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redaktion

Ornithologisk Foren

Jean Rasmrssert

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

(

answ. )

DOF

sats, lay-out
Jean Rasn'rssen

Foreningens formåI er at fremme
og interessen for
kendskabet til
fugle og at virke ti1 beskyttelse
først og frenrnest af den danske fuglefauna. Dette forrnål- søqeg fremmet
blandt anrlet ved afholdelse af møder
og ekskursioner og udgivelse af et
tidsskrift
09 andre publikationer
samt ved arbejde for at forbedre
fuglenes Iivsvilkår.

tryk
huset
tegning
Jens (;reBersen
(;abin 1'1 ,I5

3,Il{'Ii

Indmeldelse sker ved henvendelse
til foreningens hovedkontor eller
ved indbetaling af kontigentet på foto
girokonto 7 00 08 39' DoF , Vesterbrogade 140, 1640 København V, tlf.
Kjetd Hansen 5,8
( 01 ) 31 81 06. Det ordinære kontiFlerming Christensen forsi&' 10'1 1,13
gent er 140 kr. pr. år , 90 kr. for
juniorrnedlemrner ( under 18 år )
og
pensionister (over 67 år).og 45 kr. i rorsi.de, Blflkende søravn, vorsø.
for ekstraordinære medlernmer ( modtager ikke foreningens publikationer
deadline søravnen L/83, L. feb-83
men kan deftage i møder og ekskursideadline søravnen 2/83, l. aPr.83
oner ).
'
deadline søravnen 3/83, I._ aug.83
i

uedlemmerne modtager gratis Dansk
ornithologisk Forenings Tidsskrif,t
(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 lokale arrangementer.Alle Dof'
deltage i afdemedlenuner kan frit
lingens møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen udgiver også bladet "SØravnen" 4 gange årligt i et
oplag på 800 eksemPlarer. Bladet
sendes gratis til alle. DoF-medleNner
i Århus Amt. ltedlemmer udenfor amtet
kan tegne abonnement på bladet. Det
koster 25 kr. pr. år.
Alle henvendelser sker til lokalafdelingens adresse: Dansk Ornithologisk Forening /''"Arhus Amt' Viborgvej 29, 8000 Århus C.

Redaktionen modtager gerne indlægr
bil1eder, tegninger osv. Disse kan
sendes til redaktionens kontaktperson Ge adresselistel.
LTegninger skal være udført med sorte
streger. Artikler bør \rære skrevet
på maskine, med mindste linieafstand
å 35 anslag.
I og i spalter
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LEDER.

(rult

Efter en korbere tvilepause har
vi gjort der igen: erdnu et nyt rtrfiF.
rer af Sørawren. Er naturlig tirg at
tage op i den første 1983-leder vil

\ære Søravnen 1982. Redakticnen ser

tilfredshed tilbage på det forår og håber at t€ndensen vil
fortsætte. Det lyldcedes for første
gang i lokalbladets historie at rdserrle hele 4 rutre.

ned

Redakticrren har besluttet at

1982 tendensen op, hvorfor vi
et år fors@er os fied 4 numre.
l,bn skal resultåtet blive positivt,
behøver vi Læserres hjælp.

føLge

erdnu

:cangre

. Redaktiqsarbejdet har hoved:
saglig været ]corærtreret crn det redaktiorelle arbejde. Vi har fors@L
at gøre btadet rere ensartet ved ihærdigt at arbejde ned cpsætnhgens
og tryloiJtgens nange aspekter. fble
tiden har vi nåttet 1ærB af \rore e!tre fejl og føIer at vi er kcnnet et
par skridt videre i den retnilg. læn
der er langt endnu...-..
At redaktiqEn helt og holdent

har kunnet hellige sig de redaktio-

relle,

udspriryer prirert

af

øede interesse blarrlt læserre.

den

Så-

ledes har vi nodtaget mange bidrag i
form af arbikler, rDtit-ser, tegni.nqer, fotos m.m- Det er err:lda lykkedes

at få et fortpldsvis crnfargsrigrt
kartotek rcd tegnirger og fotos.
Dett€ betyder imiAlertid ikke at vi
i-kke lrlgere rDdtager disse bidrag.
$,æ!.tirpd- Det er en lettelse ikke
at skulld tænke på, hvordan vi får
stof rd< til at fylde et helt nnIF
IIET.

På nu'ærerrie

tidspmkt har vi

erdnu to artikler, scrn vil fors6ger

at briJtge hurtigst nafligt. I den
forbin&lse opfordrer vi læserne til
at bidrage ned fØlgende: tegni.nger
oElleller fotos af Sortspætte. Skul1e
der &srden blardt Læserne \ÆPre nogen der, i en reek-end eller nåske
to, har \ræret et srn:t til C,alapogosæfie, nungler vi ill-ustrationer
herfra.
1983 vil forhåbentligt byde på
et strrumer, crntnndlerde kærhøgene.
Cererelle biologiske aspekter, feltkerdt€gn og arternes forekdnst i
amtet gennern en årrække vil- blive
berørt. Også i- dette tilfæIde rnanqler vi fotos. SkuIIe der stadig \rære
ikke-irdraporterede iagrttagelser af
Blå Køtr6g, tEr fra arrtet. kan de
erdrru nå at kcrrre nEd i behandlinqen- I der forbirr:lelse er vi specielt
irteresserede i kønsbestelrlelser @

trækretnilEer.

Red.

HJELM
1982.

K-' i\.-

AF ERIK Em|nG

tu først-e garg si&r 1975 var
Hjeh nrglestaticr tmnut
i en
tængere såmF.frggel.rrF 1ærio&, ner
lig fra 20. j'tni til- 4. juli 1982.
q)bfdet k@ i stsard ved vel-riJ'J.ig hirlp oq bistard fra Kjeld
Eansl, Årtlrs, Rre&rfuqsstyrefsen
q fyrpsær Albertsen, ftenå, scm
teæd takkes.
arhell/atdrerE &r forestod den
dagfige rtugtartsdrrg oq qrtæffing
!ar: Hars ftri-str;ftersen, ÅI-borg
120.6- - 28-6-1 , Ilanre llåIler, ÅrtPrnbg,
hls 126-5- - 2-'l-1 , fi}
Århus (20.6. - 2.7-l q lFstedseF
ratør€[rE Kjcrd 5.t""tt, Århgs og Ole
Hans€rl, Esbjerg farralt re&rre. æ
lig skal- nalrp Qalqfu, Hanrp Christodessl oS'Er. takkes for H &
larie&.

