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Ornithologisk Forening

DOF er en landsforcning for fuglein-
teressercde og fuglebeskyttelse med
afdelinger over hele. landet. For-
eningen er stiftet i l9(5.

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

Indmeldelse sker ved henvendelse
til foreningens hovedkontor eller
ved indbetaling af kontingentet på
girokonto 7 00 08 39, DoF, vester-
brogade 140, 1640 København V, tlf.
(01) 31 81 06. Det ordinære kontin-
gent er kr. pr. år, kr. forju-
niormedlemmer (under lE år) og
kr. for ekstraordinære medlemmer
(modtager ikke foreningens publika-
tioner, men kan deltage i møder 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),
Fugleværn (aperiodisk, som regel I
hefte pr. år), samt eventuelle lokalb-
lade.

t okalafdelingen i Århus Amt står
for de lokale arrangementer, som
annonceres i meddelelseme fra ho-
vedforeningen. AIle DOF-medlem-
mer kan frit deltage i afdelingens
møder og ekskursioner.

L,okalafdelingen udgver også bla-
det "Søravnen" to gange årligt i et
oplag på 700 eksemplarcr. Bladet
sendes- gratis til alle DOF-medlem-
mer i Århus Amt. Medlemmer uden-
for amtet kan tegne abonnemenl på
bladet. Det koster l5 kr. or. år.

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

nedaktion:
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LEDER.

Et begreb vi ustandseligt benyt-
ter, ser på tryk i bøger og blade
og som ovenikøbet anvendes meget i
D0F, er begrebet Natur. Men har vi
gjort os nogie overvejelser om be-
tydn'i ngen af dette ord?

Mange vil sikkert straks begyn-
de at tænke på skov, strandeng og
de associationer det fører med sig.
Andre vi l hårdnakket påstå, at v'i
i kke længere har natur i Danmark 'da vi overal t har sat vore kui tur
præg. Andre igen vil mene, at selv
Gjel lerups afskyeli ge betonklodser
er natur.

Men disse og lignende associati-
oner er kun beskri velser af naturen
som vi ser den og ikke hvad der be-
ti nger den. Naturen er et stort an-
tal påvirkninger der ti I enhver tid
vil være i indbyrdes ligevægt og som
har været tilstede lige siden tider-
nes morgen. Netop fordi der er ta I e
om en ligevægt, der ikke har ændret
sig mærkbart over kortere penioder,
er det idag mul'igt at se og føle mi-
neralerne, jorden, vandet, planter-
ne, fiskene, fuglene, ja selv menne-
sket, At vi er tilstede her På jord-
en skyldes ene og alene påvirkning-
ernes ti I stedeværel se og 1 i gevægtens
udvikling i tiden. Det vi idag kal-
der for evol uti on.

Vi udgør kun en 1il1e og ubetyde-
Iig de1 af påvirkningerne, men alii-
gevel er vores betydning enorm, da
vi indtil dags dato er de mest in-
tel I i gente væsner jorden har opfos-
tret.

Mennesket af idag føler sig, net-
op pga. denne særsti 1 1 i ng, mere op-
højet og betydningsfuld end.naturen.
Vi har ti I lagt os en antropocentrisk
livsholdning - en holdning der kun
bevirker, at vor nære tilknytning
ti I naturen forpl umres.

Dette forhold afspeiler sig da og-
så i den måde vi behandler naturen
på. Vi driver rovdrift på mineraler,
træ, jord etc. Landbruget intensive-
rer sine opdyrkningsmetoder, som
tilretteiægges på "ikke iigevæ9t".
Vandområder inddæmmes. Kemikaliefor-
bruget sti ger. Al t sammen kun for at
få del i den større 1ykke, som vi
påstår penge kan gi ve os: og som kun
bevi rker, at I i gevægten fors kydes i
en sådan grad, at naturen, og dermed
mennesket uoryddes. Menneskeheden er
blevet økofascistisk,

Vores destrukti ve akti vi tet er
endda nået så 1 angt, som ti I fri ti d-
en. Fugle oE dyr bortskydes, fordi
det af nÅ nå iådt Fr VOres urinstinkt.
Sludder og vrøv1. Ikke et urinstinkt,
når den drives under de nuværende be-
tingelser. Fugle udslettes ved ud-
læggelse af gift. En afskrækkende
tanke, men i kke desto mi ndre en rea-
I itet. Hønseæg med indhold af døde-

,1 i ge gi fte, sel v for mennesket -
ihvi I ket paradoks - udlægges i vore
moser. Gi fte, udlagt for at den "mo-
dornoff ipaør kan f araaa c it ianirrd-
bytte, af f.eks. Fasanen - en art
der uden menneskets eksistens højst
'sandsynligt ikke v'ille have haft sin:berettigelse i Danmark.

Jamen er vi i kke en del af naturen
og er vores akti vi tet i kke naturen
'selv? Jol en kendsgerning. Men hvis
'vi - de intelligente - ikke kan le-
ive side om side med naturen, og lade
vore påvirkninger være i overensstem-
hrelse med naturens ligevægt, er vi
så de intelligente væsner vi praler
med at være? Hvornår begynder vi at
ppfatte naturen som vores navl estreng,
og ikke som et lager af resourcer,
$er kun er ti I stede, for at vi skal
Idnytte det?. Forhåbentl i9t snart,
linden det bliver forsent.

I

I reo.



MOESGARD O

I foråret l9Bl, har jeg fra
Gudrunsvej 2o. 6 forsøgt at fø1 -
ge dette års musvågetræk ved
Moesgård. Materialet, der her
repræsenteres, skal i kke og kan
ikke tages som en entydig gen-
givelse af de faktiske forhold
mht. spredningen af trækket,
oflon ai Mnocnånd ar-. - -r passeret.
Derti I er materialet alt for
cmåf nn don an i ion denlino

' 
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' 
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observation ikke benyttet fast
sys temati k. En å rsag hert i 1 1 i g-
ger bl.a. i , at jeg for det før-
ste var ene om at dække et om-
råde, der var alt for stort,
del s den oms tændi ghed, at der
var en østl ig og en vestlig o-
rientering (bol igblokken 1ig-
ger S-N retni ng) . Efter den
første dag, koncentrerede jeg
mig kun om den østlige. Det-
te medførte selvfølgelig, at
materialet aldrig kunne biive
ful dstændi gt. De dagl i ge ob-
servationer forløb i tidsrum-
met mel I em 7,00 og 1 3.00. Det-
te var ti lpasset den første

Tab l.
Tårnfal

t/

dags observation, hvor det
viste sig at hovedtrækket var
sammenfal dnende med det angi -
vne tidsrum. Det havde endvide-
re været ønskeligt med et te-
1 escope, da mange våger trak
meget østlig (N trækretning) i
forhold til min observationspost.
Alt for mange er sikkert gledet
forbi mig, uden at blive regi- ;

streret.
Altså, alt i alt, resultater-

ne skal tages med forbehold.
Dog mener jeg at de al I igevel
kan være medvi rkende ti I en for-
ståelse af Musvågens træk-adfærd.
Ti I december, har jeg forstået,
vi I der komme en udførl i g rap-
port om resultaterne fra en kæ-
deobservation, ved J"T. Laursen
(Geirfuglen .l6. årg. nr. 2).

I fig, I a,b,c er resulta-
terne af 5 dages observation
i ndtegnet, med angi ve l se af
trækretni ng og antal pr. ret-

ffito 22 13 ?3/3 29/3 30/3 JI l5 2/4 TOTAL

vlusvåqe 24 J 11 3 4 54

Spurvehøq 1 I 2

)uehøo I

Tårnfalk 2 I I 6

Falke so. '|
1

iskeørn 1 I

Iagttagel ser på
k (F. Tinnuncul

oe
us )

nævnte observationsdage, For
er kun I ex. trækkende.
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Fig ia,b,c, trækretningerne hos Musvåge (Buteo Buteo
Buteo). De to tykke pile i a,b angiver vindretning,
Alle dage har vindhastighed på B-ll sekundmeter. Fig.
I d ang i ver trækretni ng via Brabrand Sø. Sti pl et pi I ,
formodet retning efter Moesgård for hovedtrækket.
I F=Fiskeørn, I D=Duehø9.

ning. Dagene d. 23.,29. og 3'l.
er s I ået sammen pga, de 1 ave
observationstal for de nåoældp-
nde dase (jævnfør ta;: i:j:'"'
For al 1e dage qæ1 der en vindhas-
tighed på 8-1'l-sekundmeter.
Vindretningen for dagene d. ZZ.
og 23. mar"ts er sydl ig. De øv-
rige dage er der en mere østl iq

vind. En direkte sammenligning,
trods forskellen i vindreining
er stadig mu1ig, da Musvågen ik-
ke udviser udtalt afhængighed
af denne parameter (l ). De me-
tereologiske angi velser stam-
mer fra Telefon-vejrmelding.

Af fiq 1a,b,c frengår det at
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X{,q

N

5/l
ved Moesgård d.
rækkende i hver
uglen nr. 2, okt.

Fiq 2. Spredning af Musvågetrækket
1573-1977, med angivelse af antal t
retn'ing v. hi . a. kompas (ef ter Gei rf
1 e80 ).
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Musvågen har størst præferens
for de nordlige trækretninger
(i.lNV og N ). Dette stemmer i kke
overens med de opmå1te træk-
retn'i nger ved Moesgård (l), I
fø1ge 77-naterialet, skulle ho-
vedtrækket gå i umi ddel ba r for-
længelse af retningen Samsø-Mo-
esgård (fig.2). En iagttagel-
ie, der kan forklare denne di-
vergens er fø1 gende: 1 5 Musvåg-
er, fordel t på observationsdag-
ene som følger: 3 stk. d, 22/3
(NNV), 6 stk. d. 30/3 (N), 2

stk. d. 31 /3 (NNV) og 4 stk.d.
2/4 (N), foretog en bue, fra
Brabrand Sø til den endelige
trækretning, som iIIustreret i '
fig ld. (I fig la,b,c er de i

fig 1d repræsenterede trækret-
ninger og antal inkl uderet).
Musvågen skul le som antydet i
ref. I , under peri oder med stor
trækdrift, 'i kke være kystlinie-
'l edet, men i s tedet fortsætte
'i nd over land, mod Brabrand Sø.
.J fø1ge mine observationer,.er
der noget de r tyde r På , at de
ved Brabrand Sø stopper oP, fo-
retager nogle skruer, og der-
næst indstiller sig På nYe træk-

c"n\o/ crnn' t;o^e'

Fig 3. Antal exkursioner son
funktion af årstaI. (efter
Gejrfuglen årg. 16, oktober
t9BC).

ringer skulle så være nordlige
(NNV og N). Dvs. Atter kystli-
nie-ledet. Hvor vidt der er sta-
tistisk opbakning bag de i fig 1

d illustrerede retninger skal
ikke kunne siges, Mange er s ik-
kert gået vesten om mi g, og der-
for kan hele billedet godt vise
s i g at være fo rke rt.

Som det fremgår af fig. 3 er
fordelingen af exkursioner til
Moesgård, gennem de sidste år,
nogenl unde konstant. Af stør-
relsesordenen 35 ex./år ( gen-
nemsnit i perioden .l970-80).
En fin dækningsgrad. Adskillige
ornithologer val farter ti I det-
te sikre træksted, og her be-
stemmer al'l e de samme f ug1e.
Var det Tl^kE mere ønskeligt, om
den årl ige Moesgård-rappont må-
ske kunne fø1 ges op med en ti I -
svarende kæde-observation?. Er
der måske al I erede taget skridt
i den retning?. Det hele drej-
er sig jo ikke bare om hi t-ræs,
for hvis det giorde det, hvor-
for fanden så I a ve en Moesgård-
rapport. Jeg vi I meget gerne
yde mit bidrag næste ån, hvis
det skul le være muligt af få en
kæde-observati on op at stå. Even-
tuel t vi I jeg gerne være med
ti 1 at få den op at stå, i fæl -
lesskab med andre interesserede.

(.l.) - Gejrfuglen, årg. 16, okt.
I 980 - J. T. Laursen.

i6'n rå=mrr<åon
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DØDBRINGENDE

Stadsdyrlæge Johan Mayer,
Si I keborg Levnedsmi ddel kon-
trol: Det er dødhamrende ulov-
ligt og livsfarligt. Dyrlæge
Bjarne Clausen, Statens Vete-
ri nære Serum l aboratori um: En
kraftig suppe og en al vorl ig
fødekædegift. En jæger fra om-
rådet: Noget forbandet svine-
ri . Po l i ti et: Sagen må vente,
betjenten har ferie.

Fundet af de syv forgi ft-
ede hønseæg er et bevi s På ,
at der stadig findes iægere,
der gør brug af gift til at
bekæmpe så kaldte "skadedYr"
med. Det er hel ler i kke usand-
synl i gt, at 1 i gnende fund vi I
blive gjort i fremtiden. Der-
for denne arti kel , hvor mi ne
indhøstede erfaringer måske
kan være dig en hiælP, hvis
du en dag står med et uskYl digt
udseende æg med to små huller
'i den ene ende.

