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.k Orn ltologlr k For.nlng

DOF et. en råndsforeninS ror fuetern-
te.esse.ede og fuglebe€kytterse ned
Efdelinger over hete landet. Fo.-
eningen er stlftet i 1906.

Fo.cningåm fo.nå] er åt frenie
k.ndakabct tlr oa inrercss.n for
tlralc og åt vlrke tll b.slvttelse
f.r!t oa freM..t af den dånrle fua-
lcfaua. Dettc forflål srae6 f.cm.t
bl$dt åndct ved åfholdcl6c !f h.der
08 ekskumloner og udglv.ls€ af et
tidrskrtft oe andre publikåtioner
3ånt ved arbelde for åt fo.bcdre
fu8lcnea liv6vllk:b.

Indh€ldelsc aker v.d henv€nd.Ise
tll forcntngens hovedkontor eller
vcd indbetåltna åf kontlnaentet på
alrokonto 7 oo oa 39, DoF, vester-
broard. l4O, 1.640 Xobenhåvn v. rlf.
( ol ) 31 8l 06. Det ordlnr.c kontin-
8cnt cr I5O kr. pr. år, 90 kr. fo!
Juntom€dlamer ( undar 18 år ) oa
Prn.lonllt.. (over 67 år) oA a5 ki.
for .kltrsordlntre hedlem.r { ftod-
tåac; tkk. fot€nirg€ns pub1lkåtloncr
|'|.n kan dlltåa. ! n dcr og ckskursl-

X.dl6nn.rn. nodteacr Aratig Dån.kqnltolo8l.k Fo..n1nas Tld$krtft
(2-4 hrft.! pr. lr), os blad.t Fwt!
(5 hrft.r pr. å!), hvo.l n.ddcl€].€r
(n hod.r oa cklku.rlon€r brhge..

Lkllåfdlltn8cn I lrhu! art ståt
for d! IokåI. afraruaent.r.Altc DOF
n dtamicr kan fttt d.rtlac r afde-
llnacn. nodc. og ck6l0r.€ionc!..

LokåIafd.l.tnacn udatvcr oarå bre-
d.t ds.råvncn,, 4 aår8. grltgt 1 .t
oPlrS på 1000 ck!!r9læcf. Blad.t
..ndæ a.åtl! tlt atlc DoF-n.dlanh.r
I 

^fhu! 
åht, l.dl.mt'ud.nfor drt.t

l(!n tcgnc abonD€ncnt på bråd.t. D€t
ko.t.r 30 kr. p.. år.

AIIC h.nvcndcls€r Bker. tll lokal-
.fdcltnacna adr'cs6c: Dansk ftrttolo-
alsk For.ntns / lfhu! Ant, vlborav€J
?9. AOOO lrhu6 c,

hnonccr

l/l-6ide: kr. ioo/^t-,k. r2OO/t
l/2-sid. : kr. rso/nr.. kr. 600/år
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Natten mrir')n den .IO. og l1, august
1984 blev Flemming Chrj.stenser)
trafikdræbt i Malling syd for Århus.

På denne chokerende facon mistede
lokalafdelingen sin kasserer ug
nmgeårige bestyrelsesmedlem. Des-
uden mistede dansk ornitolog,i een
af sine nest aktive og energi.s;ke
feltblsaer. Og, allerværst, jeg og
nange ned mig nistede en af vore
ntlTeate og mest oprigtige venner.

Son ornitolog var Flemning derr
stabile og ihærdige feltmanil -
altid ned en iLdhu, der kunne 1i'r! l(.-.

os ædre til at yde lidt mere, end
vi egentlig orkede. Overalt I land.-t-,
fra Tipperne til Chri.stiansø, fna
Blåvand tiI tlirshol.mene kunne trian
løbe ind i Fleming altrd ivrrgt o;'
taget af et eller andet proJekt -
enten et af Fredningsstyrelsens
eller et af hans egne, meget gerne
noget ned rrngmrkning. Der er næp1,t
nogen fuglestation i landet, der
ikke har haft Fleming som observ;r'ør
og ringmærker i kortere eller læno,'re
tid. Hans yndlingssteder v.rr nok
Vorsø og Christiansø.

Flemming var også det praktlskc ger)i
- en slags institut,ion, man .rltid
kunrre gå tit med besværlige el lt'r
"umuIige" opgaver. Og hvis lrrrr f,år.rg
sig at løse opgavenr kunne nan vrre
rolig. Rl'r;ultatet var fakt isk .rlt.ti
originalt og nerfekt. Mc(l .iin ti i r.i r.
og konstrukto.ilddannelse s(JnL i,.!l , ,rit
og si,n næsten [qr.,nne!:kel ll'r :.1 r,], I I i ,1

son dri.vkraft præsterede han utrolige
ti ng,

Fleming var ikke skrivebordsornito-
logen. Faktisk afskyede han at formu-
lere sig skriftligt. Det er karakte-
ristisk, at det eneste trykte. der
foreligger fra Flemings hånd, er en
række fugleståtionsrapporter, hvor
stilen er kort og nøgtern. At det
ikke var hovedet og enerne, det kneb
ned, ses af, at Fleming i over 7 år
førte vores lokalafdelinSs regnskab
perfekt. Selv om den ind inellen var
mukkeri over, at han i træktiden
hellere var på en fuglestation end
til bestyrelsesmøde i Århus, er det
ubestrideligt, at alle regninger
altid blev betalt nøjagtigt på dagen.
Og non ikke vi var nogle stykker,
der lidt i snug nisundte han. at han
bare kunne gi.ve pokker i det hele og
tage trL Christiansø, når småfugle-
sæsonen startede?
Flemning elskede sine fugle - både
i hånden og for enden af kikkerten.
Og han elskede stenni.ngen blandt
ornitologer - isar hos feltbisserne.
Med sit store grin og gerne et par
øller kunne han tit holde os igang
til langt over midnat. llen havde han
et projekt kørende, vrdste man, åt
Flemmrng alligevel var t idl rgt oppe
og l gang næst(' dag. Han var simp..lt
lren tr I at stole f'å'

!,1' 1r.;kkt'r' IlomnrnA. !t k()rirar tlt
I i I rt .,.tvn(, (Jtr, I

rl t. l . i,t1'.r rr',1
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Efter den vel overståede påsketællrng
af ilanddrevne fugle på den jyske
vestkyst har vi nu besluttet at ud-
vide ol.iefugle-overvågningen. Vi viI
sål.edes søge at få såvel deri jyske
vestkyst som den jyske østkyst, de
nordfynske og nordvestsjællandske
kyster og kysterne af Læsø, AnhoLt,
Endelave, Samsø, Sejerø og Neksel.ø
undersøgt ved 5 tællinger den kom-
mende vinter (sidste week-end af
månederne september, november, januar,
februar og marts). Dj.sse 5 tæIlinger
skulle gerne være starten på et tre-
årigt overvågni.ngsprojekt af olie-
fugle i de danske farvande.

Pnoj ektbeskri. vel se :

Overvågningens fornål :

l. At få kendskab til den geografiske,
arts- og antalsmæssige fordeling af
havfugle, son nannes af olie. Her-
under on muligt bestemme oliens op-
rindelse, samt muliggøre en beskyt-
telsesindsats: hvilke onråder er
særLigt bel.astede/følsomme - og
hvordan sikres disse områder.
2. At øge kendskabet til de i de
danske farvande overvintrende hav-
@"oe-
lighed, dødsårsager, artssannensæt-
ning sant den geografiske, køns- og
al.dersnassige fordeLing og geogra-
fiske oprindelse.
3. At indsille oplysninger om iLand-
drevne ikke-marine arter.
4. At i.ndsille oplysninger om ilmd-
drevne havpattedyr (!.{arsvin og sæler
m.v.,
5. At udbrede interessen for havfugle
og havfuglebeskyttelse.

