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Dansk Ornithologisk Foren ing

redaktion
Jean Rasmrssen (ansv.)

er en landsforening for fugleinteressered.e oq fuglebeskyttelse med
afdelinger over hele landet. Forbningen er stiftet i 1906.
DOF

sats, lay-out
Jean Rasrussen

Forenlngens formål er at frenrne
kendskabet til
og interessen for
fugle og at virke til
beskvttelse
først og fremmest af den dansRe fuqlefauna. Dette formåL s6ge9 fremmåt
blandt andet ved afhol-delse af møder
og ekskursioner og udgiveLse af et
tidsskrift
09 andre publikationer
samt ved arbejcle for at forbedre
fuglenes l-ivsvilkår.

tryk
Huset

trykkere
Flans og glrtterne.

renskraft

Indmeldelse sker ved henvendelse
tiI foreningens hovedkontor eller
ved indbetaling af kontigentet på
girokonto 7 00 08 39, DOF , Vesterbrogade 140, 1640 København V, tlf.
( 01 ) 31 8f 06. Det ordinære kontigent er-:$40 kr. pr. år , 90 kr. for
juniormedlemmer ( under 18 år )
og
pensionister (over 67 år)4rq 45 kr.
ior ekstraordinære medlernfri { modtager ikke foreningens publikationer
men kan deltage i møder og ekskursioner ).
Medlemmerne modtager gratis Dansk
Ornithologisk Forenings Tidsskrj.ft
(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.Al-]e DOF
medlemmer kan frit
deltage i afdel-ingens møder og ekskursioner.

Harme

Eriksen

tegninger
LTens

Gregersen'

FOTOS

Keld Hansen s 10
Flemming Chrlstensen forside
Redaktionen modtager gerne indlæg,
bi1leder, tegninger osv. Dj-sse kan
sendes til redaktionens kontaktperson (se adresseliste) .
Tegninger skal være udfØrL med sorte
streger. Artikler bør være skrevet
på maskine, med mindste linieafstand
09 i spalter å 36 anslag.

Lokalafdelj.ngen udgiver olså b1adet "SØravnen" 4 gange årligt i et
oplag på 800 eksemplarer. Bladet
sendes gratis til aIle DOF-medlemmer
i Århus Amt. Medlemmer udenfor amtet
kan tegne abonnernent på bladet. Det
koster 25 kr. pr. år.
AIIe henvendel-ser sker til lokalafdelingens adresse: Dansk Ornithologisk Forening /.tÅrhus Amt, Viborgve1 29, 8000 Århus C.

Forside Stor skallesluqer hun

LEDER.
I midten af l97orerne medførte bl.a.

den stigende demokrati.sering og

fredninge- og ni-J.jøpolitik været
behov for, at lokaLafdelingen ud-

decentralj.sering af beslutnings-

adtil kan manifestere sig son en
naturbeBkyttelsesorgdlisation med en
markant og entydig fredningspolitisk
linie.

Årnue Amt at konstituere eig med
formand, næstfornand og sekretæri og

Lokalbestyrelsen har derfor i
somnerene J.øb på baggrund af lang-

processerne i dele af sarnfundet, at
man i flere af D0F's lokalafdelinger
ønskede at forsøge sig med en mere
løs ledelsesstruktur. Man undlod i

lokalafdelingen har eåledes i-6-7 år
fungeret med en kollektiv ledelse,
nen ned blandede reauLtater.
DOF'S arbejde

har i denne periode

ændret sig narkant fra næaten ude-

lukkende at beskæftige sig

med

medlensservice og videnskabeligt/
endfettornitologlsk arbejde til

videre i endog meget høj grad at
engagere sig i naturbeskyttelseaarbejde.

Der har således været flere og flere
opgaver at tage sig af' og meget
arbejde bLev delegeret ud til grup-

per og enkeltpersoner udenfor
lokalbestyrelsens egne rækker med
det resultat, at overblikket ind i
mellem gik tabt. Satntidi.g følte
flere aldre medlemer sig dårligt
tilrette i lokalafdelingen' fordi
den manglede en ledelse i traditionel forstand. Desuden har der i
takt med det stigende engagement i

varige, interne diskussioner satnt
opfordring fra nedLenner konstitueret sig med en formand og en
næstformand rned det formål at styrke
foreningen udadtil og indadtil.
Som forrnand og næstformand blev
valgt henholdsvie Torben Bøgeskov
og Niels Aagaard. Fleming
ghristenaen fortsætter som kaseerer.

vi vil naturligvis internt i
bestyrelsen nøje forsøge at følge
og vurdere de evt. virkninger af
denne ændring, og vi er naturligvis
meget intereaserede i at høre kommentarer fra medlemnerne - både nu
og senere, og vi vil i 1985 igen
foraøge at evaluere lokalafdelingens
arbejde ved hjælp af et apørgeskema
i stil med det, der via SøRAWEN
udgik til nedlemmerne denne somner.
LOKALBESTYRELSEN

GALAPAGOS.
EN REJSEBESKRIVELSE.

har alle dage interesseret biologer og geologer, son
studerer arternes og jordens opståen og udvikling. Men i de
senere år er Galapagos også blevet
et attraktivt turi.stmål. Si.den lg75
er antallet af turister blevet
s-doblet, og i 1982 vil ca. 2O.OO0
be6øge øerne. Om et af disse besøg
handler denne artikel:
Galapagosøerne

Øerne ligger omkring 1OO0 kn fra
Ecuadors kyst på /Ekvator, og er

tilgængelige dels med båd, dels med
f1y. Med båd varer turen 4 døgni
det foregår ned fragtbåd og er efter
sigende ganske ubehageligt. på trods
af dette er prisen høj - 2/3 af flyprisen. Fly afgår både fra euito og
Guyaguil, ruten flyves kun af selskabet TAME og prj.sen var 150 USdollars t/r (nu er prisen vist mere
end fordoblet!?).
Vi ankom den I2/8 til øen Santa Cruz
hvor hovedbyen Puerto Ayora ligger.
Vi vidste ikke meget om øerne, havde
kun hørt om dem fra andre rejsende
(som havde anbefalet turen) og fra
skolens biologitimer.

havstrømne, der mødes her: den
kolde rrHumboldt" fra Antarktis, og
den varme "81 Nino" fra panama.
Men vi kom altså til Puerto Ayora.
Hurtigt fandt vi 7 andre rygsækrejsende, og de næste par dage ledte
vi efter en båd. Det er den sædvanlige procedure: dan en gruppe, snak
med bådejerne og træf en aftale on
en tur (3-10 dage). I prisen (ca.
160 krldøgn) er j-nkluderet transport, helpension og fuldtidsguide
(obligatorisk når man færdes på
øerne ! ) . Vi måtte vente nogle dage
på at komme afsted. for turistpresset var netop på sit højeste.
Vores tur skulle vare 10 dage og
indbefattede såvel de centrale, som
de sydlige øer, Men første dags
sejlads til Santa Fe var hård - så
hård, at de sydlige øer blev
droppet, fordi turen var for farlig
(havet er ofte meget barskt i
august/septenber! ). Desvære var det
også et farvel til Galapagos
Albatros, som kun lmg1er på øen

