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an6k Ornltologlsk Forenlng

SøBAVNEN

er en landsforenlng for fugleinteresserede og fuglebeskyttelae ned
afdelinget over hele landet. For-

Redaktion

DoF

enlngen

er sttftet i

1906.

Forenlngens fornål er 6t fre ne
og lntereaaen for
kendskabet til
fugle 08 åt vl.ke tll beskyttel.ae
førat og freineat åf den danske fugLefeunå. Dette fornå] søges f.effret

brandt and.t v€d afboldclsc af møder
og ekskursion€r og udglvelse af et

ttdaBkrlft og andre publlkåtloner
aant ved atbeJate for at fofbed.e
fuglenes rivsvilkåi.
Indneld€lae Bker ved henvendeLae

tl] forentnaens hov.dkonto. eller
ved indbetåIlng af kontinaentet på
glrokonto 7 OO 08 39, DOF, veaterbrogade l4O, 1640 Xobenhavn V, tlf.
( Ol ) 31 at 06, Det o.dlntrc kontingcnt er l5O kr. p.. åt, 90 k.. for
Junlornedlenner ( under Ia år ) og
p€nsionlster (ove. 67 år) oa 45 k..
for ekstaaordlnare nedlennea ( modtaScr lkke forcnlnSens publlkåtloner
mcn kan deltage I noder og ekakuratlil6dL6m|||6rnc nodt!8cr gratlB Danak
orn1tolo8l.k Forcnlng6 Tidaskrlft
(2-4 hrftcr pr. år.), og bladet Fugle
(5 h.fter p.. år), hvort neddelelaer
o|lr

nødef o8 ckakursloner brlngca.

for

Lkalafdellng€n 1 Århus amt stå.
al6 lokal€ åarangemcnter.Alle DOF

nedlermcr kån frlt dcltsSe I afaleltnacns nøder og ekakufslonef.
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Lokalafatcllngen ud8lvei også bla-
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LEDER
Nogle ornltologer er af den opfattelse,
at Århus amt er et kedeligt amt, hvad
angår spændende, sjæIdne fugle og

store rastetal.

Den netop udkomne
lokal-rapport for 1982 samt den snar-

ligt udsendte lokalrapport for

1983

(u/renskrivning) bevi.ser noget andet.
Registrering af vore fugle priori-

prøver at få tllrettelagt aammensætningen af turene såIedes, at hver
enkelts' krav kan tilfredsstillea ned
hensyn

til at få opfyldt sine for-

ventninger. Vj. henviser her tll foreningens afholdelse af ekskurslongmøder, hvor hver enkelt kan møde op

teres i foreningen neget højt, og vi

og give sin mening til kende med
ønsker om ekskursionsmål og -form.

engang anmode

Næste rnøde

Santidig vil vj. gerne gøre opmærksom
på vore ekskursioner. Der afholdes

er også meget

vil gerne fra redaktionens slde endnu
aIIe om at indsende
deres iagttagelser, da der jo ikke
findes anden systematisk liste over
de fugle, vi går og ser.
hvert år mange ekskursioner, der henvender aig både tiL nybegyndere og

til de

afholdes tirsdag den 29.

januar 1985 på viborgvej 29, kI.
19.30. Alle er velkomne, og der vll
i det omfang, det vil være praktlek
muligt, blive taget hensyn til medlemmernes ønsker. Ros

Mød

eller krltlk

velkomment.

op og giv din mening til

kende!

mere øvede. Ekskursionslederne

På redaktionena ve8ne

Ole Gylling-Jørgen8en

MUSVÅGETRÆK OVER SAMSø
16. oktober
Denne dag

1984

var jeg en forniddagstur

refererer sig til iagt-

idet l-ll

tagelserne 16/10 og L2-I4 + l/lf
t5l ro:

til

på Issehoved - Samsø's nordspids.

Vejret var klart, ned Golskin og
enkelte skyer, vinden vestlig, moderat omkring styrke 3 (Beaufort).

Det blev kun til

kl.
kl.
kl.
kI.
kl.
kI.
kI.
kI.
kl.
kI.
11: kI.

synet.

og den 15. oktober:

Lige før jeg nåede Kragenosen, så jeg
dem igen, og fik bekræftet min første

12: kl. 10.48 - I tr.
13: kl. 13,35 - 4 tr.
14: kI. 13.50 - 2I tr.

De nærmest foregående dage havde det

blæst ret godt (styrke 6-7), men
vejret havde været klart og solrigt
efter nogle dage med i'blandet" vejr.

Sidst på formiddagen tog jeg tilbage
igen. Da jeg nærmede mig Kragemosen,
så jeg i et kort glimt en flok større

fugle, der kredsede et sted forude.
et meget kort glint,
for en skrænt ved vejsiden tog ud-

diagnose: en flok kredsende Musvåger.

l:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
lO:

l/ll:

Jeg talte 20 Musvåger og I Fjeldvåge.
Fjeldvågen fulgte sine egne veje og
forsvandt mod VllV, mens Musvågerne
fulgtes ad i retnlngen N - NNV.
6å fik jeg øje på endnu 2 r'skruer'l
: en med l8 og en med ca. 40 Musvåger,
der fulgte nogenlunde samme kurs, som
de første 20.

ll.5o 1,1.5O II.50 12.03 12.08 12.15 12.20 12.30 12,45 -

O9.55

10.55

I tr.

NV

9 kredsende

20 tr.

NNV

tr. NNV
ca. 40 tr.
ca. 50 tr.
ca. 70 tr.
27 tr. NV
5 tr,. N
I tr. NV
ca, 50 tr.
18

NV
NV
NV

Nv

N
N

kr. I4.O5 - I tr.
kl. 15.35 - I tr.
kl. 16.37 - I tr.

NNV
NV

Nv
NNV

Og

Tilsyneladende havde det gode vejr

udløst et Musvåge-træk, der gik over

Samsø, for alt i alt fik jeg indenfor
en time set mindst 28O Musvåger, der
alle fulgte trækretningen NV - N.

Hertil
havde

trak

kommer, at jeg om formiddagen
set en hal.v snes Musvåger, der

med sarnme tendenser.

før havde jeg også set en del
trækkende Musvåger. På det viste

Dagen

kort over Nordsarnsø er der indtegnet pile, der vlser de Bteder,

Jeg så trækkende Musvåger disse to
dage, og pilene angi.ver trækretningerne. Tallene ved pllene på kortet
arfgi.ver følgende antal og tidspunkter,

Herudover så jeg a trækkende Fjeldvåger den 16: kI. 11.50 (3): I,
kl. 12.30 (IO): r og kl. 12.45 (ll):
2. Bortset fra den førstnævnte (se

ovenfor) fulgte Fjeldvågerne

samne

trækretning som llusvågerne. Yderligere så jeg 10-15 Spurvehøge, der
ligesorn Musvågerne

trak omtrentligt

NNV.

at det var ret pæne antal af
jeg fik set disse to dage,
forekommer det mig at være bemærkelsesværdigt, at trækket var orienteret
mod NV - N. På denne årstid burde
trækket være orienteret mere sydli.gt med sydvest som hovedtrækretUdover

Musvåger,

nlngen.