Ringmærknim.
P.g.a. &. ustabile vejr kwrre
rri iJ<ke rllgmrt<e på fast tid hrrer

&9, så &

rrar lidt tiff,ddigt
var rEtterE åhrp i 79 tiJrer, twitlet
giver et genrffidt på ædt 7 tirer
pr. das.
Vi arbej&rL red 19 rFt ( =138
rpætex ), sm blev efterset trver

irrcrnår rEtterE var qtrE. På If daæ

3/4 ti.re.
Sor

fowentet var det

i-kke

&

store ta-I- der præp& rfugnertadrgen
da det stort set 'Y{aluld(er* var le
kale lnglefirgle &r blev rwrrcet. Scur
sådan var &n et goft bfdrag til q

lysniryer crn bestarrfui af Fqlerde

dfugle.

Yngletusle.

P.g.a. &. sere tidscnnkt biiver en rpjagtig cptæfffurg af lmgle
veiæt-

\bjret \rar lr-dget af orervejen& igtnFft-isk vird fra @ og S. Ird i
ællm dq også err &1 fra v. SqF
dd<ket få gerræritlig relrm 5 og
8/8 q hn enkelte telt s\trri cbge.
Et skal @ bemkeq at st(yrH<ket
fø &' reste var tyrdt.
Sigtbarer rrar mnge dage orrer 2o lo. og tqlt få garrye rrder 5Io lm. (Larcstse: o.5 lm.). Den gqnræntfige rirl.-t€ry. var 12.4" C
æ dFn ti-Lsvarer& Ex.-tq). Iå pa
16.4" C. åbi:leivt var vejret ikke
æd æ, TEc{ert ikke &n an&r uge.
Et.giå og blasere rr€jr satte sit
.-*g Få firyI€re, q &ned foll<eres
aktivitet.

firgle varrskeligg-jct ved, at mnge
harrEr er tpldt cp red at sllnge. Foruclen ringmrladng blev &r foretagt

af yngleaktivitet, pa
forskell-ige tidspurkter af dagen,
trnric:ran igelrn.
æg er sikker Iå at en cptæ1Ihg i naj iJd<e viJ. sdre v€/entLigt \rcd &. tter beskrqrrE bilrerr-.
Småobs.

ær ble\r selvføIgelig også tid
til at cbserver:e trækt<er& cg rasten& fugle urrr-r cdrole.. Der er
@ ikke IqEt at tl1lde på: Forårs
td(ket er slut og efter&stækkeb.,
af sleielt ander og va&re, er lanp
kmt i gang, mr fø rudstanfighedens slq'Id føIger tEr' dag for dag
ddrag fra rptaterre:

ii riH

Rii
Ringnærkerres

ir

bolig; Hjelm Fyr-station på

øens højeste punkt, 46 m.over havet.
St<rimten der huser HjeJ:ns ]mgfende Tejster.

T-6-: If, q>- 2lf, Ptbrflgl Iæ R,
ne€psåæ I lc#Sr, ftnfafk l21-6-= ffirgl
2fl) R, Erpiber fZL-6-z XnqFæ 4 Sgl, hnad 3,
rurryf zro & EsqperåSe I lf, Stcr
negrrye Il, St, Råge I S, tt*tergal
1syrry-, earqEr I s1dq., Slovpik ltlD+In"@itur
I,b

cFryIhD24-5-z Grågås 2, fidrelejre I lD,
Yåæ ry- l, -fualk
l, liusejler
l(XFl5O, fue 2 d- + I juv., glittæ l-2 bæ.E-6-z Ah-S*arn I juv-l7!+lR,
2, &d
3, nr-rf*l ,to *,
@
våqe ry- I, Sffi kgquæ lo S + 5
S/, Vib 2I/ÆJlr, gcban 2 S, qilittæ 2, IEgtæ
2 lf, ffrsejl€r
!(XH(I!, €ge 9, *ai-b
I hrrt,
Xnryvæt+l|f?5-6-= Ettdæ
1, Iirsejler 50,

W-2-

27-6-= Afr- SløEn I R, Ri.sketEjre

AE

4

slr, KrrcfErrarE 4 sr@. St/, Gdgås 5,
P{-rfugl 3æ R' Ejejle 4 Str, nv:-+
kli-re I SV, N.n. Kjcre 1 jur. Slr'
rirsejler Læ, Råge 2, Skcræiler I

brt:

28.5.2 Eættdæ I, Stc nfarr*ove 3
S/, nrrsejl-er 150.
29.6.:ffi9ås 5, Vibe 2 S\l-llP, Hætte
någe 5, rirsejler 35o.
30.6.: Ilisketnjre 3 R, dgås 3,
Gravard 4, erfql
3æ, Vile I S\t,
eegt 2 Mrt, httÆåæ 6' q,1itterrn 2 N, lfrrsejler 5o.
1.7.: Krqsrrare 2 S. dgås 3, crt
ard 4, Euinard I S, I}{-rårgl 6æ R,

8ættdæ I, gilitterre 2.
2.7: Gågås 5, SvalekJire t S, Råge
5, lUrririsk 2 S.
fil< n[rning

ryregtt OildberSsgae a9
8000 Ååus C.

Itf.

BEIMfiNITGER

ÅITIAL

Pjordterne

3

l8
I
5
I

Landsvale
Bysval'e

Digesval'e

Solsort
Irrsanger
ftlbug
Itmk

'UrsaDger

d-133o78.

