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Ornithologisk Foren

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

Foreningens formål er at fremme
kendskabet til
09 interessen for
fugle og at virke til
beskyttelse
først og freNnest af den danske fugIefauna. Dette formål søges fremmet
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 , Vesterbrogade 140, 1640 København V, tlf.
( 0f ) 31 81 06. Det ordinære kontigent er 140 kr. pr. år , 90 kr. for
juniorrnedleruner ( under 18 år )
og
(over 67 årl- og 45 kr.
pensionister
for ekstraordinære medlenmer ( modtager ikke foreningens publikationer
men kan deltage i møder og ekskursioner )
Uedlenunerne modtager gratis Dansk
Ornithologisk Forenings Tidsskrift
(2-4 hefter pr. år), og bladet Fugle
(5 hefter pr. år), hvori meddelelser
om møder og ekskursioner bringes.

Lokalafdelingen i. Århus Amt står
for de 1oka1e arrangementer.Alle DOF
medlemmer kan frit
deltage i afdelingens nøder o9 ekskursioner.
Lokalafdelingen udgiver også bladet "SØravnen" 4 gange årligt i et
oplag på 700 eksernplarer. Bladet
sendes gratis ti1 alle DoF-medlenuner
i Århus Amt. Medlemmer udenfor amtet
kan tegne abonnement på bladet. Det
koster 20 kr. pr. år.
AIIe henvendelser sker til lokalafdelingens adresse: Dansk Ornithologisk Forenj-ng /.!Arhus Amt, Viborgve) 29, 8000 Århus C.

redaktion

jens kirkeby
jean rasmussen (ansv.
hans henrik h@j
karin wiirtz
allan'janniche
lars lund

)

tryk
huset
tegning

jens gregersen
ukendt, lol

foto
flemming christensen, forsiCe,
kaj halberg,101
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Forside: Sangsvane.
deadline søravnen L/83, l. feb.83
deadline søravnen 2/83, I. apr.83
deadline søravnen 3/83, L.- aug-83
Redaktionen modtager gerne indlæg,
billeder, tegninger osv. Disse kan
sendes til redaktionens kontaktperson (se adresseliste).
Tegni.nger skal være udført med sorte
streger. Artikler bør være skrevet
på maskine, med mindste linieafstand
og i spalter å 36 anslagT.
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LEDER.

Her mod årets slutning vil det
at se tilbage på året
der gik. Vi har i 1982 pmlagt en af
vore vigtigste aktiviteter,
nemlig
Søravnen, som nu udgives 4 oange årligt, for at gøre stoffet mere aktuelt. Vores fredningsudvalg arbejder
nu så godt som aldiig førl oer år
kommet mange indsi.gelser mod lokal-pfaner, der viI @de1ægge naturlokaliteter,
og en del øvrige miljØovergreb er anmeldt. Lokalet på Viborgvej benyttes mere end før. Der afl
holdes flere mØder, og mange mindre
udvalg bruger loka1et. BestyreLsen
vil gerne holde samme aktivitetsniveau fremover. {en i DOF sker der
også 6konomj.ske stramninger, som a1le andre steder i .samfundet.
være rimeligt

Ved DOF's repræsentantskabsmø-

de i november, blev en ny fordelingspolitik for tilskud ti1 lokalafdelingerne vedtaget. Kontigentet
vil næste år blive 150 Kr. Af foreningens kontigentindtægter vil 14t
fremover 9å til lokalafdelingerne,
og det budgetterede belØb næste år
vil blive ca. 135.000 kr., som så
skal fordeles til de enkelte lokalafdelinger. Det sker på f6lgende måde: Århus amt får forlods ZOOO tr
som tilskud ti1 huslejen på Viborgvej, dernæst skal 10E af resten qå
ti.l- en pulje, det bliver ca l:.050
kr, som så betrængte lokalafdelinger kan s@ge af. Af resten bliver 65
ligeligt mellem amterne og
! ael!
de
sidste 35t efter antal medlemmer.
Århus afdelingen fik ialt lG.000 kr.
TiI mØdet skulle hver lokalafdelinq

komme med et budget for L983. Vores
var på 25,200 kr, som er et skrabet budget. Formodede indtæqter i
1983, 16.000 kr + ander (3.t00 kr),
så lokalafdelingen får et underskuå
på 53000 kr, som besty16lsen allerede nu har ansøgt om at få dækket
fra den fæI1es pulje. Dækkes dette
underskud kan vi næste år holde samme aktivitetsniveau som i 19g2.

Ilvis vi ikke opnår den ansøqte
garanti for det budgetterede und6rskud, bliver vi i 1983 nØdt ti1 at
nedskære i lokal-afdelingens aktiviteter. Dvs. at vi for vores forventede indtægter på 19.900 kr kun kan
drive Viborgvej og trykke Søravnen
og udsende denne. De 2 aktiviteter
anser bestyrelsen for lokalafdelingens vigtigste aktiviteter.
Der udover bliver vi nødt til at stoppe økonomisk for fredningsudvalget, alle
møder på Naturhistorisk Museum, underskudsgarantien for alle større
ekskursioner og lokalrapporten, samt
vores PR arbejde.
Hvis lokalafdelingens medlemvitetsniveau næste år, er ovenstående årsagen. Vores økonomiske situation må gerne medf@re en reaktion
fra medlemmerne i form af gode ideer og j-nitiativer ti1 at øge indtægterne.
mer undrer sig over et ændret akti-

På bestyrelsens vegne

FlenuTuning Christensen.

Stavns Fjord, SamsØ.

Af Leif Brauer
Den 17. november L98l kour Over-

berørt af fredningen og dels som føl-

fredningsnævnets afgørelse i sågen om ge af at 56 af de berdrte ejere påklfredning af arealer ved Stavns Fjord agede afgprelsen skulle Overfredning-

i Samsø komune, Århus arnt.

snævnet træffe sin afgørelse.i

sagen.

Som nævnt.i indledningen kom
Eeræd koD afgørelsen i en fredningssag, der startede for adskillige Overfr:edningsnævnets afgØrelse den
17. november 1981.
år siden.
I Overfredningsnævnet var der
Efter det forberedende arbejde,
der varede i hvert fald 2-3 år nedla- enighed om at stavns Fjord området
gde Fredningsstyrelsen og Frednings- rulnner en usædvanlig stor koncentration af naturhistoriske værdier red
planudvalget for Århus amt den 15.
december 1977 påstand om -fredning af et enestående plante- og dyreliv og
er et af de få ornråder i Danmark, som
ialt ca. 1800 ha på SamsØ.
af denne grund har påkaldt sig international oprnærksornhed. Ornrådet har
Fornrålet rned fredningen skulle
gennem længere tid været genstand for
være oat sikre de vigtige natur-videnskabelige interesser, planlægnin- forskning. Området rumrner endvidere
gen af den rekreative anvendelse af
betydelige kulturhistoriske rrærdier
områderne i fremtiden, og endelig mu- og har store landskabelige kvalitelighederne for at få foretaget en nø- ter.
dvendig landskabspleje".
Ove rf redningsnævnet bernærke r
Fredningsnævnet.afsagde sin ken- også, at Stavns Fjord er et vådomdelse den 1. oktober 1980. Kendelsen råde af international betydning nåvnlig som levested for vandfugle, og at
fornålsparagraf lyder således :
'På baggrund.af de til området knyt- ornrådet derfor er registreret som
tede store naturvidenskabelige og re- " Rams ar-område " .
kreative interesser har fredningen
Med dette udgangspunkt tiltrædes
til hovedformål at bevare de forskdet, at området "undergives fredningningsnræssige rnulio-gheder i såvel nahen- sbestenunelser i rnedfdr af naturfredturhistorisk som kulturhistorisk
ningslovens kapitel III".
seende, at bevare det særprægede
landskab i dets nuværende tilstand og
Overf redningsnævnet formulerer
at give adgang til rekreativ udnytteT-se for almenheden af det fredede om- f redningskendelsens formålsparagraf
på en anden måde end fredningsnæwet:
råde i det omfang dette kan forenes
ned de to førstnævnte formål".
"Eredningens hovedformåI er at sikre,
at arealerne i og i nær tilknytning
tiI fjorden fortsat kan være genstand
Dels på grund af stdrrelsen af
de erstatninger, der skulle udbetales for naturvidenskabelig og kulturhisttil ejerne af de ejendorune, der blev orisk forskning, samt at fremrne be-

t5

Stavgsfjord,

set fra

luften

nod syd-

vedformål -at frenne beskyttelsen af
fuglelivet i onrådet" og for det anFredningen har tillige
det for- det (og ikke mindre betydningsfulde)
n€I, at den landskabelige karakter af skal offentlighedens forbedrede muliområdet opretholdes, og atder æd - gilreder for rekreativ udnyttelse af ..
respekt for fredningens hovedformål
området rrære betinget af at fuglene
gives offentligheden forbedrede muli- ikke forstyrres, såIedes at et af
gheder for rekreativ udnyttelse af
fredningcns hovedformåI: at beskytte
ørådetr fuglelivet i området, ikke bliver
ti]-sidesat.
For fuglevenner, d.er er interesserede i fuglebeskyttelsesprobil,err
Og hvordan vil Overfredningsnæver Overfredningsnevnets afgørelse ne- net så sikre, at forrnålene med fredget lmre -positiv end hvad der komr
ningen bliver opnået?
til udtryk i såvel den oprindelige
fredningspåstand som i Fredningsnæwnets kendelse.
Jo, som udgangspunkt fastslåes,
at det fredede onråde skal- bevares i
For det.første angives som hodets nuværende tilstand.
skyttelsen af fuglelivet