-_r
5

!r'r,ehovcÅ

,,\
.f

J'

o2

lr.

iluavågetrckket over lrlordaaneø 15. og 16. oktober 19g4.
Pilene anglver trrkretnlngen. Tallene evarer tll

oversigten i tekEten.

-t-lÆ-1--

r-

IJI,
s\,.

)

/Y-- \

(*J'"5(

4

Det kunne være interessant at vide,
hvor de mange Musvåger kom fra,
inden de satte kursen mod Samsø, og
hvorhen de fortsatte, da de havde
set Samsø. Desværre havde jeg ikke

muligheder

for at foretage observa-

tioner, der kan besvare disse

spørgsrnå1.

Derfor kan jeg kun gætte
cerede gæt ?).
Forudsætter man,

at

(kvalifi-

Musvågerne 1 det

er trukket mere mod vest, således
at de er kommet til Jylland et sted
de

nellem Arhus og måske Norsminde.
Det tør jeg ikke gatte

om.

Hvis mine gat er rigtige, har Musvågerne, der trak over Samsø den 15.
og 16. oktober 1984, fulgt den rute,
der er vist på kortet over det sydIige Kattegat.
Jeg

vil dog ikke udelukke

den

store og hele har fuigt nogenlunde
samme retning under hele dagena træk,
er det mest sandsynligt, at de har

nulighed, at de 2l l'tuevåger, jeg eå
den 15. (mrk. 14 på kortet over
Nordsamsø), har fulgt en mere veBtllg

er

Havn

forladt Sjælland via Røsnæs, og at de
ankonmet til Sansø omtrent ved
'rrodenrr af Besser Rev. At de så har
forladt Samsø igen et sted i nærheden af Issehoved med kursen mod
Jylland, kan der næppe.være nogen
fornufti.g tvivl om.
Men

sat

så er spørgsmålet om de har fortnord til Helgenæs, eller om

mod

kurs, og så er trukket over
og Tunø mod Jylland.

Måske har andre gJort
som l<an bekræfte mine

Mårup

iagttagelaer,

teorier, eller
fortælle et andre trækruter er mere
sandsynllge end de, jeg har gettet
mig til.
Leif

Brauer

I
FUGLETR,€KKET VED
o

MOE SGARD
Med udgangen

af

1984 kan

vi feire

dække en obs-dag' om at tnøde oP.
Vi vil så søge at fordele dagene
(utt. feb. - primo iuni) mellem
deltagerne. Såfremt man er forhlndret i at møde op' men gerne
vil være med i arbejdet' er det
af hensyn til planlægningen
vigtigt at kontakte enten H.P.
tlf: 05 - 64 27 73 eller J.T.L.
tlf: 06 - 26 L2 96 inden mødet.

en

slags jubilæum, idet det så er 15 år
siden man startede med at se på

fugletræk ved Moesgård. I de forløbne år har der været mange diskussloner om Moesgård son fugletraksted,
hvilke vejrforhold foretrækker de
enkelte arter og ikke mindst omkring
valg af observationsposter.

I årenes løb har især Hans Pindstrup
skrevet flere årsrapporter og Jørgen
Terp Laursen har beskrevet rovfugle-

6.

Notatteknj.k, ekskursionsskema,
placering af notesbog ved Moesgård, så man altid kan se, "hvad
der har været af fugle" '

7.

Udarbejde en adresseliste over

8.

Skal vi have en Moesgård-komite,
der står for lndsamling og bearbejdel6e af materiale, årsraPPort,
tegntng af abonnement' udarbeidelse af lndex-tal På basis af

trækket ved Moesgård. Et af vore

atørste problemer har været at få

kontinuerlig og tilfredsstillende
dækning i træktiden on
juni), Undertegnede viI

en

forårct (febderfor gerne

markere jubilæet med at udbygge og
forbedre undersøgelserne ved Moesgård
fra sasonnen 1985. Hvordan det kan

gøres, er op til dem, der har inter.
esse

i at vare

med

i arbejdet.

akrlvelae vll vl derfor
opfordre aIIe, der har ly8t og tld

Med denne

til at

komme

tll

Moesgård-møde på

VlborgveJ den 15. Januar 1985.

Vl vtl her snakke om planerne ned
under8øgelse af fugletrækket ved

l,iloesgård. Den foretøbige dagsorden

er føIgende:
I.

Status over fugletrækket ved
Moesgård I97O-84 med dias,

kort

m.m.

2. Er der interesse for en Moesgårdrapport l97O-84, hvori samtlige
arter beskrives ? Noget i stil
med

Dybbro's rrOversigt over

Danmarks

trykning,

fugle".

Hvad med oplag,

økonomi

?

3. Hvor ligger den geografiske afgrænsning af Moesgårdområdet ?
4. Hvllke poster skal vi vælge,
kæde-obs, I området, radlokontakt?
5. Dækning af forårstrækket. Her vil

alle "Moesgård-folk", så man dels
kan se, hvem er medobservatør'
dels har mulighed for at kontakte
fo1k, hvie man er forhindret i at
"obse" en aftalt dag.

årene l97O-84.

Det er hermed vort ønske, at mange
deltager i Moesgård-rnødet, og at vi
kan få nogLe gode, Positive tiner
sammen, Vi har i en årrække savnet
nogle fæIles ornitologiske aktiviteter i Århus amt, Så. hvis du er
interesseret i. fugletræk' har du
chancen nu.

Uanset man ikke deltager i mødet,

vil der naturligvis altid være mulighed for at være med som observatør ved Moesgård.
henblik på at få en samlet oversigt over fuglelivet er man neget
velkomnen til at medbringe æIdre'
upublicerede iagttagelser fra Moes-

Med

gård-området.
!{ed venlig hllsen

vj. meget indtrængende opfordre

alle, også dem, der

måske kun kan

Hans

Pindstrup og Jørgen Terp Laursen

I

VINTERFUGLET IE.LLI NG

.=
.-Y

:-

=4.

opfordrlng fra Småfugtegruppen:
BLIV VINTERFUGLETÆLLER
sMÅruclscnupprN

I

godt og vel 2 nåneder starter
vinterfugleoptællingerne A4/ A5, oE
omkring 2OO optæIlere over det ganske

Om

tand skal i gang med den årlige
vintertæ1 I ing,

I Århus amt er vi i de senere år kommet en smule bagefter med antallet
af optallinger i forhold til resten
af landet, Denne skævhed skal vi
have rettet op - med DIN hjæIp,
Formålet med optællingerne er at belyse svingningerne i forekomsten af
overvintrende fugle, og det er her
vigtigt, at optæIlingerne bliver gen-

taget år efter år.