3

.26

redeunger (ru)

heraf II ru

kun en Iå

20

1
9

Eavesanger

Tornsanger

96

GrrdesaDgEr

heraf 32 1å + 6 ru

7
1

Itvsanger

GransaDger

Broget F].uesnapper
Jernspurv
Stær

GrtnsiskeD

Tornirisk
Bogfinke
Skrrpiber

I
I
6
2l
I
I
I

fr8

I ad.
I ad.

alle ru

RrxGltaKIrrI|G, T(trArsI@tA.

Der blev Ertet

på fIS- dage: 2l-5-30-5 09 2.-4.7.

YTGT.EFT'GI.E.

antal par

art
Ederfugl

6-8

TotrrIEt Skal.l.lesluger

2-3

Strandskade

Stor

10-12

Præstel(rave

Svartbag

2
3

SildPr,i!F
Sflvrå9e
Storråge

350-'t0O

Fjordterne

3-4

l5-20

80-100

Havterne

I

Ri.ngdræ
Sangl.ærke

2-3
2-3
4-6
2-4

Tejst

Landsval.e

Bysvale

2

Digesvale

50-50

Gråkrage

3-4

Husskade

Rørsanger

Kærsanger

2

I

20-2s

Gulbug

IO

!{unk
Havesa-nger

1-6
4-5

Tornsanger

Gærdesanger

I4vsanger

$aanq3agg;

Broget Pluesnapper
Jernspurv
Skærpi-ber

Hvid Vipstjert

Star
GrøDirisk
Grønsisken
Bogfinke
Rørspurv

55-70

2-1

t-2
I
l?
2
2

L-2
?

I?
I
2-3
I

grundlag
Op til

40 pull fordett på

hunner + en plyndret rede

l-hun rn. 8 pull.

På øen

6

Op l0 fu91e

Ingen pull.,/juv. set, nren sandsynligt at det navnte antal
har forsøgt. at yngl,e
2reder+1juv.
Ca. 40 fugle ses
Ca- 800-900 fugle ses
Ca- 350 fugle, ren kraftig predation af S6lvmåqe giver rj_nge ungeproduktion
I rede m. æg + 2 juv. + 2 tomme reder
I rede m- æg
2 beboede huller i Klinten
2 kurrende hanner, mindst
2 syngende hanner, mindst
2 kunstige reder på Fyrgården
besat + 2 redebyggende par
70-8O huller i klinten, nren
alle er ikke i brug
ltindst 3 udfløjne kuld
uaksimalt 4 ad.
I syngende han + I hun m. rugeplet ringmærket (rrn)
}{indst 15 syngende hanner +
25 rm
Hindst 10 syngende hanner.+
20 rm
ltindst 4 syngende hanner + 4 rm
Ingen syngende hanner, men g rm
llindst 30 syngende hanner + 5g
ad. rm
lfindst 2 syngende hanner + 7 rm
liaksinalt 2 syngende hanner + 1
I hun m. rugeplet rn
I syngende han + I rm (samrne?)
I han rm
2 syngende hanner + 5 juv. rm
2x4 redeunger rm
Et nyudfl/jet kuld v. sormnerhuset + I syngende han v. husmandsstedet
Enkelte par har sandsynligvis
ynglet i ganle Tejstehulller i
klintenI syngende han
I hun m- rugeplet rm
itindst 2 syngende hanner
I syngende han + l-hun set

'BESTEMMELSE
AF ALKEFUGLE.
AF R)I*;- )AIJII],SEN
S.:-den 1966 har jeq ved Fornæs
cr :rnure stecrer observeret alkefugl., cq red de ti-tusinder af :-ndividcr, jeg tra.r set, son grurdlag har
je.l skrevet føfgerde artike]. Jeg
hn-r clelt den cp i 5 afsnit:

N!e!'

For rrøvede er dette det ereste silce

kendetegn!

I-snvie og Tejst har spidst, lartgt og

srmlt

næb. AIk

ad. har bredt rS,

bredest yderst. A1k juv. oS Søkdqe
har bredt, nen Iille næb. Hæ Ie.rft
ad. er det neget karakteristisk, te
get bredt, og hos Imde juv. er det
noget længere og bredere erd Alk.

Viræform.

Det ses at A1k har noget slankere

vinge errd Isrvie, uden at det dog
kan arrvendes so feltkernetegn. Lunden tn.r ræget wl virge af nå@form

reo en S-sJ.1mge fra krcP til vtuqespids. TejsC vilge er neget bred og
frer|adrettet, E to sidste arter kan

bestæs pa virryn. SØkcrgens vinge
ligner sardsynfigvis nest Alks.

Krops- oq hovedform.
AfIe har et nEget korL tprzed, &r er
tnrkker ind til lcoppen i ffu*enAlk, Ldnvj-e, Tejst og SØkonge har elipsefornet krop og hoved, 6/s. &
spidse i @9e erder. Iuden er
tyld<est forrest og her ild<e særlig
spids.

D

G

G

O

a

b

c

\\
e

d

\
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VIIGEEDFI{.

a=Idtri€, tshrnra, c=lk

d=Tejst.

og

I

galefon.
e=alk, f=Icrnvie, Irr&,
Tbjst 09 Sd<cnge.

I

h

--------__
<-.---?

I

I

(.---- t9
i

\-J-

k

tim,Ft{.

g-Imrriær, ltejst, h= ad. Alk,
i=jsv. Alkl Sd<øge, j=ad.

Ir.n&, k=juv. Irr&.

Hale.

Ibs Invie, Ibjst., Ierrr- og Søka|ge
er tnlen kort o9 lige afskåret Fd
benerE stildrcn& bagd.- Ibs Alk er
tbn spids og noget Lang, q &n d(ker berse. I{alen ses iw, r€r &
går rEd på varibt tI[ rast.

m
I(rcps
KTPSFORTI{.

l=Iawier Alk, Tejst,
Ielrn&.

Irnde: I kraftigt blæst går den ofte op qt ned urder horisonten uden
bnrg af vtnfter, ligescrn tns Skråper.
Ette ses kun ganske kortvarict tlcs
& 4 ardre. Vir4efrelwensen tlos Irm& er større erd hæ de andre nred
wdtagelse af S/kcrrge, der n6ske er
så tøjt, at vingeslagere ikke kan
ses.

