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Hans Henr j-k

er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse ned
afdelinger over hele landet. Foreningen er stiftet i 1906.
DOF

Forenj.ngens formål er at fremrne
kendskabet til
og interessen for
fugle og at vlrke til beskyttelse
først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges frenmet
blandt andet ved afholdelse af møder
og ekskursioner og udgiveJ.se af et
tidsskrift og andre publikationer
samt ved arbejde for at forbedre
fuglenes 1lvsvilkår.
Indmeldelse sker ved hånvendelse

til foreningens hovedkontor eller
ved indbetaling af kontigentet på
girokonto 7 00 08 39, DOF , Vesterbrogade 140, 1640 København V, tlf.
( 01 I 31 8t 06. Det ordinære kontigent er 140 kr. pr. år , 90 kr. for
juniormedlemmer ( under 18 år )
og
pensionister (over 67 år) og 45 kr.
for ekstraordinære medlemmer ( rnodtager ikke foreningens publikationer
men kan deltage i møder og ekskursloner ).
Medlemmerne modtager gratis Dansk
Ornlthologisk Forenings Tidsskrift
(2-4 hefter pr. år) , og bladet Fugle
(5 hefter pr. år), hvori neddelelser
om møder

og ekskursioner brlnges.

Lokalafdellngen i Århus Ant står
for de lokale anangementer.Alle DOF
medlemmer kan. frit
deltage i afdelingens møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen udgiver også bladet "Søravnen" 4 gange årligt i et
oplag på 700 eksemplarer. Bladet
sendes gratis til alle DOF-medlemner
i Århus Amt. Medlemmer udenfor amtet
kan tegne abonnement på bladet. Det
koster 20 kr. pr. år.
Al1e henvendelser sker til l-okalafdelingens adresse: Dansk Ornithologisk Forening /.\Århus Arnt, Viborgvej 29, 8000 Arhus C.
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Deadline Søravnen 2/82l. L juni, 82.
Deadl-ine Søravnen 3/82: I sept. 82.
Deadline Søravnen 4/82: I.nov. 82.
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Leder : Jagtlovsforslaget
Tiden rinder ud og alt for hurtigt. En kendsgerning der kun resuLterer i fordele til jægerne og
ikke naturen og dens fugle. Ved I.
behandlinqen af den nye jagtlov, viste et flertal af folketingets med'I
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grønne foreninger ned rette ønskede
henlagt under miljØministeriet hvor den ned rette h6rer hjemme. Lad

os håbe, at der inden 2. og 3. behandli-ngen er skabt grobund for sund
fornlft hos et flertal af de folke-
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fienest skwndFe sio da oqså at fastslå, at det skyldes en tilfredsstilIende administration under landbrugsmini-steriet. En neddelelse der er totaL uinteressant i d.enne sammenhæng.
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en så stor tåbelighed, at kriti-sere
hvad rnan selv administrerer, overfor

foranstaltning der gj.ver en uheldig
dobbeltadminj-stration og som ikke
ænd.rer ved kendsgerningen at jægerne laver jagtloven -man bibeholdt
jagtrådets sammensætning.
Hvad vil

der ske

J-

naturen, hvis

den nye jagtlov ikke stoppes i tide?.
Fortsat nedskydning af alt for mange

fredede fug1e, da man har bibeholdt
skumringsjagten. Skydes der flere og
flere ikke-jagtbare arter?. Vildtbiol-ogisk Stations unders6gelse af vadefugle viste at i 1979 udgjorde de
fredede arter 1.38 af totalen. I
1980 var procenten 1.7. 198I:2. l??.
En undersøge1se der bygger på de
flinke jægere og derfor er der tale
om minimumsværdier.

Fortsat uhørt belastning af naturen
med blyhagl.

Fortsat mulighed for uanstændig færdsel i naturen.
AIt i alt, ændrer den nye jagtlov
intet ved den nuværende naturdestruktion.

offentligheden.
Jagtrådet har i for lang tid været instansen der vejledte landbrugsministeriet i jagtanliggender. Et råd
af temmelig ensidig sammensætning:
de 3 formænd fra de største landsdækkende jagtorganisationerog I rep.
fra landbrugsminlsteriet. Hvor er de
grønne henne?. I et forsøg på at give jægerne en tiltrængt ansigtsløftning, oprettede man -under jagtrådEn
ets regi- vildtforvaltningsrådet.

Forbløffende er det at jægerne der kalder sig selv for naturelskerehar lagt en så kompromiløs holdning
for dagen. Man kunne ikke engang
strække sig til mulighed for regulering af jagt med blyhaql i vådområder. l'lan kunne ikke engang strække sig
til at afkorte skumringsjagten til t
tj.me efter solnedgang. En for naturen så skadelig kompromil@shed kan
man kun stå indefor hvis man er ikkenaturelsker
,^r

Øverst, udgravning tiI

fundamentet. Nederst, armeriig ai filnda:entei'

Et fugletårn bliver til
Af tårngruopen.
Århus amt har nu fået sit første
fugletårn, beliqgende ved Erabrand
Sø. Baggrunden herfor kan interesserede Iæse om i Søravnen 1/70,
L/80, ),/8L og Gejrfuglen 3,/81. FormåIet med denne artikel er at bringe tårngruppens erfaringer videre,
ved at beskrive projektets forløb
fra det startede med den første ansøgning d. 2I/9-'19 til tårnet ble.r
indviet d. 15l1o-81.

