrev aviserne og bI.a. indstil-Iede Junckers ansØgning
"Fugleværn", at godsejeren havde til at blive afvist. og Fredopgivet et projekt til Yderligere ningsstyrelsens afslag blev fulgt.
inddanning af de vadearealer, der
Vi kan således med glæde kontrods alt var tilbage til g1æde
statere, at Ramsar-konventionen
for fuglene. Godsejeren skulle
have givet efter overfor Proteste og det statslige naturbeskyttelrende jægere, fiskere og naturven ses-apparat har fungeret i tilner, som ikke Ønskede at se hele fældet Mariager Fjord.
Ramsar-området som en bølgende
Vel og mærke hvis faskinerne
kordnark. Flemming Juncker trak
væk den l-7. maj. Tag lige et
tiler
ansøgning
sin
sijnpeIt hen
forbi stedet engang sidst
smut
bage dengang.
i maj , ikke?.
Men åbenbart har godsejeren
Helge.
skiftet mening siden 1978. Ikke
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NYT F'RA TARNGRUPPEN.

NU

BLIR'

TÅRNET BYGGET

Efter en lang periode med kontakt til Århus kommune, er det nu
lykkedes os at få skolevæsenet,
t'lagistratens 4. afd. ti1 at bygge vores projekterede udsigtstårn ved Brabrand Sø. Byggearbejdet udføres som beskæftigelsesarbejde af et af skolevæsenets arbejdshold og en væsentlig del af
udgifterne i forbindelse med etablerlngen af tårnet bLiver financieret af kommunen.
Skolevæåenet har en særlig in-

teresse i dette projekt, idet
det i fremtiden ser tårnet som
må1 for ekskursioner til søen,
hvis dyre- o9 plantefiv skolebørnene kan studere i felten i biologitimerne.
Tårngruppen var først i marts
måned

til

et planlægningsmøde

med kommunens repræsentanter.
Fremover kommer vi til at samarbejde med kommunens folk i 2

parellalle forløb, dels det praktiske i forbindelse med byggeriet, dels det pædagogiske, hvor
skolevæsenets fagkonsulent i bio*
logi skal indgå bl.a. omkring udarbejdelse af en folder. Siden
skal der laves andet pædagogisk
materiale.
Placeringen af tårnet er ændret til et sted i nærheden med
mere stabile bundforhold. For enden af Bispevænget i Stautrup by
kan man se stedet' en opfyJ-dning
på Århus Kommunale Værkers grund.
Af miljØmæssige grunde er dette
sted desuden bedre egnet, da en
gruppe hØje træer her giver det
godt 9 meter hØje tårn en bedre
camouflage.
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fredningskontoret om indretningen af et lokale i toiletbygningen ved den tidligere stationsbYgning i Stautrup. Her får vi mulighed for at orientere mere grundigt

-end i tårnet - om især fuglelivet ved Brabrand SØ. I dette arbejde deltager Jørgen Laursen, som
titlige repræsenterer østjysk biologisk forening.
Oplysning om udsigtstårnet er
givet Århusr borgere giennem pressen, og i februar startede Århus
Stiftstidende i samarbejde med
lokalafdelingen annoncering og
omtale af en række månedlige
offentlige fugleture ved Brabrand SØs sydLige område. Del-tagerne kan på disse ture fØIge byggeriet, som ventes Påbegyndt snarest 09 afsluttet i
løbet af sommeren. ForelØbig er
byggestedet udpeget og man kunne f@1ge det Ii11e "naturmuseum"s
istandsættelse ved stationsbygningen.

f gruppen dlskuteres i Øjeblikket både tårnets indvendige udse- For at følge byggeriet af dette, amtets første fugletårn, må
ende og opsætning af andre ting
af oplysende art. Gruppen er for man gøre Brabrand Sø til sin fotiden suppleret af tegneren Jens retrukne lokalitet her til forGregersen og Lars Abrahamsen, som året/sommeren 1981 - og konune der
har været med til at udarbejde ofte, for aktiviteten bliver
en råskitse til plancherne, der kortvarig.
Liselone Callesen
skal hænges på væggene. Der er
Flemming Christensen
forsl-ag om at lægge en dagbog ti1
Allan Janniche
fuglenotater i tårnet.
Jens Kirkeby
Lise Løchte
For tiden har lokalafdelingen
B@gh Vinther
med
AmtsOle
desuden et samarbejde
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FUGLESTEMMETURE