De syv æq blev fundet På en
I i l le vol d mi dt i Gammelmose,
der I igger B km. nord for Sil-
keborg. Æggene 1å placeret som
var det en rede. Et I i l le stYk-
ke derfra var der stukket en
1 okkedue i jorden, som for bed-
re at i I I ude re en udækket rede '
Af de syv æ9, var de seks hak-
ket itu og en del af indhol det
va r fj ernet, medens det syven-
de æg var helt, bortset fra to
små hul leli den ene ende. Til
bevis, blev der taget et par
billeder af opstillingen, men
på en sådan måde, at også det
omkring liggende landskab ville
bi i ve set på bi 1 I ederne. Dette
for at undgå tv i vl om fi ndested-

Samme aften blev sagen meldt

HØNSEÆG.

til Silkeborg Politi, der dog
'i kke kunne påbegYnde sagen før
at der var bevis for at æggene
var blevet forgiftet. Det hele
æg bl ev derf ori ndl everet hos
levnedsmiddel kontrol'len i Sil-
keborg.

Tre uger efter, modtog ieg
en undersøge1 sesrapport af hvi I -
ke det fremgår, at æggene med
forsæt var blevet forgiftet med
Endrj n og Al dri n. I det under-
søgte æg var der gi ft nok t i I

at dræbe to mennesker å 75 kg '
Desuden blev der oplYst, at Al-
drin ikke har været godkendt
som bekæmpelsesmiddel i Danmark
siden ca, I 968, og at Endrin al-
drig har været godkendt i Dan-
mark. Dyrlæge Bjarne Clausen
kan yder mere tilfølie, at En-
drin og Aidrin er DDT Produk-
ter, og dermed en al vorl ig fø-
dekædegi ft. Endri n og Al dri n

bruges iøvrigt som insektgift.
Da jeg nu havde de fornødne

beviser, blev sagen genanmeldt
ti1 politiet. llen desvære måtte
sagen stilles i bero i 14 dage,
da distriktbetienten for det
pågæl dende områ de ha vde fe ri e .

Da feri en endel i g fi k en ende,
blev det aftalt at vi skul le
mødes ved Gamme lmose.

Sammen med beti enten ' de r
var mødt op i fuld uniform,
hvi d kas ket og I ange støvl er 

'gik vi på opdagel se i mosen i
håb om at genfi nde de resteren-
de æg et sted imellem ukrudtet,
der i den mel leml i ggende ti d

havde vokset ti I en ansel ig
højde. Vi fandt æggene, samt to
I okkeduer, der var stukket i
jorden mel lem en masse udstrø-
ede ærter. Efter at have ki kket
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liidtjyllands Avis d. 25.8. tgBl

I i dt på de famose høns eæg , vend-
te vi tilbage ti1 vognene og
her fik betjenten udieveret ko-
pier af undersøgel sesrapporten,
bevisbillederne, samt en liste
med navnene på de medl emmer der
kunne bevidne fundet,

Et par dage efter, ringede
jeg til distriktbetienten for
at høre hvordan sagen skred
frem. lian fortal te, at han hav-
de fundet frem ti I ejeren af mo-
sen, men da ejeren bor i et om-
råde, som administreres af Her-
ni ng Po1 i ti , er sagen sendt der-
ti l. For stadig at have føl ing
med sagen, ringede jeg til Her-
nj ng, og her kunne den vagthav-
ende oplyse, at betjenten der
skul le foretage afhøri ngen af
mosens ejer var på ferie.

Efter en samtale med Kjel d
Hansen, blev det besluttet at
kontakte nogle af de større avi-
sen i amtet 'i håb om, at en ar-
tikel der" kunne understrege sa-
gens al vor kunne sætte I idt me-
re gang i sag.sbehandlingen, Der-
for blev der rettet henvendelse
til Peter" Moldt på Arhus Stifts-
tidende, der var først med det
sidste, ved allerede samme dag,
at udkomme med sin arti kel om
fundet. Jens Andersen på t4idt-jyllands Avis, havde sin artikel
anbragt på forsiden af avjsen.
Karsten Krogh på Jyl lands-Pos-
ten, der ellers gav indtryk af
at kende en del ti 1 gi ft og de-
res føigevirkninger, hali kke
i de f orl øbne to uger" f remvist
noget referat om fundet. Men
måske når Jyl lands-Posten at væ-
re mcd i clrtqnr.fFn,

0m alt dette av.i sskri veri
ha r været medvi rkende, ved j eg
ikke. 1"1 en da jeg den 4. septem-
ber ringede ti 1 Si lkeborg Pol i -
tj kunne de oplyse, at ejeren
af Gammelmose, Kristian 0. Skov,
Hassel vej 9, Bordi ng havde ti I -
stået. Til grund for lovover-
trædel sen skal han have oplyst,
at han anså det for virknings-
løst med en beskydning af de

imange krager, som han mente tog
:hans ællinger. I stedet havde
han va1gt, at gøre brug af no-
get rottegift, som han havde
stående. K. 0. Skov var ganske
:kiar over, at ud1ægningen af
de forgiftede æg var en over-
trædelse af jagtloven.

K,0. Skov nævnte, at han
brugt noget rottegi ft han hav-
de stående. I f1g. Bjarne Clau-
sen, SVS, er endri n og A1 dri n
insektgifte. Desværre fik jeg
ikke spurgt Bjarne Clausen om,

sk rnose

Gift nok til
at slå syv
mand ihjel

År"hus Siiftstiden<ie d 25.8 . r98r.
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Endrin ogl el ler Al drin har væ-
ret brugt som rottegift. Der-
for ringede jeg ti I Stadsdyrlæ-
ge Torben S kov, Levnedsmi ddel -
kontrol len i Si1 keborg. Han kun-
ne fortæl1e flg.: Endrin oq Al-
dlin er meget stærke i nsektgi f-
te, Endrin og Al drin eri kke
optaget på den I i ste, der kl as-
sif icerer de giftstoffer som
man må bruge i Danmark. De to
giftstoffer har ikke været brugt
som rottegi ft, da de i kke er
særligt velejnede til det formå'l.
Han påpegede desuden, at i kke
bare jagtloven, men også gift-
I oven, samt et par af Landbrugs-
mi nisteriets bekendtgørel ser,
bl.a. no . 289 af 25 sePtember
I 96.l oq no. 4l 0 af I 7 sePtember

1980 er blevet overtrådt. Jeg
sagde Torben Skov mange tak for
hjælpen, og ringede derefter tiI
SiIkeborg Politi, som fik refe-
reret ovennævnte samtal e '

Hermed er sagen så nær si n

afsl utni ng, at jeg kun mangl er
at kontakte de tre aviser for
at fortæl I e, at de godt kan
sp idse deres blyant, så de er
kl ar nå r po1 i ti et offentl i ggø-
rer sagen.

Her ti I sidst en tak ti I Jens
K i rkeby, Kj e I d Ha nsen og La rs
P. Johansson o.m.a. for hiælp
og gode råd.

Bjørn Holmskjold.

MINI-LOKALRAPPORTERO

Interessen for fuglekiggeri
kan som bekendt "udarte" sig
på mange måder.

De fleste fugleinteresserede,
som i kke er bl evet i ndoktri ner-
et af en "fuglegal" far eller
mor, som fra ens spædeste barn-
dom har lært en op t'i I at kunne
bestemme en lille prik i det
fjerne som "Troldand,hun",
"Spidsand,hun", "Li1Ie Skrigeørn,
2. k-år", el ler hvad det nu var,
er vel sagtens begyndt med at
ki gge på de f ug le, der vari n-
denfor rækkevidde på vejen tii
og fra arbejde, i haven, på fe-
riesteder el ler hvor det nu har
være t ,

Efterhånden er i nteressen
for fugl ene bl evet større, og
'I ysten til at finde ud af , hvad
det nu ha r været for fugl e ' man
har set, er vågnet.

Hv i s man har fået denne i n-
teresse for at kigge fug1e, har
man også opdaget, at kundskaber-
ne bl i ver bedre, efterhånden
som man dyrker i nteressen, for
øvelse gør mester. Man lærer
f1 ere og fl ere fugl earter at
kende, og probl emerne med at be-
stemme, hvad det nu er for en
fugl, der er i kikkerten, bli-
ver mi ndre og rni ndre.

Sel vfø19e1 i g er der stadi g-
væk fug1e, der i første omgang
f e j'l bestemmes , f ug1e, der s let
i kke kan bestemmes el ler hvad
der nok er det værste, fugle
der fe i l hcstemmps . uden at man
bl iver klar over det.

Jo mere man studerer fugi e-
ne, jo flere fugl e kan man be-
stemme og jo færre fugle b1 i-
ver fej l bestemt.
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Man kommer måske med på fug-
I eture sammen med andre, el ler
man er alene i naturen, for at
se hvad der hu måtte være af
spændende ting den dag. På et
eller andet tidsounkt vil manqe
fuglekiggere begynde at lave
I i ster over de fugl e, de ha r
set.

Der gøres notater På fu1 etu-
rene, bagefter krYdses arterne
af på en liste, skrives oP i en
bog, el ler måske gemmes nota-
terne bare indti I de en dag
ryger i papi rkurven, fordi de
fylder op og ikke længere siger
en nogel,

For mange går det På den må-
de, at efterhånden som de får
større vi den om et emne, bl i ver
interessen også større, og måske
er der et bestemt felt, der in-
teresserer mere end andre.

Der er mange måder en sådan
soeciel interesse kan manife-
stere sig på.Med det forbe-
hold, at interessen ikke må ska-
de fuglene, når man dYrker den,
kan man vel ikke sige, at noget
"soeciale" er bedre end andre.
Det alt afgørende for den enkel-
te må være, at sPecialet giver
interesse med indhold.

For nogen kan indholdet være'
at det gæ1der om at se så man-
ge fugl earter som mul i gt, og så
få mange krydser på sine I ister,
andre er mest interesseret i
"Syl via-sangere", "Phyl Ioscer",
rovfugle, vadefugle, ænder eller
en hel anden gruppe fugle, nog-'le studerer ynglebiologien, fug-
letrækket, fødeemner

letrækket, fødeemner eller an-
dre del e af fugl enes I evevi s 'man kan også prøve at fi nde ud
af, hvilke arter der kan fore-
komme på en bestemt biotoP: Lov-
skov, nåleskov, blandskov, Park'
rirark, kær, mindre sø, større sø,
strand, strandeng osv. eller må-
ske i et bestemt afgrænset om-
råde, man på en eller anden må-
de har en sær1ig tilknYtning
til, og hvor man har mulighed
for at komrne jævnl i gt.

Men de 'i nspirationer, der

Adult Knopsvane. Grønningen, Fanø, l98l

kan hentes rundt omkring, er den
eneste græn!e faktisk, den græn-
se ens egen fantasi sætter.

Efter denne lange indledning
vi1 jeg gerne fortæl1e lidt om
mit eget "specia1e". Jeg har en
fornemmelse af, at mange har
samme i nteresse , som j eg se1 v
har, og ganske tilsvarende mu-
1 igheder men holder det hel t
for sig se'l v. Formentli,o af
(falsk) beskedenhed.

I en å rrække ha r j eg vandret
rundt i et afgrænset område ved
fami I iens sommerhus bevæbhet
med kikkert, blyant, og en not-
esbog.

Jeg har sat krydser ud for
de fuglearter, je9 så, talt hvor
[]ange rastende fug1e, der var
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eller hvor mange der trak for- det bedre eller værre' der måt-
U.i,-U.lf..uel de mest usædvdnlige te. indtræffe. 0g i dette pusle-
iagttagelser osv. spil, skal der meget nødigt

mangle nogen brik' Det er bag-
Alle disse notater har sid- grunden for, at mine notater

det - pænt ordnet synes jeg selv med a1le de mangler og al den
- i en.ingordner. i'ten ailigeel ubehjælpsomhed, der præger dem'
sagde de iIke noget. Bevarei, €r blevet modtaget.med - som

deI kunne lade sig gøre at gå det blev skrevet til mi9 - el
dem igennem og flndå frem til tak for et bidrag til -en uund-
den o! den dalo, ieg så en "Sjæl- værlig registrering af mulige
denhed", hvornår dei nu var, der forandringeri naturen og selv-
var det store træk af våger osv. fø1ge1ig sær1igt fuglelivet i

området.
For godt et par år siden be-

gyndte jeg at samle mine nota-
ter i oversigtsform i en års-
rapport (f1ot skulle det jo væ-
re ) . Års rapporten ( og de senere )
er blevet indsendt tiI loKa-
litetsregisteret, som har ta-
get vel imod m'ine værker. Til
min store forundring har ieg
fået at vi de, at det i eg har
gået og nedfæl det under mi ne
fuoleture lille områ-
de-a I ene ti I g1æde for mi g

se1 v og ti I eget formål , er
meget interessant og værdifuldt
for lokalitetsregisteret, som
en bri k i et større puslesPil.

Pus I espi I I et er reg i streri ng
af fuglel i vet i Danmark og ik-
ke mi ndst de forandri ngen ti 1

Forandri ngeli posi ti v el ler
negati v retni ng kan naturl i gvi s

kun registreres på basis af
rapporter, der dækker en årræk-
ke. Derfor er det væsentligt,
at der foretages registrering-
er hvert eneste år og at dis-
se registreringer koordineres.

