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Foreningens formål er at fremme
kendskabet tiI
og interessen ior
fugle og at virke til
beskyttelse
først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål- søges fremmet
blandt andet ved afholdelse af møder
og ekskursioner og udgivelse af et
t idsskri Ft og andre publ ikationer
samL ved arbejde for at forbedre
fugl enes I ivsvil kår.
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girokonto 7 00 08 39, DOF , Vesterbrogade 140, ]640 København V, tlf.
( 01 ) 31 81 06. Det ordinære kontigent er 140 kr. pr. år , 90 kr. for
juniormedlemmer ( under f8 år )
og
pensionister (over 6'7 årl og 45 kr.
for ekstraordinære medl-emmer ( modtager ikke foreningens publikationer
men kan deltage i møder og ekskursioner ) .
Medlemmerne modtager gratis

Dansk

Orni-tholog j-sk Forenings Tidsskr j-f t
(2-4 hefter pr. år), og bladet Fugle

(5 hefter pr. år), hvori meddelel-ser
og ekskursioner bringes.
Lokalafdelingen j- Århus Amt står
for de lokale arrangementer.Alle DOF
medfemmer kan frit
deltage i afdeIingens møder og ekskursioner.
om møder

Lokalafdefingen udgiver også bladet "SØravnen" 4 gange årliqt i et
oplag på 700 eksemplarer. Bladet
send.es gratis til alle DOF-medleruner
i Århus Arnt. Medlemmer udenfor amtet
kan tegne .abonnement på bladet. Det
koster 20 kr. pr. år.

foto

jens kirkeby, forside.
flemming christensen, 64r61
kaj halberg, 61, 62.

Deadline Søravnen 4/82, I. nov. 82.
Deadline Søravnen 1/83, I. feb. 83.
Deadline SØravnen 2/83, l..april
83.
Redaktionen modtager gerne indlæg,
bi1leder, tegninger osv. Disse kan
sendes til redaktionens kontaktperson (se adresseliste) .
Tegninger skal være udført med sorte
streger. Artikler bør være skrevet
på maskj-ne, med mindste linieafstand
og i spalter å 36 anslag.
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Århus ants fredningskontor udgav i

efteråret 1981 en rapport om i,Det
midtjyske S@h@jIand'r. Rapporten er
bl-evet til som forarbejde til landskabsplanlægningen for SØhØjIandet.
Den runmer ingen konklusioner, men
er en præsentation af det registre-ringsmateriale om',regionens fredningsinteresser, som skal danne
grundlag for den fremtidige plan1ægning.

Rapporten gennemgår ret detaljeret
naturhistoriske, rekreative og økonomj"ske interesser, som findes i- området. Som ngr@n'r forening kan vi
kun være tilfredse med den mesen
plads naturinteresserne har fået tildelt i rapporten. Vi havde sefvfdlgelig håbet, at det vilfe qive siq
tilsvarende resultat (=rimåli-q heisyntagen tiI fuglenes tarv) når engang den færdige fredningsplan for
SØhØjlaindet forel"å.
Håbet brast imidlertid med udsendelsen af AmtsfredninEskontorets "Friluftsliv på cudenåen', j_ sonmeren g2en undersøgelse af føIgevirkningerne

af se.jlads på bl.a. fuglelivet.i
oq
langs cudenåen. Rapporten indeholdår
et detaljeret afsnit om ornitholoqi.ske interesieområder &valitetsbel.
dømt efter en 3-de1t'skala) . Af områ.der af største værdi kan nævnes
Mossø EP-lokalitet),
Ravnsø og Sa1ten Iangsø. Iigeledes er der detaljerede oplysninger om, hvor fØIsomme
de forskellige fugleområder B-trinsskala) er overfor forstyrrelser,
b1.
a. sejlads. Her går de 3 fØrnævnte
søer igen. Mossøts centrale dele er
dog 6ejlagtigt?) kun placeret .i den
næstbedste gruppe på trods af de mange fældende lappedykkere, som oversomrer her.

'

konklusion af undersØgelsen -forventer man, at der vil blive foretaget begrænsning i dcn frcmtidictc scilads på søerne- slår man tmldlåitia"
'op på afsnittet med planforslag. ses
at amtet kun foreslår forbud mod mo_
torbådssejlads i Ravnsø oq Saltån
lanqsø, mens kanoscjlads åq anclcn notorl-øs sejlads kan foregå næsten overalt. Det skal doq rctfærcligvjs
nævnes, at der er foreslået tO. små
små områder i søsystemct mcLl tptirl
sejladsforbud j 5om-zoncr omkring
små6er, i vlge og langs rørskovg'Som

Vi rnener at der burdc gribc=
"n'J"r- i
ledes drastisk an, hvis fuctelivet
og den rekreaLive oplcvcJse af Søh6jlandet i fremtidcn skal sikres.
Fuglene har sefvfØlgelig fåct dcres
små f ristedcr, nen Lctydn i nclcn ;l f 11e
alt for små beskyttclsåszoncr r,,.a.nses f or at være begrænscdc. .. :
Amtet burde f.eks. i sLedct for lL
have foreslået en rasteplads i vesf-enden af SaIten Iangsø, have luk.ket den for sjelads, ligesom også motorbådssejlads på Mossø burde 6"or*rrses til et minimum.
nok igen erkende, at nat.urbcskyttelsen endnu en gang må vi,g.å for
de Økonomiske interesser, der-'iiqqer
i den rekreative udnyttcl sclmisb,iucr
af Søhøjlandet og Gudenåen. . ,
Vi har dog stadig det håb. at Fredningsstyrelsen vil gribe ind, . o.q, qive fuglene bedre kår i. fremtidefr.'
Den rekreative oplevelse i omr..
rådet bl-iver under aIIe omstænd.igheø9.t.st, hvis arntet tillagå!.fan9".
Iæggelse af en ftyveplads i sahAjIandet.
Red/henning qitrup.
Man må

EO

LAVEH-NAIROBT,
en biltur rned problemer.
Af Kaj Halberg
I Cameroun opsøgte vi Waza Nationai-park i nordenden af landetDet var flad træbevokset savanne
med en rnængde højt græs, der g.jorde
det vanskeligt at se dyrene og fugfene. Vi besøgte reservatet to. gånge. Så de første Giraffer, af r-acen
peralta, desuden Topi, Redfrorited
GazeL]e og Kob '(3 antilope-arter),
Guldsjakal, Vortesvin med unger,
samt Grøn Bavian. Fugleiivet var
temmelig rigt. I{jehn-P,erleh$ne. var
rneg,et ailrnindelig, Iigeså Nordlig
Krontrane, Eætt.egrib og Rødn:æbbbt
Næsehornsfugl. t vandhullern.e .b)..a.
Hvidhovedet Træand, AtlingAnd, Knopnæbbet Gås, He11ig Ibis, H\r:ialbåIset
.Stork, Afrikansk Bladhdne og.fl-er€
velkendte vailef,ugle. .GSgler@rn 3ås
flere gangen den har en ekstem
kort hale. nn ung han af Arab{sk
Trappe lØb ind i græsset. Småfuglene vrimlede, .de rnest farvestrålende
var nok Red-cheeked Cordon-ble.u,
b1å med rød ptet på kj-nden, sanrb
Vieillot I s Barbet og Karrnj.nbiædqr.
Vi pu.nkterecle 3 qange i Waza
- de f Ørste af .en lang række. .Det
skyldtes, at vil havde fået sat .91:aRger 1 s1ang|€lilse dæk. DEkke4e: var'
for hårde og gnavede huller i slangVort npste rnål var Kapsikibjergene på grænsen mellem Caflleroun og Nigeria. Det er vutrkanske
bjerge, eroderet til dle mest f.aåtastisk€ former. Befolkningen er
særdeles venlig og smilende. \l.i lcgrn
tdffende herr atl vejen, da no'torert
pludseliq speedede opr og geaf€:Lahgen sail fast- V!. stod ud foi at bese
dyret. UotoroptræDget var b::æki<et,
og motoren hang 5 cn oyer joraeql.
Vi fandt .en rri.re frem .oE Irixndte
den rundt dn motoren og op ovE.r
ta.get, bvor vi spandte di:n ,stlam
medl vores æ11. Så kørte ti vi'aler€.
cearet var lidt mcr_kellgt ti1 a.t.
begyndl,e ræcl, nen der var i.kke skdt
noget alvorLigt.. Fik ophænget åVejset i deD ne5te by, da ået va* $nuligt at skaffe nyt. Blandt Kapbikis
fugle kan tx?vDes RØdhalet Musvåge.,

