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Dansk Ornithologisk Forening

er en landsforening for fuglelnteresserede og fuglebeskyttelse med
afdelinger over hele landet. Forbningen er stiftet i 1906.

redaktion
Jens Klrkeby (ansv.)

DOF

sats, lay-out

Jens Kirkeby
Foreningens formål er at fremme
kendskabet til
09 interessen for
fugle og at virkå.tiI
beskyttelse
først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søget fremmet
blandt andet ved afholdelse af møder
og ekskursioner og udgivelse af et
tidsskrift
09 andre publikationer
samt ved arbejde for at forbedre
fuglenes livsvilkår.

tryk
huset

Indmeldelse sker ved henvendelse
ti1 foreningens hovedkontor eller
ved indbetaling af kontigentet på
girokonto 7 00 08 39, DOF , Vesterbrogade 140, 1640 København V, tl-f.
( 01 ) 31 81 06. Det ordinære kontigent er 140 kr. pr. år , 90 kr. for
juniormedJ-emmer ( under 18 år )
09
(over 67 år) og 45 kr.
pensionister
for ekstraordinære medlemmer ( nodtager ikke foreningens publikationer
men kan deltage i møder og ekskursioner ).
Medlemnerne modtager gratis Dansk
Ornithologisk Forenings Tj.dsskrift
(2-4 hefter pr. år) , og bladet Fugle
(5 hefter pr. år), hvorj- meddelelser
om møder og ekskursioner bringes.

Lokalafdefingen i Århus Amt står
for de lokale arrangementer.Alle DOF,
medlemmer kan frit
deltage i afdelingens møder og ekskursioner.

Redaktionen modtager gerne indlæg,
bi1leder, tegninger osv. Disse kan
send.es ti1 redaktionens kontaktperson (se adresseliste)
Tegninger skal være udf@rt med sorte
streger. Artikler bør være skrevet
på maskine, med mindste linieafstand
og i spalter å 35 anslag.

Lokalafd'elingen udgiver også b1adet "SØravnen" 4 gange årligt i et
oplag på 800 eksemplarer. Bladet
sendes gratis tiI aIle DoF-medlenuner
i Århus Amt. Medlenmer udenfor amtet
kan tegne abonnement på bladet. Det
koster 25 kr. pr. år.
AlIe henvendelser sker til l-okaIafdelingens adresse: Dansk Ornithologisk Forening /.1Århus Amt, Viborgvej 29, 8000 Århus C.

FORSIDE:

Nordisk Lappedykker på rede, Sagelvvattnet, Troms i Nord-Norqe.
Foto: Jens Kirkeby.

l1rlNIDFfSURFERE
OVERALT?
Ited wind-surferne har seJlsport
sportsfolket fået sl-g en temme-

llllebror. Grejet er handy, brædt og mast
transporteres le.t på taget af
enhver bil og målområdet er
vandarealer med behersket s4lgang som vore lavtvandede kyster
og de større søer. Lige præcls
de samne områder, sorn vort betrængte vandfuglellv foretrækker.
Det er synd, at vl nu på fuglenes vegine må se en ny konkurrent
tll naturen, endda fra en på andre måder så rnlljøvenllg front
som seJleportsfolket.
Der er allerede lagt op ttl de
første konkrete uoverensstemmelser . Sejlerne Onsker lgennern
Friluftsrådet at få reservatet
Stavns Fjord på Samsø tlbnet for
wind-surfere. Ikke alene er der
Iandets største ynglebestand af
Ederfugle, nen omrtdet er landskabellgt smukt og amtet har
119 belastende

af samme årsag anlagt en rekreativ naturvandrlnqs-stl langs
dele af bredden.
Amtets ene EF-lokalltet Mossø
ned Vesteuropas største ynglebestand af Sorthalset Lappedykker
er allerede kraftlgt Lnvaderet
af wind-surfere fra ind- og udland. Antallet af surfere på
søen steg L sommer jævnt i takt
ned antallet af klækkede lappedykker-unger.

Vi nå på det kraftigste opfordre Århus amt tll hurtlgst mullgt at udarbejde forslag tll
regulering af wlnd-surfer-sejladsen. Der bør for ferskvand
udarbejdes en posltlvllste for
enkelte egnede friluftslLvssøer, 09 på saltvand bør en rekke lokaliteter friholdes.
Selvom wlnd-surfing nok er både
sundt og morsomt, bØr det lkke
stjale endnu en bld af vandfuglenes efterhånden lille kage.
Red.
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En ny fugleart i Østjyfland:

KORTTÅET
TRÆI,øBER
er nu nået til Århus under sin ekspansion
igennem Jylland.

op

ad Jent Kinhebq

I august-september i fjor hørtes
Korttået Træløber for første
gang i Moesgårds garnle lindeaI16. Dens karakteristiske korte
og særdeles kraftige "djing"kalil (å la Gransangerens "tjif"
i sangen)hørtes iblandt Spætmejsernes kontaktkald højt oppe
I træerne.
I foråret t år hørtes sangen for
første gang i beg'yndelsen af
april fra en enlig han ved foden
af en gamnel lind i a116en ved
Vikingehusene. Afstanden til undertegnede var blot 3 meter.
sangen var normal og blev gentaget 3-4 Eange.
I begyndelsen af sæsonen fortsatte sangen med at være artstypisk. Han etablerede sig 1
parkens bedste område med de
ældste ege og lindetræer
ved søen rned Rhododendron-Øen.
Senere viste det sig, at han
var alene og uden artsfæller i