Da jeg havde lavet min egen
pri vate "årsrapport" for .l978,

syntes jeg sel v, at den gav mi g

et dejligt indtryk af årets oP-
levelser med fuglene, og jeg
fi k lyst ti I at gå i gang med
at lave en "rapport", deri nde-
holdt en sammenfatning af alle
de notater, jeg havd,e for lo-års-
oericden 1968-1977.
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Jeg gi k i gang med arbejdet
og - det skal erkendes - det
tog sin tid. Det sværeste var
nok, at skelne mellem de iagt-
tagelser, der af en el ler and-
en grund havde en sådan karak-
ter, at de skul le fremhæves,
og så de der blot skul 1e indgå
i en mere generel sammenfatning.

Som foran skrevet: Arbejdet
tog sin tid. Men jeg er meget
glad for, at je9 fi k taget mi g

sammen ti I at lave sammenfat-
n ingen af de l0 års notater.
Uden dette havde de egent) i g
'i kke f orta l t noget og de vi l l e
utvivlsomt bare være kommet til
at s i dde i ri ngordnere i ndti l
jeg en dag ikke gad demme dem
I æn gere .

Det var vi rkel i g en ti I freds-
sti I lelse at arbeide med 10-års-
rapporten. Det er utrol i gt, som
rapporten efterhånden som arbej-
det skred frem mere og mere teg-
nede et bi I lede af de forandri ng-
er, der var sket.

Når man "dyrker" et Iille,
begrænset område, som ieg har
gjort, får man så utrolig mange
oplevelser. Først og fremmest
opnår man et vi rkel i gt godt
kendskab til naturen på stedet.
For fuglenes vedkommende bl i ver
man fortrol i g med, hvi l ke fug-
le der forekommer, og på hvilke
årstider de er der.

På de forskellige tider af
året er der fugl earter, der
"skal " være der, andre kan være
der og atter andre kan man være
he)dig at se. 0g så er der nog-
I e, der dukker op bare en gang
e I I er mås ke få gange.

Det er ti I fredssti I I ende at
se de fug1e, der "kan være der".
Det er spændende at se de arter,
man skal være heldi g for at mø-
de.0g det er fantastisk at se
arter, der kun har været der en
enkelt gang eller et par gange
tidligere, for ikke at tale om
nye arEer.

Men det, at en art der
være der, måske mangler, giver
f1 ere spekul ati oner end noget
andet. Hvorfor er den der ikke?

Grundlaget for, at man kan
registrere, hvad der er "spænd-
ende", hvad der er normal t, og
hvad der er negati vt eller må-
ske alarmerende, er så absolut,
at man i kke er i tvi vl om, hvad
den er normal t. 0g den eneste
måde, man kan få styr på det
normale, er gennem de årlige
notater. Men for at man kan bru-
ge notaterne til noget, må de
være bearbejdet i en helst over-
skuelig form.

Til det formål er der ikke
tv'i vl om, at en sammenfatning
af notater for en årrække -
f.eks. l0 år som jeg har vaigt -
giver en selv et væ1digt godt
grundlag.0g det er en kolosal
tilfredsstillelse , når arbej-
dct er færdiof- nn man konsta-
terer, at det viser en udvikling
for de forskellige fugle: ivlange
har det 1 i ge så godt, som de
havde det for l0 år siden, nogen
har det bedre, men der er des-
værre også nogen, det er gået
ti 1 bage for,

Forhåbentlig har dette - må-
ske alt for lange - indlæg gi-
vet nogen )yst ti I at udfoyske
mindre af gr-ænsede områder,'og
ti I at udarbej de rapporter over
i 

^ 
dl" l"å no l <crno

nai or 6l omna dor lran ni vo
mange oplevelser og megen ti1-
fredsstillelse for en selv.0g
hvis man så også gør sig den u-
I ej I i ghed at afrunde det med
sammenfatttnde rapporter, får
man sel v den g1æde, at man har
et "monument" over den i ndsats,
man har giort.

0g gør så - uden falsk be-
skedenhed - lokalitetsregiste-
ret bekendt med resultatet af
arbejdet.

Hvis el ler ikke andre end I
sel v kan begejstres over resu'l -
tatet af anstrengelserne, er
jeg sikker på, at man i lokali-
tetsregistrene vil vide at på-
s kønne j eres i ndsats .

God fornøjeise med jeres eg-
ne, private lokairapporter.

Lei f Brauer
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Benarknlnger til forslag til nve love for Danak ornlthologlak forenlng

1. LOV & STRUKTURUDVAIGETS KOMT.{ISORIUII OG ITEDLEII}IER

På reprasentantskabets uøde d. 25.-26. november 1978 afglk forenln-
gens første strukturudvalg, der var blevet til året Lnalen soD følge
af polltlske neningsforskelle 1 repræaentantskabet. Santiallg blev et
nyt hurtigtarbejdencle udvalg, lov & struktuludvalget, nedeat. Ualvalget
flk tll opgave at udarbejtle et forslag ttl nye love for forenlngen' som

akulle forelægges til alrøftelse på reprasentantskabets nøde i noveB-
ber 1979.
Udvalget fik følgentle samensætning: Arne Jensen, svend Larsen, llans
Mellstlup, Chr, Ebbe llortensen, S.A. Rasnussen og Henrlk Knuth-WLnter-
felflt.

2. UDVALGETS ARBEJDE

ualvalget holdt tre loøder necl et vekslende aleltagerantal. Ipkalafalelln-
gerne blev anmodet on at fraloæ metl eventuelle menl-ngstIlkendeg1vel-
ser, På udvalgets sialste lnøde d. 1. novenber 1979 fleltog Arne Jensen,
Chr. Ebbe !{ortensen, S.A. Rasmussen og llenrik Knuth-Yflnterfelilt.
På alette n6de opnåedes enlghed on hovedlnalholdet I ilet nu udsendte
forslag. vlsse strukturelle problemer valgte udvalget at overlade tll
repræsentantskabets afgørelse. Et af utlvalgsmedlemnerne, Hans uell-
strup, afgav dissens. Han ønskecle en mere decentraliseret struktur
uden en egentlig hovealbestyrelse, tnen med en art forretnl-ngsuilvalg,
der havde ansvaret for forenlngens tlaglige funktloner og I øvr19t neal

komtrætance tlI at træffe lnere udadretted€ beslutninger placeret hos

repræsentantskabet og lokal-afalellngerne.
De nye love er blevet behandlet og drøftet på tre repråsåntantskabs-
rnøder. på novembermødet 1 1979 vealtog et stort flertal
- at blbeholale generalforsamllng
- at b'Lbeholcle hovedlbestyrelsen og stillerlisteprlncippet tll

hovealbestyre lsesvalg
- at valgtll hovedbestyrelsen sker efter inalstilllng fra repræ-

sentantskabet.
p.g.a. tldsnøal blev alen afsluttende forhandllng otn forenlngenslovene

. ualskudt fra november 1980 tll april 1981, hvor forslaget er blevet
forhandlet og justeret på forskelllge punkter.
Hovealbestyrelsen har sidenhen haft en lndgående drøftelse af forsla-
get. Efter at have indhentet afsluttende, jurldlske bemarkninger fra
to jurlster, knyttet til foreningen, har hovedbestyrelsen godkendt de'.

.A\ endelige forslag d. 9. jull 1981.
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3. SORSLAGETS ENXELTE BESTEMMELSER

f overens8temnelse med gæIdende praksls er lovene opdelt I para-
graffer og stykker. Anvendelsen af lovene er herved lettet betycle-

la.SS t,Z oo r
FORENINGENS NAVN, HJE!,ISTED, FORMÅL OG FORIIOID TIT TREDIE!,TAND.

Der er efter sædvanllg vedtegtspråksls foreslået en opatel-ing af de
nuverende S I og 2 I tre på!ågrafferr $ 1, som omhandler foreningens
nåvn og hjemgted, S 2, som lndeholder formå]et og S 3, som behandler
forholalet tll tredlenånal.
Det fore3låE I S 1, at benavne forenlngen Dansk Ornitologisk Forening
ualen h I ornlthologlgk, og at tltføje 'landsforeningen for fugLeinter-
esserede o9 fuglebeskyttelse'.
I S 2 foreslås order tdansker udelådt af hensyn til alet tiltagenile in-
ternatlonale sarrarbeJile og alels de store bestande af trekkende og over-
vlntrenale fugle, soto e! kårakterlstlske for dlet clanske fugleliv. Enat-

vlclere foreslås de nuvalenile eksemplifj.kationer uileladt, fordi ale al-
drLg kan blive fulalstanilJ.ge og derfor rent juridisk.fører til den
slutnlng at de lkke-navnte aktLviteter Lkke falder ind under fomålet.
I S 3 sLdesttlles forman&nog næstformanden ved underskrift.

Ad. S 'I. FORENINGENS STRUI(TUR

Uandret.
Stk. 2. Da aer er et bredt Onske on at udbygge de ungdomsretteate ak-
tlvLteter, foreslås Juridisk nrulighed for at oprette en egentlig ung-
aonsafdellng.

Aq. S 5. $ovEDBEsryRELsEN

Bestemelsen er ensbetydencle med en begrænset indskrakning af den
perioder hvor ikke-valgte tneallernner af hovealbestyrelsen kil sidde u-
den at vete valgt.
Stk. 2, u.ndret.
Stk. 3. Forslag on at hoveclbest)rrelsen nedsætter et forretningsudvalg,
der varetager forenLngens alagltg€ Ledetse - en ordning som dels med

stor foralel'har varet anvendt i Fugleværnsfonden og som dels i prak-
sls har \reret anvendt l- ho\r'ealbest.!r'relsen siden 1980-
Stk. l. u.ndret.
Stk. 5. I takt ned foreni.ngens Sglede og mångesidige aktiviLeter er det
nodveniliEt ned en eentral koordinerlnE f,or at undgå at fLere forenings-
LnstltutLoner saRtlill,g søEer de sanne fonds ttr-v.ved Foren:i.nqens insti-
tutioner forstås trokatraf,ilelri,nger, qruplrer samt DOF.-Salg oE FuEl€værns-
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fonden .

Ad. S 6.REPRÆSENTANTSKÅBE?

I modsætning til flertallet blanalt repræsentanterne, finder flertal-
let i hovedbestyrelsen, at det er nødvendigt rned en begrænsning af
repræsentantskabets størrelse. Det er flertallets opfattelse

- at et statisk repræsentantskab med en fast repræsentativ
medlemssatrmensætning, giver en optimal behandling og alrøf-
telse af cle forskellice forslaq.

- at det er nødvenaligt med en begrænsning i antallet af repræ-
sentanter, da udgifterne i forbindelse med afholalelse af mø-

derne er steget kraftigt.

Forslaget fryser repræsentantskabets størrelse på det eksisterende
niveau. De 67 repræsentanter fra lokalafdelingerne, væ19es i forhold
ti1 lokalafdelingernes meallemstal ved den sidste opgørelse lnden af-
holdelse af lokalafdellngernes ordinære generalforsamling, dog så-
ledes at hver lokalafdeling har ret til to medlenuner.

I qtk. ?,,: 1. er der foreslået en bestemelse, som indebærer at valg
af repræsentanter i lokalafdelinger, der har ret til flere repræsen-
tanter end der er medlemer af bestyrelsen, sker ved valg gennemført
af lokal-afdelingernes generalforsamling. En sådan procedure har med

succes været anvendt i Københavnsafdelingen i nogle år.
Det er samtidig foreslået at medlemer af bestyrelsen, hvi.s de ønsker
det, automatisk btiver medlemmer af repræsentantskabet.
Stk. 5 o9 7. er hentet f ra ,rKomisor j.um og forretningsorden for re-
præsentantskabet' .

Stk. 8 og 9. uændret

Ad. S ?. REPRÆSENTANTSKABETS FUNKTIONER

Her er foreslået indføjet en beskrivelse af repræsentantskabtes
funktioner, således som de i dag er beskrevet i repræsentantskabets
komisoriw og forretningsorden.
Det er her bI.a. præiseret. at det er repræsentantskabet, som træf-
fer beslutning om størrefsen og ford.eling af tilskuddet til lokalaf-
delingerne i forbindelse med godkendetse af budgettet.

' Stk, 3. uændret.
Stk. 4. Som følge af tj.dernes økonomiske situation har hovedbestyrel-
sen ønsket denne bestemmelse medtaget i forslaget. Bestenmelsen er
uegnet j- spørgsrnå1, hvis afgørelse krryer debat.
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Ad. S 8. LOKALAI.'DELINGLRNE

Etrc. .ren r,..es1åedr tormuler rng i .tl-._ l, l.dri der nu ikke oprettes
Lokalafdelinger, der omfatter nindre end 6t amt. Begrænsningen er
begrundet med, at foreningen i praksis ikke er stor nok til at op-
rette flere iokalafdelinger i et ant, samt at det vil skaale for-
eningens gennemslagskraft, hvis den amtstilknyttede struktur brydes.
Bestetrmelsen i stk. 2, retter sj.g mod den l"inie, som er anlagt af
repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og generalforsamlingen. Forslaget
betyder ikke nogen i.ndskrænkning i den arbejalsdeling, som i dag her-
sker mellem hovedbestyrelsen og lokalafdelingerne, og dens overtra-
delse er ikke i sig selv afgø.rende for spørgsmå]et om eksklusion.
Stk, 3. Er foreslået for at opretholde en funktionsduelig struktur med

et minimum af vedtægts:endringer.
stk. 4. Bestemelsen her giver lokalafdelingernes bestyrelser mulig-
hed for selv at bestemme bestyrelsens struktur.
Stk. 5. Lokålafdeli.ngerne tillægges sarune ret son hovealbestyrelsen ti]
at besætte vakante bestyrelsespladser ind til første gang. der afh()I-
des va1g.
Stk. 6. Afholdelsen af lokalgeneralforsamlinger udskydes til februar i
stedet for som nu med udgangen af januar, da det har vigt sig vanske-
ligt at nå at få regnskabet færdigt I løbet af januar. Det foreslås
samtidigt, at forslag fra medletnrner kan blive gjort tll genstand
for beslutning på generalforsamllngen, uanset at de lkke er på dags-
ordenen. ForsLaget kan freNne neallernsdemokratiet.
stk. 7. Præcicerer, at lokalafalelingernes regnskabet skal indsendes
til hovedbestyrelsen inalen 14 alåge efter afholdelsen åf den ordinære
generalforsamling, samtidig med at den nuværende, uklare passus rBe-

styrelsen er ansvarlig overfor hovedbestyrelsen og aftægger årli9t
1 1 åonomhar regnskab, der revlderes af DO!.g revlsor.r udgår.