i området-

.\s

Dette uddybes nærmere rred regler
De gældende begrænsninger i
og pleje samt æn- færdsels- og opholdsretten i Stavns
dringer i terrænet, regler om bebyg- Fjord-ornrådet kan kort gengives såIegelse og vejarbejder samt regler om
des:
offentlig adgang.
1. Offentligheden har ikke adgang tiI
øer og holme i Stavns Fjord eller
Der fastsættes beste[unelser dels
til Besser Rev fra søsiden.
til forbedringer af den ret til færdsel og ophold i området, som tilkomperioden fra 1. april til 30.
ær alnrenheden ifølge almindelige re- 2. Ijuni
er færdsel og ophold forbudt
gler, og dels til begrænsning af den
på Besser Rev, et område ved Baralmindelige færdsels- og opholdsret.
nekold, Sværm og Hesselholm }lade.
I øvrigt er retten til færdsel
Forbedringerne i færdsels- og
og ophold overalt i området selvføIopholdsretten opnås væsentligst ved
gelig begrænset af reglerne i Naturat udlægge stier, parkeringspladser
fredningsloven. Predningskendelsen og
og opholdsarealer, hvor alrnenheden.
reservatbekendtgørelsen er indskrænkikke tidligere har kunnet færdes eI- ninger i de rettigheder, der er tiller opholde sig, men hvor risikoen
lagt "almenheden" i Naturfredningsfor forstyrrelser af fuglelivet ikke Ioven.
er alt for stor.
Sværm, der er en af holmene i
Fredningskende lsens begrænsnin- Stavns Fjord, er altså ikke omfattet
ger af færdsels- og opholdsretten er af total adgangsforbud, og man kan
senere suppleret med Landbrugsminibes@ge denne ho1m i perioden 1. juli
steriets'Bekendtgørelse
om Stavns
- 31. marts, hvis det ellers er lovFjord vildtreservat af 23- august
ligt i henhold til Naturfredningslo1982'.
ven.
om arealernes drift
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IfØIge Overf redningsnævnets
4. I et område mellem Hjortholm, Eskkendelse er det pålagt amtsrådet for
hoIm, Stenskov og Barnekold, samt
Århus amt at udarbejde et ordensregi et område omkring Langør er der
lement for offentlighedens færdsel og
et total- jagtforbud.
ophold i området og at føre tilsyn
med fredningsbestenmelsernes overhol- 5. Det er forbudt at udøve iaqt på
delse "ved en på Sams6 fastboende opetler på anden måde at omb;in;e,
synsmand"
indfange og forjage svømme- os vadefugle i perioden fra l. januar
Landbrugsministeriets reservatmed 31. august i den øvrige
lil "g
bekendtgørelse af 23/A I9B2 betvder
deI
af reservater.
en del ændringer af de hidtit qå1dencie regler for jagt på Stavns fjord.
' Efter min opfattelse betyder
båBekendtgørelsens hovedindhold
de Orrerfredningsnævnets kendelse oq
reservatbekendtgørelsen en ikke ubåStavns Fjord - mod Kattegat a-fgrænset tydelig forbedring af fuglenes vilkår
af en linie fra nordspidsen af Besser på Stavns Fjord og de tilgrænsende
Rev til det sydøstligste punkt på
landområder.
Lil1eøre Hage - er et vildtregervat,
hvor der gælder fØlgende særregler:
Forbedringerne skyldes første og
,
fremmest indskrænkningerne i færdselå
l. Ederfugl og sæ1 er totalfredede.
- og.opholdsretten.
2. Det er ikke titladt at @delægge
Dog er betingelserne for fuqlene
eLler indsamle æ9.
ikke blevet helt så gode som man kunne have håbet.
3. Det er forbudt at ud@ve jagt fra
motordrevet tatLØj.
Specielt skal det nævnes, at no-

qle af de nye stier er udlagt for nær være ræget betydelige landvindinger i
områder, der efter nin bedgmælse er sagen om at give fuglene riælig besårbareskyttelse oq tålelige leveVilkårPå nuværende tidspunkt er det
. Disse positive ting rEner jeg
ikke uuligt at få ændret de afgørels- opvejer de mindre positive.
er, der er truffet.
På Stavns Fjord er det ikke af
Hen man har da. lov at håbe, at
stor betydning orn jagten 9år incl l.
b€spgende i området vil tage rinslige september eller l. oktober, - når
hensyn til fuglene, så forstyrrelser
Ederfuglen er totalfredet.
til skade for fuglelivet bliver undgået.
Det altoverskyggende er om der
er mulighed for at håndhæve de skrevne - og rnåske i endnu højere grad, de
Jagt er et ømtåligt sltrgsnål.
uskrerme - regler for jagtud$velsen.
Den nye reservatbekendtgørelse
Den ene side af .sagen er reglerbetyder, at mulighederne for jagt bJ-- ne om jagtudtvelsen.. Den anden'er
iver udvidet på nogle områder og ind- hvordan man kan undgå forstyrrelsen
skr€tket på andre.
af fuglelivet, navnlig i yngleonråderne i de mst kritiske period.er.
Den rræsentligd indskr.Ekning som
fuglevennerne kan gIæde sig over er,
f,vad det sidste angår, er der
at EDERFgGLEN er bleret totalfredet.
foræntlig kun den mulighed, at alle AI'LE - holder sig r-ak i yng1etiden ^
I mdsat retning går, at den pr- fra Frts nåned til juli,/augrust.
jagrt
på Stavns Fjord er
riode, hvor
tilladt,
er blevet udvidet æd en nåltan kunne hav€ ønsket, at fredned. Pra l'982 er det ttltadt at udøve ningskendelsen (og i tilslutning
herjag.t 1>å Stavns Pjord allerede fra I. til, reservatbekendtgørelsen) var
septeder. fidligere
startede jagt- blevet rre restriktiv,
rc6 større
s.PsoDnen l- oktober.
begransninger af ophblds- og færdselsretten, end tilfældet blev.
Generelt set vuderer jeg de nye
regler son bedre end de tidligere gæ-.
Ikke nindst kunne man have Ønsldende.
ket sLg, at fredningen i h@jere grad
end jeg tror tilfældet vil blive, kuHvis blot reglerne vil kunne hå- nne begrænse det desværre ikke ualrnr
ndhæves, anser jeg Ederfuglens total- indelige misbrug af de rettigheder,
fredning, forbudet nod lptsrbådsjagt
der er tillagt
'alnenheden' gennen
og forbudet nod landgang på holmene
naturfredningslovens regler om færdi Stavns Fjord og Besser Rev for at
sels- og opholdsret-
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STOR TORNSKADE

ved brabrand sø.
Af Allan Janniche

Med denne artikel vil jeg gerne
fortælle lidt om den indsamling, jeg
startede i efteråret 1979, og hvordan
jeg forestiller
mig noget af materiaIet kan behandles. At jeg har udvalgt
netop denne art, Stor Tornskade, som
eksempel på behandlingen skyldes, at
det var overkommeligt at trække oplysningerne ud af det store materj.ale
som jeg nu er i besiddelse af. Desuden håber jeg naturligvis, at en sådan art.ikel vil give respons fra alle
de personer, der af den ene eller den
anden grund ikke har bidraget med materiale.

Jean Rasmussen takkes for kritik
af manusk.riptet samt råd og vejledning ved fremstillingen af figurer
og tabel1er.

I efteråret 1979 startede jer en
indsamling af alle oplysninger om fuglelivet i og omkring Brabrand sø.
Med alle oplysninger menes, alle originale dagbogsnotater, også de notater, der ligger til grund for tidligere offentliggjorte
artikler og unders@gelber. Meningen med denne indsamling har flere formå1. Et er, at
give det meget store materiale en
grundig og samlet behandling, så det
bliver muligt. at se variationerne i
fuglebestandene. Et andet må1 er at
konstatere, om der er en sammenhæng
mellem ændringer i fuglebestandene og
de m.iljØmæssige forandringer (fysiske
ændringer som f.eks. åforlægninger og
kemiske påvirkninger som f.eks. spildevandsudledning). Et tredie må1 er,
at skabe et referenceværk indenfor
amatørornitologien.

for af stor betydning, at alle som er
i besiddelse af materiale eller har
kendskab til en formodet ukendt kilde
(det kan være en person såvel som en
artikel) henvender sig til undertegnede snarrest muligt.
Den sanlede offentliggPrelse vil
i nogen grad afhænge af, hvornår materi.alet er indsamlet. Det skal forstås på den måde, at jeg stædigt fortsætter indtil jeg sk@nner, at tæt
ved 100t af de "bogførte" oplysninger
er indsamlet. I øjeblikket sorterer
jeg materialet artsvis, og når der
prøver
kommer nye oplysninger tif,
jeg hele tlden at fØre disse ajour.
For at undersøgelsen kan være aktuel,
indsamles materiale "up to date". Den
kontinuerte artssortering sliulle medføre, at den egentlige behandling kan
begynde i sarune stund a1le oplysninger er i hus.
BEHANDLING AF MATERIALET.

Artsvis er amterialet mcget uens
. De enkelte optælJ-ete har dog nogenlunde samme prioritering,
når d:r
skal tæIl-es op. Normalt optælles alle
arter indenfor grupperne: lappedykkere, Fiskehejre, andefugle, rovfugle,
vandhøns og vadefugle. Blandt de Øvrige.arter noteres aIIe sjæIdne. Derudover er det noget forskelligt,
hvad
der anses for interessant, hvis der i
det hel-e taget er noget!