Selve optællingen går 1 korthed ud
på,'at man på en udvalgt rute optæller alle de fugle, man ser og
hører på 20 forskellige punkter.
Hvert punkt optælles i præcis fem
minutter, så man må regne med, at en

rute tager 3-4 timer at optæIle, afhængig

af afatanden

mellem punkterne.

Når reeultaterne af optælllngerne er
EDB-behandlet, modtager hver enkelt
optæller en rapport, hvori de enkelte

arter bliver gennemgået, f'eks. ttleller fremgang i forhold ti}
året før.

bage-

DU være interesseret i at Iave
en optælLing, skal DU enten skrive
eller :'inge til undertegnede, så vil

Skulle

jeg

sende

dig det relevante materiale.
Søren Skrlver
Marstrandsgade
SOOO Århus

3 Itv

C

tlf: 06-13 17 9l

Tidspunktet for optællingen llgger

kring juletid, så meld jer snarest.
Red.

om-

t0

HULDUE
Ynglende Hulduer

i Århus amt l9B4

af
Jørgen Terp Lauraen & Jesper

Tofft

Det følgende er en redegørelse for

Hulduen6 (Columba oenas) forekonst og
bestandsudvikling I Århus amt med en

status for

1984.

Baggrunden for undereøgelaen i l9g4
var, at Vi havde konstateret arten
stadig flere steder i de foregående
år, og i et større antal end tllfældet var i 1978, hvor Jørgen Terp
Lauraen - som den første i landet udarbejdede en status for arten i et
større område, Århus ant (Laursen,
1978). Vi ønskede derfor at se, hvor
meget Hulduen havde bredt slg Biden
1978.

Indsamling

af data

hvilket desvaFe kun lndbragte to henvendelserl Desuden rettedea peraonllg
henvendelse tll et nj.ndre antal personer. Derudover har vi selv besøgt
en række lokaliteter, der kan lnddeles
i 3 grupper: a) lokaliteter, der allerede var kendt i 1978, b) lokallteter,
der i perloden 1978-83 har vEret anglvet son Huldueområder i DOF-Århusr
lokalrapporter og I lokalitetsregiBtreringen (Dybbro & Janniche,

c) potentielJ.e

1983)

yngleområder.

Det harværet en stor opgave for oa
besøge så mange lokaliteter over
hele arntet, og en del områder - iaær
på Djursland, er da også kun overfladlsk dækket, isar hvad angår parantal.
Ydermere har den blæqgnde eommer i år

at

vanskeliggjort lytnlng efter Hulduer,
specl.elt i junl-juli.
Da der udover Silkeborg-området (se

senere) tidsmæssigt slet ikke har

væJ:.et

med

flere par end der er redepladser,
eller at en kurrende han nåske er enlig. Fra en række kontrolområder
vides det dog, at fugle på lokaliteten
omkring l. maj er ynglefugle, der kan
følges sonmeren igennem. I maj måned
ses dog stadig trækkende fugle på vej
til Norge og Sverj.ge.
Trods
samle

alt er det dog lykkedea at indet ret stort materiale, og vi

vil gerne her takke de pereoner, der
har bldraget med data til undersø-

gelsen. Specielt Bo Ryge Sørensen,
Silkeborg, der har indsanlet et stort

og fint materiale.
Resultater

I tabel I er resultaterne sammenholdt
JTLrs undersøgelse fra 1978. I
alt er bestanden godt og vel fordoblet i dette tidsrum. Vi har data
om nindst 61-67 par mod 29-44 par 1
1978, Men da vi mangler oplysninger
fra mange områder, og andre områder
er utllstrakkellgt undersøgt, mener
vi, at det er rlrneligt at anslå den
reelle bestand i. Århus amt 1984 tll
at være på ca. 90 par, evt, flere.
tned

En opfordring tll indsendelae af data
blev bragt I Søravnen nr. I, 1984,

og

efter l. maj antaget for et
de fejlkilder dette evt. måtte
indebære. F.eks. at der i en skov er

rende han

par

nuligt at lede efter konkrete

ynglefund (reder, unger), er een kur-

Men er denne fremgang nu også reel ?
- Vel er der nu undersøgt langt flere
lokaliteter end i 1978, men fra en
række kontrolonråder ved vi dog, at
der har veret tale om en reel atj.gning. Mest udpræget ses dette i
Arhusskovene, hvor der før 1979 kun
var tale om max. I par mod nu 17-18
par. Og det er dog områder, hvor
mange fuglefolk har og har haft dere6

gang'

af Hulduer
for første
gang kommer for dagens lys, hænger
nok sammen med den generelle artsDen ganske pæne bestand

omkring Silkeborg, der nu

fremgang, men har nok så meget noget
med Sortspættens frengang i
området; også et fænomen af nyere
dato. Ikke nok med at SortsDætten

at gøre

I_
tl
Tabel I.

Hulduens ynglebestande

i Århus amt 1978 og
Status

Nr.

I
2
3
4
5

1978

Lokalitet

Riis

Skov

o

Constantinsborg Skov
Søskov, Stautrup
Høskov, Viby
Marselis-Moesgård Skove:
Havreballe ved Friheden

1984

o

I
I
t

Skåde Skov
Moesgård Storskov
Moeegård Park

5
I

!'IøJBtrup Skov

I alt

o

A

Vilhelmeborg Park og Skov

7

Skov NØ

I

9

lo

II

L2

l4
15
16
L7

Kommentarer

I
I
I

Marsellsborg Dyrehave

for

.

3-4

o-1

Forsthaven

5

1984

?

nln I

Assedrup

Brattlngaborg Skov
Søby Fredskov
Rathlousdal Skov
Åkær Storskov

5-6

I
I

Linå vesterskov
østre Stenhule

I
ll
/-6
?

Ingen oplysninger

?

Ingen oplysninger

min I
1

Silkeborg Sønderskov
Si.lkeborg østerskov
Silkeborg Vesterskov

Ynglede

Sortspættehul

Ynglede

Sortspættehul

L'2

Ynglede

2_3

Ynglede

Silkeborg Nordskov

3

Ynglede

I

l9

?horsø Bakker
Skivholme Skov

20

Bidstrup

min 2

dårligt
Dårligt

2T

Fussingø Skov
Clausholn Park

mi.n

Ynglede

Løvenholm-gkovene

m1n

,IA

22
23

24
25
26
27
2A
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Skov

Fjellerup

FJellerup

Gjerrild
Gjerrild

O-l

2

I

Frijaenborg-akovene

er

kun

undersøgt
undersøgt

I Sortspættehul

I

Overskov
Nederskov

Nederskov
Katholm Skov

Dyrehaven ved Nøresø
Rugård Sønderskdv
Lundskov ved Trustrup

nin I
min ]

