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Dødsfald.

Kæsten Bjørnkjar dode 28. november 1984, 36 år gamnel.

få måneder efter Flemings ufattelige død kon neddelelsen: Krsten er død.
opfindsome, energiske og livabekraftende Karsten ned hven jeg havde så
|mge glade oplevelser lar€s LinfJordens enge ved Aalborg for 20 år siden.
Vore fønste amå Skalles!.ugere, Bjergænder og Temmincksryle på Nordens enge.
Hvor vi med vand over støvlekuterne ststede strandtudsernes kor ved at
kvakke ligesm den. cykletuene til St. Restrup, Lundby Bakker og Ulvedybet
i frost og somerhede. UtaLlige sene nattetiner med uendelige diskussioner,
Anbitiose projekter son "kortlagning af Nordjyllands ynglefugle". Kilstens
fu var Lædinspektor. 6å kortnaterj.alet lå kIæ, og firMets kæIder blev
basen. Da Karsten aenere fik alderen til kørekortet lå Verden åben og
Kun
Den

ventede.

Kæakteristisk for Kæaten var hana lnitiåtivrigdom, at han vitterligt gjorde
det, vi andre nøjedes ned at tænke på. Havde hæ Lyst til at se noget herhjeme eller et fjernt 6ted udenlands, så æskaffede he sig den bedate
litteratu,
l.ste den grundj.gt og tog afated. Såre enkelt.
Hven ellers kume stå åndelig fadder til The Academy of Selective International
Omithology, berygtet sm ASIO blædt garvede ornitter. Ved ASIO's årlige
mder væ Karstens b€mdring for det skøme og sublime toneægivende. De
snukkeste fugl.ebilleder, de bedste forttllinger forenet ned den bedste mad,
der kume opdrives. Sådæ havde Kilsten det bedst og sådan elskede vi ham.

Hils fugleaktivj.teter redforte flere Bkriftlige trbejder. Samen ned Peter
gememførte hff en atørre undersøgelse om Kirkeuglens udbredelse i
Århus æts øatlige dele, en fremragende guide over Sydspaniens fugletokaliteter
og diverse rejserapporter fra møder med udenlædake fugle.
Thomaen

siden af fugl.ene havde Kæsten en løbebtre aon ferskvmdsbiolog. Hm deltog
i Gudenå-undersøgelsen red store og Imgvæige undersøgelsesprogrilmer, specielt
i tiattrup Å. Hæ ville bruge sin vi.den praktisk, hvorfor hæ slog sig på dmbrug, som han drev med vj.denskabelj.g prccision og eksperinenteren.

Ved

Has frensynethed bragte hæ tidligt ind på næiti.me dmbrugsmuligheder herhjeme. Og hil rejste neget for at erhverve sig viden i udlandet, inden han
i Eegtrup Vig etablerede et af l.ædets første havdanbrug.
hd vi nistet endnu en livsbekræftende personLighed. Hans død
gør det endnu kl,æere, at livet er her og nu, det skal elskes, og det skai

Ved Kæstena død

bruges.

Jena l(irkeby

I
GENERA LFORSAMLI NG EN
DOF-Århus, GeneralforsffiIinS, den

20' februar t985' kl.

19.30

Dagsorden:

l.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent'

beretning. Frenlagt af Torben Bøgeakov'
Frenl.Sgels€ af revideret regnskab til godkendelse'
Forslag til lovændringer. Ingen forslag.
Pomædens

Evt.

Torben Bogeakov bød de godt 20 fremødte velkonæn.
adl

Søren Højager blev, aon foresl'ået af bestyrelaen, valgt enstemigt.
Hm takkede for valget og fastslog, at generalforamlingen var lovlig
indvælet. Han overgav derefter ordet ti I Torben Bøgeskov '

ad2

Se fomandens beretning

side $-7.

Dirigenten udbad sig efter beretningens frenlaggelse komentarer til
beretningen.

Størst debat var der m foreningene ekskursionspolitik' En debat' son
stort set var en gentagelse af sidste års generaLforsmlingsdiskussion.
Det blcv endnu en gang afvi6t, at ledere af ture får honoræer' Iten
ledere af stortue i bus friholdes for betalinS' Da bestyre)sen ku
hu rcSistreret utilfredahed ned deme politik fra ganske enkelte nedlemer, aker dcr lngen mdrinS.
Der efterlystes initiativ

skaffe skribenter til

on at vrre ær€ udfæende ned henblik på at

SøRAVI||EN.

oprettelse og virke folges noie fremover og kan
oprettelse af edre lokal-grupper.

Randere-gruppens

nedvirke til

nåske

Sølyst blev debatteret. Budgetnssigt betyder det en (om end kun nindre)
bespæelse. Lokalentssigt er det en forbedring. ilen, dels er "Sølystprojektet" endnu ikke byråd8behædlet, dels har bestyrelsen endnu ikke
taget stilling til proiektet. sølyst betragtes af bestyrelsen som et
realiatisk alternativ til Viborgvej.
Ungdonsafdelingen og diverse grupper

blev debatteret. De fungerer ikke

alle tilfredsstillende.
ad3

Jena Eriksen (kasserer) gennengik årsregnskabet. Se

side 8.

Fl€re punkter blev uddybet, bI.a. DOF's lokaletilskud, "Nødpulie"'
kmuneti lskud samt gaver.
Der efterlystes en bedre forrentning af lokalafdelingens penge. Likviditeten er inidlertid så dårlia, at der ikke er mulighed for bedre
fonentn j.ng,

ad5

Der efterlystes bI.a. en debat m, hvad der forventes af frivilligt
arbejde, ligeson der var onske ø afholdelse af et årsmøde.

Torben Bøgeskov afsl.uttede generalforsaml.ingen ned at takke for fremnødet'
Henning Ettrup

Dansk Ornitologisk Forening - Lokalafdelingen for Arhus Amt.
FORMANDSBERETNING FOR

1984.

Medlemsservice: (?26 medlemmer pr. 2I.12.I994)
Ekskursi.oner:

Lokalafdellngen har i det forløbne år hver måned afholdt offentlige
ekskursioner til Kysing Fjord, Brabrand Sø, pinds MøllelJeksendalen
09 Det Hidtjyske Søh6j1and. I sorunerhalvåret er der afhoLdt to busture: En tiMnd
Hede og Tipperne og en til Vejlerne og Hanstholm.
Endvidere har vi haft flerdagsture i privatbiler tiI Småland og
Hallands Vaderø 09 to forkellige tiI Skåne samt en flerdags cykeltur til Samsø. Desuden har der været en række kortere ture af mere
Iokalt tl,lsnlt.
I alt har der t 1984 været afholdt 58 ekskursioner.
!Øder:
I 1984 har vore lokaler på Viborgvej 29 varet åbne den første ttrsdag i hver måned. Udenfor ferieperloden har vi afholdt et månedligt nedlernsmøde på Vlborgvej 29 og et månedligt offentllgt mde
på Naturhistorisk l,tuseuo (i samarbejde med ØBF o9 DN). Lokalerne
på viborgvej 29 har desuden været ramme om en Iang rakke møder 1
Iokal.afdellngens forskellige grupper 09 udvaIg.
søravngn:
Søravnen er 1 1984 udsendt i de fire planlagte numre, der aIIe har
været på gaden til tiden. Bestyrelsen finder, at Søravnen teknlsk

og indholdsmæssigt har nået et nlveau, der er tllfredsstlllende,
men at den gerne ser, at andre end redaktlonen samt enkelte andre
medlemmer bldrager med artlkler, kommentarer, småobs, Lllustratl-

oner m.n.
Lokalrapporten:
Lokalrapporten var i 1984 et af lokatafdelingens store problemer,
men 1 1984 blev arbejdet struktureret bedre, således at lokalrapporten for 1982 blev udsendt i september 1984, og l983-rapporten

lå ferdig til renskrivning ved årsskiftet og forventes udsendt i
løbet af foråret, således at arbejdet ned l9g4-rapporten kan begyndes, så den kan udsendes til efterårec..
Lokalgruppe i Randers:
I Randers er der ved at bltve oprettet en lokalgruppe, hvis formå1,
er at afholde møder i Randers samt arrangere ekskursioner i Randersområdet. Det er endvldere meningen, at lokarafdellngens bustu-

re skal. have start eller opsamLing i Randers.
Fuglgtårnet ved Brabrand_Sø:
Fugletårnet ved Brabrand sø har i perioder været udsat for en del
hærværk, og det er beklageligt, at det har været nødvendigt at
nedtage de srnukke informatl,onstavler, da de var delvis ødelagte,
og vl finder det meget kedeligt, at tårnet ikke kan fremstå således, som vi Onsker.
Fuglebeskyttel se:

Lokalafdelingens frednlngsudvalg har også i år engageret sig aktivt 1 en rekke for fuglelivet og naturen vigtige sager.
Udvalget oplevede dog i løbet af sommerhalvåret en stor medlemstilbagegang, så der på et tidspunkt var under lo akctve medlenmer,
hvilket nedførte ivrrksættelse af en mindre hvervninqskanpagne,
og ved årets udgang var udvalget igen oppe på en lille snes aktive, men der er plads tll flere.
, som
Udvalget har prlmert været involveret i en række s!J.æI
vedrører overgreb på vådområder. Da anterne På dette område oftere
og oftere ptaktlserer at dlspensere for lodsejeres ulovlige indgreb, har DoF foranstaltet en landsdakkende undersøgelse af Amtsfredningskontorernes Praksis indenfor dette område.
Af vigtigere sager, udvalget har arbejdet med, skal navnes, at det
meget kraftigt er gået lmod planerne om at etablere sIL-&aIlLiE
feriebv ved Øer syd for Ebeltoft. Det har være! med til at irnØdegå
en vandstandss.nknlng f -$1!!ySåE!L-$!, ved Hamnel, og i lighed med
tidligere år forsøger det at hindre etablering af et højvandslukke
I Nø.fffåe&ved Fladbro.s.rmt et evt. efterføIgende storstllet dræningsprojekt. I denne forbindelse skal det nifvnes, at der på Randers Kulturhistorl-ske lluseum bl.a. v.h.a. DOF vil bllve arrangeret
en stor udstllllng om Nørreåen før, nu og 1 fremtiden.
Samnen med andre grgnne forenlnger har tlOF i samarbejde med Stadsgartnerens Kontor i Århus udsendt to raPPorter om 3Eb&l!!SLSø
Rapporterne tndeholder beskrlvelse af o9 plejeforslag for henholdsvis vandarealet og engene.
DoP har Ilgeledes i samarbejde med de andre grønne foreninger komDet skal her
menteret oplegget tll @.
n.svnes, at de grønne foreninger finder, at offentlj.ghedsfasen vedrørende frednlngsplanen var af en pseudokarakter - den var for
kort og lnfornatlonsnlveauet for dårligt.
Endelig skal navnes, at frednlngsudvalget primært til brug for DN

har udarbejdet en Iiste over de l5 mest fredninqsværdige fuqlelokaliteter i Arhus Amt.
Fremtidsplaner:
Da pladsen på Viborgvej 29 efterhånden er ved at være lidt trang,
arbjder lokalbestyrelsen med- muligheden for at få bedre 1okaler I
en kornnunal ejet gård, SøIyst ved Brabrand SØ, hvor der skal indrettes et naturcenter.
Desuden er vi ved at underspge muligheden for i perioder at kunne
disponere over en af fvrboliqerne ved Sletterhaqe Fyr med henblik
på ringmærkning, trækobservationer, kurser o9 studiekredse.
På repræsentantskabsmødet i november 1984 blev det beslutiet at
udpege den 2. juni 1985 til "Fuqlenes Dag.,. på denne dag skal der
afholdes en lang række ekskursioner landet over efter en forudgående presseomtale. Fornålet er at reklamere for fuglesagen og DOF
samt at skaffe penge, bl.a. til Fuglevernsfonden. Lokalafdelingen
er naturligvis også involveret i dette arranganent.
Lokalafdellngen vll llgeledes i 1985 tage del i den af Det Grønne
Kontaktudvalg organiserede oplysnlnqskampaqne om de ferske enqe.
Formplet er at oplyse om disse biotopers naturtilstand samt at ø9e
forståelsen for, at de resterende ferske enge beskyttes og ptejes.
(Motto: ncrønne enge - men hvor længe,,).

Lokalbestyrel sen:

P.9.a. Iokalafdellngens kasserer , Fletnming Christensens tragiske
et traflkuherd i starten af august l9g4 har rokaLbestyrel.sen suppleret sig med Svend f,t611er Jensen, SØften. Hvervet som
kasserer er overdraget til Jens Eriksen.
Da der ikke er valg i år, består bestyrelsen såLedes af Jens Eriksen, Ole Gylllng Jørgensen, Lise Løchte, Lis Helles Olesen og
Torben Bøgeskov, der alle er på valg i 1988 samt Henning Ettrup,
Per Henrlksen, Svend MølIer Jensen og Nlels Aagaard, der alle
er på valg i 1986.
dØd ved

på rokarbe s ryrer sens
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8OO0 Århus
REGNSKAB

C

for perioden l. jmuæ l9a4 til

31. decenber 1984'

INDTIGTER

Til,skud fra DOF - incl. tilskud fra "Nødpulie"
Tilekud fra Århus Komwe
Renter på girckonto
Soramcn. salg og amoncer
Ekskursioner
Inforration3gruppen incl. Galten-rapport
UngdoasudvalS

Brabrand So-gnrppen

SaIg af Lokalrapporten 1982
Salg af ædekasacr n.v.
Rcgulerlng af varneregnskeb 1983

kr,21.540,OO
4.735,45

-

lL7,47
4.226,æ
13.635,70
9-922,34
72O.æ

6.260,00
2.814,00
651,00
662,20

kr.65.284.96
UDGIFTER

thrsleje, vame' el og vand - incl. iiluar
Søramen, trYlaning og Porto

1985

kr.

EkskGioner

Infornåtionsgruppen - incl. Galten-rapport

Ungdocudvalg
Brabrand So-gnrppen

12.946,30
14.680, 55
L3.147,32
8. 575,05
759,50

4.608,65
3. 367, OO
941 ,40

Lokalrapporten 1982
Fredningaudvalg

tbder på l{aturhistoriak

2.995,42

lluaeun

3OO,0O

Rcpræentantskabamde
Porto. kopler og gebYrer
Gaver og krans
Diverse

1

Ånnm ownsruo

.367,43
474,75
256,60

kr.

64.419,97

kr.

864,99

kr.65.284,96
Såldo. giro, pr. 1.1.1984
+ årets.overekud

kr.
-

Saldo, giro, pr. 31.12.1984

kr. 2.4a2,æ

1.617,49
864,99

er revideret og fundet i overensstemelse ned de mig forelagte
bilag. Saldæn er tilstede, og jeg har fået de oplysninger. ieg hæ amodet on'
Ovenstående regnakab

viby J" den 23. januil
I tt, \

1985

ltlG^truo*"{r)
UIIa Thonsen

'fi/r.v

t)4'ay'rr'

Torben Bogelskov

q ,/",
''''{-/,-Jens '('
Eriksen

//

kasserer

Lokalrapporten
4.

Ånsrnpserunrcsnnmn rgea/as
lred udaendelaen ef Lokalrapporten
1982 presenterede lokåIrapportgruppen lO fugleæter. der væ ud-

valgt sm åraindsmLingsster for
1984. de aåkaldte "64-arter". Deaverrc udkm Lokalrapport€n l9a2 aå
aent I 1984, at yngletidcn Yæ ovcrstået og tEktlden Sodt 1gan8. Tlden
var forpassctr 08 mårr kln trcd 8od
grmd forvcnte. at atitct! omltologer
lkke har Brr?rloritcrct dc lO "E4artcrrr I årets notatcr. Lokalrapport8ruppcn hæ dcrfor fundct dct hcnstgtanEsslgt at forltf|8e pr.oJcktct,
eå det leber 1 l9€5 forudcn 1984.
llan kunne hcrcfter kåldc art rne

ovrige er valgt, fordi
dcr mmcler oplyanlnger on deæa
yngleatatus. Er det f.eks. rigtigt, at Klyde og Huldue er i
fremgang. mens Stillita er j.
tilbagegæg? Hvor udbredt er
egentlig Bynkefuglen? 0g hvor
godt klarer TopoEjsen aig aom
De fem

rlJ/indvedret?