For de fleste vandfugle forestijeg mig, at der opstilles et månedsmaksimum (største antal,/måned) og
et månedsgennemsnit (summeret antal
pr. måned/antal tælIinger pr. måned) .
Disse ta1 opstilles i en tabel for
hver art. Desuden fremstilles en 5/7dagskurve over hele materj-a1et, også
for hver art.
ller

Faktisk har jeg modtaget et meget stort material-e fra de knap 40
For en række sjæIdnere arter,
personer, som hidtil har bidraget med
oplysninger. Plen der mangler forhold- laves en figur der viser alle iagtsvis mange notater endnu. Det er der- tagefser af den pågæIdende art. Disse

figurer kan sarmnenholdes med optæIMeget sjælden
lingsaktiviteten,
som det er forsØgt i SjæIden
denne artikel omhandlende Stor Torn- Fåtallig
skade.
Ret almindelig
Almindelig
Hvordan hovedparten af spurveMeget almindelig
_
fuglene
skal behandles, ved jå9 endnu
ikke,
For en række arter vil det være
interessant at sannuenligne forekomsterne ved Brabrand SØ med forekornsterne i hele Århus amt_

I

2-5

par/individer

6-20

2l-50
51-f00
- 100

Par gæ1der for antallet af ynglepar
og individer gæIder for antal individer enten på træk, som oversomrende
eller overvintrende-

En registrering dækker L fugl/
_ Tilrettelæggelsen af behandlingen fglger
Dybbro 1978. xed hensyn til
dag, to registreringer 2 fugle/dag o.
hyppighed er der udarbejdet 6 fårske- s.v. Eks: 2l/II 3 Stor Tornskade
=
llige kategorier:
3 registreringer.

Figur I. Det samlede antal registreringer i S-dagsperioder af
Stor Tornskade (Lanius excubitor) ved Brarbrand Sø t96O-gI. Figuren forl@ber fra 30.6 til 29.6 det følgende år (se forklaring i teksten).

Figur 2. Iagttagelsernes fordeling på antallet af Stor Tornskade
(Lanius excubitor) ved Brabrantt Sø 1960-81. Figuren er delt ved
iagttagelser fra ankomsttidspunktet til 31.12 (venstre hatvdel) o9
fra 1.1 til afrejsetidspunktet (højre halvdel)

En iagttagelse dækker en arts
forekonst/dag. Eks: 2ll11 3 Stor
Tornskade = €n iagttagelse.

Det er langt fra alle forhold omkring indsamling-og behandling, som
kan beskrives her, nen det væsentligste er at fortælle, at indsamlingen
og bearbejdelsen skrider rinelig godt
fremad.

lled hensyn til den omtalte art
nå det fastslås, at dette er en forelØbig behandling, som muligvis vit
være .pndret noget i den endelige rapport.

ruessig træk- og vintergæst

tember-ult. april),

og uregel-

(ult.

sep-

meget sjæLden og

sporadisk somrtergæst.

Fra tiden !ør 1960 kendes kun dn
dateret iagttagelse, nernlig I skudt
6. naj 1p35, Årslev by nær ved Brabrand Sø. For perioden efter 1960 foreligger der daterede oplysninger om
arten fra årene mellern 1963 og 1977,
i hvilken periode arten er iagttaget
regelmæssigt. (årtigt). Hviid Nielsen
1964, nævner i en sammenstillinq for
årene l-959-64, citat: "Især talJtærk
i vinteren L963/64, da der en overgang var mindst 10", citat slut.
Udfra
dette er det rimeligt at antage, at
arten har optrådt regelrnæsssigt ved
Brabrand Sø i årene fra 1959 oq frem
til foråret 1977. Efter 1977 ei der
ingen iagttagrelser fra området.
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Stor Tornskades ankomst til Bra.
brand SØ om efteråret varierer fra
26.9 (I97O) tiI 15.12 (1963), med
middeldatoen 25.10. Afrejsen er for
ret konstant året ud. Her må det drede sæsonner, hvor der er iagttagelser ip qio om al- iiIi-rælt
:f
frrnlo
rdf6r
efter 3I.12 mellem I.2 (1969) oq 28.4 ^i- hFn\7i-fc
ol lpr
e l lnrado
hah('fts6r
vLrrI L Lsr
(1975) og med middeldatoen 29.3. nn
området som overvintringslokalitet.
enkelt gang er der truffet en fugl i
Efter nytår, i perioden fra januar
maj, nemlig 15.-16.5 1970
til begyndelsen af marts, er antallet
faldet noget, men holder sig på et
Figur 1 vj-ser det samlede antal
nogenlunde stabilt niveau. Dette nodaterede registreringer fordelt på 5- get Iave niveau må kunne sættes i redagsperioder for årene I960-81. Fiqu- Iation til vinterens tiltaqende streren viser en top i oktober, der månghed, så overvintrende fugle må udantages at starune fra et gennemtræk
vidde vinterterritoriet
p. gr. af
af fugle på vej mod sydligere overændrede forhold i området, f.eks. for
vintringsområder. I begyndelsen af
ringede fourageringsbetj.ngelser. Fra
novemlcer ses et fa1d, men det afløses mldten til slutningen af marts ses en
hurtigt af en ny top, der holder sig
lille top, der antyder et mindre gen-

-1
,u-L
Figur 3. .Antallet af observationsdage, iagttagelses- og registreringsprocent for Stor Tornskade (Lanius excubj-tor), ved Brabrand Sø 1960-31.
Den venstre y-akse viser antal-Iet af observationsdage den pågældende
sæson og er knyttet til blokdiagraF.met. Den højre y-akse viser de t- iagt
tagerses- (nederste kurve) ogregistreringsprocenterne (øverste kurve)
cg er knyttet ti1 kurverne. x er den gennemsnitrige registreringsprocen+- for a1le årene, 1960-81.
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Tabel 1. Stor Tornskade (Lanius excubitor) ved Brabrantl Sø 1960-81.
A: Årstal/sæson. For Stor Tornskade forlØber en sæson ved
Brabrand sø fra efterår til forår. B: Ankonst-afrbjsetidspunkt (iagttagelsesperiode). C: Antal iagttagelser fordelt
på 1.7-3I.12/I.L-30.6. D: Antal registreringer forclelt på
L.7-3L.I2/I'.1-30.6. E: Antal observationsdage i tiden 26.9
-28.4. F: Antal observationsdage/samlet antal dage i tiden
26.9-L. iagttagelsesdag. G: Antal observationsdage,/sanlet
antal dag den pågældende sæson. H: Antal observationsdage/
sånlet antal dage i tiden sidste iagttagelsesdag-28.4.

nemtræk nod ynglepladserne i Skandi-

navien. Fra månedsskiftet marts,/apriI
aftager antallet af Stor Tornskade,
men arten er truffet helt ti1 slutningen af april. I uraj ses den tidligere omtalte sommerforekomst.
Figur 2 viser iagttagel=ernes
fordeling på anta.I fugle. De 9 iagttagelser af 3 eller 4 fugle er føIge15.12 1963 (3r, 2I.1r 1970 (4),
22.rI r97O (31, 24.1r 1970 (3),
3.r2 I97O (3), 5.12 t9?0 (3),
6.12 r97O (4), r2.r 1971 (3), 09
3.4 1974 (3).
Der er betydelige årlige variationer i. Stor Tornskades forekomst.
Variationerne kunne tænkes at være et
resultat af flere forhold. Det kunne
f.eks. være betinget af ynglesucces,
ItIic nv.Aftur,tnrr
f6denængde, klima, undersøgelsesintensitet m.v. I tabel L, kolonnerne
?akeu*!
Plbfs
A, B, C og D er de årlige variationer
,U^ (tarr Tbv,rf (,"Jr
for artens forekomst vist for Derioden I950-8I. For at belyse om irariationerne skyldes ændringer i undersøgelsesintensiteten er tabel 1, kolonne E, F, G, H og figur 3 fremstillet.
på figur 3 viser det årlige antal obTabe1 l, kolonne E og blokdiagranmet
servationsdage indenfor yderdatoerne
(mellem 26.9 og 28.4) af Stor Tornskades forekomst. Det ses at der er meget stor forskel på antallet af observationsdage de enkelte sæsonner, men
at der efter sæsonnen 1964,/65 er et
rimeligt stort antal observationsdaqe
indenfor den samlede iagttagelsespe:
riode (mellem 26.9 oj 28.4). Undersøgelsesintensiteten må siges at -,ære
tilfredsstillende.
Gennemsnitlj_q er
der
foretaget mindst I besØg pr: 5--dagsperiode og området er besøgt ca.
hver 4. dag. Tabef 1, kolonne F angiver forholdet mellem antallet af
observationsdage og det samlede antal dage i tiden melLern den tidliqste
efterårsiagttagelse
(26.9 LglO) oå
den pågæIdende sæsons første efteiårsiagttagelse (tabel I, kolonne B).
Tabel- I, kolonne H beskriver forholdet mellem deir pågæIdende sæsons sidste forårsiagttagelse (tabe1 l, kolonne B) og dens seneste forårsiaqttagelse (28.4 I9'74). Disse to kol6nner,
F og H, er opstillet for at beskrive
aktiviteten i den mulige iagttagel-sesperiode (26.9-28.4). Tabel 2, kolonne G viser forholdet me1lem antallet
af observationsdage og det samlede
antal dage i den pågældende sæsons
iagttagelsesperiode.
Bv..alttr.^rl, ll

70
F:gur 4. Sæsonvariation hos Stor To:nskade (Lanius
excubitor) ved Brabrand Sø L963/ S4-I990,/81.Sæsonnen
'' )67 /68 er sat til
index l-00.