FonÅnnr 1981.
Igen i år fors@ger DOF-År-

hus at arrangere fuglestenmeture i nær-Århus. Turene annonceres i dagspressen og der håbes på stor tilslutning,
i 1ighed med sidste års succes. In-

teressen for de almindeligste
fugle er stor blandt befolkningen og det er håbet at vi
ved at arrangere disse ture,
kan hverve nye medlemmer, eller
i det mindste skabe større forståefse for bevarelsen af naturrj-ge omgivelser.
Sidste år 1Øb foreningen ind
i problemer, der b1.a. forårsagede at en enkelt leder kunne
risikere at få op til- 40-50 interesserede, som vedkommende
så skulle holde fængslet gennem hele vandreturen. I år har
foreningen været ude i god tid,
og det er lykkedes at stable en
forholdsvis stor skare af l_edere på benene, så sidste års problem skulle være udjævnet (håbes

Lokaliteterne i dette års arrangement er:
24/5, Skæring Hede, Kl. 4.00,
mødes ved Strandkroen.
28/5, Brabrand Sø, K1. 19.30,
m@des ved T-krydset, vest-end.en.
5/6, Brabrand Sø, sanune tid og
8/6, Mindeparken, Kl. 3.30,
Marselisborg S1ot.
Overskudet fra dette års arrangenent går ti1 "Fugleværnsfonden", og vi1 på den måde
gavne alle, ikke mindst ornithologer og andre natur inte-

mødes ved

res serede

.

Som en liIIe
forsmag og som
vejledning afholdes et foredrag
der tjener som ,'introduktion
til fuglestemmeturene,'. MØdet
afholdes på Naturhistorisk Museum den L3/5, x]-.. 19.30. Her
vi1 Poul Hansen fortæl1e om fugIesangens funktioner og dens betydning. Fored::aget ledsages
af lysbilleder og båndoptagelser.

Gabin
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LÆSERSIDER:

SEN ENGPIBER.

Det var bare en engpiber.
Den fl@j op fra rørene ved ud1øbet fra rensningtsanlægget ved

ne 1i11e, anonYme fugl.
Senere har jeg sl-ået oP i

de bøger, jeg fik fingrene i.

østenden af Brabrand sø og

fl@j udad mod søen.
riii tiii tiii tiii.
Under mere normale omstændigheder ville den vel knap nok
være blevet registreret - ja
dår1igt nok værdsat. Engens

lille karakterfugtl, om nogen
er det. I den varme tid utallig som græsset.

"Fugletrækket og dets gåde"
fortalte at engpiberen ses hYP-

pigt til oktober/november.
Derefter er det en fåtallig
vfrrLs!Yd>L.

"Oversigt over DKrs fug1e"
1978, meddelte at engpiberen
muligvis er en regelmæssig
ynglestandfugl, og at skandinaviske fugle er ret alminde-

var sPeci- lige vintergæster.
el. Jeg førte den ind i min
I et par lokalrapporter fra
notesbog under datoen 4. januar
amt 1978 og 1979 og en
Vejle
1981 og satte en streg under
jeg
enkelt fra Århus amt 1978, som
aldrig
dens navn. Det har
jeg har herhjemme, nævnes enggjort fØr, når det drejede sig
piberen ikke, mens "NordjylJ-andsom engpiber; men det var min
første vinteriagttaqelse af den- fugle" giver engpiberen status
Men denne engpiber
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ret almindefig vintergæst.
at disse vinteriagttagelser gøres mest i de områder af NordjYIland, som har
en gennensnitstemperatur over
otc, og at engPiberen er sjæIdne
i strenge vintre.
som

Dpl- +ilfaies

Betegnef sen "ret almindel.ig"
dækker for begges vedkommende
et antal mel-lem loo-looo iagt-

tagelser pr. år.

Tilbage står et Par spørgsmå1.
Hvis vi går ud fra, at engPiberen er jævnt udbredt som vintergæst i landets amter, vil Århus
amts andel være ca. lo-Ioo .iagttagelser pr. år. Ses dette antaf?
Det samme kunne siges/s9ørges
VejIe amt.
p^dd6
UEYYg

c+aåarc
OULSL

Nlr\/al - detf e hl ew ikke skrevet i håb om at få svar; men måske vil andre skrive om deres
vinteriagttagelser af EngPiberen eller føIe sig foranlediget til at supplere,/korrigere
mag.