LOKALITETEN.
I prioriteringen af potentielle
fuglelokallteter
bør der inddrages
overvejelser af -om.rådernes riqdom
på fugle oE
-ikke mindst områdernes
sårbarhed ved færdsel. Etableringen af et fugletårn skaber mulighed
for at koncentrere og begrænse
færdseI og dermed skåne de sårbare
dele af en loka.Iitet (ved Brabrand
SP undgås færdse} på engene og i
rørskoven) . Yderligere fremmes udsynet, således at områder, som ikke
tidligere kunne iagttages, nu kan
beskues fra tårnet.
ARBEJDSGRUPPEN NEDSÆTTES .
Som det førsLe, nedsættes et udvalg (Tårngruppen). Af indvundne er-

faringer har det vist sig at 6 personer er et passende antal. Ved en
gruppe af denne størrelse holdes
projektet lettest igang, da der tilstadighed tages initiativer
og arbejdsbyrden kan deles ud på rnedlemmerne, så belastningen ikke er for
stor for enkelte personer. Referater fra møder, om
beslutninger og arbejdsopgaver er en stor
hjæIp og gør det overkommeligt at
kontrollere pålagte opgaver" Ved
sammensætningen af gruppen er det
en fordel, hvis en eller flere har
kendskab ti1 fuglelokaliteter,
byggeri og kontakt til offentlige myndigheder.

TÅRNETS PLACERTNG.
gfter valg af lokalitet,
skal
rnef nl aecr i no f i ndes. f disse
overvejelser skal der tages hensyn ti1 det miljømæssige, adgangsforhold - er der tØrt hele året *,
bundforhold, da tårnet helst skulle
stå i mange år- En god camouflage
er placering i en gruppe træer.
Desuden bør tårnet vendes så1edes,
at solen kommer i ryggen.
Valq af tårntype.
l.å

Hos DOF, Kbh, findes tre siJnple
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Øverst, den unge talcnLfulde århusianske Eeqner .]ens Greqersen ved
sit nesterværk. NeCerst, rejseg i lde.

fr1

Øverst, pl-ancherne i tårnet. Nederst, endnu flere tilskuere,
ses Karin i^liirtz.
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er st, viceskoledirektør Arne Nielsen holCer tal-e og overdrager
tårnet tiI byens borgere. Nederst, tilskuere.

Øv

1l
samt en svensk skitse over forskelIige tårntyper. Brabrand Sø-tårnet
er tegnet af Tårngruppen. Det kan
være nødvendigt, at kontakte en ar-

kitekt eller ingeniØr, for at få
foretaget beregninger over jordbundens sanmensætning og stabilitet.
GRUNDEJERENS TILLADELSE.
Grundejerens tilladelse må foreligge, f6r der kan søges om byggetilladelse.
Forespørgsel hos naboer,
e1ler henvendelse på tlnglysningskontoret vl1 give oplysnlnger om
ejerforhold.

Ti lskuere

.

BYGI.I INGSMYND IGHE DER .

Der ansøges om byggetilladelse
ved at indsende arbejdstegning,
kort over tårnets placerlng og
grundejerens tilladelse,
tl1 bygnlngsmyndlghederne. Herfra sørges
der for vlderesendelse af projektbeskrivelsen tiI særmyndlgheder,
hvis dette er påkrævet. Disse kan
være: Fredningsnævnet, hvor der på
områder hviler frednlng eIler byggelinier, dette er reguleret i naturfredningsloven. amtsrådets udval.g for teknik og miLjø, hvor
det drejer sig om bebyggelse i land-

Fra venstre. Øverst, kransekage af tårnet, lyttende tilskuere. Nederst, DOF's '
næstformand i samtale med den IokaLe Jagt og Fiskeriformands hustrur sti tiI tårnet
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INDERRETNING TIL AIIDRE.
Hovedforeningen underrettes, desuden bØr der sendes kopi af ansøghihdAh
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og amtsfredningskontoret. Artikler
bringcs i lokale fugleblade og i
den lokale presse for at holde brugere underrettet om tårnbygger.iets
fremskriden .

FINANCTERING.
Priqen nå frrolptårnet varierer
alt efter hvilken type man beslutter sig for. Brabrand SØ-tårnet
har konstet kr. 75.ooo (exc1.
moms). Oprettelse af en girokonto
dolr det Icffcre åf administrere
det økonomiske. En del af midlerne kan skaffes på b1.a. følgende

MiLjøfond, cl. Lager 13,2600 Glo,strup, Frj-luftsrådet, Skjoldsgade
lq 2100 Kbh. ø, Otto [lønsteds Fond,
Otto Mønstedsgade 7,I5i3 Kbh. V.,
Tuborg- og Carlsbergfond. Eventuelt
forespørges hovedforeningen om ansøgningsmul igheder

.

qirokort.

c). Omdeling af fortrykte
KO},IMUNALT tsYGGERI?

.Hvis tårnet ligger i et rekreatl-vet område og er beregnet for alle byens borgere, kan der søges om
at få kommunen ti1 at financi-ere
byggeriet. Da et tårn kan benyttes
som led i skolernes biologiundervisning, kan skolevæsenet rnddraqes i byggeriet (i Århus kom sanarbejdet til- at foregå med skolevæsenet, som havde stor j-nteresse i projektets gennemføre1se 09 som agter
at udarbejde opgaver til undervisninr-Lrr'ry
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måder:

a) . Afholdelse af fuglestenuneture

i sanarbejde med den lokale presse. Turene kan dels 9å til det aktuelle område, men andre velegnede
lokaliteter kan også bruges. cennem oplysning, gøres deltagere opmærksonme på.turenes formåI, og et
fast beløb pr. familie indkræves.
b). Ansøgning om penge. Ved disse
vedlægges tegning over tårnet, kopi af byggetilladelse samt et budgetoverslag. Potentielle hidragsydere: banker og sparekassers lokala delingerr større virksomheder,
fagforeningers miljøfonde o. s.v.
Ved ansøgning hos fonde underrettes hovedforeningen. Forslaq: SparS

BESKÆFT IGELS ESPROJEKT ?

Hvis korununen indvilliger
i at
financiere materialer, eller foreningsaktiviteter har bevirket at
tilstrækkelige midler e]' fremskaffet, ansøqes enten hos amtet el"Ier
konununen om godkendelsc af projektet som et beskæftigelsesproiekt.
codkendelse heraf skal ske i- Iandsarbejdsnævnet; kommunen sørger for
dette. Der er gode muligheder herfor, da det er et afgirænset projekt,
der kræves ikke forkundskaber af
deltagerne, og det er meningsfuldt
arbejde.