Espanola, men guiden lovede andre
spændende dyre- og fugleoplevelser.

fuglelivet er neget rigt og
varieret, begrænser pattedyrene sig
til nogle forskellige sæler og
søLøvet,. Fælles for alle dyrene på
Galapagos er dog, at de er utroligt
tamne - eller rettere: frygtløse,
for tanheden er ikke tillært.
Mens

Øgruppen består af 40 ødr af forskellig størrelse. 5 af øerne er
beboede af i alt ca. 5.OO0 mennesker. øerne er nu f|edet, på nær
mindre områder, der er udlagt tiI

Iandbrug og bebyggelse. ceologisk
opdeles øerne i 2 grupper: 1.
gruppe er øer, som er hævet op over
havoverfladen p.g.a. jordlagenes
forskydning, og 2. gruppe er vulkanøer. Øgruppen har - så vidt man ved
- aldrig været forbundet med kontinentet, og dette har varet af stor
betydni.ng for udviklingen af de
plante- og dyrearter som findes på
Galapagos. øgruppens dyreliv er
også stærkt afhængig af de 2 store

første dage bød på Galapagos Høg,
Blåfodet Sule, tropic-fugle, forskellige någer, søløver og delfiner,
og rigeli.gt ned hajfinner i vandskorpen, son vi kender det fra
De

Anders And. Hajangreb på mennesker

er uhyre sjæ]dne, men selv om vi.
os selv mglgg gange,
var det altid med et lllJ-e-e glrs, at
vi gik i vandet. Vi sejlede nord on
Santiago og der havde vi en af de
sagde det til
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smukkeste fugleoplevelser, da en
calapagos Høg føt'at kredsede l-2 n
over vore hoveder og siden satte sig
3 m fra os.
Landskabet på øerne er enestående.
Især på det sydøstlige af Santiago
har den sorte lava lagt sig i alle

mulige snoninger og folder. Det er
meget specielt - næsten helt ab-

strakt.

Turens højdepunkt var vel nok da
vulkanen Darwln (på øen Isabela) gik
i udbrud for 10. gang siden år-

hundredeskiftet. I håbet om at se
den flydende lava på nært hold, tog
vi til Isabela, men det var for farligt at sejle for tæt på, så vi.
måtte "nøjes" med pingviner og
Galapagos Skaro, der gennem evolution har mistet evnen til at flyve.

Fra Isabela tog vi syd

om

Santiago og

sluttede sidste dag på Seymour
Island, hvor nan kunne bruge timer
på at betragte de elegante fregat-

fugle, og

de mere bastante Blåfodede

Suler, på nært hold (f-2

m).

Galapagosøerne har status som
nationalpark, og derved er det
rnuligt at bevare øemes specielle

flora og fauna, der fortrinsvis bemed stor spredningsaom nævnt, er over
1.0O0 km til nærmeste fastland
(Sydamerika). Resultatet er blevet

står af arter
evne, da der,

en såkaldt "disharmonisk" fauna,

dvs, at grupper, som er almi.nd€lige
uder tilsvarende kontinentale forhold, helt mangler her, Krybdyr og
fugle doninerer, kun få pattedyrforekomner naturligt, og
padder og ferskvandsfisk nangler

arter

helt. De sannre forhold gør sj-g
lndenfor botanikken.

Lavarnåge:

gældende

l,leget sJælden og meget ekyl Endenrlsk

Det neste af det fugleliv, der udfolder sig på Galapagos er enestående. 2/3 af alLe yngLefugle

Sval.ehalemåge:

(arter + underarter) er endeniske
(dvs arter, der kun findes i. et
lokalt, afgrænset onråde). på grund
af øernes isolerede beliggenhed, er
landfuglene ikke blot forskellige
fra deres kontinentale slægtninge,
men viser santidig en meget forskelligartet specialisering/tilpasning, selv indenfor nært
beslægtede arter.

Herefter følger en kort gennengang
af de mere usædvanlige arter, man
kan træffe på Galapagos:
Galapagos Pingvin:
Verdens mindste, og eneste tropiske,

pingvinart. Endemisk.

Galapagos Albatros:
Yngler kun på øen Espanola, ca.
1O.0OO par (f971). Endemisk.

Fregatfugle:
2 æter (Stor og Mellemfregatfugl).
AlmindeJ.ige havfugle, der røver
deres føde fra sulerne.
Stormsvaler:

4 æter, hvoraf en er endemisk.
Suler:

3-a"t.".

Blåfodet Sule, Rødfodet
Sule og Maskesule, Alnindeligste
havfugle på Gatapagos,
Galapagos Skarv:
Verdens største skarv, ude af stand
til at flyve, men tilpasset dykning
på stor dybde. Ca. 1.OOO par (L974).
Endemisk.

@Ps@,,
Underart af Phoenicopterue ruber.
5OO-70O

Sjalden, nataktj.v. Endemisk.
Spottedroaler:

4 arter, 7 underarter. Meget aktive
og tillidsfulde.
Dar.wins Finker:
De ber;rteste af Galapagos' fugle.
Endemisk underfanilie af spuvefugle

(Geospizinae).

13 arter (+ I art på Kokosøen) fordelt på 5 slægter:

Jordfinker (Geoepiza), 6 æter,
lever af frø/insekter.
Træfinker (CanarhJmchus), 3 arter,
lever af insekter/frø.
Spættefinker (Cactospiza), 2 arter,
lever af i.nsekter/frø.
rrSanger-finke" (Certhidae), I art,
lever af insekter.

"Vegetarisk træfinket' (Platyspiza),
1 art, lever af plantedele.
findes tropicfugle, hejrer,
pelikaner, vadefugle, ugler (bl,a.
Mosehornugle) + et større antal

Desuden

spurvefugle.

Specielt for fugleinteresserede,
nindelighed er et besøg på
Galapagosøerne en fantastisk oplevelse - så hvis rnan er på de
kilter, har tiden og pengene, bør
man ulejlige sig derud - det er
ulejlj.gheden værd!
Til slut en tak til

Erik Hørning for

gennenlæaning og omithologisk vej-

ledning.

par (1974).

