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er en landsfo.ening fo. fuereinteresserede og fuglebeskyttelse ned
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eningen er stiftet

i

1906.

Jens E.iksen (eav. )
Ole cyII ing-Jø.Aensen

Foreninsens fo.nåI e. at rrenne
kendskåbet til
og inte.essen for
fuAre oA åt virke tir beskytterse
først og f.ennest åf den danske fu8refaw'a. Dett€ fo.nål søges frenmet

blandt åndet ved aftoldelse åf høder
og ekskursioner oa ud8iverBe åf et
tids6k.j.ft og ånd.€ publikationer
sart ved arbejde for at forbed.e
fugleneE Iivsvilkår.
Indrerdelse €ke. ved henvendelse
tiI foreninaens hovedkontor eller
ved indbetaling af kontinsentet på
tirokonto 7 OO Oa 39, Dor, vesterbroeade rao, 1640 København V, trf.
{ Ol ) 3l al 06..Det ordinare kontiDgent €. t5O kr. p.. år, 90 kr. for
Junj.ormedlenne. ( under 18 å.r ) os
pensionister (over 67 åi) og a5 kr.
for ekstraordin.r€ nedremne. ( nodtaaer !kke fo.entnaens pubtikationer
nen ke deltaee i nøder oe ekskursiItedlennern€ modtager gratis Dansk
Ornitologisk Foreninas Tidsskrift
(2-4 h.fter pr. åi), og brådet Fug]e
(5 hrft€r pr. åi), hvori neddeielser
d nøder og ekkuEioner bringes.

Låy-out

Teeninger

tla.git albek Jeosen, s 1, 4, la, t5,2l
Klaus alling O]sen, s 7, 9, IO
Jens c.eeersen, s 12
PHO, s la
Lene Bo.g Pedersen, s 24

soranen

1984

udsendes

t-karåfd€lingen i Århus ant står
for de rokal€ arrangenenter.^Ile DOF
nedlehne. kån frlt deltage i sfde-
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3
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l-9

4

l.12
l.ll

Iing€ns modei oA ekskursioner.

lÆka]åfdelingen udgiver 0g6å bra-

det "Søråvnen" 4 gange årlist i et
opråa på aoo eksempla.€.- Bladet
a€nde3 aratis til åll€ DoP-redlenner
i A!'hus aht. iledlenner udenfor antet
ke'l t.Ane åbonnenent på blad€t. Det
koBt€. 30 kr. pr. år.
Alle henvendelse. sker til lokalatdel inaens adresse: Dansk ornitologisk Forening / Århus Ant, vibo.Avei
29, SoOo Årbu6 c.
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SØRAVNEN har hermed barslet med sommerens udgave af
vort tidsskrift. På denne årstid er der nok mindst
aktivitet hos fugleinteresserede, men vi kan vel alle
nyde naturen på anden vis.

varer det ikke længe - vel omkring midten af
juli - før vadefuglene - forældrefugle først - vender
sydpå igen og kan iagttages f.eks. ved Kysing Fjord
og Alrø.
senere kan vi beglmde at vente de første
"Lidt Amt er ikke velsignet med mange havKjover. Arhus
fugle, men Fornæs og Kysing Næs er altid et besøg
værd. Vi har fra Klaus Malling Olsen rekvireret en
meget grundig artikel om identifikation af unge Kjover.
Og dog

2 indeholder også en præsentation af Lokalafdelingens fredningsudvalg. Vi har i-gen gjort en del
ud af ekskursionsreferaterne og håber hermed at øge
interessen både for de faste månedsture og de mere
specielle ture uden for amtet. Vi har fået et af vore
nye medlemmer, Margit Elbek Jensen, til at lave en
række tegninger til os. Hendes (og andres) dygtige
arbejder kan nydes på de følgende sider.
SØRAVNEN

Ti1 sidst et stort

nødråb ! Der er en katastrofal
fra jer. Kommentarer, artiklerr opfordringer, forslag og kritik er bydende nødvendige
for, at I kan få et bedre blad. Det er trist og ensformigt, hvis redaktlonen selv skal stå for næsten
all-e indslag. Renskrivning skal vi nok klare og tegninger kan bestill_es med lidt varsel. Så det er blot
at gå i.gang.

mangel på respons

GOD SOMMER

Jens Eriksen

t
DOMPAP

HUSRøDSTJERT
EFTERLYSXING. EFTERLYSNING

I lighed ned sidste år, prøver jeg i
år at registrere llusrødstJert i
Århus. I år foregår optellingerare
sanmen ned ltlogens Bang, og vi forgoger at gennemføre en udersøge.Lse
indenfor Ringgaden. Vi er derfor
interesserede i at modtage oply8-

ninger on forstædeme, nen også optysninger indenfor Ringgaden modtages ned kyshånd.
l.led

venlig hilsen AlIm Frandsen
Vestenmg 30 3tv
EOOO Århug

I forbindelse med en undersøgelse af
ynglebiotop, specielt på
DJurslsd, vil- jeg være taknemlig
for oplysninger om yngiende Donpapper
i onrådet.
Dompappena

Det drejer sig on en så nøjagtig

stedsangivelse af Jmgiestedet son
nuligt og en kort beskrivelse af
biotopen. Specielt hvad ægår vegetation og fugtighedsforhold.
OpLysninger fra foregående
tages også gerne.

C

Kin N. Mouritsen

Tlf: 06 - ]3 12 19

Huak også Huldue-undersøgelsen,

Itlejlbyvej 28
8370 Hadsten
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kendetegn

hos UNGE KJOVER

Feltbestemelse af de tre mindste
kjovers ungfugle asås for bare få år
siden at vare næsten unu!.igt. Dette
ikke mindst fordi den indbyrdes variatj,on arterne inellen er neget stor.
Den stigende interesse for havfugLe
har dog ført til øget kendskab tj.l
arternes kendetegn, onend der ikke
foreligger endel.ige afhædl.inger hidtiI.
Denne

årtikel bygger på undersøgei,ser

af Københams Zootogiake Museums
skindsamling af kjover, på egne erfaringer gennem talrige års havfugleobservationer, og på studier af tilgængelig litteratur. En varn tak
rettes til personalet på Zoologisk
Museun for at have skaffet nig adgmg til. skindsmlingen, samt ti.l
Jens B. Bruu, Knud Pedersen og
Magnus Ul,nann for konmentiler sffit
udi.rån af fotos. En særlig tak er jeg
Steen Christensen skyldig for meget
grmdig kritik og komnentarer til
artiklens første udkast samt for
hjælp ved skindstudierne.
Førend de

tre mindste kjovers kende-

tegn gennemgåes bør det nævnes, atr
Storkjove udgør en forvekslingsnulighed med store Mellenkjover. Storkjove

er søIvnågestor og kraftigere end
øvrige kjover. Den er mellembrm, og
har et tydeligt hvidt felt på inderste
del af håndsvingfjerenes over- og
underside. Især på baggrund af nørkt
vand ses dette felt tydeligt, og
under gode lysforhold kil det erkendes
på op til et par ki.loneters afstæd.
I forhold til Mellemkjove er kroppen
kraftigere og mere firskåren, vinger
bredere og.hånden knapt så tilspidset.
Halen er kortere, og to midterste
halefjer er kun svagt forlængede hos
adulte, ikke hos juveni.le. SeIv hos
adulte er dette svært at se. Flugt
kraftfuld med langsonne, søLvmågeeller svartbagagtige vingeslag, afvekslende med korte perioder af gtideflugt. Denne afvekslende flugt virker
rovfugleagtig, et indtryk der forstærkes af artens brune dragt. Hovedet
kan i aktiv flugt synes kraftigt.

label I. Mål på kjover og någer i cm.
Halefjersforlængelser trukket fra.
(efter

Cramp & Simnons 1982).
Lænsde

Storkjove
Mellemkjove
Aln. Kjove
Lii.le Kjove
Sø1måge
Stornmåge

Hettenåge

v

j.ngefmg

s3-58
132-140
35,5-4O,5 12s-r38
30,5-35,5 LOO-125
29,5-3a,5 1o5-ll7
138-155
55-67
40-42
110-130
100-110
34-37