En direkte nødhjælpsi.ndsats ved at
oprette et beredskab til rensning af
oliefuqle (som det netop er indledt
af Svensk Ornithologisk Forenings
Fågelskyddskonite) kan måske over-
vejes om nogle år. De nuværende rense-
metoder har ikke vist sig at være aIt
for overbevisende, meh de l-orbedres
ti I stadi.ghe.l -

I)et- er kiart, .,t 1i)r. at a I L dett:e
'ikal kunne l'^;.r i sot.o(, n,å . r '/al.(
nange , der P(tl ,lr l ndsitl.;. V r-r,r.e

slår rlr:r:C,r. iii (,tr r.akkr' ku,,r.,lrrr.r-
torer tagei ansvaret f'on drl{i)ingci
al k.yststrlknir.gern(, : de .'ni. 'lt(.
amten. j. Århus Amt onskes str'.rkr)rng(.j.
mundingen af Mariager Fjorci - cyllinf
Næs samt Sæso og Anholt overvåget
ved de konnende vintertællinger. Und-
taget bliver Randers Fjord, KnebeI
Vig, Stavns Fjord og evt. Kalø Vig.

Amtskoordinatorens arbejde vil pri-
nart bestå i:

- kontakt til nulige tællere

- Uddeling og indsamlrng al skenaer,
olieprover r,. v.

- o8 meget gerne en orrente!'fng r)m

projektet til. lokalpressen

Vi forventer, at alle transportud-
gifter i forbindelse med optellin-
gerne og antskoordinatorernes udgifte!'
til. porto n.v. vil. blive finansieret
af forskellige olieselskaber. Vi kan
dog endnu ikke love dette med sikker-
hed.

Vi håber, at lokalafdelingen så
hurtigt som nuligt vil finde en koor-
dinator (evt. flere) og tællere/ og
fordele de interesserede på hver deres
kyststrækning (det er nok bedst med
et naksimum på 12-15 kn pr. optæller-
gruppe, og 2-3 tællere sanmen til at
dække hver sin opskylszone på stranden
- afhængig af strandens bredde og
mængden af interesserede optæIlere.

I håb om et godt samarbejde,

Med venlig hilsen

OLI EFUGLEGRUPPEN

v/Henrik Skov rg Finn Danielser,

NB! Da forberedelserne tiI dette
projekt først startede ret sent, er.
gruppen indt'orstået med, at tællingeri
i september i.kke bliver fuldt dækkende.
Forhåbentlig kommet' vi igang med IO()i(
dækning fra november.

Interesseredi, tæl1ere .p koc,r (linait,)net.
i Århus Amt hedes hurtilst muligt hen-
vende srg ti I Kin Stubbe, tlt : (Q6,
.)5 2') 58 ell,,r-liEffiders.n, tlf.
i06'(tl t rlit.
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Lokalrapporten 1982 er nu endelig på gaden! Det er den hidtil bedste års-
rapport over amtets fugleliv - IO4 sider fyldt med kort, di.agramner og op-
lysninger on fugleiagttagelser, ordnet art for art. Den er ganske enkelt
uundværlig for enhver, der interesserer sig for fuglelivet i Århus Amt.
Prisen er 3O,- kr, pl.us ponto 5,- kr, og den fås ved at indbetale 35,- kr,
på giro 5 5l 09 61, DOF Ånhus Amt, Viborgvej 29, aOOO Århus C.
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Inspi.reret af bestyrelsens prasentation, forsøger vj. i
ungdomsafdelingen at gøre kunststykket efter !

llorten Boruo
Lykkedalsvej 47
8220 Brabrand
r. 14 år

5. Nye krydser,
atudieleJre
Brabrand So

2. Grundskoleelev
3. 43-44
4. Koua loxso

Eva Larsen
Duevej I7
82lO Århus V
r. 16 år
2. Gynnasi.eelev - l.g.
3. 40
4. Falcon 7x5O de luxe
5. Halenejser, Spørring Ådal

sant hønsehuse
6. Bedrøveligvis den eneste pige

ungdomsafdelingen

Peter Kelstrup
llajsvrnget 24

8340 Malling
l. l? år

2, CJmaaieelev - 3.9.
3. 44

5. Antl-krydsornitolog
Havømeng

Jørlen Of esen
Kretavej 5, Hårup

a47l
17 år
Gynnaseielev - 3.9,
4l
Korå roxso
Botæik, fu8l.e-
08 pl antefotograferi ng
samt skrigefugle og
Heavy ltetal.

8530 Hjortshøj
1.. l7 år
2. Gynnasleelev - 2.9.
3.43
5. Spøming Ådal

- TodbJerg llose og
fuglefotograferlng

Kin Stubbe
Karensvej 19

8220 Brabrand
l. l7 år
2. Gymnasieel.ev - l.g.
3.47-48
5. Skrigefugle, gæs,

træk, fuglefotografering
og fodbold

6. UngdomsafdeLingens kontakt-
person

Henrik Pedersen
Irhlltebrrvej

l. : Alder
2.; Stilling
l.; Sko nr

4.: Klkkert
5.: Speciel lc rnteresser
6.; Andel
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BRABRAND SØ
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I lndertegnede har r dette og komende
fJnunre af Soravnen fået lov til at
præsentere noget af det mateniale,
son er indsmlet on fugleli vet vert
Brabrand Sø. En namere redegørelse
for indsmlingen og dens formål fin-
dea i Soramen 1982-4 side a9 og ff.

ltlaterialet, der frenl.gges her. er
ligeso ved tidligere lejligheder
ikke fuldstardigt behåndlet, nen må
bctragtes soil cn foreløbig prrsen-
tetion af noget af det aærdeles on-
fangarige nateriale, son jeg i dag
er I besiddelse af.

Der er cndnu langt til en endelrg
offentliggørelae af hele naterialet,
dels fordi sorteringen af materialet
er betydelig nere tidskrævende end
først antaget, dels fordi der stadig
mægler meget grundnateniale. Jeg
håber dog, at det frenover bliver
nul.igt at pr.sentere nogle flere
foreløbige artsartikler, end dem, der
hidtil er offentliggjort.

De fine artikler, son hen offintlig-
gøres, onhmdler l'or de tres !cd-
komende dele af det i.ndsamlt-de
materiale, mens rlen fjerde er t'n om-
tale åf de forslag til sør.cstarrrerinp
)g engpleje, som en blandet, sanmen-
sat arbejdsgrupl)e har fremlaAt i junl
j år, Artiklerne spænder over de
flestf af de emner. sr.m vedrør.er
fuglelrvet i Brabrand Sø, tr('nrl rg:

tt

fugleiagttagelser, ringmrkning, jagt
08 fugle- og naturbeskyttelse.

I forbindelse ned deme indsilling af
opl.ysninger m fuglelivet i Brabrmd
Sø er der tidligere offentLiggjort
føIgende artikler:

Fuglelivet ved Brabrand So, FELT-
ORNITHOLOGEN 22. 