Artens hyppighed {antal) ses son sæson (bLokdiagram) også de t-vise
.-:standen mellem de to kurver på fig- fordelinger af de to forhold; antal
:: 3. Stigende afstand kan måske tages iagttagelser/antal- observationsdage
:rm et udtryk for, at særlig gunstige og antal registreringer,/antal obser:::tingelser er tilstede for arten, f. vationsdage. X er den gennemsnitlige
eks. stor fØdetilgang og at området registreringsprocent. Iagttagelsessåledes kan rumre et større antal fu- og registreringsprocenten kan tages
gle. Det kan også være en føl-ge af
som et måI for Stor Tornskades stedklimatiske ændringer, f.eks. tempera- fasthed i et træk- og overvintringstur, vandstand på engene, snedække område.
m.v. Disse forhold er endnu ikke undersøgt for Brabrand S/. Hindskes afstI denne forbindelse må artens
iagttagelseschance omtales. For Stor
anden serinod mellem kurverne, kan
det såIedes svare til en nedgang i
Tornskade er iagttagelseschancen ret
f/demængden, uden det dog betyder en høj p- 9r. af dens tilknytning til
kritisk forringelse. Dlrkker kurverne åbne landskaber ned spredt bevoksning
ned omkring linien X (den gennemsnit- 09 at den ynder at sidde ret højt tii
lige registreringsprocent), må det
vejrs. Føden søges ved anstandsjagt
svare til en balance mellem den tilg- eller ved på Tårnfalkenaner at ruse
ængelige f/depngde og Stor Tornskades over jorden. Det betyder at arten
f$debehov. rykker kurverne under lini- sjældent vil blive overset, hvis den
en x må den tilgængelige f/denrængde opholder sig i området.
wære på et så lavt niveau, at Stor
Tornskade må udvidde sit territorie
Fignrr 4 er freustillet for om
rræsentligt æd flere og langere four- muligt at kunne se to[F eller bundårageringsh\rægelser til følge og der- ene. Figuren dæl<ker sæsonnerne 1963,/
rcd mindsket iagttagelseschance.
64-198O/8L. For de 18 sæsonner det
drejer sig oD, er der firndet et gennencnit på 13.89 registreringer arPigur 3 indeholder foruden det
sæson. En norma1 sæqon vil wære den
sanlsfls antal observationsdage pr.
som ligger tattest ved dette tal.

LOVINDRING.

I de nye l-ove, DOF vedtog i efteråret
1981 ( LOVE for DANSK
ORNITOLOGISK FORENIIfc, vedtaget d. ll.september
1981, herefter

kaldet DOF-81 ), står bI-a.
: 'Hovedbestyrelsen
påser, at lokalafdelingens
vedtagter ikk€ strider
mod foreningens vedtægter.
Såfremt der er uoverensstemmelser mellem vedtægter vedtaget på
genetalforsanling
en lokatafdelings
og foreningens vedtægter,
( DOF-81,
er det foreningens vedtægter, der har gyldighed."
S I stk.3) .
For at inodegå juridiske
tovtrækkerier
på fremtidige
generalforsamlinger
foresLår lokalbestyrelsen
derfor,
at vi bringer
j.
lokalafdelingens
vedtægter
overensstemmelse med hovedforeningens
De neden for nævnte forslag til
lovændringer er således alIe
fots'/g på at klargtre
de bestemmelser, der allerede
formelt
iurialisk
.j1! galdende for vores lokalaf deI j-n9. Det handler altså ,
bedste overbevisning
ik*e - efter lokalbestyrelsens
- om nyhcder,
omend der i nogle tilfæ1de
er tale om et vist skøn.
p.b.v. Niels Aagaard.
Brugsanvisning
: Riy nidtersiden
ud . Du har nu det nye lovforslag på den ene side og diverse kommentarer på den anden.
Når/hvis aIle andringer bliver
vedtaget,
kan kommentarerne
du ejer ct
fjernes ned et raskt riv eller en saks, hvorefter
eksemplar af lokalafdelingens
vedtægter.
1) h er fjernet
i ornitol-ogisk
2l I'tb'" : Århu
medlemmer i selve Århus Amt.

Nu har lokalafdelingen

kun

3l FOr : forståelse ped hovedbestyrelsen (DOF-81, 5 B stk.2).
4) personlige er nyt (DoF-81, S fO stk.1).
5) over 18 år er nyt (DoF-81, S q stt-1). Det er en alm.indelig
regel, at alder for valgret og valgbarhed føIges ad.
6rPQr:3c,stk.l.
7) nyt afsnit (DoF-81, S fO stk.l).
8) FOr : VaIg
9, FOr : medlemmer.

lO) FOr : Bestyrelsen væIqer selv sin formand oq kasserer, samt
besteminer hvem der skal bekl
e andre verv der måtte være
behov for. (DOF-81, 5 I stk.4)
11) Før : generalforsanli
l2l f.Or : aflagger årlig inden udgangen af januar regnskab,
der revideres af en af hovedbestvrelsen
udDeqet revi-sor.
l3) FOr:
påbegyndt
14) Før :
15) Fgr :

repræsentantskab.
Der vælges I repræsentant for hvcr
lOO medlenmer, dog mindst 2. (DOF-81, $ 6 stk.l)januar (DOF-81, S I stk.6).
qgn 16. dag (sou 14)

16) nyt punkt (son 14)
l7l POr : bestyrelsens

kundcøres på indkaldelsen
(DOFnyt afsnit

t

nd i hænde inden t.december
de
(som 14)
eralforsamli.nqen.

stk.2 og stk.4

)

PINLTGT ! IIEGET PINLIGT ! !
llidt i trykningen
opdagede vi en nindre fejt i lederenI stedet for et underskud på 5300O kr skal der stå et under_
skuå på 5300 kr......trods
alt !
VTBEKLAGER .

S s.
Bestyrelsqn er .aDsvarlig
indsender inden 14 dage efter

over for hovedbestyrelsen
lokalafdelingens
ordinære

og

l2

gen

godkendte regnskaP til hovedbestyrelsenLokalafdel-lngens
regnskabsår er kalenderåret.
Lokalafdelingens
bestyrelse
vælger hvert år repræsentanter
tiL foreningens repræsentantskab.

IJ

S e'
generalforsamling
Lokalafdelingens
afholdes inden udgangen
af. februar nåned, og indvarsling
skal ske i foreningens
meddelelse, der nå være afleveret
tiI postvæsenet senest
3 uger fgr generalforsaElingen.
Indvarslingen
skal intleholde dagsorden med i hvert fald
fglgende punkter :
l. Valg af dirigent.
2. Beretning oD afdelingens
virksomhed i dct forløbne år.
3. Frenlaggelse af det reviderede årsregnskab til 9odkendelse efter,
på ct for
at dette har været frenlagt
medlenmerne tilgængeligt
sted i nindst 5 dagc
. 4. Evert andet år : frenlæggelse af kandidatljstc
til
bestyrelsesvalg.
5. Forslaq til
Iovandri
r.
6. Eventuel t

14
15

Forslag fra medlenner nå for at kunne gøres til gcnstand
17
for generalforsamlingsbeslutning
være !gj!y:g-lj!I_j__!glgs
ili
til kandidatcr
senest l4 dage fOr generalforsanlingen.Forslag
i hændc indcn
til bestyrelsen
skal dog blot være bestyrelsen
inoens start
vedtagelser på general forsamlingen
sker ved simpclt stcmtncflertalundtagen vedtægtsændringer,
hvortil
kræves nindst 2/l
af de afgivne stemmer. Afstemningen på generalforsamlingen
sk<'r
ved hånilsopræknin9, såfremt ikke skriftlig
afstcmning bcgærcs .rf
dirigenten
eller mindst lO nedlemmer.
generalforsamling
Ekstraordinær
kan afholdcs på foranlcclning
af bestyreLsen eller efter,
at skriftlig
begæring hcrom cr frcmsat
over for bestyrelsen
med angivel.se af emnet af mindst 10 Incdlcmnrc.r
Bestyrelsen er pligtig
til at lade en sådan gencralforsanlinr;;rfholde senest I uger efter,
at begæringen cr indgivct,
dog såIcdr,'s
at månederne juni, juli,
august og decembcr ikkc medrcgncs.
generalforsanlingsbeslutninger
Vigtigere
skal kundgørcs i
foreningens meddelelser.

S z.
'ro*ntIndneldelse
i foreningen kan ske ved hcnvcndclsc til
bestyrelse,
afdelingens
der mindst 1 gang månedligt vidcrcscndcr
indDeldelserne
til
foreningens kontor.
l|edleEskontingentet
indsendes tiI forcningen,
dcr rcfundcrr:r:
Iokalafdelingen
et beløb i henhoLd tiI det af repræscntantskal)ct
vedtagne foreningsbudget.
Overskud af arrangementcr afholdt af
lokalafdelingen
tilfalder
denne o9 indgår i dennes rcAnskab.

S e'
TiI lokalafdelingens
oplgsning kræves vedtagelse på en af
indkaldt
lokaL generalforsamling
ned 2/3
hovedbestyrelsen
majoritet
af de afgivne steEmer.

Vedtægter for Dansk Ornitologj-sk
for Århus Ant.

Forenings

Iokalafdeling

S t'
Lokalafdelingen
for Århus Amt omfatter
tilneldt
med adresse i Årnus ert.
Lokalafdelingens
hjemsted er i Århus.

alle

nedleDner

S z.
Lokalafdelingens
formåI er at varetage foreningens opgaver
på lokalt
plan, herunder at arrangere ekskursioner,
møder og
andre medlemsaktiviteter.
Endvidere bistår
lokalafdelingen
i
koordination
med hovedbestyrelsen
de lokale fredningsnyndigheder
ned sikring
af områdets fuglefauna og fugtelokaliteter.
Igvrigt
repræsenteres Iokalafdelingen
i forholdet
til nyndighederne af
hovedbestyrelsen,
Iigesom udadrettede aktiviteter
i det hele
-3
foregår i overensstemmelse med den linie,
der anlægges af
foreningens centrale,
styrende organer.