L4
BYGGEMøDER.;
Under bygger:iet bør tårngruppen
sanarbejde med. byggeriets 1eder,
da der kan vise sig at være behov
fnr
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fejres på et passende tidspunkt med
ø1 og smøxrebrød, sanmen ned håndværkerne.

INDRETI$ING I
OG OT.,IKRING TÅRNET.

'

I tårnruwnet opsættes billeder
og tekster af de typisk forekommende fugle. DOF-plakater kan evt.
hFnvftcs. Endelio kan en lokaI
kunstner få opgaven tildelt.
Tekpå
sats
oE
forstørsterne skrives
res op. Plancherne sættes bag p1e*
xiglas og bcftes r fast. Sørg endeIig for at der forefindes'en notesbog i tårnet, så1edes at bugernes
opnærksomhed henledes på, hrzad der
findes ved tårnet p.t.
En god og befæstet sti hen ti1 tårnet etableres. Skiltning foretages
så lkke stedkendte kan finde tårnet.
Her kan samarbejdes meri stadsgartnerne.

INDVIELSEN '

Brabrand SØ-tårnet.blev fremmødte
budt på kransekage, soCavand tiI
børnene, sherry oE portvin til- de
voksne" En toastnaster sørger for
at indlede og annoncere talere. En
repræsentant fra DOF bør holde taIe, og takke bidragsydere, der bør
have mulighed for at sige et par
ord. Den røde snor klippes over, så
folk kan korune op i tårnet og btive præsenteret for lokalj-teten fra
en anden synsvinkel (husk telescoper i tårnet) .

\,TEDLTGEHOLDELSE .

For Brabrand Sø-tårnet.s vedkommende lykkedes det at få en aftale
istand med skolevæsenet. DOF besøger tårnet regelrnæssigt og holder
øje med dets stand og neddeler til
skolevæsenet, såfrernt der er noget
i stykker, Herefter viI skolevæse:ret få det pågældende ordnet.
Brabrand SØ-tårnet bruges flittigt.
Fra marts 82, etableres der i tc
fimer fårnrrea{- -Fr par medlernmer
af l-okalafdelingen vil stå ti1 rådighed for tårnet bruqere. Underretning on ordningen sker gennem pressen, hvor også de for årstiden aktue11e fugle omtales. Tårngiruppen
foreslår, at der i Søravnen indfØres en fast rubrik: ,'set fra fugletårnet". Yderligere oplysninger fåes hos tårngruppen ise side 27.)

Indvielsen skal ske med pont og
pragt, Festlr-gheden annonceres i
dagspressen, dog indbydes bidragsydere ogT andre inwolverede skrift-

Liselone ca11esen, plenming Christensen, Allan Janniche, Jens Kir-

'I i dr
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lungerer
som vært^q!r(y
er på lokalafdelingens
vegne" Ved

keby, Lise Løchte cg 01e BØqh Vinther.

16

Notesbogen i tårnet
Da vi Eremover agter at bringe

Opråb!

en

fast rubrik om fugleiagttagelser
fra Tårnet ved Brabrand SØ, opfordrer vi aLle tårnbesøgere ti1 ai. notere iagttagelser i bogen der vi1
være at finde i tårnec.
Red.

lndbinding

En bøn fra red.
Sort/hvide billeder af fugle 09 gode skud fra ture modtages med kyshånd. I samme ånd, modtages tegninger fra medlemmer/læsere. Af hensyn
til trykningen, skal de være udført
med sorte streger.
Af hensyn til redaktionens forøgede
arbejde med hensyn til udsendelse
af 4 numre årli.gt, beder vi alle
bi-dragsydere for fremtiden, i videst mulig omfang at skrive i-ndlaggene til Søravnen på maskine med en
spaltebredde på 32 anslag. De 32 må
ikke overskrides. Denne bØn er et
Led i redaktionens planer om et pænere blad uden at vl brænder sam-

Er der blandt medkfunerne en der
kan og vil påtage sig at indbinde
nogle af afdeJ-ingens værdifulde
De står i Øjeblikket
tidsskrifter.
i biblioteket
i tidsskriftkasetter
på viborgvej. Henvendelse ti1 Iokalbestyrelsen.
Best.

Hjertesuk
I forbindelse med ajour f/ring af
fredningsudvalgets mappe med behandlede sager, er det konunet miqf
for øje, at sager, som burde være
at finde i mappen, faktisk mangler.
Jeg vi1 derfor kraftigt opfordre
tidligere og nur,'ærende medl-emmer
ti1 at aflevere det materiale, som
de af en eller anden grund nåtte
ligge inde med. Når materialet er
samlet, vil jeg forsøge at gøre
status over udvalgets hidtil opnåede resultater
tlcnninj E,t'li+-

Nyt tra feltert

Af AIIån Jannlche"
Denne rubrik br:-nger de siclste var*
me fugLeiagttagels€r i Århus Amt.

Rubrikken svåier nogei tril siden
S:.dst i FUG},E. Frencver agter vi at
rertrse i.agtlagelserne op i kroncicgisk rækkefØlge efter dato" Dogi iF-ke denne gang.