Det nuværende krav om åt foreningens revlsor skal anvendes, over-
holdes i dag kun af 6n lokalafdellng og det er i øvrigt urealistisk,
Stk. S.Pligten for lokalafdelingerne på crønland og Færøerne tlI at
aflægge regnskab og referat overfor hovedbestyrelsen ophæves, da

det alligevel aldrig sker. Det eksisterer p.t. lngen grønlandske ag
færøske lokalafdelinqer.
Stk. 9. Uændret,

Ad. 5 9. UDVALC

Denne bestenmelse j,ndeholder en af de større ltydanne.lser, nedsætteL-
se af faste udvalg under ho':edbestyrefsen, Af de foreslåede udval-g

/A er kun fredningsudvalget nyt,

ir
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Stk. 2. Da den faglige komPetance findes hos rePræsentantskabet og

hovedbestyrelsen tilsammen, foreslås en ligelig udpegningsret blildlt
de to institutioner.
stk. 3. Bestemelsen er foreslået for at sikre koordinationen mellem

hovedbestyrelsen og udvalgene.
stk. 4. Da det forekomer, at der opstår tvivl on hvofvi'lt, der er
tale om faglige grupper under foreningen eller ej, foreslås denne be-

stemelse for at undgå tvivl,. Grupper, der ikke er godkendt efter
bestemelsens ordlyd, vil ikke kunne modtage tilskud fra foreningen'

Ad. s 10. VALG

I stk. 1 er det understreget, at kun personlige medlemmer kan stenme

ved valg. Den nuværende ordning tillader også f.eks. biblioteker, for-

eninger, institutioner m.v., der er medlemmer for at modtage forenin-
gens blade, at deltage i va1g.
Den nuværende bestemelse om at valg til hovedbestyrelse og lokalbe-
styrelser sker samtidig, udgår. Der eE ingen reel begrundelse for

den nuværende bestemelse, og den overholdes ikke i praksis'
Stk. 2, Hovedbestyrelsens ret til selv at opstille kandidater ophæ-

ves og i stedet opstitles kandidaterne af repræsentantskabet efter
indstilling fra hovedbestyrelsen. Denne nye bestenmelse er medtaget,

da repræsentantskabet anses at have det største. samlede indblik i

foreningens drifl og funktioner.
Stk.3. Uændret.
Stk.4. Uændret.

stk. 5. Der er foreslået en onformulering af besteNnelsen om valg-
komiteen for at få dens intlhold og rækkevidde afklaret-

Ad, S 11. GENEBALFORSAMLING

Fristen for indvarsling til generalforsamling er fcreslået udvidet
fra 16 dagå tif senest 2 måneder inden generalforsamligrgens afholdel-
se.
En ændring i bestemelserne om forslag fra medlemer, er foreslået
for at øge medlemernes mulighed fdr at stille forslag'
Stk. 2. I overensstemelse ned gældende praksis og med Fugleværns-

fondens og DOF-Salgs love, er disse institutioners beretninger og

. regnskabsaflæggelser indføjet i dagsordenen.
S+-k. 3. Muligheden for at begære skriftlig afstenning foreslås øget'
Stk. 4. Det præciseres at kun personl-ige medlemer kan deltage i clen

skriftl ige afstemning.
Stk. 5. Der foreslås en skærpelse af indvarsfingen til senest 3 uger
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"ffiffi;lffå'* Ft slde 6

.fø, afholdelsen, og det åbnes ttrullgheal fof at både €n lokalafalellngt-

9€nefå1fdf9an11n9n€.I2/lfLetta|og50lledl€nfierkanln.tkalde'til
ekstrddf,allndr generalforsanllng.
gaftttallg foreslåe af økonofilBke årsager i3e tlalsnæååtge krav ned hen-

dyntlltndkaldelsenåfdenekstraordllneregeneralforEanllnglenpet,
så1ed€6 at den knyttes tli. den førstkotrmende forenlngepubllkatlon.

atl. I 12. ilEDLElt{sKÅB

trteld€fi6kabetg lkrafttrealen foreslåå ændret tll det tltlspunkt'' hvor

fdrenlngen ha! nodtaget det lndbetalte beløb'
Etk. 2. Bestenrnelgen om udnavnelse af korresponilerende nedlemnrer

bortfålder, ala den lkke anvendee I prakBls'

ådi-,3. genalret.

gtk.-4. uålidret.

Ad, å .i_1. Koln'ifidltNr

uendfet
6tkr 2 oc 3. Dct fofeslls åt repræsentåntskabet ikke blot tlaffer
beglutning om ilet ordlnare konltnEentc størrelse, nen også orn hvllke

medlen8kategorier, der eventuelt Ekai ndjes tned at betale lavere kon-

thqent.
Det ophever den nuverende, uheldlge ordlnlng, hvor der lnvolveres aels

beElutninger, truffet af repræEentåntBkabet,'lela lovændlringen'

BeatemmelgenommuliEhe.le'fofatudaenaeåærltgepubllkatlonertl]-
6n nedlemekategort, der bdtaler låv€fe honttrngentt tankes f'eks' an-

vendt I forblndelse med eh 3ærllg ungdonsorganlsatlon'
Begte!ilnel6enomllvgvårlgtrne.llemsBkabbortfalder.lnf,latlonenhar
gJort denne ortlnlng helt utj.dsBvarenAe'
Stk, 4. Uendret.

Ad. g 1{ FORENTNGENS OP!øSNING

Uætrdlret.

stk. 2 oq 3. Der foree]åe en nere fLekstbel ordningd den ekslsteren-

de og endtellge foreBlåE afgørelsen eventuelt he'nlagt tll MIIJ$nfni-
sterj-et t stedet .for sorn nu Mlnisterlet for Kulturelle Anliggentler.

KØbenhavn il. 1. august 1981

Lorenz Ferdlnand
formånd, Dr.sclent.

Arne Jenaen
hovealbestyre Isesnedletn
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OPRAB

INDSAMLINC AF RøRHøG.

Ti I en specialarti kel ønskes
al 1 e oplysni ngr om artens yngel -
forho I i Arh us amt fra å rene
1976-81. Desuden ønskes al 1e ik-
ke offentliggjorte ii lokalrap-
porterne) iagttagelser af arten
fra træk- og sommertiden i sam-
me periode. Artiklen skal søge
at belyse artens træk- og ungl e-
forho l d i amtet, Arti kl en offent-
1 iggøres i næste nummer af Sø-
ravnen .l982. Alt materiale be-
des senest l. december l9Bl,
være I okal redaktørerne i hæn-
oe.

a

Rapportgruppen
Viborgvej 29
8000 Arhus C.

Indkaldelse til EKSKURSIONS-
UDVALGSMøDE tirsdag d. 3, novem-
ber kl. 19.00 på Viborgvej 29.
A11e interesserede indbydes tiI
mødet, hvor næste års ekskursi-
oner planlægges. Disse kan du få
indflydelse på ved ar møde op
denne dag med forslag og kritik
af tidligere afhold.te ekskursi-
oner.

Ekskurs ions ud'/a I ge t.

Skadeovernatni n gspl adser.

Jeg har t i dl i gere i " Fugl e" op-
fordret medlemmer af D0F til at
sende observationer af Skadeover-
natni ngs pl adser ti I undertegnede.
Resul tatet blev meget pauvert; 6n
person reageredel Jeg vil imidler-
ti d fortsætte mi n undersøgel se
i Nordjyl land, og håber ved denne
I i i I e arti kel at kunne få andre
til at interessere siq for dette
emne.

Jeg har sel v fundet en hel del -overnåtningspladser ved ti l fæ1digI
at se, hvor Skaderne i vinterhalv-
året flyver hen, når det er ved at
bl i ve mørkt. 0fte er det meget I et
at fø1ge fuglene over nogen af-
stand og på den måde fastslå, hvor
de overnatter.

0vennatni ngs p1 adserne benyttes
oftc af rct få frrole: l0-30 indi-
vider, men fra Danmark er der ek-
sempl er på langt over hundrede
Skader på en lokal itet. 0ftest er
overnatni ngspl adserne i brug fra '-
septenber-oktober ti I marts-apri l ,
når fugl ene vender t i 1 bage ti 1 de-
res territorier. Jeg har dog og- -så kends kab t i I , at en del steder
benyttes i sommerhalvåret, øjen-
synl igt af ikke ynglende fugle.

Som overnatni ngssted benyttes
ofte et mindre løvtræskrat eller
^^ lill^ -t1^^t^^,-eil | | | le nateprantage, nen OVef-
natning sammen med andre krage-
fugl e synes at være meget sjæl dent.
De større arter som Krage og Råge
er måske for barskt et selskab.

0vernatni ngspl adserne bruges
sel vføl gel i g ti I overnatni ng, men
det kan tænkes, at de har andre

I

-
-lIts-r

v 

- C"L
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funktioner. I et territoriesystem
som Skadernes, hvor der er stor
konkurrence om de bedste territo-
rier, kunne det tænkes, at fugle-
ne fik informationer om et område
cg dets beboere, og måske også om

hvor gode fourageri nsområder, der
findes i de enkel te territorier:
Hvis et Skadepar kommer sent til
overnatningspladsen, kunne det
skyldes, at der er lidt føde til-
rådi ghed, så de er tvunget ti I at
fouragere længe i den korte vi nter-
dag.

Der s ker dog mange andre ti ng
på overnatningspladserne, så hvis
der skul le være andre interessere-
de, har jeg udarbejdet et regi-
streringsskema og en kort beskniv-
el se af adfærds formerne . Det v'i I
kunne fås hos undertegnede.

Desuden kan personer, der har
kendskab til overnatningspladser,
få ti I sendt et skema ti I deres ob-
servati oner. På forhånd tak for
hjæl pen I

Anders Pape Møl i er
Langelandsgade ?2o st.th.
8200 Århus N

(o6) I 05547

KBiTIK AF SøRAVNEN l/l9Blr
Som med- reda ktør, ha r j eg

modtaget en del kriti k af forårs-
nummeret. En for mig på mange
måder mærkelig kritik, bl.a.
fordi visse personer ikke vi I
offentl iggøre deres egen gaide
over bl adet offentl i gt i . Jeg
har skrevet et længere forsvar
for nummeret, men smed det væk,
da je9 ikke vil forsvare min
egen redaktionel le opfattelse

Peter Skriver har nu med Fr
Fr-dninnqqfwrpl<ens st@tte ud-
givet en rapport on 1.345 våd-
Iokaliteter i Århus Kommune'
Rapporten behandler dYrelivet i
vådlokaliteterne og ser På dYre-
nes udbreddelse i forhold tiI
våd lokali. t,e ternes s tørre ls e ,

En dyster konklusion er, at
fTøer, tudser og salamandre Yng-
ler i vådlokaliteter, der På
ingen måde er beskyttetl Efter
N a tur f re dn i ngs I ovens P a ra gra f
43 er vandhuller og søer På min-
dst 1000 m2 beskyttet og der
kræves dispensatlon fra loven
tiI ændring af et område. Men
ændringerne sker uden om loven
og padderne forsvinderl

situatj-onen er bedre for fug-
Ienes vedkommend.e. Alligevel er
konklusionen. at de snå Iokali-
teter rummer relativt flere Yng-
lepar end de større cg store
lokaliteter.

Jeg kan kun anbefale raFpor-
ten for alLe dem som ønsker AT
se et meget stort feltmateriale
behandlet på en Iet tilgængelig
måde.

Rapporten kan for kr. 30,-
kdbes hos Peter Skriver' Mar-
strandsgade 3, 8000 Århus C

LLf. L3797 4.
allan ianniche

LÆSERSIDER.
og Iinien som jeg er med tiI
at ligge. Derfor vil jeg stærkt
opfordre ti 1 , at der kommer
kritik, negativ som positiv,
af l/l9Bl, som bladet i al-
mindelighed. Vi skal helst til-
fredsstille alle amtets medlem-
mer og abonnenter med bladet.
Som jeg modtog opfordring til,
lader jeg her gå videre som en
provokationl. Nedlæg Søravnen
hvi s det ska I fortsætte sådan I .

allan j anniche
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NYT SøRAVNEN.