Galapagos Høg:

Egentlig en våge (buteo). Tidligere
talrig, nu fåtallig - en af verdens
sjældneste rovfugle. Endenisk.

men

også for "fri.luftsmennesker" i al-

Kjeld

Laursen

Lykkendalsvej
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HJELM,
1993.
L^rr,1^,*
Hjelm Fuglestatj-on var i forårssæsonen 1983 bemandet

april til

den J.0. juni.

fra den 28.

Arbejdet på stationen bestod primart
i fangst og ringnærkning af,
specielt, nattrækkende emåfugle,
sekundært, i en optælling af øens

ynglefuglebestand.

rapport viser resultatet

af dette arbejde.

daglige ringnærkninger,/observatj-oner blev foretaget af 2 I'faster'
6 rr1øserr observatører, der alle
takkes for veludført arbejde.
De

Ebbe

Kjeld

28/4 -

LO/6

2O/5

-

3o/5

20/5

-

24/5

Hansen

Århus

Connie Johansen
Århus

Erik Hørning
28/4 - Lo/6

Arhus
Tonny MøIler
Arhus
Hanne Møller
Århus

6/6 - 10/6
28/4

-

29/5

Lene Sørensen

6/6 - 10/6

Århus

Martin Pedersen
Skanderborg
Desuden

ir:

lune peri.ode medio april blev
afløst af køligt og regnfuldt vejr,
der holdt sig nogenlunde uændret
helt hen t5.l ultino maj.

stadighed foretaget
observationer af trækkend€ eller
rastende fugle.

A. Hansen
København

Ve

Den

Der blev til

Herværende

Nielaen, fyrpaseer Albertsen,
skipper Arne Jensen og Fredningsstyrelaen for aI velvillig assistance i forbindelse med opholdet.

2A/4

- 8/5

takkes ejeren Erik Carl

+

Hele naj måned var præget af vind
mellen ø og S (sjældnere mellem Ø
og N), hyppigst med en stryke på
3-6 på Beaufort-skalaen. Der var
praktisk talt ingen skyfrie dage,
og gennemsnitlig hver anden dag kon

der nedbør - ganske vist i varie-

rende rnængder, nen nok til at de
udendørs aktiviteter i perioder
måtte i.ndstilles.

Juni nråned kon med sol og varne og
skiftende vinde overvejende mellem
V og S og ned en styrke på 2-4. Nedbørsmængden i denne peri.ode må
betragtes sorn nornal.
Skydækket var h)rppigst mel'lern 5 og
a/a, og sigtbarheden hyppigst under

IO-12

km.

For hele perioden var den gennemsnitlige min. temperatur 8,8o (min.
5,5o, rnax l4,O'), og den gennemsnitlige rnax. tenperatur var I3,7o
(nin. 6,Oo, max. 20,Oo).
Alt i alt ikke det bedste vejr til
ringmærkning og obs i det hele taget
Ganske vist var der perioder med
pænt tiltræk, men ofte faldt dette
samnen ned perioder med regn og
blæst, der vanskeliggjorde en effektj.v fangst.

Rinenærhnins:
Ringnærkningen dette år var under
vanlig standard, og det skyldes
først og fremmest 3 ting:
a) det neget våde forår
b) fraværelsen af visse, sædvanLigvis, talrige arter og
c) at tilgroningen på Hjeln efterhånden er så vidt fremskreden. at
'fuglene,
istedet for en koncen-tration i de levende hegn, nu
spredes over hele øen og bliver
derfor sværere at fange
Ved fangsten

blev der benyttet

effektiv fangst ved redehullerne.
Det bemærkes, at de, sædvanligvis,

talrige arter Sangdrossel,
Gærdesmutte, Rødhals og Fuglekonge

er meget sparsomt repræsenterede.
Det skyldes det gode trækvejr medio

april,

som

disse arter benyttede.

Ligeledes optræder pibere, Jernspurv
og finker, irisker og værlinger i
meget beskedne mtal. Igen har det
gode aprilvejr spillet en væsentlig

rolle,

30

net (6 og 12 m) med en samlet længde
på Z3a n. Det var dog ikke alle
dage alle net var åbne, nen sædvanligvis blev der fanget med 192-234 m
Gennemsnitlig var nettene åbne g
tiner/dag.
Der blev t hele perioden nærket 2544
fugle, og tabel 1 viser fangsten
fordelt på S-dages perioder:

Rødstjert ligger under normalen, ti1
er både Acrocephalus- og
Sylvia-sangerne rimelig pænt med.
Antallene hos Phylloscopus-arterne
ligner normalen - dog lidt under.

gengæld

Fluesnapperne er pænt repræsenterede
og især bemærkes Grå Ftuesnapper,
der dette forår optræder usædvanlig

talrigt.

Endelig benærkes tilstede-

værelsen af en Hvj.dskægget Sanger.

Det var en ad. han, der blev mærket
den 30. maj. Beskrivelse tilsendt
q tl

Til skemaet skal knyttes flg,
kommentarer

Til slut skal nævnes, at der blev
fanget 52 fug1e, der var ringmærkede
heraf f med norsk ring og 4 med

:

Det forholdsvis store antal

Digesvaler er resultatet af

-Y--

en

svenske .

\

s

I
rd

rra

z+

\

Kortet viser de 31 netsteder
(angivet

med

O ), der

benyttet foråret

1983.

bJ-ev

t)

tl
Tabel li

28/+ 6/$- LL/s- 16/s- 2L/* 26/* 3r/t 5/65/5 Lo/s ts/s zo/s 2s/s so/s 4/6 9/6

rotat

Spurvehøg

Toppet Skallesluger

I

Strandskade

Uudderklire
Svartbag

Bysvale
Digeevale
crå!.rage

8

3

25

6

!4
2

2

19

(r)

GardeBnutte
SJagger

10

Sangdrossel

6

Solsort

I

HuBtødBtJert

I
r]

43
2

Blåhale
Rødhals
Røraanger
KerBanger

19

lll
154

Gulbug
Uunk

L4

Haveaanger
Torneahger

ao

2L
62
15

304

l3l

T7L

æ

4

4

4

Rødt. truglekonge

I
t

lo

I

I

I

2
a
2

35

86

22
32

13
25

5

I

23
2A

2

45
35

25

53
19
8

72

63

32

t

I

q

2

17
27

6

770
lo
lo
2

ro

35
69

c

ll2

166
1e5

L2 I51
1 1.55
1

I

4 875
134
2

5

65

13
3

83
7l

Stær

om

I

2

Rødr. Torrrakade

O

265
369
22
30
4t7

150

Grå t'luesnapper
Broget Flueanapper 80
Lille Fluesnapper

Gulspurv
Rørspurv

-14

I

I

L4
46

Fuglekonge

Kvækerfinke

2

t2

A

2
3

L7

HvidBkagget Sanger

Bogfinke

L2

4
23
29

2

Gærdeeanger

GrønsiBken

IlI
1

Siveanger

tkrmtndonpåp

I

2

Nattergal

Jernepurv
Skowlber

2
73

52

I

4
!l

Rød8tjert

2

10

Stenpikket
2
12

633

I

2

Bynkefugl

L2

(2)

I

RingdroBBel

Løvsanger

1

t2

I

Husakade

Granaanger
Skoveanger

3

I

8(3)

S1ldemfue
Vendehala
Landsvale

1

L2

22

I

J

I
I

I

I

I

5

I

4

3

t

I

tallet angiver fugle

22

64

.2
I
I

6
8
2

111

q

I
2

14

I

86
192

13
I
27-

r26
r27
t?