EigiI

Såvidt mine kilder. EngPiberen var altså, hvad jeg med en
rimelig sandsynlighed kunne
forvente at se.

om

indenlandske strandenge f .eks.
Brabrand sø ?

lnL:l

rånnor-

ter havde som tidligere nævnt
ingen oplysninger om engpiberen. Er det, fordi engPiberen
ikke er jævnt udbredt? Er det
fordi man ikke finder det værd
at bruge papir på en engpiber ?
E1ler er det fordi man mangler
observationerne i rapportgruPperne ? Skal vinter-engPiberen
i Østjylland søges ved de kystnære strandenge fremfor de

Thomasen.
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ENGPTBERE

T

ÅRHUS A1"'T.

nok har bidraget ti1 det falden-

de antal indrapporteringer
fra året der gik. Det ser iSom et indlæg i debatten ommidlertid ud ti1 at medlernmerkring forekomsten af Engpibere i ne i lokafrapportgruppen har
vintermånederne dec., jan., feb., fået fod på sagen, og man agter
vil jeg forsøqe at udrede
fremover at udsende en perinogle af spørgsmåfene, som stj-l- odisk lokalrapport hvert halve
1es i det foregående læserår.
brev. Endvidere har A11an Janniche j-ndsamlet oplysninger
Efter samtale med HHL (1oom iagttagelser af Engpiberen
kal rap. medlem), skal jeg her
i Århus amt. (dec. til feb.)
opfordre alle amtets medlemmer, og andre med iagttagel-ser
fra Århus amt, ti1 at indsende
At Engpiberen ikke er nævnt
observationer. Enqpiberen
i lokalrapporten for Århus amt,
(vinter iagttagelser) har så
skyldes manglende indsendefse
amt,
Vejle
sandelig også interesse. Er
af observationer.
man i tvivl om hvilke fugle
aner det ikke. Endvidere har
der har interesse kan man relokalrapporten i de seneste
år udkommet aperiodisk, hvilket
kvirere et eksemplar af lokal-

K

antal iagt antal fug
15/76
'76/77
V

'7'1/7I

V

7

8/79

79,/80

3-

ån+

i ådf

ih+

frr^r

2
(4?)
s

1o

I

I]

0

0

6

6 (1)

I

A

2lr)
s- (14?)

0

r-

(1-.3)

2
5

ant. j_agt, ant. fugl

0

3

(1-2)

l5 (1-7)

3-(4?)
6
2
2(3?)

16 (17?)
18

(1-10)

L2(2-r0)
2

(3?) (1)
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rapporten hos DOF, Viborgvej 29,
Sooo Århus C. Heri er oPIYst

hvilke arter man er interesseret
i. Men generelt har alle observationer af spændende fugle
interesse, sefv om de ikke er
medtaget i I-listen. Engpiberen mangler i dette tilfælde,
men vil komme med i listen i
næste nr. Prisen for lokalraPporten er Io kr. Bidragsydere
får den tilsendt gratis.
tif forekomsten
af Engpiberen i dec., jan.,
feb., så er nedenstående tabef
medtaget, i det håb at nogle af
spørgsmålene i foregående brev,
Med hensyn

besvares.

Skutle andre ligge inde med
oplysninger, spørgsmål- af lignende art, så ser redaktionen
gerne at disse bringes i SØravnen, og opfordrer alle tj"1
aktivt at gå ind i eventuelle
debatter.

murigheder over søen og skoven
ti1 den modsatte side.
Her så jeg føtgende arter

efter endnu et besøg i maj I 977:
Hviå

\rincli+rf

I

Toppet lappedykker

2

adskillige gråænder han og hun
Solsort adskilfige
-Hættemåqfe

Gulspurv

Gabin.

Musvit

5

Gråspurv adskillige
Gråmej se
B1åmej se
NATUROPLEVELSE VED

3n^ncrrå

SKANDERBORG SØ.

BlishØns

na

I april L977 foretog jeg en
ekskursion ti1 Skanderborg
sØ ved Næsset (øst). Søen har
)
et areal på 922 m-. Søen her
er beliggende meget godt. Her
er naturstier og gode oversigts-

Desuden hørte jeg en krage
inde fra skoven og hørte en
sofsort inde fra budskadset i

3

nærheden.