S 3.
ALIe foreningens medl-emner har adgang til
Iokalafdelingens
arrangenenter.
Valgbare til lokalafdelingens
bestyrelse
og stemmeret ved
generaJforsamling
afdelingens
og skriftlige
valg har dog kun
personlige medlemmer af lokalafdeLingen
over l-8 år. [edlemner,
aer :.tre tllhører
selvstændj-9e LokalafdellilEllTEn
aog i
tilfælde
af valg tilknyttes
lokalafdelingen
for Århus Ant,
jvf.
forsåvidt
de geografisk
naturligst
er knyttet
hertil,
f ore.ningens love S I stk. 1.
Lokalafdel
meddelelser -

ingens arrangementer

4,5

6

kundgøres i foreningens

Ss
Lokalafdelingen
ledes af en bestyrelse
på højst 9
medlemmer. valg tiL lokalafdeLingens
bestyrelse
og hovedbestyrelsen
sker samtidigt
hvert andet år. posterne besættes
for 4 år af gangen, såIedes at halvdelen er på valg hver gang.
Bestyrelsen vælges ved skriftlig
afstenning blandt lokalpersonlige
afdelingens
nedlemner, jvf. dog S 3 stk. 2.
Kandidater til bestyrelsen
af denne eIIer ved
opstilles
skriftlig
indstilling
fra mindst 1O stillere.
Såfremt der
ikke er flere kandj,dater end ledige pladser, betragtes
kandidatern"
og den skriftlige
afstemning bortfalder.
=68-.åfqt
Den Skriftlige
afsteEning skal være afsl,uttet
inden 8 uger
efter generalforsamlingen,
og resultatet
kundgøres i den først
efterføIgende
foreningsmeddelelse.
Bestyrelsen
fordeler
selv sine arbe dsområder inellen
10
sig- Bestyrelsen er berettiget
tiL it
æIde af v
ance
or
tiden inden næste va_!g at supplere sig ned et eller
flere
11
medlemmer

t5

1960: topår

L96O/6L

r96V62

L962/63
L963/61
L961/65

15.12-24.03
r1. 10:

27.tr-

196s/56
Le66/57
L957/58
L968/6e
L959/7O

L972/73
L973/71

L974/7s
197s/76

r976/77
1977 /78

L978/7e
1979/80
L980/8L
t 98L/82

09.12-12.03
27.L0-27.03
28.09-01.02

13/r4

26.09-27 .O3

30/32
64/80

08. lO-md.04

L7

12. 10-11.04

197O/7I
L97V72

-nd.04
06.10-19.04
03.l0-april
'12.10-11.04
22.10-05.04
1 7. l0-08 . 04
13. 10-3r.0 3
-08.04
02.11-05.04
o3.

l0-

03.11-21.04

s/5

28/-zo

49/-5t
28/30
14/L4

14/r4

06.10-19.04

03.1C-28.04
I2 . 10-11.04
20.l_0-05.04

17.10-08.04

Ls/L5
4/4
LL/L2

13. 10-3t_.0

3

-08.04
02.11-05.04

10,/11

3/s

6/6
3/3
4/4

03.

r0-

1965: topår

7/7

IL/TT

/r7

45/-s0
75/-80
43/ 47

L973: bundår
1974: topår

2r/27

r4/I4

15/rs
4/4

II/L2

1979: bundår

r0/rI

Tabel 2. Stor Tornskade (Lanius excuot-E.o' r Arnus amt rybu-U1.
A: Årstal,/sæson. For Stor Tornskade forløber en sæson i
'
Århus amt fra efterår til forår. B: Ankomst-afrejsetidspunkt (iagttagelsesperiode) i Århus amt exc1. Brabrand
Sd. C: Antal iagttagelser/anta1 registreringer i Århus
amt excl. Brabrand SØ. D: Ankomst-afrejsetidspunkt i Århus amt incl. Brabrand Sø. E: Antal iagttagelser/antal
regi-streringer i Århus amt inc1. Brabrand SØ. F: Topår og
bundår for Stor Tornskade ved Falsterbo, Skåne o9 Oltenby,
Oland (Ohlson 1981).

Snr?o,-ltr,aJr

urd er du1ril{

.-

f2*1 9,'[c,

:,Iormalsæsonnen er L967/68 med 14 reg-

istreringer, der sættes til index
100. Piline på figuren viser topeller bundår ved to svenske træksteder (se tabel 2). Som det ses er der
neget dårlig overensstemnelse melfem
disse og Brabrand Sø. Det er dog meget vanskeligt at sammenligme desiderede træksteder med en udpræget rastog overvintringslokalitet,
men man
kunne forncrde en vis afspejling af
populationen fra yngleområdet, over
træklokaliteterne ti1 overvintringsområdet. Det ser dog ud til, at 1okale forhold kan forvride billedet af
populationens størrel-se, hvis de betragtes isoleret. Ser man på tabel 3,
der er en sammenstilling for hele Århus amt, opnår man et andet billede,
der. stemmer bedre overens med de svenske resultater. Ved betragtninger
over forekomsten i Århus amt er der
også nogle problemer omkring undersøgelsesintensiteten. Der har dog været
en klar stigning i denne, således at
nedgangen der begynder rned sæsonnen
1975/75 er reel. For de to svenske
træksteder blev det absolutte br:ndår
1979, hvilket også frengår af tabel 3
var tilfældet i Århus amt.
' For at vende tilbage til Brabrand Sø, synes det dog nrærkeligt at arten helt forsvandt
ten helt er forsvundet efter foråret
1977. Ticlligere va.r ornrådet et ganske
godt Stor Tornskade-terræn. Der er

ikke sket ændringer af biotoperne, så
det er næppe her årsagerne til tilbagegangen ligger. En anden nuglighed
kunne være føIgende hypotese: få fugle - når kun de bbdste rast-. og vinterområder; mange fugle - når også de
mindre gode rast- og vinterområder.
Mod dette taler forholdet, nævnte af
Ohl,son 1981, hvor ringnrærkning har
vist, at fuglene flyver over potentielle opholdsområder, for hurtigt at
komme til
et bestemt overvintringsområde. Dette synes at tale for, at
artens forsvinden ved Brabrand SØ nå
sættes i forbindel-se ned tilbagegang
for en bestemt, afgrænset population.
Dette vil måske kunne be- e1ler afkræftes i forbindelse rred iagttagelser af arten i de konmende år. Sæsonnen I98L/82 tegner, så tidt videS,
til at blive en god sæson for Stor
Tornskade, men der er ingen rygter om
fugle ved Brabrand Sø.
AFRIJNDING.

Jeg håber Iæseren har fået et
indtryk af unders@gelsen og ei blevet
inspireret til at sende de oplysninger om fuglelivet, som de pågæIdende
rnåtte ligge inde rned. Skemaer til notaterne kan fås ved henvendeLse tit
undertegnede -

På forhånd tak!

AIlan Janniche
Langenæs Alle 72
8000 Århus C
rlf. 06 LI2I74
Litteratur:
Dybbro, T 1978: Oversigt over Danmarks fugle. København.
Hviid Nielsen, T 1954: Fuglelivet ved
Brabrand Sø. Dupp. rapport.
Ohlson, L 1981: Varfågel - Vår Fågelvår1d.
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Lokalrapporten 1982.
Af

RapportgruPPen

Det har naturligvis rapportgruppens interesse at alle iagttagelser j-ndsendes. Hvordan det så skal behandles og arkiveres
må blive et problem for de personer, som sidder i rapportgruppen.
Da det næppe er realistisk,
at vi kan få a1le iagttagelser
ind fra bidragsyderne, har vi udarbejdet en liste med 53 indsamlingsarter, om hvilke vi ønsker alIe enkelt-iagttagelser.
Foruden
at indsende alle enkelt-iagttagelserne af indsåmtingsarterne,
forventer vi alle. iagttagelser af Su-arterne og sjældne Østjyske
arter indsendt. fndsamlingsarterne er:
hq
Strandhj.ejle
Kj.rkeugle
"p
Gråstrubet
Lapp,edykker Hj.ejle
Ravn
Sorthalset Lappedykker .iEnkeltbekkasin
Halemejse
. Skovsneppe
Sangsvane
Vandstær
Grågås
Stor Regnspove
Misteldrossel
Knortegås
Li-1Ie Regnspove
Stenpikker
Krikand
Lille Robbersneppe Rødstjert
Spidsand
Sortklire
Sivsanger
Skeand
Islandsk RyIe
Skovsanger
B jergand
Dværgryte
Skærpiber
Fløjlsanal
Ternmincksryle
Bjergvipstjert
Sortand
Krumnæbbet Ryle
Gul Vipstjert
Fjeldvåge
Brushane
Silkehale
(tåddebbenet Musvåge)
Hvepsevåge
Fjordterne
Rødrygget Tornskade
Før})øS
Dværgterne
Stor Tornskade
B1å KærhPg
Ride
Gråsisken
Duehøg
Alkefugl sp.
Bjergirisk
Vandrikse
Huldue
Snespurv

AIle fØrste og sidste iagttagelser
man kan overkomrne.

af trækfugle. Herudover hvad

Når uraterialet indsendes er det vigtigt,
gslinier overholdes. Det er f@lgende:

at en række retnin-

I. Observationerne skal opf6res artsvis
2. Der må kun skrives på den ene side af papiret.
3- ved indsamlingsarterne skar alre enkelt-iagttagelser

indsendes.

4. Hver enkelt iagttagelse noteres i rækkef@lgen:
art, dato, antal, k/n, lokalitet;
bemærkninger, (atdersangivelser f/lger kalenderåret, se DOFT 74, L9BO pp. 89-90).
5. AlIe usædvanlige iagttagelser

vedlægges dokument.ation.

6. Ved iagttagelser af Su-arter samt iagttagelser af storke, Ørne,
glenter, Hedeh/g, Fiske/rn, falke (-Tårnfalk) og Trane noreres.
klokkeslet så præcist som muligt.
rndsendelsesfristen tir

1982-rapporten er senest l. februar 19g3.

HUSK SENEST
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FEBRUAR 1983.

LAVEN-NA|ROBI,
en biltur

s.det.

med problemer.