mlles omkreds.
det lykkedes ham at snyde
sig til en Alm. Træl@ber hun

Men
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ved at 1ære sig AIm. Træløbers
sang. Denne har han brugt i
f1æng soruneren J-gennem, ca. hver
3. gang, undertiden i rene serier. Hans version af Alm. Træløbers sang er dog en smule afkortet, idet AIn. TræIøber har
et ekstra tilløb fØr den nedadgående BJ.åmejse-trille. Den Kor
Korttåede droppede altså denne
første del.
Det er kendt, at enlige, artsligt lsolerede hanner (pionerer)
af en rækk€ sangfugle imiterer
de arter de etablerer sig
iblandt. Det er også før reglstreret hos Korttået Træløber.
Det har derfor ikke været helt
enkelt at tage tll l,roesgård Park
for at flnde den Korttåede i
sonmer. Det tager lang tld, for
der er længe imellem kald eller
sang. En l.fusvit-han har lært
sig at synge "djlng-djing", onend lidt svagere, Iigesom Havesangeren har flettet kaldet ind
i sin sang, og selv synger han
som en Alrninclellg:

Korttået TrælØber

tV\/r*,
Almindelig Trælrber

\ \^ni

* \\1$^\\\\\\\\r

af de to træløberes sange. Den Korttåede
Skematj.sk fremstilling
Træ1øber fra Moesgård imiterede kun den del af Almlndelig Træløbers sang, der falder tll

højre for den stlplede streg.

skitse over Moesgårds parkområde. Trekanterne markerer ydergr.lnsen for den enllge Korttået TralØber-hans terrltorlum.
Den store trekan! anglver hans foretrukne træer (ganle ege) r
hnor han vlste parrlngsadfærd rned en Alnlntlellg TrælØber-hun.
Ctrklen markerer den fdrste sang-obeervation i begyndelsen af
aprll. Det var 1 sarnme all€ han holalt tll efteråret før.
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TOPPET
TAPPEIDYKKER
Flere kolonier fundet i MossØ under tællinger
for Projekt Status i 1983.

ad AIIan Fnandten og Bent Chnbteøen

1å for sig selv. Der var endvldere
optællinger i lilossø i
forbindelse ned Projekt Status, har 2-3 små kolonier på 4-8 Par.
vl observeret to større kolonier af Afstanden imellem kolonlrederne 1å
Toppet Lappedykker.
Under vore

9ÅL/2-2n.
Antallet af vnglepar,:t.:19i.?:t lll- &="g"n ril
en redeoPtælllng' d:T

de usædvanllg store ko-

ionidannelser i uossø skfldes sanctned ll9:.9!1"
antalfet åynrlgvis
med waders, kombineret II?
søens oPbygnl'ng' søen udrv^ --.
vq'sEL uden
sss. for
af fugle, dter 1å på vandet

kolonien.

å3i-:?i::*å1"fl":Tr::-::::,::i::-

var på 40 par, den er Lkke stort nok til at en normal
par. Afstanden imel- terrltoriestØrrelse kan .Pretholcles
lem kolonlerne var ca. I kn. og beg- for alle ynglepar. Sandlsynligvis
ge var placeret på de bredeste ste- beslaglægger de ælclste fugle territorlerne førs1-, hvorefter de yngåer af iprskoven. Begge kolonier
var placeret t kanten-af den tætte re og svagere fugle henvises tll
rørslov med en tangeagtlg rørskovs- kolonidannelse I egmede rørskovsområder.
dannelse foran.
Iøvrtgt ligger yng_letidsPunktet I'
1å
ene
koloni
tll
den
I tilknytnlng
tilossø meget sent. Den første unge
desuden-en nettenåge-koloni på 14
par, sant en Sorthålset l,appådykker- blev således f6rst observeret den
kolonl på 15 par. Den anden kolonl 12. juni.

Den ene kolonl
anden på 45-50
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SORTSPETTEN
har sin hidtil eneste kendte jydske ynglebestand
i Århus amt. Fuglene f@lges ved en omfattende
registrering og farveringmærkning.
ad Bo Rqge Sønen'sen og Hant Chnateraen

omtalt I FUGLE 3, 1982 blev
der I naj 1982 farverlngmærket
6 sortspætteunger fra 2 reder I
Sydslesvig. De blev alfe farverErket på venstre ben. Den ene
af ungerne blev senere sannme år
set 1 Rens Plantage, 10 km fra
[Erkningsstedet i Karlurner
Forst på den tyske slde af grænsen. Iagttagelsen har vist, at
nfr sydslesvigske unge sortspætter bliver "smidt ud" fra
forældrenes skov, ja så kan de
dukke op t SØnderjYlland.
vores hypotese er' at de Sortspætter, der tilbrlnger vinteren
I Sdnderjylland snarere kommer
sydfra end nordfra.
For ca. 10 år slden slog Sortspætten s19 ned i sit htdtil
eneste jydske yngleornråde ved
Silkeborg. I dag er 4 ynglepar
registreret, alle indenfor Silkeborg Skovdistrlkt. Omkrlng Ry
er der yderllgere 2-3 par' men
vi ved endnu for lidt orn den.
Fangst og farvenærkning
I Silkeborg har det været muligt
at farveringmæike sortspætter
allerede sgm redeunger. De garnle fugle derfunod mærkes udenfor
yngletlden ligesom de sønderjydske fugJ.e, ldet den kendqgernlng udnyttes, at de er neget
trofaste nod et bestemt overnatningshul. Med en passende stang
og en ketcherpose (ramme med
åIegarn) fanges fuglene t hullet
ved solens op- eller nedgang,
aldrlg om nateen. Derved forstyrres fuglens adfærd mlndst
rnullgt. Vel bllver den forskrækket over at bllve fanget, men
som

vl. ved, at spætterne fortsætter med at bruge samne overnatnlngshul efter mærkningen.
Fangsten og ringmærkningen kræ-

ver et

nindst 2.
er jo en stor og
spræIsk fugl, og overnatningshullet sidder ofte hØjt, over
12 meter oppe. Fuglen forsynes
med en numnereret metalrlng på
det ene ben og en farvering på
det andet. Derefter måles halens
og yderste håndsvingfjers længder, hvilket fortæller om fuglens alder og fældningstilstand.
sluttellgt vejes fuglen med en
fjedervægt. Det hele varer ikke
rnere end 10-15 nin., hvorefter
den atter får friheden, for
hvilken den ofte kvitterer med
en klat!
mandskab på

Sortspætten

Farvesystemet.