^r 
2 I98O, side

5t ff

Brabrand 56 - cr.shoppesanger,
Savisanger og Drosselrørsanger
GEJRFUGLEN 18, nr. I 1982, side
2ft

Stor ?ornskade ved Brabræd Sø.
SøRAVIIEN lO, nr. 4 19a2, side
89 ff

Brabrand So - Knopsvane, Sang-
sv:rne og Pibesvile. CEJRFUGLEN 19,
nr. I 1983, side 2 ff

Endelig er det mit håb, at opf'ord-
rlngerne nævnt andetsteds i bladet
eftenkomnes, således at Jorgen Terp
r-aursens indleg "Ornitol()giske under.-
sogelser! I Søravnet) l(-)tl4-l:;trie l4-
15, blrver gjort til skamme ,

l)ir ti)r'hånd takl

A l i.rtr .lln t !,.



nÅcrn af Allirrr.lanniche

(Knudsen 1936) har endvidere fåct en
dcl oplysninger fra Th. Kjær, der
også besøgte området en del mellen
1926-36, bl.a. også akovene (Stavtrup
skov, Søskoven, Høgkoven, Storskoven)
mkring søen. Th. KJar refererea ikke
for oplysninger on ynglenrie Råger.

(Nielsen 1964) riævner i (:n oversigL
over spurvefugrene for årene 1959 -
6a Rågen som "almindelig .ynglefugl".

For perioden I963-a4 I .religger der
15 redeoptallinger og iisse er op-
stillet i tabel l. I sånne periode
er 4 forskellige kolor,rr'nråder be-
nyttet, og der har hele tiden varet
2 eller 3 kononier i ..Æj ådet.

l,led de l'oreliggende opl)sningef fra
de sidste 22 år, er det muligt at få
et ovenblik over Rågebestandens u(l-
vikiing i Bnabrand Sø-onråclet, og
:rænenl ignet ned (Knudsen l{)36) kan
hestanrlsudvi k I ingen di.skutel es.

I/ed ,hlnou nrrr
Rrlt*rt *?Ur/ ,tytd ; kal^rår*

RÅCEN (Corws frugilegus) vED
BRABMI{D Sø

lleget åInlndellg yngleetand- og
ynalestrejffugl.. Tidligere neget
alnlndellg tnk-, atreJf- eller
vlntergtst (aug./okt. - nar./apr. )

UNDERSøCELSERNE

(Knudeen 1936) omtaler en koloni i
Åralev skov et par IOO neter vest for
Årslev vandnolle. I de år aten fædtea
her, eås alttd Råger ved Brabrand So.
En trlllng 4.4-L926 viste 163 reder
optalt fra et og same sted. Det be-
tyder, at kolonien sædsynligvis har
væet - måske endda neget - større.
(Knudsen 1936) nener, at kolonien
åntagelig er flyttet fra skoven i
1927, da han i tiden efter 26.5.1926
ved 36 besøg fren til 1936 kun så
Råger 5 gange i antal på l-2 pr. be-
søg. Kolonien er, son det nævnes,
flyttet fra Årslev akov omkring 1926-
27.
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Årstal Årslev Skov Søskoven StavtruD Skov De Tre Broer

o

o
o
o
o
0
5

L2
L7

Motorvejen Sum

1926
L927 ant.
l92a-62
I963
I964
1965
1966
1967
l96A
1979
I970
l97l
L972
I973
L974
1975
1976
1977
1978
1979
I980
I9Al.
1982
1983
1984

oo
oo
oo

330
16 10
10 20
10 40
10 36s ?o 6za.
o 140 131D
0 150
o?
o 103
o?
O c.15O
o?
o?
o?
o?
o 117
o 108
o 72c
o 126
o 150
o 104
o90

?
It

?

?
20

?
?
?

T4
26
36

9
2
7

163
flyttet
o
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
0
0
0
o

o
o
o
0
o
o
o
o
o
4

18
34

163
o

33
26
30
50
85

L52
L77

?

?
?

?
?

131
134
108
135
156
129
L27

Tabel l. Rågen (Corvus frugilegus) ved Brabrand Sø 1926-1964.

Kllder: L926-27 (Knudsen 1936). 1928-62 (Loft). 1963-69 (Natur & Ungdom. (f97O),
L97L & L974 (Gregersen). 1973 (Plnstrup). 1978-44 (Jamiche). 1967a
(HeJager). 196,8b (Gregersen). I98Oc narkerer trrfæIdning i yngletiden (ae
teksten).

nlceagsrANDeN vED ERABRAND So 1926-a4

Frcn tll 1926 fandtc8 en Rågekolonl
1 omrAdct, ncn hvor l.nge denne koloni
har ckalstcret t Årslev akov vides
lkkc. Forncntllg har den lkke v.ret
strllg gamcl at ddnc cfter et
cltat fra (Knud3en 1936): ',I de år,
hvor der var Rågekolonl t Årslev
akov ....". Kolonlen forsvandt t
L926-2?. og der har aåledes tkkc
vrret Rågekolonler I Brabrand Saon-
rådet8 unlddelbare narhed det føIgende
årti.

Rågcn har atter dannet koloni I m-
rådet, da den af (Nlelsen 1964) navnes
sm alrnindellg ynglefugl for perioden
1959-64.
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D€n første konkrete optælling af re-
der er fra 1963 ned 33 i Søskoven.
Ser man på figur l, er redeantallet
vokset i årene fnem til 1968-69,
hvonefter det ned visse årIige sving-
ninger på ca, +l+ 20 reder har llgget
onkrlng l3O reder for onrådet. Gennem-
snittet for de sidste 7 år er l3l
reder.

Det lave redeantal fra 1963-65 karl
akyldes, at Rågen netop i disse år
var ved at genindvandre tll Brabrand
SFmrådet. (John Loft, pers. nedd.)
nmer, at Rågen først er komet til
Brabrad Sø i 1963. Endvidere har
hæ fået oplyst af en aldre fisker,
at Rågen ikke havde væet i mrådet
siden der fandtes en koloni i Årslev

nlcz. gneanrm sø

skov. I C. år (1927-62), hvor der
ingen k( I, 'ti l'andtes, kan Loft fra
sin egerr trd huske, at der ikke blev
set Rårler på noget tidspunkt af året,
Dette s1elntr,er overens med (Xnudsen
1936).

Hvad årsagen til den næBlend€ fore-
konst skyldes. kendea ikke. ncn en
intensiv forfølgelse i forr af be-
skydning vides at kunne opløse en
koLoni. Den pludseLige forsvinden i
1926-2? kan måske v're et resultat
af en sådan beskydning. Også tre-
frldning kan nindake eller opløse en
koloni. Dette menes dog ikke at væe
tilfaldet i L926-27, da (Knudsen 1936)
fornentl j.g ville have gjort oprerk-
som på cette,

tEfrldning i eprtl

I

Figur 1.. Rågebestandens udvikling 1926-a4.

x = optalling kun ved Tre Broer
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RAGEKOLONIERNES UDVIKLING I963-I]4

L tabel I ses udviklingen r de for-
skellige Rågekolonier, der findes./
fandtes i Brabrand Sø-onrådet.

I hvj,Iket onfæg beskydning og tra-
faldning er fore8,ået i kolonierne i
perioden L963-77 vides ikke. For
peri.oden I97A-44 foreligger der ved
egne iagttagelser oplysninger om
disse forhold.

Beskydning

Kol.onien ved Tre Broer er blevet be-
skudt i hvert fald fra I97O, og vel
også allerede fra etableringsåret
1967. Dette vides ned sikkerhe.l, da
jeg har boet ca. l0O reter fra kolo-
nien i fuglefl.ugtslinie. I de seneste
år synes beskydningen at vare inten-
siveret, nuligvis ned en total ud-
ryddelse for øje. De seneste 4 år hs
bestanden således også veret meget
lav, og det er nu nok kun et spørgs-
mål om tid, før kolonien er "skudt
vrk" .

I årene 19?8-44 er der årligt fore-
tagct en beskydning i kolonien i
Stavtrup skov. I 1984 var Lars Borup
(pers. medd.) den 14. naj vidne til
nedskydningen af Rfueunger i kolo-
nien. På en foreapørgsel til "jægeren"
fik Eorup oplyst, at vedkomende var
be8tilt af komunen tll. at udrydde
SXADEVOLDENDE VILDT. Beskydningen i
Stavtrup akov synes ikke at påvirke
antallet af pæ.