I?
L-2

min I

L-a

Skramsø Plantage
Sø

Kælder Skov ved Stubbe

Sø

Tolløkke Skov
Lyngsbæk Skov

Strandkær, lilola
Hestehaven, KaIø
Sandmark Skov, Skaføgård
Vosnæsgård Skov

I

IO-I5

Overskov

Fredskov ved Stubbe

min

ler

Sortspættehul Ier
Sortspættehul ler
Sortspættehul ler

min 2
min I

I par Aunlng Skov,
dårllgt underaøgt
DårIigt undersøgt
Dårllgt undersøgt
Dårligt undersøgt
Dårligt undersøgt

a

OI
min I
I-2
z
mtnz
mi.n I
I
2-3 min 2-3
L?
t?
o-l
?
I

Status: 1978, basismateriale fra JTLis undersøgelse
1984, baslsnateriale fra undersøgelgen 1 år
Mlni
En b€grundet formodning om flere par I området

Ingen oplysninger

Ynglede

i

1983

Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger

området

l2
banker redehuller ud om

foråret til

yngelen, men enlj.ge, ikke-ynglende
spætter træffes over store områder

året rundt, og her banker de

også

huLler ud til overnatningsbrug. Alle
huller, der derved fremkommer, er
flere end spætterne selv bruger, og

de

de overskydende huller er således til
ator gavn for Hulduerne. I tabellen

ses også, at de fleste midtjyske duer

er fundet i og onkrj.ng Sortspætte-

huller.

I nogle af disse huller har

Bo Ryge

Sørensen, Silkeborg, i forbindelse
med sine Sortspætteundersøgelser
ringmærket Huldueunger. Ringmærkningen er først påbegyndt i 198a, så

materialet er endnu ikke stort

nok

til en statistisk bearbejdning. Der
er i år ringmærket i alt 9 kuld I
Silkeborg Skovdistrikt. Heraf Gr de
3 første kuld mærket i sidstc halvdel
af maj (18.-, 24.- og 3t.5), og ved
at aldersvurdere ungerne (og vlden om

17-18 rugedage og 27-28 rededags). kan
ud, hvornår rugningen cr på-

man regne

begyndt. For disse 3 kuld, henholdrvis

ca. den 13.4, 9.4 og 23.4. Det Bld6tc
kuld er mærket den 30.9, ca. 14-15

dage gamle, dvs at ungerne er udfloJn€
omkrj.ng den 12.-I3.IO (se også tofft,
1984 ) .
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BEDSIEOEBLLIGSTE
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ldroR pRlgEN ER LA\85r...

Udover det nævnte har der ikke varet
tid til at dvæle ved ynglebiolog!.ske

studier,.men nogle generelle forhold
bør dog nævnes,
yngleområdet fra
sidst i marts og i løbet af apri.l, og
indleder straks den lange ynglesæson,
der strækker sig helt frem til oktober. Den ses bedst i april og først
i maj, men høres bedst hen i juli august, hvor den øvrlge fuglesang er
stilnet af, så Hulduena 6vage stemme
går bedre igennem (bedEt 1 stille
vejr). Hvad biotopvaLg-angår, er
Hulduen klart knyttet til den ældre
løvskov, helst ret åben, parkagtlg
bøgeskov med eg og andre træer spredt
ind imellem. Tilstedeværelsen af
selve redehullet betyder dog ofte mere
end biotopen som sådan. Sortspattehuller og ophangte'redekasser har
nemlig flere steder i. Iandet vist, at
Hulduen ret let finder sig til rette
i områder, der egentLigt er atypj.ske
for arten, dvs områder uden specielt
gamle træer. Er der huller nok, kan
bestandstætheden blive ganske stor,
nærmest koloni.agtig.
Hulduen ankommer til

På kortet ses Hulduens geografiske

udbredelse ud fra Iokaliteterne i
tabellen. Det ses, at udbredelsen rVI CÅR,EFTER
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ynglelokaltteter for Huldue 1 Århue ant i 1984.
med

Ved

at

sanrmenligne

kortet

lokalltetaoveralgten er det v.h.a. G I-kort nuligt at flnde ncvnte

viete ynglepladser.

og

11

\1

Adult Huldue i redekasse. Vendsyssel den 22.09.82. Kassen indeholdt

en ca. 22 dage gammel unge.

t5
Djursland og i
amtets sydlige og vestlige dele med tyngdepunkter på

af
løvskov, Dog spiller også den ornltologiske aktivitet ind, og det skulLe
være mærkeligt om arten slet ikke var
at finde i det store område mellem
hænger samrnen ned udbredelsen

Randers og l,lariager Fjorde Bamt

i

flere kystskove. Endvidere skal man
på, at skovene som lokalitetstype er meget dårligt undersøgt i
amtet i forhold til f.eks. vådområtænke

derne.

Konklusion

heder.i træerne til redeplads, er

den

fortrinsvis knyttet til den aldre
bøgeskov med naturlige huller'. P.g.a.
den rationelle skovdrift er sådanne

gamle træer mange steder sjældne, og
fi.ndes føret og fremmest I margl,nal,e

områder som parker (serllgt de lldt
mere uplejede) og offentlige skove

ned rekreativt præ9, Bortset fra
Sortspætteområderne i MidtJylland er
de fleste Hulduer da også fundet sådanne

steder, f.eks,

Århusskovene og

på Djursland, hvor næsten hver eneste
henegårdspark huser Hulduer.

Denne undersøgelse

Hvad er så baggrunden for denne store
fremgang ? - Vi ved det ganske enkelt

formodninger om en kraftig bestandsfremgang for Hulduen i Århus amt.
Diase formodninger har vist sig at
have 6in rigtighed, idet bestanden

mindskes og hvor mange skove drives
stadig mere rationelt, skulle man
forvente en tj,lbagegang. lilen det er

har førat og fremmest haft tll hen8igt at dokunentere

er fordoblet siden sidate statua for
arten i 1978 (Laureen). Denne frerngang falder i tråd med udviklingen i
to andre jyske anter, hvor narmere
undersøgelser har fundet sted, nemllg

NordJylland og Sønderjylland (henhv.

ikke! I disse år, hvor løvskovsarealet

jo heldigvis lkke tllfaldet. Hulduen
er på DOF's ',røde liste,' (DOF, lgBO)
og bestanden anglves her tll at være
75-125 par på landsplan, men nå nu
formodes

at ligge betydellgt

høJere.

H. Grunnet 1 brev/J. Tofft, 1984).

Litteratur

I Århus amt har vi fra

DOF l9a0: Truede danske fugle, Kbh.
Dybbro, Tomny & Allan Jannlche:

1984 slkre

data på mlnd8t 6l-6? par, men då en
række lokallteter - laær på DJura-

land, der I

kerneområde

1978

vlste slg at

være

- desvære kun har veret

overfladisk eller slet ikke under-

søgt, nå det på dette grundlag vare

rimeligt at regne med en reel bestand
i Århus amt i 1984 på ca. 9O par, evt.
fIere.
Eftersom Hulduen

er afhængig af hul-

Fuglelokallteter i

ArhuB atrt,

DOF 1983

Laursen
aom yn8

1978: Hulduen
amt -

GeJrfuglen 14. årgang, nr. 2
Tofft, Jesper 1984: Hulduen 6om
ynglefugl j. SønderJylland 1984, Panurus 18. årgang, nr. 3
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Hej ornit!

er lidt kedeligt
i dag og har du
lyst til at tage på ture, lave undersøgelser og meget andet sjovt, så
kig ind på Viborgvej 29 torsdag den
lO. januar 1985 hos Ungdomsafdelingen.
Hvj.a du synes det
at være ung Ornit

har lyst, og hør

Kom, hvls du
om tingene.