Når de ganle fugte nrærkes, får
ikke 2 fugle af samme køn ens

farverlng-konblnation. Redeunger
får alle samme farverlng
på, dette for at sPare På kornblnations-forrådet. Bruges der
kun
binatlonsforrådet. Det er kun få
farver, der egner slg på en
sort spætte. der yderllgere har
sorte "bukser". Gode farver er
hvld, gul, rød/orange, Iyseblå.
titen de nævnte 5 farver kan vi
mærke 10 fugle i hvert område,
5 af hvert kØn. Vl er nu begyndt
at nrærke ned 2 farveringe på
sannne ben. Det glver yderligere små 200 konbinatloner. Da
der !. reglen er både hunner og
hanner i samme kulcl rted ens farvenærkning, vll clet derfor kun
være nØdvendlgt at genfange I
derlmod
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eller 2 af. ungerne senere på
året og supplere med endnu en
farvering.
De forelØbige resultater.
I Sllkeborg Skovdistrlkt, med
hvem v! har et gllmrende samarbejde, er der lndtll nu rnærket
14 fugle, deraf 8 gamle. De er
alle farvernærket på hØjre ben.

Stlkeborg- Sønderskov:
Her oplevedes noget tllsvarende
blot var det her hunnen, der

forsvandt. 15. aprll var Parret
IIATiI Og RØD HUN. RøD EUN SåS
lkke slden. Efter flere dages
kalden lykkedes det, og 23.
april clukkede GUL ItuN
lkke slden. Efter 5 dages trommen og kalden dukkede GUL HUN
fra Nordskoven oP
(nærket I Nordskoven) oP. Parret
indledte rugningen t sldste års
redehul 7. naj. Der er 2'5 km.
i luftllnle fune1lem redehullet
og GUL HUNS overnatningshul i

ttVID

Sllkeborg Vesterskov:
2 unærkede par med 3 km lnellem
hver skovafdellng I luftlinie.

Nordskoven.

I årene fremover vll det bllve
spændende at følge poPulatlonen,
ldet vi med farverln$nærknlngen
vil være i stand tll at fø19e

Silkeborg Nordskov:
Indtll 3l.rnarts i år var parret
RøD HAN og HVID HUN. RøD gAN er
lkke observeret siden denne
dato. Det lykkedes for HVID HUN
at få kaldt en ny mage til, han
var umærket, og sås fØrste gang
16. april. Parret lndledte rugningen 3. naj.

DE MJIRKEDE SORTSPÆTTER

spredning og pardannelse.

Vl vil derfor endnu en gang oPfordre alle, som ser SortsPætter tll at kontakte os. og husk
at se efter farverlng På. højre
ben I

I

SILKEBORG SKOVDISTRIKT.

HTJNNER:

GUL

HVID
RøD

LYSEBLÅ
BRUN

BRI]N
LYSEBLA,/GUL

Nordskoven
Nordskoven

gammel

ganmel

Nordskoven
Nordskoven

gammel

Nordskoven

gammel

Sønderskoven
SØnderskoven

redeunge
redeunge
redeunge

28.L2.82.
23.01.83.
27 .O2.83.

sonmer 83.
sommer 83.
sommer 83.
24 .0 8.8 3.

HATiINER:

LYSEBLÅ

Nordskoven
Nordskoven
Nordskoven
Nordskoven
Nordskoven

BRT'N

SØnderskoven

RøD
GUL

HVID
LYSEBIÅ
LYSEBLÅ,/GUL
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Nordskoven

gammel
gamrnel
gammel

redeunge
redeunge
redeunge
garnmel

31.10.82.

30.0r.83.
.02.83.
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somner 83.
sommer 83.
soruner 83.
2

7.0 8.83.

MENINGSUNDERSøGELSE
lokalafdellng i Jlrhus Ant til medleNnernes ti r fredshed, eller er der en stor gruPpe utllfredse nedlesuner, hvls krltik
al<lrlg komer frem ?
Dette e! et sprrgsnåI, dei ofte bllver stillet på lokalbestyrelsens
n6der. Den ene3te krltlk af bestyretsens arbejde og foreni"gtt"
aktlvlteter, gøt kqmer bestyrelsen for Ore, er nern119 den, son
frernsattes af enkelte nedl€mer, der ofte gelv er lnvolveret I forenlngens arbejde og ofte har nullghed for at frernsatte denne krltik
overfor rnedlemner af bestyrelsen. Denne klltlkrsorn kan vare af btde
posl,tlv og negatlv art, behøver jo nødvendlgvls lkke at virre en krl-