3

114
I
3

mærket eon (rede-)unger.

12

Ynglefugle:
Cptællingen af ynglefugle faldt a
afdelinger. Dels ved en optæliing
ved hjalp af kortlagningsmetoden
(rnetoden er beskrevet af bl.a.

2

.I. Frikke: rrKortlægningsmetoden,'l
oktober.1979), dels ved en registrering/optælling af de arter, der
ikke omfattedes af kortlægningsmetoden, og det vil især sige alle
støFe arter og arter uden decideret
territorialsang.

dagen og

resten blev foretaget

om

lr,o!'genen.

Første tælling var den 23. naj
sidste den 9. juni.

og

Der rnå indkalkuleres en vis usikkerhed ved denne metode, da flere af
registreringerne givet er fugle, der
kun kort opholder eig på Hjelm,
alligevel udviser en territorie-

men

hævdende adfærd.

llted kortlægningsmetoden

blev der
foretaget 9 optæIlinger, heraf var:
2 aftentællinger, I tælling midt på

--:-."

Den samlede ynglefuglebestand frengår af nedenstående skerna, og det
generelle billede er, sammenlignet
ned øvrj.ge.år, at bestandssvingningerne er snå.

Do! bemærkes,
Storrnnåge

at

13
Sølvmåge og

tilsynetadende er i til-

begegang, hvorimod Svartbag og
Sildemåge er i frengang. Åreagen ti.J.
denne frem- og tilbagegang må bero

.S.

på gisninger, For Sølvrnågen er det
rnuligvis nanglen på egnede
fourageringsområder, der er en del

ItT

af forklaringen, og for

Stormmågen

er de øvrige mfuers predation sandsynligvis af betydning. Fremgangen

-lt

for Svartbag og Sildemåge har

Eikkert forbindelse

med Sø1mågene

tilbagegang.
Deeuden bemærkes Rågen sonr ny

yngle-

art for: Hjelm, og at så alnindelige
arter som Tornirisk og Gulapurv helt
nangler. Grunden til f.eks.
Gulspurvens forsvinden, skal nok ses

som en følge af tilgroningen, der jo
bevirker, at hele øen får karakter
af krat/skov, og culspurven Jmder
netop åbne, kultiverede områder med

Ievende hesn.

Grav;rnd

l-3 (kr:n et

Digeavale
Musvit

sikkert

ynglefund
uraand

l?

)

Gærdesmutte

Solsort

70-80

2-3

t

4-5

Ederfugl
Toppet Skallesluger

8-10
6-8

Rørsanger
Kærsanger

Strandskade

10-t2

20-25

Gulbug

8-r0

Munk

5-6
8-10

Vibe

Stor Præstekrave

L'

Svartbag

1?

Havesanger
Tornsanger

>r toemage

30

Gærdesanger

Sø1vnåge
Stornmåge

4-5

500-600

Løvsanger
Gransanger
Fuglekonge

L-2

Fjordterne

250--275

3-4

Tejst

2

Ringdue
Gråkrage

5-6
4-5

xage
Husskade

Sanglærke

Landsvale
Bysvale

4-5
to-15
4-6

3-4

Tallene i skemaet angiver antal par,

Jernspurv
Engpiber
Skærpiber

Hvid Vipstjert
Stær
Grønsisken

50-60

J-4

I
L-1

lo-15

I

Bogfinke

6-8

Rørspurv

1?
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Observationer i øvrigt:

3. naj:
Hvepsevåge

2 N, Våge sp. 1

N,

Her føIger, dag t'or dag, en liste

Fiskeørn I N, Tårnfalk 1 omkr., Stor
Regnspove I SV, Dobbeltbekkasin I,
Mudderkl.ire 5, Bjergiri6k 14 SV

rnedtaget her.

4. naj:

28. april:
Aln. Skarv I, Dværgfalk l, Tejst 5,

Alm. Skarv 10 N + 5 R, Mosehornugle
I, Stor Flagspætte I h, Mudderklire
1, Ringdrossel I hun + t h,

over hvad der blev set af mere
specielle arter, dog er alle rovfugle og vadefugle nævnt. Det understreges, at arter nævnt under ilRingnærkningrr og "Ynglefuglei' ikke er

Skovpiber 20-25

Løvsanger 150-200

R

29. april
Stor Regnspove 1 S, Mosehornugle I,
Spurvehøg t hun, Tårnfalk I N.

AIm. Skarv 103 N + I S + 3l

omkr., Grågås I R, Muevåge I NV,
sp. 1 N, Spurvehøg 2 omkr.,
Tårnfalk I NV + I S, Vibe I Sø,
Rødben I h, Hvidklire I h,
Husrødstjert t hun R.
Våge

1. maj:
2 tW, Fjeldvåge I-NV,

Hvepsevåge flok 16 NV, Våge sp.
Spurvehøg I N, Tårnfalk I N,
Ringdrossel t han + t hun,

1

N,

Husrødstjert I juv han n, Broget
Fluesnapper 75-100 R, Kærnebider I

N

2. naj:
Tårnfalk I omkr., Kærnebider I

R,

Fiskehejre I ØSØ, Musvåge 1 NV,
Hvepsevåge I N, Våge sp, 1 VlW,
Spurvehøg 2.N + 1 NØ, Vibe I NØ,
Stor Regnspove I h, Land/By/
Digesuale 250-3OO trk.

3O. apriL:
Alm. Skarv 4 R + I S, Fiskehejre I

!.,tuevåge

R

6. maj:
Aln. Skarv 4 N, 81å Kærhøg I hun/juv
R. Tårnfalk I omkr., Stor Regnspove
6 N, Hvidkli.re 9 N, Land/Byl
Digesvale 350-400 trk., Rj.ngdrossel
I + I h, Husrødstjert I hun/juv hm,
Græshoppesanger 1 syng., Gul
Vipstjert 75-100 trk.
7, najl
Alm. Skarv 6 S, Musvåge I NV, 81å
Kærhøg

S

I

R-NNø (genganger

fra 6/5),

Fiskeørn I N, Lærkefalk I omkr.-N,

splitterne I N,

I

6

Land/BylDigeavaie

trk., Ringdrossal I han +

600-700
hun.