Fhgten.
Tbjst 09 S@<ange: fnrtige q tøl€
flaks æd ksrstante tidsllmm.

Alk, Imrie og Irrt'e: rget uI<øF
stante, ææt farqm,
ofte mngler&, larre flaks.

S@konge,

blf krielsen
Karrtonranget 182.
g24O Risskon.
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Der er rq)pe tvivl om, at uglerne er gået endnu ner€ tilbage i
de serere år. Har du derfor også
kerxlskab til forladte uglelokaliteter i crrrådet, d@fr:rrg og eventueL
forno&rirrg on @sårsag, tr@rer jeg
gerne heron. For at inødeqå ukendte
ugleforekorster i løbet af wxlersøgelsesperioden i 1983, ville det naturligvis \rære godt, crn jeg kr:nne få
registrerjnger, kort efter de er
gjort. Sidst nren i_kke lnindst rrrodtaqes ganle og nye oplysninger af SIØiugle fra hefe Danrnark.

lhd dette 1il1e

jeq på dirr hjætf!

opJ.æg,

tÅber

Jørger Terp Laursen

Etgdalsvej

57A

8220 Brabrand
TIf. 06-261296.

!'*"

UGLEUNDERSøGELSE.
&. vil rære flerb bekerdt,
i flere år arbejdet
ned u*rs@elser af uglebestan&ne
i bl.a. Østjylfard. S1@ruglen har
&g vuet ur&rsøgt på landsplan.
ærrE art er i dag nnsten telt forsnn&. fra lrtnrs anrt. FbrelØbige
resultater wiser, at Kirkeuglen er
qået ca. 25å tilbage i løbet af en
ferdrig prio& i cnnådet vist på
kortet. l,Rugle o9 Skovtrornr:gle syres i-kke at \ra[e i støE-re tilbagegal{t. lbseiEnuglen er i & sidste
par år kcrrstateret yrglerrJe i antet,
rEn arten svinger nEEet i ynglebestard, aflørgig af fø&tilgang.

.ri*,

Scm

har uertegrn&

er uglerrEs situatisr nu? I 1983 vil det næsten lo år
ganfe uglq;rojekt blive afsluttet.
Derfor vil alle æIdre lmglelokaliteter, i tbt. på kort€t tidligere wr
dersøEelsesqrå& blive urdersøgrt.
Jeg vil derfor \,'ære nEget talcnernlig,
twis dr rril s€rG mig a1le såvel nye
scrn ganfle cplysrirqer herfra serEst
I.8.83. Eer i vj.nter er det vigtigt,
at få qlysrrirrger crn tørte Natugler
oq Skodunrgfer. Skovtornr:glen er
ret sjæl&n, ren yrqler i erikelte
nGer, bl.a. Kasted !bse. Fbr &nne
art er cbt lett€st at hØre ungerne i
jtni/jufi nåxEd.
Irbn hrudan

Optællinger fra
Hammel kommune.
se

I forbindelse med 56
(kcrnnurreplanJ.æqningen),

redegørel-

er under-

interesseret i oplysninger

on fuglelivet fra berørte lokaliteter. Al1e der ligger inde red sådar
ne opfordres ti1 at sende disse serEst d. 16.7.83 til
Bjørn lblrskjold
Slryttehusvej 20

Skivholne, 8464 Galten

r]f.05-954019

t3

Nyt lra felten

ALle & bragte observatiorEr,
stær
fra skriftlig korreqnndaæ, gnkken sarutEn ned bekerdte,
og slutstelig fra listen "Sidste
D{yt' , Er tsEer på cpslagstavlen
i l*alet på vi-brgvej.

ryfg&

har bidraEet nere el--

ler mirrdre friwilligtt:

Allan

FYard-

sen, Allan Jaffrici€, Sdren lØiager,
Bjad(e H- .lenæn, Else loft, bIf

hniel-sr, Vildtbiolqgisk station,
.nlrr R- Ra.srssen. Niels &aard,
Erik rynirtg, IbnrEirlg Ettn4), JørgErr T. Tarrsør, Fer G. Ilenril(serr,
lbfren Bøgeskoe, Ibnnirg L. Larsen
og Gabin.
fåd<ortet-æse: Å.h.= Århus havn, B.S.
=ftabrrånr fl, U.fi.= l,lariager fjord,

K-fj.= gpirg fjord.

t0trEl[ER{srrlEm.

1982_

åstrn
IaæA&ker, L-h. 12/12,
I ex.' LiIIe Larpedykker, tibrsninde
29/12, 2 ex-, K-fj., 29/12, I han,
Vile, SoLbjerg J-J-/'12 45 ex,, Dobbelt
Bekkasi:n, A.h. 2/12. 1 ex, Alm. Kjo're, 3-S-, Lg/LL, I ex., Søkorqte Ka1ø
28/I\- | ex-, Alke sp., Fornæs 21lI1
9378 t-rk, 5/12 1o5I0 trk, I"bselnrn'Jqf€, K-fj. 29/12, I ex., SiLkehnle,
ViIry MsgLr. L6/12 50 ex., Randers,
pr'- &c-, 2 ex., Bjergirisk, Å.h.,
21/'12, b s., 2/12, ndrl. 25 ex.

ll, ex., Sorttlalset Lappedykker, uft.
rnarts/pr. april, fbssø' !4ørkekær,

Skaf6årdsø, Blisqås, 8.S., 6/3, I
2.K, Lystxrget Knortegås, lq.tl-, 2O/2
2000 ex., Gravanl, 4.h., 29/1, 2 ex.
8.5., 29/1, 3tarr + I hun, Spidsand,

AIrø, u1t. ItErts, 2o ex., H,avlit'
A-h-, 29/1, I htrt, ørn sp. skaf@årdØ, pr. april, 1 trEng- ene hård (ad.
Korgeørn elt-er Skrigeørn), Fjel-dvåge
B.S., 5/1 , 2 Jrxt-, 29/1 , J- juv, hele
marts, l, 81å I(æ!r@, B-s., 15/2, I
brun, Fiskeørn, lbsslø 2O/3 I, Skaføgfudsø, pr. april, 1o<., Drrsgfalk,
B.S., 6/3, 1 ex., Trarp, Ariholt, Pr.
april, I M, Hjejle, AlrØ, u1t.