Funqerer DOF'a

tlk, der deleg af en stOrre dlel af nedlerrnerne'
Det er netop denne manglende rePr.sentatlvitet, der er et problen.
Derfor er der 1 bestyreleen opstlet et behov for en forrn for tneningsundersøgelse, 8oo forhåbentllg vll kunne afsl6re' @ der blandt medlenunerne flndes en udbredt utllfredahed ned lokalafdellngens virke
eller dele af denne. vl har derfor forsøgt åt saliltens.tte et sPorgeskena, sot! onfatter de fleste af lokatafdellngens v19t19ste funktioner, og sm giver mullghed for at vurdere dl'sse'
Det er nåturligvl,B lokalbestyrelsena håb, at så nange af nedlemner-

aullgt benytter slg af denne nullghed for at krltl.sere det
arbeJde, der gøres t lokalafdlellngen og uclfyldler dette sPirrgesker0a
og sender det retut lnden den I. oktober 1983.

ne

sotD

På bcatyrelaena
Du bede3 svare

$ 3l

nånge

vegne Torben

Bøgeskov.

af de ftlgende sltrgslltl son nultgt'

BoPrlekomune:
trtn:
Alder:
Evt. stl.lllng:
Bor pl landet:
- Eor I bYen:
-

vend

I.

Hvor mange år har du været medlem af DOF ?

2. Hvor ofte deltager du i DOF-ekskursioner ? (sæt kryds)
Aldrig _
I-5 gange/Ar _
6-1o gange/å.r _
Mere end 1o
gange/lr _

3. Hvor mange gange om året er ilu på fugletur alene ? (sæt kryds)
Aldrlg _
1-5 gange/tr _
6-1o gange/tr _
lo-2o gange,/år
Mere end 2o gange/Ar _
_
4. Hvor mange gange om året er du på prlvat fugletur sammen med
andre ? (sæt kryds)
Aldrlg _
l-5 gange/Ar _
G-Io gange/tr _
I{ere end lo
gange,/Åt _
5. Fører du notesbog ? Ja _
Nej _
6. Sender du dlne iagttagelser lnd til rapportgruppen (årsrappor=
ten) ? Ja _
Nej _
7. Synes du, at DOF arrangerer a. for mange ekskursioner _
b' for få ekskursioner
(sæt krYds)
c. tilpas antal ekskursioner
8. Er du tilfreds
Nej _.

med

de ekskursionsmål,

Hvls nej, hvorfor

DOF

udvælger ? Ja

?

9. Hvilke "nye" ekskursionsmål, synes du, der skal arrangeres ture til ?
lo. Er du interesseret i at deltage L ture, der strækker sig over
flere dage ? Jå _
Nej _
11. Sæt kryds ved de transportformer, du synes, der bØr anvendes
på forenlngens ekskursioner, for at du vil deltage ? (der
rnå gerne sættes kryds flere steder) Cykel
prlvatbll
_
9-personers bus
Bus

I

12. Er du tilfrds
nej, hvorfor

med ekskursionslederne ? Ja

Nej _.

_

Hvis

?

13. Ef.du tilfreds ned møderne på.Naturhistorisk
Nåi
. Hvis nei, hvorfor ?

Museum

? Ja

,. )'

14. Hvor mange møder på tlat. !tus. deltog du i i 1982 ?
15. Synes du, der bør vere flere n6der på nat. Mus. ? Ja
Nej _
15. Er du tilfreds med tirsdagsmøderne rned foredragsholder på Vi-

borgvej ? Ja _

17. Er du tilfreds
borgvej ? Ja _

Nej __,

Hvls nej, hvorfor

?

tirsdagaftnerne uden foredragsholder på viNej _.
Hvis nej, hvorfor ?

med.

18. Hvllke 'nye" emner, synes du, der bør tages op på DOF-s møder

19. Synes du, det er en god ide, at foreningen har egne lokaler
J" _
Nej _.
Hvorfor ?

?

2o. Er du interesseret i, at der fremover bliver afholdt m6der
også I (sæt kryds) a. Sllkebor1
b. Randers _
c. Grenå
21. Er du tilfreds
(sæt

med Søravnen

krydls)

? a. Meget tilfreds

b. Iilfreds
c. Mindre tilfreds _
cl. Ikke tilfreds

?

22. Hvad synes du, der er godt ved Søravnen

?

23. Hvad synes du, der er dårl1gt ved SOravnen ?

24. F0ler du dig tilstrakkeligt lnforrneret on, hvad der arbeJdea
ned I lokalafdetlngens forskelllge gruPper o9 udvalg ?
Ja_Nej_
25. Er du tllfreds ned bestyrelsens arbejde son helhed ?
Nej _.
llvis nej, hvorfor ?

Ja

26. Mener du, at bestyrelsen skåI konstltuere slg med forilånd,
NeJ
Vecl lkt<e
nastformand og kasserer ? Ja
Hvorfor,/hvorfor ikke

27.

?

-.

-

du, at det er en god lde, at der oprettes en uhgdomsafNej _
clellng 1 DoF he! i antet ? Ja _
Vil clu selv vare lnteresseret I at deltage 1 en sådan ungdmsNej _
afdellngs aktlvlteter ? Ja _
28. Synes du, at lokalafdell,ngen skrl engagere slg I lohale fredSynes

ningssager ? Ja _

NeJ

_
29. Synes du, at lokalafdellngen skal engagere slg 1 lokale nllj9problemer ? Ja _
Nej _
3o. Diverse kotmentarer:

BESVARELSEN SKAL SENDES

DEN I.

OKTOBER

1983.

TIL

DOF, VIBORGVE

2g,

SOOO ARHUS

C

Tf,DEN

ilATURSYT{P0SIUn

198t.

TEIIA: STATUS FOR PI-AITIER,DYR 0G IIATURBESKYTTELSE

L

RISSKOV MTSGYI'IIIASI

24,-25,

Uil,

SEPTEIiBER 1.985

TRANEKÆRVEJ

70

I

ft

ARHUS At[T.

