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Dansk Ornithologisk Forening

DOF er en Iandsforening for fuglein- 
|

teresserede og fuglebeskyttelse med i

afdelinger over hele landet. For-
eningen er stiftet i f906.

Foreningens formåI er at fremme
kendskabet til og interessen for
fugle og at virke til beskyttelse
først og fremmest af den danske fug-
Iefaunal Dette forrnål s'69es frenmet
blandt andet ved afholdelse af møder
og ekskursioner og udgivelse af et
tidsskrift og andre publikationer
samt ved arbejde for at forbedre
fuglenes Iivsvilkår.

Indmeldelse sker ved henvendelse
til foreningens hovedkontor eller
ved indbetaling af kontigentet På
girokonto 7 00 08 39' DOF ' Vester-
broqade I40, 1640 København V, tlf.
( 01 ) 31 81 06. Det ordinære konti-
gent er 140 kr. pr. år , 90 kr. for
juniormedlemmer ( under 18 år ) og
pensionister (over 67 årl og 45 kr-
for ekstraordinære medlemmer ( nod-
tager ikke foreningens publikationer
men kan deltage i møder og ekskursi-
oner ).

Medlemmerne modtager gratis Dansk
ornithotogisk Forenings Tidsskrift
(2-4 hefter pr. år), og bladet Fugle
(5 hefter pr. år) ' hvori meddelelser
om møder og ekskursioner bri-nges.

Lokalafdelingen i Århus Amt står
for de lokale arrangementer.Alle DoF
medlemmer kan frit deltage i afde-
lingens møder og ekskursioner.

Lokalafdelingen udgliver også bla-
det "Søravilen" 4 gange årligt i et
oplag på 700 eksemPlarer. Bladet
sendes gratis til alle DOF-medlenuner
i Århus Amt. Medlenmer udenfor amtet
kan tegne abonnement på bladet. oet
koster 2O kr. pr. år.

AIIe henvendelser sker til lokal-
afdelingens adresse: Dansk Ornitho-

llogisk Forening /.iÅrhus Amt, viborg-
lvej 29, 8000 Århus C.
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LEDER.
I I980 offentliggjorde Århus

Amtskommune et-forslag ti1 Region-
ptanlægningen i Århus Amt. Region-
plan l9B0 var et debatoplæg'til den
overordnede planlægning. f november
samme år indgav DOF (lokalafdelingen)
sine bernærkninger til Regionsplan
1980. Efter r,liIjØministerens godken-
delse af Regionplan 1980, skulle an-
tets 26 kommuner hver især udarbejde
en kommuneplan, der i overensstem-
melse med den godkendte regionplan,
skulle fastlægge udviklingen inden
for komrnunen.

Kolununeplanlægningen er opdelt
i to faser. I den første fase skal
kommunen udarbejde en redegøreIse,
katdet $6-redeg6relse efter kommu-
neplanlovens 56, orn hovedspØrgsmå-
Iene og planlægningsmuliqhederne i
det forestående planlægningsarbejde.
Denne $5 redegøre1se lægges ud til
borgerne, der her får lejlighed til
at fremsætte deres anker om planlæg-
ningen i kommunen. På baggrund af
$6 redeg6relsens debatperiode skal
kommunalbestyrelsen udarbe jde et
forslag til en kommuneplan. Forsla-
get vil igen blive Iagt ud til bor-
gerne i en offentlig debatfase.

Lokalaf delingens f redningsud-
valg har her fået en neget vigtig
opgave at varetage. Det er at ind-
sende bemærkninger om, hvi-lke hensyn
kommunen i udarbejdelsen af en kom-
muneplan skal tage til natur- og
fugleinteresserne. I foråret er de
første $6 redegØrelser udsendt, og
for enkåIte kommuners vedkommende er
denne fØrste debatperiode udløbet. I
de I0 56 redegørelser, der hidtil
er udsendt, er det generelt således,
at der enten ikke er nogen behand-
ling af natur- og freilningsinteres-
serne e1ler også er omtalen af disse
forhold så svag, at det er umuligt
at se nogen holdning eIler stilling-
taqen fra kommunens side. Netop her
er det DoF må sætte i-nd med sin vi-
den om, hvilke naturområder kommu-
nen nrnmer og hvilke ønsker vi har
om forvaltningen af natu-r- og fred-
ningsinteresserne. Det er meget vig-
tigt, at vl fremkommer meil vore be-
mærkninger i denne fase, så kornrnunen
får noget at arbejde med og til at
inddrage i selve forslaget til kom-

muneplanen. Når først forslaget fo-
religger, bliver det vanskeligt at
ændre større forhold- vi kan dog
henvise til tidligere fremsatte øn-
sker, hvis et forslag ikke sYnes at
opfylde vore krav og ønsker.

For lqariager, Randers, Gjerne,
Galten, Hørning og Odder kommuner,
hvor den I. debatperiode er udlØbet,
har vi grebet $6 redegØrelserne an
på føIgende måde: Vi har unders@gt
om de er i overensstemmelse med den
godkendte regionplan og når det har
berørt noget af det vi har bemærket
til denne, har ve gentaget dette
overfor kommunen. vi har gennemlæst
S6 redegørelserne grundigt, ogt hvor
vi har fundet anledning til det, har
vi fremsat vore bemærkninger og for-
slag. Det har f.eks. været i forbind-
else med sommerhusområder, fritids-
havne, råstofindvinding' rensnings-
anlæg m.m, Sådanne bemærninger va-
rierår fra komrnune til kommune. Til
atle kommuner har vi udarbejdet et,
crenerelt om vandkvalitet, om anven-
åelsen af areal og naturressourcerne
og om landskabets små naturlokalite-
tår som vandhuller, moser oq levende
hegn. Siden beg'yndelsen af 1970'erne
har vi i Århus Amt registreret fug-
lelokaliteter. Det har vi nu glæde
af, ved at kunne sende disse oPlYs-
ninger og medf@lgende kortbilsg over
deres placering til de enkelte kom-
muner. Desuden har vi medsendt oP-
lysninger on Ramsarområder, danske
vådefugl-erastepladser og kooier af
specialartikler i de tilfælde der
vedkonuner den enkelte kommune. A1t
i alt, hvad vi selv finder, der kan
oplyse om naturen og meclvirke til en
fornuf tig planlægning.

Vi er ofte i DOF bl-evet skuffede
over manglende resultater af et
stort arbejde, men vi har også kunnet
glæde os over en veltykket hånd-sræk-
ning ti1 naturen. I dette plan1ægning
arlåjae har vi Iov at håbe på naturen
vil få en ordentlig behandlinq. I
sidste ende er det en Politisk afgø-
reIse. At politikerne er modtagelige
for saglj-g argumentation har vi netop
set. Lad os håbe velviljen breder sig
tj.I de kommunalepolitikere. Det vil
de kommende år vise. 

Red.
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LAVEN-NAIROBI,

en biltur med problemer.

Af Kaj Ealberg.

Jeg var den stolte ejer af et
gammelt folkevognsrugbrød fra 1971.
Det havde klaret en tur ti-I Indien
og tilbage som en mis, og nu var jeg
så optimistisk at tro, at en Afrika-
tur ville gå omtrent lige så 1et.

En annonce i Politiken resulte-
rede i bekendtskab med Steffen, bio-
Iogistuderende, og senere kom Johnny
til, taxichauffør og gruppens glaile,
frække dreng, samt Paul, gruppens al-
derspræsident og verdensmand.

vi startede fra Laven -JYllands
navle- i oktober 1980. Tilbragte el-
Ieve vidunderlige dage i Paris, nens
vi ventede på visa til Centralafri-
kanske Republik og Nigeria. Regn,
bfæst og kulde i ån uendelighed. De
første skænderier, lanqsomt voksende
ti1 eksplosion og splittelse af grup-
pen -PauI forlod os. Visum til Cen-
tratafrika var intet problem' men Ni-
gerias ambassade holdt os for nar-
Efter 5 dages venten bad de os tage
ti1 Stockholm for at få visumi På
Zaires ambassade havde de sagt ligeså,
men uden at holde os På Pinebænken.