Lys Sangh/g, Ræ.,refa1k og Brunhovedet Papegøje. I.agttagelsen af den
sidste art er usædvanLig, da .den ikke skul1e være i Canner6rqn, Fug1en
sås siddende :under fine betinqelser.
Længere s1r(ipå i Cameroun så vi
Flodheste, en lille flok, der 1å og
dasede i en fl,od, og blandt fuglene
50 Abd-'inrstorke, ,Harrier Hawk og Afrikansk Gulilpirol. Kdbte ind på farvestråIende rnarkeder .
Pas.serede ,græusen tiil .ilen Central-.af rikånske Republik, og straks

blev vejen itår:lige::e. Reqnen havde
gravet adlskill_ige dybe furer tværs
over vejen, og der var også enlcelte
stræk med mudder. Klrte gennem ile
fdrste regnsksvsomr.åder, hvor der
var er vald af store,oq små .gommerfugle. Så 4 turacoer, ået var Lady
Ross' Violet Plant,airt-eater, intet
mindre. Endvidere tartf-aub's And octGrå Skovdue. Kørte en gammel høne
ned og havde ,en int€ressart ,dislcussion på manEeJ-fuldlt fransk med ej.erinden. Det endlte medl, at rri k.øbte
hønen, som iøvriqt w:iste sig at være overordentlig sej.
BovedstaiLen i Cerrtrailafrika

heilcler Bangui, en ret 1ille
Oubangui-f-loden, der danner

ti1 Zaire. Vi skulle

konnne

b1z

wed

gænse

til

at

kende byen sær.dle1es godt, dla vi opholdt os 14 tlaEe i dlen. Først forsøgte vi at få wisum til Zaire, men

fik pure afslaE trods 3 beslg" hvor
vi blev mere ,'og nere h$fl-ige f,or
hver gang, irt&til vi .gjorile sekretæren oprnerksom på, at v:i skul1e have
visun- Så blev wi smidt dl- ,Eroå
gjaldt besøgpæ Sudans anrbassadå,
hvor vi de fCrste tr)ar qtanEe af en
slorsnudet sd}cet*r fik .at wi.de, at
vi ikke kunne f,å wisrm- Til slut
vist€ det sig, .at vi sku1le betale
1000 Franc hlter i depositrnr for at
få til].aclclETil
at kryit*e Sudan.
en

Då var vÅ så heldige ,at

.dlansl<

mød€

dane, der boede I Bangui.

Eun fortalte, ,at de! var .et dansk
konsulat i by.en- lrled en introduk-

tionsskrivelse fra konsulatet fik
vi et visum på 24 timer! (Det viste
sig da også at være endog særdeles
heldigt, da vi senere erfarede, at
vejen til- Sudan var upassabel for
køretø)er uden firhjulstræk) .
I Bangui hoede vi i bilen på
en åben plads ved ffoden, hvor talrige andre bilister holdt tiI. Tyveri

war

alminripl

ia*

hor

Fn nrt

rråa-

nede vi ved en skrabende 1yd fra
bagvinduet. Vi sprang ud, og tyvene

flygtede. De havde skåret gurunil-isten itu og forspgte så at lirke ruden ud. Og det, mens vi 1å to mand
og sov inde i bilen, samt 6n på taoet!
Vi erfarede fra rejsende, der
50 kilometer var rædselsfuld. Vi
aftalte at føfges med to hold tyskere det første stykke, kØrende i
en ganmel postbil, stærk som bare
pokker, samt en Hanomaq i stil med
vores vw.
kom fra Zafte, at vejen de første

Og så gik det 1Øs. Disse 50
km tog det os 4 dage at køre. Efter
20 km Øjnede vi et gyseligt syn:

vejen var dybe, pI@rede hjulspor,
hvor vi måtte køre med det ene
hjulpar nede i et af lastbilsporene
og med oet andet oppe på den hpje
midtervold. 3-4 mand måtte så løbe
langs siden af bilen og skubbe den
ud fra volden langs vejen når den
var ved at sidde fast. Det var et
utrol-igt s1id. De to tyske Merced.es'er sad fast. og vi ventede en
rum tid på, at de blev sl-æbt fri.
Dumt prøvede vj. at køre gennem et
dybt pIØrehu1 - og sad fast. postbilen trak os gennem, men vores
kobling strejkede. Vi bandt et tav
bagi postbilen og btev trukket en
hel dag - indt11 den ene stvrestanqblev bøjet og.lignede et Urådt U.
Vi blev nødt ti1 at stoppe og rette
stangen ud. Samtidig pillede vj- motor og kobling ud og beså skaden.
Hele molevitten var indkapslet i
mudder. Der gik næsten en heI dag
med at rengøre den. Vi måtte sætte
en ny koblingsplade i. Dagen efter
sad postbilen fast i et grimt huI,
men blev efter nogle timer trukket
op. Så trak den os andre igennem.
Nu strejkede vor kobling igen.
Vi besluttede at kØre videre i 2.

gear til nærmeste missionsstation,
hvor vi lavede dyret (det viste siq
at være en smufe mudder, der stadig
sad i koblingspladen) .
Resten af Zaire var knap så
slem, men slem nok. Heldiqvis fulqtes vi'med tyskerne genneÅ landet knap 6 ugers rejse. De havde forstand på mekanik. Vor starter streikeoe tidvis og døde så; gaskablet
sprang; olierøret omkring ventilerne 1ækkede; motoren blev overophedet af græs i ventilatoren; motorophænget knækkede en gang til.
Det
endte med, at vi læssede bilerne på
toqet og kørte med det 800 km for
for noger af besværet med
l|
?J.-ipp"
darll-ge
vele.

Det var en smuk tur gennem Zaj.res grønne jungle. Desværre er der
et særdeles fugtigt klima, hvad vi
måttte sande. Vi- gik konstant rundt
med betændte sår på benene. Jeg
måtte på hospitalåt og have et mæ9tigt skud penicillin og kunne ikke
gå i 8 dage. Johnnys fod svulmede
opr 09 der var ved at gå rådenskab
i den. tian reddede foden ved at
skifte forbinding hver dag og smøre utallj-ge salver og væsker på.

E2

l'lan så ikke mange fugle og dyr
i junglen; den er for tæt-. Vi så
bI.a. Stor BIå Turaco, Sort- o9
hvidhalet Næsehornsfugl og speckled
Mousebird. Efter togturen bes@gte
vi en fangststatj.on, hvor man hvert
år fanger enkelte Okapier til zoologiske haver. Det er meget smukke
dyr.