- 8240 RISSKOV DAGEI{E DEII

KL. 10.00 - 17.00;

FORELøBIGT PROGRA}i FOR SYMPOSIET.
IÆDAG DEN

24.

SEPTE!tsER:

10.00-10.25 Abnlng af synposlet.

Srren Eojager, Organlsationsk@lteen

10.25-10.50 Stenningsskov og fortldslåndbrug - Eller norsoe
også ned henblik Ilå Århus åst.

10.50-u.15 novfuglebestande i Lilleådal,en

ved Blnnerup 1976-83.
11.15-11.40 Dl,ger,. gardler og levende fortldsninder.
11.40-12.05 Van-dlrlanternes og søernes status

i Århus ant - efte! 20 års planlæ9m1.n9,

frednlng.

EilJobeskyttelse

svend

iltller Jensen,

Bent SOholD Jepsen,

LloF

Dtf

Eans uathiesen, Dotanisk

Instltut og Botanlsk Forening

og

12.05-12.30 Vandløbskvall.tet: Status og
frelotid.
12.30-14.00 FROnOSF.
14.OO-14.25 Plorekt BiIJø- og landskabspleJe

Bent l"euge lladsen, Ferskvands-

74.25-14.SO ø8F's blotopundersOgelser (bl.a.
Fjord, Bjerregrav !bse,
' Norsminde
Udrke t(ar og vandlhulLer i Hlnnerup kmune).
14.50-15.15 PleJeplan for Brabranal Sø.
15.15-15.40 Stranalenqe og heder: Status 09
freotld 1 Arhus ant.
15.40-16.05 Saltvandsreservater I Arhus aDt.

Søren EOJager, @F

i Århus komune.

15.05-15.30 OrchLdeerne: Status og frentidl i
Arhus amt.

15.30-16.55 Feltbotanisk arbejde I Arhus aBt.

laboratoriet

Sennlng Ettrup 09 Niels Jdrgen
Frlls, Stailsgartnerens kontor

Allan Janniche,

DOF.

Marian l|Atz Jensen

palle lrhd Jepsen,

Landbrugs-

loinisterLets Vildtforvaltning
Bernt ttjtnant, Bioconsult

Lis Ravnsted-Lalsen, Feltbotanisk klub.

s6{pAG pEts

25. SEPmER

1983.

l0.OO-10.25 Padder og krybdyr: Status
freotld L Århus ant.

Jrrgen Terp Lauraen,

ogt

10.25-10.50 Reglstrering af fuglelokaiiteter

J6rn Bskll,dsdn,

I Århus æt.
10.50-11.15 .tltdtjylfands fugle.
11.f5-11.40 Pattedyr: Status og freDttd 1
Arhus et.
11.40-12.05 Ranger-projektet I Arhus ant

Eans Skotte

2. 30-14.

EN

bruges

øBF

John SøreDsen, Ranger-projekt

00 r.Rot(os8.

turbe-varende albeJae?

llOller, Frednings-

Bllgitte Ipcht Andersen
Allan Janniche, DOF

Århus ant.

14.00-14.25 Evordan kan

EIOF

styrelsen
Jolgen Terp l,aursen,

12.05-12.30 OrnLtologisk fre&ringsarbeJde I
1

OBF

I det na-

Stren EøJager,

14.25-14.50 Skal nåturen pleJes?

DN

Si&on lrgaaral, Botanisk

tut og Botanlsk Forening

14.50-15.40 Fredningsplanlagming og land-'

skabqrleJe.
15.40-16.00 Poll,tiske nulJ.qheder for nåtu!beskyttelse i Århus aDt.

og

Insti-

Jorgen Bang, Århus Amtskmune,
Ants f redningskontolet

l(nud Erlk Serkjær, Ålhus AEtskomune, Udvalget for Teknik

o9

16.00-17.00 D€bat.

llllJø

Debat€oner:
På hvllke punkter uangler vi v1den ø arter, gruppc! og levesteder?.
Evordan bør frentldens fredninga-

og og forvaltnlngsarbeJile prlorLte!es?
Ilvordån styrkes såDårbejdet nel-

leD afuinistratlonen, forsknlngslnstitutLonerne og de "grCnne"
foleninger?

Bør dler oplettes

et rcrønt

rådlr?

r frokostpausen kl. 12.30-14.00 er der nulighed for at spise i vejlby Risskov
tsallens restaurant eller cafeteria. NærEere optysninger under syoposiets åbning.
Der kører

flere buslinLer til Risskon

7 og 11.
Yderligere oplysninger kan fås hos:
J9rgen Terp Laursen, ØBF tlf: 26 12 30
Søren BOJager, DN
ELfz 24 25 2l
Allan Janniche, DOF
tlf: 11 21 74

åotsqD/Dnasir.rn, men de nærmeste

Alrangør af natursyotrosiun 1983:
øSTJYSK BIOIOGISK FORENING
DAIIIIARKS NATURFREDNINGSFORENING, IDKAI.KOIIITE FPR ÅRSUS OG OMEGN
DANSK ORNTTæIOGISK FORENING, LOKATÅFDELING FOR ÅNHUS AUT

er linie

[idtjyllands Avls 3. juni

f993.