Af Kaj tfalberg
vort næste mål var min barndoms
vi forsøgte med piston seal end- serengeti Nationarpark. Alene nu en gang og listede så mod Kenyas
navnet indeholder magi. Prisen for at grimse. Det gik ned hiv og sving-. Grkorme ind var også temmelig magisk! ænsen var egåntlig lukket] nren i.oldeI.ten det var det absolut rrærd. Magen rne var nreget hjælpsontne og sørgede
til_koncert af dyr kan ikke ses andre for, at vi fik tittadetse til ai køre
steder i Verden- Zebraer, Gnuer og
g_ennem. Bilen artede sig nu nogenlt11_
Ttromson's Gazeller i tusindvis, Gira- åe, og vi vovede et besåg i Arfi;ii
ffer' -Topier, Ilyæner, Guld- og skabe- Nationarpark, lige nord'ior grænsen.
rak-sjakaler,
Kafferbøfler, vortesvin Her var åer .ængåer af dlr.oi tugte.
og en-rnængde andre dyr var aln-indeli- Brandt fugrgne benrærkede-s nøåryg6et
ge. så en familie Ørehunde ligge uden pelikan, F.øaoæuuet And, Kam-Bliåfrø.r",
for boet. Blandt fuglene kan nævnes: white-berlied co-away-bird, saddei_Struds, Karnpørn, Hvidhovedet Grib,
næbsstork,.[adada tbis, xaÅpisk præsSekretær, Kronvibe, plettet rriel,
tekrave, Tobåndet Ørkenløbei nea unge
Lirra-brystet Ellekrage, Hornravn, sant Kittlitzr præstekrave.
Et sted
Trefarvet Glansstær, Kori-Trappe,
holdt 5-6 biler i en klump, og en såGuldstrubet sandhøne m.fr.
dan forsannling er som regåi t6gn på,
Det berømre Nsoronsoro-krater ::nti;.:'"1"å$gå iåt,åå"3i;":T?n:"
drøm

kan kun besøges ned firehjulstrukket
yøretØj. Vi lejede en Landrover og
kørte rundt i krateret en halv * en
hel dag. Det er et eldorado for dyr
og fugle. Det var kælvningstid for
cnuerne, og vi så adskillige nyfØdte.
Løver var der nængder af, mage til
dovne dyr skal man lede længe efter.
vi så 5 sorte Næsehorn, deraf 4 på 6n
gang - irnponerende. I kratersøen spankurerede hundredetusindvis af Lirle
Flamingo rundt. set fra kraterranden
var kanten af søen ryserød næsten heIe vejen rundt, 2 dejlige Geparder lå
i et krat nær krateret, og her sås
cgså Eland, den største antilope i
Afrikavor gamie vw endnu en gang
-havdeD1
det skidt, kørte vi til Arusha
fcr at få'den kvikket lidt op. stemperringene var ved at være slidte, og
vi købte-noget piston. seal for at tætne dem lidt. Nu, mens vi var i byen,
sprang pludseligt et leje i generatoren - belejl-igt sted, trods alt.

vi virle gerne tirbage til serengeti ned en sundere bil, men nåede
kun til Lake Manyara! før det var gart igen- Det sted vil-vi i øvrigt nok
rcst huske for de utallige tse-tse-.
fluer. De stikker værre end klæg og
er i.kke til at slå ihjel.

nedlagt Gnu-ka1v og piskede med haren
, sikkert godt træi åt alle de glanende turister. Ganske vist var aåt et
meget srnukt dyr, nen jeg var alrigevel noget skuifet ovei åt se aet på
den mååe.

Med uendelig neget besvær fik vi
bilen til Nairobi, og stemperringene
blev skiftet, koblingskablåt strånunet
, ventilerne stil-let og andre ting.
Johnny forlod nu gruppen, og stefien
og jeg kØrte runat i-ån mån6a for at
se på dyr og fugle.

Første stop var Aberdare Nationalpark i bjergene nord for Nairobi.
Her havde vi den fornøjetse at opleve
, at benzinp'mpen strejkede et højst
ubelejligt lteå mellem-to bakker'itru_
sk pål a[. starteiån stadig ikke virkede). En nand kunne simpeithen ikke
skubbe lortet i gang opåd. neldigvis
fik vi efter et par-tirner selska6 af
nogle tyskere, som hjalp os.
Landskabet i Aberdare var meqet
smukt, mens dyre- og fuglelivet vår
ret sparsomt. vi så-br.å. scary Francolin, Hartraub's Turaco, cinnamonchested Beeeater og Hirl chat.

så satte vi kursen mod Meru Nationalpark. Landskabet her nordpå er
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halvprken ned merrgder af grenede
med utallige kulørte perler og anden
dourpalmer. Nu begrymclte adskillige
pynt.
nordlige patted'yr at dukke op, f.eks.
oryx' Girafgazelle og ltet-Giraf. r en
l,andskabeligt er sanburu harvørindhegning holdtes 5 Bredmulede elrer ken med en de1 klipper,.bevoksningen
Hvide t{æsehorn, iqrorteret fra sydaf- er meget sparsomt åkaciekrat.- Kun larika'-efter,a-t
havde ud- ngs floden uaso Nyiro, der danner gr\rybskytter
ryddgt den lokale
bestand. De var ef- ænse melrem samburu og Buffaro sprinterhånden tanrne som k@er og lod sig
gs Reserve, findes yppr-g vegetation
godnoctigt klappe. af deres vogter, der af bl.a. figentræer og åuom:parmer. r
var bevæbnet med riffel.
(senere har det tørre land vrimleåe det ired Gifajeg hørt, at nogre af disse dyr trods fgazerrer og oryxrer, desuden
sås to
bevogtningen er skudt af krybskytter) sjældne dyr,'Gråvy,s zebra og Lirte
Kudu. Grevy's Zebra er et meget truet
Blandt fuglene her kan nævnes - dyr, der ei Xun trogfe få tusinde t11SomåIi-Strutls (æd blå ben og hals), bage. De skydes af krybskytter, som
Gulharset Frankolin, Gribbe-perlehone forarbejder de smukke skind og særger
(særdeles flot fugl, Liechtensteints dem til turister. Tankeløse turistår
Sandh/ne, Sroad-billed Roller, Evid- udrydder de dyr, de selv kommer til
strubet Biæder, Trebåndet Præstekrave Østafrika for at se I
, Orangebuget Papeg/jer Mdnæbbet- Oksehakker på ciraf, og rnange flere.
Langs floden var der mange Imsarburu virdtreservat er opkaru. 3?tå3i'n:3"å":;:;".ii";;:]"fi;r:iii:.
efter en lokal sta're, samburuerne, var.overvejendå begrænset til floden.
et nomadefolk af hamitisk afstadring. Her sås br.a. Grøn skov-Hærfugr, squDe bor i små hytter, bygget af grenå are-tailed Drongo, Dværg- og xortrrårog græs, og vandrer rundt med deres et Ravn, Toppet Frankolin, xamp6rn og
kvæg. Kvinderne er malerisk pyntet
Kardinalspætte. r 6rkenlandet -var

Gribbe-Perf ahøne meget almindelig.

Turen gik nu over !4aralal til

Lake Baringo, hvor der var enkelte

FloCheste. I krattet både Kirk's og
cuentherrs Dik-Dik, små antiloper,
der kan kendes på deres lange snuder.
Vi havde fået anbefalet Lake
Bogoria, en saltsØ med varme kilder.
Ved søen holdt en kæmpeflok LiIIe FIsk@n sagde
amingo til, et forsigtigt
! mill. Morgen og aften kom flamingoerne op til kilderne for at drikke,
det varne vand generede dem tilsyneladende ikke. Dampen fra de varme klIder indhyllede fuglene og gav sceneriet et præg af urtid og skabelsesmystik.
Ved søen sås talrige

andre fugle
, f.eks. stor Flamingo, Kap-Krikand,
Brushane, Stylteløber, Danklire, Dværgryle m.f1. I Krattet ved søen var
der Klippegrævling foruden fugle som
Jacksonrs Næsehornsfugl, Smuk Solfugl
og DrArnaud's Barbet. Talrige Nyanza
Sejlere fløj over.
Vi havde også erfaret, at Lake
Nakuiu var dØd og færdig p.gr. af forr.rrening. Nysgerrigheden drev os deralligevel, og bortset fra ca.
2000 Stor Flamingo, nohle 100 Lille
Flamingo, 50 Skarver og 100 TopPet
Lappedykker var der ikke meget Iiv.
til

I kratlandet ved søen findes, bI.a. Uganda-Giraffer, en race, der er
neget truet i Kenya, og som indfanget
andetsteds
meget truet i Kenya, og som er ind-

fanget andetsteds og udsat her i området. De trives tilsyneladende. Der
er også Bohor Rørbuk, Defassa Vandbuk og Impalar. og vi iagttog en Busk
[kker, en lil1e antilope.

flæng kan nævnes: Hvidbuget Trappe,
Lapvibe, Purple crenadier, Black-andwhite-casqued Hornbil1, Paradisfluesnapper, Painted Snipe, Rosy-breasted
Longclavr, Stribet lsfugl, Yellow-mantl-ed widowbird m. fl .

Vort ophold her blev dog fotkortet lidt af den begyndende regrntid.
Bare en smule regn bevirkede I at jeep-sporene var så godt som umulige at
kØre på uden firehjulstræk. Vi havde
den store oplevelse, at lejerne i det
ene baghjul gik i stykker, men ved et
absolut lykketræf havde det stedlige
værksted et reservesæt liggende.
Lake Naivasha skuffede meget.Papyrusskovene er stort set borte, og

fuglelivet

er ikke synderlig rigt.