Vi besteg Ruwenzori-bjergkæ-

den med en guide. Det tog 5 dage i
a]t. Det var en særdeles interes-

sant - 09 meget udmattende - tur,
hvor en mængde plantezoner kunne
opleves på denne korte tid: savanne, lavlandsjungle, Iyngskov overbevokset med lav og mos, Iobefiakæmpebrandbæger-skov, samt lav, artisk vegetation. Hver region har
sit specielle fugleliv. men vi så
ikke meget til det. I kæmpelobeliaerne fouragerede ofte en solfugleart, Scarlet-tufted Malachite
Sunbird. I junglen sås bl.a. Colobus-aber og BIå Marekat.
Syd for disse bjerge besøgte
vi Virunga Nationalpark, hvor vi
for fØrste gang snuste til, hvad de
Østafrikanske stepper vitle bycle på
af dyr: Her vrimLede det med Kob,
Topi og Elefant, og der var også en
deI LØver. Langs Vitschumbifloden
lever verdens tætteste bestand af
Flodheste, ca. 35000 dyr. Vi så vel
5000 på en enkelt køretur langs

lrh*

floden. Fuglelivet var meget rigt,
j- f1æng kan nævnes Flodørn, AIn. Pelikan, Marabu, Skovstork, Goliathejre, Ægyptisk Gås, Sortbuget Trappe og Yellow-throated Longclaw.
I Rwanda var vi i en nationalpark, hvor 3 guides efter nogle timers søgen fandt en Gorilla-familie
i et tæt krat. Hannen 1å og snorkede, og ham så vi ikke noget til.
Derimod en hun med en lille
unge
og en mellemstor unge, der nysgerrigt kravlede op i en klynge barnbus for at kigge på os. Den pr/vede at dunke sig i brystet med den
ene hånd og holde fast med den anden, men bambusstængIen knækkede og
ungen skvattede ned.
I Tanzania strejkede koblingen igen. Starteren var forlængst'
afgået ved d@den, oq bilen skulle
skubbes igang. Da koblingen nu også var dØd, skulle den skubbes
igang i gear. Det gik også nogenlunde, indtil vi skulle med en færge. Efter færgen gik clet opad. A1tså måtte vi skubbe den op i frigear og så lade den Iøbe i gang
nedad. Da johnny kom ræsende op ad
bakken, sprang vi andre på i farten.
f nærmeste by fik vi kr blingen lavet endnu en gang. Starteren kunne
ikke laves, og en ny var mere, end
vore midler rakte tiI.
(fortsættes i næste nr.)
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Nø-DJURS.

Da der bliver flere og flere orni-thologer rundt om i landet, kunne
man med rette forvente at støde på
et større antal af disse rundt om i.
naturen. Dette er også en generel
tendens mange steder - men ikke på
N@-Djursland. Mens man visse dage
finder flere ornithologer end fugle
ved f.eks. Skagen, er antallet af
ornithologer, der besøger NØ-Djursland faldet til noget nær o.

Hvad er grunden til

dette, Umiddelbart er det temmelig uforståeligt, idet det drejer sig om en af
landets absolut bedste lokaliteter
med mulighed for fin obs året rundt.
Men hvor mange ved det. Ikke meget
materiale er sluppet ud fra os (undertegnede 09 Rolf Danielsen) , som
i længere tid har boet i området.
Samtidig er mange nok på de bedste
forårsdaoe fådFf +iI FOrnæs i håb
om at se lidt træk, men er her b1e\/of
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væk for stedse. For det er åbenbart

de færreste, der ved, at området omkring Gjerrild er "bedst" om foråret
- i alle tilfæl-de for rovfusle.

gang af "Søravnen" (74,I1 er udgivet

en lignende artikel, men dels er der
kommet mange nye medlemmer af DOF
cidan
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har artiklen ikke bragt flere ornithologer tiI Nø-Djurs1and. Endvidere
wi I -iec d-åt d(^rc I idt reklame for
området som værende andet end et forårstræksted.
En af de store fordele ved "en
l-okalitet" som Nø-Djursland er nemIig, at der virkelig er noget at
komme cffcr nå al lo årstider.
SclvføIgeIig er der bedst om foråret,
idet området er et typisk NØ-vendt
træksted. Store mængder af fugle
trækker herfra over Anholt Lil SveMen også om efteråret/vinteren
ses et fint træk (havtræk) . På denne
årstid er Fornæs den selvskrevne
obs.post, mens der om foråret er fIe." m, I i oheder - Di sse behandles til
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Nu nærmer sig snart endnu en

N@-Djursland"). Inden da vil jeg fortælle lidt om, hvad der ses herude.
Generelt kan man sige at næsten alt
kan ses, og det vil bfive a1t for omfattende at komme i-nd på alle de specialiteter,
vi har set herude i årenes forløb - Det mest uventede kan
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påske og det vil

pr. tradition sige
studielejr herude. Så bliver der da
lidt befolket .j- området, men selvom
det er rart, at der ikke bliver over- forekomme.
befolket, er.det unægtelig mærkeligtat vi sådan kan have området helt
Trækket kan variere meget både
for os selv.
fra dag til dag og fra år til år. Så
arrrnÅan

+il
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fremmøde manglende kendskab ti1 området, vil jeg her forsøge at råde
lidt bod på det ved at fortæIle fidt
om det og så i øvrigL opfordre folk
ti1 at k/be "Fugletrækket på NØDjursland", som jeg sanmen med Rolf
Danielsen 09 Erik Hørning netop har
fået udsendt gennem DOF-salg! Jeg
ved godt, at der i en tidligere år-
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Om foråret er det ve1
særfigt rovfugleiEl--dEE fænger. Og
(næsten) afle arter kan ses her.
I4usvåqe max 1500/dg, S-pglygfulg max
250/dg. År1igt ørne af forskellig
slags, og især Rød clente og FiskeØrn markerer sig fint /iforhold tiI
Skagen). Andre alm arter: Rj.ngdue
max 13000/dg, Hul-due max 2lO-lå{l-xra-

hd,2.:t-.-

,;4

"4W

ii,u;.,,:

4fugle max 4000/dg, 9@ nax 12500
/dg, Enqpiber max 1500/dg, Skovpiber
:nax 2500/dg og Boq/Kvækerfinke max
2'l 000,2d9.

Især i maj er trækket meget lueefuldt. Her kan være ret dødt, men
cAså overfyldt med div. speciatiteter, som ikke skal nævnes her. BIot
vil jeg sige, at Markpiber og &Imindåmpap åtterrråfrdEn er ret aIfr-arter herude. Juni er ret død. Hvepsegfgg max 2OO7@-og Murseiler frax
7500/dg er værd at nævne. I juli og
begyndelsen af august ses ved Fornæs
et ti1 tider rineligt vadefugletræk
og et hæderligt træk af ænder, terner og også alkefugle. Resten af året og vinteren med ses et ti1 tider
særdeles talrigt og interessant havtræk, hvor især alkefuglene markerer
sig (alle arter) - max 10000/d9. Men
også aIle arter ænder, lommer og lappedykkere ses. Islom ses jævnligt,
Alm. Skarv max 150/dg, Lom max 100/

@max3o/ds,

B_f:Ig+g max 2700/ds, sjg*_g+l
2100/dg, Ederfuql max 5500/dg

Toppet Lappedvkker.

max

og

max 550/dg. ved
@
vestenstorme, der sIår over i @st
e1ler lægger sig ses jævnligt stormfugle og især Suler. Ja her er fugle
året rundt, men ikke ornithologer.
En fuglestati0n her kunne fint være
bemandet året rundt.

Til sidst vil jeg gerne opfordre a1Le, der ligger inde med mere
eller mindre interessante oplysninger fra dette ornråde, til at sende
den ti1 undertegnede med henblik på
fortsat bearbejdelse af trækket. Adressen er:
Hans Christophersen

Borgergade 37, 2. t}r.l
9000 ÅIborg.

(08) 137795.
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Træklokaliteter på Nø-Diurs.

Af Hans Christophersen.
Når man om foråret, som enllg
bedst muligt står man ved det NØobservatør skal- ud på sin morgenobs, Iige hj@rne af plantaqen med udsvn
må man qøre si-g sit valg, hvoi man
mod Stensmarkskov, hvorfra (når vi] stå - altså hvor man håber på at vejret tillader det) vågerne komhovedparten af fuglene vil passåre
mer med udtræk ved fyret for
forbi. Det valg kan ofte være svært, Herfra kan man både f@1ge de Øje.
fra
De forskellige muligheddr skal- beland kommende fugle samt de, der
handles her.
trækker langs kysten. Det er derimod
et problem samtidigt at dække havNumrene henviser. ti1 oversiqtstrækket, dcr også om foråret til tikortet. De 3 første lokaliteter må
der er. ret Iivligt.
Dette kan ses
nok siges at være de vigtigste obs.
fra flere steder..men nok bedst fra
poster for forårstrækket over NØto fiskerhuse lidt syd .for fyret,
Djursland. Rovfugletrækket dog undhvor man også kan finde 1æ ved de
taget.
fleste vindretninger.
1. Fornaes fyr.