8. naj:

, Fjordterne 2 N, Nattergal L ayng.,
Græehoppesanger

25-30 R/trk,

9.

maj:

Mudderklire

I syng.,

Engpiber

I h, Nattergal I syng.,
I sJmg.

Græshoppesanger

Fjeldvåge 2 omkr.-N, Mudderklire t
Tyrkerdue I omkr., ltursejler I N,
Græshoppesanger

h

1 syng.

ji_-j.:.:s.t'

Aln. Skarv 15 N + 6 S, Fiskehejre I
N, Musvåge 1 N, Mudderklire I h,
Vendehals, Nattergal I syng.
1 N, MudderkLire I h,
L h, Nattergal I syng.
13.

maj

20. maj j
Musvåge I
Hedehøg I

omkr., Hvepsevåge 2 ø-v,
ad. han, Tårnfalk l- omkr.,

Splitterne 2.

12, maj:

Spurvehøg

19. maj:
Grågås 5 lW, Mosehornugle l, PiroJ. I
h - trk. ø, Nattergal 4 syng.

Gøg

:

Alm. Skarv I NV + 8 R, Nattergal I
syng.

21. naj:
BIå Kærhøg I hun/juv onkr.,
Mudderklire I R, Ringdrossel 1-2
hunner, Karnindompap 1 brun syng.
22. naj:

5-6 NV, Falk sp. I N'
Splitterne I.

Hvepsevåge

14, maj:

AIm. Skarv 17 N, Tårnfalk I omkr,,
Nattergal 1 syng.,

Gøg L Nø,

Kærnebider I S-R.

23. maj:
Alm. Skarv3n+4NØ+IØ,
Hvepsevåge I ø, Tejst 9.

Alm, Skarv 4 N + 2 R, Aårnfalk I
omkr,, Gøg I N, Græshoppesanger I
syng., Gul Vipstjert 60-70 R/trk.,
Lille Korsnæb 1 omkr.

26. maj:
Mursejler 40-50 trk.,
2 syng.

-'

Karmindompap

Grågås 2 NØ, Hvepsevåge 2 N,
Spurvehøg

I N, Nattergal I syng.,

Grå Fluesnapper 75-loo

t NV, Sort Glente 1 omkr.
-VNV, Fiskeørn I NØ, Tårnfalk I omkr
Musvåge
Rødben
f

2 h, Nattergal I syng.

/i
"'dJ.

Alm, Skarv I S, Fjeldvåge I omkr.,
Tårnfalk I omkr., Falk sp. I N, Vibe
I N, Rødben I h, Mudderklire t h,
Stenpikker 15-20 R, Bynkefugl 15-20
R, Nattergal 4-5 syng,,
Græshoppesanger L syng.

Karnindompap

28. naj:
Aln. Skarv 5 S, Grågås 2 NØ,
Spurvehøg 1 NØ + 1 ø, Rødben I h,
Ride 3 ad. S, Tyrkerdue 1 omkr.,
Karmindompap I syng., Korsnæb sp.
3 N.
29. maj:

I R, Splitterne 2 N,
Pirol I h - omkr., Husrødstjert 2
hun/juv han R, Karni.ndompap I syng.
Hvepsevåge

18, maj:
Husrødstjert I han B, Hortulan 1

SV,

R,

2 syng.
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30. naj:
Husrødstjert t hun/juv han R,
Kamindompap

Efter ovenstående
fremhæve flg.

I h.

Hvepsevåge 2 tW + I S + I SV + I V,
Tyrkerdue 1, Kærnebider I omkr.-Sv,

:lortulan l.

Hvepsevåge 8 NØ + 3 NV + 1 NØ-R
R, Græshoppesanger t syng.,
Karmindonpap 1 syng.

Rovfugletrækket var ikke stort og
kom meget spredt, til gengæld var

der flere gode iagttagelser imellen.
Nævnes skal Rød Glente 1, Sort
Glente I, Hedehøg 2, FiskeØrn 3 og

+I

2. juni:
? R, Rørhøg I han omkr.SV, Tårnfalk I, Rødben t h.
Hvepsevåge

Jsrrr

vil jeg

l,ær'kefalk 3,

1, juni:

v.

gennemgang

r

1 N, Rørhøg I han N,
I hun N, Lærkefalk 1 ad
Græshoppesanger 1 syng.

Hvepsevåge
Hedehøg

Løvsanger, Broget og Grå Fluesnapper

N,

4. juni:
Alm. Skarv 3 omkr,, Fiskehejre I
omkr., Rødben I h, Nattergal I syng.
q
irrh i
:i--i]::='

Lærkefalk I R-N, Turteldue 1

SØ,

Karnindonpap I syng.
Hvepsevåge

I

Afslutning:

et spørgsmåI om økonomi, lndtil
videre er sæsonen 1984 i støbeskeen,
og ud fra et ornitologj-sk og personligt synspukt, vi1 jeg håbe, at
stationen kan ovenleve.

IN.
R,

:i___!=='
Våge sp. I SV, Rød Glente I juv

onkr.-Ø.

svaler og cul Vipstjert. Endelig
skal nævnes nogle arter, der i år
optrådte 1 forholdsvis store antal.
Det er Nattergal, Græshoppesanger og
Karmindompap. Sidstnævnte er, som
tilfældet er det andre steder i
landet, i hastig fremmarch.

Fremtiden for Hjelm Fuglestation er
i skrivende stund uvis, da den
videre drift af stationen primært er

NØ

I NV, Natravn 1

Også trækket af småfug1e var noget
ustabilt, og det virkede som om hele
trækforløbet var en uges tid forsinket. Kun få arter havde en decideret kulmination, f.eks. Havesanger

FriL

Harnina

Høegh Guldbergsgade 49

80OO Arhus

C
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FORNÆS FYR.
Fyr bliver af mange regnet
for træklokaliteten på Nø-Djurs1and.
Dette ses bl.a. af, at af de få
ornitologer, der besøger området,
ses hovedparten af disse her, og
mange af den kender ikke de nordIigere beliggende lokali.teter.
I
litteraturen ontales Fornæs udelukkende som forårstræktokalitet,
dog nævnes alkefugletrækket enkelte
Fornæs

steder.

Det er imidlertid et fakturn, at
Fornæs Fyr ikke er den lokalitet,
hvorfra det største træk af landfugle om foråret, kan ses. I apri1,
og især i maj, bør man forlægge
observationerne ti.1 Gjerrildområdet.