Den nyetablerede koloni i en lille
lund nar notorvejen sydvest for DødeÅ
enge har endnu ikke vret udsat for
beakydning. .

I denne forbindel.se skal det nævnes,
at der i Nordjyllands og Århus' amter
er nedsat et særligt Rågeudvalg, hvis
fomål er, at planlagge en kraftig
bekmpelse af arten (Jensen l98O).

Skovhugst og stornfaldne træer

Der er ikke foretaget hugst el'Ler'
observeret stormfældet træ i l,rrr(i('n
ved Tre Broer. så 'lisse forhold l)ar

rkke kunnet påvirke denne kolonis
:rlbagegang.

I Stavtrup skov foretages den næsten
årligt hugst eller udtynding i. vari-
erende omfilg. I I98O blev en del
træer faldet i selve koloniområdet i
tiden narts-april, altså i yngle-
fuglenea etableringsperiode. Blandt
de faldede trær var flere redetrcer,
Deme fcldning betød, at en del fugle
flyttede til kolonien ved Tre Broer,
der her nåede sit højeste antal med

36 reder. En del fugl9 har formentlig
opgivet at etablere en ny rede i
Stavtrup skov dette år, hvilket re-
sulterede i det lave ætal reder.
Det følgende år (f98f) begyndte fug-
Iene at sprede sig Iidt mere ud i
koloniens pereferi siltidig ned, at
kolonien igen var af normal størrelse.
I l98l kom en kraftig efterårsstom,
der stormfaldede nogle trrer i kolo-
nien og gjorde selve koloniområdet
nere åbent. I 1982 væ der opstået
en lille redegruppe på 8 reder ca.
70 n øst for den egentlige koloni.
Efteråret 1982 gav yderliSere stom-
faldede treer i kolonien, og i 1983
væ den lille redegruppe vokset til
15. Stavtrup skov er nu blevet meget
åben, hvilket dels skyldes for on-
fattende hugst, dels de efterføIgende
kraftige efterårsstorne. Dette for-
hold har nedfort, at storme af nindre
styrke nu også giver stomfeldet trc.
Dette skete i efteråret 1983 og i
1984 var den lille redegruppe redu-
ceret til I rede. Santidig var
hovedkolonien også blevet reduceret.
Stornfaldne tr.er blev iagttaget i
begge redeomåder.

Den nyetablerede koioni i lunden nær
motorvejen skal uden tvivl ses sm
et resultat åf den ustabile tilstnd.
der er skabt i Stavtrup skov ned de
nmge valtede treer. I denne nye ko-
loni er der ikke foretaget hugst
eller sket stormfaLd. så hvis be-
skydningen fortsat undlades, vil
iltallet af reder nok stige lidt i
endnu nogle år.
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RÅGENS UDNYTTELSE AF oMRÅDET

nt någen efter genindvandringen til
området har kunnet opretholde en
stabil bestand skyldes nok, at ar-
tens foretrukne fourageringsområder
findes i de nere omgivelser.
(Jensen l98O) refererer undersøgelaer,
der viser, at arten helat søger korn
som føde, nens grcs foretrakkes i
somernånederne juni til august, hvor
dette virker som fødereaervoirer for
ungfuglene i opvaksttiden. Dette
stemer overordentLig godt smen
med egne iagttagelser frå Brabrild
Sø-onrådet. For Stavtrup-kolonien
er det iå8ttaget, at fuglene i april
-mal måned komer flyvende til kolo-

nien med t'yldte strubef)oser r nord-
vestIj.g, ncrdlig og nordøstIig ret-
ning. Det vil sige, at landbrugs-
onråderne sydøst, syd og sydvest for
Brabrand Sø er fourageringsområder.
Senere, i maj-juni, ses et stigende
mtål Råger fouagere på grasarea-
lerne nedenfor kolonien mellen
Brabrand-stien og selve soen. I juli
-august aes nange (ofte 5O-IOO) unge
Råger fouagere på engene ved Døde Å.
Senere ses kun få Råger, hvilket an-
tyder, at fuglene i Iøbet af sen-
someren søger ud på de høstede
Iædbrugsarealer for at fouragere.
Rågerne vender først tilbage til om-
rådet i jæuar-februar, hvor koloni-
erne besattes af de ganle fugle
(nindst 3.K).

æ

nÅcuNs rrrnnÅRs- oc vTNTERBESTAND

?idligere, da den åbne losseplads
Eskelund på ÅUy eng eksisterede, blev
der altid set et stort antal någe-
og kragefugi.e, her iblandt Råger.
Desvarre er der næppe foretaget kon-
krete optai.linger af de fouragerende
Råger, hvis antal sammen med de andre
tilstedeværende arter, van størst i

efterårs- og vinterperioden (oktober
-narts ) .

For at fastslå om det alene kunne
være Brabræd Sø-områdets Råger, der'
fouagerede på Eskelund losseplads,
er de lo foreliggende tællinger (an-
tal anslåede fugte) søgt samnen-
lignet med onrådets "teoretisk be-
regnede" efterårsbestand i tabet 3.
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Itlinimum Gennensnit (i) llaksimum

x ætaL unger/rede O,87 (349 r.)

Kilde

Underaøgelse

BRABRAND Sø I978-A4

Antal reder

Efterårs- og
vlnterbeatand

(Jensen l98o)

Skotlæd 1967

108 (1980)

216 ad + 94 1.K
= 310 fugle

(Jensen l98O)

England 1933-35
Holland 1945-51
skotland 1966-67

1,64 (>1433 r.)

rår (rgze-aa)

262 ad + 215 l.K
= 477 fugLe

x) (se teksten)
262 ad + 263 t.K
= 525 fuale

(Jensen l98O)

a) Enaland 1934
b) Dansk jagtstatistik

L9?O-77

a) 2,ol (loa r.)
b) ca. 3/rede

rs6 (1982)

a) 312 ad + 314 l.K
= 626 fugle

b) 312 ad + 468 I.K
= 78O fugle

Tabel 2. Overoigt over Rågens (Corvus frugilegua) for?lantnlngaevne og efteråre-
og vinterbeatand ved Brabrand Sø 197&-&4.

overaigten er fiktiv og reaultåterne nå tages rned absolut forbehold. Det forud-
stttes, at dødeligheden blandt gamle og unge ftrgle er lig O I tiden frem til
ntste yngleseson. Der haves ingen oplysninger on Rågens dødellghed gennem året.
Se også teksten.

Forkortelser: r,=reder. ad=adult (gmnel). l.l(=L kalenderår (fra klaknings-
tidspunktet og ånet ud).

x) : beregning ud fna 2,0} unge/rede
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Årstal

Fouragerende
fugle på
E6keIund
losseplads

Beregnet
efterårs-
og vtnter-
bestand

Uverskydende fugle;
træk-, strejf-,
eller vinter-
gaster

1970
1970
1970
1970
t 970
1970
1970
1976
!9?7
1979

3/L : 40O
L7/l : 3OO
2A/2 : 5OO

2/3 t 25Q
I2/3 : 69O
L4/3 : 5O

I7/3 : 45O
2O/2 : 8OO

3ll12 : 8OO

6/3 : 3OO

632-7rO
632-7lO
632-7LO
632-7LO
632-7LO
632-710
632-710
477-525
477-525
477-525

+ 234-3lO borttrrk
+ 334-4lO borttrtk
+ 134-2IQ borttr.k
+ 384-46O borttrak
+ 20- +5O stabil
+ 584-660 borttrak
+ L8A-26Q borttræk
+ 275-323 tiltrak
+ 275-323 tiltrrk
+ L77-225 borttrak

I

Tabel 3. Rågens (Corvus frugilegus) efterårs- og vinterbestand fordelt på onrådets
egen bestand (beregnet efteråre- og vinterbestand) og trak-' streif- og
vinterg.ster fra andre bestande.