-bliver af mange regnet for
træklokaliteten på NØ-Djursland.
Dette ses bl.a. af, at af de få ornithologer, der besøger området,
ses hovedparten af disse her, og
mange af dem kender slet ikke til
de andre lokaliteter. Ligeledes omtaler litteraturen, det være siq
"Jeg ser på fugle" eller andre bøqerder har en lokalitetsgennemgang. iu.,
fornæs og kun som forårstrækloka1itet. Enkelte steder ser man endvidere alkefuglene nævnt.
Det er imidlertid et faktum, at
Fyr ikke er den lokalitet,
hvorfra det største udtræk af landfugle for.egår. om foråret. I narts
er Fornæs bedst for landtrækl-T-Epril er Glerrild noget bedre og Emaj meget bedre. Dette ford!, åt riormaltrækretningen drejer fra ØNØ til
N og derfor rn@der kysten syd for
Fornæs hhv. vest for Gjerrild.
Fornæs

På andre årstider vil man næsten altid henlægge sine observationer til Fornæs Fyr, idet det så næsten uclelukkende drejer sig om havtræk, hvor Fornæs Pyr står uden kon-
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VeI ses der også havtræk andre steder langs kysten, men i og med at
mange fugle flyver N-S gennem Katte:
gat og ikke trækker decideret Iangs
kysten, viI langt det stØrste træk
blive set her.
I øvri-gt kan det nævnes at

strandengene syd for Fornæs Fyr og
krattene er gode rastepladser for

arter- som lendehals, Mosehornuql_e,
Krnqorossel 09 anclre - især småfuqle.
2. Gierrild -fyr.

. -eller troldhØj - er generelt
det sted, hvor det største landtræk passerer. Her ges de fugle, der
er trukket forbi Fornæs og er fortArtsrigdommen ved Fornæs er der- sat nordpå uden at trække ud. Endimod ofte større end ved Gjerrj.ld.
videre fugle som kommer vestfra
småfuglene har godå rnutighe- langs kysten
fugle son rammer
]igeson
der
for rast i fyrhaven og i den lil- kysten meLlemog
Gjerrild Stenværk oq
Ie plantage, beliggende umiddelbart
fyret og går øst over, dvs. især iovsyd herfor. For at fØ19e landtrækket fugle (som dog
ses bedre andetstedsl.

le , der trækker langs kysten uden
at trække ud, vil nok for en stor
dels vedkommende, blive set begge
steder. Noget tyder imidlertid på,
at de fug1e, der kommer fra V og SV
til Gjerrild Stenværk, trækker ud,
inden de når Gjerrild Fyr.
Tidligere var Gjerrild Stenværk
et ret Øde område med gode rastepladser for Mosehornugle oS 9!or_Jo_EL&:
de. I skoven mod Stavnshoved er der
€6 små søer, som var en god rasteplads sammen med de omliggende skove.
Nu er området imidlertid oversået
med sommerhuse, som ti1 dels har ødelagt rastepladserne for disse arter.
T afle tilfælde ses de nu kun sjæIdent. De to søer er blevet indhegnet
og gjort til privat "reservat" - egentligt un@dvendigt, idet det var
så besværligt at komme derhen, at
der kun sjældent kom mennesker.
Bedst ser man trækket fra vejen i det Nv-lige hj@rne af sommerhusområdet. Herfra kan også havet
ses, men kun dår1igt. Endvidere kan
det nævnes, at Markpiber yngler mere e11er mindre fast her.'

4. Bakken V for Gjerrild.

Generelt følges rovfugletrækket
bedst fra en bakke beliggende umiddelbart vest for Gjerrild By - ca.
200 m. ad vejen mod Br@ndstrup. Herfra er der glimrende udsyn mod N-NØ
mod Gjerrild Fyr og mod N-NV mod
Gjerrild Stenværk. Mod syd er udsynet spærret af hØje træer (Gjerrild
Overskov)

Bedst stiller

man sig i ind-

hegningen omkring selve fyret, hvorfra der er glimrende udsyn undtagen

mod SØ. Her hindres udsynet af fyrhaven, som af småfuglene bruges tif

for det meste meget kortvarige rast.
Fvref liddFr pt ner lgnfl1gfle meter
fra Kattegat, og det havtræk, der
føIqer kysten, viI kunne ses derfra
- hvis der er tid dertil.

3.

Gjerrild stenværk.

- eller Nordstrand - er beliggende godt to km, VNV for Gjerrild
Fyr: Der er således en vis overlapning nellem de to steder. De fug-

5. Gierrild Nederskov.
Noget tyder imidlertid på at
det træk, der går bag om bakken og
ikke ses for træerne, kan føfges
fra den gamle jernbanedæmning, som
går langs vejen NV ud af Veggersl-ev retning Rimsø,/GjerriId. Herfra
er der godt udsyn over Gjerrild Nederskov og langs den mod cjerrild
Bugt, Endvidere er der ofte Bjergvipstjert oa. ved den nærliggenåe
bæk.

Endeli-g skal Fornæs Fyr atter
nævnes i denne forbindelse, da et

rimeligt

rovfugletræk ofte passer-
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er her. Til tj.der når næsten ingen
rovfugle ses ved Gjerrild' men oftest er der dog kLart færre end ved
Gjerrild,
Ti1 sidst skal nogle l-okal-iteter nævnes som kan bruges supplerende, hvis man er tilstrækkeligt
med observatører (studielejre) .
6. Fornæs Nord.
-er den vigtigste

af disse. Lokaliteten er beliggende godt en km.
nord for Fornæs Fyr ved det næste
Trækket, der
knæk på kystlinien.
ved vindretninger i det nordlige
hjørne ofte er meget større.end det
der passerer ved rornæs Fyr, ses
bedst fra toppen af skrænten umid-'
delbart syd for knækket på kystlinien.

af klinten med et meget fint udsyn.
Men normalt er det ikke de store
dagscifre, der ses her. Tidligere
kunne man næsten altid nyde Teisterne neden for klinten, men de dage
er talte.
8.

Gjerrild Klint.

Ved Gjerrild KIint 2-3 km Nø
for Gjerrild kan man oqså sidde
med f int udsyn på klinten 09 sc ';'ti1 tider rimeligt træk.

9. Havknuden.

Endelig skaf nævnes Ilavknuden
beliggende 7 km syd for Grenå havn.
har vi ikke megen
Denne lokalitet
erfarring med, da den kun har været
benyttet ved en enkelt lejelighed.
Mest grundet den afsides beligqenhed og de svære tilkØrsel,sforhold.
tloh

7. Sangstrup Klint.

-endnu 2-3 km mod NV. Her kan
man sidde oppe på den sydlige ende

va.i

dan

ono

leil

iohcd

sås

,-f

rimeligt småfugletræk, hvilkct oeså vif være naturligt med den bclictqenhed stedet har.

ORNITHOLOG]SK KONGRES.
Skandinavisk Ornithologisk Union
arrangerer i samarbejde med OrnithoIogisk Forening i Finland 09 zoologisk Institut ved Helsingfors Universitet en Nordisk Ornithologisk
Kongres på lammi biologiske station
i det sydlige Finland" den 1.-5.
august 1983.
Kongressen kommer til'at
omfatte tenasynposier"over:.
Sonmerperiodens fenelogi hos fugle.
Fuglenes vlnterøkologi.
Laplands fuglefauna.
Den ynglende fuElefauna: bestandsopgørelser og forandringer.
Rovfugle.
Broget Fluesnapper.
Fugleforskning ned kendte individer.
Beskyttelse af fuglefaunaen.
Også andre etnn€r er velkomne. Desuden er der mulighed for at præsen.tere resultater i form af posters.

aftenen er der muliqhed for at forevise ornithologj.ske diasserj-er oq
fi1m. En urskovs- og myrekskursion
planlægges under kongressen.

Om

Tilmeldingr: For at organisati-

onskommiteen i god tid skaf kunne

præsentere et detaljeret

program

bør foreløbig tilmelding ske fØt 1.
december I982. Samtidig bedes potentielle foredragsholdere indsende
Deres foreslaq til ovenstående emner. De som har tilmeldt sig får det
endelige- program ned udfØrl-ige opIysninger om konqressens i foråret
1983, hvorefter endelig tilmelding
indsendes.