Fra oktober til januar ses firre
gange Ha!'ørn ved Salten Langsø
Ørn på foderbrættet er set ved
Ry. Fra 6/12-2-f/L opholder I F.ørdrum sig ved Brabrand Sø, dog ses
d. 16-17,/12 2 fugle. L/L, I rastende
Vend{cjalk i Hinnerup. I dec:ember
op ti1 60 Snespurr:e på Århus havrr
(Cen nye østhavn) . Lg/i, I 9syt:
qrå Ryle og 2 AIm. Rr'ler v. Fornæs.
I januar-februar op til l0 Toppet
lgppeggbbef i Århus" 24-25,/L, I So_r!and Brabrand Sø. iol'I ses 35 Bierqæ4<ie! og 1 Mqsehornsuq_lg oå Kysing
t;&s , Ved f,lassø, Sa1ten Langsø m. EL
åsysternec ses i jaså-nt tilknyttet
i'ruar-februar 60 SålggyC$eg, ! Gåliå9, 1 !9p!åt__!epEggå!Ig5, I,ilLe Lanp?dl.-kEer ,
i-sses n. n. *
-L!tl9__!_E_å!3e_e
lj,iL finCes 1 dØd Lqnde i Århus Havn
cg sarRme steds ses 3,r2 1 aa4Caril:nn hrn i/t zoe i^ første Viber vej
3ra:rrand 5ø ct r0 ved i,:Ib jerq S/.
L2r'2 besøges Øer ved Ebeltofi. n€d

føIgende resultat, 3 QfåqeE, 5 ad.
+ l-5 -juv. LlisqåE, 1 Hu14r::, 12
E!fe,nde4a.4e, i StolPgestek*rvq og
.lagen ef tei' ses l-'årle S!rgncisi-ade,
SLor Prærttekls:g cS åj,r'n,._8]L!g i År'
hus håvn" Skol'hoj4qglelne ved Brabrand sø d. I/Ii og ses i stigenCe
antal frem tjrl 't/2, hvor max. nåes
den 15. Fra Århus Havn rapporå-::'es
om 2 hunner af Biergand d. 6''7/2 os
2 dØde AJke d. 20/2. 7/lI ses 1 sule
ved^Besser Rev på SamsØr hvor der
sammå aag ses 17 Silkeh4le_r oS I E_!å
Kærhøq ved Stavns Flord. De første
$ilkehaler ses dog d. I1l10 i busgaden i Århus .'28/12 I Gråmåqe over
Svanegrund og iøvrigt 1600 Sk{rvef
omkring Bosserne i Katteqat. 21/11
trækker ? Lun4qf forbi ved Fornæs og
28./12 fouragerer 1 Søkonge kun 5 m"
fra kysten ved Sangstrup" 7/2 fint
t.ræk af Sanglærker og dcn første
Gr4vand.
Sø. \3/2 ? hun".-d "t"br."d
ner af e-ierfugJ-.
Z2/2 ses 32 KrikfIder os 8 Lille Skalieslu
t Kyslng
f lor(l,

Redaktionen rnoCtager gierne d:-ne sj::ve iagtiagelser" Uanset indsendeiseslyst fylder rubrikken kun I side I
Søravnen. Bidrag se;rdes til D$F, vlbcrgvel 29 , 80{.,0 Århus C.
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Af Jean Rasmussen.
Sidst i august 1978, bes6gte
jeg to fuglelokaliteter
på Englands
østkyst: Farne Islands og Lindisfarne. Begge lokaliteter er National
Nature Reserve og Iigger mellem Newcastle og indsejli"gå" tif Edinburgh.
Lindisfarne dækker 647 hektarTuren foregik via pedaltramp,
op og ned af adskillige bakker. Fra
Newcastle er der små 1oo km. til 10kaliteterne. Inden afrejse bør man
undersøge englændernes feriedage.
Jeg stod pludselig i Seahouse uden
f^d ower hnrradpf - da siedet er et
søgt feriested, med adskillige
pubber og spilleautomater. En lade
rned hØ var dog ledig.
Farne Islands besøges ved at
tage på bådrundfart, frå Seahcuse.

på

donnF

hoe.4.ra<.len

c{-drefa

å€

øerne, ir?ner !-arne, hvor der en d.el
af året er faste observatører og
iærds.ien er beqrænset til små stier.
På øen findes et udmærket museum
der fartæller om fuqlclivet på per-

Farne lslands
I L977 ynglede der 22 forskellige arter (81.a. Topskarv' Strandskade, St. Præstekrave, Edderfugl
(I347 par), Ride, Splitterne (2000
par), Doughlas Terne, Havterne m.fl.)
og 138 arter blev noteret som gæster. Af havfugle topper Sulen i u1t.
august med 7oo fugle pr. time. AIm.
Skråpe og Sodfarvet Skråpe ses
jævnlig! fra april til september.
Småf ugletrækket i ef terårsmånederne
byder på Ldvsanger, lividbrynet Løvsanger, Høgesangiex, Hortulan, Laplandsværling, Guibug n. m. fl.. Endalia

mÅ mrn

:nÅc+
nc
ilrko

rra,J
o-

ha-irrrnÅa
1:.'nr.nr
vgrrg7
<i
naiarpanan,lo

nrrhharykvvel
marl
llL.-

keLiticr. Overnatningen er billig og
kar, marr ndjes ned krabbes:ndwi"ch oE
Øi., cr forple;ningen på eL absolul
minj-rnuin" Sandwichene sælges af de
lckale fiskers koner oq smaqer fortræi fe 1 iqt .
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Et er hvad anCre ser, et ande!
er hvad man selv ser. Pra notesbogen: Storskarv 23, Topskarv 45, MaIIemuk, Ride, Havterne og SpliLrerne
adskilliqe, Luncier 2 , Stenvend.. i '/ ,
Straadsk-ade 5. Turen er kort (. pga.
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I-tidt i Lindisfarre ligger øen
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fiskerbåds dansen på bølgetop-
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På vaden ses ænder, alrn. Rylen
Islandsk Ryle, Ll. Kobbersneppe,
Hjejle, Strandhjejlel Stcrspo\re,
Rødben, Strandskade n. fl-, I vintermånederne er området et af de få
sikre steder for Lysbuget Knorte-