mrts, 300 ex., !:_@9qE!989, afrø, ult. nlarts, 300 ex., Brusfrane'
K.f)., 2/1, 1 ex., Lill-e Kjove, Forræ, l9/2, I o<.., Grånåge, AnlPIt'
pr. aprit, I ex., D\rærglåge, B.s.,
8/1 , I ad-, Tangrkrogen, 2O/1 ,I juv,
Ride, A.b., 29/1, 2-3 ad- + I juv.,
f-cnv:"e, Forres, 8/1 , Å.h. , 20/1 , I
*., IgE"to.",fSæ, tbrskær, '7/2, 6
€x-r 8.S., 15/2, lex., Horsl<ær,
26/2,7 ex., Vestervang,2/3, I ex.,
HusrØdstjert, Anlolt, pr. april, I
han, Gransarger, AnlDIt, pr. april,
I, B.S. , l-/4, I 4-l1.-, ftqpiber, Fornæs, 8/1, 75 ex., Silkehal-e, Stautrup, 15/1, flok' St. Tornskade'
Salten Langsø, 22i1, 1 ex., B.S.,
8/1, 2 ex., Gråsisken, Fornæs 8/1,
35 ex., SøndervanSm l9l1, Io-12 ex.

JAIIRFPR. åPRIL 1983.

PÅSKH,LIR, I.GLIIjRS.

Mstrubet Lcn, Å.h, tele marts 1 ex
., brlEs 8/1, l-S, Gråstrubet
ra{Tre,t!i<}ar, 8.S., 5/1 , 1 ex., Vorsø
6lT;Te:r..- Skaføgånisø, pr. april,

Stellersand I, Mr:svåge 150 i en
z, Ferleuqre 1, Fvrresxrue,@
rejse t hdrt, Bjerwipstjert 8, Iap-

I

Iarrdsrærlirq f1ere.

Exku rsions referater

Glrnetur

.

til Skåne.

I l-982 'nar fu to Ådrrs-fcerrirger,
&r araqercab GrEtrr til, Sk&E,
nolig tåd- @' ( østiysk Bjofon-j.sl(
ruenirryt oq IXF-Ådurs. Bå ØEF-,|rrren
rrar vi 5, (H. rrar i ræd<erd'qt 272al1a, Få ItrFrs lrr i tur efterfSlgerft tæd<erd t(o &r 17 eltaqere.
Son en slags fckrryercplysrirg kan
jeg revm, at gF's ørEtrr kæteab
280 lrr., q &' rrar irlkltrsive aftens
lw{ lødæ q rcrgd
sødag fff's |::r kæt* 40O frr. pr. &ltager, lon inkhrsiræ aftens&r. Ibt
tele forcq-ik wi.a sæ fuge og mal
valtetrjem.
få s*
Pr-i-strøskellen Ligger i, at chn bil-1i9e br foregiJ< i en trrrirrat biJ-,
fu! d1rxe i leie& \rcgrE, og så tEr
& to føenirger forskellige regl€r
for trrlefus
Hafirq. Uil over
di-e forskeffe på de to lxre .trar
&r aad<ilfige, t'å.r- krral-itative og
X<vantitative, Er fu skal jeg il*e
kæ ird på tEr.-..

rå!

-Vi

sarnlede en k6entravnsk

tudelta-

ger qp i Helsirgbrg lørdag qFn,

og så startede ellers taræn ld i &
skånske landskaber. I løet af & to
dage fik vi besdgt så ædt s6s alle

de traditiorelle ørrpturs-l*alitF
ter - førdag Kr=rikesjcin, Vcr6s Årgar
og -sjdn, S<idesjcirr, flbdalen og (F
nas/ahskog. vi så selvf/lgefig
nunge af de ty-iske rydsenske winterfugle, ntarge våger, RavrE, *a1lesh:gere i s@rre ( både Stor- og
Lille- ). Af ørr€ så rri 3 XøgeørrE
og I ltravørn, det rrar iJ<ke &' bedste
prrevejr! ! ! ! ! Og der rrar flere qurr
&rde dyr at se trå: I Vardstær og I
Bjergvipstjert ræd Ovedkloster, I
Stor llornskade, 300 Sdgæs, 4 xddab-

kriger og I LiIIe F1ågspette veat
S<jvde, hvor oSSå de 3 af Ørrse blev
set. Ved skt.flEiJtgstid bdrte wi err
Sortspætte i Orræ atlnskog. DenrE l-r
kalitet må afgrjort siges at vsre en
af de nEst velbes@te, en serÆdighed nå ftm nsnrEst kalde clet, i rerleden af læ danskere var ng_d.t cp,
\red 16-tiden for at se de berøtrF&
RØde Glenter gå tit overrratnhq. Ibr
nå rrære nogerr, der har prajet glerr
terre i forvejen, ig rrletrlev ia'lfald. l,bn et inporererrde qm var det
nu!!!!!
Sfirdag rrDrgen rrar der m:IigH for
at gå rorg€ntur i skoven @jt cpe
på hGfeåsen, twor warr:berhj*t
krclesb.ugan ligger. Ibr såq bl.a. I
Stor FlagsFrEtte, der han& rredcsted
1i9e den for stugan, og I Sort-qette han. Så SiJ< turen til \Jtds ångar, der delr dag ruruqta reget store
flokke Viber og Hjejler, iå1t rd(
3000. 09 videre: s*taqspogræt
fdrte os til $edalen, n blev
sidst€ stcp før rcf-singbrg - ftenå.
Ilndenæjs til ryfedal€n holdt vi

oS vi så @æ fflsr'åær.
TiI gErEEfd bldt vi ffistparse.og
glik st f^nry frr i rlaler, vi cFfDIdt
G & Lige tir &' blen 6t. Er
hfres q så vi bl.a- flere Sort-qettn, 21 @i&re,
14 Wab cfenhr
i luft€lr 1å en gag ( ! ), I Stor
q 3 hgeørEbr#
Så tog Yi hiæ.r igrn, og det rrar
&- Eh iæeJred i di-æt ræjr i Sk&re
f6s;t på rl-r virrter, &r aldrig blev
tiJ. tqet- Itd(e til virrter, jålfal-d.
JtrFr Her fjdldsr
vibægæj a5O
9581 krD-

EBe.Fnge

Fornæs fyr 22't1.82
So €t. foIær4r til et fcedrag vi
fDfdt på , Vibcrguej cm NFDjurslands
firyle, dtnldt vi furre d<sJ<ursiqr
på et tidqrrrkt, fnu mrlighederne
fa at æ div- alkefryIe \rar støtrst.
Og æ l@ til
at psæ qet gcdt,
iG. &t bls en af efterårets bee
ste dagE.