Tabell.en er flktlv og reaultaterne nå tages med absolut forbehold. Det forudatttes'
at dødeligheden hoa områdets egen bestand er lig O samt at dlsse er standfuSle.

Kilde for fouragerende fugle: l97O: (Gregersen og Franck), L9?6-7?z(Pinstrup)-
1979: (Jmlche)
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På baggrmd af (Jensen 1980) er tabel
2 opstillet for at glve en overaigt
over de undersøgelaer, der ligger til
grund for beregningen af Rågens
efterårs- og vinterbestand ved
Brabrand Sø.

(Jensen l98O) anser det for realis-
tisk, at den danske unSeproduktion
llgger på under ell.er liSe onkrlng 2
un8er pr. rede I gennemanlt' og at
dct tal - ca. 3 mger pr. rede - der
cr frcnkomnet efter analyser af Jågt-
Etatlstikken, er for høit. Hån rov-
ner dog, at det kan trnkea, at unge-
produktlonen 1 Dannark er høJere end
I andre lande, nåeke aom en biologisk
tilpasning tll det store Jagttryk,
dcr cr på arten her I tandet. Brabrand
se-orrådctr Råger er herefter aat tll
at producere n€Ilen 1,64 og 2,Ol unge
Pr. par.

I tabcl 3 er der lkke taget henayn
ttl, at nogle Råger ekydee em unger
i redcn, eller den dødellghed, son
ek3isterer blandt fugLe af forakel-

lige aldre. Dette betyder, at den
smlede efterårs- 08 vinterbestand
er nindre end den i tabellen oP-
giwe.

Af tabel 3 fremgår det, at der er
fame Råger end omådets bestand
'rteoretiskl rwer. Det fortefler,
at denne popuLation i et vist or
fang er strejf- eller tr.kfugle. Der
er to vigtige feilkilder' der vanske-
liggør 'en forklæing.

l. optellingen af fugle.
Antallet af fugle er æslået og
erfaringen viser' et der ofte er
me8et store forskelle mellen for-
skellige optæIlere.

2. Optellingstidspunktet på dagen og
på året.
ved t.Ilinger sidst på dagen er
flere af fuglene fløiet tll over-
natnlngsplådsen, ligeson ikke alle
fugle er kmet til fouragerings-
området ved t?lltnger først på
dågen.

iLt#- *tz\4="t'+,<.-l - Cf-:-

-s- 

Y,

b-+-*

=-å-
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Når yngletiden nærner sig må nan også
fonvente at ferre fugle fcuragerer
smtidig på grund af stigende yngle-
adfild. Fødevalget ændres også. Færre
fugle fouragerer på "affald" og flere
på korn.

I nogle tllftlde er der konnet et
tlltrrk af Råger til Eskelund. on
dlss€ er trekgtster fra den Skædi-
nåviske Halvø og Finland, eller om

det er strejfgaster fra en nar-
liggende koloni, f .eks. skjoldhøi-
kolonien nord for Brabrand, vides
ikke,

Efter at Eskelund losseplads er ned-
Lagt sea der kun få någer i vinter-
halvåret. Det er således aandsynligt,
at onrådets population I stigende
grad er blevet streiffugle' En anden,
nen nok nindre sandsynliS nu}iShed
er, at den lokale bestand hele tiden
hår vtret trtk- 08 strejffugle, så-
ledes at efterår8- og vinterbestanden

på Esk{'lunc blev dannet af streil'-
grster tra nænliggende yngleområder
og skandinaviske trækgaster. Dette
en dog spørgsmål som kun ringmærkning
kan besvare.

Litteratur:

Jensen, Sten Erik t98O: Bestands-
opgørelse af Rågen (Corvus
frugilegus) i Dmmark 1978. Dæsk
orn. Foren. Tidsskr. T4t 35-44.

Knudsen, v. S. 1.936: Fuglelivet i
Brabrand Sø og dens nærneste om-
givelser, Fl.ora og Fauna 42: ll5.

Natu og Ungdon l97O: En naturhisto-
risk undersøgelse af Brabrand Sø

og Tåstrup Sø og Mose.

Nielsen, Torben Hviid 1964: Fugle-
livet ved Brabrand Sø. DUPP. raP-
port.

TRYKSAGER?

Spørg først

allren
TFIYK

ALKENVEJ 81

ALKEN
8660 SKANDEREORG

TELEFON
(06) 57 72 26
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BRAERAND Sø

Fuglei.agttagel.ser fra Brabrand Sø
modtages ned tak. AlIe iagttagelser
har interesse.

Af hensyn til behandli.ngen af nateri-
alet vil det være en fordel. at
iagttagelaerne i.ndsendes på "skema-
fomt'. Sarlige skemaer til iagt-

Pæruforekovns(et a(,
Ro(tt o, iKEAND, gtoR st<Att*sw6&,
uug s,<qu., U UE tnppEpVtKER
1 DvæRbr,qLK€ ,l. t*RK€FAt(t +
ftohe nnf FTAl)Ui66 fi,a okt^aV 8q urt.

tagelserne en udarbejdet og kan fås
ved henvendelse til undertegnede.

fugleiagttagelserne bedes rndsendr
snarest nuligt.

Allan Janniche
l.lax Miillers Gade 5
aooo Århus c

s
,ffi*,,nEre"otftnfashsk I

BMBR-5Øs rc.Hff |

uQndre{alk t ijon
nordsk t0
fiske0rn

n6rAnd 2 ultapr.w.rns ,
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en0snone I i iuhr
tællquer tf 'dørl(ærl0ber l ilwust
Alinsi,lnre t iaråust
ptdtnls {-ro isåp

åiflfilf ffi,,,f"f lJC)V'OIfU I UYL Ytr,..;,,i j

Quoshoppetonru tlryltuth 
(iqt 

^(Åu 
i'

Trotd^id tnatq qnfuutLi 1o

pp I iopn

t r1pr q
zie[teÅrbt

+

EIJ AF Q5
IAN.,REIJED.E

D.esudan tsfuql o(J s{ot?ornrkndc
I t{Am ft0hll0l/11€ (d/ pøc/ fnt nåuict

I lq'7O blev der
påurst 2 anert dn.t ihYte
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| ./t J L____:__
I ttqtK ltonttowe io/enc/ forpiuist @ Vdl'i tQ?l?
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OPFONDRING

PATTEDYR I ÅRHUS ATN

Vedrerende nin bog "Pattedyr i Århus
ant" aå er nanuekriptet nu fardig-
skrevet, og bogen vil forhåbentlig
udkome onkrtng årsskiftet 84185.

Siden naterialeindsilllng,en sluttede
i rnedlo '83 cr derkomet flere inter-
essante oplysninger til. For at gøre
material,et så åktuel,t som nuligt, er
det endnu - og for sidste gilg -
muligt at bringe pattedyrfund. Patte-
d5rr er dyregrupper som spidsnus,
flagernus, gnaver, mårdyr, rovdyr,
mus, hjorte og salen; i alt ca, 40
arter i mtet. Der er givet mange af
de ca. 7OO ornitologer i Århus ant,
der har fund af disse dyr, har måske
også noteret de mere spændende j.agt-
tagelser ned, nen har så hen ligget
"ubenyttet" hen.