Karin Wiirtz.
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IIVAD ER DER GA],T

MED

ÅRHUSAFDELINGEN.

SPørger Jens Eriksen.
Svaret må b1.a. søges i den
holdning, der komrner til ud-

tryk i f1g. citat fra Jens
Eriksens eget indlæg i Søravnen nr. 2, L98o, s. 48-49 :
Citat:"Jeg tror imidlertid,
der er mansle, der som jeg
hiiltil har været tilbageholdende med at tilbyde hjæIP og
arbejdskraft netop Pga. roderi
som titsyneladende hersker i
foreningen", citat slut.
Altså: Da der er rodet, vil
jeg ikke hjæIPe ti1 med at rydde op. Så er det man sPørger
sig selv: "Hvem skal- så gøre
det ?". DoF er jo baseret På
armedlemmernes frivillige
bejdskraft.

Hver enkelt medlem kunne
oassende stille sig selv
spørgsmålet: "Hvad har jeg

gjort for DoF ?r, $g man begynder at j-nteressere s]-g
for, hvor l-idt etler dårligt
arbejde andre udfØrer.
Med

venlig hilsen

Marianne Rasmussen
John Andersen
Høegh culdbergsgade 123
Sooo Århus C.

TUR VED V]NTERTIDE.

Hvis man her ved vintertide
måske er arbejdslØs e1l-er man

har anden tedig stund, er der
jo rige muligheder for at nYde
naturen her ved vintertide. Man
kan gå en tur i omegnen af hvor
man bor og se fugleli-vet der.
'
Det behøver jo ikke at være sjæIclne arter man ser' det kan være
de ganske almindelige arter ' som
man så kan iaqttage mere og b1ive helt sikre på hvilke arter
man egentlig ser.
Vi er ikke alle helt hjemme i de forskellige

sjældne

arter, men derfor skal man også
hvis man starter På egen hånd,
starte med de lette arter som
Gråspurve, Solsorte' Lærker
m.v. og altid tage en kikkert
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og en fuqlebog med. Ikke afene
kan man nyde fuglelivet, man
kan også nyde den natur, der omgiver dem. Hvide marker oE træer med sne på, har også sin
egen charme.
Man kan også

tage en tur i

Hvis ikke man syntes man
får nok ud af disse ture på
egen hånd, arrangerer foreningen mange ture, forskellige
steder her i omegnen' som er
meget lærerige og hvor man
kan snakke sanmen om de arter
man ikke kender.

den gamle by,/botanisk have, hvor
Så der er flere muligheder
der også er mange arter, som
for at komme ud i naturen her
er ret almin{e1ig. Her er der
også en clej lig natur med bakker, ved vintertide, og måske tage
hele farnilien med.
søer og træer. Jeg synes selv
at det har sin charme når bØrn
fodrer ænder. Næste genration
Karin Wiirts.
skal jo også lære at omgås
naturen på den rigtige måde, så
at vi kan bfive ved med at bevare dyrelivet langt ud i
fremtiden.

Derfor er det også en god
ide at tage sine børn med, hvis
de har interesse for naturen,
så de på et tidligt tidspunkt
kan lære at bevare naturen og
bekærnpe forurening. Børnene vil
også have qodt af en sådan tur
i naturen.

BIL-ORNITHOLOGf .

At køre i bi], har altid stået
formig, som det rene tidsspilde. Intet at foretage sig, bare
sidde der med r.... klasket
ned i sædet, og glo med et tomt
blik frem, genneln forruden. Men
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opdage at på visse steder og på

visse tidspunkter forekornmer
der spændende fugIe. Der tilrådes forsigtig kørse1, i såfald transportmidlet er biI og
man selv er chauffør, da man
rn-eget let kan kofiune ud i vanskelige situationer, når ens
1-r1

i lz ar

anri

16+f a+ nå :ndra

Iioa

dpn

(altså trafikken)
f)a

ieo

f i l irrni

+

i nn

1nrzan fgag5kriVer

I disse måneder oPnåede jeg
at få et "forhold" til fuglene.
Man vidste hvor de skulle være,
og de skuffede som regel ikke
en, Specielt IIlerup-Å-dal var
interessant. Det var næsten sikkert, at her var en eller anden
rorrfrrcl
I rrr

"

i månedcrne
I aAn

let genkendelighed' nen så
sandelig også udfra hensyn tiI
mine medtraffikanter. Enkeltee
andre arter dukker dog op her
ogl der, mest der.