Fulde af optimisme tog vl tre
videre til Madrid, hvor vi fik visum
til caneroun på kun 24 timer. .I Spa-
nien besøgte vi en lil1e sø' Laguna
d.e Zonar, hvor der bl.a. lå 1l Hvid-
hovede Ænder. Ved sydkysten, nær Al-
ceciras, kom vi gennem Pinieskove,
marker og laguner- Så bl.a- ca. 50
Gåsegribbe og en lys Dværgørn.

Tog færgen til Ceuta' den sPan-
ske besiddelse i Nordafrika. Intet
Droblem med at komme ind r ilarokko'

sefv om vi havde hørt, at man ikke
kunne komme ind, hvis de vidste' man
skulle videre til Algeriet (med vo-
res 1o reservedunke var det temmelig
åbenlyst). Forholdet mellem de to
lande var og er meget sPændt.

I Rabat oPsøgte vi den nigeri-
anske ambassade -og vik visum På I
tirne: Glade kørte vi vldere ti1 Mek-
nes, hvor 3 ffinke fYre ville vise os
rundt i medinaren, den arabiske bydel'

Da det viste sig, at vi var temnelig
sparsommelige rned vore indkøb, indså
de unge fyre, at de vi1le gå gliP af
provision hos de handlende, som vi -
efter deres mening- skulle have købt
ting hos- Derfor fik piben en anden
1yd, og de endte med at true os ti1
at give dem 2o Dirhams for n:ndvis-
ningen- I sådan en situation er det
klogest at punge ud og. se at komme af
sted. Så det skete. Færdig med rnarak-
kanske byer.

Landskabet i det østlige lrtarokko
var bakket og tenunefig ørkenpræget.
Her dominerede fugle som Toplærke,
Hvid Vipstjert og Sortstrubet Bynke-
fugl. Endvidere sås Stor Tornskade'
Btådrossef, Stor Ørkenfærke og Dia-
demrødstjert. Sidstnævnte er endemisk
i Nordafrika.

Ingen problemer i tofden mellern
Marokko og Algeriet. Der blev mere
og mere ørkenpræget i Algeriet, og
vi så fugle som Brunnakket Ra\m, Rød-
halet Stenpikker, Ka1anderlærke, Tem-
minck's Bjerglærke og en enkelt Du-
pontIs Lærke.



ALGERI

Ghardaia var den første sEørte
by i @rkenen -masser af daddelpalmer,
hvor Gule Larmdrosler, Store Torn-
skader og Palmeduer smuttede omkring
Længere sydpå var himlen overtrukket,
og der faldt litlt regn. FoIk i EI Go-
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Nordlige Afrika, med rejseruten indtegnet.
asfaltvej. -++- = grus- eller jordvej. -'- =

jernbane og x = Ruwenzon.
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lea jublede over regnen -store pyt-
ter lå i gaderne.

Syd for El Golea dukkede de fdr-
ste klitter op. De havde en snuk,
rødlig farve og var vel 100 n hØje.
Der var ikke meget liv i disse egne:

\
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Sådan vit vi nødig ende'

Sand- og stenørken nPr In Salah, Algteriet'



Marked i Cameroun.

i

Et af mudderhullerne i Zaire.
Postbilen sidder fast, oq vi
står for tur.

Broget Stenpikker, Algeriet.
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Broget stenpikker, Stor Ønkenlærke,
flvid Vipstjert Il.fl. r{idt på vejen
rastede 3 Skeænderl De havde måske
fra stor højde antaget' at den skin-
nende asfaltvej var et vandløb.

In Salah var en interessant bY
med lerklinede huse. Desværre var b1r-
en delvis begravet af enorrne, vand-
rende klitter. Overnattede i oasen.
lirange nqag. I palmerne var der Turtel-
due, Gråspurw, Sorthovedet Sanger og
Landsva].e.

Omkring Arak blev landskabet
klippefyldt og dramatisk' og vi m/d-
te de første tuareger, et folk, der
havde levet i det centrale Sahara i
århundreder. I en wadi (udtØrret
flodleje) sås bl.a. Ørkenstenpikker
og ørkenspurv. En kronet Sandhøne
Iøb over vejen, og i en pyt 1å en
Skeand.

f Tamanrasset i Hoggar-bjerge-
nes udkant skulle vi ordne de nød-
vendige papirer for at krydse de
600 kn gennem ørkenen, hvor der ik-
ke var asfalt. Ved en lille kilde
drak ofte Redbilled Firefincb, og
i byen sås Stribet Værling.

vi fulgte gennem ørkenen med
to store i{-A.N.-lastbiler, indehold-
ende 1o mennesker af blandet natio-
nalitet; endvidere to andre folke-
vognsrugbrød og en Ford Transit.
Turen til Arlit i Niger tog 5 dage,
rnen vi havde heller ikke synderlig
travlt. IIer og der var der rEget
blødt sand, og vi "små" biler kØrte
ofte fast. Vi gravede' skubbede,
brugte sandstiger (alu-plader med
huller i), bandede og svedte. lrten
det var en stor oPlevelse allige-
vel, værd at prøve for folk, der
altid har k@rt På asfalt! En over-
gtan{J var vi ved at brænde vores
kobling af, og balancefjederen for-
an forakslen knækkede af, da -len

ramte en sten, forræderisk skjult
i sandet. !{en den havde nu ikke
nogen videre betydning, viste det
sig-

I den lille grænsebY In Guez-
zam var der kunstvandede haver'
som tiltrak en de] fugle' f.eks.
Pupurhejre, Gul og Hvid ViPstjert'
Stor Tornskade m.fl. Fik os et

forfriskende bad ved vandingsanlæg-
get -brug af sæbe forbudt!

Krydsede grinnsen og nærnede
os Arlit, den første by i Higer.
Før by€n Iøb L5-2O ørkenløbere
rundt i sandet foran bilen. I Ar-
]-it optrådte Redbilred Firefinch
som Gråspurven herhjemne, hoPPede
rundt inde i husene og tog korn-
affatd rn.m. Også Ådselgrib i b1ten.

Krydsede gr:Ensen og nærnede
os Arlit, den første bY i Niger.
Før byen løb 15-20 ørkenløbere
rundt i sandet foran bilen- I Ar-
lit optrådte Redbilled Firefinch
som Gråspurven herhjenune' hoppede
rundt inde i husene og tog kornaf-
fatd rn.m. Også Ådselqrib i bYen.

Syd.på mod Agadez blev der rnere
og mere vegetation, nest akacier.
Der var nu 'ægte" afrikanske fugle
inellem, så som Broget Krage, øre-
grib, Lille GrØn Biæder, Gulbrystet
Barbet og Blue-naped uousebird. Et
sted måtte vi køre ad en sandet Pis-
te da asfaltvejen var under konstruk-
tion. Det var en særdeles besværlig
omvej, ned nængder af fint' Pulver-
agtigt sand, så vi lignede snemænd
efter at være kørt fast (det skete
ve1 20 gange). Oliebadet i luftfil-
tret nåtte renses mindst to gange
om dagen. Blandt de fugle, vi havde
tid til at se efter, var der en stor
Trappe (Nubisk?) og Rødvinget Sang-
er- Endvidere en smuk gazelle.

Nåede asfaltvejen igen og Pas-
serede en kunstig sø- Fer var der
bt.a. Hellig Ibis, og i buskene
Langhalet Glansstær og Chestnut-bel-
lied Starling-

Landskabet var nu savanne med
spredte landsbyer, små runde huse
med græstag, og befolkningen var
rent negroid. Så den første kanræleon,
samt Broad-tailed Paradise lJhydah,
en væverfugl rned en kolossal hale -

Abyssinsk EIlekrage begyndte at bli-
ve almindelig-

Vi opholdt os kun 3 dage i Ni-
geria. BØffe1væver ogi en glansstær-
art var almindelige, og vi så også
Grå t{æsehornsfugl og en Vestafri-
kansk Dværgspurvehøg-

(fortsættes i 3/82\.



Af iean rasmussen.