Kan du

ligst:

AARHUS AMT

nærmere

ikke den dag, kontakt da ven-

Kim stubbe på

tlf. 06-25 28

58

Venllg hilsen
Ungdomsafdel ingen

l/l -1.\^,1t

c/*t,

ft'yØ,.*

/q& nn.
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BRABRAND Sø
RINGMÆRKNING

De tabeloversigter,

der gives i denne

præsentation af ringmærkningsmaterialet fra Brabrand Sø er meget nangelfulde. De viser dog tydeligt, at der
i perioder har været en ret stor
ringmærkningsaktivitet, som også har

resulteret i flere spændende genfund
af fugle ringmærket eller aflæst ved

Brabrand Sø.

Ringmærkningen har væsentligst foregået i efterårsmånederne, fra juli
til oktober. I 1969 startede det
egentlige ringmærkningsarbejde i
Døde Å-området og fortsatte her frem
ti.l og med 1978. I de første 4 år
bLev der gjort temmelig meget ud af
at fange rastende vadefugle, hvilket
senere er helt opgivet, hvorefter
ringmærkningen kun foregik i rørskovsområdet umiddeLbart øst for
Stavtrup vandværk.

I mellerntiden var der også startet
ringnærkningsarbejde i. vestenden af
Brabrand Sø, i rørskovsområdet mellem
det "nye" og det I'garnle" Årnus Å-løb.
I dag er dette det eneste sted i området, hvor der foretages ringmærkning nogenlunde kontinuerligt gennem
efterårsmånederne

.

Tidligere er der foretaget lidt
ringmærkning i vinterhalvåret

fordelt på forskellige steder i onrådet,
som f.eks. Stavtrup Skov, Døde Å
enge, pilekrattet ved Tre Broer m.v.
Et enkelt år, 1978, er der foretaget
ringmærkning om foråret ved Tre Broer.
Hvad der herudover er gennemført, har
været ringrnærkning af bestemte arter,
f.eks. Skovhornugle ved vj.nterstedet,
Natugleunger fra opsatte uglekasser,
Hættemågeunger, samt fugleunger indfanget mere elLer mindre tilfæIdigt.
Ringmærkningsmaterialet vil blive
bearbejdet på en måde, så det indgår
under behandlingen af hver enkelt
fugleart. Et eksempel på dette er
under forberedelse med en artikel orn

Hættemågens yngle- og trækforhold.
Selve ringmærkningsarbejdet vil. na-

turligvis blive grundigt behandlet
i et selvstændigt afsnit.
Når der endnu ikke er foretaget nogen
behandling af rnaterialet, skal der
kun knyttes kommentarer til 4 spurvefuglearter for at vise, hvordan de
forskellige former for rnateriale
( iagttagelser, ringmærkningsoversigter, jagtstatistikker n.v.) kan
sættes sammen til en enhed.
Skægmejse (Panurus

biarnicus)

Arten blev første gang iagttaget ved

Brabrand Sø den 19. januar 1969, men
den optrådte først regelrnæasigt fra

efteråret

1973.

Af de ca. 70 iagttagelser af ca.

Skægmejser, der

foreligger, er

375

der

iføIge tabel IA mærket 40 fugle.
Iagttagelserne af ikke mærkede fugle

er for en stor del gjort af ringarbejdet i rørskovsområdet øst for Stavtrup vandværk.
mærkerne under

Trods en ringmærkningsaktivitet 1
vestendens rørskovsområde mellem det
'rny" og det "gamle" Århus Å-løb, der
fangstmæssigt følger Døde Å-mærkningen nogenlunde, er der ikke ringmærket en eneste Skægmejse her. I
iagttagelsesmaterialet foreligger der
også kun få optegnelser om artens

tilstedeværelse i vestenden.

Pungmejse (Remiz pendulinus)

Umiddelbart kunne noget tyde på, at

art kun
i rørskovsområdet i vestenden. I det
opførte materiale er der dog kun een
fugl, men i 1982 og 1983 er der mærket henholdsvis ca. 5 og ca. 3
Pungmejser i vestenden, Det skal dog
nævnes, at der ikke er foretaget
ringmærkning ved Døde Å-området i
disse år, ligesom der nu (august 1984)
foreligger iagttagelser fra flere forskellige steder ved Brabrand Sø.
modsat Skægnejsen, ses denne

r0
Tabel lA. Overslgt over ringn.rknlngen ved Døde Å-ornrådet, Brabrand Sø I efterårene
1969-1978, For 1977 er naterlalet endnu lkke opstillet. Verealer narkerer' at arten
også

er nlngnrrket I

veatenden (tabel

l8).

1969 l97O l9?l L9?2 1973 L974 1975 1976 1978 sum Gf.
Gråand

Stor Prtatekrave
Dobbeltbekkasln
ire

Svalekl

Tinkamed

I
t
I

20

SontkI i re

Hvldkllre
Itludderkllre
Temlncksnyle
Alnlndet lg RyIo

AA

3

l4

Gø3

15

lcr

vcndchalg
LANDSVALE

BysvaI€
DICESVALE

I

29

226

45

I

I

!R
I

234 293 67
5
L2 120 2

L7
I

199

I
874

54

19574I
lSll
35

BLÅUEJSE

HaleneJae

6I
7LA13
2L

GÆRDES!N.,TTE

152L

SANGDROSSEL

162?

SOLSORT

I

I

Stenplkker
Bynkcfugl

2

1

3

5

7

RøDSTJERT

Blehals

4

4

RøDIiALS

2

I

RøRSANGER
KÆRSANGER

Rør-/Kæeanger
SIVSANGER
C'{.lLBUC

IruNK
IIAVESANCER

HøgesanSer
TORNSANGER
G/SRDESANGER

LøVSANGER
CRANSANGER

3ll

II

I

I

13
2

?