Flugt og proportioner
erfaring afgørende kendetegn, men
de bør ledsages af så mange dragtkendetegn som muligt.
Ved

llellemkjove er stormmågestor, men juv.
har 20-30% større vagt end deme
(Glutz et al. 1983). Flugt søImfueeller storkjoveagtig og i sin vekslen
mell.em perioder ned aktiv fl.ugt og
korte perioder med glideflugt ikke
ulig Duehøgens. I hårdt vejr er
flugten retlinet og konstant ned lange
perioder af aktiv flugt, nen en ridelignende stormfugleflugt i buer op og

ned mellen bøIgerne ses også, onend
i mindre omfang end hos Almindelig og

LiILe Kjove. Krop kraftig ned tyngdepukt ret lmgt tilbage - fra nidt på
bryst til. midt på bug, ofte ned tendens til "øImave". Vingebredde ved
basis lig med eller lidt mere end
hal.eLmgde (= hvad der rager ud over

vingebagkanten). Arm og hånd nogenlunde lige Lange, eventuelt med lidt
kortere hånd: på fotos er nålt forhold arnlængde:håndLængde 55:50.
Vingens bredde den sanme armen igennem

er tilspidset, med generelt
lj.ge bagkant på yderste del, og ten-

men hånd

til svag udbulen på håndens
inderste del. Dette skyldes tennelig
korte yderste håndsvingfjer i forhotd
tiL yderste armsvingfjer (tabel 2).
dens

Alnindelig Kjove hattemfuestor, tettere og nere adræt end Mellemkjove og

6

falkeagtig, afvekslende flugt,
hvor glide- og aktiv flugt ofte ses
lige meget, Iange perioder med gLj.de-

med

flugt kan ses.

I hårdt vejr ses hyppigt en rideagtig stormfugleflugt. Omend arten er
sl,gnkere og mere adræt end Mellem-

lig "øj.nave" son hos !!e.lienkjove, er
ikke iagttaget, Vingerne synes iidt
smal.Iere ved basis end l'lelLenkjoves,
nen hvad angår forhoidet vingebredde
:haIelængde er i.ngen entydig forskeL
fundet, onend der en svag tendens til
proportionelt lidt iængere hal.e hos
AJ.ninde),ig Kjove. Hånden er f.idt læn-

kjove, km en mel.lemkjoveagtig tung
flugt ses, især hos individer' der
nærmer sig Mellenkjove i størrelse.
Flugtmåde aLene er upålideligt at

gere end hos ttlellenkjove og vingen
synes ).idt nere jam bred over det
he1e. Dette skyl.des, at håndsvi.ngfjerene generelt er iidt langere end
hos tilellenkjove, hvilket giver en
tidt jæwere udbugning på håndens

kroppens tyngdepukt ligger lidt
længere frenne på brystet. En tyde-

nogle fotos kæ denne forskel ses

bygSe en feLtbestemelse på (M.
Ulnann in }itt. ). Almindelig Kjove er
dog sl.ankere end tteLlemkjove og

bagkilt (tabel 2). I det mindste

på

ret tydeligt.

Tabel 2. ltåI på 7 yderste håndsvingsfjer i mn., wge kjover
l,lellemkjove

hlo (yderste) ].ængste
8-21 kortere
h9
20-a6 -----h8
ar,2-7l ---h7
65-98
h6
---aa,2-L22
h5
-ro9-1.45 ---h4

Lill.e Kjove er som Almindelig Kjove
eiler lidt mindre, men lettere og
siilkere ned terneagtig flugt, hvor
dybe, stødvise vingeslag veksler med
perioder af glideflugt. I hårdt vejr
ses stomfugleflugt som hos øvrige
arter, men tit over længere perioder
(K. Pedersen in litt.).
Det terneagtige helhedsindtryk forstærkes af
pnoportionelt snall.ere og længere
vi.nger sant længere haLe end hos øvrige arter, onend overlapning kan
forekomne. Som regeJ. er halen lidt
længere end vingebredden, nen over-

iapning med Alnindelig Kjove kan

forekomme, Iigesom

individer fren tiI

slutningen af august ikke behøver at
have afsluttet væksten af halefjerene.
Den slanke krops tyngdepunkt Lj.gger
fortil ved brystet, og herfra slanker
kroppen tydeligt nod halen.

Almindelig Kjove
Iangste

2-11 kortere
14,5-29,5 -34-46,2 ---54,5-7O ----

62,5-95 ----

Liile Kjove
iængste

2-9 kortere
13,2-26,6 -

38-52 ----60-72 ---83-95 ----ro2-11.8

---

De nævnte proportions- og flugtkendetegn gæIder dog ikke, når fuglene

Da udviskes proportj.oner i
grad, og aIIe tre arter kil
forekome adratte, hurtige og slankere end nomal.t. Dette gæLder for
øvrigt også for Storkjove' AIle ilter
parasiterer på nindre måger og terner,
men lttellemkjove sJmes i højere grad
at parasitere på Søl'vmåger. Et større
nateriale angående denne tendens foreLigger dog ikke, nen det vides' at
Storkjove i vid udstrækning parasiterer på Suler og større måger. Hos
Lille Kjove en iagttaget en fourageringsteknik meget lig Hættenåge (K.
Pedersen in litt.).

jager.

nogen

Iqens Aimindelig Kioves flugtafstand
er på so-ao meter (K. Pedersen in
Litt. ). er den hos Liiie Kjove kun

5-6 meter.

Dragtbeskrj.velser: i. Iitteraturen
skelnes meliem mere og mindre kustige afgrænsninger for farvefaser,

Cramp & Sinnons (1982) opdeler mge

kjover i tre faser: Lys, mørk og
"barred", Harrison (1982) opdeler
Almindelig og Lille Kjove på Lignende
vis, men HeLlenkjove kun i lys og
mørk fase. clutz et. al. (1982) opdeler arterne i lys og nørk fase. Der
er betydetig overlapning, og nedenfor
opereres med en lys/netlenfase son en
genere] tJæe, mens mørke faser er
næmt bagi.

Overside. Hos Atmindelig Kjove og
Mellenkjove er ryg og nakke tii overhal.edækfjer smt dækfjer mørke - til
sortbrwe ned snalle rustbrue tii gråguLe fjerrilde, bredestpå foryg. Hos

Lllle

Almindelj.g Kjove er mellemste og store
overvingedækfjer med rustfarvede rande,
der kan få inderste de} af vingen tii
at virke ensartet rustbrun. l,lellem-

kjove har i reglen smallere lyse og
nindre rusttone rande, hvorved hele
overvingen km sJmes nere ensartet
nørk, næsten så nørk som de sortagtige

hånddækfjer. Svingfjer sorte tiI
brune. Hos de fleste Almindelig

sort-

Kjover med smalle lyst rustgule rmde.
Dette ses sjætdnere hos øvrige arter.

arter dilner 3-5 lyse skafter på yderste håndsvingfjer, sffien
ned en lys inderfane, der går op tii
70 mm. ud af fjeren, et Iyst felt i
vingen. Visse lyse ALmindelig Kjove
ka ligefrem have et fe1t, der er så
lysende son hos Storkjove. Mod æmsvingfjer bliver de lyse skafter
gradvis mindre af omfang.
Hos begge

Li).Ie Kjove afviger fra Almindelig og
Mellemkjove ved at mangle varme

Alnindellg

KJove

XJove

Flqur l. Unge kJo\rer.
Benerk forskelle J, proportioner
samt udbredel.ser af lyst på hånd-

svlhgf Jerenes skafter.

Me

-@

I lemkj ove

farvetoner på oversiden, der er sortgrå til sodbru med hvide til grågule
fjerrmde, generelt bredere end hos
øvrige arter, særligt er skulderfjerene udstyret med brede fjeFande,
vingedækfjer gråbrune til mørkt gråbrune ned hvide til blegt gullige

rilde. Dakfjer kontrasterer i reglen
tydeligt med svingfjer, hvilket aes
sjæLalent hos almlndelig Kjove. Svingfjerenes grundfarye som hos øvrige
arter, nen kun to yderste håndsving-

fjer har lyse skafter.

Desuden

er der

max. 20 nm. tyst på håndsvlngfjerenes
inderfaner. De to i.yse skafter danner
en smal, men tydeiig iys forkant på
vingen, og på afstæd kan vingen se
ensartet mørk ud. Son det ses af
tabel 3 afviger Liiie Kjove altså

tydeligt fra øvrige arter i denne
1) kjover
i felten kan vise nere lyst på skafterne end skindlagte fugle. 2) enkelte
Almindelig Kjove og Mel.lemkjove kil
have ku 2-3 lyse skafter.
henseende, nen benærk dog

Tabei 3. Procentvia andeL af lyse skafter på håndsvingfjer, uge kjover.