2O/2 blev der ved Fornæs set et par AstruP Mose den ffl+, f-Qlis_qlubgq
- Havlitter og den 24/2 kwnne man i År- LappedYkker. Nogle dage senere, den

hus travn se Nordisk Lappedykker. En I'7/4 sås 28 Skarver i solbjerq s@.

sydliggående ÅLk kunne den 28/2 ses Dagen efter kunne man i Dystrup Sø
fia nååsgård strand- Den '7/3 er der se Atlinqand 1 e9r, sorthalset Lap-
i amtet Ået fØIgende: Gråqås 3, Alm. pedykker I og qlå-9gube5-I,gPPggl!-
RvIe I i Solbjerg Sø, Kærnebider I 

-\9-f 
l.,Den- 23/4 fra Brabrand Sø,

i-usvad, ejergånd I hun Brabrand SØ xnarend l-11"1_lqfhøo 2 (første_fugl
og 175'f7å ri-glsø. Svanetirunden bØd iet den I9/3 ????),.-9rås!r-gb-9-!-!eP- 

-

på ZOSOO Ederiuqle, Endelave 9å 40 pedykker_1. -Den 24/3 er der igen
Knorteqæs, stavnsEorci 70. Den 9,/3 6n-Eor ttok af Skarver i Solbjerg
;:=-en-løq-qleeg ved Grenå, den l5l3 sø (53) . Lilteå v- Løjstrup lqølre,
I ved Moesgård. 25 sædqæs trak den I Isfugl- den 24/4. Endnu engang,
I1 /3 forbr l.,toesgård. Fia Fornæs rap- en-A-cling fra Kysing Fjord, denne
porteres der den I4,/3, Sdkolqe l, gang drejer det sig om I t{osehornuq-
ilrn. xiove 1, Trane 2, Musvåqe 2-300, Ie den 25/4. Fra Mindeparken den 27/
Gråmåqe 1. En Duehøq er set trækken- 4, Broqet Fluesnapper, YgIqgIglE_,
de den 1613 ved Haslehøjvej. 1-2 I-a- Rødstjert. 1/5 I Skarv ved Brabrand
fuqle er set ved Pinds MølIe. Den Sø. Sarunested den 1ll5 Nattergal.
28/3 et der indløbet fØIgende fra Fra i:'crstbotanisk have den 16/5, LI-
de store søer inde i landet, Rødstr. Euel"gPler hun/juv., dagen efter-
Lorn I, Sorthalset Lappedvkl<er I, St. ved l,larsel-isborg SIot en !I._Jlge:ngp-
Skallesluqer 165 aIIe fra GudensØr p€r han. En af de virkelig store hits
Salten Langsø, St. Tornskadel, Sort- fra Brabrand Sø er fra dagene 2I+24+
spætte 1, Grønspætte-I, Hedelærke 25/5, L syngende Saviganger. Den 27/5
syngende. Den 27/3 sås der stadig er der mindsanten også en Græshoppe-
vandstær ved SkovmøIl-en. Fra tårnet sanqer. En sen St. Skallesluoer er

Nyt fra felten

Vanqsqæ!: ved Skovmøllen. Fra tårnet sanger. En sen St. Skallesluqer er
iEE-EiåTrand SØ så den 31,/3 2 ELer 

-set 

den I/6 ved-t-?åbrand sø-
strubede Lappedvkkere' 2 Ll. Lappe-
dvkker, Vandrikse lhørt. Den 2'7/3
rapporteres der om 1 Fjeldvåqe ved
lloesgård. Botanisk Have den L/4, I
Kirkeuqle. Fra 13 t.LL l4/4 var der
ved Brabrand Sø Irandsvale I ' Knar-
and I han, LI. Præstekrave 3. Den
L0/4 trak en Duehdq N samne sted.
Fra Vorsø meldes der om 2 Røde Glen-
!e_r den 16/4. oen 9 og 11,/4 I hun
T9!pe!_gel_19_glgæ-r ved SkovmØl len,
og tta Østerby Mose meldes der om
I cråstrubet Lappedvkker den 9 og 16
/4. Era Kysing Fjord den I2/4, 8-10
Atlingænder og en Knarand han.

Da der findes nogle individer
med en højst mærkeligt forhold til
fugletårn og notesbog, er det i
skrivende stund ikke til at få et
klart overblik over hvad der i den
forgangne periode er set fra fugle-
tårnet ved Brabrand Sø. Der gøres
iøjeblikket forsøg på at rekonstru-
ere de mange lØse sider, sorn 1å
spredt ud over rørskoven lige neden-
for tårnet.

Red.
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HORNBORGASJON.

REJSEBESKRMTSE AF DOFrs TUR DEN
16 - 18 APRIL. REJSETEDERE: JE'I{S
KIRKEBY OG JEAN RASIIIIUSSEN.

Af hanne kvitberg.

KI. 22.30 er aIIe deltagere
komet, undtagen rejsel-ederne- Chauf-
føren spørger gentagne gange utåIno-
digt efter rejselederne...... - hans
rastløshed breder sig til resten af
selska.bet, og alle forbipasserende
granskes nøje. KI. 22.40 ankonmrer de
åndelig og -hauffØren starter orngåen-
de motoren, uden at vise forståelse
for Jens og Jeans's gode forklaring:
Benzinproblener ude på landet rnidt
i "oal1astiden".

Undervejs ti1 Grenå skulle Jean
indsarnle rejsepenge, hvilket voldte
ham negen besvær, da nogle betalte
med danske og andre rned svenske pen-
9e, 09 det var både nred og uden kø-
je. En af deltagerne' fonnodentlig
ån genganger, havde været så forudse-
ende at tage sin lommeregner med-
Jean kunne dermed sPare sin tanke-
virksomhed, han skulle blot hiæIpes
på ret kurs, samt have lommeregDeren
tændt.

Vel frenme i Grenå, forlader de
pligtopfyldende reiseledere resten
af selskabet, for at kØbe biletter'
og vor rastløse chauffØr kører straks
hån til landgangen og læsser folk og
bagage ud så hurtigt han-kan. ued
qoå vilje og negen forståelse, kunne
man fristes til at tro han skulle
hjen til konen på f$degangen- !{ed 5

skridt efter bussen, nåede Lars at
indhente denne for at få Jens! Novo-
flex nred til resten af turen- Pulta'
det var vist godt han slaP af ned
os, det ville være endt med rnavesår-

Rystende af kulde, oPdager vi
at færgen ligeså stiLle 1ægger fra
kaj og forsvinder i den sorte nat,
."å"ttJ vi står rådlØse og venter på
rejselederne. Da de, Iigeså-urolige
fonuner tilbage, og ser at både bus
oq færqe er væk, er forvirringen
k6mple[, og vi ånder ]ettet oP da
næste færge lægger tii.

'Godt Placeret ohbord, med sove-
poserne rullet ud På gulvet, skal de
våde varer handles og nYdes-

Tidligt (alt for tidligt) næste
norlten, to tiner efter.at de sidste
havde lagt sig' strønuner liflig rnu-
sik ud af højtalerne. Da det sarune
bånd havde gentaget sig selv adskil-
Iige gange, begiYndte de fleste at
trænge til niljØforandring, og det
varede ikke længe fØr samtlige var
stået op.

Kl- ?-00 står vi På kaien i
varberg og venter På bussen- Solen
skinner, og de første svaner ønsker
os velkommeni nen hvor bliver bus-
sen af?-

FoIk kigger På hinanden, smiler
usikkert og venter tålmocligt, indtil
en har samlet rnod nok til at sige
højt: Hvor bliver den af, er bussen
overhorledet bestilt, har de ikke som-
nertid i Sverige? osv. Venteværelset
bliver taget i brug, vi belaver os
på en længere ventetid, og morgenkaf-
fen blev fundet frem- Pludselig kom-



BittiNaEl/

SXARA

skovDE

Hot

Biurrrrrt

FALK6?'NO

ULN6FHAVlN

GO'IEEORG

YNRE
isutotu

^ :)J? vEsEtÅNEr/:^-\ (/1
t

Turens forlØb gennem det svenske
landskab.cstrERiil

-- -^-4 vABBjERc

/-'-/- - "'l- " -,- -t-/ ---,=
l-. 1
l- \ 

- 
/

l-,cY - //'N -//at\\ - /
l--S 

-r/

--/

c

fuse xruer{.
f '-" {-

-ll$lrr.