1t

II

l8
q

I

L

I

I

l3

158

Engplber

Gul VipstJert

344

I

86034r1
38148
9305326
222

9384124
7L419
7L220s3
22

JERNSPURV

HVID VIPSTJERI

2

322

3 l2O r8r 436 255 600 581 523 126 2A25 27,Ln
93 164 8l
I
67 l2r 80 35 652 r
7
I6
54251
5l
39
31
5 I24
83
22
65
?
I
I
L22
l13
852
r28
242
163

GRÅ TLUESNAPPER

Skovplbcr

r99 I
771
39742
5
I
240
232

t

NATTENCAL

Droaaelrøraanger

2

5

5

ruSVIT

vlndrosscl

t

l2

I
I

Skr8nejae

3, tR

5

I

Odlnshane

Iafu8l

64
ll

I
682
t7t
46 I

t9

t2

I

Bru!håne
Itur.eJ

lo

272
76
86
I

I

rorl3

22 247 I
693
2L 23I
IO

I

4673

I

I

I2
50

107

Stor Tornskåde
RøDRYGCET TORNSKADE

Tsbel lA fortarttes pA næete elde

tl

J

rl

I

I

7

2

196 t

r16

I

I_
t9

Tabel lA fortsat

1969 1970 l97t
Star
GRøNIRISK

Stllllts
TORNIRISK

BJerglrlak

1972 1973 L974 1975 1976

5l3l
23L2
241348
lo87

IO

3ll
148
5

DOMPAP

D

EOCFINKE

Skovspurv

?9

4

263

268

4

l9l

2r3

lLO

r50

55

l3
I
I
I
14 1449

14, lR

2

a2

86

74

570 L284 Il32

For Græshoppesanger (Locustella naevia
og Drosselrørsanger (Acroephalus arundinaceus) er der også forskel på ud-

bredelsesmønsteret ved Brabrand Sø.
For 37 stedfæstede Græshoppesangeriagttagelser mellem I957-8I er de 35
fra vestenden, hvor to fugle er ring-

i henholdsvis 1977 og L979.
er kun een iagttagelse fra Døde A

mærket

Der

I

25

Grønslsken
GULSPURV
RøRSPURV
GRÅsPURv

cf.

1978

-området (Geirfuglen 18. årgang, nr.

-

1356

651 1170

I side 4,

1064

425

285 8337

l
74.3R

1982).

er der nærket to Drosselrørsangere i henholdsvis 1976 og L97'l '
For denne art foreligger der 3I stedfæstede iagttagelser fra årene nellen
1964 og 1981, og kun een er fra vestenden. De øvrige er fra nordsiden og
sydslden af Brabrand Sø (Gejrfuglen
18. årgang, nr. I side 7, L9A2).

ved Døde Å

20

Tabel IB. over€igt over ringmrknlnSen i veatenden af Brabrand Sø l-efterårene
1976-1979. Versaler markerei, at arlen ogeå er rlngmtrket ved Døde Å (tauet tl)
L977

19784

LANDSVALE

DIGESVALE

IIUSVIT

4

4

tl
'

2
I

lo

36

53

A

I

IR

4

36

NATTERGAL

I

L2

RøDIIALS

I

5

Grrshoppe6anger

I

RøRSANCER
KERSANGER

263

255

440

64

4t

t69

SIVSANGER

96
52

I

3

I

26
23

GULEUG

I
I

CÆRDESANCER

l6

65

7

l9

3

lc

29

135

4
6

I

7

L7

RøDRYGGET TORNSKADE

CRøNIRISK
TORNIRISK

2

DOIIPAP

2

BOGFIM(E

23

416

a:

rt7
r4l

876
20?
2A

74

179

L2
266
59
38

T2?

640

I

l5

23
34

40
?5

6

l3

l9

6

5

II

L234
588

2ø25
652
425

316

r93

I8
4059

L240

oro

2

27
24
39

12
826
15 I85
437

3

HVID VIPSTJERT

GULSPURV
RøRSPURV
GRÅSPURV

r05

A

RøDSTJERT

JERNSPURV

874
199
7

l
I

GERDESIN,TTE
SANGDROSSEL
SOLSORT

Eroget Fluesnapper

2

I3
t2l
13
ll

TopmejBe
PungneJee

LøVSANGER
GRANSANGER
cRÅ FLUESNAPPEN

total

22

BLÅMEJSE

ilIJNK
fI,AVESANGER
TORNSANGER

Sum

I

Spurvehøg

Vandrikse

Sanglrrke

Tab IA

1979

227
ll
35

I

I

49
52

22
2A

247
93

286

z5L

416
4?

lt9

t0

I

4

67
?

94

l6
3l

17
36
26

I

25
8

lo

I

2
I

4

4

8

t2

342

1449

I791

r16

l4

1235

76

I

2

l6

L4
507

2794

8337b

rI

l35c

Foråratotal fra rlngnarknlng v€d Trc Broer lndgår 1 det anførte tal
Tallet er totaltallet for rlngtnFknlngen v€d Døde Å-området 1969-19?8. NB:
saillentrl.llng af tallene I kolonne Tab lA glver lkke 8337
Tal.let er totaltallet for de arter, der både er rlngmarket I vestenden og
Dødc Å. NB: en samenElllng af kolonne Sum total glver lkke lll35

en

ved

2l

Tabel 2A. Oversigt over genmeldte fugle mærket/aflæst (R) ved Døde Å, Brabrand
1969-78. Se tabel lA

(d

Å

xo0
otaoc.dcdco
b0!>ot<ob0oj<
.d
(0P.dt4.i=.Al
tEP00cc+)io.i
oqøÅ(!(!tr6trde
>oo{rtrooP(!(!a
u)Q>tol'.tAo.H==u)
Bru6hane

I

B1åneJ ee

2
2

Dobbeltbekkasin
Digeavale

I

Gul Vip8tj€rt
Grøni.risk
Jernapurv

t

t
I

I

I

3

I

3

Kæraanger

Landsvale

5

5

Mudderklire
Musvit

rT

Rørsanger
Rørspurv

IR

I
2

]
23
3I

I

tlR
4,IR

? la

I
14, IR

6

Svaleklire
Sangdrossel

Solsort

4

Sivsanger
Sti.l l i ts

L

4

Skovspurv
Tinksmed

Tornsanger

RINGMÆRKNINGSPROGRAM

at være ringmarker vil Jeg gerne
skitsere et foralag tll et rlngmærk-

Uden

ningsprogram ved Brabrand Sø. Jeg
synes nenlig, at der ligger en god
mulighed for at skaffe en del oplysnj.nger om områdets ynglefugle og trækgæster, og på den måde være med til
at øge vor viden og kendskab til

fuglenes bevægelser og baggrunden

for disse bevægelser.

I et ringmærkningsprogram, som opstillet nedenfor, er der en del
problener f.eks. forstyrrelser af
fugle, der ikke ønskes ringmærket.
Sådanne forhold skal diskuteres og
afklares, inden man starter et omfattende ringmærkningsarbeide.

Sø

22

Tabel-28. Oversigt over genmeldte fugle mærket/aflæst (R) ved Brabrand Sø udenfor
Døde Å-området 1968-74
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E"+! åt eF E
s?
e I! q
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d ry h F f n an'e;.E
-:6;åXi::ltEq!o0;E
I
?

Bogfinke

ergirlsk

Di.gesvale

IR

Gråspurv

9

I
I

I

Hættemåge

'I

Kvækerfinke
Lllle Præstekrave

a2

lR2

't?