NORDISK ORNITOLOGISK KONGRES.

Jdrgen Palmgren
Zoologiska Institutionen
N. Jårnvågsgatan 13
SF-00100 Helsinqfors 10 Fi.nland.
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Havnen; også en f uglelokalitet.
Af Kjeld

Hansen.
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at havde det ikke været for en 1ånt
bil, så er det tivilsomt, om jeg
havd.e gennemført optællingen. Så
koldt var det.
M6n

n,,

hrrrrla
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: l +cå

an

I rrn

bil, og det overraskede mig, at der
er så manqe og så forskellige fugle
på havnen en bitterkold januar-dag.
Så lad denne artikel være en appetitvækker til andre, der ikke anede, at
Århus havn er en fin fuqlelokafitet.
OptæIlingen.

Datoen var 23. januar, 1982, og
klokken var 14.00. l,led et bykort i
hånden begyndte jeg optællinqen i
lystbådehavnen. Selve bassinet, der
også er fiskerihavn, var tj-lfrosset.
Iøvrigt som det eneste, bortset fra
øasthavnen. Hvorfor mon? Ved kysten,
lidt nord for harmen, er der et udlØb (spildevand?), og der stod svanerne olt blishØnsene.
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forhrrdf rr - Frå qv.lsiden kan
et delvis overblik, og den
stige optæller vil også let
forcere hegnet og overskue
Det gjorde jeg dog ikke,
n^
us

år'Fi^^
Pvtrvs

h-^di

et

man får

mere drikunne

bassinet.
nrnclea
Yqrro^e

regulære og kan a1le overskues fra

tre sider. I bassin 1 skal man være
på udlØbet af Århus Å,
hvor der næsten altid ligger en de1
fugle. Det samme er tilfældet i bassin 3, hvor der også er et udlØb i
bunden af bassinet. Desuden er der
"Slippen", men den var nu fugletom,
da jeg var der. Bassin 6 kan man ikke komme ud til. Den ligger bag den
afspærrede olieterninal.
opmærksom

I øvrigt må Østhavnen være værd
at fØ1ge n@jere. også hvad angår ynglefugle. f de kommende år, efterhånden som arealet kultiveres, må der
ske en hastig udvikling i fuglesamfundet. Det burde registreres. Derlgennem kunne man få en række spændende oplysninger om de enkelte arters
krav til levestedet.
Mest sIående var det, at langt
de fleste fugle - og de fleste arter - ligger i bassin 1 og 2. Ganske
vj.st er der totalt flest fugle i- bassin 3, men det skyldes udelukkende
det meget store antal SØ1vmåger.
Hvad skyldes denne fordeling?
Umiddelbart må man antage, at der er
forskelle
i mængden af føde. Men
hvorfor er der så det?. Hvordan er
vanddybderne i de forskelligd bassiner? Forureningsgraden - er d€n
forskellig?
Eller er der forskelle
i fØdenengilen på land (Søl-vnågerne) ?

Det kunne være interessant at
få svar på nogle af disse sp@rgsmåI.
En eller måske en gruppe af.fuglekikkere kunne utv:iivlsomt skaffe svarene. Måske findes svarene allerede?
Så lad os få dem her i bladet. De
vil blive læst med interesse af underteqnede.
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af fugte i havnebassiner den 23. januar 1982,
f:::lT!-.t af optæ1ling
lystbådeharmen var totalt isdækket, og de optalte fug_
|1h::_!?yl._Kun
re ophordt sig udenfor havnen. Bassin 6 og 7 er det
murigt at ol
verskue totalt. Derfor er der tale om minimumstal fori[ke
disse t6 områder.
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Sådan gør du når du finder
GIFTCEG.

Af Bjørn Holmskjold"En handlende fra Ikast-egnen
er ved retten idØmt en bØde på 1000
kr. for at have drevet ulovlig jagt
ved hjælp af farlige giftstoffer.
Manden havde imprægneret hønseæg
med giftstofferne
aldrin, dieldrin
og endrin, der i en længere årrække
har været forbudt i Danmark. De forgiftede hønseæg var blevet udlagt i
en mose på Silkeborg-egnen i et forsØg på at bekærnpe krager og skader,
tilmed i. disse fugles yngletid".
Således starter journalist Carsten Krog, Jyllands-Posten, sin omhyggelig gennemarbejdet' art.ikel. der
b1-a. på grund af godt forarbejde
fremhæver aIle væsentlige aspekter
i sagen. Bl.a. nævner CKr' at den uIovlige bekæmpelse var sket i fuglenes yngletid. En ikke væsentlig ting
jeg selv burde have bemærket, men ak
09 ve.
Hvis jeg nu var af den opfattelse, at dette tilfæIde var det sidste
af sin art, kunne jeg ned sindsro
afslutte denne artikel. Men des\rarre
er jeg alvorlig bange for, at der
rundt om j. vor natur Iigger lignende
dfdbringende æ9, indeholdende glft
som kan få vidtrækkende fplger for
de fugle o9 dyr der berøres direkte.
For at understrege hvor uhyggelig
farlig giften og dens f@lgevirkninger er, har jeg fundet en beretning
hvor giftslofferne
aldrin, dieldrin
og endrj.n har hovedrollen. F@lgende
beretning er skrevet af Bjarne Clausen, Statens Veterinære Serumlaboratorium. KØbenhavn, og er publiceret
i Dansk Vildforskning L971-72.

En aften i maj naneo 1970 blev
en jagthund på en ejendom i et jysk

skovdistrekt syg. Den havde voldsomog fråde om munden, og
den måtte flere gange i lØbet af
natten have beroligende indsprØjLninger af den lokale dyrlæge.
Næste morgen var hunden tilsynel-adende normal, den blev lukket
ud på græsplænen, hvorefter den
pludselig forsvandt i stærk fart ud
i skoven.
Den blev ikke siden fundet,
trods omhyggelig gennemgang af terrænet- Derimod fandt man under eftersøgningen 3 dØde ræve, 9n dØd
grævling og en død kat. Desuden
blev der observeret en ræv, der
frygtløst vandrede omkring med blottede tænder.
I januar måneil 1971 blev en syg
ræv fundet og aflivet, og i februar
aflivede man en ræv, der fandtes dØdende ned fråde om munden. Slutte1ig blev der i en nærliggende skovsø
fundet en dØd grævling i maj måned.
De dØde ræve 09 grævlinger blev
sendt til afdelingen for vildtsygdomme på statens veterinære Serumlaboratorium. ved undersøgelsen fandtes aI1e de indsendte dyr i god ernær5.ngstilstand. Bortset fra indsendelsen
'fra januar 1971 kunne der konstateres en akut bloClig mave-tarmbetændelse i alle de indsendte dyr. Der
kunne ikke ved undersøgelsen påvises
sygdomsfremkaldende bakterier, og
der fandtes ikke betydel.ige rnængder
af tarnparasitter. Prøver for rabies
og pseudorables var llgeledes negatlve.
me krannper

En undersogelse for nulige giftstoffer
blev venligst foretaget af
'Den Kgl. veterlnær- oq Lantlbohdjsko-
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Endrin har kun været anvendt
til bekæmpelse af mus og mosegrise
sikologi.
i skove og frugtplantaEer, og kun
Ved undersøgelsen blev der fupd- efter speciel til1adelse. Også dette stof er i 1965 blevet inddraqet.
et endrin og al-drin samt dielsrin i
organer, mave- eller tarmindhold fra
de 3 ræve og grævlingen fra maj 1970
samt i organerne fra ræven fra feVed henvendelse på pågæIdende
bruar 1971 i så betydelige mængder,
ejendom bfev det oplyst, at man i
at disse, specielt for endrins vedforåret 1970 havde foretaget en opkommende, må anses for at være dørydning i et giftskab på ejendommen.
delige. f organer fra den syge ræv
hvorpå forskellig tom emballage var
fra januar 1971 samt grævlj-ngen fra
kørt til en nærliggendedelvis udmaj 1971 fandtes mængder, der var
tørret mergelgrav. Den resterende
lavere end de værdier, der må anses
giftbeholdning på ejendommen viste
for d@delige, men dog specielt for
hl
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rævens vedkommende højere end man
af musegiften Mustex, der netop 1nnormalt kan forvente at finde af
dehofder endrin (20?) og afdrin
restkoncentrationer af pågældende
(7.49ø1. Det er nærliggende at antastoffer hos disse dyr. Der blev ikge, at nogle ikke fuldstændigt tømte
ke fundet rester af andre klorerede
'i hca^+i
ni Åar ! r
i Årrra
qj,,enes organer.
fafsker af musegiften ved opryd-ningen er blevet kØrt ud .i mergelgraven sanmen med den tomme embaflaStofferne endrin, aldrin og
dettes nedbrydningsprodukt, diel1es afdåling for Parmakologi og Tok-
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de langsomt nedbrydelige klorerede
insecticider, en gruppe insektbekæmpelsesmidler, hvoraf DDT ve1 nok
er det mest kendte.
Der er sket en væsentlig ind-

skrænkning i brug af aldrin og di-

el-drin allerede i l-963, og L L967
blev tilladelsen til brug af disse
stoffer helt inddraqet.