mat:ts
/lådl idf clzrrl lo

køre ad motorvejen SkanderborgÅrhus (og hjem igen) kunne jeg
sIå tiden ihjel med lidt spredt
fugle-obs. Jeg har hovedsagIig koncentreret mig om rovfuglene, dels pga. størrelse,

Entcn
ha-izla

l.rerisende

a1 I ar

rron+anda

i
nå

højspændingsmaster.ne, på min

snarlige ankomst. Marts måned,
der i l98o var speciel streng,
var forekomsten af rovfugle
langs ruten større. Denne forøgede tilstedevære1se var meget
karakteristisk for Illerup-Ådal. Her var der rigelig aktivitet af Råger, Gråkrager, Al1ik-
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er m.m. En del trafikdræbte dyr
og fugle kunne næsten dagligt beskues, YRK: : : I : :
Og det forekommer sandsynligt
at musvågerne i denne tid sammen med kragerfuglene har kastet sig over disse meninss1øse ofre.
En enkelt dag oplevede jeg
en musvåge, siddende på selve

autoværnet. Uforstyrret

af den
forbi drønende trafik. Først da
jeg sagtnede farten, rullede
vinduet ned (vi1Le tage et
foto, ti1 den private samfing)
blev den opmærksom på disse
metaldræbere og forsvandt let
og elegant ud over da1en.
En lidt speciet form for
ornithologi, men den el1ers så
dræbende bilkørseI (tvetydig)
gøres en del nemmere at fordøje
og i enkelte tilfælde liqefrem
spændende.

Gabin.

FUGLENE PÅ TAGET.

I en week-end i 1977 var jeg
på besØg hos nogle bekendte i
Skanderborg. De bor i den indre
by 1 et hus med en ikke fuglevenlig have, her var altså ingen genmesteder i buske og lig-

nende ti1 fuglene. Der var kun
ganske få træer.

vinter kom der a1ligevel adskillige fug1e, hvad
der også var denne week-end.
Det var kun mindre fugle på
besØ9 på udhustaget, hvor der
var lagt brød og vildtfuglefrø, og der var et neg i et træ.
Denne

F19. arter:
Gråspurv
Bogfinke
Musvit
crønirisk
Solsort

Stær

Gulspurv

Allike
Måger
B1åmejse

Mange gange

var der mere

end l- af nogen af arterne, og
jeg så dem flere gange i løbet

at week-enden, hvor de enten s
spiste af frØet på taget ell_er
i flugt for at lande på neget.
Jeg har skrevet om dette for
at oplyse at det ikke altid
behØves at være ved en sø, mose eææer en skov man kan se fugIe, selv om det ikke var sjæIdne arter jeg så, men på et ganske almindeligt udhustag inde
i byen. Dette var ikke den eneste gang jeg så så mange arter
denne vinter på taget. Det
viser jo at fuglene søger ind
til husene for at sØge fØde
når vinteren strenges.

Karin Wiirtz.
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GENERALFORSAMLINGEN

D. 28.

JANUAR 1981.

A.

Bestyrelsen har afholdt 1o mØder.Medlernmerne modtager ydelser
RepræsentatskabsmØdet.
fra foreningen, der med, 140/90/
a. På rep.-mØdet i nov. i Kbh. 45 kr. (gennemsnitlig 126 kr.)
besluttedes det, at lave et nyt er større end de indtægter forforeningsblas. Bladet er en sam- eningen har gennem kontigent
(gennemsnitlig 121 kr - undermenlægning af det nuværende
Feltornithologen og Fugleværn. skud pr. medlem 5 kr.)
Det nye blad "Fug1e", vil rum- Kontigent fra I.1.1981:
me: meddefser om mØder og exkur- I4o/95/45 kr.
sioner, feltornithologisk stof
og fugleværn,/fuglebeskyttelses. c. Antal pladser i rep. 6, delRedaktørene er J6rn Eskildsen
tagerantal fra Århus 5.
og KjeId Hansen.
b. På mØdet blev det ligeledes
besluttet at forhøje kontigentet fra 1.1.1981. Motiveringen
B.
er at, der med det nuværende
Medlemsfremgang.
kontigent kan ventes en krafEfter sidste medlemsliste (aug.
tig forstærkning af DoFrs nuværende underskud det koilunende 1980) har lokalafdelingen 543
medlemner'
år (i okt. f980, formodet unFremgangen det forlØbne år på
derskud på 100.000 kr.)
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Møder og exkursioner.

a.