Foruden at kortlagge værdifulde pattc-
dyrlokal.iteter, der samen ned ornito-
logisk€ interesser km opprioritere
nogle naturonråder, er det nu også
nuligt at få et smlet billede af
pattedyrenes udbredelse i Århus ant.

Jeg håber derfor, at du kan hjrlpe mig
ved at bidrage ned oplyaninger. Du kan
blot notere: Art, lokalitet og års-
tal evt. måned. UgLeglllp nodtages ogeå
neget gerne (fragtomkostninger refun-
deres). Al,le oplysninger såvel nye son
gmle af alle æter skal vare mig i
h"nd. ggtet!_ l-__tet9l!sll99rl.

Såvel "Padder og krybdyr i Århus Ant",
der er udkommet som ovennævnte bog kan
besti lles hos undertegnede.

Jørgen T€rp Laursen
Engdalsvej 674
8220 Brabrand
(06) 26 12 96

. ..ocJEgTAtU<EP,oP
H\roa pa€EN ER tA\Esr...

..H\T[)RMANFÅR
FoR PENGEI{E!
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OPFORDRING

RøRTøC

Som en opføIgning af ætiklen on
"Rørhegens forekon8t i Århus mt
1976-a2n i Søravnen I9a3-3 side 15 -
26, ønskes alle yngle- og tr.k-
iagttaSelser af arten, der ligger
før 1.1.1976 og efter 31.12.1942
tilaendt undertegnede aeneat
l. februar 1985.

Allan Jånniche
l,lax ltilllers Gade 5
SOOO Århus C

oPFORDIi i'l{;

ÅRHU:,r Af4':'

PungmeJSe - Skrgnejse - Stor Tornskade

I mit nateriale fra Erabrand Sø er
der en nængde j.nteressante informå-
tioner on disse 3 arter. Jeg vll gerne
udvide dette nateriale til at onfatte
hele Århus Ant, og ønsker derfor alle
iagttagelser - og evt. medfølgende
benarkninger on f .eks. redeanbringel.se,
adfærd m.v, - af disse arters fore-
komst.

Det indsanlede rateriale offentlig-
gøres i to artikler i h.hv. Gejr-
fugl.en (Pung- og Skagnejse) og
Søravnen (stor Tornskade) i løbet af
efteråret 1985.

Materiale bedes indsendt snareat nu-
ligt og senest l. februar 1985.

N8: For alle tre arter g.Lder, at de
fleste observatører ikke vll offent-
liggøre en ynglelokalitet til andre.
Det er nødvendigt med så pracise op-
lysninger son mligt fra yngleloka-
liteterne. Alle iågttagelser vll. blive
behildlet fortroligt og km offent-
liggjort med Lokalitetsangivelse, hvis
tilladelse til dette er neddelt.

Altså - alle ynglefund henmeligholde8
- ned mindre observatøren meddeler
mig andet.

llaterlale sendes til:

Allan Janni.che
llax ttiillers cade 5
aOOO Århus C

,/ l,=-
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FREDN I NGSUDVALGET
Er du interesseret i naturfnedning og

tlar du lyst til at engagere dig aktivt
og bevare vore naturomåder ?

EIIer ønsker du blot at vide noget on,
udvalg arbejder ?

fugLebeskyttelse ?

t arbejdet for at beskytte fuglelivet

hvorden lokal.afdelingens Frednings-

Så_mød op til orienteringsnøde om Fredningsudvalget
kl. 19.30 på viborgvej 29.

den 24. oktober

På nodet vil der blive orienteret om udvalgets forskellige arbejdsopgaver
og metoder. Desuden vil der blive vist lysbilleder fra konkrete eksempler
på de sager, foreningen har været engagenet i. Der vil endvidere være tid
til en hyggesnak over en øl eLler en kop kaffe sant et par snitter. Hvis
du på forhånd vil vide nere on udvalgets arbejde, kil du læse en præsentations-
artikel on Fredningsudvalget i Søravnen 1984-2.

foT FREDNINGSUDVALGET

Torben Bøgeskov

Han fanger
ingen )ugler<

han har også
konto i

Handelsbanken

-

*rU*N*DTFT,SBANKEN @
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Ekskursions referater
SAIIISø

L7. - 20. maj l9a4

I alt 7 deltagere (incl.. 2 ledere)
havde neldt sig til denne tur. Vi
smledes ved fergen i Hov, nedbrin-
gende vore cykler, tog færgen til
Salvig, hvor vi bLev indkvæteret i
varelser på en udnærket campingplads.

l. dag var nålet Stavns Fjord. Med
start i Lilleør og slut på Besser Rev.
Enkelte stop unvervejs. På vej til
Lilleør så vi nogle af årets første
Vibeunger (4) - trtudderklire (2),
Rødben (10-15), Klyder (a), Lirle
Kobbersneppe (aZ). Y.r""a var fint,
sigtbarheden god. Vi gik ud til
stranden ved Lil.leør. hvor vi bI.a.
fik Spettet Srf (6-7) at se, Dvarg-
terne (l), Havterne, Skarv (5O),
Toppet Skallesluger. Cyklede videre
til Langor Ham, hvor vi spiste vore
nedbragte nadpakker med udsigt til
Beeser Rev og Kyholn. På Besser Rev
rastede 13 Knortegæs. Et fantastisk
syn var det, da 650 Knortegas trak
forbl over hovedeme på os. Vi fuLgte
veJen sydpå langa Staws Fjord,
g-jorde holdt i cmelholn og Lille-
holn, hvor vi bl.a. Bå Rødben (2),
Klyder (4), Lllle Kobbersneppe (4),
Itusvåge (l), Strandskade (4). Stavns
Fjord tuen endte på Besaer Rev, son
på det tldspwrkt åf året er lukket
for adgang ved Draget. Vi så bl.a.
Gulbug (lsy), Bomlarke (lsy), Rør-
spurv, Stor Pragtekrave (4).

Naste norgen stod vj. tidligt op og
satte kursen [Ed Brattingsborgskovene.
Det var en flot, klar morgen, det
vrinlede ned Harer på nækerne og fug-
lene sang ivrigt. På vej derned hørte
vi Sangdrossef (2sy), Rødhals (lsy),
Broget Fluesnapper (lsy), Stillits
(lsy). Endvidere sås t'lusvåge (1),
Hvepsevåge 1f). En Stor Flagspatte
bankede på trætmnen i den stille
norgen. Ankomet til tsrattingsborg
gik vi en tur igennen den særprægede
skov, hvor vi bl.a. så og hørte Rå-
dyr (3), SortnEjse, TræIøber, Rødhals,
Munk, Havesanget, Løvsanger, Gran-
sanger, Fuglekonge, Gøg. Trods megen ;r

søgen og ihardig fløjten tod i .i'r,ler,
sj,g ikke lokke fren. Vi grk ,, lbage
Iangs stranden, hvor vi bI.a. så:
Fløjlsand (I), Spurvehøg (l), VaAteI
(l hørt), Fi.skehejre (3), Ederfugle.
Herefter gikrturen tiI Møgelmosen.
En stor del af nosen er det sidste år
blevet neget udtørret, men vi så dog
bl.a. : Krikarrd (3) , Atlingand { I ), og
Skeand (3).

Hen på efterr r lJagen nåede v, tLl
Træemosen. 8,, Rørhøg kredsc,ie .,v(ir'
os, mens vi iagttog mosens tr.riaste
Gråstrubede Lappedykker. Tilbage tlt
cilpingpladsen til aftensnad, son vi
spiste på l.sal. ned kig ud over
Selvigbugten.