0.furltri

+t
Ihlrr



nrer Jean farende ind, og råber for-
pustet, at der står en bus udenfor.

Samtlige springer oP, samler deres
ting, styrter ned ad traPPen, ind i
bussen og hiver kikkerterne fren.. - -
nu er turen først rigtig startet'

vort første besøg var Getterøn'
hvor vi blev genneniblæst i fugletår-
net samtidlg ned at vi så Stor Kob-
bersneppe 8, StorsPove 1, KlYde 1,
AIm. Ryle 9, St. Præstekrave 6, Rød-
ben, Strandskade, Hvinand I0, Grav-
and 150, Gråand 50, Krikand 34, llus-
våge m.m.

Næste stoP var Våse1ången hvor
vi så turens første Fiskehejre, Ka-
nadagås, Ravn, st. Skallesluger m.m.

Videre gik turen ti1 Fåvren,
hvor vi var kl. 10.00. Langs vejen
ned til fugletårnet så vi bl-a-
Bjergirisk, Kvækerfinke, Grønirisk'
Rårsgurv, Engpiber, Gransanger, Sjag-
ger og llusvåge. Fra fugletårnet så

vi I00-I50 Kanadagæs, hvorat tlere
1å på rede. Vi så også ca. 10 St-
Skallesluger, 30 Hvinænder og I0
Krikænder.

Ved Fåsa holdt bussen midt På
broen, hvor vi gennem vinduerne kun-
ne se en St. Skallesluger cf, i for-
gæves kamp for at kotilne op over vand-
faldet. Kameraerne blev hurtigt fund-
et frem, og der blev vild begejst-
ring i bussen da to Bjergvipstjerter
hoppede frem og gjorde sig rigtig
til for os.

Begejstringen blev helt ustYr-
Iig ved Yttre Åsunden, hvor I22 Tra-
ner og 4 Fiskeørne tillod sig at
forstyrre os i frokosten, der blev
indtaget ved vandkanten i badende
sol. Yderrnere blev en af Fiskeørnene
skylcl i væltede kaffekopper 99 en --flådtrådt leverpostejmad, ved at fly-
ve tæt hen til os, for så at slå om
og forsvinde bag os.

For nogle var resten af rnål-
tidet ganske uinteressant, da der
jævnligt dukkede [usvåger, Ravne og
Fiskeørne op over trætoppene. Vi blev



qW$$g:"*\s

AF,
{*æ '\d t1

f
F I

}'
s.,,.S$

tiw-.



Y

t;

I





44

vidne til et grovere tyveri, da en
ung svensk Rarm, med en åbenbart let-
tere betændt social arv, gik til an-
greb på en Fiskeørn, i den tydelige
hensigt at bernægtige sig fisken som
hang i drnens k1øer. Det gik som det
plejer: det viste sig endnu enganfJ
at forbrydelse betaler: sig. 4rnen,
scm både var stor og flot, men ikke
alt for fiffLq, blev så fortørnet
over Ravnens anmasende optræden, at
Cen tabte både hoved og fisk. Scen-
ens afslutning fik vi ikke med p.g.a-
-^^ta ,rhatÅida +r,i *:oppe , men ra!'nen
h:rr.la af nrnf F^rcr_, - -prr ng.

Klokken er nu ca- 19.00 og vi er
ankorilnet ti1 Store Blurum, hr.ror vi i
øjeblikket kan se op ti1 2700 Traner.
Jeg ved slmpelthen i-kke hvad jeg
skaf tænke eller skrive, je9 er helt
niåIøs, hvilket i sig selv er utro-
ligt, jeg ved heller ikke om jeg
selv tror det jeg ser. Gu' 9Ør jeg
så, rnen jeg ved ikke hvor jeg skal
gøre af nig selv. Jeg har l'1s L ti 1

at hoppe og danse som Tranerne, ska-
be mig og skrige, jeg vil så gerne
videresende alle de indtryk 3eg er
blewet proppet med. -.. ... lJå, nu
irvor jeg har fået afreageret lidt på
papiret, kan jeg ve1 begynde at skri-
ve seriøst om oolevelsen. Det start-
ede med at vi opdager en flok Traner
og alle råber stop-stands, men til-
syneladende vil vor tålmodige svenske
chauffØr ikke forstå dansk, og ingen
kan i forvirringen buske hvad det
hedder på svensk (standa), og vi op-
giver at se nærmere oå Traneflokken,
som bliver større og større. Beslut-
somt tager Aksel. sin kikkert frern,
han vil trodse den hurnpende lande-
vej, og granske terrænet nærmere, og
udbryder til alles forbavselse:"Se,
se alt det råvildt, se det er en
stor-stor flok råvildt". Det siges
også, at hari har en usædvanlig god
kikkert-

Etter en korL stund standser
bussen ved en åben plads, hvor der
var en kæmpestor flok af Traner, så
vore tidligere aggressioner mod
chaufføren var helt uberettiget, da
han blot ville køre os hen til det
bedste sted. Tranerne hoppede, dans-
ede, skreg og trompetereåå så det
virkede helt uvirkeligt og meget rned-
rivende. Flokken blev nred mellemrum
forøget med de Traneflok-ke der kom
direkte fra Riigen i Tyskland. Da

solen var ved at gå ned, beqyndte
tranerne at lette, først to og to,
og senere i større flokke for at
flyve til den anden side af Horn-
borgasjiien, hvor de overnatter. Som
afslutning Då dagens oplevelser, korn
kæmpestore Traneflokke trompeterende
hen over hovederne på os, raed den
rØdgufe solnedgang som baggrund- Det
var et ubeskriveligt syn.

Bæløjede og treette indlogerede
vi os på OK motellet i Bjurum, hvor
vi bestilte morgenvækning kl. 04.45.
Der blev hurtigt sti1le på værelser-
ne, vi trængte til at sarnle kræfter.
Bjarne og Jeppe eritendte åbenlyst de-
rese begrænsninger om morgenen, og
sagde allerede om aftenen at de ikke
vi1le være med den første tur. Der
var også en god film i farvefjernsy-
nei:.

Efter en forgæves magtka-np ned
en hidsigt larmende telefon, og den
efterfølgende mathed under dynen,
brugte jeg de sidste kræfter ti1 at
tumle rundt med bukser og bluser i
forskellige tykkelser. De skulle jo
på i den rigtige rækkefølge, da det
måtte være koldt så uhørt tidligt
om morgenen- C,odt misundelig på
Bjarne og Jeppe (måske mangler jeg
lidt selverkendelse) mødte Joan og
jeg Jens, der gjorde os opserkso[Fle
på at alle de andre sad i bussen.

Da vi ankom til Store Bjurun,
var de fleste Traner fløjet fra s6-
en og ud på markerne, hvor vi kunne
se dem gå i store flokke og soise-
Vi så en Dværgfalk, samt 4 Rawne
som flØj hen over hovederne på os.
På vej tilbage til notelfet så vi en
Vandstær tage sit morgenbad.

Eftei. morgenrnaden på motellet
kørte vi- tll Billinqen !!ose, hvor vi
havde en dejlig, men farlig gåtur,
der var fuldt af {rcsehuller at blive
væk i. På trods af mange bønner til-
Vor llerre, fik vi ikke Tjuren at se,
men som et plaster på såret fandt vi
dens efterladenskaber, som omhygge-
ligt blev studeret, samlet op og gemt-
Vi var heldige at se Spurvehgg 1, St-
Tornskade I, Hjejle 6, Fyrremejse 4,
Viber m.m-

Det sidste besøgssted var Fuge-
Iudden, hvor vi fra fugletårnet hav-



/<

de udsigt over en større del- af søen.
Det første vi fik at se, var 3 Rør-
høge som kredsede rundt i længere
tid. Vi så også 300 BlishØns, 20
Knopsvaner, 50 Taffelænder, 40 Trold-
ænder, 70-100 Krikænder, 10 Sædgæs.