På baggrund af 6n skri ftl i g

kri ti k, medføl gende alternati v,
har redakti onen, ved et møde,
bes I uttet at der fra og med næs-
te nummer af Søravnen vi I ske
en ændring m.h.t. fordelingen
af det stof der bringes,

I førs te orngang, det vi I
sige, de første nummer (håber
red,) vil Iinien præges af re-
dakti onen, i det man vj I forhø-
re sig hos forskellige medlem-
mer i og udenfor amtet, om in-
teressen for at skrive en spe-
ci fi k arti kel . Senere, når I o-
kalbladets læsere er blevet
fortrolig med og interesseret
i bladets nye l inie, er det
så meningen at redaktionen g1i-
der i baggrunden, og overgår
helt til det redaktionelle arb
bejde.

Ændringen tager speciel ud-
gangspunkt i fel torni thol ogen,
da de i de sidste oar år er
forsømt. Dog er formå I et , fra
redakt.ionens side, at bringe
arti kl er, fra al I e kanter af
foreni ngens akti vi teter.

En grov ski tse af Søravnen
1/BZ ser således ud:

Loakl i+.etsbeskri ve lse, Beskri-
@kelo-
kaliteter, eller lokaliteter
som bl i ver benyttet af østjy-
der, f.eks. Blåvand eller Fal-
sterbo.
Fel tkendetegn: Kendetegn for
vantfeTige=TTer, f .eks. lom-
mer el 1er kjover.
Re.isebeskri vel se/-brev : Beskri v-+else af en udenlandsTEJse, evt,
med rejsetips.

Læser/småobs-rubrik: Mindre ind-
@
Sladder/hændelser i foreningen.
Uhøjtide'l ig snak om hvad der
er sket siden sidst.
Fredni ngsudval get: Gennemgang-#al gruppens arDeJoe.

Exkursions- oq mødereferater.
50m nt0tr t.

Adressel iste. BestYrelsen og
konfakTFersoner ti I di verse
udva I g.

Diverse indlæg: Indlæg fra læ-
seffle, aT en sTørrelse så de
i kke længere hører ti I Læser-
s i derne.
Akti vi tets ka I ender '
foredrag og | 1 gn. I
de peri ode.

MaÅav + rrro

den kommen-

Da dette op1æ9, i høj grad
hvi I er på medlemmernes/læsernes
aktivitet, beder redaktionen
'i ndtrængende, de mennes ker der
skulle blive bedt om en eventuel
artikei (vei og bemærket hvis
de føler sig inspireret) ' at
overholde deadline (endnu en
mærkesag fra redaktionens side,
periodisk udgivelse), eller
ifald det ikke kan lade sig gø-
re, at gi ve redaktionen besked
i god tid, således at nødforan-
stal tni nger kan træffes '

Red.

W
Side 2: priser for medlemsskab
er forkert. Der skulle have stå-

0rdinære medlemmer, 140 kr.
Juniormedlemmer (under lB år) og
pensionister (over 67 år), 90 kr.
Ekstraordinære med.lemmer, 45 kr.

Side 25: side 50 i stedet for si-
de 26.

Side 45: Hvem han hørt om Gråmejse?
Skal udel ades, skyl des fej 1 under
i nds kri vni ng.

Re 4.
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OM AT FODRE EN MUSVÅGE OM VINTEREN.

Anna og Ove bor i en lille lands-
by mel I em Århus og Skanderborg. Der
er ikke langt til Pinds Mø1le-da-
I en og engene ved Arhus å. En dag,
da vi taler sammen om havens fugle,
foderbrættet og fuglekasserne, si-
ger 0ve: Ja, vi har io en Musvåge
som kommer hver dag. Den udtalelse
blev sidenhen tiI følqende inter-
view:

- Hvordan fik I ideen ti l at
fodre M.us våge ?

- En vi nterdag skul le vores ene
frysebox afrimes. På bunden I å et
frosset, renset grisehoved, som vi
aldrig havde fået giort noget ved.
Det fyldte en del, og der var ikke
pl ads t i I det i den anden box, sag-
de 0ve, så om aftenen lagde ieg d

det ud i den hårde nattefrost, op
på carportens tag, Næste dag sad
Musvågen og hakkede i grisehoved-
et.
-men det må have været stivfros-
sent. Man plejer at anbefale lung-
er ti I vi nterfodri ng, fordi de i k-
ke fryser,
- Nå, gør man det, svarer 0ve for-
undret over den oplysning, det be-
tød åbentbart i kke noget. Musvågen
var vei sul ten nok.
- Jamen var grisehovedet ikke pak-
ket i nd?
- Tja,.. det er svært at huske.
Måske var det pakket ind i lidt
plast af en eller anden slags. Det
vari hvert fald ikke pakket ind
næste morgen.
- Det vil altså sige, at Musvågen
åd sti vfrossent kød.
- Ja, siger Anna, det gik tilsyne-
I adende fi nt, men vi vi I I e j o ger-
ne have 1 idt glæde af vores gri-
sehoved, så vi hængte det op med
cf.å1trå/ i an fannanda nå nård<-
pladsen l5-20 m. fra husets vin-
duer. På den måde kunne vi sidde
i nden døre og op l eve Mus vågen .

Det har vi haft kol ossal megen
glæde af.
- Hvornår begyndte i at fodre Mus-
vågen?
- Ja det er tre år siden, og det
er den samme Musvåge, som kommer
hvert år, fortæl I er 0ve. Se bare
der på taget. Det er hel t hvi dt,
hvor den plejer at sidde.
- Det er fordi den sl år med vi nq-

erne, når den bakser med kødet,
fortsætter Anne, så slides taget,
når vingerne rammer det.
- Hvad iodrer I med?
- Al t mul i gt svi nekød, vi nu vi I
ofre, for den er sjov at have om-
kring huset.0g den kan ikke li-
de fisk, ler Anna.
- Hvornår fodrer I?
- Vi starter efter den første bar-
frost og fortsætter ti I tøbrud-
det sætter ind. Der er en tendens
til, at den kommer her hYPPigst,
når vi nteren er streng, mens oen
kan holde sig væk i milde Period-
er. Det passår nogeni unde, fortæl -
I er Anna, at den kommer ved I 3 ' 30-
tiden. Da er den vel sulten, ellet'
oqså er der mest ro På gårdsPlads-
ei ved denne ti d. Den kommer i kke
om morgenen.
- Hvor-mange kommerJ
- Der kommer kun den samme, mørKe
Musvåge i de tre år, svarer 0ve,
men dåsuden kommer dagligt en Stor
Flagspætte og æder sig mæt. Deri-

mod har vi al dri g set Krager, måg-
,er el ler Skader ved foderet.
- Skaber Musvågen forstyrrel ser"
ved hvens øvrige fodringssteder
for småfugl ene?
- 0verhovedet ikke, de ved at Mus-
vågen b1 i ver ved si t eget og i kke
nærmer sig de andre pladser.

Ved en tilfæld'i ghed har 0ve og
Anna fået første parket ti I en
særpræget fugleoplevelse, som de
v6d at sætte pri s på. Der ska.l
naturligvis fodres igen til vinter,
Det spændende er så, om den samme
Musvåge dukker op igen, for fjer-
de år i træk.

Eigil
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Mere om sene kuld af Grønbenet
Rørhøne.

I Søravnen |980, nr . ?, s.
45, skrev jeg om en iagttagelse
af et usædvanligt sent kuld af
Grønbenet Rørhøne.

Iagttagelsen gi k ud På, at
jeg havde set 2 nYklækkede kY1-
I i nger af Grønbenet Rørhøne i
Århus d. 6. septembet .| 

980.

Men nu i sePtember tgBl er
deli gen et sent kul d i Uni ver-
s i tetsparken - endda et endnu
senere et. Den 26. sePtember
i agttog jeg 2 kYl 1 i nger, der
s kønnedes t i I at være 7-.l 0 da-
qe qamle. Dvs. at kuldet er kl
[,tæktet omk|i ng d. .l6..l9.9 d.å.
(rugning påbegyndt ca' 27.-99.8)
åg det er - kan ieg vist roligt
sige - sensationelt sent.

Det sene kuld fra 1980 antog
jeg for at være et 3. kuld, og
det sene kuld fra 1981 ve1 også.

Nedenfor har jeg forsøgt at
onsti l 1e et tænkt tidsskema for
et Grønbenet Rørhønepars yngle-
cykl us i Iøbet af en sæson. Jeg
regner her med en rugetid på 30
dage, og at æ91ægningen ti1 et
kuld starter ca.4 uger efter
at det forri ge er klækket.

Denne 4-ugers pause mellem
klækning og 1ægning er noget,
jeg har iagttaget hos andre Rør-
hønepar, som jeg har haft un-
der observation. Som det ses i
skemaet, er der færre æ9, des
canpra dc lpnocc nofia ar nnd-
et j eg ved s i kkert , men da j eg
heller ikke.hicitil har kunnet
få det afkræftet, har jeg ti 1-
ladt mig at antage dette., Det
generel le forhold for fugl ear-
ter med flere kuld pr. sæson erve), at første kuld indeholder
flest æg osv.

I tidsskemaet ses dog, at
et 3. kuld skul I e være på færde
allerede omkring d. 23 august,
forudsat at der ikke sker uheld'i 1øbet af ynglesæsonen. Men i-
ånttåoclserne fra Universitets-
parken kunne tyde på, at der
holdes en længere pause me11em

2. og 3. kuld for såvidt et 3.
kuld overhovedet forekommer. Et
4. kuld er det nok meget tvivl-
somt at tale om.

Sådanne sene kuld er så vidt
vides ikke tidligere beskrevet
herhjernme. Et oPslag i Ce almin-
delige kendte håndbøger, oPIYS-
er orn æg1ægning fra aPril ti1
juli, men ingen nævner noget om

kuld fra august måned.

Man kunne måske tænke sig 'at noget sådan i kke foregår i
den "rigtige natur", men kun i
parker og lignende lidt unatur-
lige steder, hvor den naturli-
ge fødemængde normal t forøges
ved at ven I i ge mennes ker bri n-
ger br"ød og andet godt ti lstede.
Men evt. sene kuld i naturen er
s være at opdage , del s da fug 1 -
ene her er meget mere sky end
i parkerne, dels da langt færre
mennesker her har deres daglige
gang, hvorved chancen for op-
daoelse af et sent kuld mind-
sKes.

Derfor vil det ikke være mu-
ligt at sige noget reelt om det-
te, men mistanken må man vel ha-
ve lov at beholde indtil videre.

F.eks har jeg tidligere om-
talt sene kuld af en anden ty-
pisk parkfugl, der .lever 

under
(reelt set) atypiske forhold,
neml i g Gråancien.



Ved et gadekær i Stubbæk i
Sønderjylland, optrådte 2 ny-
klækkede kul d af denne art hen-
holdsvis d. .l0. og |6. oktoberl
Dette er vi rkel i g meget sent,
og i den "vilde natur" forekom-
mer den slags vistnok ikke. I
den "vi lde natur" har jeg per-
sonl igt ikke set nyklækkede
Gråællinger senere end først i
august. (i Universitetsparken
sås iøvrigt også d.26.9. I9Bl
4 æi I i nger, der var 6-7 uger
gamle - altså klækket primo
august. )

Disse iagttagelser t'i lsammen
kunne nok foranledige mig ti I
at tro, at visse fuglearter, der
lever under lidt (reelt set) a-
typiske eller unaturlige forhold
-her altså parker - i kke i så
høj grad som i den "rigtige na-
tur", overholder den naturlige
sæson for deres ynglecykl us.

Ti 1 sl ut vi I jeg gerne opfor-
dre de af bladets læsere, der
måtte have haft I i gnende obser-
vationer, om at skrive om det.

Litt:
Tofft, J., 1979: Sene kuld af
Gråand. - Panurus .l3, nr.3,
p. 23.
Tofft, J., l9B0: Sene kuld af
Grønbenet Rørhøne. - Søravnen.l980, nr. 2, p. 45.
+ alm. håndbøqer.

.locnor Tnfff

NY GRUPPE
Under rubrikken (DoF mener) i
Fugle 3/81. nævner Lorenz
Ferdinand, aL det er strengt
nødvendigt, at der f6res en ak-
trv naturpolitik. I den forbin-
delse er der vigtigt, at det
enkelte medfen qør en aktiv ind-

Lokalafdelingen for Århus amt
er forud cpfordringen, idet vi
allerede den 4. april ! år dan-
nede en avis-gruppe, hvis for-
må1 er identisk med ovennævnte
opfordring.
Avisgruppen der p.t, består af

2t
Henning Ettrup og undertegnede,
har til dato kontaktet l7 lokal-
aviser, der er pænt spredt ud
over amtet. Aviserne får en gang
on måneden tilsendt I-3 artikler
dog indskrænker vi fremsendelsen
i ferietiden og under udsalg.
hvor aviserne er overfvldt med

Artiklerne fokuser i hovedsagen
på de konsekvenser, eventuelle
indgreb i naturen viI få for
fuglene og deres Ievesteder.
Stort alle tiI dato brugte ar-
tikler er holdt i meget generel
form, således at den samme art-
ikel kan bruges i alle aviserne
i åhf6+ aa fnr ian c:ac cLrrlÅ i

hele landet.
En danarFl årtiLFl hår nåtsrrr'lid-

vis en vis værdi. Værdien vil
dog kunne øges væsentligt, så-
fremt vi kan komme fra det ge-
nerelle plan og ned på et mere
Iokatt plan. Sådan at forstå.
at at artiklerne er lavet med
henblik på en ganske bestemt be-
givenhed i en ganske bestemt
kommune. Bliver artiklerne yder-
mere bakket op af Iæserbreve fra
hadlammorno i doi hådFldonåo

område, viI man i langt højere
grad fange Iokalborgernes og
kommuna lpol i tikernes opmærksom-
hed, hvorved chancen for at på-
virke sagens gang er yderligere
forbedret.
Lt ddr^ rriiLlarno ._ mere person-
Iidc nd dormpd marF effektive
vi1 kræve en udvi-ddelse af avis-
gruppen. Avisgruppens opgave
bliver så via aviserne at finde
frem tiI begivenheder, der kan
få uheldige konsekvenser for
fuglene og deres levesteder. En
ikka <årl ic ctnr d6r Llrh

fordrer, at man klipper artiklen
rr.i 

^d 
eåndar dan ti I >rri cnrrrnnon

Avisgruppen har derfor brug for
Fn I ånd rrkLa I 

^Lå 
I 

^hcort'åfdrar
rundt om i antet, således at vi
sikrer os, at at der ikke upå-
agtet sker ødelæggelser i natu-
ren.
Tilsend derfor avisgruppen dit
navn, adresse og evt, tlf-nr.
sant navn og adresse på de lok-
alaviser du har kontakt med.
Med venlig hilsen p.g.v.