Al-fe de d@de dyr blev fundet
mindre end 500 meter fra den mergelgrav, hvori man havde hæ1dt giftemballagen, og resultatet af giftundersøgefsen er forenelig med den gntagelse, at dyrene har fået deres
forgiftning ved enten at rode i det
henkastede affald, drikke forgiftet
vand eller æde mindre dyr, der har
optaget giften (Mustex) på stedet.
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i disse fisk, og der er nu berettiger
et håb om, at forgiftningsfaren
drevet over, men historien understreger, at man skaf være forsigtig
man får overned de giftstoffer,
ladt. (.ry1lands-eosten den 8.11.81)
Dyrlæge Bjarne Clausen, Statens Veterinære Serumslaboratorium, advarer kraftigt mod at hæIde eventueli kloakker,
le rester åf giftstoffer
mergelgrave og lignende steder. Man
hdr
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til

konmunerne, der sørger for uskade-

liggøre1se af stofferne på
kemi i Nyborg.

Kommune-

Og Bjarne Clausen tilf@jer:
det misbrug, der foregår her i
landet af diverse sprøjtemj-d1er er
det rimeligt at sætte et stort
spørgsmålstegn ved, om folk i det
hele taget skulle have lov at anvende disse stoffer, der kan få skadel-ig virkninger langt ud over de tilsigtede.
' Hvad enten en forgiftning skYldes et uheld, ulovlig jagt eller ulovlig jagt camoufleret som et uheId, er det bydende nødvendiqt' at
vi finder frem tiI giftkilden og
helst også den skyldige. Du bØr derfor være opmærltsom På f6lgende:

Med

\\

\
\..5

Forgriftning med nævnte stoffer
vlser sig ofte i form af vofdsomme
kramper samt fammelse af ansiqtsmuskulaturen, og det er derfor ikke
usandsynligt' at' jagthunden og ræven med den unormale opf@rse1 påvirket af en af gj-ftene endrin/aldrin.
Ligeledes forekommer det sandsynligt
at den døende kat, der blev fundet
under efters6gningen af hunden' og-så er bukker under for en forqiftning.
Det er bemærkelsesværdigt, at
det seneste sikre forgiftningstilfælde forekommer 10 måneder efter,
at man første gang observerede forgiftede dyr. Det kan ikke udelukkes,
at de .senere forgiftninger er opstået på grund af ophobning af insecticider i den gnaverbestand, der find:
es omkring mergelgraven.

1. Ved fund af dØde dyr, fugle, henkastede kødstykker o.1i9n. kan dette indsendes ti1 analyse på Statens
Veterinære Serumlaboratoriumr afd.
for Vildtsygdornmer' Biilowsvej 27'
1870 Kbh. V. Tlf. (01) 354544. Husk
at opgive evt. formodet dØdsårsag,
findested og dato.

i
Hergelgraven blev tilkastet
marts 1971, og der er bortset fra
den dØde gralvling ned de meget lave
giftkoncentrationer,
ikke siden bIevet fundet døile ilyr i området.

1. Ved fund af formodede giftæg
(små hul1er i æggeskallen), henkastede ærter (specielt om foråret, for
at værne markerne rnod trækkende
ringduer, ud1ægger nogle lan&nænd
ti-l tider forgiftede ærter - hvorimod ærter om efteråret i reglen er
udlagt rned henblik på den lovlige
iluejagt), kan disse fund indl"everes
til nærmeste MiljØ og Levnedsmiililelkontrol (se telefonbogen) .

For en sikkerheds skyld har man
i juni 19?l undersøgt nogle aborrer,
fanget i en nærliggende sø med forbindelse til mergelgraven. Der kunne
ikke konstateres giftkoncentrationer

3. Ved fund af syge eller døende dyr
og fugle, indleveres disse hos en
dyrlæge. Såfrent dyrlægen mener at
dyrets tilstand kan skyldes:
a. Anskydning (undersØg artens jagttider) .
b. Mlstanke om forgiftning (dyret

i3

bør da obduceres)
4. I afle ovennævnte tilfælde, sikrer man sig, at man får til-sendt en
undersøgelsesrapport til brug ved en
eventuel po1 j-tianmeldelse.
5. Har man mistanke om at fundet er
forgiftet,
bør man undersØge hel-e
området for syge/dQdende dyr, æ9,
ærter o.Iign.., Får man derved bekræftet sin mistanke, ,anmeldes sagen straks.
6. B1iver der ved unders@gelsen
fastslået, at det indsendte er bleanmeldes sagen straks
vet forgiftet,
ti1 politiet i det område hvor funÅo*

ar

ninr#

7. Henkastning af giftaffald
fes efter Kemikalieloven.

straf-

8. Udlægning af gift med henblik
jagt, straffes efter jagtloven.

På

9. Se iøvrigt artiklen "DØdbringendw
hØnseæg" i Søravnen 2-81.
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seret i oplysninger om såvel nye,
som gamle giftsager og viI desuden
d6rna
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PROJEKT STATUS 1982.84-.
Et nyt DoF-projekt løber af stablen i år. Projektet, der har fået
Økonomisk tilskud fra EP-kommissionen, omfatter to hoveddeLe:
1. OptæJ-linger af ynglende og rastende fugle på ca. 50 af de såkaldte
EF-l-okal-iteter i Danmark. For Århus
amt er der bl.a. udpeget 3 lokaliteter, nemlig Mossø + lj.dt af Gudenåen, Mariager Fjords udIøb (sydIige
del) oq Kvsinq Fiord.
2. ÅrIige bestandsopgørelser af en
række fåtallige og truede arter. En
stor del af disse arter yngler ikke
i Århus amt og flere af arterne vil
blive optalt af specielle grupper.
For Århus amt har det især stor betydning at få oplysninger om ynglefund (sommeriagttagelser) af Rørhøg,
Rød Glente, Sortspætte og Høgesanger-

Projektlederen er Tommy Dybbro
og Uffe GjØI SØrensen. I alle landets amter er der udpeget en amtskoordinator og for Århus amt er det

Af andre arter, der optæIles i
perioden 1982-84 er Stork, Hedeh/q,
HjejIe, Sandterne og Sortterne.

Engdalsvej

underteqnede.

Efter denne orientering er det
mit håb, at alle der besøger de 3
lokaliteter i f982, 83 og 84 samt
har eller måske vi1 få oplysninger
om nævnte udvalgte arter og ikke
mindst'Rør}j'øg fra amtet, vil sende
disse til undertegnede senest 15.I2.
i de enkelte år. Ønsker man at deltage i projektet som mere "fast" optæIler ved Mossø, Mariager Fjord og
Kysing Fjord hører jeg meget gerne
nærmere. Jørgen Terp Laursen
67A

8220 Brabrand

Trf .

261296 .
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plastikringen kan med teleskop afIæses på'afstande op til 2000 meter.
Englænderne skønner at der er me1l-em 550 og 650 af de mærkede Pibesvaner i live, hvilket svarer tj-l
ar 5? af den vesteuropæiske bestand
er mærket. Ti1 trods for dette var
der indtil 198'l kun aflæst 5 Pibesvaner i Danmark.