---

Ca. 15 [Ers. var samlet rrcd skurene
syd for Forres Fyr ved &-ti&n. Vejret var rireligt red en iurn vestlig
vird, der serEr€ drejede i syd. Sigten var gd og efterhå&r srEg tæ-

peraturen sig qp på 7-8". Der observere&s tit k1. f3.00 - altså i 5
tirer, og her er de vigtigste tirg,
rri så den nnrgen:

IsuEr 42(7 Sortstr. og 16 Rddstr.),
S:]-e l, Alm. Skarv 62, Branqås fld<
21, Bjergard 559, tlvilard 74, Ita\rl_it
12, P'vrf*1 269t, Aln. Ryle 12O,
ftuid\rirget i4åge* I ad., Ri& 343,
Alk o9 Idtrvie 9372, ltsjst 5, IrIn&
8, S@koge 6, Slcrpiber 15, Srespurv
20. bsuden div. ardre ær&r og sråfi-gle i nirrlre antal. Ialt 45 tnkken& arter.
Selv crn det, når &t drejer sig crn
alkefugle, går så hurtig't, at rpn
sjældent kan nå at IEge de erikelte
Irrder og SØkonger rd rnr., tror vi
at alle fik et nEget qodt irdtryk af
det vældige træk, &r passerer hert.{e - især på denne årstid. [åske er
der en begrurdet fonn&tirq cm, at
lidt flere rrEnnesker vil besøle &tte orråde, scn i alle tilfæl-de tnrad
allefugle angår, er aldeles ereståer&-

frik tlprnhg og Hans Christog*ersen.
*skal foreJ.ægges S.U.
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ArsmØde på lokalt plon.
Var det en ide, cm rrEn fra 1o-

6. I*bnige medlermer fortæller crn de
res fugleoplevelser/urdersøgelser.
7. Vj-borgvej - twad bruges lokafet

er sikkert. Det er Cæneralforsamlirgen. l,bn el,lers kunne det
være et fiøde hvor menj_ge medlenner
kurrre nØdes red bestyrelsen og grupperne, til diskussion af Lokafafdelingens aY.tlviteter. Skulle man
foresl-å et prograrn kunne det b1.a.

8. Hvad mener du crn Fugle og Dansk
ornitologisk Forenings tidsskrift.

kalafdelingens side i 1984 afhroldt
et å.r$øde over en week-end. Tanj<erne fog et årsrpde kunne være nEnge.

Et

errule

i-ndeholde:

1. I'4Ød lokal-bestyrelsen.
2. I-okalitetsregistrering og 1oka1rapporter - hvordan indsamler nran
bedst ornitologisk materiale.
3. Frednjngsudvalget - hnrcrdan skaf
afdelj-ngens naturbekyttende ar4.

i:ejde forme sj-g.

Hvad

krszer rnan af en ekskr:r-

sionsleder.

5. Er

SPravnen

+r I

Og mange andre ernner.

År$rpdet kunne afvikl-es fra 1Ør-

ti1 søndag eft€nd&r.g
et ell-er andet sted i amtet, nEd gr
de facil-iteter og en fugl-elokalitet
ldenfor døren.
dag fonrdddage

Pri-sen burde kunne blive rirelig, hvls interessen er til stede.
I,bner du at dette kunne rzære vejen
til noget nyt i mE/ØstjyLland, synes jeg du skal lernrende dig ti1 1o-

kalafdelingen snarest muligt..

et godt bIad.

Allan Jannicte.

MEDLEMSOVERSIGT.
Pr. 31.12.82. var der 717 ornitologer tillslyttet lokalafdeli-ngen
for Århus arnt. Heraf var der 54 junior:nedfennrer, 2o pensionister og 37
ekstraordirEJre nedlermer.

I

vil der en gang crn
året, blive bragt en oversigt, der
frerntiden,

viser mF-redlsmernes fordeling u&
over amt-et. For:nålet ned oversigrterr
€rr at give nedlemrerne, a$ejdsgrt-pperre og bestyrelsen et redskab,

&r gør det ruligt at

planLægge.

i antet der b@r ydes en ekstra
irtdsats. for at sj-kre forenilgen et

hvor

solidt

nedlensunderlag

kcnmuner.

i

sarntlige

Scrn ren ville kunne se af ovensigten, er tove@rten af foreningens redlemrer bosiddende i eller rs
de stØrre bycerrtre. Den restererde
ned.lsnsskare er tyndt spredt udover
landkcrrmrrerne. Eller sagt trå en atF
den rnåde: Der er færre.st ornitologer

der, hvor rnturen er!