Skyttehusvej 20
8464 Galten
tlf-nr. 06-9540I9, bedst aften.
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Århus d.1.10. 81

Red. af Søravnent
UUI -ATNUS ,

Hermed lremsendes en Iil1e artikel, som jeg håber I viI bringe i 5ø-
ravnenF næste qang der er plads.

IøvrigL vi.I jeg gerne tillåde mig at retta en kritik på den måde Sørav-
nen redigeres på.

I ]ederen til nr. 2/80 beklager I , at det tavse flertal i afdelinqen
ikke rigtigt Iader høre fra sig, og at dst i ior høj grad er den samman-
spiste gruppe omkring bestyrelse og diverse udval.gr der tegner afdelinqen.

lvlen med den anden hånd beiæster oq cementerer red. samtidig sammenspist-
heden ved f.eks. at Iade mange indlæq i bladet signere blot ved iornavnet.
Helge, A1Ien, Børge, Lars osv. - hvem pokker er det ? Red. tænker måake:
ItNåh, alle kender da Hetge, Lars osv.rr - Dette er netop ngqet, der under-
streqer sammenspislheden ( som selvfø19e1i9 aldrig helt viI kunne undgåes ),
oq afholder andre fra ab bryde ind i ringen. Bladet bør redigeres mpre for-
meIt, såJ.edes at aLle føler siq lige, og at flere tør nærme siq den centrale
o styrende gruppe, for hvem dBL tilsyneladende erden naturligste ting
hvem der er hvem osv.

Indvidere viJ. jeg gerne
3 eller 4 ganqe årliq!.
igen kan føre frem til

Mod rronlin hilegn

Foreslå, at bladet udkommer noget ofLerer f.eks.
Herved bliver de! muligt at løre en dialogr hvilket

et mere frugtbart samarbejde i afdelinqen.

p5

Vj.l I være så venlige

16n hoct i I fo fnr Fl oro

i nt 6i m^di.^ot

at videreqive følgende rykker til

uger si.den lokalrapporterne for

åo rnc,rarl ino ?

19?9 og 80, men har

AV FOR S.....

Intet nenneske er ufejlbarligt - helIer ikke redaktionen.
Netop som vi troed.e, at vi qjorde aIt for at hindre klikedan-
nelse m.n., må vi nu dybt undskylde. at vi i de sidste par
numre af Søravnen har været med til at skabe sådanne. Vi har
selvfø1ge1ig straks taget din kritik tiI fø1ge o9 inCsat for-
fatternes fulde navne.

Til din opfordring om, at udsende 3-4 numre årIigt, kan vi
desværre kun svare, at deC har vi hverken penge eller artikler
til at kunne gøre.

Redaktioner'
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EXKURS IONSREFERATER .

NORDDJURSLAND 24l4- I 9BI I a1t registrerede vi knaP
70 arter,

Bjarke Huus Jensen.Et rugbrød Iæsset med orni -
thol oger, kørte mod Løvenhol m

Skov, som var turens første lo-
ka I i tet.

Med et kort i hånden forsøg-
te lederen sig i skoven, der
vist var lidt større end ventet.
På den lange vandring i skoven
noterede vi bl.a. følgende:
Grøns pætte 2, Vi ndrosse I 50 ,
Ringdrossel I han, Musvåge 2,
Troldand 16, Taffeland 2, Krik-
and 7, Rådyr 3 og Krondyrs ef-
terladenskaber. På vej mod bi-
len, var vi så heldigeo at fin-
de en brugs med salg af morgen-
brød.

Gjerri ld Nordstrand bød kun
nå Snlil-fprnp 2 nf, St, Skalle-- vy .
sluger 4, så vi havde rigelig
tid ti1 at fouragere selv.

Ramten og Dystrup Søer, var
derinod fulde af fugle: Toppet,
Gråstr. og Li I le Lappedykker
(6,2,2) , Trol dand 22, Taffeland
25, Knopsvane 30, Krikand I Par,
Strandskade I, Mudderkl ire l,
Landsvale 1,. desuden mange Hæt-
temåger og Blishøns. i et lille
mosehul, nær de to søer' var
Li I le Lappedykker, Knopsvane,
Taffeland og Blishøne ved at e-
tablere sig. Ved Dystrup Sø nød-
te vi en vred mand, som ikke
var for alle-mandsret i DK, idet
han regnede rabatten med til sin
pri vate ejendom ( og i kke som P-
plads).

Mørke Kær var s idste stop,
også her var der' mange ænder'
Blishøns, Knopsvaner, Hættemå-
ger, Toppet Lappedykker og Grå-
str"ubet Lappedykker.

LiLLE VILDMOSE d. 2I.6..8'I .

Turen startede fra Viborgvej
29, kl. 5.00. 7 deltagere inkl.
en Ieder var mødt op. I Randers
saml ede vi 2 de l tagere op i vo-
res lejede kleinbus. Vejret var
ikke gunstigt, for det regnede
iiein da vi kom ti I Tof te Sø, ca.
kl . 6.30, klarede vejret op.
Samtl i ge 9 del tage re vovede
sig op i det jkke særlige sikre
fugletårn, hvorfra vi bl.a. ob-
serverede følgende: Musvåge 2,
Kærsanger I, Gøg 4, Fiskehejre
3, Vibe 2, Tornsanger I, Grågås
57, Taffeland 9, Top. Lappedyk-
ker 2 par + I par m. pul l .,
Troldand 4, Gråstrubet Lappedyk-'ker 3 par, Gravand B, Pibeand
5, Gråand 28, Stormmåge 4, Mur-

'.sejler 1o, Musvit 1, Skeand 3,
' Hættemåge 200, Bl i shøne I 6,
Jernspurv l, Løvsanger 3, Gær-
desmutte 2, Rødben 1, Sølvmåge
2, Strandskade 2, Bogfinke 2,
Storspove l l, Krondyr 2, Land-
svaie 2, Knopsvane 2 ad. + 4
pul1..

Derfra kørte vi ti l Tofte
S kov, hvor vi kl . B mødtes med
ornithologer fra D0Ffs lokalaf-
de1 i ng i Nordjyl 1 ands amt, der
var mødt talstærkt op. I mindst
mul ige køretøjer kørte vi ind
i det 8000 tdr, store område,
under iedelse af den stedlioe
skytte, Knudsen, der besad eI
'indgående kendskab ti l områdets
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natur og historie. Vi foretog
3 mi ndre vandreture på forskel -
1 ige steder j det særprægede om-
råde, hvor vj så følgende arter:
Bynkefugl 1 , Grå F1 uesnapper 1 ,
Munk I, Rødhals 2, Bogfinke,
Træløber I, Skovsanger I, Spæt-
mejse 2, Gul spurv 2, Grøni ri sk
I, St. Flagspætte 4, Dompap 2,
Grrl bug I , Gr"ønspætte 2, Musvåge
4, Fuglekonge 3, Gø9 2, Mistel-
drossel 3, Sortmejse 2, Sang-
drossel l, Havesanger l, Ring-
due, Hal emejse 1 5 (mi n. I nord-
1 i9 + juv. ), Spurvehøg I hun,
Løvsanger 2, Flskehjre 2, Gærde-
smutte 2, Broget F1 uesnapper I
han, Rødrygget Tornskade 2, Kr
Krondyr 70-80, Vi l dsvi n 3 ad.
+ I m. 3 smågrise, Ræv I, Rå-
dyr 2, Gråsisken l.

Pga. ti dsmangel kom vi i kke
til Madum Sø. Vi kom tilbage
til Viborgvej ca. kl. .l3.30.

Per Loft &

Peter Holm.

TUREN TI L SAMSø 27 / 5-31 / 5 I 9BI .

Lederne Hans Henrik, Allan
og l-lanne tog onsdag aften imod
4 de'l tagere f ra Jylland og en
fra Sjæ1 land. Det regnede meg-
et kraftigt, så holdet fra Sæl-
vig Havn blev hentbt af 3 ven-
1 i ge samsoboere, som oqså del-
tager i ekskursionen.

Senere stodte Leif Brauer
ti1 gruppen som medleder'.

Vi boede på Sæl vi g campi nq
og havde cykler med. Vi drak
en kop te og fik tojet hængt
til torre. Trods den våde start
var humoret godt.

Torsdag morgen var det tor-
vejr oq der var en del sol.

Vj nød mongenrrraden. En hent-
pdp ,rnrnpnhrnd npt fOrSte Sted
vi c_vk iede ti I var Sværm, som
er en ljlle o i Stavns fjord.
Det var lavvande, så vi kunne
1et gå ud t'i I oen. Her så vi
r'ånnp vådcfrrnlp hl,a. Lille
i(obbersneppe.

' Næste stoD var Li I leholm. I'
en I i I 1e gruppe træer sang en
Gulbug kraftigt. Frokosten sPis-
te vi på en dæmning nær ved.
Vi blev afbrudt af en Rørhø9.
Dernæst gi k turen qennem Besser,
en af de mange kønne landsbYer
med gadekær og bi ndi ngs værkshu-
se, som fi ndes På Samsø. Vi gi k

'ud på Besser rev hvor der var
Dværgterner. Vi så også en ter-
nekoloni.

Holdet kørte nu til Ballen
Havn og fik kaffe hos nogle lo-
kale deltagere. Da vi så skulle
hjem blev det igen overskYet,
der kom 1 i dt regn.

Middagen blev lavet under
mange vitige kommentarer fra
køkkenskri verne. 0m aftenen hav-
de vi megen fornøjelse af at
spi1le bob.

Fredag kørte vj ti I Bratti ng-
borg på den sydl i gste del af ø-
en. Leif Brauer og en Iedsager
stødte ti 1 gruppen. Vi bl ev
ført rundt i skoven oq hørte ef-

,.iar:r:rø-.lcli.agerr:.,111arr, Ilanl
iienri !i, /ine it:al,ie, iJi11i ,
lvr.liri .



ter fuglestemmen. Frokosten
spiste vi på stranden. Det var
meget fi nt vej r. Vi hørte i kke
Pirol, men vi så bl.a. en Træ-
løber,

Herefter cyki ede vi tj I Vest-
borg fyr og gik et stykke langs
stranden. V i så Rødrygget Torn-
skade. På vejen dertil så nog-
I e en Lærkefal k. Der var også
Musvåger og Rørhøge i I uften,
På hj emvej en s toppede v i ved
Tranemos e. Her var Gråstrubet
Lappedykker. Næste stop var MØg-
elmose. Her lå der spændende æn-
de r.

Isre ho ued
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Middagen va
da hol det kom
fin, så nogle
et båi. Nogle
næste morgen,
det ikke ti1.

r næsten færdig
hjem. Aftenen var
prøvede at lave
var tidligt oppe ri'Y
men nattur blev

,--;r

Lørdag kørte vi ti l Maarup
Havn og gik langs kysten ti1
Møgelskaar. Vj så efter Tejster.
Vandet var hel t sti I Ie og det
va r fi n t vej r, men 1 i dt tåget
over vandet, Vi gi k op i bakker-
ne bagefter. Det'var et kønt cm-
råde. Der var mange bl omster.
V i kørte ti l Nordby Hede. Vi g i k
tværs over heden ti 1 stranden,
hvor vi spiste frokost, Vi så
Fløj1sænder her. Nu gik turen
ti 1 Langør, som er en tange ud
i Stavns fjord. Her er dejligt.
Vi havde megen g1æde af ishuset.

Efter dette kørte vi ti I Hes-
selholm, hvor vi fik lov til at
gå rundt. Der var fin udsigt
til fjordens fugleliv.

Vi sp i ste 'mi ddag t i dl i gt og
kørte så ud igen på aftentur.

V'i var ved Kragemose, hvor
der er mågeko1 oni og gi k så
langs stranden ti I Issehoved.
Vi kørte herefter ti 1 Nordby
gadekær og hørte efter frøer
o9 nyggede os.