"&4/85-arter'i.
Følgende

arter er valgt sf lokal-

rapportgruppen:

Grilatrubet Lappcd5rkker
Klyde
Spl i

ttern€

Alle opfordrea derfor tll:

Huldue
TopmeJae

f)

vindroaael
Bynkefugl

l'84/85-arterne". når man alligcvel 6nårt akal I kast ned den
ordin.re indrapportering tll

SivsmSer
Rodrygget Torneked.

Stillits
Ti] grund for udvrlgeleen ligSer
følgende kriterier:
l.

cråatrubet Lappedykker og

På land8plan er nan i gang ned
ringmrkninger af vindro3sel og
Sivsmger for at skaffe nere

viden on derea udbredelae 08
tr.kvaner. På lokalt plm er
d€t spændende åt fotSe en aådæ undersøBelse op.

3.

lokålrapportgruppcn on 1984's
f\rgleopleveleer

2't

at l.g8e sarllg v.gt på "84185st€rne" i det komende år.

Rod-

rygSet Tornakade er valgt, fordi
lokalrapportgruppen gcrfe vil
følge Jørgen Terp Lauaene indaanlinger op (Gejrfirgten 1,7. årg,
3 t98l og Gejrfuglen f8. trg, I
1982).

2.

at.genncngå notcsbogern€s lndhold for evt. oplYsnlnger on

Splitterne er taget ned, fordi
vi ikke ved tilstrrkkeligt
m
dens trakvaner i Århus Amt.

Vi håber, at ideen finder gehør. Der-

på er det neningen. at vl vll lave
små artlkler til soravnen on hver st.
når de har flgureret på ltsten I et

år eller to.

LOKALRAPPORTGRUPPEN

v/ElglI

Thomaaen

NB Loka).rapportgruppen nodtager
gerne allerede nu lndrapporteringer fra 1984, - sendes til
Viborgvej 29, SOOo Århus C.

t0

s;
L

,i,

tr

tl

SORTSPT'ETTEN
PROJEKT STATUS 19A2-1984

Status for

J

lland

sekundært Vejle Amt, som det tidsæasigt hæ vrret muligt at undersøge
i perioden fra ynglea.sonens afslutning i 1983 og frem til yngl.ea.sonen

1984

1984.

Århug

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ant: Sikre ynSlepar
FarveringmrkninSene fomål

Silkeborg Nordskov: 2 ynglepar
Silkeborg veaterskov: 2 yngleps
Silkeborg Sønderskov: I ynglepil
Linå Vesterakov: 1 ynglepar

- Individuel ftrveærkning af de
enkelte individer i populationen,
Bed henblik på at kune folge
forekonat og spredning i områderne.

Rye Sønderskov: I ynglepar
Rye Nomeskov: I ynglepar

Nygårde Skov:

I ynglepar

- Kortlrgning af ynglepopulationena
stømelse, silt status over yngel .

Vejle Ant: Sikre ynglepil
I. Addithus Skov (Salten Legsø
Skovdistrikt): I ynglepar
2. Palsgårds Skov (Palsgård Statsskovdistrikt): I ynglepar.

-

Århus Ant: lilulige ynglepar
Rye Nørskov Skovdistrikt:
Henstok Skov: I par

:

I par

Højkol Skov (Salten Langsø Skov-

distrikt): I par
Londal Skov: I par
Velling Skovr L-2 par
Omstrup Skov: I par

relationer nellen fugle
i Sønderjylland/Sydslesvig - tilidt/
Nordjyl,Iild.
Underaøge

Antal farverinSærked€ Sortsp.tter
perioden 31.1O.82 - 1I.12.84

i'

l. fase indledtes 31.10,82 og afden 2?.o?.83. Fævekonbiililiiåes
nation: l-ringssysten på hojre ben
og Zt{-nweFing på venstre ben.
Antal mrkede Sortsp.tter i perioden:
i alt 6 fugle - kønskvotening: 3 hun
- 3 hæ. Ssntlige fugle ringærket
t Silkeborg Skovdistrikt.

Viborg Ant; lrul.ige yng,lepar
Hald Se Inderø: I par
Århus Atnt: Underaøgt, men rngen

2. fase påbegyndtes den 25.08.83 og
blev afsluttet den 16.O3.84. Fårve-

Sortapctter oba.
Salten Skov
Stenholt Skov

kombimtion: 2-rrngssysten på højre

ben og Ztl-nunerring på venstre ben.
Antal mrrkede Sortspttten i perioden:

SORTSPÆTTEUNDERSøGELSER

ontalt i

populationst:thed/dynanik og

Oversigt:

Snedker Skov (Fussingø Skovdistrikt)

Som

FøLge

kønskvotering.

l-2 par

Bidstrup Skovdistrikt: I par

VEJLE A[{TER. 1983

:

-

I

ÅRHUS

-

OG

1984

SøRAVNEN

1983:2 ind-

iedtes srdst i 1982 et farveringsmrkningsprojekt af den i Silkeborg
Skovdistrikt regiatrerede Sortspattepopulation. Dette projekt er siden
blevet udvidet til at onfatte sant-

lige potentielle Sortsp.ttelokali.teter indenfor prirert Århus Amt,

i alt 13 fugle - kønskvoteninS: 5 hun
- I han. Fugle ringrrket i Silkeborg
Skovdistrikt: ll stk. Fugle ningErket i Rye Nørreskov Skovdistrikt:
2 stk.

l2
soitsPÆ?lE st^flrs

Dl

1984

oerr .rysre

l'

\.-u-

r

5oS--{

t

I

O
O
O
O

(=

p"". ræd ynglesucces
p*, uden ynglesucces
fonrcdet ynglepar
forf,odet par, ned sikkerhed

uden ynglesuccea

( ) uaftlaret problem
. enlig SSP i yngletiden
11 lrahs€ for intensivt
te onråder

o?
sD{.ES^/tG - HOISTE|rl
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3. fase lndledtes den 03.IO.84 og
forventes afsluttet ult. feb eller

prino nilts. Farvekonbinationssystem: z-rings på højre ben og ZMnunnerning på venstre ben. Antal
farveni.ngmrkede Sortspatter ti I
d.d,r 6 - kønskvotering: 3 hun - 3

Antal registrerede hultr.er i
Skovdistrikt

Si Ikebong

Nordskoven: bøg 20
2OO

år.

stk, alle over

Vesterskoven: bøg 15 stk, alle over

ha. Fugle ringmarket i Silkebong
Skovdistrikt: 3. Fugle ringmrket I
Pa.lsgård Skovdistrikt: 2. Fugle
rj.ngmrket i Salten Lsgsø Skovdi.strlkt: I .

Sønderskoven: bøg

Fangat og mrkning af de ',gmle"
Sortsprtter finder udelukkende sted
uden for ætens kurtiserings- og

øatemkoven: b68 5 stk, I bøg 145 år,
a bog 155 år

yngleperiode.

20O

år - nobil.is 6 stk. ca.

lOO

åf

ltt stk, 4 bøg over

l4O år, 4 bog l5O år, a bøg f6O år.
4 bog 165 år

Thorso Bakker: bøg 6

8tk, alle

2OO

år
Undersøgel sesme tode

RegistrerinS af Sortsp.tter foregår
ved en gemengmg af et potentielt
gkovdistrikts bøgebevoksninger over
l3O år. Disse undersoges for evt.
Sortsp.tte-hultraer, som indtegnes
på skovkort og hver enkelt tr.a
relevante data noteres. Hvis hultraer findes, checkes diase jrnligt
i lobet af vi.nterhalvåret for overnattende Sortsp.tter.
Hvis der i namte tidsro

Ialt 62 regiatrerede Sortsp.tte-hultraer.
Antal hultr.er udmejslet I bog over
år: al = 66t.

2OO

Antal hultrær udnejalet i bøg ovcr
l4O år: 2l = 34t (boS 140-165 år)
Antal hultr.er udnejslet I nAletrærr
6 = lCrt (nobilig ca. IOO år)
Af dc i Silk€borg Skovdistrlkt

1984

ikke registrerea hultrrer/Sortaprtter I et
potentlelt skovmråde, udersoges
dette atter - på trods af det negative reaultat - i perioden næts/
apnil, Sortspættens kurtiseringa-

reSlatrcrede 5 SortapttteynSlcpar
havdc I pår udæjalet redehul I
nobj,liE ca. l0O år. I pr genbrugte
forrlge års redehul f bøg l5O år. 3
pr valgte at udnejale redehul I beg
over 2OO år.