Møder

Naturhistorisk lvluseum 2 stk.
Viborgvej 5 stk.
b. Exkursioner
I amtet 27 ture
Udl-andet 2 ture
Udenfor amtet 4 ture
Week-end ture 4.ture
Ialt 46 exkursions dage.
c. Aflysninger

tede 3,/80 med 2OO0 kr.
l-981. 2 numre - med forbehold f orår,/efterår.
Redaktionen består af ca. 4 personer.

Lokalitetsregistreringen.
DoF projektet slutter nu efter
3 år. Vi dækkede ca. 70 områder,
hvoraf flere nye. I ]Øbet af
feb. udsendes en rapport for de
første 2 års undersØgelse, b1,a.
Møder,
Naturhi-storisk Museurn I stk. af hensyn til Fredningsplanlægning i amtet.
Viborgvej 3 stk.
Exkursioner 5 (18 exkur. dage) I Århus Amt ønsker vi på eget
at fortsætte specielt
initiativ
med dækningen af endnu mange uD.
kendte fugleområder. Alle opfordFugle steruneture .
res til at deltage, ved henvend4
fugafholdtes
r maj,/juni 1980
else ti1 Lokalitetsregisteret
om
formøder
og
2
lesteruneture
på
viborgvej.
funkog
fuglesangens betydning
Arbejdet
har,/havde ca. 40 aktj-ve.
tion for fuglene.
Deltagerantal op til ca. I25
personer.
Prisen 2o kr. pr. familie, ind- Fredningsudvalget.
bragte lokalafdelingen ca. 5ooo Udvalget har afholdt 12 møder
på Viborgvej (2. onsdag i vher
kr.
måned) .

Desuden et weekend møde på Klos-

termØlle I. - 2. nov. med deltagelse af DOFrs fredningskonsulent
Leif G. Larsen.
1/80 udsendtes i naj.
2/80 + 3,/81 udsendtes for et
Mødet var åbent for afle medlempar dage siden. Årsag: Trykning- mer i- Århus Amt. Annonceret i
SØravnen l-,/80.
en af 3/80 (Ramsar område 13)
trak ud. .Lokalafdelingen, som
Udvalget har ført ca. I5-2o saghovedforeningen skal spare, der- er i 1980, i hvilke der endnu
for skulle 2+3/80 udsendes sam- ikke foreligger afgøreIser.
F+ når
cåd6r
men. Fredningsstyrelsen stØtSøravnen.
I 1980 blev 3 numre udsendt.
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fremtidige Planer om Spars Miljø Fond, sidste forudsatte økonomisk til-skud fra Ålokalplan for området mel-Iem
Tåstrup Mose og Lillering Skov. rhus kornmune.
nnF -nr^ + a< f
Et mundtligt tilsagn fra kommunstiltages
en går ud på at de stiller et
kan
ikke
Svar: Der
forefør
der
protesten
hold arbejdsløse til rådighed.
ling tit
de indskyder den manglende
lokalPlan.
At
ligqer en endelig
lokaJ-i
kapital.
Debat om sagen startet
At de stiller en biolokonsul-ent
Kvottrup Mose: Politianmeldelse ti1 rådighed m.h.t. skoleundervisning ved Brabrand Sø.
af affaldsdynger og bilvrag.
Vi mangler endnu dette skriftligt.
Sagen uopkfaret af Politiet.
Århus Amt sPørges, vil I rense Fra Amtsfredningskontoret er indmosen i første omgang, hvorefter gået meddelse om' at toiletbYg)
ningen (f2 m-) i Stavtrup St.
de skal s@rge for at inddrive
omkostningerne. Amtet har fore- indrettes ti1 museum om Brabrand
t-aget rensning af enkelte moser qrn \/i \/i l wære med til at udforme udstrllingen'
i- amtet.
cruppen har pt. 6-8 aktive.
Endelave: Trods beliggenhed i
Vejle Amt anmeldtes sagen om de 1.
Redekassegruppen.
17 bilvrag m.m. af DOF-Århus.
Begrundetse, Placeringen af bil Ophængte i feb. 1980, 48 redekasvragene ved kYstlinien er en o- ser i Storskoven v. Brabrand Sø.
vertrædelse af naturfrednings- Har fufgt yngleforl@bet i 1980.
Der fortættes om arbejdet og relovens S46: Digesikring?.
sultaterne på et Viborgvejmøde.
Sagen omtalt i Radioavisens
80.
nov.
udgave
15.00
Pr.
Desuden findes en uheldigt be- J.
Lokalrapporten.
liggende lossePlads På @en'
Det
er lykkedes at få færdigca.
har
Fredningsudvalget
Pt.
g)ort
2:76, årsraPPorten 1977+
20 aktive'
1978. Disse er udsendt. ÅrsraPporten L979 er trykt og Pakket
H
Ligger klar tif udsendelse På
Tårngruppen.
Viborgvej
.
Arbejdet med fugletårnet er gåaf materialet 1980.
rndsamlingen
et stødt fremad i 1980.
på
skrivebordsstaRapporten er
Økonomien: 5000 kr indsamlet
på fuglestemmeturene' ca. 5000 diet endnu. Deadline 15.2. Udkr. fra banker og 10.000 kr fra sendes ca. 1.5.81.