Opråb !

Pibesvaner.
Pibesvanen hører til

Vesteuro<iels fordi be-

pas truede arter,
standen kun er på cirka 10000 individer, dets fordi denne lifle bestand i vinterhalvåret er koncentreret i nogle få områder, som ez:
af vital betydning for arten. I
Danmark findes nogle af disse områ^ar

i \76q+i\'l
vuJeJl

I ån.i - qåmt

rred Ti s-

på Sjæl1and. Disse steder optræder Pibesvanerne fra midt i oktober +-il" midt i december og i- martsapriI, afhængig af vinterens strenghed. Resten af vinteren tilbringes
i Holland, England og Irland, mens
yngleområderne findes langs Ruslands ishavskyst.
s@

Vor viden om Pibesvanernes Yngleforhold er næsten lig nuI, og
vor viden om dem i vinterhalvåret
er også meget.begrænset. De mest
detaljerede undersØgelser er udført
af englænderne, men hovedParten af
disse undersØgel"ser er foretaget
under ret unaturlige forhold, i reservatet trvor fuglene i hØj grad
holdes til og l-ever af kunstig fodI disse reservater er der si-

den 1960 ringmærket over 1300 Pibesvaner. Mærkningen består af en metalring på det ene ben og en farvetgraveret plastikring på clet andet.

r november 1981 arrangerede
Zoologisk Museum en ekspedition til
Vestjylland for at finde ud af om
der blandt de vestjyske Pibesvaner
virkelig forekommer så mange mærkede fugle. Af de cirka 2000 Pibesvaner, som blev set i løbet af 3 dadp - \/år dct mrr'l i ot at kontrollere
benene på 3-500. På disse blev der
aflæst 13 ringe, mens yderligere
nogle få ringe blev set uden at det
lykkedes at aflæse dem. Dette svarer til at 3-5? af de vestjyske Pibesvaner er mærkede.
Når der hidtil kun er aflæst
så få ringe i Danmark, inå det
skyldes, at kun få er opmærksomme
på at der forekommer mærkede fugle
og at de danske hal-sbåndsringmærkninger af Knop- og Sangsvaner har
afledt opmærksomheden på Pibesvanernes fodringe.
Vi opfordrer alle, som har muliqhed for det, til at være oPmærksomme på disse ringe. Normalt er
det fettest at afl-æse dem fra en
l-.i I
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de ringens farve, tekst og Placerina nå hnlire el lcr venstre ben er
af betydning. Iøvrigt er vi også
interesseret i oplysninger om f19kstørrelser, kuldstørrelser, hvor
stor en del af flokken der er unger, hvad det er fuglene fouragerer på, samt om der er landmænd som klager over markskader.
Vi er naturl"igvis stadig interesseret i tilsvarende oplysninger om Knopsvaner og i særdeleshed
om Sangsvaner. Iivem aflæser den
første islandske Sangsvane i Danmark Den første er allerede aflæst
i Norge! Send oplysningerne til
Ringmærkningen

Zoologisk Museum
Universitetsparken
2100 Kdbenhavn

Ø.
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Nyt tra felten

Den

9.6, er der set

Tinksmed

i

Østerby Mose. Ris Plantage v. Gudenåen kunne den 12.5 byde på 4 Skovhornuqler oS I -ry-!g|g han. Den 20.6

kI. 12.25 trak en juv. Aftenfalk

mod øst ved Pindsmølle. Den 6.6 kunne man se 12 gy9!-ggJ.1!g-E ved Moes-

gård Strand, og 4 dage senere, den
10.6 var der 2. sorthalsede Lappedykkere i Brabrand Sø. Den 27.6 og
29.6 bød. Århus havn på I Bierqand
han og 5-5 Dværqterner. Senere, den
10.7 kunne man se 15 .Plgfqterner,
Bierqand han, -Ll-&g!S!æ 2 samme
sted. 49 skarver ved stubbe sø den
t5.8. oenTBl ,-1 hun Blåhals fra
Brabrand 28.8, 3 syd@kende
Traner ved Randers Fjords ud1db.
Ult. august, kunne man yderligere se IsI. Ryle 2, Eid]"lite
1,
r'ruaaerr rEE-ETTiae rl *;;-E"na1Øber I juv. og Husw|5],E-t iså! ved
Århus havn. Hvornår er den sidste
Murseiler set i år?. Nosen senere
1

6?TenJr.el

ne har flere gange brugt tårnet, og
der foreligger flere dage med mere
end 1 bes@g.
Gråstrubet Lappedvkker, 2 den
7.4 og den I9.4. Skarv er set den
13.4, 16.4 og 19.5, aIIe dage med I
ex. Den 9.4 og den 14.4 er der set
henholdsvis 2 og I Gråqås. Krikand
har været almindelig, max..Qg:n I7.4
med 75 stk. Atlinqand er set to qange, I han og hun den 15.4 og den
I9.4. &@4,
t han den l4i4 og 2
hanner den 20.4. Den I5.4, I han
Pibeand. Skeand 2 hun og 2 han den
16.4. St. Skallelsuqer den 12.4 oq
den tsl?l-Rørhøg er set jævnligt i perioden. Således I han den 8.4, I0.4,
12.4, 13.4,15.4,17.4,
9.5, ]0.5.
t han og hun den 16.4, I4.5 oq 16.5.
Den 22.4 t hun, den 4.5 2 hunner.
Tårnf alk o9 Uus_yå-æ set et par gange.

L1. Præstekrave, 2 den 15 og 16.
6 stk. den 18.4. Den I9.5
.@.,
Sortterner.

BRABRAND SØ;

TARNET.

vi har nu fået ordnet de mange
IØse sider fra notesbogen, der Iå
spredt ud over det hele. Oplysningerne er fra perioden den 7.4 til
den 19.5 og ultimo august. Tårnet
har i den første periode været besØgt 30 dage ud af 45 mullge. Skoler-

Endvidere har der været en lil1e konkurrence om hvem der så årets

første Landsvale. fngen tidligere

end 25.3?

Ultiomo august: cråstrubet Lappedykker l, Skarv ro,.@lt
Spidsand 3, Pibeand 3, Rørhøq 5, ELskeørn l, Hvidklire 2, Mudderklire
2, Sg-gqgæ 2 og Fiordterne 14.
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Efterå rskalender.
Af redaktionen.
Dette er ikke nogen ny ide
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fugletræk, Skarver, dykænder, lom-

Sø.

Ænder, Rørhøg, Storspove, Svale-,
Lerne.

i kl,
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L1. Lappedykker, ænder, Sortklire,
Hvidklire, Mudderklire, Svafeklire,
Tinksmed, A1m.-, Dværg-, TemmincksIslandsk- og Krumnæbbet Ry1e.
Hvid- og Sortklire,

hni

Send redaktionen et par linier

NOVEMBER

ST6EEpove, Hjejle,

lStubbe

id ia

potentiefl-e lokaliteLer. Der er sikkert mange spændende fuglesteder,
dcr ikke er medtaqet. Vi håber imidon

for
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OKTOBER.

Brabrand

S:ml-

Le side en lokalitet.soversigt

Sangsvaner, St. og L1. SkalIesluger,
L1. Lappedykker, almindelige svømmeænder og dykænder, Hjejler, sene vadere og rovfugle.

Salten LanqsØ/MossØ.
Alnindelige svømmeænder, lappedykkere, St. Ska1lesluger, rastend.e rov-

Tinksmed, Hav-

Sø.

;;;%;;--ffirrr,rn

r

Stubbe

a

isalten Langsø/Mossø.
FiskeØrn)
i@l-.a.
i_
iGenerelt er der rastende rovfugle
lved de fleste'sØer.

SØ.

Dykænder, lappedykkere, St. Skal1esluger, Musvåge, Spurveh@g, Tårnfalk
.

Brabrand Sø.
Lappedykkere, dykænder, St. Skallesluger, Musvåge, Spurvehøg og Tårn-

NOVEMBER.

fa1k.

Marj-ager Fjord.