Hvis der helier ikke i denne periode

Undersogelsområdet

periode.

registreres evt. nyudmejslede hul.traer eller kurtiserende Sortap.tter,
må det påa?Idende omåde fomodes at
vare "tmt" .for Sortsp.tter.
At det prim.rt er de gamle bøgeafdelinger, der undersoges, skyldes
vorea kendskab vedr. artens forkærlighed for at udnejsle i bøg.
Af smtl.ige registrerede Sortsp.ttehul.truer i Århus - og Vejle Anter en
alle - pånær 6, nobitis ca. LOO år udnejslet i bøg.

skovoråder:

onfatter folgende

Silkeborg Skovdlstrlkt .....
Line ve8terakov ....

Rye Norreskov Skovdlatrikt
Rye Nereakov (SSA) ........
Rye Sonderakov .....

..
..
Salten Lmgsø Skovdistrikt
Palsgård Skovdistrlkt .,....
Omstrup Skov ,.
Bidstrup Skovdistrlkt ,.....
Fussingø Skovdiatrikt .,....
Nygårde Skov
Henatok Skov

IaIt

.

..

...

3765 ha
452 ha
1162 ha
45O ha
53O ha
58 ha

189
3825
5492
412
679
2795

ha
ha
ha
ha

ha
ha

19809 ha
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Sortspattens indvandring og etabIering som ynglefugl j. l,tidtjylland

De

I Silkeborg skovene blev de første
iag,ttagelser af Sortspetter giort
mkring I97O.

Silkeborg vesterskov .
Silkeborg Nordskov ...
Linå Vesterskov ... ,..

I 1979 bl.ev arten forste g,ang fundet
ynglende i skovdiatriktet (Silkeborg
Sonderskov), og dermed forelå det
førate sikre ynglefund af Sortap.tte
i Jylland. I 1981 blev Sortapetter
igen reSlstreret ynglende i distriktet, denne gang med 3 ps. Igen i
1982 og -83 fåndtes arten ynglende.
I -82 ned 3 ynglepæ og i -83 registreredea 4 par ynglende Sortspatter.
I 1984 registreredes 5 ynglepar i
Silkeborg Skovdistrikt.
Antal ynglepår i Silkeborg Skovdistrikt registreret i yngletiden
1979 - l9A4
år

ætal udfløjne
ynglepar

1979
1980

t98l
1982

l9a3

I
?
5
3
4

.......
... . .. .

ru.:
ru.:
ru.:
ru.;
ru.:

2 kuld
I kuld
I kuld
I kuld
I kuld

G€reldinger af de i 1983 farveringænkede redeunSer

silkeborg Nordskov: I hm aflest sep.
1983 fouragerende

i rødgranbevoks-

ning i skovens sydlige del, 5 kn
Nø

for redetr.et.

Skovdistrikt: t hæ
fæget januar 1984 i overnatnj.ngshultræ. Trakretning/længde : øSø,
ll km fra mrkningspunktet.

Rye Nørreskov

Addithus Skov: I han afl.st februæ
1984, da fi:glen kon til overnat-

ning. Trrkretning: S, ll kn fra

mrkningsatedet. Fuglen giorde
salm år yngleforsøg i akoven, dog

?
?
?

uden aucces

?

(min 7

ifla.

obs)

L2

Antal registrerede ynglepæ i andre
skovdistrikter 1984
Linå Veeterskov
Rye Nømegkov (SSA)
Rye Senderskov
Nygårdc Skov
Addlthus Skov
Palsgård Skov

Fusaingø

Rye Sønderskov
nygårde Skov ..

7
4
2
4
4

redeunger

14 + 2 dødfudne

1984

i 1984 ringmærkede ru. er rurket
i følgende skovområder;

Skovdistrikt

par/2 udfl ru

parlz n) dodfparl4 udfl ru
parl4 udfl ru

par,/?

udfl ru

parl? udfl ru
parl? udfl ru

Ringmrkede ru. i 1983 - 1984

Antal ringmrkede ru. i ynglesesonen
1983: 9, kønskvoterlng: 3 hun,/6 hæ
Antal ringnarkede ru. i ynglesesonen
1984: 21., kønskvotering: t hun/12 hån
I alt 30, konakvotering: 12 hm/
l8 han.
De i 1983 ringn.rkede ru. er alle
mrket i Silkeborg Skovdistrikt.

for psret.

Sætlige gemeldte Sortsp.tter er
son tidligere nrnt ringærket i
Silkeborg Skovdistrikt.
De gemeldte hamer gtam€r fra same
kuld, ringnrrket i naj måned i
Silkeborg Ve8terskov. D€t kan derfor
j.kke udelukkea. at de omtalte genældinger kæ vere af sme individ
på grod af kuldets kønskvotering,
idet santlige ru. (ialt 3 puLl.) væ
hamer og alle blev mrket ned en
gron farvering på høJre ben.

Dcn fra Addithus Skov gemeldte hun
starmer fra Silkeborg Nordakov 08
væ eneate hu i et kuld på 3 pull.

Gemeldinger af de i 1984 ring-

Erkede redeunger

Silkeborg Nordskov: I hil filget i
overnatningshultrt den 04. 12'44.
Fuglen blev fæveringmrket

På

hojre ben. Sprtten er ringntrket
am ru. i Rye Sønderskov' mai -84.
Trekretning/lengde: NNv, I km i
luftlinie fra redetrret.

)
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Sortspettens populat ionst.thed/
dynmlk i Silkeborg Skovdistrikt
Artens populationstrthed - etal

individer pr. areaLenhed - forekomer
at vere mere ell.er mindre tilfæIdigt
og beatemt af artens aæon- og årsfluktation (dynmik). Den i et tida-

Enkelte (al Sortsp.tter) ubenyttede
hultr-er blev ligeledes taget i besiddelse og eventuelle andre hulbrugende arten blev fortrcngt.

run/omåde forekomende bestæda-

t thed skonnes at væe afh.ngig af
forskellige faktorer aåaor ynglebcetandens stemelae/atabilitet og
reprcduktionaevne, mrtalitet f .eks.
i. fom af predatlon aant af sprednlng
til/fra de enkelte lndlviders yngle/
ovematnings-lokaliteter/mråder, og
er derfor vanskelig definerbar i
aåflnenh.ng ned Sortspattens endnu

begr.nsede udbredelse i Jylland.

Populati.onsdynamik og konskvotering
L9A2/A3.

lled farveringærknirlgeæ start i okt.
-82, blev nulighederzre for at folge
artens populationsdJmalik og kønskvoterlng vcsentligt forbedret.

I undersegelser foretaget vinterhalvåret 82183 og fren til yngleg.aonens
beF/ndelse i 1983 blev der ikke regl3treret fluktationer i den kendte
bestad. De regiatrerede Sortspatter
havde i perioden derea fåste overmtningstr.er, son de enkelte indivt der va neget 'rtrofæte" nod.
Populationen i Silkeborg Skovdistrikt
bestod i æwte tidsrm af ialt I
Sortsprtter, hvoraf de 6 vil fæveærkede, kønakvotering: 4 hm - 4

han. Fra kurtiseringaperiodena begtndelse i narts -83, opatod son

ventet en stiSning i bestædst theden, idet lkke tldli.gere reglatre-

rede/wrkede Sortap.ttcr beglmdte
at dukke op.i d€ forakellige
distrikter hørende under Silkeborg
Statsskovdistrikt. lagttagelser
viste, at der nellem ap.tterne ind-

byrdea skete visae omrokeringer

med

tiI "vilte" ovematningshultrær, dog uden obs, af tilf.lde,
hvor atridigheder mel.len fuglene
indbyrdes ( intraspecifik konkurrence)
f. eks. i form af konkurrence om
overnatningstræer, blev registrenet.
hensyn

-
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Populationsdynæi.k og kønskvotering
I qA?