234
Melienkjove
1,5
Alnindelig Kjove 5,6
Lille Kjove
92,3

qA

21,5 3O,8 35,4 6,1
11,1 44t5 33,4 2,7
7,7 O
O 0

Undersider hos Mellenkjove og AIm.
Kjove bru, væierende fra nørkebrun

til hvidiig, gråbrm eller rødbro'
ofte ned varierende mørke tverbånd.
Generelt er Almindelig Kjove den
varnest farvede af de to æter, og
Hellenkjove har tendens til at være
nere gråbrw. Et kontrasterende nørkere brystbånd kan vare tilstede
(hyppigst hos Mellemkjove?)

Lil.le Kjove er gråbrun til hvidl.ig,
ofte ned klart hvidlig bug og et

mørkere brystbånd. Igen nangJ.er Lil.Ie

Kjove væne farver i dragten: kun på
I ud af 26 skind sås nindre lyst sandfarvede pætier på bugen. Atle tre
arter km have arnhuler kontrastrigt

stribet, tydeligst dog hos Lille

Tabei 4.

Udbredel.se
mest

l'lel].emkjove
Almindel.ig Kjove
Li ll.e Kjove

5

12
2

3,2
2,7
O

8
1,5
O
0

ætal
65
36
26

Kjove.
Hos all.e æter er udervingedækfjer
hvide til brungrå med mørkebrune til
sortbrune kilter og bånd, hos Alm.

Kjove og l.lellemkjove ofte ned list
rødbnine fæver. Hos l,tellemkjove ses,
at atore hånddækfjer har neget lyst.
Derved falder et lyst felt ved yderste
store hånddækfjer smnen med sving-

fjerenea ind€rste dels lyse farve,

kjove. En stikprøve af skind viste
dog, at selvon tendensen var nogen-

lmde k1æ, var kendetegnet dog ikke
entydigt (tabel 4),

af hvidt på store hånddækfjers undersider, unge kjover
nørkt

50* hvidt

7315
2IL5
13015

og

en kontrasterende "komma"-tegning
forekommer. Nogle (Svensson 1984, lt,
Ul.mmn in litt. ) namer dette aom det
bedste enkelte kendetegn for tletl.em-

nest hvidt

ætai

Hos

samtlige LilLe Kjove fatdt strib-

ningen meget tat, og i ingen titfæl,de

sås et tydetigt hvidt felt som hos
lilellemkjove og nog.l.e Alnindelige
Kj

over.

Over- og Underhaledakfjer væierer
fra hvide til brune med tydetig mørk
tværbånding til ensfanet sortbrue.

Hos mørkere individer kæ båndingen
nmgle eller falde samen med ryggen,
men i reglen står et lysere feLt
tydeligt frem på overhaledækfjerene.

Dette felt forekommer hos aIIe arter.

ka ikke anvendes -€on a:t-oa:)ecifikt kendeteqn: Lyse o- mell.enfase
Alnindelie Kjove: har såIedes altid
tværbåndinq (K. Pedersen in litt.).
Af tabel 5-5 ses ,cg, at i.rgen LiLle
Kjove viste næglende stribning, men
et foto af en meget nørk fugl har
vist, at den var meget svagt kontrasterende med oversiden, og på afsted nappe synlig. Generelt er Lil.Ie
Kjove dog den æt, der er nest
kontrastrigt båndet på halens drkfjer.
o,1

Tabel 5, Tvarbånding på overhaledekfjer i procent, uge kjover.
llellenkJove

Iya/sort
brun,/sort

(ikke i kontrast til ryA)

Lllle Kjove
96,

72,3

52,4

4

4,6

4I,7
36

25

enafarvet nørk

antal

Almindelig Kjove

23,I

65

O

O

Tabel 6. Tværbånding på mderhaledækfjer i procent, mge kjover.

ltleLlemkjove Almindelig Kjove LiUe
lYs/sort

bru/sort

ensfarvet nørk

ætaI

27,7
69,2
3,1
65

lt,r
72)3
16,7
36

ffi$ry
Mellemklove

Almlndell,q Klove Llllc

KJove

84,0
16,0
0
25

"k

/rt)

Klove

Figur 2. overhaler, unge kjover (benark, at wabåndstribningen på overhaledækfjer
varierer stærkt. Den her vlste stribning er ikke artsbestemmende).

t0

(dog ikke så meget som hos aduLte)'
og Lille Kjove hæ svagt afrudede
hatefjer. Disse kendetegn er ved vardi,

Hafe: sortbrun, ofte ned lysere inderate de1. AI1,e arter har midterste
to halefjer let forlangede (fig. 2).

når nan står overfor fotos el.ter døde
fugle, men har ringe værdi i felten.
Det må bemærkes' at halefjerene efter-

er de afrundede i
spidaen - son to tonmelfingre. Hos
Alnindelige kjover er de tilspidsede

Hoa Meltenkjove

Tabel 7. Forlangelse af nidterste halefjer i mn.
ki

lder;

Crilp & Simnons
Clutz et. al.
K. MaIIing Olaen

kjover, efter forakelLige
Ll1le Kjove

Alnindelig Kjove

7-22
5-15

L2-22

LA-32

7,5-13

8-2O, 5

14,5-26

på kinderne. Den er isar tydelig hos

Almindelig Kjove, hvor såntlige ikke
nørkhovede individer havde den, De
længste striber var 20 m. lange og
4 mn. brede. Hos Lille Kjove er stribningen i reglen lidt kortere og nere
utydelig, og 3 ud af 15 skind havde
i stedet antydninger af pletning.
Mellenkjove har i nodsrtning til
Almindelig Kjove ofte ensfaruet, ustribet hoved, nen ned korte og lidet

t-Is m. , som ca. l-årig ca. 25 m.,
son 2-årig 40--70 m., og senere 701O5 m. (Glutz et.al. 1982). En lignende udviku.ng nå fomodes at forekonme hos andre arter.
Eæ!! ho8 Alnindelig og I'iell.emkjove
gulbrmt til narkebrunt, hos LiIIe
Kjove gråt til gråbrunt. Hos al.1e kil
hovedet vare lysere eller nørkere end
mderaiden. Alnindelig og Lille Kjove
hæ ofte en langdestribning på hovedet. Denne stribnlng er kortest fra
pande til iaae, og lagst i nakken og

Lllle

unge

Mellemkjove

hånden vokser noget længere ud. Hos
llellenkJove er forlængelsen hoa juv.

Flaur 3.

'

Hoveder

af

påfaldende pletter i nørkt. Kun på
kinder sås en ætydning af let langdestribning. Er nan tilatrækkeligt tat
på en mg kjove, er stribnlng/pletning blandt de sikreste kendetegn.

unge kjover.

Lr-J

Alnirde
KJove

BettErk forskelle L hovedets
form, pletnlng,/stribnlng o9
næbbets form og struktur.
(efter fotos af Knud Pedersen)

ilellemkJ ove

.fuar

tl

Lille og Alnindelig Kjove har ofte en
kontrasterende Iysere nakke, der hos

Næbbet hos alle arter tofarvet, onend
iåilåTioner kan forekome, Inderate
del blågrå til blygrå med yderste del
sort. Mellemkjove næwes tiLlige at
kunne have brunt, olivenbrunt eller

er varmt brun, hos
Lille Kjove gråbrm tit grå. Af 15
skind af hver art havde 10 Lilte Kjove
12 Almindelig Kjove og I MeLlemkjove
denne lyse nakke. Hos Lille Kjove ses
tit en ret tydeligt kontrasterende
mørkere hætte. Denne forekonmer aldrig
så tyOeligt hos øvrige arter, og ses
i det hel.e taget sjæIdent.
AlmindeLj.g Kjove

mørk hornguLt næb

Form øjet har alle arter en mørk plet
der i reglen er begrænset til foril
øjet. Den kan hos især Almindelig

Svensson (198!) næmer, at Almindelig
Kjove sjæl.dent har klart tofanet
næb. Dette er urigtigt, og på flere

Kjove og MelLenkjove brede sj.g noget
fren nod tøjlen.

fotos hæ næbbet virket lige så tydeIigt tofarvet som hos MeIlemkjove.
Derimod virket lilellenkjoves næb kraftigere, hvorved en større flade af
lyst lader sig se i felten. llel.Ienkjove viser med mdre ord ofte et

LiIIe Kjove har en fladere pæde end
hoa de ildre arter. Herved konner
hovedets højeste punkt tiL at ligge
ret langt

(Crmp & Simmona),

det er en misforståe1se, at næbbet udelukkende skulle vare brmt,
son påstået (Oreel I98I, Kemp et.aL.
1984). Harri.son (1983) næmer tilLige,
at Alnindelig Kjove kan have lyserødt næb.
nen

bagude.