Kl . ca. 2l .30 var vi ved
Nordby Hede, hvor vi mødte
Leif Brauer. Vi skul le høre
Skovsnepper. Det 'lykkedes, 

men
vi kom I idt for sent. Den havde
været forbi ca, l6 gange.

5 a rn i-a - -L*sha3e

BÅu.rr

Nu kørte vi igen til Krage-
mose for at høre Græshoppesang-
ere. Det lykkedes i kke, men vi
hørte 2 s l ags frøer og en Vand-
ri kse.

Søndag kørte nogl e ti 1 Møge1 -
mose igen. Vi tog afsked og rej-
ste hjem mi dt på dagen.

Det var en vel lykket og af-
slappet tur. Tak for god ledel-
se og godt kammenatskab.

dor{b9

Inger Æ9idius.
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n^rfJ r r ruBr.

SVÆRM 28. maj , Kl . I L oo- l 2..l 5

Skarv I, Fiskehejre I, Strand-
skade +, Li 1 le Kobbersneppe 2,
Rødben +.

LILLEH0LM & GAMMELM0SE 28. maj.

Rørhøg I han, Strandskade +, Vi-
be +, Li l le Kobbersneppe 1, Rød-

ALSTRUP 28.maj.

Rørhøg l.
DRAGET & BESSER REV 28. maj .

Strandskade +, St. Præstekrave
2 , Ha vterne B, Dværgterne mi n.
1 o (Ternekol oni ) .

BJØRNEDAM 28. maj.

Rørhøg I han.

BRATTINGSB0RG SK0V 29. maj, Ki .
II.JU:

Musvåge 2, Rørhøg I han + I hun,
Lærkefalk I, Stor Flagspætte I +
I hørt.

MELLEM BRATTINGSBORG & HOLBY 29.
maJ.

Musvåge 2.

MELLEM K0LBY & VESBORG 29. mai.

Rørhøg 1 -2.

VES B0RG FYR 29. maj .

Rørhøg I han, Tårnfalk l, Rød-
rygget Tornskade I han.

IRANEM0SE 29. maj .

Gråstrubet Lappedykker 2, Rør-
høg 2 han, Sildemåge 2,

MøGE LMoSEN 29. maj .

Fiskehejre l, Knopsvane 1 par +
8 pul 1., Gravand 1 par, Gråand
3 han, At1 i ngand I han, Kri kand
2 han, Skeand I par, Grønbenet
Rørhøne 3, Blishøne 5 x pull. +

5-10, Strandskade 5, Vibe 5, St.
Præstekrave , Rødben 5, Hætte-
måge min. 100 par, Splitterne 4,
Butsnuet Frø.

PLANTAGEN SYD FOR SÆLVIG CAM-

Misteldrossel l.
MÅRUP SK0V 30. maj.

Tårnfalk I, Skovsneppe 2, Rød-
rygget Tornskade I han.

SKRÆNTERNE NORD FOR MÅRUP HAVN
30'. rntil-
Skarv 4, Rødrygget Tornskade 1

han, Markfirben +, Skovfi rben+.
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NORDBY HEDE & øSTERSTRAND 30.

Fløjlsand 20, Havterne 3-4,
Dværgterne 2-3, Skovpiber 1.

Bl oms te rl i s te : P uo urfa rvet Gø-
geurt, Engelsk Græs, Rundbælg"
Stedmoderblomst, Tjærenel l i ke,
Slangeurt, Blodrød Storkenæb,
Læge-oksetunge, Vi Id Kørvel,
Knoldranunkel, Tveskæg-et Æren-
pris, Mark Forglem mig ej,
Strand Mandstro, Gærdevi kke, Gul
Kløver, Gul Iris, Bidende Sten-
urt, Gyvel, Løvetand, Gærdesner-
le, Aften Pragtstjerne, Valmue,
Lægekulsukker, Håret Høgeurt,
Mark-Bynke.

Kirsten Laursen.

TO TURE TIL ALRø

Den planlagte 2. maj-tur til
AI rø bl ev i kke gennemført, grund-
et manglende tilmelding,

Den sædvanl i ge efterårstur,
i år d. 26. juli, blev i stil
med sidste år gennemført med to
ledere + een deltager. Den ene
leder havde besigtiget A1rø,
denne regnfuld julidag med høj-
vande, med det resultat at områ-
det var fugletomtl En hurtig be-
sl utni ng førte ti I at fuglene
b1 ev opgi vet ti I fordel for en
kop god "stærk" te og et pa r ti -
mers hyggelig fuglesnak. Til næ-
ste år bliver turen i september,
hvor vejret er rimel igt stabilt,
fol k vendt hjem fra ferie og
der stadig er masser af fugle
ved Al rø.

Ebbe Teibel &

Allan Janniche.

FUGLESTEMMETURENE,

I Iighed med sidste års suc-
ces, har DOF Århus i år arrang-
eret disse ture, hvor hele fa-
milien, hvad enten den udgøres
af en enkelt eller flere per-
soner, kan få opiysni nger og
kendskab ti I fuglene omkri ng os,
Hvor vidt det i år blev en suc-
ces svarende ti I si dste års ,
skal ikke kunne siges, da man
som i så mange andre tiIfælde
ikke kan gøre den op i f.eks.
penge.

Akkurat som sidste års ar-
rangementer, løb arrangørerne
'i nd i problemer. Nye, såvel
som gam1e. Af gamle kan nævnes
fremmødet af ledere, som man
især i år havde forsøgt at slip-
pe for. Som noget nyt, rent
problemmæssigt set, skul le der
kæmoes mod aviskonflikten. Det-
te synes i sig selv at være en
håbl øs opgave, da turene hvi-
ler på dækning i den offentli-
ge presse, bl.a.. Dette er højst
sandsyniigt årsagen til det'la-
ve antal fremmødt. 0p til arran-
gementerne blev al le'mul ige for-
søg på udbreddelsen af kendska-
bet ti'l di sse, f orsøgt. Et des -
perat forsøg i sidste time gik
ud på direkte kontakt, i form
af uddeling af foldere på selv-
este gågaden. Referat omkring
denne form for "propaganda" viI
det gå alt for vidt at komme
ind på. Dog skal det nævnes, at
bemærkninger og reaktioner kun-
ne være af interesse for socio-
1oger.

De enkel te ture skal i kke re-
feres her. En generel tendens
var, som tidligere nævnt, det
beskedne antal fremmødte, Trods
den omstændi ghed, at den i nter-
ne kommuni kati on angående før-
ste tur, Skæring Hede, totalt
kiksede (ikke en Ieder mødte op),
så lykkedes det at gennemføre
turene med en hvis form for til-
fredsstillelse, både for lokal-
afdelingen og de fremmødte. Så
at sige al le fugle i og omkring
nær-naturen bi ev både set oq
hørt,
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Jens Kirkeby instruerer de frem-
mødte til den anden Brabrandtur.

0verskudet fra dette års
ture overdrages ti l Fugl eværns-
fonden. Her vi 1 den i ndgå i fon-
d e n s n a t u r p 1 e j e f o r a n s t a I t n i n g e r 'og være til gavn og glæde for
alle, såvel natur-interesserede

Af fami lien ti l afdøde Jdrn
Holm, Højbjerg, har foreningen
modtaget en række tidsskri fter
og rapporter, som sæ1 ges gennem
lokalafdelingen for højeste bud.
Jet indkomne beløb ti lfalder
efter aftale med de efterladte
Fugl eværns fonden.

Det drejer sig om følgende
materiale:
Feltornithologen årg. l, nr. I
'| 959; årg. 3, 1961-årg. 5, 1963;
år9.6, nr. l+2+3,1964; år9.7,
1 9 6 5 - å r 9 . 22 , 1 9 8 0 .

Fugle nr. l-3, l9Bl
såiavnen: arg. t, tizs-arg.6,

som andre. Var det forresten i k-
ke ønskeligt at der skete et oP-
køb^af et stYkke natuli Arhus
Amt {

iean rasmussen

1978 og årg. 8, 1980.
Fugleværn: nr. 3, 1971-nr. lo,
I 98o.
Rapporter: Rumænien, Ceylon 8-
23. januar 1973, Bosphorus sept.
1973 (? ex. ) , 1977 os 1978,
Tyrkiet maj 1975 og 1979.
B. Løppenthin: Fortegnelse over
Danmarks Fugle, Kbh. 1946.

Tilbud på materialet eller
dele af dette bedes afgi vet ti I
lokalafd. inden l dec., hvor
det sæl ges på Vi borgvej 29 fra
kl. 19.00.

lL-



3E

område. Her skal kun ganske kort
resumeres hovedl ini erne.

'Frerq tiI narts 1981 har ca. 1.
40 oersoner dækket 70 lokalite-
ter, fordel t på vådområder 54
(78%) , skove I 1 (16% ), kl i tom-
råder I (1.5%), landbrugsarea-
I er 1 (l .5%) og havneanlæg 2
(3%). Efter marts l9Bl er der
indkommet oplysninger fra flere
lokaliteter, stadig med hoved-
vægten på vådområder. Den tota-
le dækning af lokal iteterne
skønnes at nå 85-.l00, der alle
vi I kunne nå at i ndqå i fred-
ningsplanlægningen.

I november 1980 og april
I 9Bl har vi afhol dt to medarbej-
dermøder, hvor alle, der har
deltaget i undersøgelsen inden-
for amtet var indbudt. Formålet
med møderne var, bl.a. at få en
debat om projektets forløb,
brugen af de forskel lige skema-
typer, betydningen af sådanne
undersøgel ser, samle akti ve
fel tornithologer til en hygge-
snak mv., samt at undersøge in-
teressen for en fortsættel se af
proj ektet i amtet og i bekræft-
ende fald under hvilke former.

På apri I -mødet bes I uttede vi ,
at fortsætte registreringen i
amtet. Der var almindel ig enig-
hed om, at flere ting skul le æn-
dres ved den fortsatte reg i stre-
ri ng. Vi b1 ev således enige om
at jeg skul I e lave et oplæ9 ti 1

hvordan arbejdet fremover kunne
tænkes gennemført. Nedenståen-
de er således det udkast ti I
den fortsatte registrering af
fuglelokaliteter, som jeg har
uda rbej det.

LOKAL I TETSREG I STRER I NG

Arbejdet med indsamling af
oplysninger om fugl elokal iteter
i Da nma rk a fs I uttes i efte rå ret
I 98l . I I øbet af foråret I 98l
er der for de enkelte amter ud-
arbejdet en foreløbig rapport,
til brug for de stedlige Amts-
frednings inspektorater, i de-
res arbejde med fredningsplan-
'l ægning. For århus Amts ved-
kommende afs l utter Amts fred-
ningsinspektoratet deres plan-
1ægning L oktober l9Bl. Det
vil sige, at vi skal have alle
væsentlige fuglelokal iteter med
i denne fredningsplanlægning,
da den vil danne grundlaget
for udvælgelsen af naturområder
og fuglelokaliteter en lang år-
række frem i tiden.

I slutningen af l9Bl skulle
den endel ige amtsrapport være
klar med de supplerende oplys-
ninger og rettelser der er ind-
kommet, siden udsendelsen af
den foreløbige udgave. I denne
udgave vil lokal i tetsbeskrivel -
serne have nået deres endel ige
udformning, som så vil indgå
i den færdige 1 andsdækkende rap-
port, "Større danske fuglelo-
kaliteter, bind 3". Behandling-
en af materialet vi I foregå på
samme måde, som det er I agt
frem i "Fuglene i landskabet".
Det i ndsaml ede materi al e sam-
menlignes med resultaterne fra
I960' ernes Iokal itetsundersøg-
e1 se, og for visse arter fore-
tages opgørel ser og status.

U nde rs elsens forløb i Århus
amt.

Jeg har flere gange gjort
rede for, hvordan Iokalitetsun-
dersøqel sen er forløbet i vort-
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Beskrivelse af projektet med

teter r Arnus Amt'.

Indledning: Efter besl utning
taget-pil-Toka I i tets reg i s t rer ing s-
mødet d. 4. april l9Bl, fortsæt-
ter vi i Århus Amt projektet
"Reg istreri ng af fuglel okal i te-
ter". Det er meningen, at gen-
nemføre en I øbende reg i s tre ri ng
af fugle- og naturlokal iteter
i Århus Amt. Undersøgel sen fo-
retaoFq a f dc fi 1-pnhver ti d i n-
teressere0e personer, s0m en
gang årligt tilsender det ind-
samlede materiale til lokal-
afdelingen.

14å1sætning.
- f-t-IoTae kontakten mel lem ak-
ti ve fugle- og naturi nteresser-

- At gi ve nye j nteresserede mu-
'I ighed f or, at 1ære optæ'l i i ngs-
metoder, ved at de)tage i un-
dersøgelsen i samarbejde med me'
re prfarnc ontællere.
- At have underretni ng om om-
fanget af regelmæssig optælling.
- At fremskaffe rnateriale ti I
brug ved; fredningssager, kom-
munernes og amtets fremti d i ge
planlægning af naturområder,
plejeforanstaltninger for tru-
ede lokaliteter m.v.
- At opnå en årl i g kontrol af
de enkelte lokaliteters betyd-
ning sorn fugleområder, herunder
påvise ændringer i fuglefaunaen
i relation til miljø- og natur-
mæss i ge forandri nger, s om f, eks.
afvanding, opdyrkning m.v.
- At opsti I le amtets fugl e- og
naturlokaliteter efter værdi,
<å dal- hlivon mrrlint al nnnaro
og sammenl igne amtets forskel-
1 i ge b i otopstyper og deres for-
del i ng 

"- At få et kendskab tii arter-
nes yngleudbreddelse og træk-
forhol d i amtet.
- At vi gennem løbende registre-
ri nger og udadrettet vi rkson-
hed regi ona.l t kan gøre samfund-
et opmærksom på'fuglenes pro-
blemer.