Ufrfnhg.rl tot Le.ifrt wturo 8qFyd. S.ran .|r, Kurt Mott.mrn tn btildve$net.
gx, lrfli||o ig..d!hl lr. b.rtxrvP.ni og Marlin ftd.nan. (Fdo: PtcD.n Bdu€4
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MOSSø
af

En sØ
europæisk betydning for Sorthalset
Lappedykker. Tæl1inger i år viste en bestand
på mindst 390 fugle.
a.( Jent Kitthebq

en naturllg del af vort arat få lndtblik 1 det
nidtjytlske søhøjlancls fugIellv,
og som.bidrag tiI Projekt Status, har undertegnede sammen rned
Hans HenrLk IIøj i løbet af foråret 1983 foretaget optællingsture søen rundt. DeIs 1.15. og
15. naj, dels J,2. juni. uålet
var at kunne vurdere vandfuglenes status i yngletlilen.
En vetkendt fuglelokalitet.
Som

bejdle necl

fuglellv er igennem mange
år fulgt n0ie af Holger N. Garner, Øm Kloster. Hans oPtællinger og raPporter glver et klart
Utllede af fuglelivet året rundt
I reservatet Emborg Odde, den
@vrige vestllge del af søen og
Klosterkær. Holger N. Garner har
venltgst hjulpet os med sine forelØblge reultater fra redeoPtælllngerne I og omkrlng reservatet Emborg Odde t naj og junl.
Endvidere har Mossøs faste Projekt Status-tællere Allan Frandsen og Bent Chrlstensen venllgst
hjulpet os med deres foreløbige
resultater fra redeoPtæIlinger
på stræknlngen Llndholm Hoved Klosterkær - DøruP Skov - Hem
odde 1 Junl.
Søens

national klenodie.
ilossø kan betragtes som amtets
vasentligste ferskvandslokalltet. Den rigdom på vandfugle
er af både natl.onal og for
Sorthalset Lappedykker af international betjrttning.
Vandkvallteten forringes .
SØens vand forrJ.nges fortsat,
ikke nlnclst grundet Skanderborgs rnangelfuldt rensede vand,
der fra Skanderborg-søerne ad
Tåning Å ledes ud I lt{ossø ved
Fuldbro !i!611e. Søen befinder
sig nu på niveau C.
En

Trænqse1.
Den øgede

frlticl har betydet
øget aktivitet på søen. Især
den stlgende lnteresse for
idræt t1I vancls presser På.
wind-surfele betragter søen som
hØrende til landets bedst egnede
områder. 81.a. orqaniserede

wlnd-surfing-skoler rullede i
år rned be}æssede bller til Al
ken, Fuldbro og Hem ocldle. Og
det er for så vidt forståellgt,
da surferne ikke aner, at de for
fuld speed fra tldligt forår
plØjer slg igennern udparringsritualer, teffitorler' møjsonmeIigt fiskeri og hundreder af nyklækkecle lappedykkenrnge r.

Af kortene ses det, at Toppet Lappedykker med fordel
tæ1les i begyndelsen af maj, fpr rugningen indledes.
Fuglene llgger da samlet ud for de steder, hvor senere
kolonlerne etableres. Omvendt tæ1les Sorthalset bedst
midt I junl, nå de har "indtaget deres pladser". De
to store kolonier er lkke indtegnet (hver på over 100
fugle). Det ses endvidere, at især Sorthalset foretræl<ker at ligge i 1æ for vestenvlnalen, der har kraftig vlrkning og glver høj sø9an9 på Mossø.
30
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o

Toppet Lapfedykker

1.-I5 maj 1983

Yv
Toppet Lappedlykker 12.

o

g.

t- 2
3- 4

5- 8

9- L2

13- IE

ver l8

junl

1983

o

o

Fuglene:
TOPPET LAPPEDYKKER. BEE'tANdEN

anslåb til 250-300 par. (484
fugle t maj).
Det er.karakteristisk for Mossø,
at arten danner kolonier. 8 kolonier er fundet ned ialt 147
reder. Kolonlernes støirelser er
f$lgende: 4,6,8,11,L3,2O,40 og
45 reder. Kolonierne med de 20
og 45 reder lå dlrekte i Iy af
ynglende Hættemåger. Den indbyrdes afstand inellem rederne er
nåIt til 1,5 - 2 m. (se artiklen
om dette andetsteCs i bladet).
Det er kendt, at arten i søer
med gode fødeforhold og ringe
redemuligheder yngler i kolonier på op til 200 par.
SORTHALSET LAPPEDYKKER.

Bestan-

til 200-250 par.
(390 fugle i juni).
Arten forekom hovedsagellEts i 2
store flokke, hver på godt 100
fugle. Begge 1å i forbindelse
med ynglende Hættemåger i søens
centrale de1, henholdsvis På
nord- og sydbredden..De øvrige
fancites spredt langs resten af
den anslås

søens bredder på steder ned

kraftig l-ørskov. Den kfassiske
koloni på spidsen af Emborg odde
var i år ikke benyttet af denne
art såvel som Hættemåge. Årsagen kendes ikke, men vinteren
6g ioråret var på mange måder
usædvanligt. En grund kan være,
at Hættemågernes og laPPedYkkernes redemateriale (vinterknuste
rØr) ikke fandtes i tllstrækkeIig grad på odden.
Mossøs bestand er, set med europælske Øjne, usædvanlig stor.
antagelig er der tale om t0-151
af hele den vesteuroPæiske bestand.
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anslås tiI
par. (Kun 17I fugle optaltes I naj, men rugnlngen var

BLISHøNE. Bestanden

100-150

cla påbegyndt.
EÆTTEMÅGE.

175 par.