Tabel 8. Næblangder og højder silt vinkel på overnæbbets krog, unge kjover
(Cramp & Simons 1982, egne målinger). Længder i mn.
næb1ængde

ti'lell.emkjove

36-41

Almindelig Kjove
LiJ.Ie Kjove

26-3r

relativt

tabel. 8.

29-34

tydeligt "Grånåge"-næb.

højde

a

højde

b

72,5-L4,5 r0,5-12,5
7,r9
8,5-ll
7,5-9,5
8-Lo,5

Se

Mens det sorte på næbspidsen er udbredt ca. l/3 ind på næbbet af

vinkel

c

8O-90o

60-800
5O-7Oo

Fiqur 4. Illustration af
målsatning i tabel 8-

Almindelig og Mell.enkjove, dækker

det næsten den yderste halvdel af
Lille Kjoves næb, undernabbets spids
(gonys) er hos LilLe Kjove ret flad,
nena den hos de to øvrige arter er
temnelig kort og mere markeret. Dette
sv?rt iagttågbare kendetegn regnes af
nogle for det bedste enkeltkendetegn
på Lille Kjove. Næbbets relative
Iængde (spids af overnæb til befjeri.ng på overnæb) er hos Mellemkjove
son afstand befjering på overnæb til
øjets bagkant. Hos Alminde].ig Kjove
er dette mål son afstand fra overnæbbets befjering til forrest på
øjett oE hos Lille Kjove som afstand
overnæbs befjering til lidt foran
øj e.

Bm. Løbets farve lyst i varierende
omfang. Clutz et.al. (1982) angiver
føIgende løbsfanver : Mell.emkjove
lyst bIågrå, Alninctelig Kjove gråblå,
Lille Kjove brågrå tit bieet blålig.
Det kan på fotos iagttages, at alle
tre arter kan have meget iy6o lob,
der næsten kan forekomme hvidli.se.

12

antydning af, at Mellenkjove
skulle have Lysere løb end øvrige
arterr son påstået af SeIIors & Smith
(f984) hu ikke kunet bevises, men
km del.vis afkraftes af, at et skind
med bløddelsnotater af Aimindelig
Kjove i Zoologisk l.luseums skindsanIing ved nedL.ggelsen havde btåhvide
løb. Taernes yderste del. er udstyret
med kontrasterende sort vokshud.
Hvorvidt udbredelsen af sort på foden
er et trovardigt skelnemerke, mmgler
man stadig at afprøve.
Nogen

Mørke

faser. Forekonmer hos

aLl,e

art€r, men neget nørke eksenplarer
er sjældne. AlmindeLig Kjove og
Iilel,lenkjove har en nørk sortbru
dragt, i reglen ned snalle rusttonede
til brme fjerrande på oversiden.
Haler og vi,nger er som hos lysere
former, men ofte ned reduceret lyst
på ind€rfaner, samt eventuelt på skafter. Et enkel.t meget nørkt eksemplæ
af Almindellg Kjove havde km 2 lyse
skafter. Cranp & Sinnons (1982) naner,
at mørke Alnindelig Kjove hæ nere af-

rundede håndsvingfjer end Lyaere fugl.e.

Den mørke

grsdfæe

kæ gå igen

på

undervingedækfjerene, hvor der dog i

reglen vil vare lidt lysere rødbrwe
fJerspidser.

Lille KJoves sjæIdne nørke fase er
sortagtig (koldt sortgrå) med smalle
lyst grågullige ræde på oversiden.
Underhaledækfjer Lader til altid at
vare tverbåndede i. modsatning tiL hos
nange nørke forner af Almindelig
Kjove og llellenkjove. All.e tre arter
km virke ensfarvet nørke oå overhaledækfjerene.

Mørke faser sJmes at forekome hJrppigst hos Almindelig Kjove, der i det
hele taget synes at vare den mest
variable af de tre arter.
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Ekskursions referater
PINDS MøLLE DALIJEKSENDALEN

KYSINC FJORD

l. april

8. april

1984

Vinteren havde svært ved at slippe

sit greb. Kolde østenvinde prægede
årets første måneder. Fra dag til
dag skiftede vejret fra sol til snevej r.
et tykketræf rmte ekskusionen
en af de Iune dage, og der var masser
af hornoner i luften og opdrift i
vinden. Der var mødt 7 deltagere op,
og vi. varmede op med Bjergvipstjert
og Vandstær ved Pinds l.lø1Ie. Derefter
gik vi i 4 timer, nens dagen btev
varnere og vamere. Undertegnede
Ved

1984

Tuen, son havde samlet 15 deLtagere,
startede i tat tåge, men op af dagen
klarede det dog noget op, og det blev
ret lwt, Der blev set ALmindelig
Skarv, Fiskehejre, mange ænder og
både Stor og Toppet Skall.esLuger. På
de grøme mæker sås Hjejle (aO) og
Ringduc (5O). Af småfuglene skal
newes Stil.Iits.
Jens Eriksen

nåtte stikke huen i lomen for første

gæg i år.

VESTJYLLANDSTUR

Der var virkei.igt mange fugle at beskue, 35 arter bl.ev set. Her skal
frenhaves mange Spatmejser og
Gærdesnutter, Halemejser og Sumpmejser. Musvågerne sås to og tre ad
gmgen under hele tuen, ja en enkelt gilg Iædede een i et træ
uiddelbart over vore hoveder, hvor
vi kune betragte den i nogle minutter. Desuden så vi i, alt tre
Træløbere. Den er altid morsom og
væIdig aktiv.

Vi gik nod Kollskov, hvor Ramen har
ynglet i mange år. Uhei.digvis håvde
den i. år flyttet sit redested,
så ruten gennem skoven vi.ste sig at
være Iidet vel.valgt. Vi busede nærmest ind i Rawens rede, hvor alle
så den rugende fugt. (Den utilsigtede forstyrrelse tiI trods kunne
undertegnede senere på året erkende
tre unger i reden),
I øvrigt bød turen på en del Rådyr i
ftokke på to og tre, nen der har
muligvis været tale om gengangere.
Vi så den ofte endda på ret kort af-

stand og uskrænte.

EigiI

Thomasen

29. april l9a4

kold, men strålende klæ morgen i
slutningen af april stod 32 forventningsfulde ornj.tologer ud af bussen
på Vind Hede. Her kune næ, mens
solen stod op, se og høre I spillende
Urkokke og 5 Urhøns santidig ned at
En

Storspoven lod sin trille

høre.

Efter at have nydt dette syn, kørte
vi videre til thorsminde Haw, hvor
vi bI.a. så Alnindelig K.love og
Dvargterne. Turen gik herfra ned
lmgs Vestkysten. På Bøvling KIit
stod der

ca. 185

2OO

Lysbugede Knortegæs og

Kortnæbbede Gæs

sant en

Ræv.

Stadil Fjord husede
et rigt fugleliv. Størst opmærksonhed
vakte en Trane son lettede sanmen
med en større flok Kortnæbbede Gæs.
Gæssene væ ikke så stærkt repræsenteret, son vi på forhånd havde håbet,
der var således højest 4OOO Kortnabbede Gæs. Disse havde fået sei.skab
af 2 Sneges. Endvidere sås 75O
Hjejler og 4 Rørhøge.
Engene ved Vest

Værnengene gav traditionen tro nulighed for på nært hold at iagttage en

t1

del vade- og mdefugle. Af mere
spændende arter skal næmes Ske- og
Atlingæd, Lille- og Stor Kobbersneppe'
Sortklire, masser af Brushøns, GUI
Vipstjert sant 5 Rørhøge.
Engæealerne på Tipperne var meget
tørre, hvorfor de ikke husede så
Fra
fugl,e son nornalt.
observationstårnet kunne vi dog i
vilm€disen se 430 Knortegæs' 3OOO
mange

Krikænder, 25 Klyder' enkelte Spidsender og en hun Dvergfal.k, der gav

æl,edning til. en vis panik blandt
deltagerne, da den i første ongang
udgav sig for at være Vandrefalk.
Ved Tipperhuset nød vi vore medbragte
madpakker, slappede af i solen og
havde det rigtigt rart, selv on

fuglene nok svigtede lidt, nen dagens
tidligere oplevelser kunne rigeligt
konpensere for dette.
Torben Bøgeskov

t
---

rt5

-ta

:.i\.',4.