Pludselig er der en der siger
Gråstrubet Lappedykker' og langsomt
begyndte lappedykkerfeberen at bre-
de sig. Den udarter sig ved rast-
lØshed, hjertebanken og koldsved.
Der bflver en febrilsk rotation af
mennesker, teleskoper og kikkerter
oq en konstant sumrnen af "hvor, hvor-
hvorhenne". Da fugletårnet er stort,
15 meter højt og i konstant bevægel-
se, var igen i.stand til at se noget
k1art, og forvirringen breder sig.
Den første, (og sidste) der så den
gråstrubede den dag var Jean. Da
han sidst (oq fØrst) så den, <1yk-
kede den, og ingen så den siden (eI-
ler fØr). Så vi blev alle enige om
at den måtte være druknet. Da der
i aan h l fa l +a+ 

^d 
mån 

^+-!Yerr vrv w

ter kunne se klart, 1ød endelig det
ord alle længr havde ventet på "Nor-
disk Lappedyk,ier". Det bredte sig som
et ekko, og alle havde kun en tanke'
at nå at se lappedykkeren inden den
druknede. Det viste sig at være en
turistvenlig lappedykker, alle til-
stedeværende fik den at se, og dag-
ens absolutte hØjdepunkt var nået.
Bagefter var der en velfortjent fro-
kosE i det fri, og alle nød den med-
bragte mad + drikkevarer. Det skulle
jo fe jres.

Tnaon lrrlelra lra16r 6r7i n+ haÅÅarrrrYvrr +J,!r\v
å6+ aa Åa# må++o poÅar 

^d 
LLcål c.n-

de. Peder ville koge en kop kaffe,
og inviterede Aksel til at smage med.
Da kaffen skulfe serveres, havde den
et grønligt skær, hvilket gjorde Ak-
sel lidt bekymret, da det hidtj-1 var
et ukendt fæDornen. Ved en nærmere
undersØgelse fandt Peder en gr@n flyd-
ende genstand i kaffekanden. Hvad var
^6+ 

a+ l"r1 aÅ al I a? on f rd 6Å :f rro-ip?-

Gåden løste sig, da det viste sig at
Peder manglede sin grønne papirser-
viet. Aksel drak ikke mere kaffe den
dag.

Efter en kort afskedstagen med
Tranerne, gik turen hjernad, med en
Iille afstikker ind i den gamle bydel
i Skara og dens gotiske domkirke.

e6i 1f rrr6h na1 I am \7årFrard 
^d 

cr6-svJ reg!err

nå varede nogle timer, rnen da der
var billige drikkevarer ombord,
blev turen munter og fufd af over-
raskelser, specielt da turens for-
skellige obsårvationer skulle koor-
dineres. De seriøse intensioner blev
hurtigt kuppet af Jenses store Iiden-
skab for Bingo. Da bingo er eL tied-
rivende spiI, skal tallene vi nåede
frem til tages med forbehold. Med
meget godt (og ljdt vådt) humør
gik turen fra Grenå til Århus, alt
for hrrr{- i n l-}an m:ncl anÅa l-raclzr; u-

^l^^ -€ ^il^r^ E Ldpe 5^y r-
des ikke at vi faldt i søvn, men
snarere en lidt svækket hukornmel-

Vi var 23 deltagere, og så i-
alt 53-65 forskellige arter på tu-
ran f)nl- \tår on ridf id clzdn frrr!rYerY



FELTKENDETEGN: VAGER.

Af jean rasmussen

Eftersom lokalafdelinqen i forår-
et 1982 havde arrangeret en tur til
Skagen, hvor deltagerne fik rigelig
lejlighed til at se På vågerne, føl-
er jeg at en artikel om kendetegn
for-disse rovfugle vil være På sin
rette plads- Deltagerne får herved
mulighed for at genopfriske karak-
teristiske kendeEegn, og får det
samtidig på tryk. Andre medlemmer
kunne tænkes at have brug for en
genopfriskning.

Musvåge.

En kompakt rovfugl af mellemstør-
re1se. Hovedet er kort og bredt. Det-
te kendetegn kan under hurtig glidq-
flugt volde problemer, da fuglene som
regel da har en stor højde-

Vingerne er relativ brede, ar-
rnen smallere. Hafen er bred og kort
(2/3 af største vingebredde) med
Iige sider og skarpe halehj@rner.

Kredsfluqt: Vingens bagkant er stærkt
hvælvet. overgangen fra arm til hånd
er på bagkanten en blød S-formet kur-
ve. Halen er sPredt ud som en vifte,
kan i enkel,te tilfæIde nå vingens
bagkant. Halens skarpe hjØrner ses
tydeligt. Vingerne er hævet i et
svagt V. Armen mere end hånden- Det-
te kendetegn-er imidlertid ikke sær-
lig godt, da vindforholdene kan be-
virke at V'et flader uC- Vingerne er
Dresset en smule frernad-

clidefluqt: Armen er presset frem oq
,-FEnAei- bagud. vingens bagkant hvæI-

vet. Halen sanlet, bredest Yderst,
siderne kan dog være Parallelle oq
hjørnerne er skarpe. Vingerne holdes
horisontalt eller med svagt sænket
hånd.

Aktiv fluqt: Stivere og vingeslaq

knap så dybe sorn Hvepsevågen (skyld-
es sandsynligvis en relativ lænqere
arm). Under jagt kan den af og ti]
muse på Tårnfalke-maner.

Farvetegningen er Yderst vari-
abel. Den spænder lirle fra de helt
mørke til de helt lYSe typer-

Genere 1t_.
Undersiden: knotegninger mindre mar-
kerede. Dækfjerene er uden markante,
mørke striber. Svingfjerene med mør-
ke længdestriber og nørkest mod krop-
pen. Håndsvingfjerene næsten uden
længde s tribe r.
Oversiden: uden lYse tegnancter Pa
håndsvingfjerene (juv' har) '
Halen har mange svage bånd' Den yder-
.t" "r 

den brådeste (hos ad. ) -

ivingfjerene sjæ1denE gennemskinne-
lige, hvis da, så luv'

Fieldvåge.

Større og rned relativt }ængere
vinger.

Hovedet er kort og bredt (det-
te gæfder a1le ægte våger) -

Hafen er skarP afskåret og med
lige sider. Længere end hos l{usvåg-
en (ca samme længde som største vin-
gebredde, eller en smule længere).
De midterste halefjer en smule 1æng-
ere og giver derfor et svagt tifspid-
set eller afrundet udseende.

Kredsfluqt: Vingernes bagkant hvæl-
vet, og overgangen er en blØd S-for-
met kurve. Halen er spredt og hj/rne
nernes skarpe kanter ses. Vingerne
hævet og presset en smule fremad, sorn
hos Musvågen.

8_l-i4el-lgg-t: armen Presset frem og
hånden bagudrettet. Bagkanten af ving
vingen er hvæfvet. Halen samlet. I-h-



Hvepsevåg1e adult, kredsflugt og glideflugt.

Hvepsevåge, juvenil, kredsflugt og glideflugt.

r4usvåge, kredsflugt og glideflugt.

Fje1dvåge glideflugt, underside og oversid.e.
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der glideflugt er armen 1øftet en
anelse og hånden sænket tilsvarende.

Aktiv fluqt: vingeslagene langsornne,
lette og vedvarende med løse oq ikke
så dybe vingeslag. Muser på Glente-
agtrg maner.

Far::etegningen er ikke så vari-
abel som hos r'lusvågen og med karak-
teristiske træk.

qenereft on aaufte t
Underside: rned tydeLig knotegning.
Svingfjerene lYse med mørke læng-
destrlber. "4ørkt og tydeligt bånd
på vingens bagkant. Håndsvingfjere-
ne med mørke spidser. På brystet er
der et mørket skjold. Halen IYs og
med et mØrk skarpt markeret termi-
nalt bånd.
overside: hovedet og et stykke af
forkanten lysere end resten af over-
siden. Nogle gange er der svagt
hvide aftegninger på håndsvingfje-
rene. Halen er lys med 2-4 mørke ha-
Iebånd, det terminale bånd bredest.