Interessen for fugle var på da-

værende tidspunkt forholds,;is ny

oE

de! sætter da også sit præg på nctesbogen, Ingen tvivl om, at der kan
ses mangie flere og mange interessante arter. I første omE&ng gjaldt det
gås.
for mi.g om at komme lidt uC j den
store verden, og samti-dig pr6ve den
Fra notesboEent LI" Kobbersnep- nye situation det er at stå i, når
pe, Strandhjejle, Rddben, StorsFove- man ikke længere kan drage nytte af
Sandløber, Stenvender, St. Præsteandres expertise m.h.t. feltbestemkrave, Islands RyIe (400 i fede vin- melse. Det at r'ære alene og blive
terdragter), Hvidklire, Alm. Ryle
tvunget til at arbejde med fuglenes
n. f1. Den 3C/8 blæste en beskeCen
u'fseende er uden tvivL den sikreste
Blåvandsstorm fra østlig retning,
måde, aL lære feltkendetegnene på"
h',rorfor Cer såes mange Suler (100)
Selv om det kan tage lang tld pr.
og Alm. Kjove {'!0}. Enkelte AIm.
fugl Skråper.

2c

Tåvling

Af Allan Janniche.

Nogle r.'il måske nok synes, at konkurrencen i sidste nruruner (2/8L)

af Soravnen var, at gå for vidt.
Pr" 20. januar 82 var der dog ikke
korTLnet nogen reaktion på konkurrencen, hverken besvarel-ser eller kritik. Skal vi fremover have kcnkurrencer i bladet bør dlsse nok have
et andet niveau. PersonLigt synes
jeg, at der bØr være Plads til mere udvandede indlæg. oet roå dog
diskuteres under læserindlæg.
spdrgsmålene i Tåvlingen var bLandede, både reelle og spidsfindige
me11em hinanden. Uanset om man sYnes om dem eller ej kræver de i
hvertfald svar. Sa[unen med svarene
må rler også qives et Par orienterende oplysninger.
Hven er Pekka og CarI-Uno?.

På

en pinsetur t1l ØIand, kunne disse
to personer iagttages overalt På
svanske blad- og Plakatstøtter og
de blev snart en del af deltagernes
hverdag. Men hvem er de egentlig det er der inqen der ved'. l'låske
svarer de til Billed Bladets "den
Gyldenblonde" oqi Dirch Passer.
Gåsgam

er det svenske navn for

Gåsegrib. Svarene på de tolv spørgsmål er følgende:
1. x (Læs Ansers 1981, 20 side 21)
t
z. z \
20 side 47_?. 1 (
4g)

4. Z (
o.

20 side

2)

f,

7, I (Kornsparv er det svenske navn
for Kornværling= Bomlærke)
8. 2 (TrågårdstråkruPare er det
svenske navn for Korttået Træ1Øber

)

9. Ix2 (Sonmergylling er det svenske navn for (Guld) Pirol)
(Navnet
på Havlit er for 1,
1o. I
svensk, 2, latj-nsk ogf x grønl_andsk)

1I" udqår (Rapph6ne er det ",r..råk"
navn for Agerhøne,
sPørgsmålet udgår' da inqen af tallene dækker artens forekornst i Skåne)
12. Lxz (Enhver besvarelse er rigtig, hvis den er i overensst.emmeLse med deltagerens ærlighed)
*Anser, medlemsblad for Skånes ornithologiske Forening "

q
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STORT & småt

Suledrab
i'lalling d. 14/12-L98I .
Kære f eltorn j.thologer .
Da jeg lØrdag d. 22/ll 198I, kl.
14 var på fugletur ved Kysinq Fjord
syd for Århus, fandt jeq en død suIe, der var skyllet op på land. Den
var helt frisk, men ikke varn. Det
så ud til at den havde fået 3 hagl
i
r

L--,^å^+
UIY-LEL

Lokalrapporterne for 1972 (efterår)
- 1976 (forår) , findes i de ældre
årgange af Søravnen. Materialet ti1
rapporten for 1,981 skulle være indsendt l. feb. 1982, men materiale
modtages stadig. Om ikke andet, vil
det blive bragit som tilIæg i 82rapporr:en
RapPortgruppen.

nDdTff

Størrelse: Vinger 17o cn., længde
90 crn.
Den var helt hvid med sorte svingfjer og en klleformet hale,
Hilsen
Johannes Sørensen

NylØkkevej 42
8340 rlalli-::o

Lokalrapporten

Fredningsudvalget
består af en række personer, som
fra komrflunerne i amtet. HviF der opdages
overgreb i naturen, undersøges
stedet, og det diskuleres og der i
sendes indsigelse. Hvis du har J_yst
ti1 at være med så rnød op eller
skriv. Fast mødetid den anden onsdag i hver måned i DOF's lokaler
på viborgvej 29, Århus.
Kontaktperson: se side 27.
gennemgår lokalplaner

Det er lykkedes at nå "ur: to date',
med at skrive iokalrapporten on am-

tets fugleiagttagelser.
Ved henvendelse tj.l Rapportgruppen
DOP-Århus, Viborgvej 29, 8000 Arhus
C, kan rapporten for 1981 erhverves
for kr. 1o,-. Ældre duplikerede rapporter er udsolgt, men kan evt. senere gienoptrykkes el1er fotokopierres, hvilket dog vi1 fordyre disse.

Ældre årgange
Æ1dre årganqe af Søravnen sælges

for kr. 1o pr. årgang, og enkelt
5. Bladene kan fås
ved henvendelse til lokalafdeling*
en, DOF-Århus, Viborgvej 29, 8000
Århus C.
numre for kr.