Der var ca. I00 Kanblishøne, Goliat-

hejre, Guhubbet And, Afrikansk Taffeland m.fI., og i krattene whitefronted Bee:eater, white-eyed Slaty
FLycatcher, Grey-backed Fiscal Shrike
m.m.

Turen gik nu tilbage til Nairobi
. Vi skulle have solgt diverse reservedele, benzindunke og andet, inden
vi fløj hjem. (Det er forbudt for turister at sælge biler i Kenya' og desuden var vor gamle spand ikke meget
værd). Fik solgt en del og havde også
tid til et smut ud i Nairobi Nationalpatk, hvor vi så dyr som Bushbuck,
E1and, Steinbok m.fl., og blandt fugIene Øregrib, B1å Glente, Malakit fsfugl, Hildebrandt's Stær o.a.
Da vi forlod parken for at bes@-

ge nogle venner i nærheden, gav bilen
pludselig en mærkelig lyd fra sig, og
det ene forhjul lagde sig ned. Fjed+
rene inde i forakslen var knækket, og
den inderste stang gled ud ned hjul

go det he1e. Vi fik dyret trukket tilbage til Nalrobi og afleveret hos
tolderne mod behørige stempler m.v.
Så gik turen tj.I Masai Mara, det Og nogle dage efter fLøj vi hjem. Det
store resertat i Syd-Kenya, der er en var sidst i marts.
nordlig forlængelse af Serengetti i
Nu bagefter, hvor alt bøvl og
Tanzania. Dyrelivet er stort set også
besvær er lidt på afstand, ville jeg
det samne. Vi iagttog store mængder
egentlig nødig have været foruden.
dyr, blandt de mere specielle arter
kan nævnes: Leopard 1, Sort Næsehorn Det gav turen kolorit, og man' følte,
3, LØve 30-40, Dværgdesmerdyr 4, Str- at de mange dyr og fugle var belØnibet Desmerdyr 2 flokke på hver ca.10 ningen for et hårdt slid. Jeg foretrækker absolut en tur med strabadser
, Oribi (antilope) 5, samt en Flodhest med nyf@dt unge.
09 glæder ligeligt fordelt, frem for
en af disse færdigsyede ture, hvor
Fuglelivet var særdeles rigt. I alt serveres på et sølvfad.

to

Qverst: Karyø;, Satruru (F1eming christensen)
Nederst: Landskab i Saduru vildtreservat.

Ja
|"

;::i3rsr

Vinterkalender.

Puglekalenderen har denne gang
ændret udseende, son vi håber vil
falde i læserens smag. Kalenderen er

opstillet efter fuglearterne, og ikke som tidligere efter lokaliteter.
vl har udvalgt en række typiske vintergæster og nogle af de tidligste
forårstrækgæster- Numrene udfor hver
art henviser til kortet, r€n nunereringen må ikke betragtes som fuldstændig, da arten også vil kunne

AIIT

Sortstrubet Ilom
Rødstrubet Iom
Lille Lappedykker
Sangsvane

Bjergand

gavlit
Sortand
FlOjlsand
Stor Skallesluger
!ille Skallesluger

Aavørn
Xongeørn

Fjeldvåge

B1å Kærh/g
)uehøg

Vibe

Dobbeltbekkasin
Stor Regnspove
Lille Kobbersneppe

træffes på andre lokaliteter.

De her

nævnte skulle dog være de mest sikre

træffesteder.
T betyder : ses forbitrækkende.
O betyder : ustadig eller vanskelig
at iagttage.
Vi hører gerne læserens mening
om fuglekalenderens nye udseenCe.
God forn@jelse med fuglekiggeriet i
vinteren 1982/83.

IOKALITET

: T10.
: T1O.
:5,22,25,30r31.
z I,2,3,13, (1?) ,22r30,32, (38,39).
: 3,T10,33,34,38, (39).
: Tl0, (33,34,39).
: 3,T10,I6,33,34,36-39.
: 3rT10,16,33,34,36-39.
: (I),8,13,14, (17,19),2O, (2Ir,22,25,28,30-32,36,3g-40.
: 25, (30,31).
: (13,32) .
: (I3).
: I,2,3r6,7,8,J-3,I'7 r22,27,30,32,4I,42.
: I 12,4,6,16 rI7,25,39.
z 7,8,9,I3,I4,24,27,32,4L, 42.
: kornrner i marts: L,2 ,3,TIO ,L7 ,Z2 rZ5 ,33-39 .
: kan overvintre: 22,25,38.
: komner i marts: 3r25,3G-39.
: komner i marts: 36-39.

: kan overvintre: L ,2 ,3 ,LO ,I7 ,39 ,39 ; kornmer i marts .
: kan Ovrevintre: I12,3,IOr17,38r39; komner i marts.
Klyde
: kommer i marts: L,2,25,33-39.
Splitterne
| : komnrer i marts: 3 rT10 ,1,6 ,I7 ,33-39.
Alkefugle (alt og Lomvie) : flest i dec.-jan.:
T10.
Skovhornugile
z 22.
Isfugl
z 7r(24r,3I,32,4L,42.
Grdnspætte
: 7,8,9,I1,13,14,L5 ;L8,2J-r24,27,32,4I,42.
Toplærke
: i de fleste større byer,4o.
Ealemejse
: 6,7,8,9 r11,12-16 r18,2J.-24,2'1 ,3L,32,41 r42.
Vandstær
z 7,24,31 r4I ,42.
Sangdrossel
: konupr i marts: alle skoverparker og haver.
Gransanger
: koruner i marts/april: 7,8r9,13,15,l.6r2l- ,22r4I ,42.
Engpiber
: L 12,3r10,17, (22,251,33-40.
Skærpiber
: I0, (17,33-40) .
Rødben

Almindelig Ryle

r03

i marts: på faktisk alle lokafj-teter.
7,24,3Lr4L,42.
ved invation ses den i de feleste byer.
7,8r9,I1,13,L6,22,23,24,2'?, 3L,32, 4I, 42.
L,2,3 rLo,L6,I7,25,33, 40.
'l

Hvid Vipstjert
Bjergvipstjert
Silkehale

kommer

Grønsisken

Bjergirisk
Gråsisken

Li1le

,8 ,9 ,1I, 13,14 ,16 ,22 ,23 ,24 ,2'7 ,3L ,32 ,4L ,42
3,9 ,L3 r2r,27 ,32.
7-9 ,rI, r3-15, r8,2I-24,27 ,29,30,32,4L,42.

Korsnæb

Kvækerfinke

I,2,3,LO, (16,l-7,25), 33-40.

Snespurv

Nye lokaliteter

40 Århus

Havn

til

vinterkalenderen:
41 Århus Å, Pinds

MøI1-e

42 Funder Å

.

over modtager Fugieplejestationerne
også dyr og fugle der allerede er oIF
privat pleje, idet organisataget i iDE
VILDE FUGLES NØDEJÆLP' af
tionen
erfaring ved, at private ofte ikke
har den fornødne baggrund for at kunne hjæIpe dyrene på en nåde, der vil
tjene dyrenes tarv bedst. I den forbindelse må det understreges. at det
ved lov er forbudt, at holde d'Yr i
fangenskab, sorn forekonurer vildtlevende i Danmark.

Opråb!
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DE VILDE FUGLES NODHJÆLP.
I tilknytning til "DE VILDE FUGLES NøDHJIELP' der er en samarbejdsorganisation rellem Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark og Dansk
Ornithologisk Forening, er der nu også oprettet Fugleplejestationer, der
frercver skal varetage pleje- og hjælpeopgaver i den }tidt- og østjyske
region.
Fugleplejestationerne har tiI
fornål at hjælpe vildtlevende dyr og
fugle, der af en eller anden grund er
'koret i nød og derfor ikke er i stand til at klare sig selv. Det vil typisk dreje sig om syge 09 tilskadekomre dyr og fugle, æn forår og somrEr er det hovedsagelig fugleunger
der er faldet ud af reden eller skdnnes forladt af deres forældre, Iigesom det i vinterhalvåret ofte er forfrosne og forkomre dyr og fugle Fugleplejestationerne modtager. Derud-'

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark har ned Falck - zonen
afsl-uttet en overenskomst, hvorefter
alle vildtlevende tilskadekosne eller
syge clyr gratis transporteres til
nærmeste dyrlæge eller plejestation.
Alle øvrige udgifter til dyrlæge, rekreation, genoptræning m.v. betales
af "DE VILDE FUGLES NøDHJÆLP".

I et forsøg på at klarlægge de
årsager, som hyppigt er nedvirkende
til at fuglene dræbes e1ler l-emlæstes
foretager ple jestationerne lØbende
registreringer af såvel dØde sonr tilskadekomne fugle. Det er derfor vigtigt, der
tigt, at der ved fremsendelsen af fuglene vedlægges oplysninger orn findested, dato, sannt den fornodede årsag
til fuglens tilskadekomst eller dpd.
Portoudgifter ved frencendelse af d6de fugle, vil på forlanqende blive '
refunderet.
Plejestationernes adresser er

følgende:

calten Fugleple jestation
v/ Bjør'] Holmskjold
Skyttehusvej 20
Skivholme, 8464 Galten
rrf. 06 - 954019
B jerringbro
Fugleple jestation
v/ uIIa Filskov
Hesselbækvej 12
Boskov, 8850 Bjerringbro

Tlf.

06 - 871508

Ilodtagerstation, der sender' dyrplejestationerne:

ene videre til

Dansk Dyreværn Århus Dyreinternate.t
Tingskowej 5, 8310 Tranbjerg J
Tlf. 06 - 290L37
ued venlig hilsen
"DE VILDE FUGLES NøDITJæLP.
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Nyt fra felten

Af Redaktionen
Lad os starte Ired opfordringen: "Hvem har set den sidste liturseiler i år?". Der meldes om et afkræftet eksemplar den 7.9 tangenæs
Aller'Å;hus. Senerer på et ikke nærmere angi-vet sted' den 15.9 ses endnu en fug1. og som det sidste bud
for dette efterår, Samsø, nærnere
bestemt ttesselholm, den 25.9, kl.
10.20. Nærnere kan vi vist ikke komme dette års 'rosin i pølseende"Mursej ler.