/R'

Den i Silkeborg optalte Sortspattebestæd i vintenhalvåret 83/84 viste,

at sætlige registrerede/fæveringkurtiseringsperiodenB begyndelse i næts/
april forblev i de skovmåder, hvor
de enkelte individer i periodens
forløb var blevet ringrrkede. Dog
valgte enkelte individer at udskifte
det af fuglen tidligere benyttede
overnatningstn red et for sprtten
rere attraktivt sovetn (hultræ).
mrkede Sortsprtter fren til

Registrering af overnattende Sort-

spetter viser, at et sortap.ttehul.tr.s benyttelsesgrad stiger son
funktion i tåkt n€d hulantallet.
Sortsp.ttetreer ned flere huller' til
dels æd indbyrdes forbindelse (på
grund af naturlig hulhed), hæ stor
betydnlng for overnattende Sortsprtter. llan kunne ttnke aig' at
Sortspttterne "velger" tEerne på
grud af storre flugtmlighed som
følge af flere udgange.
Sortaprttepopulationena konskvotering i vinterhalvåret 83/8rl: 7 hun -

I - umærkede o: ialt 1, kønskvotering
I hæ.
Antal Sortspatter i ynglesæsonen
1984: ialt 14, kønskvotering 7 hun -

7 han,

Af det smlede registrerede Sortspætter i Silkeborg Skovdistrikt
ynglede 5 par i distriktet, I par i
Rye Nørreskov og I pæ i Linå Vesterskov, hvorfra den wrkede Sortspette
(hm) stmede.
vurderet bestandsstørrelse for Silkeborg Skovdistrikt p.t.:

Sortspatter.

L7 -

2Q

Vurderet bestandsstørrelse for Århus/
4O - 60 Sortspatter.

vejle Amter p.t.:

Vurderet bestandsstørrelse for Jylland
p.t.; 40 - 70 Sortspatter.
Jeg vil endnu engilg opfordre alle,
som ser/hører Sortspetter til at
kontakte undertegnede. Husk at se
efter farvering på fuglens højre
ben.

I he.

ned venl.ig hilsen

Udsklftninger i populationen fra okt.

-42 til ynglesrsonen -83 i Silkeborg
Skovdiatrikt:

Nattergalevej

Antal registrerede SortsP.tter: farveErkede 6 - wrkede 6: ialt 12,
konakvoterlng 5 hun - 7 hm.

tlf:

Foravundne

Bo Ryge Sørensen
6

8600 Silkeborg
O6-812573

Sortsprtter: farvenarkede

3 - wrkede l: ialt 4, konakvotering

Ihu-3hæ.

Antal Sortspatter i ynglesæsonen 1984:
lalt I, kønakvotering 4 hun - tl hæ.
Udskiftninger i populationen fra
ynglesrsonen -83 til ynglesæsonen
-84 i SilkeborS Skovdistrikt:

Antal registrerede Sortspatter:
fffvemrkede l4 - unærkede l.: ialt
15, kønskvotering 7 hun - 8 hæ.
Forsvundne

Sortsp.tter: farvenerkede

Bemerk ogaå

forfatterens fore-

drag om Sortsp.tten tirsdag den
12. marts på Viborgvej 29, kI.
19.30 og Sortspatte-turen søndag
den 24, marts til Silkeborg
Nordskov. Se nærmere r "Kalenderen" og i FIJCLE.
ned

.
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Historren ch en juv. Sortspættes
længere alyvetur
Ringmærket den 12. maj 1984 j. Forst
Lindeuitt sm redeunge i et kuld på
3 , af Has Chf j. stensen og Knud

Biilov-Nielsen. Helgolæd-ring på

hojre ben. Forst Lindeuitt er beliggende ca. 15 kn SV for Flenabug
i Sydslesvig.

8-5266965

Genfæget den Il. decenber I9B4 i
Silkebong østerskov af Bo og Stig

Ryge Sørensen, Sortspættegruppen,

Silkeborg. Forsynet ned farveri.ngs_
kombination på venstre ben: grøn_

hvid.

Hvis fuglen er fløjet den direkte
vej (8.NNØ nåIt med 36O konpas), er

den fløjet

rekord.

t62 km, hvilket er DK_
gæle rekord blev sat i

Den

L977 på Sjallild,

hvor en Sortspette
SSV for nerk-

blev fundet død 65 kn

ningspunktet.

a.rL.ll

.

-

5Dfå

LitteratE-reseæch ha givet det
foreløbige resultat, at kun g ædre
ringErkede Sortspatter i Europa
bevisligt er fløjet fra et Land til
et ædet. |led dette lO. tilfalde er
Damrk inpliceret i 4 gemeldinger
af udenLedske Sortspetter.
Beregninger har vist, at ungen forlod
reden i Lindeuitt den 28. maj 198!.
Hvilken rute, fuglen på sin vej til

Silkeborg Skovdistrikt har fulgt,
vides ikke. I Silkeborg stætede hi_

storien n€d en',nystisk" Sortspættehun (Btålring på nodsat ben af forventet) i Knageme i Siikeborg Veater_
skov i stæten af oktober 84. I
stæten af novenber forsvandt den
j.nidlertid sporløst derfra. En lige
så "nystisk,, Sortspatte dukkede en
måned senere op i Silkeborg østerskov.
ca. 5 kn øst derfra. Vi har grund til
at forode, at det er den sane fugl .
Dette eksempel. e!. et lrlle fingerpeS
m, hvorfra de jyske Sortspætter
kmer.

t8

ANMELDELSE
DANSKE VADEFUCLESTEMI.IER

teksthafte, af Lorenz
Ferdinild, dr. scient, fornand for
Dæsk Ornitologisk Forening. Fås hog
boghildleren eller direkte fra DOFSaIg, vesterbrogade l4O, 1620 Kbh. V,
tlf: ol. - 24 92 20. Pria: kr. 69,-.

Kassettebånd og

dette kæaettebånd er aillet
atemer fra i alt 30 vadefuglearter,
sm alle tr.ffea regelæsalgt i
Darrmk, enten son ynglefugle eller
på trak. For de fleate arters vedkodnende er der nedtaget både stemer
fra ynglepladserne og trækkald. For
en del ilter, som ikke yngler i
Damark er yngleoptagelserne fra
På

Nordskandinavien. På båndet gennengås
hver af de 30 arter ned I-2 min. pr.
art, dog er der kun blevet plads til

6 sekunder til vor nindste vadefugleaft, Dv.rgrylen. Hver æt ånnonceres
forud for stemen. Også de lidt
sj.ldnere arter, Kerl.øber og Odinshile er nedtaget, nen Krwnabbet Ryle
nangler. De sidste lO ninutter af
båndet er fra bledede vadefuglekor,
hvor |m ks ove sig. Jeg er ikke
*rligt begejstret for dette afanit'

nen de enkelte vadefugleårter er
gengivet s.rdeles rent og klart.

Det redfolgende teksth.fte (24 sider)
gi,ver føret nogle almene oplysninger

m vadefuglenes stemer. Da der
h.ftet er ædtaget lyddiagrilner

i.

( sonogrmer ) af hver vadefugl , er
der også indledningsvis givet en

mtale af, hvordan m fortolken
di.sse. ued lidt ovelse kan sonogrffier vare sardeles vudi fulde ' 08,
de vinder efterhånden indpas også i
felthåndbøg€r.

Derefter følger en beskrivelse af
hver art. Der anSives her om æten
Jmglcr i Dannilk og gives en beskriveLse af de enkelte kald. Efter

sonogræt med til.hørende komentar€r givea detalierede oplysninger on
Iydoptagelserne, herunder tid og
sted for optaSelserne smt angivelse
af evt. andre fuglestemer, son kil
hores på båndet.

vadefugte, aon hos andre fugle'
er stemerne a.rdeles gode feltkendetegn. Under trtkket ses fuglene ofte
kun i glimt, og her er tr.kkaldene
s.rdelea nyttiSe at kende, da de oftc
høres på lang afstand. Herued kæ de
arter, sotr ellere ligner hinanden'
let skelnes, f.eks. Stor og Lill.e
Hos

Pr.atekrave, Drergryle og Temincks-

rtIe.