Artsrigdommen ved Fornæs er derimod
ofte større end ved Gjerrild, ligesom småfuglene har gode muligheder

for rast i fyrhaven og i den lille
plantage beliggende umiddelbart syd
for fyret. For at følge landtrækket
bedst muligt står nan ved det nordøstlige hjørne af plantagen med udsyn mod Stensmarkskov, hvorfra (når
vejret tillader

det) vågerne

f perioden oktober-januar ses et

pænt træk ved Fornæs af især lonner,
Lappedykkere, ænder og havfugle i aI

almlndelighed. Men størst interesse
sarnler sig om alkefugletrækket, der
til ti.der kan være ret imponerende.
På DoF-ekskursionen 22/1I-82 sås ,således godt 9O0O alkefugle, og ugen
efter trak t0.5OO. Det er hovedsagelig A1k/Lonvie der ses, og selv
om det går hurtigt, er det muligt af
og tj.l at udpege både Lr.:nde og
Søkonge.

Sidste års tur var en ubetinget
succes, og i år håber vi på li.ge så
stor deltagelse af både fugle og
folk.
Yderligere oplysninger om trækket på
Nø-Djursland findes i Søravnen 1982/
nr 3, og ekskursionsreferatet af omtalte tur kan læses i Søravnen 1983/
nr I.

kommer

ved fyret for øje. Herfra
kan nan både følge de fra land
med udtræk
kommende

långs kysten, vil langt det største
træk blive set ved Fornæs.

fugle, samt de der trækker

Hans Christophersen

Erik Hørning

langs kysten. Det er derimod et

problen samtidig at dække havtrækket
der også om foråret til tider er ret
livligt,
Havtrækket ses bedst fra de
to fiskerhuse lidt syd for fyret her kan nan finde 1æ for de fleste
vindretninger.
På andre årstider vil man næsren
altid henlægge sine observationer
ti1 Fornæs Fyr, idet det så næsten
udelukkende drbjer sig orn havtræk,
hvor Fornæs Fyr står uden konkurrence fra onrådets øvrige obs-poster,

VeI ses der også havtræk andre
steder langs kysten, nen i og med
at de fleste fugle flwer N-S gennem
Kattegat og ikke trækker decideret

--:-av-\-\

\"fr--:
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STORT &
BRABRAND SØ

26. maj

sMÅr.

Den

ture havde nogenlunde de
smrne fuglearter son ovennærrnte, men
et hold iagttog dog også I Sorthalset Lappedykker fra fugletårnet.

regn.

For de deltagere, son gerne ville
lære nogle af vore sangfugle af
kende, var turen måske netop god, da
aktiviteten hos fuglene var meget
lav, og det derfor var 'tlet" at
holde rede på de forskellige sten-

1983

26. maj afholdtes årets første
fuglestennetur, der var arrangeret
i sanarbejde ned Århus Stiftstidende.
Ti ledeie og tJrve deltagere var mødt
op ved Stautrup Statlonsbygning kl.
20.OO, på en halvmørk maj-aften med
diset vejr, der mod turens afslutning synes at ville gå over i støvUdbyttet af set og hørte fugle blev
Næbbene va:r tavse, men
alligevel gav deltagerne udtryk for
en god og lærerig tur.

De andre

magert.

Fra den rute, jeg eelv var medleder
på, kan nævntes elmgende: Bogfinke,
Gærdesmutte (af hviLke vi også så et
kuld nylig udfløjne unger), Nattergal
(som også blev set sidde i noget ret
åbent krat), Grå Fluesnapper,
Solsort, Munk, Havesanger, Ringdue.
Af andre fugle iagttog vi: Toppet
Lappedykker (også set på rede),
Knopsvane, Fiskehejre, Skeand,
Blishøne (hvor vi. oplevede territoFiekamp nellen to nabopar), og
ikke mindst den paukende Rørdrum
fra rørskoven ved Døde Å eng. Afslutningsvis fløj en flagermus hen
over stationsbygningen.

Der indsanledes

2OO

kr til

Fusle-

værnsfonden.

All-an Janniche

HAVFUGLETUR

TlL

NORDVESTJYLLAND

23. tO. 1983

Vi var i alt

til

10 orni.tter som ankon
Roshagen ved Hanstholm kI. 7.30.

var frisk fra sydvest,
hvilket bevirker, at fuglene her

Vinden

blæser væk fra kysten, Der var da
heller ikke neget træk at se: 6

FELLESUøDE Ot,I FREDNTNGSPLANEN FOR

ÅnHus

/z-z'.

-./

aur.

Århus antskomndne er ved at Iægge
sidete hånd på fredningsplanen, så
den kan fremlægges til offentlig
debat før6t i det nye år.
Da fredningsplanen får etor betydning for foryaltningen af vore
naturre6Bourcer et godt stykke ind i
fremtiden, er det vigtigt, at de
grønne foreninger går aktivt ind i
debatten. For at kunne deltage I
debatten og for at kunne gøre vor
indflydelse gældende, er det vigtigt
at være godt ruatet.

Suler, enkelte lommer og alkefugle,

ænder (Sortand, Ederfugl, Havlit),
Rider, Sandløber og Snespurve. Ved
Klitmøller var det ikke meget bedre,
Efter morgenkaffen kørte vi ind i
landet og overraskede en Duehøg ved
Vandet Sø. Desuden Kortnæbbet Gås,
5 Pibesvaner og store Hjejle-flokke.

Tilbage i Hanstholn Havn så vi Toplærke, Sortgrå Ryfe (2), Lonvie og
Rider på nært hold, og nogle af deltagerne fandt et par Dværgnåger.
Efter frokost kørte vi til Vejlerne,
hvor der son altid var masser af liv.
Grågæs, Sædgæs og 5 Kanadagæs kunne
studeres på tæt hold. Desuden store
mængder ænder: Gravand, Gråand,

Krikand, Spidsand, pibeand, Skeand,
Taffeland, Troldand og Hvinand.
Musvåge, Rø?høg og Blå Kærhøg (2)
afsøgte engene. Vadefuglene var
repræsenteret ved Vibe, Hjejle,
Dobbeltbekkasin, Stor Regnspove,
Stor Kobbersneppe og Rødben.
Trods det svigtende havfugletræk var
alle deltagerne enige on, at vi
havde haft en god dag; 66 arter i
alt.
Ole Gytling Jørgensen og
Jens Eriksen

Dansk Ornitologiak Forening er derfor gået i sanarbejde ned Feltbotanisk Klub i østjyltand og
Østjysk Biologisk Forening on at afhoLile et møde forud for udsendelsen
af fredningsplanen. På mødet viL
Lis Ravtrsted-Larsen på Feltbotanisk
Klubs vegne fortælle om formålet ned
fredningsplanlægningen. Santidig vi.l
det blive gennnemgået hvilke muligheder vi har for at gø?e j-ndsigelse
mod planen, og on hvordan vi kan få
optaget vore ønsker.