@
Underside: Iysere og den mørke stri-
be på vingens bagkant mere diffus.
Det terminale halebånd ligeldes mere
di ffus.
overside : kontrast mel-lem svingf jer
og dækfjer (sidste lysere). Hvidli-
ge aftegninger i håndsvingfjerene
tydeligere. Det terminale halebånd
ikke så skarp markeret.

Hvepsevåge.

Størrefse lig tt!s5175n", dog un-
dertiden med større vingefang.

Vingerne smallere end tusvågen
(overlap kan forekomme).

Adulte fugle.

Hovedet er smalt, dueagtigt og
strakt.

svagt afrundede med blØde hjØrner.
Vingerne holdes flade og direkte ud
fra kroppen, eventuelt med hånden
sænket en smule (eller hævet og pres-
set frem). Hånden kan i visse tilfæI-
de være smallere end armen, og der-
med give bagkanten en meget svag og
b1ød S-formet facon.
Glidefluqt: armen Presset frem og
h-nden ba gudre tte t . Fo rk anten s tærk t
vinklet. Halen tæt samlet med paral-
Ielle sider og med bløde hjørner.
Liqe afskåret.
Aktiv fluqt: vingeslagene er b1Øde,
dybe og elastiske. Vingestillingen
o?te flad eller med sænke! hånd.

Farvetegningen Yderst variabel.
Genere 1t .
Underside: oftest sort kno, med en
tydelig bagkant på vingen, der fort-
sætter ud på håndsvingfjerene. 2-3
skarpt markerede tværbåncl på sving-
fi6rah6 Tirrrcfrihaf kr6n no dækfier-! js! Errs

Oversiden: oftest ensfarvet med hvide
skafter på håndsvingfjerene. Ofte
gennernskinnelige svingfjer, især
hånden. Halen har 3 skarpt markerede
halebånd, et terminal o1 2 ved basis-
Dette gælder også for undersiden.

Generelt for juvenile fugle.

Hovedet som adult, men mindre
udpræget.

Halen som adult' men kortere,
2/3 ' 3/4 af største vingebredde
og knap så afrundede hjørner. De

midterste halefjer kan være en smule
kortere.

Kredsflugt: stærkt hvælvet bagkant
(armsvingfjer længere og håndsving-
fjer kortere) mecl tydelig overganq
me1lem hånd og arm.
Glideflugt: forkant næsten som ad.,
bagkanten tydeligt hvælvet Pga.
Iæigere armlvingfjer. Hånden knap så

Frem- fyldig som hos ad.
Aktiv flugt: som ad.

Hovedet er smalt, dueagtigt og
fremstrakt' 

variationer i fjerdragten inden-
Halen er lang og slank (Iig for hver art er der ikke gjort noget

største vingebredde) med afrundede ved. De beskrivelser der forekommer,
hjørner. er generelJ-e træk. For bedre oplys-

ninger henvises der tiI "FIight Iden-
Kredsfluqt: vingernes for oq bagkant tification of European Raptors", Por-
nåsten paial-Ielle. Halen spiedt, ter, Wilis, Christensen & Niefsen.



Pjeltlvåge Hvepsevåge, juvenil.

Evepsevåge, adult. Hvepsevåge, juvenil.
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Endnu en gang.

Nu må det efterhånden være gået
op for Søravnens læsere, at redaktio-
nen har brug for jeres hjælp. Skal
Søravnen dække den alsidighed der er
blandt ornithologer mht. oplevelse
og opfattelse af fuglene, må I sen-
de os bidrag. Det være sig artikler
orn spændende oplevelser, feltkende-
tegn, forekomster, lokaliteter osv,
men i ligeså h4j grad gælder det
tegninger udfØrt med sort streg og
fotos.

Red.

Vadefugle.
Redaktionen agter at hellige

et heLt nummer af Søravnen til Va-
defuglene. Nummeret vif bl.a. inde-
holde oplysninger om kendetegn og
forekomster i Århus Ant, og derfor
beder vi læserne indsende tegning-
er og fotos af vadefugle.

Lokalrapport 1981.

Så er lokalrapporten for Århus
Amt 1981 ved at være færdig tif le-
vering. Rapporten er et gennemarbej-
det værk på 140 sider, fordelt på
to bind. Rapporten indeholder en gen-
nemganll af indrapporterede fugle til
lokalafdelinlten, og er illustreret
med tegninger og kurver.

Pga. forøgede olkost-inger med
hensyn til trykning, har rapport-
gruppen besluttet at bidragsydere
ikke længere kan få et exemplar gra-
tis. Inidlertid får bidraqsyderne
den ti-l en favorabel pris. Det er
jo ene og alene disse rnennesker der
gør det muligt at lave denne rapport.

Lokatrapporten kan fåes ved
henvendelse til DOF, Viborgvej 29,
800U Århus C. Pris for bidragsydere
er 10-00 Kr-, og for ikke-bidrags-
ydere 15.ool'+ forsendelse.

Rapportgruppen oPfordrer alle
aktive ornithologer til at indsende
deres iagttagelser. Dette gælder bå-
de folk fra amtet, men så sandelig
også andre der besøger fuglelokali-
teter her i amtet-

Rapportgruppen.

Hvid Svane !! ! !

Fra en af de vakse ornithologer
har redaktionen modtaget følgende:

t_
E$"_n!yl1,"q

Tpm, hvid svaae
bortkomnen den 28/t. Set
sidst 2/'3 ved FisaFicg-

Skulle der blandt Søravnens
1æsere være nogle med iagttaqelser
af hvi<le svaner, så kontak venligst
redaktionen. Oplysningerne vi1 der-
efter indgå i en større efterforsk-
ning, der nok skal sørge for at finde
den hvide svane-

Red-

!l
el
ller I

T:I
ril i

Opråb !

Red.
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STORT & småt

VINDER FUNDET.

Fra lederne på DoF's tur tif
Hornborgas j6n, modtog lokalafdeling-
en et kort, iflustreret med Traner
(selvfØlge1igi). Der blev bl.a. ud-
lovet en præmie til de af læserne
der kunne fortælle om mindst 1 fejl
ved billedet. Svaret skulle begrund-

har redaktionenua95 uaLv, t
modtaget 2 svar.

Det ene lyder således: Det er
i LL6 Tr.n6r ran rlrf rrn16 n6f coc

Grønbenet Rørhøne.

I Søravnen 2/8I, btagte vi en
artiket om sene kuld af Grønbenet
Rørhøne. I farten glemte vi en tabel,
og for at råde bod På vores forseel-
se }ovede vi at bringe den i næste
nummer af Søravnen.

lmj-dlertid er vi kun simPle men-
nesker, og simple mennesker kan under

dato kuld nr. ynolestaclie

nå dcn rrr.lo nl et nå hovedet. Her-
til kan redaktionen kun svare:
DET ER TRANER.

Det andet svar lyder således:
TrAn6rh6 ar €araaraFarat i nndlrrqL ! !vLvYr q

aa nå l-' r 'l lodo ts c6c an t- an an cn I nn-

gang eller en nedgang. Den heldige
vinder kan henvende sig til redak-
tionen og få udbetaLt sin præmie.

Red.

stressede situationer glemme et el-
ler andet. Således udeblev tabellen
fra Søravnen I/82.

Bedre sent end aldrig, så vi br
bringer herrned tabellen, som skal
sættes i relation til artiklen "Mere
om sene kutd af Grønbenet Rørhøne",
side 26, SØravnen 2/8I.

Red.

an(le t

J.2. april t

20. april I

9. maj l

6. juni ?

13. juni 2

2. juli 2

30. juli 3

4. aug. 3

23. aug. 3

()o. '"0r. 4

I

{ 2s. seot. 4

\ rr. ouroo" r 4

æq1æoning påbeqynol

udruqning påbegyndt 9 æg

k lækni ng

æqIæoning påbeqyndes

udrugning påbeqyncies E æg

k Iæk ni ng

æ91ærlning påbeqyndes

udruqninq påbegyndes 6 æq

kIækn inq

æglæqning påb:gyndes I
t

udruqninq påbeqyndes . 
"n > !:::5"-

krækninq / rj''t)
J
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EX..REF.