"Dilske vadefuglestemer" vil vare
en k.rkmen hjclp for alle, der
interesserer sig for vadefugle.
Jens Eriksen
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Sm å obs
HVIDSISKEN

(Acæthia hornemænr

)

det er mege ornrtologer bekendt,
er der i deme vinter rnvasion af
Gråsisken. TidliSere års invasioner
ha viat, at disse Gråsisken-flokke
kil indeholde et enkel.t eller nogle
få Hvidsisken.
Som

Den

19. jiluæ havde vi det held at

observere 2 Hvidsj.skener på reget
nart hold (uder 2 n) fouragerende i

nogle lave elletr.er eller for det
neste på jorden uder trzerne. Disse
elletrær står ganske ær op til en
mse og hæ cn hrjde på ca. 4 - 5 n.

Fuglene fourageredc på stedet hele
dagen og væ ikke i fol.geskab med
andre fugle (Gråsisken).

adskilte sig fra Gråsisken på
fl.ere punkter. Helhedsindtrykket væ
en meget Iys fugl. hvor iger hovedet
var lyst. Ryggen var grå- og hvidstribet, og der vil 2 æget nukæte
Fuglene

hvide vingebånd. Undereiden var
namest rent hvid æd gmske få
kropsatriber. Ovcrgrqcn, am skulle
vare eneste sikrc kendctegn, var

ustribet hvid, son dog kun kunne aea.
når fuglen fløj (son Kvakerfinke).
Pandeissen væ rod son hos Gråsisken,
men syntes at strakke sig lengere
bagud (forbi øjet) end hos Gråslsken,
Fuglene forlod fourageringsstedet
nidt på eftemiddagen og blev ikke
set i daSene efter.
Det er fomdentlig sj.ldent,
at
Hvid6iaken aes under aå ideelle for-

hold, am til.f.ldet

væ her,

men

hold et godt øJe md de nange GrÅsisken-flokke - der ka vile Hvidsiaken lnellem.
Der heraker en del fonirring om.
hvorvidt Hvidaiaken er en aelvstadlg æt. Lange regner den for en
underart af Gråsisken (Acanthis
flma).
De aeneste britlake undersøgelaer hil dog givet det reaultat,
at cråsisken (Redpoll) og Hvidsisken
(Arctic Redpoll) er to forskellige
arter.
Hanne og Jena Eriksen

Ole GyllingJørgensen

Han fanger

ingen )ugler<
han har også
konto i
Handelsbanken

***il,P,FTJSBANKEN

@

20
o

OPRAB
nÅcsn

I

ladende rkke så udtalt (aOO reder i
nordlige del og ca. 5lO reden i

den
den

Ånnus oc ounctt

sydllge del af

konmunen).

Opfordring

Af Henning Ettrup
Rågekolonier er nemne at kende.
Koloniens reder ses på stor afstand
i toppen af høje løvtraer i vinterog forårsmånederne, hvor traerne
står uden løv.

Allerede i jæuar-februar indfinder
de første gmle råger aig i kolonierne. Men først frå marts nåned
tagea de i egentlig besiddelse,
hvorefter fuglene opholder 6ig
stationert i området reaten af

yngleseeonen. Fodesøgningen foregår
i yngLeperioden altid i middelbæ
ærhed af kolonien.

Registreringen af Rågekolonier i et
for een ukendt onråde foretages derfor lettest i april nåned, hvor fødesøgningsaktiviteten er ator og tr?erne
endnu er bladløse. Tr.ffea nemlig de
sorte metalskinnende fugle på grasnarker eller spirede kormæker' kan
man med

registrerlng og opt?lling af kolonierne i 1985 skal
danne grmdlag for en bedre rurdering
af Fågebestadesn størelse og fordeling i komuen .
En nøjagti.gere

Hvis du hæ oplysninger on kolonier
(eller enkelt-reder), sm ikke er

i denne ætikel' eller ha.r lyst
til at deltage i optallingen, oPfordres du til at kontakte forfatteren, Også iagttagelser og
optællinger frå tidligere år har stor
næwrt

interesse.

Adresse: Trygsvei 5
8230 Abyhøj
Tlf:

06-154756

stor sandsynlighed vere

si.kker på, at der indenfor en radius
af 1. kn er en beboet Rågekoloni.
Regj.streringen

lled ovenn.nte i baghovedet begav
jeg mig den 26. og 27. aPril 1984
io-artånture rudl i Århue komune.

området væ i forveien inddelt i e
grcft net, således at hele konmunen
red rimelig sikkerhed kume dakkes
på de to ture.

Foreløbigt r€sul.tat
Turene resulterede

i, at der blev

fundet 10 kolonier indenfor komnunens
granaer (se figur). Antallet af reder
er forsigtigt opgiort og fremgår af
tabellen,
Som

det ses af figuren, er der

en

skav fordeling af kolonier I komnunen.
Der er kun 2 i den nordlige del
(Silkeborgvej er valgt son skilleIinie), nens der er I i den sydlige

del. Hvia nm i stedet benytter antallet af reder son mål for fordelingen, eå er skrvheden tllsyne-

Rågekolonier i Århus

kommune.

2l

Nr.

I

Lokal i

tet

Hjortshøj Iund
Kastrup Skov

Stavtrup

3
4
5
6

Skov ved motorveJen
Skov ved De Tre Broer

7

Tingskov

I

'rTmdergård Skov"
"Hinnedrup Skov,,

9

lo

Skov

"Grønløkke Skov"

"Tulstrup

Antal reder

Ki lde

loo

Denne
Denne

300
90
34

Jilniche

Jæniche

1984
1984
1984

Jilniche
Denne optalling <ig
Iokalrapport Ig82
Denne optalling og
lokåIrapport 1982
Denne optalling
Denne optelling
Deme opt.Lling

I70

ca.80

Skov,,

optælling
optæIling

4
95
35

Antallet af reder i de enkelte kolonier. Nwene henviaer til

figuren.

Litteratur: Janniche, A.. 1984: Rågen (corvus frugiregus) ved Brabrmd sø.
3:9.

4i'

'

'-'.' r-lr', -

søravnen
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Ekskursions referater
PINDS MøLLE

Arrilgenentet blev gennemført på
trods af, at der kun var I deltager - nen det er nu mere moraomt,
når flere er red.

Eiteråret havde hidtil sparet os for
nattefrost, og skoven bar endnu en
stor del af sit løv i efterårsfarver.
Skoven var vist snukkere i år. end
den plejer at vare, men det blev
yderl.igere foratærket af en skarp,
S/lden morSensol. Det væ en meget
smuk tur,

Vejret havde nåske noget af slryIden.
l{orgenen startede ned ret tct tåge.

Der væ derinod lidt langt rellen
fuglene, og når de endelig, viste sig,

DAL

23, september I984

l{en son den lettede op ad dagen
akimede solen snukt, inden det j.gen
skiftede med temperaturfald og b]ast.

Vi så et stort ætal fuglearter og
åratiden tro, væ der på et vist
tidapunkt et kraftigt fugletræk af
Lærker, Engpibere og finker sp, hvorinellen der hørters Kvakerfi.nker.
Viber og Hjejler trak også, mens d€t
væ Bvarere at wrdere om tlusvågerne
var lokale eller tr.kkende.
Det vil synd, der ikke kon flere ...,

tigil

var det vilskeligt

at holde smling

på deltagerne, så alle fik et glint.
Det væ en hyggelig tur, hvor snakken
gik, og stemningen væ god, da vi
holdt madpakkehvil ved KoLlens litølle.
Der blev bI.a. set Bjergvipstjert,
Lille Lappedykker, Hjejler, Karnebider, godt 10 lihrsvåger og 3OO - aOO
Grønsiskener ialt.
Tak for turen

Eigil

Thonasen

Thonaaen
PINDS iløLLE DAL

PINDS MøLLE

DAL,/JEKSENDALEN

28. oktober

1984

25. novenber

Tuen atætede beklageligvis lidt
kaotisk, for det havde viat sig, at
buslinie 59 havde endret fartpl,an,
og at vor amoncering heraf var
fejlagtig. llan vil ikke frenover
krme kome fra Århus rutebilatation
ned Iinie 59 kl. O8.0O og være ved
Pinda Mølle cafeteria kl. O8.45. Jeg
påtager mig skylden for den forkerte
infomation og beder den, der blev
net, om forladelse.
På rutebilstationen stod 4 forvirrede
peraoner, son fik biltnansport i
stedet. 59'erens rute blev gennemkørt

mdervejs til Pinds Molle, nen der
var tilsyneladende ikke andre fortabte at bjerge, 2 havde fundet vej
via linie 15 til Kolt - også de fik
delvia kørelejlighed. Da alle efterhånden var smlet - endda til tiden
- bestod ekakursi.onen af ikke nindre
en 17 deltagere, og det er nesten
for mange at lede i en skov. Heldigvia var Hanne og Jens Eriksen iblandt
08 de ydede en fortrinlig bistild.