Derfor nød op. Jo flere vi er til
at deltage i debatten, des større
chance har vi for at gøre vor lndflydelse gældende!
Mødet afholdes i Nordgårdsskolens
bibliotek, Jettesvej i Brabrand,
mandag den 16. januar 1984 kl. 19.30

Henning Ettrup
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-Meninqer
:

om DOF-Arhus.

RESULTAT AT UENINGST'NDERSøGELSEN

I forbindelae

med Sørauren

nr.

3.
2

blev der udaendt et spørgeskema,
hvori nan kunne give sin nening til
kende

fo. en stor del af lokalafde-

lingens arbejde. Der indkom 35 be-

svarelser. Aldersfordelingen var,

under 18 år: 5, 18-29 år: 9, 30-39
år: 14, 40-49 år: 3, og over 5O år:
3 besvarelser. Svarene kon fra 3O d
og 5 g , hvoraf 23 havde bopæl i
Aarhua konmune. Der kon eet svar fra
hver af følgende kommuner: Nørhald,
Odder, Grenå, Bjerringbro, Hadsten,
Hobro, Randers, Silkeborg,

året er du på
fugletur alene? Aldrig: I, l-5

Hvor mange gange on

gange/år: 1, 6-10 gange/år: 9,
lo-20 gange/år: 5, mere end 2O
gange/år: 2Q.
4.
Hvor nange gange on

året er du på
privat fugletur aanmen med andre?
Aldrig: 2, L-5 gange/år:J.l, 6-10
gange/år: 6, rnere end lo gange/år:
15.

Midtdjurs, Nøredjure, Viborg

Gjern.

SJrv

angav,

at

og
man boede på

landet, 22 i byen; 6 var etuderende,
8 angav andre erhverv.

iå""" a,, noteabog? Ja: 23, Nej:

1.

6.
Sender du dine iagttagelser ind til
rapportgruppen (årsrapporten)? Ja:

l'lvor mange år har du været nedlen af
DOF? O-5 år: 13, 6-10 år: 9, 1I-20
årz 7, 2L-3O tr': 4.

18, Nej:

Konrmentar:

ofte deltager du i DoF-ekskursioner? Aldrig: 14, 1-5 gange/år:
19, 6-10 garge/årz 2, mere end

Hvor
1O

gangelår:

7.

17.

Alle opfordres til at

indsende iagttagelsårne for 1983
inden O1.02.84 til rapportgruppen,
DOF, Viborgvej 29, 8000 Aarhus C.

O.

du, at DoF arrangerer a) for
ekskursioner: O, b) for få
ekBkuraioner: 6, c) tilpas antal

SJmes
rnange

ekskura ioner

:

23.

8.

Er du ti.lfreds

med

de ekskursi.onsmål

2. Hvis
nej, hvorfor?: for lidt variati.on.
DOF

vælger:

Ja:. 28, Nej:

9,

Forslag til'rnye. ekskursionsrnål-:

lokale snåområder, aftenture,

Stubbe

Sø, Midt- og Norddjurs, Gyllingnæs'
Midtjyske Søhøjland, Rørbæk Sø,

Grejsdalen, Vejle fjord, Velling,

Skagen, Langeland, Tipperne, Vade-

n

Sørarrue*ss
havet, Saltbækvig, Fuglevarnsfondens
lokaliteter, Schliittsiel, Getter6n,
Skåne, tjland, Nordsverige. Forslagene er herned videregivet ti.l

ekskurs ionsudvalget.

tn

Er du interesseret i at deltage i
ture, der strækker sig over flere
dage? Ja2 L7, Nej: 12.
ll

Ekskursionsforner: Cykel: lg, privat
bil: 23, g-personers bus: 25, bus:
2t,

ståede".

L2.

Er du tilfreds

med

ekskursions-

Iederne? Ja: 16, Nej: l. Hvis ikke

hvorfor: oikke udadvendte nok,
ved

rrFor ustrukturerede",
"For dårligt
forberedtr', Itnøderne bør spredes i
hele amtetrr, t'ofte kun for indfor-

for lidt on fugle"

nogle

13.

Er du tilfreds

Naturhistorisk

med møderne på
Museum? Ja: lg,

Nej:2. Hvis ikke, hvorfor?:

"Mangel på kaffepause", nMangler
foredrag on international fugle-

beskyttelse,'

L4.
Hvor mange møder på Naturhistorisk
Museum deltog du i i l9B2? gennem_
anit af 32 besvarelser: I%.

L7.

Er du tilfrede med tirsdagsmøderne
uden foredragsholder? Ja: 4, Nej: 5
Hvis nej, hvorfor?: ,'hænder, at vagterne konner for senttr, r'der møder
kun få medlemrner oprr, "det er svært
at komme ind på de sammentømrede"
18.

Forslag til nye emner: MilJø- og
fredningspolitik, ly6billedaftener,
biologisk adfærd, PR-kampagner,
tungnetallers indflydelse, fugJ-e6temner, fugletræk, Fugleværnsfondens arbejde.

19.
Synee

du, det er en god ide, at
foreningen har egne lokaler: Jat ZZ,

Synes du, der bør være

flere

nøder

Nej: 0.

på Naturhistorisk lltuseun? Ja: 13,

Nej:9.

20.

Er du tilfreds
med

med tir8dagsmøderne

foredragsholder på Viborgvej?

Ja: 9, Nej: 4, Hvis nej, hvorfor?:

i, at der fremover bliver afholdt møder også i

Er du intereeseret

Silkeborg (6), Randers (IO),
(6).

Grenå

n

27.
UngdomBafdeling

2L.

Er du tilfreds

med Søravnen? a)

tilfreds: 2, b) tilfreds:
c) nlndre tilfrede: 6, d) ikke
tilfreds: I.

neget

26,

22.

Godt ved Søravnen: temaartj.kler' nye
lmgtefugle, fuglelokal.iteter' bøger,

lokalt stof, frisk skrivemåde, godt

med

I'

2O

24.
Synes du lokalafdelingen skal
engagere sig i lokale fredningsaager

Ja: 3O, Nej:

O.

4 udsendelser.

29.
Syne6

23.

DårUgt ved Søravnen: dårlig trykning, biUedkvalitet og udførelse'
nanglende ekaklrslonsreferater' nanglende orientering om foreningsaktiviteter, flabede og barnllge
ben dsringer, for tynd, bør udkonne
hver nåned, bør kun udkomme to gange
on

her i antet? Ja:

NeJ: 7. Selv interesBeret: Ja:
l,leJ: 13.