Ifte dqle faiold sles ofte
tydefigst i &' daqfige foreningsarbjab. F.€*s. i Ee&rirqsrdnalget,
fu i &' sid<ta &s tid har haft
r"r'br behadling.
kmrryt^ugre
Ibr q)i-Lter ld(afit€tstegistr1rintten
en s&les
vigtig rol-le, j&t &.
er tE mn sl<al fir* qlysrirgere
cm & rntrrræåibr, fu skal rraretæ
ges i hærlglirrfrE tif kmæpfa-rsrE. Og &' er sefirsaqt stmt, at
\raretaæ rstercåfu,
tnd-s d(sistens rrn eaten iHre kg*r eller
irryr of'æffirry tnr fra. rer tail<es ildre så cqEt 1å & stce, fr.qlF
riæ q Elbesrgte ld<aliteter, ør
på arlc & mrrye så natrrfuid
grlerl ær iamligt rrtcrttpq fq'
clr€rgt€b af ,kl ern el'lø .lq al&l
art.
Al€rE af & g!.rrd er &'
tørære n åændigt, at tprlmrrp
&rfaqEt Oges i'& di-strikter, trvor
fu idag hn er garlsl<e få eller
sl€t furyen nndlæ. Elr qfagt cpqave fc & grqper og rdrralg, &r har
tiJ- fc@ål at Cæ fcscståelsr faur
fui danske rstrr, ur også en rErIiggerft o;t{Fe€ fc & ædlær fts
er bæida*l& | ellr rer & påglder|b Un-*ærn a- kmlcr.
E eft€rftlgBr& ædlægensigter vil så r6e, cm vi i f,nllæ
slGb foffi at stld<e fc€rrirtpns
pcitigr i disce kculs.
I fOlåirftlæ trFd Fiffr[qh\rprvnirgen, kan &r
oplys
ningmteriate cm fcerdrryen q fuis
virke rcd tsrær&lse til InformtiiØrLgL også gerne
cnsdna\et, k
øtaær iGfæslaq til nye aktiviteter, k4ngru o.ligr-

Dæ.ædtære
fc&fing i Århrs
ht - 1lr. 30.12-42q-rEvn
b. Dr.
Antal
Ådnrs C
Ådnrs rt
Årtrrs V

8400
8410
8120
8450
8462
8464

119
42

26

Brabnand

Åb/tpj
Risskov
E9å

45
18
37
10

Vi-by J

29

Odder

26

Itige

4

TJiarberg J

lGrslet
ær
ilal1h9

lily Solbjerg
Hasselager

10
9
6

I

Itørning

5
3

Hadsten
l,[]rdel-strLIP

6
a

tlirmenp
Ecel-toft

1I
7

Rønle
Knebel

13
1

Hamn--l

9
11

Itrarlev J

1

C,al.ten

8l71

Såbro

3

4472

Sporup

o

8500

crcnå

Lystnp
Hjortsløj

z.i

8520
8530
8541
8543

Hornslet

8544

l@rke

8550
8560
8570
8581

R/drqård

KoIind
IYustrup

I

8584

Tranetuse

4

8585
8586
8592
8500
8641
8642

Glesborg
Ørun Djurs

t

8653
8654

Thsn

8650
8670

Skanderborg
IåsbV

8680

Ry

8795
8799
8870
8882
88å3

Bidrn tblrekjold.

82(X),
8210

8381
8382

8791

eå ntrcnmticnsdralgets uegrre

80m

8220
8230
8240
8250
8260
8280
8300
8310
8320
8330
8340
8355
8361
8362
8370

8900
8950
8961
8963

Skjødstrup

9
6
4

Nintofte

J

2

3

AnlDlt

Silkeborg
Sorrj-rlg

Grauballe

I

o
1

Brymp

I?anSjerg

llordby

38

SansØ

Ibnø
Iangå
fårrrartg

9jern

Randers

ørsted

6
6
1

14
5

0
0

8
U

3

58

A11ingåbro

2
0

Atnrillg

1

8970

Ha\rndaI

n

8981

Spenttrt{)

2

tarl4)

0

Mariager

0

8983
8990
9550

Gjerlev

4

n

''

BOGANMELDELSE.
Eilwer fugleirteresseret vil F

RreLENES FE,IXENDETEI{.

-

Harry Hjortaa. '139 sider,rnange sorthvide planctrcr. Indb.c.E.C. Gads For-

r:rdgåeligt kcrrre til at stå overfor

det at skul-Ie bestenre fuglene udfra
deres sangstsrnEr. At kunne forneme

Iag. his 98.00 kr.

helheden i

Ednu en @ cn bestennelse af
fugle. @en son sådan bringer intet
nyt irdenfor denre genre, trods forfatterens fors@ på at jndføre en
bestenuelsesn@le. Son udgangsp.ukt
for denre benyttes fuglenes foretrukne biotc[Er, twil]et, for IILig at
er uteldigrt valgt. grundlag. De benyttede kriterier er oftest for upræise og netcp fordi den kr:n behard.ler 104 alnindelige danske fugle, er den så absolut kun for nybeq/rdere. Ituilket @ oqså er ltHrs
intensiorer llEd denr€ bog.

vee betinget af rrcdkqmendes musikalske erne. El let fatteLig og r
verskuelig systanatik vi1 i langt de
fleste t11fælde afkorte intlæringsperioden. Og dette er BGis rdgangs-

Beslcrivelsen af de flEdtågne

fugle er ikke irddelt efter

sLægfts-

forlnld, hriorfor @en vanskeJ-igrt
kan benlttes scrn opslags\rærk i fe1ten. Plarrcheme er udført i sort og
twidt, tlilket jeg anser for utreld"igrt; specielt da den henvender sig
til vorderrie fuglekiggere. Den rcdøfLgerfu tekst er fuldestg@rerde.:

nedtagerde: udseende, feltkendetegrn,
stsrrE, otr*roldssted, udbreddelse (et

kort ville have gjort unden'ærker) ,
træk, lmgleforhold oS f@eerner.
Desuden benyttes en qnfangsrig synF
bolJJ<, der gengivier arternes foretrulre biotc'p (er besl<revet i teksten), lngletider og trdctider.
Er man irteresseret i fuglekendskab til husbetpv kan @en anbefales, rren agter nran at gå rEre
helhjerbet crp i kendskab til fuglene, bli\rer @en hurtigt utilstrækkelig.
Jean Ragmssen.

arternes forskellige
stsfirEytringer, s),rps i høj grad at

Emkt.