Bestanden anslås

tll

Kolonien på nmborg odde fandtes
ikke i år. Fuglene havde delt
slg ud på flere, mlndre kolonler. Den gamle rnåge6 i vLgen Øst
for Odden husede ca. I50 par.
På selve Oddens vestslde er optalt 8 reder. På et næs på sydbredden centralt I søen fandtes
en tvedelt koloni på ialt 15-20
par. Bestanden af Hættemåge i
Søhøjlanilet som helhed er beklageligt lllle og består kun af
tllsvårende småkolonier.
KNoPSV.ANE. Bestanden anslås til
15 par (9 reder fundet).
TRoLDAND. 14 hunner og 26 hanner taltes I rnaj, t hunner (1
rede) og 1l hanner I junl.
Af andre arter kan nævnes:
TAFFELAND. (5-7 paT), GRÅAND
(75 fu91e), GRAVA.IID (27+4 Par m.
unger), SKARV,(10), FTSKEHEJRE
(12), SVARTBAG (12 juv.), SøLv!4ÅGE ( 3 ad. og 11 juv. ) o9
STR4NDSKADE (l par).

FRAFETTEN
De

i O anførte arteE skal forelægges Sjældenhedsudvalget.
a

rSrou: L6-Lg/5, I Anholt. RøDsrRuBET IoM: pr-ned aprll,
I rast Arhus Havn. GRÅSTRIBET LAPPEDYKI(ER: L5/4, 2
Brab.Sø, L6/4, 7 Auning Hose, 16,/4 9 Skafdgd. Sø, 2l/4
I3 Skaføgård sø, 2s/4 I Brab.sø, SoRTHALSET IåppEDyKKER:
Ultltno nal I Brab.Sø. RøRDRUI'|z L6/4-25/5 I, derefter 2
Brab.Sø.I{VID STORI(: L2/5 L overtrækkende Brab.SØ,
medio naj 4 rast Lading Sø, SORT STORK: L3/5 L ind fra
Vejle arnt. CnÅCÅS: Prirno aprll-medlo maj 3-5 Brab.SØ.
ATLINGAND: !4ed april-med maj 5 Brab.SØ. KNARN{D: Primomed aprll l-2 Brab.SØ, 2L/4 4 Ramten-Dystrup Sø. SKEAIiID:
Pr-med maj max 20 Brab.SØ., RøDHOVEDET AND 17,/4 I han
Ramten-Dystrup Sø. LILLE SKALLESLUGER: 2L/4 L hun Ramt.en-Dystrup Sø. (LILLE SKRIGEØRN: L7/4 L rast cjerrild.)
UUSVÅGE: L7/4 4OO Gjerrild. FJELDVÅGE: L7/4 45 Gjerrild
Z5/4 L Brabrand Sø. RøD GLENTE: I Brab.Sø. HVEPSEVÅGE:
29/4 3 Marselisborg. BLÅ I(ÆRHØG: L7/4 3 cjerrild. HEDEHØG: 2L-3O/5 I han Hjeln. FISIGØRN: L7/4 2 Gjerrild,
24/4 L Øst Gjerrlld, med aprll 1 nord Skanseparken Århus, med april 2 nord Moesgård,, 28/5 I nord Helgenæs.
DVÆRGFAIK L6/4 L brun Aunlng Mose. VANDRTKSE: L7-I9/4
1 Brab.Sø. PLETTET RøRVAGTEL: Pinsen I rnulig Samsø.
LILLE PRÆSTEKRÅVE: L7-19/4 I Brab.SØr 26/4 L Brab.SO.
STOR KOBBERSNEPPE: L7-L9 +26/4 I BrAb.Sø. SVAI,EKLIRE:
23+25/4 I Brab.Sø. TINKSMED: 9/5 6 Brab.Sd. SORrKLTRE:
6/5 L og 7/5 2 Brab.Sø. HVIDKLIREz 25/4 2 og 5/5 5
Brab.SØ. BRUSHAI.IE: 7/5 L Brab.Sø. SKOVSNEPPE: pinsen 3
Samsø, pr maj 2 Tånnlng Skov. GRÅIr{ÅcEz L/4 l2k Århus
Havn. SORTTERNE: 7,/5 2 Brab.Sø. MOSEHORNUGLEz L5/4 2
og L9/4 I død lnod tog Brab.Sø. NATRÅ'r/t{: PLnsen I Sarnsø.
VENDEHALS: 5,/5 I Moesgård. (KORTTAET TRIIIøBER L9/4 og
fremov€r I han Moesgård). RINGDROSSEL : aprll-maj
3 lagtt. Brab.Sø. SYDLIG NATTERGAL: pinsen I nullg
sans6 o. BLÅHAI,Sz L6-L9/5 I han AnholE, 2L-30/5 3
ringmerket Hjelm. GRÆSHOPPESANGERT 22/5 I gjerregrav
t(ose, 25/3 1 Ruggård, 25/5 L Thorsager Mose. SAVISAI{GER:
5,/5 1 Brab.S6. FLODSANGER: (L/6 L Funderhotne). gVrOSKÆGGET SAIIGER: 2L-3O/5 I han rlngmærket Ejeln. BROGET
FLUESNAPPERz 20/4 I Brab.Sø. LILLE FLUESNAppER: 2L-3o/S
1 rJ.ngmarket Hjeln. GULIRISK: 5,/5 I Skanseparken Århus.
KAR!,!INDouPAPz L6-L9/5 I Anholr, ZL-30/S 8-tl Ejetrn,
25/5 I Ruggårcl. LILLE KORSNEaz L6-t9/S t4 lnholt.
HOMLILAIiI: 2L-30/5 I rlngnrærket ltjehn. LApIÅI{DSVÆRLING:
L9/4 L hun Brabrand 56.
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SENID INID!
Indsarnling:

HusrØdstjert
I forbindelse rned en opgdrelse af
antallet af Husrødstjerte 1 Arhus
vil vi være meget taknemmellge
for oplysnlnger om syngende han
ner og ynglepar.
Bent Christensen
Spobjergvej I75
8220 Brabrand (24 f5 36)

Allan Frandsen
Sllkeborgvej 30
8000 Århus C. (12

3G 34)

Indsamllng:

Bjerregrav

Mose

lavede i 1981 en specialundersøgelse over Bjerregrav Mose
ved Randers. Den blev offentliggjort I tldsskriftet "Gejrfug-

ØBF

len" (nr. 2,

1981).