året, for få skriver artikler.

24.

du, lokalafdelingen ekal
sig i lokale miljøproblemer

engagere

Ja: 31, NeJ:

O.

30.

Diverae konnentarer, nogle udpl'uk:
spredning af aktiviteter til hele
amtet, lokalerne på Viborgvej for
amå, bestyrelaeanedlemrerne bør
kome fra hele antet, 1æg girokort
i naste nunrner af Søravnen til

støttebeløb til lokalafdelingen,
opret 'rvarm telefonli.nletr til øie-

Føler du dig tilstrækkeligt infortseret om, hvad der arbejdes med i
lokalafdelingens forskellige grupper

bl.iklige nyheder, udnerket

25.

Foreløbig konklusion: På nær

og udvalg? Ja:

10' Nej: 16.

Er du tilfreds med bestyrelsena arbejde son helhed? Ja: 2O, Nej: 3.
tfuis nej, hvorfor?: rrved ikke, hvad

laver", I'for lidt udadvendt, for
langsont reagerende, en vis bedrevidenhed, holder ikke, hvad den
den

lover'r.

26.
I{ener du,

ned

neningaundersøgelse.

godt tilfreds ned ekskursionerne,

møder, Søravnen og bestYrelsens
arbejde. De indkomne svar vil nu
blive diskuteret i de relevante organer.

at beatyrelsen skal kon-

stituere sig

med formand, næatfor-

nand og kasserer? Ja: 9, Nej: 9,
ved i.kke: lO. l{ange argumenter for
eller imod frenkom.

en

enkelt indeender, som havde været
venlig at underskrive sig' er de
indeendte besvarelser generelt set
neget positj.ve overfor lokalafdelingens arbejde. Man er rlmelig

På

bestyrelsens vegne
Jen6 Eriksen

ADRESSER
TERNEGSIP.prw..

Flemming Christensen se bestyrelsen

Bestyrelsen

PR-GRUPPEN.

Lise Løchte, Engdalsvej 6Lb,8220
Brabrand. TIf. 26 39 L9.

Bjørn Holmskjold,Skyttehusvej
8464 Galten. Tlf.95 40 19:

20

RAPPORTGRUPPEN.

Niels Ågård, Heibergsgade 27, III
TV, 8000 Århus C. TIf. 12 41 5I.

NieIs Ågård, se bestyrelsen.

Henning Ettrup, Trygsvej 5,

Jean Rasmussen. Se bestyreLsen.

SøRAVNEN.
Åb1uhø

j. TIf . 15 47 56.

8230

FREDNINGSUDVALGET.

Flemrning Christensen, Schleppenrcllsoa.ie 7 st- 8000 Århus C. Tif.

L9 93 12.
Per Henriksen, Søndervangen 31238 r
8260 Viby J, Teff 148936

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

Henning Ettrup. Se bestyrelsen.
LOKALITETS REGI STRERING

.

AlIan Jarrniche, Langenæs aI16 72,
8000 Århus c. TIf. LL2I'74.
RINGMÆRKERGRIJPPEN

.

Henning Elgaard, L. Hammerichsvej
25, 8000 Århus C. TIf. L64864.

Lis Helles Olesen, Jægerstj-en 3,
8270 HQ)b)erg. TIf. 2'7 00 60.

REDEKASSEGRUPPEN.

Jens Eriksen, Holger Drachmannsvej
5, 8000 Århus C. TIf. 13 98 9I.

Per Delphin, Næringen 90,
Risskov. ll-f. 212975-

OIe Gylling-Jørgensen, Eghovedvej 32,
8340 Ma11ing T1f. 932206

8240

SMÅFUGLEGRUPPEN.

Lars Hansen, Bakkegårdsvej 21,
8240 Rlsskov.
ROVFUGLEGRUPPEN.

Kontaktpersoner

Ole Frimer, Schleppegrellsgade I7,
8000 Arhus C. TIf. 134735.
GÅSEGRUPPEN.

KONTAKT TI L_D9F4RHI,Jg.

til

fornanden: Torben Bøgeskov

Jesper l"ladsen, Skovvangsve )
8200 Århus N. TIf. 107336.

214 ,

Altid tæt på med
en
I

@kikrert!

KOWA PRISMEKIKKERTER

!

Når De køber en KOWA pf rsmekrkkerl
er De srkker på at få noget af det bedste optrk der lremsttlles i Japan i dag.
KOWA leveres i 6 forskellige størrelser
som er velegnet til hvert srl formål

I

x 35

til bjergfolk o.l samt

KOWA SPOTTINGSCOPE

I

aut

ob,ektrv

KC)W/\ leveres med udskrttelrgt okular.
15 x elier 25 x hvrlke med 9t kame'

all-round
10 x 50 trl f uglestudier nele
døgnet samt laqt
Fzelles tor alle KOWA hrkhc,ler er. at
del er helstøbte letvægtsnlodellei
(magnesrum) og at de har Ba K-4 prismer med masser al lys og opløsnrngsevne.

Priser:

I

Den populaere udsrgtskrkkerl KOWA
60 mm. spottrngscope. er udslyrel
med så lrnbpltk, al den. ved hjælp at
en adapter. kan anvendes som teleoblekirv lor spe,lrellekskameraer med

raoblektrv på 50 inm qrver henholds
vrs /50 mm. og 1250 mm brændvrdde
Med så slore brændvrdder kan del
vajre vanskelrgl at undqå Ivslelsel
Det anbelales derfor at anvende kabeiudløser sanrt ei godl sohdt slatrv

.
25x60TS1....

Priser: 25 x 60 TS7

9 x 35.
10 x 50

1384.1929.-

Løse okularer:
t 5-25-a0 og 60
20 v vrdvrnkel og 105
Flg. kikkcf,et
lagcrtoras:
KOWA 2-etcl

KOwA 1-ei.i,
Zca!! J.n. og

ili.ador.

^

-'s

x

272.'
435.-

Med et KOWA

spottingscoPe kan
Oe betragte megel

tie.ne obieklei
som om De
selv var tilstede
ganske få

Å

meter fra.

Ydermere kan De taslholde situationen ved at påmontere Oeres kamera, og så senere gang på gang opleve iagttagelsen som fotos i ro og
mag hiemme.

DE4 OPTIKERE

'

Paludan
Jessen Lindberg Nisted
12
Cfemensstræde
rfi. 12 07 23.

9

Fredertksgade 2

Ryesgacle

Trf 1 2 55

Ttt. 13 59

66

Clemenstorv 15
1? 09 44

96 rlt