P
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Sidste udkald til 'Fuglene i Århus amt'

Af Allan Janniche.
I Søravnen 2/81 beskrev je9,
hvordan projekt "Registrering af
er forldbet i Årfuglelokaliteter"
hus.\nt, siden starten i 1978.
T.:nÅcnrn-iaLf

6ts

6r

nrr

af c lIF+åt

^d

materialet skal behandles og fremlægges i en ny ilStørre danske fugbd. 3". I Århus amt
lelokaliteter,
ønsker vi at fortsætte med arbejdet,
det således vi får en l-Øbende rcgistreri,ng af amtets fuglelokaliteter. s. n uCaangspunkt for forts;æitelsen, vil vi gerne samle alle amtets fugJelokaliteter i eh ringordnersysLem, som en Eang cm året kan
crrnnlare<
nnrrl

1 inaar

mod

nvp
n6ffå
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rinonrzlnarcrrqfor

blev også besl.revet i SØrav:ren 2z'8I
en arbejdsgrupPe beståenCe
af Jørn Eskildsen, Jørgen Franck,
Hans Henrik Høl og undertegnede, er
nu nået så langL, at vi gerne vj-I
fremlægge en redegØrelse af materialet, og hvornår offentliggørelsen
kan finde sted.

men vi,

BEHANDLING

AF MATERIALET.

l4aterialet fra J@rn Eskildsens
og Peter Thomsens "Fuglene i Århus
amt", der indeholder oplysninger
(aldrig ofom ca. 250 ]okaliteter

fentliggjorE),
og fra DOF's lokamed ca. 70 lokalitelitetsprojekt
ter samles og behandles soro vist
rned eksempJ-et Ra;nten Dystrup Sø,
T :l I
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Behandlingen er

lelokaliteter.

sor-r

øl-9er::

T /t\rFrste hidrne findes

konununens

nå\'n oo Iokalil-cfpns nlunmer indenfnr rlan nåopl rjon.io kon'unune. Lokalitetens navn er. frernhævet med Stc16
Le

l-'^dctå\16r
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til højre, findes en talkoCe, son
refererer til lokalitetens iandskahl ioe klasci f ik,rtion. Eleref ter
Fa1 aar

of

l-^r{-åf+rl/k.\ror

nnfFl-

lingsonrådet (Geodætisk Instituts
målebordsblade l:25000). Ti1 hdjre
€nr

Lnr+ol

1-\rir-ec

6f
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der viser lokalitetens
f i eLa
Åar

I rnrlcl<:hor

lenrf

h l rrl

hi

^d

^d
F^r^,rrå

karakteris^f ^nar
f i F*l

rlhcar

et tospalt.et, nedfctoqraferet afsnit, der fortælier orn; lokalitetens area-l, ejerfcrhold, biotopsfor
beskrivelse, kiassifikation
fuglelivet, en karakteristik i ord
af de vigtigste naturhistoriske forho1d, den erhvervsmæssige udnyttelse af området, de rekreative interesser, beskyttelsesforhold, trus1er mod lokaliteten og dens dYre-
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og planteliv, forslag tll forbedringer, adgangsforholdene, de forskellige unCersøgelsers grundighed,
navnene på personer der bidroq med
oplysninger og endelig en littera
turliste,
- hvor der mangler oplysninger, vil der udfor de enkelte
underafsni+, findes et ?.
Under skilleli-nien beskrives resultaterne af de naturhistoriske undersØge1ser, herunder ynglefuglen
træk- og vinterfugle, pattedyr, padder og krybdyr, og de vigtigste
plantearter. I den forbindelse har
Jørgen Ter:p Laursen med baggrund i
sit faunakartotek (se SØravnen 2/
78) , "A1t levende i Århus amt skai
registreres", indvilliget
i at skrive afsnittene om pattedyr, padder
og krybdyr. l,led herrsyn til det botaniske, vil vi dels kontakte Sidels
mon Lægård, Botanisk Institut,
søren Højager, østjydsk Bioloqisk
Forening, således at disse kan påF^?6

å6

mocf
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tearter. Yderst i hcrjre margen
flndes et sort felt rned kommunerrs
navn. Dette er lavet for at lette
indgangen til de enkelte kommuner.
Amtets 26 konununer hår hver et bestemi felt, som udgør L/26. af margen. Kor.munerne er ord.net aifabe-

Materlalet .findes nu i en foreløblg renskrifta på hvilken supplerende oplysni4ger kan tilfØjes.
Det gælder naturligvis om, at materlalet er så korrekt som muligt,
i.nden det renskrives. FøIqende er

en Lldsplan for offentliggørelsen:
1. april - 1. juni 1982: Kopi af
materialet fremlagt på viborgvej
29 (DoF's lokate i Århus). f dette
tidsrum er det meningen man kan
komme med sin notesbog og påfPre de
supplerende oplysninger, man måtte
ligge inde med. Af hensYn ti1 specielt interesserede vi1 vi være tilstede følgende aftener mellem kl,
19 - 22, torsdag 15,/4, torsdaq 29/4
og torsdag I3,/5.
l. juni - 1. august L982: Indkøring
af supplerende opiysnlnger.
l. august - 1. november 1982: Renskrivning og lay-out.
1. november - 1. december 1982:
Trykning.
Efter december 1982: Offentllgg6relse 09 udsendelse.
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Herefter er det meningen, at der
hvert år udsendes et supplement til
ringordnersystemet, med de sidste
nlre registreringer af lokaliteternye fugleoptæl1inger for de "gamle"
Iokaliteter o.s.v. Denne udsendelmaj
se vil ske omkring I. april/l.
hvert år og første gang i 1983.
For at kunne kende maPpen med ringordnersystemet, når den står På
boghylden, vil- vi få lavet et specielt ringbind med påtrYk.
RINGORDNERSYSTEM?