MARIAGER FJORD.

Turen startede fra Viborgvei 29 'kl. 9.15 i en tYk tåge, der dog blev
tynder jo længere vi kom imod lrlariag-
ei, og regn var der også. Turens før-
ste måI vår Dania, hvor vi bI.a. så,
Sangsvaner 1-09, Knopsvaner 700, Ll.
,Lappedykker 1.

Derefter kØrte vi til Flad-
bjerg hvor vi så, St. Skallesluger
43, Knopsvane 10, Sangsvane 60, Hvin-
and 3, Fiskehejre 4, SPidsand I der
var turens hit.

Så tog vi til Hadsund, hvor der
var Gravand 2, Svane sP. 330, Tro1d-
and 4o og Lt. LaPPedYkker I.

Da det var koldt, regnede og
stormede, gav lederen kaffe og te i
JAGTSTUEN på DOF's reqning.

Efter kaffen, tog vi til Over-
qård MØlIe, hvor der var Gråand 300,
iroldand 300-, Taffeland 40, Sangsva-
ne 40, Knopsvane 4' LI. LapPedyk\er
3, St. Skallesluger 70, Hvinand 120,
Sumpmejse 2.

Turens sidste obs-sted var
Kongsvad og Holmegård, hvorfra der ,
kan nævnes Grønbenet Rørhøne 6, Vand-
stær l, Toppet Skallesluger I, lulus-
våqe I.

Deltaqerne takker for en dejlig

SKAGEN, pinsen 1982.

Turen startede over al forvent-
ning, idet lederen kom hele 7 min-
før vi skulle afsted, til gengæId
havde den lejede bil svært ved at
forlade div. Iyskryds undervejs. AI-
Iigevel nåede vi vandreh;emmet i Gl.
Skågen kl. 21.05 DUT. Vi pakkede^ud
spiåte medbragte klemmer og derpå tog
vi ind til bYen for at drøfte næste
dags aktiviteter..... Vækkeuret blev
stillet til kl. 4.30. Næste morgen
toq vi ud i området onkring radarsta-
tiånen for at se på div. sjældenhed-
er, som skulle oPholde sig her. Vi
så Karmindompap, og en mystisk ugle-
lignende sjælden fugl (den dag vi an-
kom var der på stedet hørt Dværqhorn-
ugle, red kommentar) styrtdyEke bag
.i fyt, inden nogen rigtig så den -
udovår Jean. Desuden så vi: Rødrygget
Tornskade I han, Fjeldvåge L, Gøg 2,
Skovpiber 1, Gråsisken I hørt' Gær-
desanger I hørt, Havesanger I' Sort-
mejse l, Gulbug I, RØrhØg I hun, TP.
SkaIIesluger 16, Tårnfalk I hun, Sten-
pikker 1 m.m.

Efter morgenmaden var vi klar
til flagbakken, hvorfra rovfugletræk-
ket fini kunne observeres. Vi Øvede
os i at- bestenme cle forskellige våger
på silhouetten, og vi blev superskrap-
pe til Hvepsevågerne. Dem var der
nemlig flest af. Vi så dog følgende:
spurvehøg I' Blå Kærhøg t hun/juv,
n-ørhØg I hun, Hedel-ærke l, Gråsisken
4 m.m.

Om eftermiddagen var i atter i
Ellekrattet mod nord og så vi RSr-

:r

søren krogh



h@g t hun, Fjeldvåge 1, Hvepsevåge
2 og I flot Hugorm.

Aftenen blev tilbragt på gylle-
stien, alias Gyvelstien. Her skulle
vi være helt sikre på at se Musvit.
Det gjorde vi også, men ellers var
det småt med obs.

Så tog vi tilqengæld revance
de f1g. dage. Næste formiddag havde
vinden lagt sig, og de mange rov-
fugle, som tidligere havde trukket
fram og tilbage uden at turde begi-
ve sig ud, fØIte at nu var tiden in-
de. Der var Hvepsevåge, Fjeldvåge,
Musvåge, Fiskeørn.

En person i selskabet, som var
gået glip af en Gråstrubet Lappedyk-
ker ved en tidl. Iejlighed, var nu
medvirkende ti1 at eftermid.dagen
blev til,bragt ved Milesøerne, hvor
den skulle være at finde - den var
der bare ikke.

On aftenen blev vi enige om' at
nu skulle den Gråmåge, vi to gange
tidligere havde kØrt forgæves efter,
altså findes, og det blev den. På
molen ved havnen sad en lille ung-
fugl, lidt forpjusket pga fæIdning.

Vi stod og nød synet i en stund.,
så tog vi hen og nød solnedgangen i
skØn forening med en flok Strandskad-
er, frysende ornithofoger og klapren-
de tænder.

På den sidste dag besteg vi-
flagbakken og lod os "gril le" af sol-
en, mens vågerne l-avede opvisning
for os i nogle ffotte skruer......
men så brydes harmonien af 2 Sort-
strubede Lor-uner, der basker tværs
over plantagten rned if1g., "Konserva-
tor-søren" torpedo-hastighed. 2 var
allerede taget afsted og 2 tog tog-
et. Resten kørte retur i bil. Des-
uden blev der set Sort clente, BIå
Kærhøg, Kærhøg sp. (Hedehøg, red.
kommentar), Korsnæb, Rørhøg m.n.

\7a+rat hrrrÅa rrrraf fin+ rri €i1z

check på vågernes forskel-lige kende-
tegn, Iærte nogle af de mange {ug-
leste[uner og vi havde det skægt. Aft
i a1t nogle fine dage, en anbefalel-
sesværdig tur. Tak til John og Jean
som fedede turen.

]J

P.S. Jeg måtte ikke skrive, at de 3

campister glemte plØkker til det
ene telt, Ødelagde stroPPer i det
andet og for vil-d i Skagen (hvor-
dan det så end lod sig g@re) t så det
undlader jer hermed

Joan Knudsen

Påskeleir SAMSø.

Vi tog med Samsø-færgen fra Hov
onsdag den 7/4, kl. 15.05.

Vi ankom til SæIviq Havn kl.
16 .00.

Gården hvor vi skulle bo, var
en gammel 4-Iænget bindingsværks-
bygning med qrønne dØre. Vi skulle
gennem køkkenet og videre gennem et
af soverummene, før vi var der hvor
vi skul-l-e sove. Så pakkede vi ud og
valgte den kØje vi helst ville sove
i

Derefter gik vi ud i køkkenet,
hvor Hanne qav nogle af os besked
på at lave mad. Det var nu meget
Iet, da der kun sku1le skæres fransk-
brød og 1ægges påIæg på nogle tal-
Ierkener.

Efter vi havde spist, skulle vi
"--L^ ^n hr'-Å i^d c\/n+ac \rår dafvds^E uP, lrvau Js\j
værs ce .

Ved 2l-tiden skulle vi se lys-
billeder. Allan fortalte om de for-
skellige fugle, som vi vilfe få mu-
liohed for af se i de kommende daqe.

Torsclag morgen blev vi vækket 6-
6.30, for vi skulle på tur ti1 Isse-
hnrzad \/i cL,rl I o cå af ef 1/LL^ nn rio+

var hunde koldt.

TTda nå Tqqah^\/p.l eå rri fIa frra-

Ie: Skarv, Edderfugl, Vindrossel,
Toppet Skallesluger, cråand, Split-
terne, Strandskade. Efter Issehoved
glk vi til Kragemosen, hvor vi så
en han+hun Rørhøg. EfLer middagsmad-
an +^d rri an Ii1Io frrr i nnråÅof crrÅ

for Nordby. På turen så vi: Sortand,
Husrødstjert, Atl ingand, Jernspurv.
Då hiom+rrran hdrFa \/i an q^rFmaica

Om aftenen så vi Iysbilleder.
Kl. 22.30 sov vi.
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Fredag skulIe vi til Bratting-
borg, hvor vi så: Sjagger, Stær, Gul-
spurv. Vi gik videre På en markvej,
hvor vi så: Fasan, Vi-be, Spurvehøqt,
Rddhals, Skovskade, I{are.