--NORDVESTJYLLAT'ID

20. nal

1984

Til busekskuaionen tit Vejlerne og
Hanstholm kmne der ku skrabes 18
deltagere aamen, hvilket til dels
nok akyldtes, at fFuglsrt var neget
forainket.
Ved Bygholnsdæmlngen sås Almindelig

Skarv flyvende og nilge famitier af

Grågås ned halvstore gæslinger på

engene; 13 andefuglearter blev fundet

efter lhardig søgen, heriblandt
Atllngsnd (1 hm) og Knaæd (2 hanner og t hun). Vadefuglene var reprF
senteret ved bI.a. gpillende Stor
Kobberaneppe, smt Hvidktire,
Temlncksryle (ca. 1O), Klyde (ca.

50) og Brushæe. Rørhøgen sås jagende
over tagrørene. Vi kørte hurtigt
forbi Storkeparret i Vestøs og i
Frostrup bl€v opnarksonheden ligeLigt fordelt nellen StorkeDarret der
og bageren overfor.

Ved Karup Holme kwe vi nyde Sortternerne og både Drosael.rørsilger (2)
Rørsæger og Sivsæger sæg, såIedes

at de tre arter kume silnenlignes.

Turen fortsatte derefter nod Hanstholn.
Trods megen ihærdig søgen lykkedes det
ikke at finde Pomeransfugl, selv on
de var blevet set kort før vor ankomst.

I stedet sås fire Hjejler. I fyrhaverte i Hanstholn var der et væIdigt
Iiv ned masser af sagere, Rødstjert,
Grå og Broget Pluesnapper, samt turens
hit, en Gutirisk hun. Den var meget
nedgorlig og al.Le deltagerne fik den
at se mder de bedate fcrhold. Neden
for fyret sås Rødrygget Tornskade'
Bynkefugl, Stenpikker og Mudderkl-ire.
I hanen desuden Rider og diverse
någer. AIt i a1t en dejlig forårstur
med 97

arter,

Jens Eriksen

t6

HALLANDS VÅDER6 OG S!4ÅLAND

8. juni - tI. juni l98a
Ekskursionen afgik fra Viborgvej,
hvorefter vi kørte tj.l Grenå, hvor
vi akull.e med Grenå-Varberg fargen.
Vi kon onbord ca. en halv tine for
sent, hvilket måske skyldes de mage
notorcykler, der også sku1le ned.

Efter en rolig overfæt kørte vi i
land aent fredag aften, hvorefter vi
kørte dlrekte til, Hameda, hvor ødegården lå. Vi Btod op ved tt-tiden og
kørte til købnmden, hvor vi skuLle
proviantere. På vej til. købnanden så
vi bL.a.: Snog I, Vendehals I hørt,
Skovsanger 2 hø"t.

jeg så bl.a. en på ca. 40

cm.

vor medbragte frokost skulle vi indtage ved Styplesjiln. Da vi kom ud til
fugletårnet, hørte vi, at der var
nogle Træer, og da vi så kom op i
fugletårnet, aom var neget trangt, så
vi to Traner ned en enkeLt unge,
senere så vi to i den æden ende pLus
4, der kun trak forbi. Vi så også:
Hedehøg I hu, Rørspurv 3, Krikand 5,
Dobbeltbekkasin LO, Lille Regnspove
1, Stor Regnspove 3, Svalekl.ire I'
Tinksmed 10, Rørsæger t hørt.
Senere ved Vissjiin så vi 2 Grågæs
en uge.

med

Il/6 tog vi afsked ned ødegården
og kørte mod Hal.Iilds våderij. På
tuen så vi: Ilusvåge 2, Allike 30,

Den

'Derefter kørte vi ud til en å, der
Iå I n*heden af Hmeda. På veJ
derud så vi: BJmkefugl 1, Rødrygget
Tornskade 2, LiIIe Regnspove l,
Stor Regnspove 2, på en mark så vi en
Græling luske rwdt, og det var nok
en af turens største oplevelser, men
som Villy nok ville have aagt: I'Den
er ikke på fotohoJ.d". Da vi kon tiL
åen, så vi: Hvinand ned 5 uger,
SkovBæger I, Fiskehejre I, BjergvlpstJert 1., Mudderklire t.
Lørdag aften ca. kl. 7 skulle vi
apise. Vi fik en l.kker lanmeateg ned
deJlige, €prode kartofler til, og til
dessert fik vi sveaker med makroner i
flødeakun. Efter naden btev der tid
til en lllle Lur, før vi skulle ud på
aftentuen.

Det blev en meget spandende tur, hvor
vi så og hørte: Natugle l, Skovsneppe
2, Perlewle 2 hørt, deeuden så vi
en de1 flagerfugle.

Tldllat naate norgen skulle vi ud til.
Cåf.a1åen. VeJret var fint, nen der
var en tågebanke, der skjulte aøen,
så vi kun fik no6en at ae, men der
er der ofte set op til 15 Urhøns
spill,e på dn gang. Vi så: Trme l,
Stor Regnspove l, Dobbeltbekkasin 2,
Urfugl kun l.
Derefter tog vi tiI Bråkentorpasj6n,

hvor vi.så: Sortstrubet Lon I,
Pibeand 3, Fiskehejre l, vadefugt sp

I, desuden sprang der en nasse fisk,

Stær

ca.

lOO.

På sejltuen mellen faatfandet og
HalLands Våderij så vi: Teist 2-3'
Ederfugl ca. 30, Gravmd ca. 20.

Det var et stråIende solskin, da vi
ankon til HaIIilds våderij, og det var

nok også en af grudene ti1 at vi
hørte og så så mæge fugle. Her er
et litle uddrag fra notesbogen:

Nattergal I + 2 hørt,

Gul.bug

5 hørt'

Løvsanger I hørt, Skovsanger 6 hørt,
Huldue 4 +'7 hørt, Gærdesmutte 4

hørt, Broget Fluesnapper 3'

Munk

han, Tornamger 3 + 2 hørt' Sten-

I

pikker 7, Strandskade 13, Gravmd 16,
Rødrygget Tomskade 3, Tejst 7,
vendehala L, Sk?rpiber 2, Jernspuv
L, Tornirisk 24, Toppet SkalLesluger
2 og neget nere. Jeg kan roligt
foreslå andre at tage til Hal1ilds

våoerii.

KL. fire tog vi båden tilbage og
kørte direkte tiJ. Varberg. Inden vi

tog ned båden til Grenå tog vi lige

ud til. Getter6n, hvor vi så: Rødben
2, Strandskade 3, Stor Kobbersneppe
4, Gul Vipstjert 5, men hvis mæ skal
se mene end dette, må man tage ud til

fugletårnet.

AIIe deltagerne takker lederne for
dejlig tur.
Søren Krogh Hæsen

en
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PINDS I'IøLLE DAL

NATFUGLESTEIi'IIETUR RY

6. maj

2. juni

1984

skyfri himmel tegnede lovende, men
temperaturen og vj.ndstyrken virkede
ugunstigt ind. Kun tre deLtagere var
mødt frem. Det blev en kølig tur,
En

hvor ikke mindst fraværet af de Iokale
Musvåger kunne mærkes.

Vi så ikke mange fugle, nen hørte en
del., for bøgetræernes tidligt
udsprsgne løv hæmede udsynet. Måske
en fuglestenmetur tidlj.gere på dagen
havde været nere udbytterig. Som
dagen skred frem sås dog en del fugle,
hvor der både var sol og 1æ. Rødstjert han, Broget Fluesnapper 2
hilner og en hun! Grå Fluesnapper,
foruden en del silgere. All.e deltagere
lærte Græsanger og Løvsanger til
hudføshed i øregægen.
Hel.t specielt for området var et par
Topmejser, som endog viste os et
redested, de havde forkærlighed til.
Vi sluttede dagen ned at betragte
hejrekolonien i teleskop fra en skrå-

ning overfor. En del reder (ca. 6)
kunne ses, og i een Iå dunungerne,
mens den voksne fugl stod på redekæten. Se det gav varnen.
Eigil

Thonasen

13. maj l98a

LAVEN

Det lykkedes igen i år. Lokat foreningen at mønstre en bådfuld fugleinteresserede morgenfol,k tiL en uforglemmelig natsejl.ads fra Ry tit
Laven, - måske endda over aI foryent-

ning, da båden btev fyldt til
Linien!

vand-

70 voksne og 17 børn fordett på fire
fuglestemnekyndige: Jens Kirkeby,
Poul. Hansen, AIlm Frandsen og Jørgen

Keis, drog i det tidlige morgenl.ys
afsted fra Laven han, langs Juelsø
og vest on Laven by, på en 2 timers
vmdring. Det blev en dejl,ig tur
trods gråvejr i. begjmdelsen, og sel.v
om det senere blev til nogle dråber
regn, var der fuglestemmer nok at
fordybe sig i.
Som

stien bugter sig.Langs sø og skov,

kommer mm

her neget tæt på de sJm-

fugle, som denne morgen nermede
sig de 30 forskellige arter. En særIig sjov oplevelse gav et cøgepar.

gende

På nært hold passerede en kukkende
Gøgehæ, og efter sit tredelte kuk

kuk kuk - kuk kuk kuk, svarede Hunsin ejendomnelige klukkende
lattertrj.LLe. Turen bød på usædvanlig
nange Havesmgere, 8 - lO stykker,
son sang fra de sjoveste steder : i
Lav buskads, i høje træer og endda i
gøgen ned

fri

KYSING FJORD

-

1984

Iandshegn

!