1984

også deme ekskursion stætede med
at udersøge linie 59's holdeplads
for mulige vildfarne/-Iedte ornitoIoger (ee ref. 28/LO -84). Der var
ingen, ren kl. O9.OO ækon en bil
ned 2 potentielle deltagere, og
traveturen kl'me beg)mde.

Vi valgte en kort tu og vill,e satse
på åens attraktioner. Det nilde
efterår varede ved, og det bevirkede,
at ingen VmdstTe endnu væ statioEre eller talrige. De snød os. Derimod sås en Bjergvipstjert wder fine
betlnSelser, og vi hørte Isfuglen
f lere gege, mend det havde været

ulig sjovere at se

den.

Det vd bygevejr og blæst., dvs halv-

surt, men fuglene koD af og til tæt
på, og de ville gerne røre vingerne.
Vi så bl.a. Musvåge 4, Spurvehøg 2,
Sjagger 2OO, Vindrossel lO0, Grønsisken 70, og en del mejsearter.

Eigil

Thomasen
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KYSING FJORD

KYSING F,IORD

9.

13. jeuar

december 1984

.lulenånedens Kysing-tur foregik på
en blæsende, solrig rcrgen.

1985

Pibemd, Taffeland, Troldæd, Hvinand
smt Stor og Toppet Skallesluger. Det
milde veJr gav usadvælige forekonater af vadefugle. Store flokke
af HjeJle, vel onkring 4OO i alt.
sås overflyvende. Desuden vfbe (2OO)

Årets forste ekskursion til Kysing
Fjord havde dårlig tilslutning, idet
ku 2 interesaerede var mødt. Som
al.Ie husker, væ vejret barskt p.g.a.
den strenge vinter, men fuglen.asigt
fortrød vist ingen af deltagerne.
Fuglene var smlet i en våge nar
sluseme. hvor der fra nart hold
kmne isgttages alle 3 skalleslugerarter samt en enkelt Sangsvile og
ffige avme- og dykrnder. turen
blev afsluttet ned en tur på Kyaing
n s, hvor vi fik lejlighed til at se
Sortgrå Ryle på få neters afstand.
Denne vintervadefugl kan normalt kun
ses ved Vestjyllæd8 havne og høfder
og.er derfor en yderst sjelden gast
i Arhus Ant. Endelig bør nævnea nege

hurtig spadserertur ud rcd Nesset
Snespurv (4).

heruder specielt 6 Bjergander.

f?ffe end l1
Lille Lappedykker. Der væ Sodt med
.nder i fjorden, bl.a. Krikand,

ved havnen sås rkke

og Rødben (2). Lmgs diget hørtes
fra en forbiflyvende fugl en trille,
som nindede lidt m Gulspurv. En
af turdeltagerne, Jørgen Terp Laursen,
væ dog ikke i tvivl on, at det
drejede aig on en Laplandsvarllng!
Ved kroen hørtee Gråsisken og en
gav

rastende Skalleslugere og dykander.

Ole Gylling-Jorgensen
Jens Eriksen

TRYKSAGER?
Spørg først

alkenTF|YK
ALKENVEJ 81

ATTEN
8660 SKANOERBORG

TELEFON
(06) 57 72 26

2l

Kommende ture
snusø

t

pÅsxgn

4. - 8. april

VESTJYLIåNDSTUR

21. april

1985

tur vil vl koncentrere os
om Nordsilso og Staws Fjord. Hvis
vejret er til det, viJ' vi se På
fugletrækket' hvor vi har Sode
nuligheder for at iagttage et Pant
trak af rov- og havfugle. Elleia vil
vl se på de månge vade- og mdefugle
ved Stavns Fjord. [ulighed for bl.a.
På derne

lhortegAg, llusvåge, Fjeldvåge'
Spurvehøg, Skovaneppe,

LiIIe Kobber-

sneppe. Tejst og Spattet S.I.

Overnatning foregår på Canping Klit-

gård, og transporten rudt På øen
sker på cykel.
llødested: Hov Havn torsdag den 4.
apri!. kI. 08.35.

HJenkmst: til

Hov rnandag den 8.

april kI. II.40.

Turens pris bliver ca. 25O kr afhEngiA

af deltagerantallet (ftrge

+

ovematni.ng). Hvis du er interesseret
i at deltage i f.llæ apianing' be-

tåles yderligere 2oO kr. Pengene indsattes på giro ? La 83 13 (ø8F' Postbox 169, SloO Århus C) efter forudgående tilnelding til Per Hemiksen
(tlf: 06-1,44936) senest den 17.
nårts.
Lcdere: Per Henriksen, Allæ Janniche
og Leif Brauer,

Turen arregeres i et smæbejde
DOF og øBF.

reIIen

1985

Vi vil i år gentage turen til Vestjylland fon atter at opleve Urfuglene
spille på vind Hcde og ae de tusinduie af g:s raste På deres vej nordPå'
Sm n.mt vil førate måI På turen
vere Vind Hede, hvor vi På deme års-

tid kan vtre aikre På at oPleve de
efterhånden tt€g€t si.ldne fugle Urfwle. Herfra kører vi til vest
Stådil Fiord. der nornlt huser et

heruder specielt de
Gas' der sidste år
havde fået felgeskab af 2 Snegas'
Endvitlere vi.l der vare god nulighed
for nogle få Bli6gas. Endelig var vi
sidste år begmatiget af synet af en
Trane. son dog Iangt fra er årlig På
denne lokalitet, ren der vil altid
v:re m), ighed for overraskelser '
rigt fwteliv.

mange XårtnaUUede

Herefter kører vi nordPå oP lægs
Bøvling Klit med god chance for rovfugle og Knortegæ (Iysbugede). vi
vil gere et stop i ThoEminde Ham'
der har rY for nEnge spadende ting'
Sidste år bod b1.å. På Aln' Kiove og
DErgterne.
Turens sidste t|åI erHsboøre Tæge'
hvor vadefuglene og rovfuglene vil
Er€ r.eprasenteret i stort anta]' ' I

1984 nåede vi ca. 8O arter' hvilket
vi sikkert uden besvar vil kume forvente i år.
Husk

!ådpakke, drikkevarer og På-

kltkring efter veirforholdene.

Turen stårter fra busholdep!'adsen ved
t{usikhuset kl. 04.OO' og vi regner
ned at v.re hieilie ca. kl. 18.00'
Turens pris er kr. l40,OO' son indbetales på girc 5 51 09 6l senest den

l. april

1965.

Yderligere oplysning€r vil kunne indhenies hos lederne:

Torben

Bøgeskov

tlf:

06-948960

Ole C:t1tin8-Jorgensen tIf : 06-932206

25

tilmel.ding sker ved at indbetale
turens pris, kr. 160,- På giro nr.

SøNDEfi.l YLLANL

Sondag, den

5 5I 09 61, DOF-Århus, viborgvej 29'
C. senest den 2O. maj.
Mærk venligst talonen I'Sønderiyllædstur". Husk nad og drikkevarer smt
pas (der bliver sikkert tid til at

9. .1,trr i985

SOOO Århus

vil !i besøge nogle
af de bedste !-ugl.elokaliteter t

På deme bustur

Sønderjylland. Den nøjagtige rute

stmdse ved en grænsekiosk).

vil først blrve besluttet uniddelbæt før afgilg' idet vi vil alliere
os ned nogle lokale ornj.tologer for
at indhente helt friske oplysninger.
I Iøbet af natten køres ned gemem
Jyllæd, og vi stadser et egnet
sted og lytter efter l{atravn. Vi
regner desuden ned at besøge Limet
Skov (Rødtoppet Fuglekonge' Korttået Tr.løber, K.mebider, Pircl.