0rganisation.

Der nedsættes en styri ngs- ..

gruppe bestående af 5 personer,
der hver for sig har et specielt
kendskab ti I en bestemt del af
amtet. Amtet deles i 5 regioner,
en nordlig, en østlig, en cen-
tral, en vestlig og en sYdlig'
H ver reg i on vi I bestå a f et an-
tal kommunen og ornfangsmæssi gt
vil visse regioner blive stør-
rc on mprp arhcidskrævgndg gnd
I L vY 

'rivandre. Styringsgruppens opgav-
er bliver at holde kontakten
ti I optæl lerne, udsende kortma-
teriale og skemaer, udarbejde
en undersøgelsesvejiedning og
Skematyper (se senere), udpeg-
ning af lokaliteter som bør un-
dersøges, en årl i g arki veri ng
og behandling af materialet. De
5 personer væ1ger en leder blandt
sig. Lederen skal sørge for at
holde kantakten med; bestyre'ls-
en, grupper og udvalg indenfor
lokalafdel ingen, andre naturhi-
storjske foreninger o9 de sted-
'I ige myndigheden.

Økonomi.

I de tre år projektet har
kørt, har udgi fter"ne for Århus
amts vedkommende været meget
beskedne. I den forbindelse må
Aat Åan nF\rnac a I do hcntrftcdcuL e vvY
s kemaer og vej I edni nger er trykt
uden forbindelse ti I amtets bud-
get, hvilket se'lvfølgelig har
holdt udgi fterne nede. Udgi fter-
ne har været under 400,00Kr. pr.
år hidtil, men dette er natur-
ligvis ikke et realistisk bud-
get mere. Et rimeligt år1igt
budget vi I nok 1 i 9ge på mel I em
1000-'l500 kr., afhængig af tryk-
ningen af de nye skemaer,

Hvcrdan pengene skaffes kan
naturligvis ikke siges endnu,
men flere muligheder eksiste-
rer. Det er næppe urimei igt at
tænke si g at D0F vj I støtte med
op mod 500 Kr. årligt. Desuden
bør amtet gøres i nteresseret i
at støtte projektet (købe re-
sultaterne), når det er formu-
leret så bredt som en fugle- og
naturl okal i tets undersøgel se,
Desuden vi I en abonnementsord-
ning på Cet behandlede materia-
I e kunne bi drage ti 1 udgi fter-
ne (se senere),



Skematyper.

Hidtil har 4 forskellige ske-
matyper været benyttet, et hov-
ed- og et miljøskema og 2 arts-
skemaer er for henholdsvis gng-
I eti den og trækt i den .

De 4 skemaer bibeholdes sta-
di g, men mi 1 jø- og atss kemaet
for træktiden ændres. Miljøske-
maet skul le heist ændres så det
både gi ver fl ere oplysni nger
og b1 iver lettere (mere atrak-
ii vf\ ai rrdfvl dp FndnU er det-ur vv, qv vu,J

te skema ikke revideret og ind-
ti I da benyttes det hi dti I an-
vendte mi iiøskema. Artsskemaet
for træktiden skal ændres, så
det g i ver fl ere oplysni nger om
fuqlenes forekomst. Et nyt ske-
ma er fremsti I I et. Nedenstående
er vi st eksemoel Då anvendel -
sen af dette. Skemaet kan så1ed-
es rumme notater fra i 5 besøg
og for at spa re pl ads noterer
nnfr]laran colrr do irotfannovP!w, I uvevsy'le
arter fra området på skemaet.
Det er fremsti I ler for at skaf-
fe mere nuancerede oplysninger
om arternes forekomst ( udbred-
delse og antal gennem året).
Disse oplysninger er af betyd-
ni ng for Lokal rapporten. I øv-
ri gt er der al mi nde l i g forstå-
el se, at 'i ndsende a1 1e ori gi -
nale optæl lingerl En udfør1 ig
vejledning til brug ved optæl-
linger og udfyldelse af skema-
er vil blive fremstillet.
Behandiing af materialet"

Fonuden den i i ndl edni ngen
nævnte behandling og offentlig-
gørelse af materialet, har vi
selv en plan. for offentliggør-
else af en lokalitetsrapport.
Denne pl an bl ev freml agt på a-
pri I mødet og bl ev modtaget med
interesse fra de tilstedeværen
de. Den skal omtales her, lige-
som behandlingen af de mange
originale d.ata, som fremover kan
f orventes indsendt.

Loka trt.etsrapport.

Sammen med et stort materia-
le indsamlet af Jiirn Eskildsen
oq Peter Thomsen ti I projektet
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"Fug lene r Arnus amE- (a rorrg
offentl i ggjort), har en gruppe
bestående af Jijrn Eskildsen,
Jørgen Franck, Hans Henri k Høj
og undertegnede, bes I uttet at
offentliggøre de to lokal itets-
undersøge1 ser saml et i et ri ng-
ordnersys tem. I deen med ri ng-
ordnersystemet er, at det lø-
bende kan revi deres , uden at
man af den grund er nødt ti I at
skaffe sig et helt nyt eksem-
plar, hvis man ønsker at holde
sig orienteret om tilstanden
med amtets fugl e- og naturl o-
kaliteter. Som noget glædeligt
tilbød Jørgen Laursen på april-
mødet, at han vil le være inte-
resseret i, at inddrage sine
oplysn'i nger fra Faunakartoteket
i vort ringordnersystem. I øje-
bl i kket arbejder ovenstående
gruppe med behandlingen af ma-
terialet. Ganske kort skal re-
degøres for nogle af de tanker
vi har omkring ringordnersyste-
met. Ringordnersystemet vil kom-
me til at indeholde nogle gene-
relle afsnit omkring naturbe-
skyttelse (omtale af love, be-
kendtgørelser m.v. ), undersøg-
e.l sernes f orl øb, o.d , . Sel ve
I okal'i tetsbeskri velserne vi I
behandle ejerforhold, biotopbe-
skri vel se, fugl eforekomster og
ændri nger i di sse, erhvervsmæs-
si g udnyttel se, rekreati ve i n-
teresser, beskyttelse og fred-
n i ngs i nteress er, fors tyr"re I s e r,
trus ler, adgangsforhold, oply-
sere m.m.. Materialet opsti l-
les efter kommuner. En år1ig
revision af ringordnersyste-
met foretages, med det nye ma-
teriale der kommer ind.

Med hensyn ti 1 udgi vel sen af
material et tænker vi os en abon-
nementsordni ng, der vil kunne
være med tiI at give projektet
et økonomi sk grundl ag. Ved abon-
nementsordni ngen vi I der bl i ve
mu1 i ghed for, at abonnere kom-
munevis, hvis ikke hele amtets
I okal iteter er af interesse. Et
sådant ri ngordnersystem med ab-
onnementsordning er således
fleksibelt, o9 vi mener, det
vil være af interesser for en
bred kreds af fugle- og natur-
interesserede.
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Fuqlerapport (Lokal rapport)

Med de mange originale data,
der fremover vi.l kunne forvent-
es, vil mulighederne for mere
præcise og detalierede fugle-
rapporter (Lokal rapporter) kun-
ne udarbejdes. De hitil offent-
liggjorte Lokalrapporter har i
væsentl i ghed beroet på, hvad de
enkel te personer fandt interes-
sant. Dog har det været forsøgt
at i ndsaml e udval gte arter, så
man kunne danne sig et biilede
af deres forekomst i amtet det
pågæi dende år. A1 tsammen har
drejet sig om fugle udenfor yng-
I eti den, Nu I i gger mu1 i ghederne
i, at få et stort materiale om
både ynglefugle og træk-, som-
mer-, og vi ntergæster. Der vi I
med det større materiale være
bedre grundlag for at følge ar-
ternes svingninger fra år til
år og sætte i relation til så-
vel miljømæssige, som klimatis-
ke forandringer. Ud over en år-
1 i g fuglerapport (Lokal raPPort)
som h i dti I ( dog vi s se uregel -
mæssigheder i udgivelsenne),
skal forskellige arter udtages
ti I nærmere behandl i ng, i sær-
artikler i Søravnen, Geirfuglen
el ler hvor der måtte kunne Pub-
liceres i tilknytning ti1 det
østjyske.

LOKALITETI BRABRAN Sø

AR: I 980

et La kker
Kno svane

Musvåg-e

Vibe

Afrundi ng.

0venstående er en redegøre1 -
se for projektet "registrering
af fuglelokaliteter" hidtil, s

samt hvi I ke mul i gheder vi , spe-
ciel t nok undertegnede, ser ved
en fortsættel se a f proj ektet.

Fra centra l t hol d, hvi l ket
vil sige projektlederen Tommy
Dybbro, har vi da også fået an-
nerkendelse for vor fortsatte
interesse for et lokalitetsregi-
streri ngsproj ekt, Hvor 1 angt
støtten når ti I vbr ændrede
arbejdsgang og undersøgel sesfor-
I øb, er i kke klart, men under
al le omstændigheder er vi ikke
'I ængere bundet af, at ser skal
i ndsaml es et ensantet materi al e

landet over.

Hvor v i dt det bl i ver som
her bes krevet, vi I v i tage en-
delig stil ling til på et møde
her til vinter, Her er forslao-
et fremlagt for alm. kriti k og
forslag til ændringer

^11ån 
iåhhi 

^h6

OBS RVATø A JEN
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I Eriksen, Drachmannsvej l,
Århus C.

Rasmussen, Sortevej 1f ,
Mundelstrup. T1f. 24o59o.

EKSKURSIONSUDVALG, OG MØDEUDVALG :

kontakt bestyrelsen.
RAPPORTGRUPPEN:

I{ans Henrik H@j, se bestyreJ-sen.

RINGMÆRKPRGRUPPEN:

Henning E1gård, Egebæksvej 2/,
B27o Højbjerg. rlf. 27oTB\.
FUGLEPLEJECENTRALEN:
@tyrelsen.
STORKEGRUPPEN:
Georg-ffi./ang, Bytoften 1/,
866o Skancterborg. IIt. 523120.

GÅSEGRUPPEN:
fF eri'l-åd s en, Skovvan gs ve j
214 V, B2oo Århus N.

ROVI'UGLEGRUPPEN:
se gæ'egruppen.

TERNEGRUPPEN:
Fffi-ine-Tf, istensen, se be-
cf rrral aanuvitr urev.r.

SMÅFUGLEGRUPPEN:
Itr s Tån s e n;-ts a-Ek e g ård s ve j
2l-, 82\0 Risskov.

LOKALITETSREGISTRERf NG :

@c.
FREDNINGSUDVALGET:
En-Esrnllssen, se bestyrelsen.

Jens
Booo

Jean
B]81

ADRESSELISTE O

BESTYRELSEN qR. 12.1o. 8I.
A1lan Janniche, Langenæs Al-16
f2,8ooo Århus C. T1f.112174.

Flemming Christensen, Schlep-
pegrellsgade 7 st., Sooo År-
hus C.

Lise Løchte, Engdalsvej 613,
B22o Brabrand. T1f. 261919.

Arne Kiis, Kollegium J II, vær.-
11!, Universitetsparken, Sooo
Århus C. TIf. 194415.

Hans Henrik Høj, MøIlegade 96A,
866o Skanderborg. "flfi. 521472.

Nie1s Aagaard, Lundbyesgade 21,
III tv., Sooo Århus C, TIf.
72,4757.

Jens Kirkeby, Oksevejen 16,
T@rringnark, 862o Ry, Tlf.-
8 9192o .



SOM ORNITOLOGER OG ANDRE NATURELSKERE SIGER

MEDEN KOWA
r KOWA PRISMEKIKKERTER r

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

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

lysstyrke. rolig til spens folk.
10x50 Til fuglestudier hele døgnet.

Fælles for alle KOWA kikkerter er at det
er helstObte letvægtsrnodeller (magnesi'

um) og at de har BaK'4 prismer med mas-

ser af lys og oplosningsevne.
Priser:

ALTID TÆT PA

FORLANG GRATIS PRISLISTE

købes hos DANMARK' srøRsrE
KI KKERTSPECIALFORRETNING

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

fin optik, at den, ved hlælp af en adapter,
kan anvendes som teleobiektiv for spell-
ref lekskameraer med aut. obiektiv.

KOWA teveres 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 kabeludloser samt
et godt, solidt stativ.

hiser:

0 TS/ ttoo
x60 TSI t600

Med et KOWA spottingscope kan De be
tragte meget fjerne obiekter som om De
sely var tilstede ganske få meter fra.
Ydermere kan De fastholde situationen
ved at påmontere Deres kamera, og så se
nere gang på gang oplane iagtagelsen som
totos i ro og mag hiemme.
Ring til os og sporg, eller endnu bedre,
kik ind i vor forretning og få selv syn
for sagen.

I
I

I
al

Opti sk' I m poFt oo"",L KoNGEV;lil H'lffi:J