Ko(ununens
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REGNSKAB FOR PERIODEN

31. dec. 1980.

1. Jan, 1980 til
INDTÆGTER

Tilskud fra DOF
Tilskud fra Århus
Renter giro

Korunune

1L2,68
4'05,00

Abonnement Søravnen
Ekskursi-oner

2057

Depositrnn for nøgIer
Annonce

overskud fra ølkasse Viborgvej
Fug Ies

1c077 ,00
2066 ,49

teluneture

Salg af SØravnen/loka1raPPort

I

, 40

60,00
300,00
50,00
79 56

,00

67

,s0

41673

,07

I

UDGIFTER

Husleje og varme
EI, gas og vand
Drift af lokale oq kontorartikler
Trykning af søravnen og lokalrapporten
Porto
Fredning sudva Iget
Fotokopier
Ekskursioner
Odderudsti I1 ingen
Materialer til redekasser
KØb af nøg1er
Materialer til

fugleste(uneture

Diverse

Overflyttet

til

Tårnkontoen

5025,50
303,85
577 ,95

3r70,00
1826,50
1209,51
284,50

L96I2,74
98,00
r65 ,40

125,00
715,85
309,60
7500,00
40924,36

748,7L

Overskud

Saldo giro 1. januar

1980

saldo giro 31 december

1980

4022,12
4770,83

Århus den 23. januar 1981.
RJ
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EXKURSIONSREFERATER.

DE SYDSKÅNSKE SøER

6- 8

MARTS.

Ved Vombs sPiste vi vores morgenmad med 60 Sædgæs, 4 Sangsva-

ner, 1 Musvåge og en ræv. Senere havde vi flere Musvitter,
Fredag aften kørte vi i lejet bil fra Århus til Grenå, hvor- Blåmejser, Sumpmejser' I St.
Flagspætte og j- sneen sPor af
fra vi satte over til Sverige.
ræv, hermelin, egern og kanin.
Kl. 7.00 forlod vi færgen og
kørte gennem tiltagende tåge mod Fyledalen gav 1 Fasan og I Musvåge og endelig turens første
søerne. Ved Knustorp opdagede
Solsort. Den nærlj-ggende orup
en vaks chauffØr 24 Sædgæs På
Almskog
bØd på flere mejser,
var
Krankemark.
Næste
stop
en
Gulspurv og spor af
fugtsyngende
vi
beså
fra
et
sj6n, som
var
kronhjort og rådyr. Desuden blev
letårn. Ved Krankesj6n
der
BIå Kærhøg .log g, 2 Grågæs, ca. der fundet to Vinbjergsnegle-hu35 Sædgæs, 2 Hvinænder, Skovska- se. På grund af stærk tåge og
de samt Fuglekonge, mejser og
tiltagende sne vendtes næsen
Gærdesmutte, Desuden spor af ræv mod hotellet, hvor der vankede
gratis kaffe,/the og kage.
grævling og egern + en ræv der
irriterede gæssene ude på isen.
Mod slutningen af opholdet ved
Krankesj6n var det til vores
Om aftenen blev der snakket
store gfæde klaret en del op,
spist og spillet kort på et af
men jo nærmere vi kom Vombs Ænværelserne. Søndag morgen stod
j
r?
+i
rlzal
ia YUq
a^å
suDrYL
ger, jo tættere tåge.
Lrr l ui
vr!^sfrY
vI
uP
'r^-i^+
^h
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Halemejser, fundet spor af elg,
rådyr og Kronhjort, desuden bl-ev
der indsamlet krondyrlort og lort
sp. til en lokaf samling i Mårslet (sp. er senere blevet iden-

tificeret

som

dådyrlort) .