Efter en kop kaffe på "Temassen,,.
gik båden plannæssigt ti.lbage mod Ry,
hvor den var i havn kI. 7.4O efter en
skøn hjensejl.ads på det blikstille
vand .

solrige forårsdag var ialt
12 deltagere nødt. Vadefuglene var

På denne

sparsomt repræsenteret med enkelte
eksempl.arer af Hvidklire, Sortkline,
Mudderklire, Tinksmed og Brushane.
Sval.erne og enkelte af vore sangfugle van ankonmet, henunder Munk.

Gærdesanger og Tornsanger. Som afsLutning på denne dejlige tur fik
deltagenne LejliAhed til at se

Stillits

hold.

og cul Vipstjent på nært

Ole Cyl I ing-Jorgensen

Jørgen Keis

KYSINC FJORD

17. juni

i.984

Fra midten af .iuni og en måned l'ren
som regel ikke så meget at se

er der

på vecl Kysing Fjord, men altigevei
finder man nok et ei,Ier arrdet sl)*ndende, således også på denne trrr,

l8

hvor kun to deltagere var mødt oP.
StiIIe vejr, overskyet og Iunt, gav
ellers et fint 1Ys over fiorden.
ved turens start sås Stillits'
Almindelig Skarv og et gtimt af en
Rødrygget Tornskade. Der var ikke
mæge ænder og vadefugJ.e, dog sås
Skemd (a) og en litle flok Viber.
Sangerne var godt repræsenteret
ned bI.a. Gul.bug og adskil'Iige
Kærsilgere. Vi morede os ned at lytte

andre fuglestemmer. Der blev set to
par Agerhøns og på dæmningen var vi
tige ved at træde på en Agerhønemor'
inden hun fløj op. En halv snes
kyllinger - højst et par dage ganle var tilbage og pippende kravlede de
i hver sin retning. vi skyndte os
videre og håber' fmilien er btevet
sillet igen, Nar turens afslutning
sås en sjælden fugl' en Turteldue'
son fløj nod syd lavt over fiorden.

efter sidstnamtes efterligning af

Jens Eriksen

Kommende ture
WEEKENDTUR TIL FALSTERBO OG DE
SKÅNSKE SøER

14, - L6. septenber

1984

En ekakrEsion, hvor

vi akal

opl'eve

efteråratrækket ved NordewPas
bedste og berømteste træksted. Der
er nutighed for stort våge- og finketrak, silt træk af Spurvehøg, Rød
Gl.ente, Huldue, Nøddekrige m.n.m.
Overnatning foregår i telt, og den
enkelte eørger for ain egen for-

HELCOLAND

I

EFTERÅNSFERIEN

L4. - 20. oktober

1984

Der arbejdes i øjeblikket med plmer
om en tu tiL Helgoland i skolemes
efterårsferie. Helgol,md er et af
NordeEopas bedste trakateder, isar
on efteråret. Evt. intereaserede kan
henvende

sig til

Torben Bøgeskov

(se adresse og tlf.nr. bagest i
Sørawen) inden I. aeptember.

tering.

AfganS fredag

kI.

21.OO

fra

DOF's

lokalen viborgvej 29, Arhua. Hiemkonst søndag k1. ca. 24. Turen fore-

går i privatbiler, evt. lejede biler.
Prisen bl.iver omkring kr. 4OO'-' som
indbetates på giro 5 51 09 61' DOF,
Viborgvej 29, SOOO Århus C, efter
forudgående tilnelding senest 24. aug
tit Per Henriksen tlf. l4 89 36' hvor
mæ orlenterer on bil og tel.t ks
stitLes til rådighed ell.er om biI/
teltplads ønskes. Deltageme får ti.I-

sendt nærmere opl,yaninger inden turen'
som

arrilgeres i samarbejde

med ØBF.

Ledere: Torben Bøgeskov (94 89 60)
Per Henriksen (f4 89 36)
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FREDNINGSUDVALGET

-

en præsentation

I anledning af Frednj.ngsudvalgets 5
års jubilæun i slutningen af 1983,
vil vi herved fortalLe resten af loka.l.foreningen lidt on os se.l.v, og
hvad vi går og laver.
Det hele startede i 1978, hvor der
opstod et ønske om, at DOF gik mere

aktivt ind i naturbeskyttelsen, Derblev der sendt breve rudt til
forskellige nedJ.emmer, son nan på
forhånd viste, havde lnteresse for
dette arbejde. Efterhånden er der
aket stor udskiftning i Fredningsudvalget (FU), men der er da stadig
enkel.te med fra 78.
næst

Hvilke ting vi æbejder med fremgår
af tabel I, og vi vil i det følgende
redegøre for, hvordm vi arbejder
med sagerne.

Vi nødes en gang on måneden, hvor vi
sager, der er konmet ind
siden sidst. Vi ser ofte på forakellige lokalplaner fra kommueme og
får på den nåde kendskab til en sag.
Andre nåder vi kæ få dette kendakab
på, er via preasen, via henvendelser
fra ædre medlenmer i foreningen
elLer fra FUrs egne medlenmer.
gennemgår de

Det konkrete arbejde med sagerne, er
ofte temnelig vanskeligt. Der km

vare flere forakellige steder, der
skal rettes henvendelse til, milge
gange skal der indhentes yderligere
oplyaninger og ofte trakker hele sagen så i langdrag, når den endelig
er afsendt. Men al.le diese besværLigheder hæ vi i et vist onfæg affwdet os ned, så vi fortsatter
æbejdet, veL vidende, at hvis vi
virkelig skal gøre noget effektivt
for naturen i amtet, så skal vi vare
nmge fLere....,.........
!
Vort arbejde retter sig mange gange
ind i. forhoLd til eksisterende lovgiwing, hvor vi enten påviser en
lovovertradelse el.ler søger at hindre
en. Den Lov vi oftest benytter, er
Naturfredningsloven, specielt $ 43.
(se tabel l). Denne paragraf omhandLer ændringer i vådområder (vandløb,

søer og moser). Diese må ikke, hvis
de er over en vis stønelae, ændres
uden till.adelse fra Amtsrådet. DOF
er ilkeberettiget j.fht. denne paragraf, men ikke de øvrige i loven.

Derved bliver denne paragraf ret
central i æbejdet, for det første
fordi den onhmdl.er en biotopstJæe
på retu og for det andet, fordi DOF
er mkeberettiget. Dertil komer den
omstandighed, at det er lettere at
konstater€ at f.eks. et vildhui på
en nark er fyl.dt op, end det er at
afsløre en fabrik, der leder giftstoffer ud i ni.Ijøet,
En typisk $ 43 sag (se tabel 2) skal
her refereres, onend udfaldet ikke er
lige så tJrpiak (se tabeL l).

I Astrup Mose udvides Løjenkar Bæk
fra regulatimasaigt breddenål på
1,,5 n ti1 4-5 n, uden tilLadelse fra
antet. DOF melder opgramingen,
hvorefter den Lovliggøres af antet,
ned henvianing til at den er foretaget for at oprense bækken og derned

overholde regulatimæssig bundbredde.
fortaat, åt den kraftige
udvidelse vil betyde en afvanding
af noaen, hvorfor vi ilker sagen til
FredningsstJæelsen. Fredningsatyrelsen
onatøder anteta afgørelae, hvorefter
brkken ikke må oprenses før den i.gen
har nået de regulatimæsaige måI, ved
DOF mener

tilgroning.

En ilden $ 43 sag, af overordentl.ig
stor betydning, er sagen om et højvandslukke ved Nøffe A. Deme sag er
beskrevet i FUGLE 4, 1983, og vi opfordrer lntereaaerede til åt studere
deme artikel igen, da den på glinrende vis illustrerer, hvilke vanekel.igheder vi kan støde på i FU.