Til gengæld lader det til at
forårets dille, at se den første
Landsvale er blevet fulqt op her i
efteråret. Dog med den ændring, at
det nu drejer sig om årets sidste
eksemplar. Det starter den 13.I0 i
Holme, så følger Brabrand SØ med 10
ex. den 16.10 og samne dag ses et
ex. på træk ved Kysing Næs.24.I0 I
ex. Langå og endelig den 27.10 2 ex.
ved Mossø.
Hvad med Bvsvalen. Nogen senere end den 7.11, I ex. Århus Havn?

og endelig 83 Lille Lappedvkker. Desuden 1 ex. af Dværgiql-!. Isfuql, I
ex. d. i2.9 vea-g;;brand Sø-F-vestende.

Dejret Øhoved d. 3.I0, I-2 hun/
juv. B_lå_I(erhøg. I Kirkeuqle d. 15.
10 Mårslet. Stor Tornskade d. l-5-15.
l0 ved Kysing Næs, 1 ex. Horskær d.
23.10, Hesselholm, Samsø 1 ex. d.
24.L0 og atter den 25.10 og 26.10
ved henhofdsvis Kasted Mose og Viborqvej, Århus. Den 16.10, Kysing
Pjord I 2.K Dværqmåqe og I han Snespurv (den første?). l?.10 Lille
Korsnæb, 24 ex. Mårup Skov, Samsø.
Konkurrenceræset florerer, stor Skallesluqer d. I8.10 på Solbjerg Sø.
Strandskade, 1 ex. ved Al rø d. 23.10
Hesselholm, Samsø, Fjeldvåge d 2I.
10 2 ex. S og 4 ex. S d.24.I0. Kågsør, Samsø, I Mosehornuqle d. 2I.10
Under EF-optællinq d. 24.10 I Flaminqo. Århus Havn d. 30.10: Enkeltbekkasin 1, Dobbeltbekkasin 3, Bierqirisk ca. 400, Bj3gglgr}<g I ad., Snespurv 2 han + 2 hun,

Vi starter hvor vi sluttede.

Århus Havn, d. 21.8, Islandsk Ryle
3 og Sandløber I. Sanune sted d. 29.8
I juv. Dværqterne, d. 5.9, Hvidklire
3 og Sandløber l. Ult. septenber, l
nedskudt eksernplar af Bl-åvinqet And,

Mariager Fjord. Endda en juv. han.
Lappedykkerne kunne ses ved Kysing
Fjord d. 11.9. Nærrnere bestemt drejer det sig om I juv. Gråstrubet Lappeglkkef, I Sorthalset Lappedvkker,

Det glæder redaktionen at flere
end tidligere er kommet ud af busken
oplysninger om sete fugJ-e her i
amtet. Redaktionen håber at denne
tendens vil fortsætte og det gør intet hvis flere har lyst til at indrapportere iagttagelser. Det synes
vi vil være godt.

med

Exku rsionsreferater

ALRø

POLDER.

.

DEJRET øHOVED.

Den 29. august afholdtes ekskur-

sion til AlrØ Polder. Kl. 9.00. rnødtes 8 deltagere på Alr6dæmningen t-il
en godt to timer lang vandretur rundt om det østlige og sydlige Alhale.
vejret var fint. Højvande med 3 jægere og deres "knalrertænder" ude ved
Porderne. Det ornitologisk udbytte
bLev: Skarv ca. 50, Fiskehejre ca. 8,
Knopsvane ca. 30 i Lerdrup Bugt + 1015 ved Porderne, Gravand 3+15 i frok,
Krikand 2+4 i flok, Spurveh@g l,
Strandskade 2, Vibe ca. 30, Hjejle
24, Lille Kobbersneppe 2+1+8 i flok,
Rødben 8+4+5 i flok, sortklire
l,
Hvidklire ca. 25, Islandsk Ryle 2,
Almindelig Ryle 2, Landsvale ca.50,
Digesvale 5, Stenpikker 1, Engpiber
ca. .5, Hvid Vipstjert ca. 8, Gul
Vipstjert ca. 8, Stær ca. 10.
Ekskursionen blev lagt onkring

Horskær og Spidholm. Ved Horskær:

Fiskehejre I, Musvåge 1, Ederfugl
ca. 8. Ved Splidholm: Knopsvane L2,
Gravand I juv., Hvidklire I og
Mudderklire 4.
Sidstnævnte sted indtog deltagerne fra Århus og Silkeborg lidt
frokost, inden hjemturen, dvs at
deltageren fra Silkeborg fortsatte
til skovene på Gylling Næs.
Ebbe Teibel & Allan Janniche

Den 2pI0 mødtes Z deltagere en
mild tåget morgen for at tage på tur
til strandengene ved Tved og Aågtrup.

Første stop var Dejret Øhoved.
sigtbarheden var ikke ar for gocl ligesom der var mange jægere på vandet
omkring øhovedet. vi så på Lrods af
det mindst 35 arter. Jeg vil nærme
nogle af de typiske engfugle: Engpiber 40, Hjejre 170, Stråndhjejle 4,
Alm. Ryle l, ubestemte ryler fS, OoUbeltbekkasin 2, Stor Regnspo-.re.5,
Spidsand I, Krikand 2 og så dagens
hit, en B1å Kærh6g hun.
Ved middagstid tog vi til

Begtr-

up Vig. Vejret bedredes midlertidigt
en smule. Vi så her mindst 33 arter.
De fleste var dog gengangere fra om
formiddagen. Nogle arter skål dog næ-

vnes: Skarv 15, Hvidklire 2, A1n.
Ryle 30, fslandsk Ryle 3, Vibe 150,
Stor Præstekrave 2, Dobbeltbekkasin
20, Hjejle 54, Strandhjejle 4. Endelig taltes 50 Ederfugle, I Gravand og
2 par Knopsvane med 5 unger i vigen,
rnedens 2 Tårnfalk og Musvåger rastede
på engene.
Turen sluttede i gråvejr, men vi

haVde haft en dejlig

W

dag.

Henning Ettfup

ADRESSER
T,EBNECnUp.BE\.

Flemming Christensen se bestyrelsen

Bestyrelsen

PP-.:E)IIDI)trI\1

Lise Løchte, Engdalsve) 6Lb, 8220
Brabrand. TIf. 26 39 19.

Bjørn Holmskjold,Skyttehusvej
8464 Galten. TIf. 95 40 19;

20

RAPPORTGRUPPEN.

Niels Ågård, Heibergsgade 27, IIT
TV,8000 Århus C. Tlf.12 41 51.

Niels Å9ård, se bestyrelsen.

Henning Ettrup, rrygsvej 5, 8230

Jean Rasmussen. Se bestvreLsen.

SøRAVI{EN.

ÅbyhØj. rlf.

t5 47 55.

FREDNINGSUDVALGET.

Flemming Christensen, Schleppegrellsgade 7 st. 8000 Århus C. TIf.

19 93 12.
Jean Rasmussen, Studsgade 27,
Århus C. Tlf. 19 28 98.

Henning Ettrup. Se bestyrelsen.
LOKALI TETS REGI STRERING

8000

Torben Bøgeskov, Fuglsangs A11e 75,
8210 Århus v. TIf. 16 32 18.

.

AILan Jarrniche, Langenæs aI!6 72,
8000 Arhus C. Tlf. LL2l74.
RINGllÆRKERGRUPPEN .

Jens Kirkeby, Oksevejen 16, T@r-

Henning Elgaard, L. Harmerichsvej
25, 8000 Århus C. Tlf. 16486;.

Jens Eriksen, Holger Drachmannsvej
5, 8000 Århus C. Tlf. 13 98 91.

Per Delphin, Næringen 90,8240
Ri.sskov. I]-f. 212975.

ring {ark, 8680 Ry. TIf.

89 19 20.

Lis Helles Olesen, Jægerstien 3,
8270 HPjbjerg. Tlf. 27 00 60.

REDEKASS EGRUPPEN .

SMAFUGLEGRUPPEN.

Lars Hansen, Bakkegårdsvej 21,
8240 Risskov.
ROVFUGLEGRUPPEN .

Kontaktpersoner

Ole Frimer, Schleppegrellsgade 17,
8000 Århus C. Tlf. I34735.
GÅSEGRUPPEN.

KONTAKT TIL DOF-ARHUS.,
Niels Agård. Se bestyreisen.

Jesper Madsen, Skovvangsve) 2L4,
8200 Århus N. Tlf. 107336-
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. KOWA SPOTTINGSCOPE r
Den populære udsigtskikkerr
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KOWA

60mm soottingscope, er udstyret med så
frn ootrk, at den, ved hjætp af en adapter,
kan anvende., som teleobjektiv for spejlr"tlekskameraer med aut. objektiv.
KOWA leveres med udskifteligt okular.
15x eller 25x. hvilke. med et kameraobrekriv på 50mm, giver henholdsvis 750mm

/i.:h

'w

og i250mm brændvidde.

w

Med sa store brændvidder kan det være
vanskeligr at undgå rystelser. Det anbefales derfor dt dnvende kabeludloser samt
ei qodt. solidt stativ
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3potttngicope kan De be
'.ra,li{. .r.trtet fierne oL'iekter som om De
s':lv var irlstede ganske få meter fra.
)'Cermere ka:r De tastholde situationen
v,,'j x! påmontere Derer kamera, og så se
'iere {ling oå gang opleve iagtagelsen som
lJt(r5 l ro og mag hpmme.
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flyesgade i2. Clemenstorv
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