A

I14

15

arLn

Natugle

1

I
I

Rødben

Grønbenet Rørhøne
Spurvehøg

Sorthovedet !i!åger

IR

1R

I

I

Sjagger

Solsort
Stær

Vlbe

I

I
I

3

I

4

Forslag til rlngmærkningsprogram:

I. Ringmarknlng af apurvefugle i

rørekoveområdet mellem Stavtrup
vandvark og Døde Å-mundi.ngen i
tiden mellem l.g. _ I.ll.

2.

Rlngrnarknj.ng

af apurvefugle

1

rørekovaområdet mellem det ilnv,,
og det "gamle" Århus Å-tøU r vestenoen 1 tlden nellem I.g. _

r.11.

3.

I
? ID

2, lR

9

Grøniriek

a

2

1)lK

Gråand

Skovhornugle
Sanglarke

F

> 2 a .å ; i Å å å g ,5 å

Blåmej se
Bj

tl

af spurvefugle i
pllekrattet ved Tre Broer i
tiden mellem 1.3. - 1.6.
Rlngmærkning

4. Artsrlngnærkning af udvalgte
arter. Herunder fortsattelse af
Hettemågemærkningen.

Jeg er meget interesaeret i at deltage i en diskussion om ringmærkningsarbejdet ved Brabrand Sø, da det bør
indgå som en del af et langsigtet
overvågningsprojekt af fuglebestandene i. området, når sørestaureringen
og eng- og, rørskovsplejen iværksattes.
Det her offentllggJorte ringmarkningemateriale er for Døde Å-området i aI
vesentlighed indsarnlet af: Flemming

Chrlstengen med bistand fra Jena
Gregersen, Thorkild Michaelsen, J6rn
Eskildaen, Niels Aagaard, Erling
Sørensen

m.fl.

fra vestenden
Henning Elgaard,
Gert Rosenlund og l'llchael Anker.
Ringnærkningsmaterialet

er indsamlet ef:

Allan Janniche

2g

Sm åobs
7. november hørte vi., at to
Søkonger var fundet ved søbadet ud

Den

for Risskov ved Arhus. Den næste
var vi på pletten og fandt
hurtlgt de to små alkefugle liggende
midt i basinet. Snart fløj de ind
mod havnen. Vi blev i området en
halv tines tid, og pludselig dumpede
en enlig Søkonge ned lige for nasen
af os. Om det var een af de to fugle
fra før eller det drejede 6ig om en
tredie Søkonge, er avært at eige.
morgen

Søkongerne blev set dagen igennem af
mange mennesker. Et par dage aenere
såe en enlig Søkonge en hel formiddag

ved Ky8ing Næs. Der går rygter om,
at flere har eet Søkonger, bl.a. ved
Fredericia, så måske er der tale om
en lill€ lnvasion.

Søkongen er den mindste alkefugl og
ser nærmest ud til at mangle både
næb og hale, Den yngler i store

kolonier nordpå bl.a. på Spitsbergen
og Island. I Danmark er den en få-

tallig vintergæst, men optræder visse
år hyppigt under invasioner.
Hanne og Jene Eriksen

=24=<
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Ekskursions ref erater
FALSTERBO

og Hedehøg

I han. Efter et stykke

hjemmebagt kage (Lises) besøgte vi
atter Borringe, denne gang ved borg-

14.-16, aeptember 1984

Efter en overfart med meget lidt aøvn
enkom vi tll HåIeingborg lørdag morgen
og kørte mod Falsterbo, hvortil vi
enkon halvnl. Bortset fra en ator
nrangde Spurvehøge, aom forsøgte udtræk, var der ikke megen bevagelse i
fuglene, nen vl fik bl.a, set 3
Hvepsevåger, I Fiskeørn, L Rørhøg, 2
Dværgfalke og en Sortspætte. P.g.a.
det magre trak besluttede vi hurtigt
at køre j,nd tj-l aøerne. På vejen
atoppede vi ved et udsigtspunkt, hvor
vi Bå Rød clente 3, Musvåge 21,
Spurvehøg 5, Tårnfalk 2 og BIå
Karhøg l. BiirringesJiin var den første
sø på prograrnmet og fremviste bl.a.
Rød Clente 5, Lærkefalk 3, Isfugl l,
Fiskeørn I samt, som det bedste Lille
Flueenapper I hun + l. LiIIe B6minge
indeholdt kun 175-2OO Grågæs og på
vejen her fra til Bjørkesåkra (som
var fugleton) eå vi atter en del rovfirgle bl.a. Rød Glente 6, Fiskeørn I

ruinen og resultatet blev Rød Glente
I, Sortspætte I og Larkefalk 2. Da vi

efterhånden var godt trætter kørte
hiem til teltene.

Heller ikke

om søndagen

.

megen

træk ved Falsterbo: Spurvehøg over
2OO' Hvidbry6tet Præstekrave I,

Sandløber 4 og Dværgfalk 2. Fra IO.OO
-12.05 besøgtes Liungen, hvor vi så

et rimeligt frern- og tilbagetræk:
Lærkefalk I ad.+2 juv. rst., B1å

Kærhøg

5 trk.,

Duehøg

I trk.

og

Fisk€ørn I. Herefter besøgte vi

var en skuffelse, pakkede
teltene og kørte til Foteviken, som
indeholdt en del ande- og vadefugle.
Et besøg ved Barsebåck gav intet
resultat, og vi nåede hurt!.gt færgen.

Flommen, 6om

vi fint, varmt
vejr, let skyet med let vind fra Sø.
Turens pris blev 225 kr'

På hele turen havde

Per Henriksen

TRYKSAGER?
Spørg først

var der

vi

.

alken:>
TtrYK
ALKENVEJ 81

ALKEN
8660 SKANDEREORG

TELEFON
(06) s7 72 26
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Kommende ture
dæmningen, Ballum-engene, den nye

TIPPERNE OG VADEHAVET

rlen

24, februar

Vidå-sluse samt Margrethe-kogen.
1985

noget nyt vll vi forsøge at lave
en bustur 1 februar, hvor mange af os
eikkert er ved at vare trætte af
vlnteren og længes efter foråret.
Som

På denne

tur vil det formentllg

være

mulj.gt at opleve de første forårstegn
- i det rnindste vil vi se en del
fuglearter, som gennem de foregående

par

måneder

egnen,

eller

har været
som

væk

fra Århus-

sjældent se6 her.

Målet for turen er Tipper-halvøen
sarnt dele

af

Vadehavet.

Fra Musi.khuset kører vi direkte til
Tipperne, hvor der fra observationstårnet sandsynligvis viL være mul,ighed for at se Sang- og Pibesvane,

Kortnæbbet Gås samt muligvis Bramog Snegås. Desuden vil der være en

del

svømmeænder

sant rovfugle

gås, en del forskelllge vadefugle

aamt BJerglærke, Snespurv og BJerg-

lrisk,

For at komne ud i den sydligste del
af llargrethe-kogen er det nødvendigt

at passere den tyske grænse, hvorfor
pas skal medbringee. På tilbagevejen

gør vi naturligvis holdt ved

Rømø-

en

grænsebod.