DECEMBER.

sluger.

Generelt gæ1der der det
som for november måned.

Alrø.
Ri6lEvaner, Grågæs, Knortegæs, dykænder og svømneænder, St. Skallesluger,
HjejIe, Strandhjejle og sene vadere.

Århus Å/Giber Å.
Isfugl, Vandstær, Bjergvipstjert,
Musvåge, Fjeldvåge, Spurvehøg, Due-

Knop- og Sangsvaner, Knortegæs (lysog mørkbuget), ænder og St. Ska1le-

samme

høq, diverse mejser og småfugle.
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2
3
4
5
5
7
I
I
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11
L2
13

Ajstnup bugt..
!4ariager Fjord.

SPd,ring: :Kær.
.Gruncl ltsj,ord.

Korgstrund,

BjerreErav
Fus.sinqd.

!kca€..

Dystrup-Ratctea sø.

Gjerrild

Fornes.

Naderskov.

Grenrå Pl-ånLage

EjorhoJ.rn titose.

Stubbe Sd-

tr-al X,anEe SP.

15

lolloke

.Skov-

16 Øre,
17 ]EeEtr.J]p VigI-'8

l{estetlaven.

2,0

l$rkp lhr-

l9

Dågrstrlrp }lose.

2L $,@yEård Sd.
22 Brabranld Sø.
23 "Xåstnrp SP.

27 Tornsbjerg Skov-

28 Skanderborg

Sø.

29 Sorte SølLi-lle
30

Jvlossø.

31 Klostermøf,Ie.
32 Salten Langsø.
33 llov RØn34 Sdby Rev35 Spli.dlholrn.

35 triorsekær 37 Kalsernade Rev.
25 Kysi:rq rjoril.
38 Alrø pol-der,
25 ldrdll€v/ørting Mose. 39 Stavnsfjord.
24 ,c-iber

å.

Sø.
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STORT & småt
EN SOLSTRALEHISTORIE.

TlRSDAGSMøDERNE.
Som forholdsvis nyt medlem i
foreningen har jeg med interesse
fulgt tirsdagsmøderne på Viborgvej.
For at få det bedst mulige ud af
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grafer til ære, at de vif fevere
billeder. Det skal dog ikke afskrække ikke-fotokyndige i at lave er
foredrag.

Den 6. april

rf 1-anf rrr nå Fraderi

var vi på en liJle
keLricro

Pl rtdqe-

Iig hørte vi et skarpt skrig og kiklzaÅa

an

Då

a+

h,rc+rn
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an

rFårn-

falk hun og hannen kredsede omkringf
hende, Det var tilsyneladende ham
der skreg.
Vi gik tættere på og da vi igen
så dem var de tilsyneladende ved at
parre sig. Hannen begyndte at skrige
igen og fløj derefter væk, mens hunnan

lnÅ

cic

f:lÅa

nod

frå

f^då+

glideflugt forsvinde ind i et hul^d i
husets mur.

i

Nu hvor eksamenslæsningen er
overstået, har vi igen tid og overkussioner, der ikke kommer mødet ved, skud til- at se til Tårnfalkene. Det
var derfor med stor spænding vi en
det giver en pinlig stemning.
riÅlia
miÅ+ i irrni
nprmodp
3. Ligeledes undgå emner hvor kun
os redhullet. Og hvilket dejligt
indviede kan deltage.
syn mødte os! 7 Tårnfalke sad for4. Det er uheldiqt at en foreskellige steder på bygningen. På
dragsholder på forhånd tror'der kun
toppen af taget sad hannen, som
komner 2-3 tilhører til hans/hendes
straks opdagede os' hvilket han tilforedrag 09 derfor ikke er ordentlig
kendegav med et skrig, der dog lkke
forberedt.
5. Der bør ti] hvert møde være mulig- nårri rkedc frmi I i ens adfærd. Hunnen
hed for at kØbe ø1 og vand' det glip- var i færd med at kravle op af tagpeoe rrdt a roraret.
et, skarpt forfulgt af en næsten
flyvefærdig unge, der Øjensynlig men6. Forskellige møder bØr holdes på
f nrclzal
I i d6 f i Åqnrrnlrf
ar
daf
rrar
i kte at have middagsmaden til gode.
I tagrenden sad endnu to næsten flyke tilfælået ved sæsonens lysbilledeshow, hvor der sidel@bende var bestv- vefærdige unger og betragtede os med
de dejligste store kulsorte øjne,
relsesmøde.
mens de to mindste unger, der endnu
Jeg håber ovennævnte punkter
sad i redehullet, ikke fØIte sig
hl i rror f eco{- l- i I of +orro+n i na
\/i
helt trykke ved vores tilstedeværelse, trods en afstand på ca. 20 m.
vil jo gerne ses en gang imelfem,
og hvad er så bedre end et velfungI skrivende stund er familien
erende møde, hvor aIle deltagere er
på lige fod.
stadig i området, men ungerne sidder ikke Iængere sanmen nær reden,
de øver sig j. flyvninqens kunst, som
Steen Grønning.
brinqer dem i mere e.ller mindre tilfældig re.tning.
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For os er foråret blevet en smur.igere ved at opleve, at der også
andre fugl-e end Alliker og duer,
der kan tilpasse sig storbyernes mi1Helle Mousing & Steen Grønning.
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tv., 8000 Århus C. T1f. 124I51.
Henning Ettrup, Trygvej 5, 8230

Åbyhøj. rlf.

R6cfrrTal

c6n

AVI S -GRUPPEN

.
\a

f-iactrrr6l

eah

SØRAVNEN.

Jean Rasmussen. Se bestyreJ-sen.
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REDEKAS SEGRUPP EN .

Per DeIphin, Næringen 90,82.1C
Risskov.'I]rf.. 212975,
S}lÅPUGLEGRUPPEN .

Lars Hanser,, Bakkegårdsvej 21,
8240 Risskov.
ROVFUGLEGRUPPEN .

Kontaktpersoner

Ole Frimer, Schleppegrellsgade i7,
8000 Århus C. T1f. 134735.
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TIL DOF-ÅRHUS.
Niels Ågård. Se bestyrelsen.
KONTAKT

Jesper Madsen, Skovvangsve) 2L4,
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Altid tæt på med
en

@kikkertl

r KOWA PRISMEKIKKERTER r
Når De køber en KOWA prismekikkert

rl få noget af det bedste
optik der fremstilles i Japan i dag.
KOWA leveres i 6 forskellige storrelser
som er velegnet til hvert sit formå|.
er

De srkker på

9 x 35 Til bjergfolk o.l. samt

all'round.
1O

Fælles

x 50 Til fuglestudier hele
døgnet samt lagt.

lor alle KOWA kikkerter er at det

er helstøbte

letvægtsmodeller {magnesium) 09 at de har BaK-4 prismer med masser af lys og oplosningsevne.

. KOWA SPOTTINGSCOPE r
Den populære udsiglskikkerr

KOWA leveres rned udskifteligt okular,
l5x eller 25x. hvilke, med et kameraobjektiv på 50mm, giver henholdsvis 750mm

og 1 250mm brændvidde.
lvled så store brændvidder kan det være
vanskeligt at undgå rystelser. Det anbefales dertor at anvende kabeludløser samt

et godt, solidt stativ.
Priser:

25v6O

TS?

1244

25x60

TS1

17 42.

.25x.40r

Lose okularer:
60' oS 1O5x

Priser:

Flg. kikkenei
lagor for€s:
KOWA 2'oier,
KOWA 1'oier,
Zeiss Jonå o9
Mirador.

DE4 OPTIKERE

KOWA

60mm spottingscope, er udstyret med så
fin optik. at den, ved hiælp af en adapter,
kan anvendes som teleobiektiv for spejlreflekskameraer med aut. objektrv.

Med

kr.249,.

et KOWA 3pottingscope kan De be-

tragte meget fierne obiekter som om Oe
selv var til3tede ganske få meter ff|.
Ydermere kan De faslholde rituationen
ved at påmontere Deres kamera, og tå se
nere gang på gang oplare iagtagel$n 3om
i ro og mag hjemme.
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