Vi ønsker at DOF-Århus hele tiden
hår pf aior:r fotrt dokumenEationsmateriale over antets natu.r- og fugsom kan fremlægges
lelokaliteter,
for frednj-ngsmyndighederne. Desuden synes vi, det må være vigtigt'
at de lokale fugleinteresserede har
et kartotek over hvilke ekskursions
muligheder der fi.ndes indenfor amtpi od å1- ållc naturinteresserede
der besidder ringbindet kan funge-

re som "Naturpoliti", ved at kontrollere om forholdene på en lokalitet er i overensstemmelse med,
hvad der tidligere er registreret.
Desuden er det også altid meget inspirerende at se' at ens notater
kan bruges tiI noget.
AFSLUTNTNG.
I øjeblikket venter vi på, at
DOF centralt vil støtte vor
fortsatte registrering og vort
ringordnersystem. Skulle det mod
forventning glippe, må vl selv, for
egen regning afslutte arbejdet. Det
kan lade sig gøre, fordi det meste
materiale er indsamlet udenfor DoFs
regi, og at de fleste medarbejder
fra DOf-projektet allerede nu har
vist interesse for vor fremlæggelse af materialet og støttet os moralsk i vort arbejde,
høre om

venlig hilsen:
Jørn Eskildsen, Jørgen Franck,
Henrik Hø) og Alian Janniche.
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BESTRIWLSE: To seperate sø€r, der: er for-

Eur-dEtTF-dri snar å, vegetatioren lånqs
bredderne består af tagtøt (4ol) oq dunhrnn'erbr,mer og der er en del s toqe og mindre rørholme i søelne" Søerne er ca. 8-10 n.
dybc og n.Eet n"rrinSsrige. Enlen. er de1vis bevol(5et med pil.

TRUSLFIR! I
1978
å'E-FF6Gløre et am.libiekoretoj i søonrådet.
Dette blev stoppet, dcA uden at et entydigt
af31ag fra fredningsmyndighedcrne. Bvt. nilitrrøve]ser på soen i Lighed ned de 1 1.978
afhol(lte. Fremtidig tilgroning af onrådet.

udarbejdes en
TIL FORBBDRINGER:
-Finir-e Der
t i r sr on i n g f
Fr..]je-FTtfi ;-AEi-!I a f
om.ådet. Mulig placering for fugletårn' dog
bør andre lokaliteter prioriteres højere.
FORSLAG

.1

rrqqs-LF-r_4!!o_!!

v2, rA,

rR3,

{ARI(TERISTIK: En nqg^g fin ynllelok.rli tet
i.ndenfor
for dndel[qle. (un få lokaliteter
antet ncd tilsvarence store bestarlCe af

faffcl-

og T.oldand. Ynglelokati.tet fcr
Rørhf,g visse ir (ca, l5 par i amtet). en af,
amtets størstc H.rttenåqeLofonier, Und"r
trikket ragtcr R6rh?g og Fisk€:orn. Visse år,
ses Van.lrefal.k.
i

UDIIIY'ITELSE: Dcr hastes rør oc.l4r drivos
I6mJmtifS
fiskeri få s,rrn. I I.)73 militærøvclse Få soen med ro- 03 motorblde.
REfRAATIVE Ill'tERAssER: Der drivc5 l,,3tfisE;-fi -ffi-;db;Aitååi-{-nurigvis
også fra bi4
Der drives lidt jagt.
BESKYTTELSE: Otrådet ('r fredet i r97O (Ind-g'f,ff l-ri-dt?rre fredning på t90 hektar).
Frcdningan skal b4vare orrådets iuv-rcndc
ud5e('nde og bevok5ningen må ikke odres.
foruden frcdningsbesteMelserne grlder l.la-

ll4MP:'g-iTgBls_lg _q!-QIB!3!EE-qL

-

lltl-f,r,rler Tofpet L,rtpo(lykt.r (r-I4; 1979
& Cl 6), Gr'rstruber Lappedykker (t-4i t,l7j
O, l1)7j A 8l 1), Sorttialect Lapp?dykker (
ov.rronr.nde fr7? & 8l), Lillc L.rppedykker
(1-3; 1979 r.8r 2), (nopsvane (7-13; 1979 1
l:181 5), Gravan4 (1979 4, 1981 5), cr.land
r Ia
a\
/,,..i
r .r
r!rr
o ol
r\
r,rr,..!

ig vei lans s os t si,.lon af goernc, hvo.Fra fra dcr er llode

4PQ{{9q l9Bljo_I,-o. of len t1

oversigtsmuligheder, specielt vcd Dystrup
se. Der fore. stier ind i områd't, På hvilke ftrrdsel or tillådt.
Fra stierne er der
florc stpil^r gode oversigtsmulirlhedor,

rruiurLsiiiii'' vir-g rår,rsiåiJr Ii ii---..
tii;jili i i i/:l dq Bf er lcrrtnqrt vcd henhcl lsvis 4 c11 -l 1295;;9. I alt 22 besoS udenfrcn
l".r y,'dl.ti.lah, fordrli o!'nr hel'året'
{ 1.." t n.rrt.:/,rpr.j.I.
tr:.rrlin:;6,lur,scs

Erik christensen, Ji;rn Eski.Idsen
!;illl-6-o-.lr l\r,; ten I 97 5, Fi.nn Lrn't Rcnrlksen
lqrt-74, John R Rasnuss.rn 197-t-// og Ole
Sflrenlcn 1979-8f.

oPLYSERE:

LITfF:PATIJR: ilodsen, Jan 1q75: Rimten Dy5trtlp

3Fl-l-c-iliT'rqren

ll | 69-70.
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Ved adresseændring. . ,
Af Lars P. iohanson.
Ti1 aIIe trofaste Iæsere af "SØravnen", kan jeg fra dette nurnmer
meddele, at bladet overgår tit at
være et postadresseret blad i stedet for at blive sendt ud som tryksag. At et blad er postadresseret
"l

I

nol.

o h^l
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qdrdpr

fnr
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:droccorincon frrYgrr.