I tllfælde at

megen sne

og le i Vade-

havet, vil ruten bllve ændret.

Husk pas, nadpakke, drikkevarer, varm

påklædning og varmt, tæt fodtøj.

Turen starter fra busholdepladsen ved
Musikhuset kI. 06.00, og vj, regner
med

at

som

Fjeldvåge, 81å Kærhøg, Dværgfalk og
måske Vandrefatk og Mosehornugle.
Fra Tipperne kører vi sydpå tll

Udover de førnavnte arter, vll her
være mulighed for Bliegåe og Knorte-

Turens
Ies på

være hjemne

ca. kI.

l9.OO

pris er kr. l4O,- Bom indbetagiro 5 51 09 6I seneet den 4.

februar 1985. Ledere: Torben Bøgeskov
og OIe Gylling-Jørgensen.
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KALENDER
DECEMBER
Søndag O2,L2.44

Uos6ø og

Salten Lang8ø, Ry statlon kI.

Tiredag O4,12.a4 "Åbent Hue'r på vtborgveJ 29, kl. 19 Søndag 09.12.84 Ky8ing FJord, Norsminde Kro kl. 9.OO
Tiredag 11.12.84 Juleafelutning, Viborgvej 29, kl.
Søndag 16.12.84 Brabrand Sø, Fugletårnet kl.

9.OO

21.

19.30

IO,OO

JANUAR
Søndag 06.01,85 llossø og Salten Langsø, Ry station kl.

9.OO

Tirsdag O8.O1.s5 "Åbent Hus" på viborgveJ 29, kl. 19 - 2I.
Søndag 13.OI.85 Kysing Fjord,

Tirsdag 15.01.85

Norsminde Kro

kI.

9.OO

r'Fugletrækket ved Moeegård",

Viborgvej 29, kl.

19.3O

Søndag 2O.O1.85 Brabrand Sø, Fugletårnet kI.
Onedag 23.01.85 Foredrag

med

lyebilleder -

IO.OO

øBten

ved KjeJ.d Hanaen, Naturhistorlek Museum

kl.

19.30

Søndag 27.OI.85 Pinds MølIe og Jeksendalen, Pinds MøIle Kro kI.
Tiredag 29.OI.85

Ekskuraionamøde, Viborgvej 29,

FEBRUAR
Søndag 03.02.85

Mossø og

kI.

9.OO

I9.3O

Salten Langsø, Ry,statlon kl.

9.OO

Tir8dag O5.O2.85 "Åbent Hus" på viborgvej 29, kl. 19 - 2I.

Søn.r'g 1O.O2.85 Kysing Fjord, Norsninde Kro kl.
Søndag 17.02.85 Brabrand Sø, Fugletårnet kl.

9.OO

IO.OO

Onsdag 20.02.85 Generalforeamling, Naturhistorisk

Museum

kI.

19.30

Søndag 24.O2.A5 Tur til Tipperne og vadehavet, Muaikhuaet kl. 6.00
Søndag 24.O2,A5 Pinds Mølle, Jeksendalen, Plnds Mølle Kro kI.
Tiredag 26.02.85 ilUgler i Østjylland'r - foredrag

viborgvej 29, kl. 19.30 - midnat

med

9.OO

efterfølgende tur,
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Kontaktpersoner

ADRESSER

TREDNINGSUDVALGET

HennlnA

Ettrup.

Se beEtyrelsen

LOKALITETSREGISTRERTNCEN

Bestyrelsen

vlborgveJ 29, SOoo Å.hua

C

MEDLE}tSREGlSTRERlNCEN

Nlels AaSaard, Heibergsgade 27, 3.tv
Århus

8OOO

c, Tl.f: 12 41 5I

(na8tformand

Lars P. Johansson, MeJrgade 92
aooo Århus C.

)

REDEI(ASSEGRUPPEN

Jens Eriksen, Holger D.achmannsvei 5
Sooo Århus c. Tlfr 13 9a 9I

{kassere.)

ÅtytrøJ.

Per Del.phin, KeldbJergvej L2
4472 Sporup, TIfr 96 a4 79
RlNGMIRKERGRUPPEN

Ettrup, Trygsvej 5,

ttt: ts az

61

Niels Aagåa.d. se bestyrelaen

formand)

Henning

Tlf: 13 38

RAPPONTGRUPPEN

Torben Bøgeskov, BJørnka.vej 26,
847I Sabro. Ttf: 94 a9 60
(

(adresseandrinser)

Ol]e Hemdorff, Vesterbrogade
Å.hus C. Tl.f: 19 15 63

24

aOOO

4230

so
ROVFUGLEGRUPPEN

OIe Gyl l lngJørAensen, Eahovedvej 32
8340 Ualllng. TIf: 93 22 06

Ole Frlner, schleppeg.elLBgade l7
SOoO Århus C. Tlf: t3 47 35
strÅFUcLEcRUPPEN

Søren

Per Henriksenr Søndervangen 31,
a26O Viby J. Tlf: 14 a9 36

Skriver, !'la.€trand68åde 3 3t.th

Sooo Århus

c. Trf: 13 17 9r

SøRAVNEN

Llse Løchte, Engdafsvej 61 b,

a22O

B.abrand, TIf: 26 39 l9

Jens Efiksen. Se beatyrelsen
UNCDO SAFDELINCEN

ris

Helles Ole€en, iloesSård

A32O

lfår8l.et. TIft 27 45

94

Alle

7

Kln Stubbe, KarensveJ 19'
Brab.and. llf:

25 28 58

8220

Altid tæt pa med en kvalitets
kild<ert.

. Kompakt
. Letvægtskonstruklion
. BaK-4 kvaliteisorismer
. Knivskarpt syn h€lt ud til kanten
. Velegnet til brillsbærere
. Fås også med gummiarmering

:åii!l*'1li' *'1524.'

.
.
.
.
.

Kendt japansk lopkvalitet
Helstøbt letvægtshus
BaK-4 kvalitetsprismer
Lysstærk
Høj opløsningssvn€

5iå? " 1991.-

roxs0......

Kr.

2294.-

I

4

t

tI
j

E

t

. Den kendte tyske kvalitets
kikkefi
. Utrolig lav pris i torhold til yde.
evne
F.eks. 10x 50

*'

1O49.'

.

.
.
.

BaK-4 kvalitetsprismer
Holstøbt latvægtshus
Velegnet til brillsbærere
6 forskellige

l;ill

lllil124.-

DE4 OPTIKERE

JessenI Lindberg
! Nisted Paludan
2
tz
ts
Clsmgnsstræd€

23
8000 Arhus C.
Tll. 12 07

Frederiksgade

T . 12 55 66

SOOO

Århus

C.

Ryesgade

96
SOOO Århus C.

T[.

13 59

Ctemenslorv

rtl.

12 09 44

SOOO

Århus C.