On aftenen kørte vi til Kragelroserr
ved Issehoved. På vejen besøgte vr
Nordby gadekær, hvor vi havde lejlig-
hed til at høre Grønbroget Tudse. Ved
Kragenosen sås bI.a.: Knopsvane (I),
Krikand (2), Sontand (I), Vandrikse
(I hørt), Lmdsva).e, Bysvale, Dige-
svale, Toppet Skallesluger (3). Vi
sluttede af med en tur i det bakkede
terræn i Issehoved og så "solen gå
ned over Århus".

Sondag cyklede vi til [øgelskår. Vi
gik lilgs stranden i nordlig retning
- skråede herefter i.nd over bakkerne,
hvor vi så Rødrygget Tornskade (2),
Gul Vipstjert (7), Nordlig cul Vip-
stjert (I), Lærkefalk (l).

På tilbagevejen aflagde vi. den af-
brændte Nordby Hede et besøg. Vi så
Tårnfalk (I), Stor Præstekrave (l).

Ankommet til cmpingpladsen pakkede
vi vores bagage, slettede de fleste
sport og cyklede til Sælvig. itens
vi ventede på at kome onbord kume
vi iagttage lI Hvepsevåger i i'skruc' .

En fin afslutning på nogle gode dag(
i Smsøs skønne natur . llange f I ere
havde fonmodentlig fåt t del i dtssr.
oplevelser, hvis 'rFugt e", trvori
turen bl,a. var annon.i)ret. var ud-
kommet rettidigt.

Lenr .)etrs, r



23

ERAERAND Sø (VESTENDEN)

17. juni. 1984

5 deltagere.

På grund af forstyrrelaer fna årets
ro-regatta var der ikke neget at se
på fra tårnet ud over 3 Krtkender,
der kon flyvende og alog sig ned. Det
gik bedre, da vl kon hen til den
fredelige vestende, hvor der overa.Lt
lå Toppet Lappedykker ned unger, der
ihardigt gjorde opmarkson på deres
appetit. lnd inellen 1å der fiskende
Skæver, nogle Gråander, en enkelt
Taffeland, han, B).ishøns, og blandt
mågerne et par Svartbage - det hele
garneret ned stiwrede Fiskehejrer i
kanten af rørskoven og en lille flok
Gravander på deres foretrukne hvile-
plads på bredden.

En brun Gøg fløJ nellem de næge
fouragerende l.luraeJlere og Land-, By-,
og Dlgeavaler hen over rørene, hvor-
fra Rørsanger, Sivsanger og Rørspurv
gav deres bidrag til lydsiden.

De Btemer, der i ovrigt va! donlnc-
rende, kon fra Kaamger, Gransanger,
Løvsanger, Gulbug, llunk, Havesanger
og Tornsanger - sidstnamte I overtal.
Andre arter. hvig sang prægede vore
ture tidligere på året, som Rødhals,
Gærdeanutte, Fuglekonge, nejserne og
Sanglerke, frrdedes nu mere afdmpet.

I Søskoven hørte vi Sortnejse, i
skoven ved Stautrup så vi Grå Flue-
snapper, og i luften kredsede et par
Musvåger og en Tårnfalk.

På selve turen blev der noteret 44
arter, nen det skal da lige med, at
et par af deltagerne på hjenturen så
en sortbrun Erushane med hvid krave.
Rødben, Agerhøne, cul og Hvid Vip-
stjert sant Bynkefugl, Still.its og
Tornirisk på en lille nyslået eng
ved det nye åIøb.

KYSING FJORD

15. JuIi I984

På trods af ekskursionens afholdel.se
midt i feriesasonen nødte lO delta-
gere op til den nånedlige ekskursion
ved Kysing Fjord.

DesveFe gik de fleste glip af Fiske-
ørnen, inden den skarpt forfulgt af
måger forsvandt bag en bakke.

Vadefuglene var det tidlige tidspunkt
taget i betragtning pent reprasenteret,
både 1 antal og arter. flange Aln. RyIe,
Hvidklire, Mudderklire og Rødben fik
alle set under bedste betingelser.
Sortklire og Tennincksryle (en af
hver) var knap så smarbejdsvillige,
hvorimod 2 Lille Prastekrave flere
gæge lod sig beskue på trt hold,

En dejlig tur i pant vejr, der lover
godt for den komende vadefuglesason
ved fJorden.

OIe Gylling-Jørgensen

KYSING FJORD

12. auguat 1984

Der var fremdt 27 deltagere til
månedens Kysing-tur, der isar bød på
en del vadefugle: Dobbeltbekkasin,
Stor og Lille Regnspove, Brushane,
Hvidkllre, ttludderklire og ikke mindst
2 Sortklirer, som blev aet neget fint,
Desuden sås bl.a. Skarv, llusvå8e,
Spurvehøg, Tårnfalk, cul vipstjert,
Stillits - i alt 35 arter.

Vagn Jacobsen Jens Eriksen
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sIAERAND Sø

19. August 1984

12 fuglekrggene mødte op kI. l0.OO i
tånnet, hvorlra vi igennen tågen fj.k
oje på Toppede Lappedykkere ned føde-
tiggende unger, Fiskehejrer og en
Skarv. Da der eLlers j.kke var meget
at se fra tårnet, fortsatte vi ret
hurtigt ad stien mod vestenden, alt
imens vi ind inellen startskuddene
fra rostavnet ude i søen lyttede til
forskellige stenmer fra mejser og
mdre småfugle.

Efterhånden lettede tågen, so).en kom
frem på en skyfri himmeL og tenpera-
turen var steget, da vi i. vestenden
så bl..a. Fiskehejre 20, Skarv 3,
Krikæd 5, Dobbeltbekkasin 4 samt
hørte en sent syngende Rørsilger,

Storskoven bød på bl.a. Stor Fl.ag-
spætte 2, Sunpnejse I, Spatmejse,
Skovskade samt gylp fra NatugLe. 0g
netop son vi beklagede fravaret af
rovfugle, lod en Hvepsevåge sig se
et kort øjeblik ved Søskoven, og til
sidst kl. 12.30 fik de fleste af
deltagerne endelig set en ung Rørhøg,
der passerede tårnet i Stautrup. I
alt sås 39 arter.

Lars Borup

PINI)S MøLLE DAL

?6. august l9B4

I et Iækkert sensommervejr del.tog 9
neget tåImodige fuglekiggere. Og der
var brug for tålnodigheden, Fugle-
sangen er forstunmet på denne årstid,
så det mest er synssansen, der op-
dager fuglene. Derimod atår urter og
vækster frodigt forgroede ned et tat
løv, der hamer udaynet. Ind imellen
var det endog neget vanskeligt at ud-
pege og finde fuglene, så alle kunne
få et glint. Vores fordel. var, at
årstiden er meget individrig, og der
var mange glimt for de hurtige.

Vi dvælede ved spændende, aktive
skovfugle son Treløber, Grå Flue-
snapper og Broget Fluesnapper. Af
store vingefilg så vi både Musvåger
og Fiskehejrer.

Der var naturLigvis mange andre ilter.
De kæ ikke al.le nævnes her. Mest
gladeligt var det, at alle fik set 2
Isfugle under neget fine obs-betin-
gelser. Det kmne selvføl.gelig kun
lade sig gøre fordi deltagerne besad
den utroligt vigtige fuglekigger-
egenskab: at kunne vente med forsig-
tighed og tåImodighed i det håb at
noget spandende kæ ske.

Eigil Thomasen

KYSING FJORD

9. Septenber 1984

September nåneds ekskursion foregik
i blest og regn, hvilket også be-
gransede ætållet af fremødte til
kun 6 personer.