De 109 behandlede sangfugle
irddeles i to hovedgruFper: sangfugl-e red enten

sition.

fri eller

benyttes ikke sanne bestqnelseskriterier: bunden kcnposition inddeles
i r:nderafdelingerne fast terna, fast

og rytnisk gentagrp notiver.
Indenfor twer af disse skehes der
form

højt, niddelhøjt oS dybt te
kc(position opGruppen fri
deles i faniliegrupper, eks. Lake
gruppen, l<ridregrtppen, tornskade-

nEllern

neleje.

glrlrppen osv.

Ituorvidt de krit€rier der her
er lagt til grund for en bestgmelsesnøgle er heldigt valgte e11er ej,
er s\Æprt at udtale sig crn. Sarxisynligvis krares der kendskab til erikefte sangstemrEr, for at n@1en kan
fungere ned rfueligt udbytte. \begyndere vif derfor lkke få det lettere.
Beskrivelserne af fugleres
sangstemrEr vj-rker i nEnge tilfælde
nere forvirrerde end oplyserde. Der
benyttes især subjektive be@melser

så scrn sn:k, usrn:k, fyldig, klirger
de, snerrende osv. BesteflrrElses kriterier der i hØj gtrad varierer fra
trErson til person, og scm dertor ikke kan benyttes i denne safirenfrstg.
Tanken on

SÅDAN

SII|GR, I1IGLEiIE,

en bestemelses@le.

Bemy censbøI. 96 sider, cmtnnd.fende
109 sargfirqle. Irdb. n. plastcnslag.
Skanr lilaturforlåg.

bunden kcnpo-

Indenfor hver hovedgrnppe

at irdfdre en besterr

nrelsesn@le er relevant, nEn sådan
scrn den er udfon€t her i @en, er
jeg bange for, den kun vil gøre for-

virrjngen større.

Jean Ragnussen.

ADRESSER
TEBIIE:GBIIP9.E!..

Flemming Christensen se bestyrelsen.
PR-GRUPPEN.

Lise Løchte, Engdalsvej 6lb,
Brabrand. Tlf. 26 39 19-

A22O

20

RAPPORTGRI'PPEN.

Niels Ågård, Heibergsgade 27, Ill
Tv, 8000 Århus C. TIf. 12 41 51.
Henning Ettrup, Trygsvei 5,
Ålyhøj. Tlf. 15 47 s6-

Bjørn Holnskjold,Skyttehusvej
8454 calten. Tlf. 95 40 19:

8230

Flet@ing christensen, SchIePPe-

grellsgade 7 st. 8000 Århus C. TlfL9 93 12.
Jean Rasmussen, Studsgade 27, 8000
Århus C. Tlf. 19 28 9aTorben Bøgeskov, Fuglsangs Alle 75,
8210 Århus V. Tlf. 16 32 I8.
Jens Kirkeby, Oksevejen 16, Tør-

ring {ark, 8680 Ry. TIf. 89 19 20.

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

Lis IIeIles Olesen, Jægerstien 3,
8270 }Jfjbjerg. TIf. 27 OO 60.

Niels Ågård, se bestyrelsen.
SøRAVNN.

Jean Rasmussen. Se bestyrelsen.
FREDNINGSUDVALGET.

Henning Ettrup. Se bestyrel-sen.
IOXALITETSREGISTRERING.

Allan Jailniche, Langenæs aI16 72,
8000 Arhus c. Tlf. Ll2L74.
RINGMÆRKERGRUPPEN.

Henning Elgaard, L. HaNrerichsvej
25,8000 Århus C. TIi. 164864.
REDEKASSEGRUPPEN.

Per Delphin, Næri.ngen 90,8240

Risskov. TIf- 212975SUÅFUGLEGRUPPEN.

Lars Hansen, Bakkegårdsvej 21,
8240 Risskov.
ROVFUGLEGRUPPEN.

Kontaktpersoner

ole Frirner, SchleppegrelJ.sgade 17,
8000 Århus C. TIf. l-34735.
GÅSEGRUPPEN.

KONTAKT

Jesper Madsen, Skovvangsvej 214,

Niels

8200 Arhus N. TIf.

TIL DOF-ÅRHUS.
Ågård- Se bestyrelsen.

107335.

Altid tæt på med

@kiffert!

en

T KOWA PRISHEKIKKERTER T
Når De køber en KOWA prismekikkert
er De sikker på at få noget af det bedste optik der tremstilles i Japan i dag.
KOWA leveres i 6 lorskellige slørrelser
som er velegnet til hvert sit formå|.
9 x 35

til bjergfolk o.l. saml

KOWA SPOTTINGSCOPE

T

KOWA leveres med udskifteligt okular,
15 x eller 25 x. hvilke. med et kameraobJektrv på 50 mm., giver henholdsvis 750 mm. og 1250 mm. brændvidde

all-round.
10 x 50

I

Oen populære udsigtskikkerl KOWA
60 mm. spottingscope, er udstyret
med så fin oplik, at den, ved hiælp af
en adaDler. kan anvendes som teleobJektiv for spejlreflekskameraer med
aut. obiektiv.

til fuglestudier hele

døgnet samt Jagt.
Fælles for alle KOWA kikkerler er, at
det er helstøbte letvægtsmodeller
(magnesium) og at de har Ba K-4 prismer med masser af lys og opløsningsevne.

Med så store brændvidder kan det
være vanskeligt at undgå rystelser.
Det anbetales derlor at anvende kabeludløser samt et godt, solidt stativ

Priser: 25 x 60

TS7
.

1384.-

25 x 60 TS1

Løse okularer:

15-25-40o960x

.. ...

20 x vrdvinkel og 105 x . .

'"'sl

1929.-

272.'
435 -

Med et KOWA
spotlingscoPe
De betragte megel

fierne obiekter
som om De
selv var tilstede
ganske få

meter tra.

Ydermere kan Oe fastholde siluationen ved at påmontere Deres kamera, og så senere gang på gang opleve iagttagelsen som totos i ro og
mag hiemme.
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'

Nisted Paludan
Jessen Lindberg
2.
12. Clemenstorv

Cfemensstræd€
Tn. PO7 23.

9

Frederiksgade

Ryesgade

Tlf. 12 55

Tlt. 13 59

66

96

15'

Tlf. 12 09 44