Af tabel I frengår det son newt,
hvilke love vi inddrager i. vort arbeJde. Det fremgår endvidere, at
knap 50* af sagerne er plmlagningssager (regional-, konnunal- og
).okalplm), og hvad har vi så fået
ud af det?
Det er vilskeLtgt at påviee en effekt
af arbejdet ned regionplanen, men vi
har dog søgt at komne ned nogle konkrete foraLag, specielt ifht. fredningsplanlegningen. I forlængelse
heraf er det på sln plads at bemerke
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TABEL 1.
q)

H

o

ur

(t

or

a

(d

a
]J

4

Naturfredningslovens

Naturf redningslovens

Naturfredningslovens
Fredninger
Mi I jØbeskytte lses lov.
Råstoflovens S15

$43
$45
$47

CI

C)

!

H

o
q

Vandrensning
Sej lads

Andet

o

ota

ttr

q

o
I

4

2',!

tb

3

1

q

(s4s)

a

{100s)

,l

I

,5

1

1

1

3

1

1

1

,5

1

3

2

3

2

;
2
2

(r

00r)

(33s)

(0r)

(oE)

(100r)
( 1 00E)

1 I NOGET
Resultater

Regionplan

Kommuneplaner (S6-redeg.

endnu

9 r 3 t(33s)

Lokalplaner

TABEL

l+

g

I

3
S

Udfald til
DoF's fordel

ikke synlige

2. Oversigt over typer af S43-sager efter naturfredningsloven

opfyldning m. forsk. affald

Ændring af lokaliteten
Andet

Bemærk

9

1-58
2

-

43E
10E

at 1 sag er J.ig med ca. 5E.

TABEL 3. Oversigt over resultatet

af anmeldte og/eller
S43-safer efter naturfredningsloven
AntaI

6 (57r)
4 (57r)

ankede

r
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at den egentlige frednj,ngsplan kommer i løbet af foråret. Arbejdet ned
denne plm vtt få en stor vrgt i foråret.
Vor indflydel,se på kommmalplæeme

kæ heller ikke afleses, idet deme
debat ikke er fardig. Vi hil aendt
vore for8lag til de enkelte komuer,
om hvåd de skal gøre ned de ornitolo-

glake interesseomåder. Så kan man
kun håbe på, at de inddrager det I
deree plmer. Arbejdet har veret ret

onfåttende, idet der I hele mtet er
25 koMuner, der alte hæ fået et
(eller flere) ord med på vejen.
LokaLplanerne

er en mere håndterbar

planlagningsform, og effekten af vor
indsats kæ lgen afhses I tabel. 1.
I retfædighedens naw bør det namea,
at de 3 gsge en lokalplm er faldet
ud til DOFra fordel., skytdes det f.
eks, ud over vort arbejde, at Lokal-

befol.kningen har varet nod lokalplanen.

f fredningaudvalget nener vi afgjort,
at det arbeJde, der er lagt i de

enkelte aager, har varet allddet

værd. vI hæ fået bekræftet. at kun
den strdlge og vedvæende indaata

giver reaul.tater.

Kaster vl igen et blik på tabel I'a
højre side, kan vi ee, at nmge
sager er faldet ud tII DOFrs fordel.
Ligeledes I tabel 3, hvor vi ser,
at reaultateme i $ 43 aageme falder ud tll. DOFI6 fordel i over 50*
af tilf.ldene.

I FredningsudvalSet er vi lkke en
sanling apecialiater. r.t ii[f.
menneaker, der er intereaaeret i
naturen onkring os. Denne interease
driver arbejdet for at denne natur
bliver så uspoleret son muligt.
De resultater. der fremgår af de to
tabeller I og 3, er jo resultater'
der nok er tll DOFrs fordel. men i
sidste ende er det jo til gam for

fuglene, padderne og blomaterne
bierne,
Itled

og

venlig hilsen fra
FREDN

I NGSUDVALCET
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DaNsK (DnNrroLoGtsK FoRENING
LokalefdclLng

for Århua elt

ANHOLT

D 0 F-- ,ngåo-

Påsken 1984

ø pA 22 kt2, d."
Iigger nidtvejs mellem Sverige og
Dsnark. Den er helt anderl.edes end
østjylland, idet 2/3 af den er dækket af ørken, et klitonråde, der er
donineret af hedelyng og hjalne,
mena den sidste trediedel udgørea af
et momelandakab og af flakket' der
er Damæka eneate saltvandaaø' der
ligeaom ørkenen er fredet.
Anholt er en lille

Vi tog derover tirsdag den 17. april.
og boede der i et lejet sommerhus
til mildag den 23. april.

AARHUS AMT

CRøN RADIO

Troda utalLige foraøg er det endnu
lkke lykkede8 os at få lavet en udaendelae. Fastelahanildag den 5.
nårts gJorde vi vores førate forsøg
på Brabrsndstien, den var nemesketom og efter 5 ninutter slap batterieme op, Fiasko.
NeBte gilg væ den 24. mai, vi nødte
5 mæd høj, nu akulle der laves næ
get. lilen nu var det båndoptageren,
der nmgLede, Vi havde ikke kunet

få.fat i vores kontaktperson fra

Byens Radio, og da vi nødte op dernede, var alle båndoptagere udlånt.

Bittert.

Fredag den 15. juni vil vi prøve igen'
når Brabrmd Sø-rapporten offentliSgørea i Mini-museet kI. 14.30. Vi
håber neget, at det må Lykkes denne
gang.

Det første vi så, da vi ankom i havnen, væ en skrue på 35 Musvåger ind
over øen, og vi havde endda set en
nød Glente på veJ til Grenå sant
nogle Sortænder og Ederfugle fra

færgen. Men det væ også hvad vi
trmgte til oven på det chok, vi
havd; fået på bmegården i Århus,
nenLig at han, der skulle have båndoptager med, håvde glent den. D.v.s.
at vi kume se fren til en hel uge
uden nuaik. Det gik nu al.ligevel
over aI forventning.

Ikke 1æg tid efter vi var komet,
vi os til Sæderbjerg, Anholts
højeste bjerg på 48 m. På veJ derhen
komner mæ til en stor græsmark, lige
før nm går ind i plantagen. Der blev
vores hit set de næate dage. Den dag
var der en flok drosler på 3oo med
Sjagger, Sang- og vindrosler og nogle
begåv

småfugle.

Fra Sønderbjerg har man et fint syn
ud over byen, hawen og ørkenen, der
gør en hel atum, man bl.iver fuldstandig må1løs. Da vi havde stået der
l-idt og nydt det, skulLe nadholdet
hjen. vi andre bLev der og gladede os

til at komme hjen til maden. l.len vi
opdagede, da vi skulle gå, at det var
os, der havde nøglen. Så den færdignad blev der ikke noget af.
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Næste dag, onsdag den 18. apriL undgik vi norgenobsen, da vi endnu ikke
var i form. Vejret var dejLigt, soten
skinnede fra en skyfri hinnel, og
vinden var i NtW tif NNø 3. Vi gik
op ad formiddagen til Sønderbjerg,
og da vi stod ved græsnarken, valtede
det pludseligt ind med våger, på et
øjeblik kon 26 Musvåger og 5 Fjeld-

våger

NØ.

Fra Sønderbjerg sås 90 EderfugLe og
8 Gråsiskener. Vi blev der nu ikke

Iænge, fo. vi
stranden, hen
desvame ikke
vi argrede oa

ville ned langs
til hawren, Der væ vi

ude på molerne, hvad

over senere, da vi
hørte, der var bLevet set Hvidnebbet lon. Derfra gik vi til Flakket.

var der:
Knopsvme
4
Tårnfalk
I
B.l.iahøne
1I
Strædskade 4
St. Prestekrave I
Musvåge
I død

Ved Flakket

Det var nu lidt af en skuffel.se, da
vi havde fonentet, der kme ligge
noget spændende. Efter lokalitetsrapporten skulle der vare flere ander
og Dværgterne, Fra Flakket gik det
igen hjenad, så godt son vi nu kendte
retningen. On Aftenen gik vi ud til
Ostebakken, den Ligger i ørkenen og
er 24,5 n høj,

I9.4 var der norgenoba.
KI. 6.45 - 8.0O fra Smderbjerg, hvor
man har et fint ud€yn over havet og
akul}e kunne foruente at ae neget.
Men der kon kun Ederfugl 50, Spidsand
2, Rødstrubet Lon I NØ, Duehøg I.
Tor8dag den

Senere på dagen så

vi ved

grasmarken

RingdrosLer 2 hm + 2 han. Det bragte
de 3 fotoårafer helt i kog. Sarligt
to af dem, son mavede sig 2OO n ud

til.

dem

for at få nærbilLeder.