Vi blev vidner til et kraftigt trrk
af alle 3 svalearter silt en enkelt
sen llursejler. Vadefuglene var spar-
somt repræsenteret ned 2 Sortklirer,
som det nest interessilte. I øvrigt
noteredes mange ænder, svaner og
blishøns, og ved reservatets sydside
lykkedes det at stampe en tidlig
Enkeltbekkasin op, hvilken lod sig
se på nært hold flere gange.

Ole GylIing-Jørgensen



Kommende ture

PINDS I'øLLE OG JEKSENDALEN

Søndagene 28.1O og 25.I1

I{ødested: Pinds MølIe cafeteria
kI. 9.OO. Buslinie 59
afgår forhentlj.g fra Århus
rutebilstation kl. 8.OO.

Leder: Eigit Thonasen (06) 92 3? 73

Denne tid er sænligt spændende, fordr
der både kan ses Bjergvipstjert.
Vandstær og Isfugl ved vandmøllerne
i området,

25

Turen går gennen skov, krat, enge og
dyrkede marker. Træernes løv er ble-
vet så tyndt, at fuglene langt bedre
ses, Alle nejsearter kan træffes og
efterårets Vindrosler og Sjagger vj.I
prage området overalt sannen med
mange andre småfuglearter. Den Iokale
bestæd af Dlusvåger vi I være forøget
af tiltrækkende fugle, og både Tårn-
falk og Spurvehøg vil kunne ses.

Gummistøvler tilrådes - og en li.lle
madpakke .

Turens varighed afhænger af vejret og
busafgang.

-- : €*

€{
å{
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KALENDER

Oktober
Sondag O7.lO.a4 iloasø - Salten Langsø. Ry Station kl. 9.OO

Jørgen Kei.s n.fl.

Tiredag 09.10.84 'rEkgkursionsmøder', Viborgvej 29, kl. 19.30
Liae Løchte. Alle er velkome

Sondag 14.IO.84 Kysing Fjord, Norsminde Kro kl. 9.OO
Ole cylligg-Jørgensen, Jens Eriksen n.fI.

Sendag 2l.lo.8a Brabrand Sø, Fugletårnet kl. IO.OO
Vagn Jacobsen

llrsdag 23.10.84 rrHavfugletrrk - l,', Viborgvej 29, kI. 19.30
Niela Aagaard og Heming Lykke Larsen

onsdag 24.!,0.84 Frednlngsudvalgamøde, viborgvej 29, kI. 19.30
Torben Bøgeskov, se slde 5

Sendag 28.10.44 Jekeendal.en, Pinds ilgll.e Cafeteria kl. 9.OO
E!.gil Thomasen, se slde 25

Tirsdag 3O.1O.84 rrHavfugletr.k - 2rr, Viborgvej 29, kl, 19.30
Nlels Aagaard og Henning Lykke Larsen

Onsdaa 3I.10.84 rtFuglevernsfondenrr, Neturhtstorisk lluseum, kL. 19.30
EJvind Lyng8le Jakobsen, foredrag og film

Novcnbcr
Sondå8 Ol.It,84 lrtosso - Salten Langsø. Ry Station kl. 9.OO

Jørgen Keia m.fl.

Sondag 04.ll.64 Havfugletur tll Fornr8, Vtborgvej 29, kl. 6.00
lllals Aagaard og Hennlng Lykke Larsen

Ttradag 06,11.84 "lbent Hus',, ViborgveJ 29, kl. I9.Oo - 2l..OO

Sondag 11.f1.84 Xyslng Fjord, Norsminde Kro kt. 9.OO. Ole cyllingJørgenaen og Jens Eriksen

Onsdag 14.ll.A4 I'Blyhagl i fugle,,, Naturhistorisk Museun, kl. ls.:tO
Jørn Eskildsen, foredrag

Søndag l8.ll.a4 Brabrand Sø, Fugletårnet kI. IO.OO
Vagn Jacobsen

Tirsdag 20.ll.A4 xoptik i felten,,, ViborgveJ 29, kl. 19. t(j
Jens Kirkeby fortælIer

Søndag 25.11,84 .reksendalen, Pinds Mølle Cafeterra kr. r.(X,
Eigil Thomasen, se side ?5



n

ADRESSER Kontaktpersoner

Bestyrelsen

Nt.l6.ATåård, Hclb.ras8rd. n, 3. tv
6000 Arhu! C, TIf: I? .l 5l
( nEtfornand )

Torbcn Be8.akov, BJ.rihrvcj 26,
8471 S!bt\o, tlf: 94 89 60
{ for'|!rd)

JGn Ertka.r, tlolacr Dr! t .nnlvcl 5
æOO lrrrur C. Tlf: 13 96 9I

tStnntna Sttrupr Trya.v.J 5, 8230
lb!rl|,l, Trf: 15 .7 s6

OI. Gyllln8J.r8cdEn, lShov.dv.J 32
A3.O IlrIln . ?lf: g' 22 06

Pcr HcElklcnr S.natcavanacn 31,
a26O vlby J. IIf; 14 89 36

Llæ L.cht r En8dål.v.J 6l b, 8220
E.abrud, llf: 26 39 19

Lia H.llc! OIGlcn, l|oc!8ård AIl€ 7
8320 årslct. tlt. n 45 94

TREDTITCSUDVALGET

H.nnlna Ett.up. Sc bc!tYr.L!.n

LOKALITETSREGISINgRIIIGEII

Vtborsvcj 29, sæo &åua C

TEDLE'ISREGISTRERIM|EII

L.r! P. Johanllon, li.Jlald. 92
eooo l*rur c. TIf: 13 3a 6l

RTPFORTGRUPPEN

l{lal! AåAlrid. Sa bc.tyt.clacn

RDEXASSEGT'PPEII

P.r Dclphln, x.r.dbj..avcJ 12
a47? Sporup. Trf: 96 aa 79

N (I|INTGK;AUPPE I
Ollc ficnatorff, V..ta.bro8.d. 2/t
gooo lrhur c. llfr 19 15 63

NOVtrUCLSGRUPPqI

OI. Frlncr, schl.ppcgr.ll.8.d. 17
aooo lrtlu! c, Tlf: t3 47 35

slFUcLEcnuPPEx

S.r.n skrlvcr, Xustrandlgldc 3 at.t l
eooo khus c. Trf: 13 l? 9l

soRwl|EIt

J.ns Erlk..n. Sc bc.tYi€Illn

IfiCDOitriAFDELII{C8II

tr1n Stubb., X!..n!w€J lgi a2an
Bråbran(t, Tlf: 25 2a 5a



Altid tæt pa med en laralitets

Æffi
ADLEBBLICK

. Komoakt

. Lgwægtskonstruktion

. BaK4 kvalitetsprismer

. Knivskarpt syn helt ud til kanten

. Velegnet til brillebærere

. Fås også med gummiarmering

1åii!:*'"J5' *' 1524.'

. Kendt japansk topkvalitet

. Helstøbt l€tvægtshus

. BaK-4 kvalitetsprismer

. Lvsstærk

kild<ert.

. Høj opløsningsevne

5:!", ^,1991.-
ro x 50....... ..Kr. 2291.'

. Den kendte tyske kvalitets
kikkerl

. Utrolig lav pris i forhold til yde-
evne
F.eks. l0 x 50

. BaK{ kvalitetsorismer

. Helstøbt lstvæglshus

. Velggnet til brilleb€erere

. 6 lorskollige

*, 1649.- [;ill ]llii124.-
DE4 OPTIKERE

Jessen Lindberg Nisted Paludan
Clomensslræde 9 Fred€riksgade 2
rx. 12 07 23 Trf. 12 55 66
SOOO Arhus C. SOOO Århus C.

Ryesgade 12 Clemonglorv 15
Tlt. 13 59 96 fI. 12 09 44
SOOO Århus C Sooo Århus C.

I