Da vi nåede ned til stranden
spiste vi vores medbragte nadpak-
ker. Vi gik videre med kurs mod fYr-
et. l4en inden vi nåede fyret, besøg-
te vi en mose, hvor vi så Fiskehejre.

Oppe fra fyret kunne vi ikke se
nogle fugle, der var en fantastisk
flot udsigt..

Så skulfe vi hjemad. Undervejs
kom vi gennem skoven igen. Denne
gang så vi: TræIøber, Sangdrossel,
Misteldrossel (hØrt).

Andre fugle vi så På turen: ToP-
pet Lappedykker, Knopsvane, Ringdue'
Kvækerfinke, Fuglekonge (hØrt) .

LøYdaq skulle vi til, Barnekold,
hvor vi så fpJ-gende fugle: Knortegås,
Knopsvane, Vibe, Strandskade, Rødben,
Spidsænder, AIm. Ryle, Ll. Kobber-
sneppe, Ringdue, Klyder' Spurvehøg'

Hættemåger, Pibeand-

Derfra tog vi tiI Stavnsfjord,
Gammefholm, hvor vi så: Stranskade,
Rødben, Ir{usvåge, Rørspurv, Troldand,
Kobbersnepper, Tårnfalk m. fl.

S@ndag skuIle vi til Tranemosen.
Da vi kom dertil, stillede vi clrlqlsl-
ne og lagde os i vejkanten, og så Cr
cråstrubet Lappedykker, som vi blev
meget glade for at se. Vi så også
følqende: St. Præstekrave, Bomlærke,
craiænder, Troldænder, Hvinænder.

Fra Tranemosen cyklede vi ti1
Møgelmosen, hvor vi spiste vores
mad. Her var der rart at være, fordi
vi sad i 1æ op ad nogle skrænter. Så
der var vi i lang tid' Her så vi Ske-
ænder, Spidsand, Krikand, HjejIer,
Viber, Rødben, Grågås.

Så skulte vi hjem. Det var rncg-
et hårdt, for det bIæste kraftigt.
Men hjem kom vi da.

Senere tog vi til Kragenosen.
For at kofiune dertil, gik vl ad en
grusvej, forbi nogle hyqgelige bin-
dingsværkshuse.

Da vi kom derned, havde Hans
Henrik sat scopet op, så vi bedre kun-
ne se fuglene. Vi så følgende: Tcppet
Skalelesluger' Knopsvane, Sjaqger,
Spurvehøg, Hvid ViPstiert m.fI.

Da vi kom hiem sku1le vi sPise-
TiI dessert fik vi is, da det jo var
sidste d,ag vi skulle være der. Da vi
så lysbilleder fik vi varm kakao.

Mandag skulle vi med færgen kI.
13.30. Da vi kom til det sted, hvor
vi skulle dreje fra ti1 færgen, skul-
le vi sige farvel til dem fra Sjæl-
land. Det syntes jeg var Iidt sørge-
Iigt, for vi havde haft det skægt
sanmen.

Men vi fik da sagt farvel og gik
ombord på færgen. Da vi sejlede hjem,
så vi: Fløj1sænder, Sortænder og 5

!.{arsvin som fulgte efter færgen.

.TFd svnfes det er den bedste
påskeferie jeg nogen sinde har haft,
fordi jeg lærte så mange fugle at
kende, og fordi det var smaddersjovt.

Lone B. Ped.ersen.
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Bestyrelsen
Lise Løchte, Engdalsvej 6L3, 8220

Brabrand. Tlf.263919.

Niels Ågaard, LundbYesgade 21 III
tv., 8000 Århus C. Tlf. l24f5l.

Henning Sttrup, Trygvej 5, 8230

AbyhØj . rlf. ls47s6.

Flemmi-ng Christensen, Schleppegrells-
gade 7 st. , 800 0 Århus C. Tlf - 19 9 3'l 2 .

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

Torben Bf,gesko\', Ilaraldsma):k vel
9, 8370 Hadsten. Tlf. 989512.

Jens Kirkeby, oksevejen 16 Tørring
Ilark, 8580 Ry. Tlf. 89I920.

Jens Eriksen, Drachmannsvej 5, 8000

Århus C. Tlf, 139891.

Lj-selone Callesen, Studsgade 27'

8000 Århus C. Tlf. 192898.

SJÆLDENI{EDSUDVALGET .

Jens Kirkeby. Se bestyrelsen.

PR-GRUPPEN.

Bestyrelsen.

AVIS-GRUPPEN..

Henning EttruP. Se bestYrelsen.

SøRAVNEN.

Jean Rasmussen. Se bestyrelsen.

FREDNINGSUDVALGET.

Henning EttruP. Se bestyrelsen.

LOKALITETSREGI STRERING .

Allan Jarniche, Langenæs aII6 72,

8000 Århus C. Tlf. l-L2I'74.

RINGMÆRKERGRUPPEN .

Henn.ing Elgaard, L. Hammerichsvej

25,8000 Århus C. TIf.164864.

REDEKASSEGRUPPEN.

Per Delphin, Næringen 90, 8240

Risskov. rLf. 2l-2975.

SMÅFUGLEGRUPPEN.

Lars Hansen, Bakkegårdsvej 21,

8240 Risskov.

ROVFUGLEGRUPPEN .

O1e Frimer, SchlepPegrellsgade 17,

8000 Århus C. TIf. 134?35.

GÅSEGRUPPEN.

Jesper Madsen, Skovvangsvei 2L4,

8200 Århus N. Tlf. 107336.

Kontaktpersoner
KONTAKT TIL DOF-ARHUS.

Niels Ågård. Se bestyrelsen.



Ætid tæt på med
en @titrert!

r KOWA PRISMEKIKKERTER r
t{å. De ktb6 en KOUUA prisnækikken
er De sikker på ar få noget af det bedsle
optik der fremitilles i Japn i dag.
KOWA leveres i 6 forskellige strrrelser
som er rælegnet til.lnert sit formå|.

9 x 35 Til bjergfolk o.l. samt
all-round.

1O x 5O Til fuglestudier hele
døgnet samt iagt.

Fælles for alle KOIVA kikkerter er at d€t
er helsttbte lewægtsm&ller lnrqnesi-
um) og at de ]nr 8aK-4 prismer med mas-
ser af lys og oplosnings€^rne.
hi:cr:

F;s -fr*5" 
Itr";l@

Fg. tilkmd
Lgdfæs:
KOWA 2-.i.t,
xOWA l-ri.r,
Zaiss Jm og
Mi.ldor.

r KOWA SPTOTTINGSGOPE r
Den populære uGigckikkert KOWA
fl)mm sponingscop€. er udstyret med så
fin optik, at den, wd hiælp al en adapter,
kan anrændes som teleobiektiv for speil-
reflekskan*raer med aut. obiektiv.
KOWA leæres ræd udskifteliE okular,
l5r eller 25x, lwilke, med et kameraob-
jektiv på SOmm, giver henholdsvis 75omm
og l250mm brændvidde.

tlled så slore brændvidder kan det vare
Enskeligt at undgå rystelser. Det anbefa-
les derfor at anrænde kabeludlG€r samt
et godt, solidt stativ.

t.- olubr: l5x, 25x, 4{rx,
60x og |Osx lr.219.-

iled et KOWA tponing*ope krn De be
ragte nrcgal licina obFktrr rom om De
ielv Yar tilrffi genctc fl mcl.r [tir.
Ydermarc kln Da t nholda ituatiorEo
Yod .t Cmrt r. Dotcr bmcn, og d r+
ncr. i.ni C nq oCcvc bgogdsan om
lot6 i ro q nrg himn:.

Frederiksgade 2.
Ttt. 12 55 66

Ryesgacle 12. Clemenstorv'15.
Tlt. 13 59 96 Ttf. 12 09 44

DE4 OPTIKERE

Jessen Lindberg Nisted Paludan
Clemensstræde 9
Tfi.1207 23.
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