Hele

ånstrengelsen havde endda ikke været
nødvendig, fordi vi aenere fik dem
tat på et andet sted. lten det er jo

noget, aon gør det spændende at
fotografere. I hvert tilfæIde rcrede
vi andre oa atrålende ved at se den
mave aig derud med endeme i veJret.
Der blev også set Blå Kærhøg t,
aådan

Musvåge

2 og Huldue. Årets første

Broget Fluesnapper samt en Grå
Fluesnapper.
Fredag den 2O.4

var der morgentåge.

Det var gråt og trist vejr med regn
ind imellem. Så den dag blev der

ikke lavet meget. På en tur til.
Vesterklit sås Spuvehøg I, Musvåge
I, Sjagger 10, Vindrossei lO og
Hjejle 1.
Lørdag den 21.4, næstsidste dag,
prøvede vi noget nyt for første og

sidste gæ9. Vi gik spredt. Nogle
tog ned til. narken ved Sønderbjerg,
mens andre gik ud i ørkenen for at
se efter ilarkpiber. De fik den j.kke
set, istedet så de nogle rovfugle,
men da de kon til sommerhuset, dødtrætte, fordi de var fuet vitd og
havde gået en kmpe onvej, fik de at
vide, at dem ved græsmæken havde set
Lærkefalk. 2 ninutter efter væ de på
vej derhen. Den ene af dem havde endda
først fået sin kikkert tiibage. For
ved en fejltageLse var han konnet tit
at tage en ædens ned. Det grinede vi
meget af, for de havde begge syntes
den andena kikkert var forfærdelig.
Af det lerte vi, at hver ornitolog
synes bedat on sin kikkert.
På græsnarken var der også fotogen
Rødstjert, 8 Hjejler, I Stenpikker,
I hun Rørhø9.

Bagefter aatte vi oa op på vesterklit
og så på 5 kredsende lilusvåger og 3
Spurvehøge.

22.4. Den sidste dag. Her
vi en sur norgenobs i tat tåge,
Det var hetler ikke al1e, der var ned,
den ene af dem, der lå og anorkede
derhjemme, havde endda varet oppe og
lave morgennad til os ædre, og alligevel var han gået i seng. Vi ildre
så Spurvehøg I, Gråsisken 2, Misteldroasel I, Hutdue 5 og Tårnfalk. Vi
var ved Sønderbjerg fra 6.30 - 8.OO.
On efterniddagen blev det varnt, solen
kom frem og skydækket var kun I/8 og
vinden NV 4. Vi sad ved grasnarken og
kikkede på rovfugle: !{usvfue 7,
Spunehøg 4, Fjeldvåge 2, Duehøg t
hun, Tårnfalk 3, Lærkefalk 1, Sortkrage 3 og Huldue 2, Alle NV. Sidst
på eftermiddagen gik vi hjen, huaet
Søndag dan

havde

21

skull.e gøres rent' og vi sKuIIe tid-

Iigt i

seng.

For naate dag kom Anholts eneste taxa
og hentede os kl. 05. Der var så
mange, der havde bestil.t hos ham,
derfor blev hån nødt til at komme så
tidligt. Da vi kon ned på havnen, gik
vi ud på nolerne, der er to, for at
se efter Hvidnebbet Lom. vi så den
ikke og ved ikke, on kiLden er påIide-

Iig. I hawen såe: 2 sæler, I tttudderkLire, Ederfugle og Sortænder.
På hJentuen så dem,

der hotdt sig

vAgne

2 Rodstrubet Lom, 5 sp.

i.omner'

og I Spurvehø9.
Dette var slutningen På turen, der

var helt fantastisk, selv on der ikke
var så nange fugie som forventet. Men
med fuglene kan mil jo aldrig vide.
Det km mæ til gengæld med Anholt'
der ligger som en nagnet ude i
Kattegat og trækker i os. Vi blev
aile meget betaget af øen, og håber
på at gøre turen om engang' for det
var virkel,ig godt, og man Iarer hinanden at kende på en hel æden nåde
end til nøderne.

,Lqe'r-.

'tql .?a
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Sm å obs

- Anholt

IAGTTACELSE AF SORT SI'ORK

STENDRoSSEL

Lørdag den 12. maj kI. 12.30 iagttog
jeg en Sort Stork på træk nordover.
Storken blev observeret trækkende på
nordsi,den af Kysing Fjord, hvorefter
jeg i. nin bil ful.gte den via Ajstrup
og MariendaL Stræd tiI FIøjstrup
skovene. Vinden var frisk fra nordøst

I forbindelse med et ophotd på Anholt
i. foråret gjorde jeg, samen med
bi.a. He]ge Carlsen fra øen, en bemærkelsesværdig observation, idet
jeg så en Stendrossel (Monticola
saxatilis ) .

og trækhøjden mellen 30-60
Storken fortsatte til

m.

Moesgård, hvor

den vedblev at trække nord lilgs

kysten. Iflg.

oplysninger blev der

madag den 14. maj observeret Sort
Stork på Skagen, son vel ned en vis
sandsynlighed må antages at være
samme fugJ, som ovennævnte.

Ole Gylling-Jørgensen

Det er en knap stærestor fugl, son er
bl.å-grå med il.d-rødt bryst. f adfærd
minder den neget om Stenpi.kker. Dens
nornal.e udbredelsesområde er Middelhavsegnene .

IføLge Dybbro (1978) er den kun observeret en ehkelt gæg i Dannark,
neml.ig ved Kolding i 197I, nen den
skul]e senere være set på Chri.sti,æsø.
obs. er meddelt S.U.
Henning Ettrup
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KALENDER
jull
søndag I5.o7.84

Kysing Fiord, Norsminde Kro kI' 9'00
Ole Gylling-Jørgensen' Jens Eriksen

.ugu3t
Ståtion kI'

Smdag
- O5.O8.84

Mossø, Salten Langsø' Ry

Søndag I2.O8.84

Kysi'ng

Søndag 19.08.84

Brabrand Sø, Fugletårnet kl' IO'OO
vagn Jakobsen, Carl otto Schneider

Fredag 24.08.84

Sidste tllmelding til

Søndag 26.08.84

Plnda UølIe, Jeksen, Pinds Mølle Kro kI' 9'Oo

9'OO

Jøtgen Keia, Jens Kirkeby, Hans H€nrik Høj

Fiord' Norsminde Kro kI' 9'OO
Ole Gylllng-Jørgensen' Jena Eriksen

Fålsterbo-turen

(ee nedenfor)

Eigil

Thonasen

september
Søndag 02.09.84

Mossø, Salten Langsø, Ry Station kI. 9.oo
Jørgen Keis n.fl.

søndag O2.o9.84

Randers Fjord (blltur med tilmelding)
Etik Hørning (8e FUGLE nr. 3)

Tirsdag 04.09.84

"Åbent Hu8" på viborgvej 29' kl. 19.30

Søndag O9.O9.84

Ky8ing Fjord' Noraminde Kro kI. 9.OO
Ole Gylttng-Jørgenaen' Jens Eriksen

Tiradag 11.09.84

rrlløde fo. nye nedlemer" på vlborgvei
Torben Bøgeskov og Llae Løchte

Fredag 14.09.8iL
Søndag 16.09.84

Falsterbo' De Skånske Søer

Torben Bøgeskov, Per Henriksen (se
FUGLE

søndag 16.09.84

'

Onsdag 19.09.84
Søndag 23.09.84

s. l8 smt

nr. 3, vedr. ttlneldtng)

Brabrild Sø, Fugletårnet kl.

IO.OO

Vagn Jacobaen
I'De truede rovfugle",
Jørgen Bent Thonsen

Naturhistoriak

Museum'

Jeksendalen, Pinda tllølle Kro kI. 9.OO

Eigil

Thonasen

oktober
Tiradag o2.1o.84

29' kl. 19.30

"Åbent Hus' på ViborgveJ 29, kI. 19.30

kl- f9.3O

2l

ADRESSER

Kontaktpersoner
FREDNINGSUDVALCET

Hennlng

Stt.up.

Se bestyrel.sen

LOKALITETSRECISTREAINGEN

vlborsv.J 29, sooo Lhu.

Bestyrelsen

C

MEDLEISREGISTRENINCEN

ladr€6se.nd.inser

)
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