For at kunne fgLge, hvad der
fremover sker i mosen, npdtager jeg gerne alle oplysninger
on fugle og andre clyr. Specielt iagttagelser efter oktober
1981 har Lnteresse. På forhånd
tak for eventuelt besvær.
John R. Rasmussen
Schaldenosevej.
8900 Randers.
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15

ADRESSER
TFRNE-GRUPPEN.

-Flemming Christensen se bestyrelse

Bestyrelsen

PR-GRUPPEN.

Lise LØchte, Engdalsvej 6Ib, 8220
Brabrand. TIf. 26 39 19.

Bjørn Holmskjold,Skyttehusvej
8464 calten. T1f. 95 40 19?

20

RAPPORTGRUPPEN.

Nj-els Ågård, Heibergsgade 27, fII
TV, 8000 Århus C. Tlf. 12 41 51.

NieIs Ågård, se bestyrelsen.

Henning Ettrup; trygsvej

Jean Rasmussen, Se bestvreLsen.

SøRAVNEN.

Åbyhøj. r1f.

L5 47 56.

5,

8230

FREDNINGSUDVAIiGET.

Flemming Christensen, Schleppegrellsgade 7 st. 8000 Århus C. Tlf.
19 93 l-2.

Henning Ettrup. Se bestyrelsen.

Jean Rasmussen, Studsgad,e 27,
Århus C. TIf. 19 28 98.

AIlan Jalrniche, Langenæs aI16 72,
8000 Århus C. Tlf. IL2L74.

8000

Torben Bøgeskov, Fuglsangs AIIe 75,
8210 Århus V. Tl.f . 16 32 18.

Lis Hel1es O1esen, Jægerstien 3,
8270 HøJb)erg. Tlf. 27 00 60.
Jens Eriksen, Holger Drachmannsvej
5, 8000 Århus C. TIf. 13 98 91.

LOKALITETSREGI STRERING.

RING}4ÆRKERGRUPPEN .

Henning Elgaard, L. Hammerichsvej
25, 8000 Århus C. Tlf. 154864.
REDEKASSEGRUPPEN.

Per Delphin, Næringen 90;
Risskov. Tl-f. 212975.

8240

SMÅFUGLEGRUPPEN.

Lars Hansen, Bakkegårdsvej 21,
8240 Ri-sskov.
ROVFUGLEGRUPPEN .

Kontaktpersoner

OIe Frimer, Schleppegrellsgade 17,
8000 Århus C. Tlf. 134735.
GÅSEGRUPPEN.

KONTAKT

til

TIL

DOF-ÅRHUS.

formanden: Torben BØqeskov

Jesper Madsen, Skovvangsve) 2I4,
8200 Århus N. TIf. 107336.

I

Altid tæt på med
en
I

@kiffertl

KOWA PRISMEKIKKERTER

I

Når De køber en KOWA orismekikkert
er De sikker på at få noget at det bedste optik der tremstilles i Japan i dag.
KOWA leveres i 6 lorskellige størrelser
som er velegnet til hvert sit formå|.
9 x 35
10

til bJergtolk o.l. samt

all-round.
x 50 til luglestudier hele
døgnel samt lagt.

Fælles for alle KOWA kikkerler er. at

del er helstøbte letvægtsmodeller
(magnesium) og at de har Ba K-4 prismer med masser af lys og opløsningsevne.

Priser:9x35.
10x50.

....... 1tlt.-

.....1742.-

I

KOWA SPOTTINGSCOPE

T

Den populære udsiglskikkert KOWA
60 mm. spottrngscope, er udstyret
med så fin optik, at den, ved hjælp af
en adaoter. kan anvendes som teleob.
Jektiv tor spejlreflekskameraer med
aut. objektiv.
KOWA leveres med udskitteligt okular.
15x eller 25x. hvilke. med et kame.
raobiektiv på 50 mm., giver henholdsvrs 750 mm. og 1250 mm. brændvidde
Med så store brændvidder kan det
være vanskeligt at undgå rystelser.
Det anbetales derlor at anvende kabeludløser samt et godt, solidt slativ.

Priser: 25x60T37
25 x 60

TSl

Lose okularer:
15-25-400960x

.........

.......

1384.1929.-

272--

20 x vidvinkel og 105 x . . 435 Flg. kikkrncr

";""''

lrgrrlorar:

KOWA 2-.i.1

XOWA'l.eFr,
Zsilr Jan. og

l{ir.do..

M€d et KOWA
spottingscope kan
De betragle meget
fierne obiekter
som om De
selv var tilstede
ganske få

meter t?a.'

Ydermere kan De lastholde situetionen ved at påmontere Dcre3 kamera, og C s€nere gang på gang opleYe iagttågelsen som totos i ro og
mag hiemme.

DE4 OPTIKERE

'

Jessen Lindberg Nisted Paludan
Clemensstræde
T11.1207

23.

9

Frederiksgade 2.
Trt. 12 55 66

Ryesgade

Trt. 13 59

12.

96

Clomenstorv 15.
Trf. 12 æ 44