Ledere: Ole Gylling-Jørgensen
tlf: 06 - 93 22 06
Jens Erikaen
tlf: OO - 13 98 9l

Ravn, Gronsp.tte) og Vidåen
(Plettet Rørvagtel, Greshoppesmger'
Kærsæger, Hedehog, Rorhog, Sort-

terne, Rørdru).
For at få nogle af de nataktive fugle
ned starter turen kl . OO. OO fra b.Gholdepladsen ved ltusikhuset i Århus
natten nellem lørdag og søndag. Er

der deltagere nordfra kæ bussen efter
forudgående aftale æd en af I'ederne
evt. starte en halv tiæ tj.dligere
fra Randers. Turen afsluttes ud På

eftemiddagen.
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KALENDER

MARTS

Søndag O3.o3.85
Tirsdag

Salten Langsø, Ry stati.on kl. 9.0O

Mossø og

O5.O3.85 "Åbent Hus" på Vibongvej 29, kI. l9.OO -

2I.OO

Søndag 1O.O3.85 Kysing Fjord, Norsninde Kro, kl. 9.@
Tirsdag

foredrag af Bo Ryge Sørensen,
12.03.85 "sortspetten i ilidtjyllild",
Viborgvej 29. kl. 19.30, se side ll

Søndag 17.03.85 Brabræd Sø, fugletårnet, kl.
Tiradag

IO.OO

19.03.85 "Yngleforhold hos rovfugler', foredrag af Svend ItløIler Jensen,
Viborgvej 29, kl. 19.30

Sandag 24.03,85 Pinda ltølle og Jeksendalen, Pinds ltølle Krc, kl.

9.OO

Søndag 24.03.85 Sortspættetur til

SiLkeborg Nordskov. Silkeborg Seninuius
Øvelsesskoles P-Plads kI. 9,30 (vest for Lille Sø)

Onsdag 27.03.85 "Rovfugletrak" foredrag af Bjæne Bertel., Naturhistorisk
kr. 19.30

l,luseun,

Lørda8 3O.O3.85 ) Forårstræk ved Moesgård Strand, ornitolog ved ishuset
Søndag 31.03.85J nele dagen
Sondag 31.03.85 lio6sø og Salten Langsø, Ry station kl.

9.OO

APRIL
Tirsdag

O2.O4.85 "Åbent Hus" på Viborgvej 29, kl. l9.OO -

Påsken O4-O8.O4.E5 Samsø, ae

side

2l.OO

24

Lørda8, 13.O4.s5) Forårstræk ved xoesSård Strmd, ornitolog ved ishuset
Søndag f4.04.85J hele dagen
Sondag

Id.O4.85 Fornæs, l-dagstur i bil

Sondag

14.Od,85 Kysing Fjord,

Nonsni.nde

Kro, kl.

9-oO

TirsdaS 16.04.85 "Fugle på Anholt" foredrag af Heming Ettrup, Viborgvej 29, kI. 19.30
Søndag 21.04.85 Vestjyllmd - l-dagatur i bus, afgæg trluikhuset kt. O4.OO, se side 24
OnsdaS 24.04,85 "?ipperne', foredrag af Jens Gregersen, tlaturhistoriak tluseun. kl. 19.3O
Sondag 28.04,85 Pinds ttølle og Jekaendalen, pinds iløIle Krc, kl.

9.OO

MAJ
Søndag 05.05.65
Tirsdag

Mossø og

Salten Langsø, Ry station kl.

9.OO

O7.O5.85 "Åbent Hus" på Viborgvej 29, kl. l9.OO -

Søndag I2.O5.85 Kysing Fjord, Norsminde Kro, kl.

2l.OO

9.OO

Pinsen 2a-27.O5.85 Møn - oplysninger hos Torben Bøgeskov (se adresseli.sten)

JUNI
$øndag O2.O6,a5 "Fuglenes Dag" - Se nærnere i
Flere ekskunsioner

FUGLE

og i dagspressen.

Søndåg 09.06.85 Sonderjyllæd - l-dagstur i bus, afgang Iusikhuaet kl.
ae side 25.

OO.OO,
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Kontaktpersoner

ADRESSER
Bestyrelsen

FREDI{INGSUDVALGET

HennlnS

Niels Aagåad, Heibcrgsgade ?7, 3.tv
sooo Århus c, Tlf: t2 al 5l

Ettrup. S. b.ttyr.13.n

LOKAIIT€TSRECISTRERIIIGEII

vlborav.J ?9, EooO llhls c
IlEDLEXSREGISTSEFII{GEI{

Torben Bogestov,

(adre6se.ndtinger)

Ejornkdvej 26,

A.7I Sabro. Tlf: 94 a9 60

Lars P. Johån8son, Icjlgaal. 92
Årrt"s C. TIf: l3 38 6l

eOOo

Jens Eriksen, Holae. orachhansv€j
SOOo Arhus C. Tlf: 13 9a 9r

RAPPORTCNUPPEN

5

Niels aagaard.

Se beBtyrclsen

REDEKASSgGRUPPEN

Ettrupt Trygsvej 5,
Abyhøj. TIf: l5 4? 56
Hcnnlng

Pc. Delphin, KeldbJe.evej

8230

4472 Sporup-

12

Tlf: 96 84 79

RINGII.RrcRGRU?PEIT

ole Gyllina-JoraeBen, Eghov.dvej
a3ao ltålllng. Tlf: 93 22 Oo

orrc He.dorff, v.at.fbr€gad€ 2!
eooo Årtrug c. Tlf: 19 15 63

32

ROW1,GLEGNUPPEN

Per H€n.ik6en, Sond.rvåneen 31,
E26O Viby J. Tlf: l! A9 36

01. Eriner, Schlcppcstcllaaad"
c. Tlf: 13 47 35

svend tøIl€. Jcnsen, Holnerundsvej 29
sorten, e3€? fliBerup. Tlf: 96 65 03

Lise Løchte, EngdetgveJ 6l b,
B.ab.ånd, Tlf: 26 39 19

a22O

Lis Helles Oles.n, lioesaå.d AIle
iå.slet. rlr'. 27 45 9a

A32O

SIDSTE: Opråb!

17

aooo Århus

suÅFucLEcRUPPEN

Soren skriver, xarstrandsSåd. 3
sooo Å.hus c. Tlf: 13 l? 9l
SøRA!1{EN

Jens Erikscn. 5e b.stYrelden
U
7

CDOilSAFDE LI IIGEII

Kin Stubbe, l(6r€n8v€j r9,8220
B.abrand. Trf: 2s 2a 5A

!

lode on: Fe.ake enae - hen hvor li.ge
?9. håj t985, t{at!.historisk r.tuseum, k}. 19.30.
Ioredragsbolde.: !is Ravrs ted-Lårsen .
Følgcs op af cykl.tur B.ab.and Sr-rundt den !. juni kl. l9_OO.
røde6t€d: hvo. B.ab.ånd sti€n k.yd6€. Vtby RinaveJ.

at.th

Altid tæt pa med en kvalitets
kild<ert.

^@ffi

ADLEBBLICK

. Komoakt
. Letvægtskonstruktion
. BaK.4 kvaliletsprismei
. Knivskarpt syn helt ud lil kanten
. Velegnet til brillebærsre
. Fås også med gummiarmering
:

åii!ii"å'f i,

*' 1

524.'

. Den kendte tyske kvalitets
kikkert
. Ulrolig lav pris i forhold til ydegvne
F.eks. 10 x 50

1649.-

^,

.

.
.
.

.

Kendt iapansk topkvalitel
Helstøbt letvægtshus
BaK'4 kvalitetsprismer
Lysstærk
Høj opløsningsevne

5:!"d -,1991.loxso.....Kr

22911.'

. BaK-4 kvalitetsprismer
. Helstøbt letvægtshus
. Velegnet til brillebærere
.6 torsk€llige

lf::l::i:12M.-

DE4 OPTIKERE

Paludan
Jessen9 Lindberg Nisted
12
Clemensslfæd€

rn.12 07 23

SOOO

Århus

C.

Frederiksgade 2
Trt. 125566
SOOO Århus C.

Ryesgade

96
8ooo Århus C.
Tl1. 13 59

Clemenslorv
Tlt. 12 09 44

8oo0 Århus

15

c.