Ved

afgangen fra søen kom dagens anden positive overraskelse: 14
kronhjocte på en mark. På en
meget våd ørneodde ved B6rringe-

Deltagerne på Skåneturen. Fra
venstre, Bjarke, Kurt, Per og
Knud Erik. A1lan har taget bi1ledet. Vi11e ikke selv være
ned, pga generthed.

og tørvejr med en overflyvende
Ravn, 64 Gråænder og en Grågås.
Da vi var kfar til at køre begyndte det at regne og vi kørte
ud i tågen. Trods det at lederen bar deltagerne frem (en af
dem havde ikke gummistøvler med)
gav Siivdesjdn heller ingen ørne, men 30-40 Sædgæs' 3 Troldænder, I Hvinand, et Par St.
Skalleslugere, årets førate Viber (3 stk.) samt en af kaniner
udgravet bakke. Videre ti1 Bjor
kesåkrasj6n, hvor dagens første
positive overraskelse kom, en
Stor Tornskade. Ved søen blev
der hørt en del Sædgæs, set 8

sj6n så vi 6 Sædgæs og endnu en
Solsort. På grund af frygt for
atomkraft, besøgtes en lovende
gåselokalitet ved Barsebåck ikke. Dagens sidste positive overraskelse kom ca. I times
kørsel fra Hålsingborg: en benzintank med cafeteria. Efter en
tur med få fug1e, mange spor
og masser af hyggeligt samvær
var vi parate til at returnere
ti1 Darunark.
Per Henriksen.

SIut for denne gang. NUI flere
exkursionsreferater. De savnede
fra efteråret 198o, er ved det
sidste redaktionsmØde' ikke ankorunet. Derfor kan de jo ikke,
af praktiske grunde bringes her.
Desværre.
Red.

SOM ORNITOLOGER OG ANDRE NATURELSKERE SIGER

ALTID TÆT PA
MED EN KOWA
r KOWA PRISMEKIKKERTER T
Når De køber en KOWA prismekikkert
er De sikker på at få noget af det bedste
optik der frematilles i Japan i dag.
KOWA leveres
som er velegnet

i 6 forskellige størrelser
til hvert sit formå|.

8x30 Handy model til iagt.
7x35 Fin, fin til all'round brug.
9x35 Til bjergfolk og lign.
7x50 En rigtig natkikkert med sto-r
lysstyrke, rolig til soens folk.
fuglestudier hele døgnet.

10x50 Til

Fælles for alle KOWA kikkerter er at det

er

helstobte letvægtsmodeller (magnesium) og at de har BaK-4 prismer med masser af lys og opløsningsevne.
Priser:
0

Iox5
150 0

5

xJ5

7x5

LZ)

340

r395

/xJ

r KOWA SPOTTINGSCOPE r
Den populære udsigtskikkert

KOWA

60mm spottingscope, er udstyret med så
fin optik, at den, ved hjælp af en adapter,
kan anvendes som teleobjektiv for speilreflekskameraer med aut. objektiv.

KOWA leveres med udskifteligt okular,
15x eller 25x. hvilke, med et kameraobjektiv på 50mm, giver henholdsvis 750mm
og 1250mm brændvidde.
Med så store brændvidder kan det være
vanskeligt at undgå rystelser. Det anbefales derfor at anvende kabeludloser samt
et godt, solidt stativ.
Priser:

Nu også med afstandsmåler.

G

FOR LANG GRATIS PBISLISTE

Med et KOWA spottingscope kan De be
tragte meget fjerne oblekter som om De

få meter [ra.
Ydermere kan De fastholde situationen
ved at påmontere Deres kamera, og så se

selv var tilstede ganske

DANMARK. srøRsrE
købgs hos
KKERTSPECIALFORRETNlNG
KI

Optisk' m port
I

nere gang på gng oplwe iagtagelsen som
fotos i ro og mag hjemme.
Ring til 03 og sørg, eller endnu bedre,
kik ind i vor forretning og få selv syn

for

ragen.
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