Fr6hrrsru

niroshlankFf- som sendes tiI avispostekspeditionen. tlen husk at påføre rigtig adresse, skrevet tydeligt med blokbogstaver, ellers blj-ver bladet desværre ikke ieveret.
Jeg har personligt set bfade rned
denne adressering,
Hanne jensen

.oangsmåden

er f ølqende:
På a1le medlerlmer og abonnementer

8000 Århus C.

s\rives et kartotekskort, hvorefter
kortene skal ordnes i postnummer-

Bl-ade ned sådanne adresser går til-

nrrlan

nn

i ndanfar

do

onltol

f 6

n^c+-

nu;rre i alfabetisk orden, før de
'i rrileveres til
oostvæsenet. Denne
sdrger for aCresseringen selv, da
der for hvert nedlem og abonnent
cr

Iarref

rn

nlintolade.

bage ti1 avisposteksPeditionen, der

afmefder bladet. Ftytning kan også
tiI undertegnemeddeles skriftligt
af Søravnen bede. Ved afbestilling
des abonnenten meddele det skriftligt -.i1 undertegnede' så sørges
der for rettelse i kartoteket.

MANGLENDE LEVERING.

Lars P. Johanson
Vestre Skovvej 2

Hvis det beklageli-ge skulle ske,
at flan ikke har fået SØravnen, skal
man ikke mere rette henvendefse til

8240 Risskov

nnr

m6h

ra++6

clzliff

Iin

hanrr-nåal-

se Lil Århus Avis a Pakkeekspedition, Ankersgade 12, 8000 Århus C.
Så crrroer dø f^r. at man får det
nanglende eksemplar tilsendt.

Nu

4 nr. årllgt

Melder man vedvarende flytning,
vil det letteste være.at anfØre sipå flytteblanketten,
ne tjdsskrifter

Med dette nunrmer er "Søravnen"
gået over tjl at udkorame 4 gange
år1igt, istedet for de tidligere
to, hvil-ket b1.a. betyder, at der
er :rulighed for omtale af mere ak-
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VEDVARENDE FLYTNTNG.
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ADRESSER

SJÆLDENHEDSUDVALGET.

Bestyrelsen

Jens Kirkeby. Se bestyrelsen.
PR.GRUPPEN.

Lise Løcbte, Engdalsvej 6L3, 822O
Brabrand. TIf- 253919.
Niels Agaard, Lundbyesgade 21 III
tv., 8000 Århus C. llf. 124151.
Henning Ettrup, Trygvej 5, 8230
Åbyhøj. rlf. 1547s6.

Bestyrelsen.
AVIS-GRUPPEN.

Henning Ettrup.

Se bestyrelsen.

SøRAVNEN.

Jean Rasmussen. Se bestyreJ.sen.
FREDNINGSUDVALGET.

Flemming Christensen, Schleppegrellsgade 7 st., 8000 Arhus C. Tlf.199312.

Henning Ettrup.

Jean Rasmussen, Jernaldervej 2238
8210 Århus v. TIf. 243646.

Allan Janniche' Langenæs aLL6 72'
8000 Århus c. Tlf. LL2L74.

T

Se bestyrelsen.

LOKALITETSREGI STRERING.

Torben Bøgeskov, Haraldsmark vej

RINGM]ERKERGRUPPEN.

9,

Henning Elgaard, L. Hammerichsvej
25, 8000 Århus C. TIf. 154864.

8370 Hadsten.

Tlf.

989512.

Jens Kirkeby, oksevejen I6 Tørring
Mark, 8680 Ry. Tlf. 89I920.
Jens Erj-ksen, Dracfunannsvej 5, 8000
Århus C. TIf. 13989I.

Liselone Callesen, Studsgade 27,
8000 Århus c. TIf. lq?tqr.

REDEKASSEGRUPPEN.

Per Delphin, Næringen 90,
Risskov. TLf. 2L2975.

82t10

SMÅFUGLEGRUPPEN.

Lars Hansen, Bakkegårdsvej 21,
8240 Risskov.
ROVFUGLEGRUPPEN.

I

I Kontaktpersoner

ole Frimer, Schleppegrellsgade 17,
8000 Århus c. TIf. 134735.
GÅSEGRUPPEN.

TIL DOF-ÅRHUS.
Nie1s Agård. Se bestyrelsen.
KONTAKT

Jesper Madsen, Skovvangsvej 214'
8200 Århus N. Tlf. 107336.

Altid tæt på med
en

@kikkertl

. KOWA PRISMEKIKKERTER r
Når De kober en KOWA prismekikkerr
er De sikker på at få noget af det bedsre
optik der fremstilles i Japan i dag.
KOWA leveres
som er velegrret

i 6 forskellige storrelser
til hvert sit formå|.

9 x 35 Til bjergfolk o.l. samt

r KOWA

SPOTTINGSCOPE

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

KOWA leveres med udskilteligt okular,
l5x eller 25x, hvilke, med et kameraob.
iektiv Bå 50mm, giver henholdsvis 750mm

all-round.

og 1250mm brændvidde.

10 x 5O Til fuglestudier hele

Med så store brændvidder kan det være
vanskeligt at undgå rystelser. Det anbefales derfor at anvende kabeludlgser samt

døgnet samt iagt.
Fælles for alle KOWA kikkerter er at det

et godt, solidt stativ.

letvægtsrnodeller (magnesium) og at de har BaK-4 prismer rned mas.

Priser:

er h€lstobte
ser

.

Den populære udsigtskikkerr

af lys og oplosningsevne.

25x6o

TS7

25x60

TS

t

161

,

I649.

Lgæokula.ar: l5x

hiser:

60x og

1O5x

)

i
I

Flg.

klklcnrr

I

hgrrte65:
XOIflA 2-cict,
KOWA l-ojat,
Zcir Jena og

Mir!dor.

DE4 OPTIKERE

I

Med

er KOWA rponingscope kan De be.

tragte meg€t fierne objekter rom om De
selv var til:lede ganske få merer fa.
Ydcrmere kan De fattholde rituationen
ved at påmontere Derer kamera, og l| re
nere gang på gang oplwe iagragelton tom
fotoi i ro og nrag hiemme.

Jesseng Lindberg Nisted Paludan
12.
2.'
Cfemensstræde
Tft. 12 07 23.

Frederiksgade

Ryesgade

rft. 12 55

Tlf

66

.

13 59

96

Clemenstorv 15.
Ttf . 12 09 44

:

