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lologlal For.nlng

ci en landsfoEnlns for fwlehncd
te.cascrcde og nrgl€be.kytt.I.!
åfd€tlruc. over hel€ landet. FoF_
.nlngcn !!' Btlftct I 1906.

SOnAVNEN

13. å.eang,

I9A5

nr.

DOr

Fo.eningenB fortiåf c. at frtD!
k€n&kab€t tll og int r..6€n fo.
firal. oa at vi.ke ttl boskytt€b.
fø!.st og frerrnlat af den dansk. fualefåua. Dette fornål soae€ f.em€t
bludt ddet ved atnold.l8e af hod..
oa .klkursioner oa ud8lv€l3e åf ct
tlds8krift
og andæ publ.lkåtioner
aant v.d alb€lde fo. at fo.bedre
nral€n.6 livsvtrkår.

Inat!.ld€lsc 6ker eed hcnvcnd€Isc
hovcalkontor cllc.
tllfoicnlna.ns
v.al lndb.tqllng åf kontlnaentct på
alr.konto 7 OO 08 39, DOF, vætcFbr.o8ådc 1.0, 1640 Xobanhåvn v, tlf.
( Or ) 31 8l 06, Det o.{ln..c kontlr}acnt e. 160 kr. pr. år, 95 \ir. for
Jtmlor cdre n.r ( lDdcr I8 år ) oa
pensloni3tcr (over 67 år') oa so kr'for ckst.aordiure nedlemer ( rcdtåa€. ikke forenlngens publikationei
æn kån dcrhae 1 nøde. oa ekak|lsillcd

l€merne nodtå8.! gråtl8

J€na

E.iben {$sv.l

FIM Bcrt.tsrn

|låralt Elb.k
Svend

olle.

Jensen
JeDseb

R.nskrilnine

L.!/-{ut

Fini ae.telsen

dA

Etbek Jensen

EI!
Teaningel
Jens creAersen

Dan8k

Ornltoloaisk Forenj.ngs Tidaakrift
(2-a h.fter pr. å!), og bladet Fugr€
(5 hrftcr Dr- å!), hvorl h.ddel.I8e.
on roder oa ek8kuBioner br1.9.3.

rlarglt elbek

. t, 9, i?, la
s i !, l(r,

Jensen

.9 t.t:

Lokårafdeling.n i lrhus art står
for de iokåle a..ång.n.nte..At1€ DOF
n€drenn.r kån f.it
d.ltåae i åtdeIinaens noder og €kskut'€io.er.

tÆkarafd€lingei. udgiv€r 0g6å bIa-

it ganAc årLigt i .t
oplag på 900 eksemplar'€.- 8låd.t
Bend.s qratis til årle DoF-medlenner
i lrhus åFt, ettlemer udenfor antct
kan tcan€ ebonnenent på bladet. Det
kost.r ao kr, or. :lr.
AIIe henv.ndelser sker tri rokal'
åfdertngens ld.esae: D5n€L Omitole
gisk Fo..ning / Århus Aftt, viborsvej
29,
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LEDER
DER ER NOCLE EODE OG NOGLE DÅRL1GE NYHEDER

Først de gode:

aktive ornitologer i Raders-onrådet hæ stætet en lokal. gruppe, s@
ærangerer møder og ekskursioner lokalt. Der hæ længe været kritik af, at hele
DoF's lokarafdeling for Århus ant væ saret i Århus by, således at DOF-nedremer
ude i mtet, f.eks. i Silkeborg, Randers og Grenå havde meget lidt glæde af
rokalafdelingens ærang€nenter. l,len jeg trcr, at den eneste mulighed for at få

En gruppe

stablet noget varigt på benene, eF netop et initiativ, son Randers-folkene har
taget, På de næste slder prasenterer gruppen sig selv. De ønskes aLt.nuligt
held. Er der andre lokalgrupper, son går ned lignende ideer??

Og

så de dårlige:

Der har i den senere tid vist sig en vigende inteiesse for lokalafdelingens
ekskursioner til de nere fjerntliggende fuglesteder. Sål.edes hæ de sidste ps
ekskursioner givet et - onend ikke katåstrofaLt uderskud - så dog et uderskud.
Er turene for dyre? Er ekskursionsmålene for ofte de same år for årl tied
foreningens strme budget er det uholdbæt med en for ).av tilslutning på
ekskursionerne. Dea forsøges nu ned et specialtiibud, nemlig en en-dags bustur.
til Skagen I. septenber for ku 85 kr. TEen er treskrevet ædetsteds her i
bladet. Vi håber, at d6t nåske kæ give bonus, men bussen skal fyldes helt,
hvis økononien skal holde - så mød op.
,

{--v_!r\<i

eris

F;rr kser

I
RANDERS GRUPPEN
Det var med nogen apading' at lokalgruppen Randem, den 19. februar kl.
19.30 holdt sit førate møde. At
intereaaen vs stor, fmdt vi ud af,

RAilDENS GRUPPEII

HV-E[

-

HVAD

-

t{\foRFOR??

vi, nog,lc fugl.evemer, son har truffet
hinandcn g€m€n FOF aftenakolens
fuglehold, vlll.e Seme have fat i
andre nrgleinterea6erede. Vi skaffede gennen DOF en nedlensfortegnelEe
for Randcra-orirådet, og sendte førat

i febM et brev til. aariltllge medlemer, hvor vi indkaldte til nøde'
tirsdåg den 19. febrw (se referat).

vl vil gcrne lave nøder - foredrag ekskursimcr og sanle folk onkring
apecielle interesser. I det hele
taget vil vi gerne se noget mere til
firglefolket i Renders-omådet.
vi ingen penge har j. gruppen' og
derfor ild(e kan sende besked til
folk, hver gang vi har et ilrmgenent,
beder vi jer on selv at kigge i Søramen og i Fugle.

Da

Enhver henvendelse

g

nppen

km ske til:

til

då vi nåtte hente atole fra adre

lokaler og fra gmgene.

Efter en træs snak on lokåISruppens
frentid tog vi en tur tll LaPIand
(via Jeng Eriksens (Århus afdeling)
Lysbilleder).
Da næ eå havde slukket tørsten og
hvilt øjnene, viste Jens sine IYSbilleder fra Gmbia.

Kl. 2L3O aluttede vi og konstaterede
ned glade, at der var 54 mødt oP.
ClaE Elkjar
Randers

fl,R

Randera-

LANGS RANDERS F.IORD

18. auguat

H. J. Slengerik Hansen tlf 42 77

76

Hogens Lykkegår{

-

43Il2l

John RasrEsen

-

436064

Claus ElRi.r

-

414595

1985

Afgang fra Kulturnuset kI. O9.3O
Afgang fra Kobo€nderr I
Sødnngholm

kl.

IO.OO

Privat biler,
l,eder: AI-tæ Jffiiche

HYGGTJAFTEN

IO. saptenber igaii Kt. 19.3c
Kulturhuset.
Tag Ji.ne lysbi.ileder medl

VORSø

28. april

1985

20 lvrige fuglekiggere væ nødt op
ved Vorsø for at tage Skarven Iidt
narnere j, øjegyn. Turen væ arran-

geret af Lokalgruppen i Randers, som
også forinden turen havde ærægeret
et nøde, hvor Jena Cregersen fra voraø
fortalte os alt m Skarven. Foredraget var ledsaget af fremragende
Iyabilleder af fuglen. Også øens fortid, nutid og fremtid blev belyst.

Dct n€at aprnd€nde var besøget i
fugletårnet, hvor vi på gmske ært
hold klme studere fuglene. De, der

keera ned, fik her chancen for
et fint billede af Skæen.

havde

Af øvrige iagttagelaer på turen akal
nawrca nogle nindre flokke af Lille
Kobberaneppe, Hvidklire, enkelte Store
Regnspover, nødben, toppet Skallesluger og Hvinild.
Mogens LykkeSaæd
Lokalgruppen Randers

Det var eelvfelgelig også Jens
Cregeraen, der denne kolde og bygeful.de søndag skulle føre oe rundt på
øen. Efter en tids venten (l tine)

kon Jena kørende i den hejbenede lastbil, og vi flk et lift over det lave
vånd mellen fastlandet og øen.

B8s
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Brabrand Sø
må ikke dø
.\'otØøn0 ho. bu.t re4^iagsptan
til A.^u, Xohhun'

Brabræd Sø-gruppen holdt pressenøde
og offentliggjort to rapporter ned
foralag til, hvordan dels søen kæ
reataurer€s og forblive sø, dels
engene og mrakoven akal p!.ejes for

at bevæe derea kæakteristiske
plante- og dyrellv,

og

megns Jagt- og Fiskeriforening,
Dannarks Naturfredningsforen ings

Iokalkonite for Århus, østjysk
Biologiak Forening, DOF og Stadsgiltnerens kontor under Århus
komue.
HovedfomåIet med Brabrmd SFgruppen
var, at de grønne organisationer
skulle finde smen og r f?Ilesskab
skabe et udspil til, hvordart de aIvorl.ige problener for søen kæ løees.
Udspillet er komet i fom al de to

rapporter, der dels beskriver vædarealerne i søen, son administrativt
hører uder Århus mtskomue og
Århus komunes 2. magistratsafdeling,
dels lildæealerne (engene), der
hører under Århus kommunes I. nagistratsafdeling eller ejes åf private
.

for selve Brabrmd Sø er.
at der er opstået nogle store sandog mudderbmker flere steder r søen'
Disse forhold er err føJ.ge aJ ,lels åreguleringsarbe.jder', 4el s ,;pj ldevildsti).lednj,nger. Hvi.s der ikke loretages
noget for at forebygge tilførsler af
sand og organisk materiale vii søen
være blevet til Brabrand Mose på
mindre end zo år. oer sagdr, Årlrus mt
selv i 1978. I tabel I e: def givet
et resume al' indh()ldet fra den
napport, der vedrører \rarr.larellerae
Problemårne

hø.

tyder, at de plmter, der kræver
lys, forsvinder, ligeson det
er til.fældet med de fugle, der lever
på de tidvis oversvømede enge med
den lave vegetation. I tabel 2 e:
rapporten m engene (IædareaLerne)
resueret.
meget

er Brabræd Sø jo ikke reddet,
fordi en gruppe memCsker hæ lavet
en rapport. Det, der nu forestår,
bliver nere vanskeligt end selve det
at lave rapporterne, nemli.g at få
politikerne til at tage beslutningen
on at restaurere Brabræd Sø,
Nu

Rapporterne er et resul.tat af to åre
arbejde i Brabrad Sø-gruppen, son
blev damet i april 1982, og som har

lodsej ere

at der heller ikke bliver slået

Det betyder, at en tilgroning begrnder ned højurtesmftmd 6om f .eks.
nalder og bjørneklo. Senere komer
buske, bl.a. pil, og til sidst udvikler det sig til en skov. Det be-

Således lød det i Århus stiftstidende
den 16. jui 1984. Dagen før havde

repraaentånter fra BrabranO-ÅUy

For engene er problemet, at kreaturerne ikke nere komer på græs, og

Rapporterne blev som nænt offentliggjort 16. jmr, og i de følgende uger

praaenterede Brabrmd Scgruppen

materialet for både politikerne i mt
og komune samt byens borgere, Det
skete dels ved et møde på Natur-

historisk ltuseum, dels ved to ture
ude i området.

Brabrand Sø gror
-politikerne nøler

til

I løbet af sommcren 1984 blev,roglr'
af rapporternes problener taget on
3f politikere cg presse, og fra
oktober vtr Brabrild Sø-gruppen igen
aktj,v ned dels en indsigelse inod
Århus komnmes spildevildspla for
Årnus Å, dels ved to møder arrangerei
af henholdsvis Stavtrup lokalråd og
Åby socialdenokratiske forening. Ved
r:dstnævnt.p roøde deltog også t^
Irolitikere, rådnmd Biat'nc Ørun lF,
og lormilden for det grønnc udr'alg r
Århuc komue, vagn Særkjær (S).
28. novernber {tlnne nan så læse i
Århus Stj t tstider,de, at Social i.stisk
Folkeparti s byråds- og mil jøgruppe

havde udarbejdet et forslag ti t 5iv6'r
en oprAnsrring af søP-n, sotrr l-orbedne!

spildevandsrensning på viby, Åby vest
og Aby øst, smt de mindre anlæg i
tj.Iknytning til Århus Å og Brabrmd
Sø.

SF sætter pris
pa en ren

fremkomme red et forslag trl
en
restaureringsplm. Prisen for Bnab.and
Søs rednj.ng skømes at blive på
mkring 4O-5O mio kr, og det kil
stadig være en hård nød at knække
for mt og kffime.

Brabrand Sø

nr.

Kedningsplan for
Brabrand Sø på vej

Forslaget blev behandlet på Arhus

byråds møde den ll.. december 1984.
Faktisk alle var klar over, at der
skulle gøres noget, men kun "venstrefløjen'r ned SF i spidsen væ klar
til at lade Århus komune være den
udfæende kraft! Århus kommune har
ingen forpJ.igtigelser, når. det er
mtet, der er vadløbsmyndigheden,
blev der sagt fra den æden side.

Det ping-pong spil, der har verseret
mellen amtet og komunen gennem de
stdste 12 år, om hvem det. hæ ånsvaret
for søen, synes således at fortsætte.

14. april Ig85 kunne Århus Stiftstidende så fortælle, at mtets tekniske udvalg cg kommunens tekniske
forvaltning er blevet enige om at uedsette en teknikergruppe, der skal

Såde står situationen for Brabræd
Sø i dag. Der er et begrudet håb
m, at en sørestaurering kan gennem-

føres, nen rmn skal ikke føte sig
sikken, før |lH ser arbejdet sat i
gmg - Debatten on Brabræd Sø har
været frettre nilge gage tidligere,
uden at der er sket spor! Brabræd
So-gruppens aktiviteter fortsetter
med at læp€e pres;tå besl.lrtningen on
BRABRAND Sø r stedet fon den mose,
som onrådet er ved at btive til.
fnteressered(: kan 1'å rapportenne ved
henven.lelse ti L lokalafdelingen.
Prisen en kr. 20,CO Dn. sæt + porto

(lO.oo kr).

qågjry

lHneEffiffiiruS*n@

iør'i.) HøJiiger' r'odtage.

ar)

LøSNINGSFORSUIG

PLAN

1.. FJernelse af
Brabrand Sø:

aedlnentaflejrlnger i

a. i søena ve8tende
b. ved

Døde Åens

Punpes op

udlob og

J.angs

aydsiden

Pumpes

på tana og deponerea her

via rørledning til

viby rensninga-

anlag. Tørrea. Deponeres syd for rctorvejen eller kørea bort

via rørledning til Åby-vest eller
Viby rensningsmlag. Tørres. Køres bort
eller deponeres syd for mtorvejen

c. lmgs nordslden

Punpee

d. i den øvrlge del af sæn

Punpes

vla rørledning tll r€nanlngsanl.g
og behandlea son ovenfor nwnt,

2. Forebyggelae af nye sedj.æntaflejringer i Brabrand Sø kqmende:
a. fra Århus
b. fra

Sandfang etåbleres vest for søskowej.
Sandet køres bort herfra.

Å

Udbygning af Viby renaningsmleg. Etablering
af bundfeldningsbasaln syd for notorveien.
Deponerlng her eller bortkørsel.

Døde Å

3. Etablerlng af kanal ved Stavtrup
halvøen

øge gennenstrøtnningen langs sydsiden og

formindske lmulighedeme for organlsk

mteriale

4. Begfansning i tllfør€len af foafat
og nitrat til Arhua A og Erabrand
Sø

For byaamfund

> IOOO

personekvivalenter:

Udbygning af rensningsanlag med kemisk trin.
For bysamfund mellem 5O-I0OO peraonekviva-

lenter: forsøg ned rodzoneælag,

5. Afakaring af forurenet vand fra
nindre tllløb

filløbene afskilea og Iedes ti.I nemeste

6. Standsning af udaivninger fra

Evt. ildsivnrnSer undersoges, og de'' 3tåblcre5 fo!-anståltninger, der ni.ndrer ud-

nedlagte lossepladser

nenanlngaæleg

ilvninger

7. FjernelBe af den drivende grøde i
Arhus A og Brabrand

Tabel l.

So

Grøden optages i forbindelse ned sandfanget ved Søskovve.i

Oversigt over forslag ti.l r.estaurering af Brabrand

Sø

uÅlseitrnc

BETMXNIIIGER

l. At plejeforanstaltningeme akal
vare til gavn for fugle- og
plantel ivet.

Lave grrsenge er af ator vigtiShed for
ynglende vadefugle aorn Vibe, Dobb€Itbekkaaln og Rødben og for blomstrende
plilter a6 Engkabb€leJe, Engblome'

orkidcer D.fl.

RørtDat - rekaelvirkni.ngen nellen høgtcde
og uhostede onråder - er strlig vigtig for
raatende ildefugle om foråret sant for
ynglende avømef\rgle og Hettenåger.

2. At den frie udsigt over

Af r€kreativc henalm er det ønakellgt at
bevarc det tlle udsyn ud over Brabrettd Se.
Det betyder, at trtgrupper, buake !.v.
helt eller delvls skal ryddes.

aoen

bevarea .

Dette er vigtigt at frenh.ve, for at
pleJen ikke resulterer i, at narn får nogle

3. At gr-rsningspnget bevæes/
genskabes.

velfrlseredc gr.spl:ner. opnåa ved høBlet

og kreatugrasnlng.

Eng- 08 rsrskovaar€alcrne er delt o€ll.c!

4. At pleJen i vldeat muligt orrfang

for at få en aanlet
planlagning af pl.ejen, er det nodvendlgt'
at der ikke er okononiske onkostnlnger for
nange loda€Jere, og

kan Eke uden økonomiake onkost-

ninger.

den

enkelt€ :.odaeJer.

Tabel 2. OversiSt over nålsatningen for plejen af en8- og røFkovaarealerne ookring
Brabrmd Sø.

.

5._

t,tttr. rlhmrUnqprn, /l ru'Saa/ t lrt 4/lrr.b'"tab
.

t0

WINDSURFING
ATTET SVIGTER FUCLENE

Århus ant har udpeget et stort vand-

mråde tll. fremtidig rindsuflngbme.
det til trods for, at søen er

Og

fredet. Fredningen af søen har isar
i det saregnede fugleliv,
som her udfolder sig. Mossø betragtes

baggrund

son anteta væsentligste ferakvandslokalitet. Dens rigdom på vandfugle

er både af national, og for Sorthalset Lappedykker af international
betydning, idet æten i llossø alene
udgør op mod 1o-15tr af hele den Vesteuopriske bestæd.
i det
flrglerige naturområde, skriver antet:
"Det bemrkes, at dette udleg er
bet nkeligt ud fra et fuglebeskyttelsessynspunkt, og at det er blevet
frilådet af ornitologiske organisationer, nen mil har som n.mt besluttet at godkende onrådet i år,
hvorefter nan vil føIge udviklingen
og genvurdere det efter 8S-sasonen.
Ilet akal i den forbindelse præciserea, at det er vigtigt, at uindsurfing kun finder sted indenfor det
godkendte område, idet de æealer af
søen, sm ligger uden for dette or
råde er - endnu mere følsome."

On uindaurfingsbanens pLacerlnS

At iltet åIligevel placerer rindsurfingsbilen I et natuonråde, til
trods for at ma ud frå et nåturbeskyttelaeshensyn er neget bettnkelig
ved placeringen, viaer blot, at
iltet ku i ringe grad kan sikre de
naturværdier, som de har myndighed
over. Den omtalte opfølgende mdersøgelse af de efterfølgende skadevirkninger på fuglelivet, skal blot
give indtryk af, at iltet er interesseret i fuglenes ve og vel. Havde
det v?ret tilfaldet, vllle nan aldrig
i livet have udpeget Moesø son Iegeplads for windsurferer.
Derfor denne åntnodning til Silkeborg
Uindsurfingklub, der som samfundet i
øvrigt må ætages at viLle nedvj.rke
til bevarelsen af vore naturområder,

og her naturligvis ikke mrndst natur-

af største kæat. om at frafalde MoBsø son placeringsruIighed
for uindsurfrngbane, med henblik på,
i sanråd med naturforeningerne, at
udpege alternativ placerlngsmulighed
for en framt:.di.q uindsuri-ing€bane.
områder

For naturligvib akal der også vere
plada for denne interesae, omend den
ikke km placeres hvor son heJ.st,

for det er der gæske enkeit ikke :åd
tiI - natumæssi.gt!
Skivholne, den 20.4

8jørn Holnskjold

-h---"-

-

1985

tl

Ekskursionsre ferater
FU

-

PINDS MøLLE DAL

EKSKURSION

23. februar

24. februu

1985

1985

Fredningsudvalgets "soclaludvalg"
havde deme dag a$alrgeret en tur

vi ble'/ en lille flok på 4, vejret
var sti].le og diset. Der væ let
tøvejr. Senere let regn.

morgenfriske FlJ-nedlemer (gmle og
nye), der sæledes på viborgvej kI.
8.OO til fællea norgenbmd samt

ved turens start hørtes årets første
syngende Culspurve, men i øvri.gt var

til udvalgte lokaliteter, hvor FU p.t.
har sager verserende. Vi var otte

diskussion/resme af pfueldte udflugta-

mår:

Begtrup Vig, Helgenæs Fyr, øer, og
Mørke

K.r.

Vejret lovede ikke godt, diset, småkoldt sæt udsigt til sne. Førate
stop væ Begtrup Vig (det snalle
stykke). En enlig Tårnfelk nusede
over stranden, men ellera var bugten
'rbundfrossen og livløa'r. ved Helgenæs
Fyr sås: Toppet Skallesluger t40-50).
I fyrekrattet bag fyret: Dompap (3
hmner). Øer-onrådet bod ikke på
spandende iagttagel8er, nen anevejr
og råkold blaat inviterede heller ikke
på støFe udflugt. vi kørte ud til
stranden vest for 6er, hvon Ebeltoft
Komune i en årække har opgravet
sand og grus. ifens vi sad og tyggede
på vores nadpakker, kunne vi skimte
gemem duggede, tilisede bilråder:

det kun Smpnrejseme, der folte si8
fristet til sang. Den traf vi $-6
gilge. Nå ja, I Gardesnutte udgør
undtagelsen. Ellers blev det til 2
fLokke af Halemejser, I'tusvitter, Blåmejser og 3 Traløbere. De blev alle
set uder fine betingelser.
vi besøgte den endnu tome Fiskeheirekoloni r:g taite 5 reder fra sidste år.
Der Iå friske klatter i skovbmden,
så Fiskehe5rerne væ åbenbart begrndt
at geno-Dsøge stedet. Næste besøg
blive:. ineo teleskop på 3OO m afstæd,
så kotonien ikke forstyFes.
'tøbruddet. havde skabt en rivende str€n

i. åcn. ir'. ! ikef saovill igvis presser
r bakke 6g strølntne.
Alligevel oplevede vi fuglen 3 gange
undel fine betingelser dvs kntbøjVærlstæ:rer:e ap

Taffelander (2O-3O), Strandskade (ca.

ninger (rpvarmning), svømneøvelser og
bagefter at vende det hvide ud af
øjnene. Der er intet at sige til, .{t
lrandstæ.er: er en populær tur-art.

turen ved lrørke Kar sendte sneen og
tågen os ind j Rosenholm Skov, Mus-

KYS.IN,::'JORD

Ejergander (4O-5O), Troldænder (2O-3O).

7), Knopsvane (2o-3o). På tilbagevåge (1) sås.

store højdepunkt foregik
hjenne i Århus med varm niddagsnad
hos John. Bagefter diskuterede vi
over kaffen, hvorledes man kunne

17. nra|is

1985

Dagens

præsentere/integrere nye medlenner til

FU.

Måske .rådanne

sioner vnr 3n ide?

Mads llrøndum

social! ekskur-

28 ,let tagere h.:i!dc f(rndet hinanderr i.
der tæitr- :åge ,e<! tlolsminde Kro kI.

lO for et Ce.ltage i 't:n første tur
ar.ange.et af lokalgruppen Randers.

I t.,riråbni;r.?'rrn, at tågen lettede,
ln;ti'pd" ..i l_d lat,gr l'lordens sydbr.ed

med kafie rg ma.tirdkkc , rasken. Vi
var i godt liunør, da vor leder Allar
Jmniche kunne neddele. at der nord
for fjorden var observeret en Havørn
og en Vildrpra! l. dagen før Di sse t('
snte!' 'lukkerl- nlr ilike lrem af tågen,
Dg der. dårlrge sigtbarlred lod kun 3cl
3rter rer)r4sentere. Det var ande-

l2

fuglene, der donlnerede med arter
son Gravsd, Gråæd, Hvinand, Krikand,
Pibeæd, Spidsand (1 par) og Troldand.
Vl så også crfuås og Lille skallesluger (l pæ). Blmdt vadefug!.ene
var repr.aenteret Aln. RyIe' Dobbeltbekkaain, Stor Prastekrave, Strandskade og Vibe. Ved I3,3O tiden var vi
tilbage ved bilerne og begyndte hjenturen efter de sidste væme dråber
kaffe.

o.lign. Her blev
Fiskeørn, 2G-25
Iriusvåger', 2 Fjeldvåger og l2 Spurvem€dbragte mdpakker

det til

endnu en

h,øEe.

Turen hjercver lagdea forbi Ræten/
Dystrup Sø, son glimede ved bl.m.a,
at indeholde 4 lappedykkeræter
(Toppet Io, Cråstrubet l, Sorthalaet

I og Lille 2), et par Skeander og
sidgt, ren i.kke mindst, en Knarand

hil.

Efter et kvarters kørsel skinnede

Det var et trat, nen tilfreds selskab,
der nåede Århus ved I7.3G-tiden.

solen,
Mogens Lykkegæd
Lokalgruppen Randers

Tak for en god tu,
Err.k Hørning

I{ø-U'IJRSLAND

14. april

1985

et led i lokalafdellngens rovfugleforår havde jeg arrangeret denne
tur til atets vel nok bedste sted
for observation af trakkende r.ovfugle.

Som

Da rovfuglene først begJmder at tnkke
op ad dagen, kme vi med sindsro

stæte fra Arhua kI.

O9.OO.

Vi var I

personer, der otartede fra Århus,
i Gjerrild Btødte 3 randruaimere

og

til.

Vejret væ deme dag rimeligt, dvs
det væ ikke koLdt, og det regnede
ikke. Til gengald var det heller ikke
det mest gunstige vejr for rovfugletræk.

*ttrttr,o*tttto

Vi stætede

med

et besøg på den ny-

etablerede Nørredjurs Fugleatation,
hvor der både observerea og ringmrkes.
Vi væ så heldige at mkome i same
ojeblik, der blev fanget en Sydlig
Blåhals, så tuen fik den bedst

tankelige start.

Vi. brugte herefter et par timer ved

cjerrild

Nordatrild, hvor vi bl.a.

så

l,lusvåge 14, Fjeldvåge 1, 81å Kærhøg I,
Spurvehøg 17, Fiskeørn l, Trane I og
I{osehornugle 3.

Dereften kørte vi til Bakken nordvest
tor Gjenrild, hvor vi indtog vofes

21. rpr'i I

1985

er søndag morgen - vækkcuret
ringer kl . 02.15 - vi skal igen på
fugletu Efter at have sovet en
rinehg lilg søvn - jeg gik i seng
ki )l.rf) |ø7lag aften - er' .1el rru
ticr f i ' -' .{rr,n€ td al f ;r'r erre .
llorgenvrsk morgenkaffe er' hurtiSt
overståei, så nu er det med og få
snurt nogle gode nellemadder og
fundel (liverse habengut fren. Ef+-er
en lij.l? i;rerrct:tr ned Filip - han
skal jo også passes - kørte jeg
afsted mod Årh"s: kl. 03.3O.
Det;

rt3

Her holdt der på den s.dvalige pi.adg
på parkeringspladsen ved llusikhuset
Der
en flot bua frå Åby Turistfst.

allerede adakillige mrgenfrj.ske
ornitter i busaen. Ole kottt mig i nøde,
08 han fortalte flot on buaaen' han
denne gang havde serget for. Hvorfor,
er vi Jo nogle stykker der ved alt
m. Nu da deme tur alligevel gik godt
(Vinterturen til Sydvestjyl!.æd)' er
vi månge, der nødig vil have nmgl.et
sad

deme oplevelse.

Alle var der til tiden - ialt 23
peraoner - (en ska at bussen ikke
var fyldt helt op) - forskellige omst:ndigheder g.iorde sit til, at ieg
ikke kume få Birthe og PouI smt
Susanne og Henrik med - men gør det
mte gang.
Turens ledere væ OIe Gylling-Jørgensen
sant Niels Aagaarn, son r sidste øie-

blik var trådt til

i stedet for

Torben

Bøgeskov, som havde meldt afbud på
grud af sygdon. t{ed sådil et par

kapaciteter er succes'en nasten hieme
på forhånd,

Btandt deltagerne var også Johmnes
fra Malling, son jeg slog nig ned ved
siden af. Det var gledeLigt denne
gæg at se, at der var ikke nindre
end I piger ned. Et pæ stykker sad
lige onkring Johannes og nig, og vi
klme ikke mdgå begge at blive valdig
imponeret over den viden on fugle' son
begge sad inde ned.
En særl.ig, solstrålehisr.orie knytter
sig t j.I dmen, som sad foræ Johmnes
og jeg. En pige pA 70 ir, som 2 gange
havde været i Sverige for at sa
Urfugle uden større succes. Hun havde
godt nok set nogle, men det var blot
fjernt ude i tågen. Men nu var chancen
der. Og hvad gør mæ sår' Man tager
toget på en 6}billet
til Århus - indIogerer sia på hotel og nødel oJ,
samen med vi ædre kl . O4,CK, om norgenen. Det totale udstyn havde hun
selvføIgelig også. Hun blev på turen
hjen sendt af til noget fmiliebesøg
i Bu v/Holstebro, men skulle være
hjeme i Kobenhavn på østerbro senesi
tirsdag aften, fordi hurr gik til botanik på 3, år. Hun fortalte i øvrigt,
at hun skulle til øland r begyndelsen

af Jwi, så der benyttede Jeg nig af
til at fort:Ile on den "llvi&halsede Fluesnapper" i doktorena have
i Løttorp. Det er aimpelthen skønt
at nøde sådame personllgheder.
chancen

tuen. vi korte direkte
til vind Urfuglereservat, og vi vil
der vel ved omkring kl. O5.5O. Det
væ knapt nok lyst. Vi, der også var
med sidste år, regnede med blot at
kume træde ud af busen og så beS/nde at nyde synet af de sPillende
Urkokke. ltlen Urfugle var der utriddelbilt ingen af. Olea fomidable horelae
fortalte, at der fjernt langt ude
kmne høres en Urkok. vi fik stillet

Tilbage til

teleskoperne op og begyndte aystematisk gemenSang af heden. Det

vuede heller ikke lange, før vi fik
ø;e på flere hvide pletter. Det viate
sig nu ikke at vare Urkokkenea bagparti, men i stedet for væ det
Rådyr. tri fik øje på ialt 7 Rådyr
foruden .t- Rav sant 2 Harer. Nu gi.k
der heller ikke lange' j'nden den
førate Urkok lod sig ane langt i det
fJerne ude på heden. vi nbnede os
med tåIrcdighed i ca. et kvarter
og godt det sffie. Det var nu efterhånden besfndt at blive lyst, og
santidig henred begmdte UrfuSlene
endelig at rtre på sig. Så kon der
en Urkok ude på spillepladsen, så
snart een mere. Efterhånden kon vi
op på s kokke j alt smt 3 høner.
vi blev således igen i år beriget
med den helt fantætiake oplevelse,
det er at se spillende Urfugle. Det
skal simpelthen ses, idet det ikke
Iader sig beskrive.
Efter denne oplevelae væ det nu tiden
tt i a1. aflagge vcr kirkeugle i transformatorstationen ved vind et beaø8.
Der ver sket det usadvanlige i forhold tit tidligere, at Poatvæsenet
havde investeret i et rvt tag. Der
var blevet. lagt nyt eternittag op uden
at tønrerne Jverhovedet havde rndset
uglen. Den var sinpelthen blevet buret
inde, neden€ den l,å og rugede. Indesparingen stod på i 2 dage, inden
nogle behjalpaome renneaker via Postvraeneta venlige tilladelae fik foranlediSet Lavet et lille hul i den ene
tagplade, således at vor Xirkeugle
stadig kar vlre der, hvor den efter

t1
sigende akulle have fejret 25 åm
jubilaum, og også frenover sørge for

arteng overlevelae.

Vi var nu efterhånden blevet godt
kaffetørstige og sultne. Derfor gik
turen nu tll Ulfborg tll bagernester
Søndergård, aom var i stand til ned
et behjrlpsomt personale at klare
vorea mange forskellige ordrer. Det
var nemere dengang et rundatykke
var et rundatykke.
Vi kørte nu mod den lille ø Fjædø,
aon efter gigende akulle være en af
Dmarka fuglerigeate. Vi kunne
selvfølgelig ikke kome over på selve
øen, nen nøJedea ned at se derover
fra det Lille hygSelige fiskerleje,
aom ligger på selve fastlædet.
Et nyldrende liv var der overal.t Havterner, Fjordterner, Dvergterne,
Klyder, Plbeander, Skeænder, 2
Flilingoer, diverse mågearter o.s.v.
Det er ikke sidte gang, jeg komer
for at klgge der. vi opholdt os vel
der ca. I tines tid.
gik turen ned omkring vest-stadil
Fjord. Her skulle "de kortnabbeder'
jo v.re. Vi blev heller ikke skuffet.
Adskilllge tusinde. Turen gik nu igen
nordpå op nod Nlsaun Fjord. op langs
Bøvling Kllt mod Torgnlnde. Her væ
der flere gas op langs klitten sat
adskillige mdre arter. f Torsminde
spiste vi vores nadpakke. vi fandt i
det pragtfulde solskinsvejr en lakrog
helt ude ved yderste klitrtkke. Herfra
kunne vi overskue, hvad der nåtte
trække forbi. Af gode I'sager" blev
der observeret Sule smt en Riderrnge
fra sidste år.
Nu

Herefter.kørte vl videre nordpå mod
Harboøre Tange, hvor der rigtiSt var
Iiv i vådonrådern€. vi så blædt
nange arter bl.a. Brushøns sant Stor
Kobbersneppe. Endvidere kmne vi her
få en fornemelse af den meSen forurening, der aker fra Chemj'nova. Inden
vi dreJede nasen hjenad, var vi Iige
oppe og vende i Thyborøn' aon er en
af de store fiskerihavne herhieme.
Dette var turens yderpunkt, og en
vig nathed var nu ved at være over
deltagerne, så det passede fint, at
vi vendte næsen hjemad igen. Klokken

var nu ve} omkring I5.3O. Efter at vi
havd€ l.6set vor københavnerpige af
i Bur, gik det direkte nod Århus med
et par afl.sninger underveis. vi var
tilbage lgen kl. 17.5O, så det var
meget fint rmt. vorea chauffør fik
melding om, lige inden vi nåede Århus,
at der her havde regnet faktisk hele
dagen. Så vi må jo siges at have
vrret heldige ned fint solskin hele
dagen.

TiI stut tåk for en god tur'til nogle
dygtlge ledere. Tak til alle for
hyggeligt sålrver og ikke mindst tak
til en fremagende chauffør. Og for
en gangs skyld een, der var fugleinteresseret
venl.igst

Erling

,Andersen

Nedennante er, hvåd vi i fælles forening så eller hørte:

Urkokke,5
Urhøner, :.
Vibe

Hvld Vipstjert
Sangltrke
BomLarke

Tornirisk
Lædsvale

Stor
Stor

Regnspove
Kobbersneppe

Pibeæd
Spidsæd

Rørspuv

Tårnfalk
Sule

Aln. Hjej Ie
Aln. RyI€
Ringdue

Faam

Taffelmd
Star
Solsorl:
Gråspuv
Skovapurv
Husskade
Skovskade

Gråkrage
Råge

Sølmfue
Hattemåge

l5

Hvinæd

Hvidklire

Knopsvæe
GuL VipstJert

Allike

Fjeldvåge
Sortand

Troldæd
Krikand
Toppet Skallesluger

Brushøna

Tr.løber
Xortn bbet er.8 lO.-l2.OOO
Misteldrossel

Grønirisk

Lille Lappedykker

Fiskehejre
Klyder
FJordtemer
Havterner

Stormåge

Dvargterne

Svartbag
Flamingo

Splitterner

Bogfinke
TopneJse

Skuv

Granaanger
Skeand

Jernsplr

Toppet LappeQ/kker

Culapurv
Fuglekonge
Sortmejse

Spurvehøg

Gravand

Engpiber

Gråad
Sangsvane

Stenpikker
Blishøne
Ride, ungfugl

Rødstrubet Loo
Sne8.s

Stor Prestekrave
Tyrkerdue

Sortnejse

Knortegtg, lysbugede
Knortegrs, mrkbugede

+ar=:=--
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1985

Vi blev en lille flok På 4. Veiret væ
koldt gråvejr, opfriakende nordlig
vlnd, der senere på turen gav sneveir.
Selv on tuen derfor blev noget vandkold og forbltst, så vi ca. 35 firgleårter,
Det blev til 2 Par Halemejser, 2-3
Traløbere, SpatmeJser' der gjaldede
overalt. Vi så nermere på Fiskehejrekolonien, der endelig bar prcg af
redebygning. vi kunne se 4 r'eder'
deraf mindst I rede ned en rogende
fugl. Itled nellenru så vi en hejre
vende hjem eller flyve ud og en enkelt gang bragtes en kep til en rede.
Lidt fra dette obs-sted hevdede et

par lyse llusvåger sig under stor
aktivitet af skrig' og vi så her
hannens særlige stiwingede territorieflugt. På dette ated sås et Par
Stillits og en flot Kemebider, der
ud' sidogså så meget territorial
dende øverst i et bøgetræ ned htngende

vlnger.

.reluNu.En

ls

Foråret var klæt forsinket. vi aå
ikke en eneste svale - llunk - Rødstiert

- Fluesnapper eller adet væfiende,
kun 2 forkolede Løvaangere preaenterede foråret 1985 smen ned 6-7
Gransangere. Derimod nå der have foregået et atort nattræk af Rodhals og
Sangdrosael, der med morgenens kome
(eller det kolde vejrs) havde resulteret i et kraftigt fald af de 2
arter. De Dyldrede overalt. Og
Rødhalsene gav en sæg til bedste.

Son vejret bl.ev dårligere ebbede aangen ud. Et af de sidste obs blev
diskuteret som en mulig Hiateldrossel''
lnden vi vendte tilbage til udgangspunktet. Son et appendix kan ieg tilføje, at jeg så en sådm På same
sted på nin hienvei, så der vu i

hvert fald llisteldrossel i ouådet Tak lor tuen

Eigil Thffisaen
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17.-18. august

SKACEI{

1985

l. seDtember 1985
noget nyt vil Lokalafdelingen i
år afholde en bEtu til Skagen i det
tidlige efterår.

Blåvæd er Dallffiks veatligste punkt,

Som

Efterårstrækket stæter allerede
ultimo jul.i og fortsætter ind i
november, I juli-august er det specielt vadefuglene, der dominerer, da det
jo er sådm, at humerne forlader de
nordlige ynglepladser, når æggene er
lagt, og overlader så udrugning og
opfostring af mgerne til hannerne.
D€t har den virkning, at der er færre
fugle i yngleomåderne til at konkurere om fødemngden.

Formålet med såda en tur er natuligvis, at vi håber at opleve det nassive
trak af søfugle, soi kån ses på deme

og aom følge heraf et meget fint sted
at observere efterårstrak.

Turen har det fomåI at bibringe deltagerne viden on vadefugle og deres
trakforhold, da det er nin opfattelse,
at det er en af de ætsgrupper nilge
ornitologer har besver med.

tmkobservationer
ved Blåvandshuk, vil der også blive

Fonuden deciderede

tid til en eller to ture i megnen.
Bl.a. vil vi beaøge Skallingen, der
er en Sø-Nø-gående halvø syd for
Blåvild, eå Skatlingen er der klitIandskab til havsiden og strandenge
ind nod Ho Bugt. Halvøen er en fin
nasteplads for især vadefugJ.e, terner
og rovfugle (Hedehøg og Rørhøg). På
en god dag kæ man se op mod 20 forskellige vadefuglearter, nogle i
tusi ndtal
Vi vrl bo på Fuglestationen i Blåøand,
så deltagenætallet er begrænset,
denfor skynd dig med tilmeldj.ngen.

årstid.

Forudsætningen

herfor er en kraftig

vestenvind, sm kæ bringe Kjover,
Mallenukker, Rider, Suler, lwer

og

alkefugle tat på kysten.

vi vrl også besøge Skagen Haw, hvor
der alf.id er gode chæcer for Grånåge
og Hvidvinget ilåge. Såfrent tiden ti.Ilader det, vil vi besøge en Iokalitet
på hjenvejen, forrcdentlig Ulvedybet
(vadefugle) eller Tofte Sø.
Da vr g.:rne skal rre I Skagen ved
aolopgang steter tuæn kI. O3.0O fra
busholdepladsen ved lhrsikhuset og
afsluttes nellen kI. 17.Oo og 18.OO.
l,.)kalat del ingen ser gerne så nage son.
muligr- i:c-d oå.rore ture, hvorfon vj
vil forsøge os ned et "pristilbud",
nemLig

kr,

85.OO

pr. deltager.

Tilnrelding sker' ved at indbetare turens

pris kr'.

85.OO på

girc

551O961,

Århus, Viborgvej 29, EOOO Århus
senest den 12, augrrsr 1985,

DOF

C,

Husx nadpalke. drikkevaer, Lrkkent,
teleskop cg vdrm påkladning.

Turenii ieder€
ilt- lndvidere annonceri ngen : l'ugle '].

Ole Gyi Lrng--rø'Aerseir tI!.
Torben

Erik

Bøgesko!

-

J6-9322Ob
06-94896(,

Hørnrng

NB: der er nulrghed for .psanling
P an'l^rs

BRUG DIN LOKALE

TøMMERHANDLER

lL,

AABY TøSS,S}Hå$DELAps
AABYVEJl59 - AABYHøJ. TtF. 157004.1571
Abningstider: Mandag.Fredag kt. 7.O0 . 16.00 - Lordag kt. 8.OO . 12.00.
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29. septenber

tua fomål er derfor føret og
at prasentere lokaliteten
for en støFe kreds af fugle- og
naturinteresserede. Det er nenllg
sådan, at onrådet også byder på nuligheder for boteik- og insektintereeserede. Til disse interegser er tidapunktet selvfølgelig ikle det bedste,
nen alligevel....
Denne

SLETTERTIAGE

fremmest

1985

Sletterhage ligger på sydspidsen af
s (Mols) og er en af de meat

Helgen

overaete observationaposter for

efterårstrakkende småfugle. Mi.ne egne
erfaringer ned omådet er få, nen jeg
ncner, at der bør observerea langt

hyppigere end tilfaldet er, idet der
på gode dage foregår et temelig
nasaivt trck af især pibere, vipstjerter, finker og svaler.

Se endvidere amonceringen

Erik

Hørni.ng

i Fugle 3.

20

Alrøoo..

et østjyskvadehav
rEte slder gengiver vi Iet ooredigeret den forste loka.l.itetsbeskrlvelee,
der blev tr?kt I SønAVNEN, nenllg Jena Gregeraena gerureaSang af nrglelivet ved
Al.ro, fra 1973 (l:92-96). Den beskriver Jenars erfaringer fra talrige tue til
omådet i 1969-73 og ledsages af hans tegninger. Artiklen drkker først og
På de

frenmeat efterårstrækket.

Fugl.elivet er i dag atort set 6om for 12 år siden, Og det gode udsyn fra den
offentlige veJ er også det same. Det skal næmes, at Alre pold€r sant engene
på Alhale i 1976 blev udlagt som såkaldt "ø-reservat" red adgangsforbud i yngl
tiden l. april - 15. juli.
D,er kør€r nrtebil fra Odder itl Alre l-4 gange dagligt, len øen Ligger ku få
kn fra Cyl.llng ned mange dagliSe afgange.

Niels

Aagasrd

t-i-xrtiForslag til

er-

d'l9"

rbrnnirrg

rtOECn

..

C'Il

rute:

- over Alhaie og parkcr ved en lrlle gruppc
Kør ud ad Alrø-dænningen, føIg vejen
gårde og huse ved Poldkrog. I Poldkrog er der serlig mudret og lavvandet og
stedet, hvor der er flest vadefugle - især når der er l:Ct højvmde, klunper
fuglene sig silnen her.

2l
Findes der et vadehav på østkysten2
Ja, flere steder, men jo lmgt ara
så udstrakt som det på Vestkysien.
Ud for Randers og llariager Fjordes

Hvinæd: I oktober tager den til'
det er i regelen kun overflyvende,

men

der komer fra dybere væd. Langs
Alrø-dmingen, hvor der er halvdybt, kæ ofte se€ 2O-5O fugle.

udnundinger findea mcgtige æealer,
der til stadighed vokser udad. Syd
for Hov og ned til Gylling Næ æ
kring Søby Rev er ligeledea et ikke
helt lille vadevild. I Horaens Fjords
udnundj.ng er så det vadehav, sd her
skal omtales, nemlig mellen Alro og
cylling Næs (incl. Lerdrup Bugt) på
nordsiden af f;orden. Det lave væd
str.kker sig dog lmgt ind i f-iorden,

Stor Skålle8lurer: Holder som Hvintil på dybere vand mellem AIrø
og Hjarnø. Her kæ fra november og
vinteren igennem haste en del fugle,
nen slet ikke de store tal, vi
kender fra vore midtjyske søer.
Enkelte småflokke komer og raster
ved damingen og i Lerdrup Bugten.

Fwlene bliver behandlet art for

Toppet Skallealuger: Som foregående,
nen hele året og mere på det lave

helt ind forbi Søravnelædet (vorsø).
*t:

vand.

Skarv: Først på efteråret er det

endnu muligt at se fugle i snåflokke.
Gemen hele foråret og forsm€ren er
den jo overalt i Horsens Fjord og
konstilt her ved Alrø. Husk på, at

Søravnelandet ligger ikke langll væk,
og de kan have unger cg æg endnu r
august (medd. af PouI Hald-Mortensen).

Fiskehejre: Er fåtallig.
- oftest 5-l.O fugle,

nen koffitant

er på rcten
å-it-E-ETiaer rig på svaner og ofte
Iigger nogle småflokke i det helt
lave vand ud for Alhale.

Knopsvane: Lerdrup Bugt

Grågås: Jeg har fundet en død nov.
1969. Ellers en flok oå l8 fug-:

I9. juli

anden

1973.

Knortegås: I efteråret 1969 var der'
jeg så adskitlige jagere
ned fugle "på tasken". En dag så jeg
en gå i land ned 4, og hæ forlaite,
at en anden lrge var komet med /. T
efteråret 1.969 var den også srrl.ig
tålrig i regten af lildet. I de ædre
mæge, og

år er det småt

med den-

Gravand: Ses rrer'r ellel mrn.lrp 'al
i[t.
L-angttra så mange som | ,t?r:
tidlige forår, hvor der er over loc)

Gnåed, Krikand, Pibeand. .Disse tre

arter kan være tilstede r stcrt 3ntåI, men kun på hverdage, da der
week-end'rrne foregå" fn flreget intens
jagt.
;

Spurvehøg, Tårnfalk og Musvåie: Det
er ikke AIrø, når det gæIder rovfugle,
selv on et par meget fine ynglelokaliteter er lige i nærheden. De 3
æter har jeg jævnligt set enkeltvis.
En Blå Karhøg skulle nan tro, der var
mulighed for, men jeg har aldrig
truffet trten her.

Blishøne, Toppet Lappedykker og

Rødstrubet Lom: On efteråret har ieg
aldrig set disse tre æter i live her,
nen flere gmge set døde fugle, der

er drevet i læd fra vandområdet
nellen AIrø og Hjarnø.

Strandskade: FåtaIIig hele efteråret.

Vibe: De ,ørste snåflokke bliver
dm-.t alle"ede omkring l. juni og
fra den tid og fren til, hvor frosten
for aLvor sætter ind en gang i november eller december raster den konstant
i. onrådet. Flest er der omkring l.
oktoben, hvor fLere hundrede-tallige
flokkc. udgør nindst loOO fugle.
Stor

Præstekrave-.:

Raster ef teråret

igennen. oftest en 15 stykker. Trækket
ebbe. ,rd i oktober.

Hjejle: flokk(. r13 f'å hundrede og op
til 1OOO er tiLstede i september', nen
ses i øvrigt smmen ned V j.ber indti I
frosten srtter ind.
(ip1;cader efteråreL igqgqÆJlg
i småfiokk,: på 5-l(1 fugle.

gennem
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Stenvender: Mens t'oråret kan byde på
op-,troO-E.-n"fv snes fugle, er æten
en sJalden efterårsgæt her.

Stor Regnspove: Hele efteråret ses
el),er hores den. Stone tal hæ ieg
aldrig noteret, oftest en halv snes
fugle. Forsvinder først fra onrådet,
når froeten for alvor srtter ind, og
den overvintrer gerne. Dette galder
i ovrigt også for Strandhieile og
flere af de nedenfor ontalte arter.
Lille Regnspove: Jeg har noteret
enkelte fugle et pæ gange,

Tinkaned, Sortklire og Mudderklire:
I juli og auguat er disse tre æter
regelæssige, men i få eksenplarer.
tiludderkl,ire ofte langa Alrø-dmingen,
Tinksned i pløret i Poldkrog og Sortklire mellem mdre klirer på sædvaden.

Alnindelig RyIe: Hele efteråret igennen ses flokke i størrelsesordenen
tOO-4Oo fugle. De b.l.iver i.ndtil det
sætter ind med vedvæende frost. Hvis
lkke frosten satter hårdt ind, forbliver 5O-l5O fugle vinteren over.
RyIe, Dvargryle og
f teråre t
T.#;.k=r]'I;FåE-re1"-e
S" godt efter' i Je store
rd**
flokke ai'Almindelig RyLe, da det .r
nulj,gt at se nogle af dlsse tre arter. Temincksryle kan ses enkeltvis
eller et par stykker sanmen i de mudrede pytter i Poldkrog.
Krunnæbbet

Lille Kobbersneppe: Denne fugl domiIrger iJorå-re;5;derne. men i
efteråret ses sjældent over 50. Hvert
år holder få stand til frosten sætten
ind, og sker dette ikke, overvintrer
enke I te.
Dobbeltbekkasin: Konstant og fåtallrg.
llaksinal forekonst er 20 frrgle.

Enkeltbekkasin; Hr set æten hvert
efterår med enkelte individen i

tiden l/10 - llLz. Holder til mellen
dyndede tuer i Poldkrog.

Aldrig noteret i de stcre tal,
vi kender fra Kysing Fjord, men en
halv snes fugle er der i .eglen.
Rodben:

Hvidkl

rilgt
over

ire: Konstilt iigc fra juri
ind i oktober. merr sjæLdent

2O.

Ialandst( Rylrj: 'inåflokke kar ses

geparat ell.r

sanmen med .qln:i.ndeLig

Rvle.

Sortgrå Ryle; I 19'/2- si\ jeg e(r 9nkelt
j decenber Håsl:e el de-. meget r"gel''

rrgsig, hr':; nat. halde: øtrr,:na'lgrc
sig

med

Brushæe: Fåtali.ig og uregelnasstg
; Poldkrog.

Klyde: Områdets et'terhånderr få ynglefugle ses til ind i august. Efter-

nøl.ere er set Jenere.
I

r

idåø

23

.jildløber

Uen 19. Juii (97:1 vat-der
ei-p=E-i-erene, hvor den sikltert no! cr

årlig,

men overses

blandt ryler.

Mågel: Dem sprrnger Jæseren nok

alligevei over.

Dette eksemplar !,ar dog alene.

Snespurv: Fra november til

SpLitterne: I julr holder iuverriic
l'ugl c ti I ). snåf lokk€ De + :r iirgl..
.rdruger - cnr'ådet.

!'ouragerer oftest på stubmarkerne og
eng"ner nen også ude på nev og Polde.

lerlgrge:

efteråret:.

Uange

fugle ses t'orsl

på

i{osei.ornugLe: En sådan kå- 6å Har1,
Pinstrun og .ieg i oktober 1969.

i\gll)f-!gf

Regelmæssrgt op

til

Al.t dette er tænkt son en vejledning
for den son, nåske havde tænkt sig at
se på dette område r efteråret. I
øjeblikket er jeg i gæg med at smle

materiale

5.

Engpiber: Konstantr op ti). 15.

Bjergrrj.sk: Fra ind , oktober

marts er
der konstæt flokke fna 5-8O fugle,
der : alt kæ udgøre op nod l5O stk.

og

vj.nteren igennem fouragere: I'lokke

om

ynglefuglene som argunent

til sikring af området i yngletiden.
(Denne sikring kom som navnt i 1976,
bl.a. på grundlag af Jc's notater/red)
En smlet ovensj.gt over yngl.ende
fugle og øvrige forekonster vil fremxomme

.

fra l0-2OO fugle på markerne,

engene,
på damningen og på Poldene mellem

GyIIing N?s og Alhale.

,tens Gregersen, 1973

TRYKSAGER?
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Lokalrapporten
II{DMPPORTERIT{G

TIL

LOKALGRUPPEN

lokalrapport 1983
er et ps problener dUkket op onkrlng
indrapporteringen, adr her skal foraegea belyst.

Under arbeJdet æd

D€r er i en åFckke giort et stor81ået æbejde omkring fugletrakket
ved t{oesgård. Hvert år indaender en

mkke obsenaterer årets iagttagel8er

tll en koordlnator, der udarbeJder en
råpport over årcte trrk ved locagård.
Tal*et v.!re dette arb€Jde har nan
efterhånden et udmrket kendgkab til
tEkket, og nan fejrer for tiden en
art l5-åF jubltrun for lokaliteteng
opdagelse.

Langt de fleate af Uoesgård-observa-

tørerne er aantidigt flittige indrapportører til lokalrapporten for
Århus mt. Der opstår en del problener, når indsendeme i denne forbindelae ikke nrvner deres loesgårdoba, tnen blot henvis€r til den
komende t{oesgård-rapport. Heri n vnea nenli.S ikke allc obsenationer,
oftc kun nax-tal, ferste og aid8te
obs. f,åEke er tr.ktallene angivet
nånedsvis, ikke dagsvis. Endvidere
navnea observatøremes nam ikke
veal de

enkelte obaervationer.

Det nå straks understregeg, at formålet ned disse linjer ikke på nogen
måde

er at klædre lrloesgård-rappor-

terne.

En krltik af rapporten lader jeg
mdre on.. Her skat Bigtes på, at

lokalrapportgruppens arbejde desvare

må

bllve unøjagtigt, hvis det baseres

udelukkende på ltoesgård-rapporten.
Lad nig give et par eksempler:

km rkke udfardige ugevise forekonster af f,eks. ttlusvåge, Spurvehøg
ttlan

eller Ringdue

kan ikke blot swere tr.kcifrene
fra trloesgård med arntets øvrige iagttågelser - for så vll na medregne
nogle obseruationer dobbelt, nenlig
de tllfalde, hvor observatøren har
ind8endt både til lokalrapporten og
til l,loesgård-rapporten. Forestil jer
i ekaenplet med Spurvehøg, at lokalrapporten først skal aamientrlle en
I'lan

med

tallene fra

liloea-

gård-rapporten, endsige samenligne

vilkårlige dagscifre herfra ned andre
traksteders dagacifre - Fordi tallene
bringes nåredsvis sant efter formlen:
Først, sidst og størst.

indaenders lloesgårdobservationer,

derefter fratrrkke de opnåede tr.ktal fre de tal, der er bragt i
Moesgård-rapporten, hvorefter dette
facit kan aamenlaggea ned antets
øvrlge forekomater. 0g vi kan regne
forkert. Og der kan være tyrkfej) i
Moesgård-rapporten

.

Lokalrapportgruppen modtager obser-

vationer fra Moesgård, der ikke er

meddelt frloesgård-rapporten. Da Lokalrapporten son oftest udkomer seneat,
bliver den et vigtigt korrektiv ti.l
Moesgård-rapporten, Det kæ f.eks,

vare observationer, der Iigger

uderl

for ltoeagård-rapportens observationsdatoer. De tilfælde er lette at have
ned at gøre, llen det bllver straks
værre, hvis det er observationer,
der er smenfaldende med Moesgårdrapportena observationsdatoer. Det
er unullgt at afgøre, om 20 llusvåger,
3 Spurvehø8e og 240 Ringduer er indeholdt i ilo€sgård-rapportens tal eller
ej uden I det mindste at have klokkeslet for .pholdet ved det velbesogte
træksted.

t25

KonkLuaion:

Der er ingen grund til
denne

forvirring.

at forts.tte

l) alle opfordree indtrenSende til
fortsat at indrapportere til lloesgårds koordinator - osse de der
hidtil ikke har indsendt
2) tag ved same Iejlighed en fotokopi/leg et stykke kalkerpapir etc
i skrivenaskinen (eller under det
håndskrevne) og send denne kopi

siltidigt

til

Iokalrapportgruppen

3) påfør gerne klokkealet for opholdet ved tloesgård
DET GIR EN BEDRE LOKALMPPORT

Lokalrapporten for Århus mt lg83 er
nu endelig i trykken.Den kan bestilles
ved at indb€tale rto kr på giro m
5 5l 09 61, DOF-Århus ånt, ViborgveJ
29, SOOO Århus C. VenJ.igst mrk

"bestilling af Lokalrapport
1983". Bidragsydere til rapporten
får den tilsendt autonatisk, og da er
priaen 30 kr. Priserne er incl. porto.
kuponen

Dead-line for indsendelae af materiaLe
til. I984-rapporten er 1. august lg85
- men send det hellere nu inden
aomerferien.
Det scndes til

Rapportgruppen, DOF,
ViborgveJ 29, SOOO Arhus C - det
galder naturligvis også den, der ikke

plejer at sende ind. ALT har inter-

eage.

Eigi.I

Thomasen

Niels

Itj.ts

7

Aagaæd
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r'ALEIIDER
JUNI

sondag

09.06.85

sønderJtuand. lluat,khuset kl. 0O.OO. Sc Srramen I

og

Fugle 2

16,06.45

Brabrmd Sø. FugletÅmet kl. LO.OO, Vagn Jacobaen.

Søndag

O7.O7.85

Moa6ø og Salten Langsø. Ry Statlon kr. 9.OO.
Jørgen Xels

Søndag

14.07.85

Ky6lng FJord. Nomolnde Kro kl. 9.OO. Jens Eriksen og
Ole CyUina-t.rgeneen

Søndag

O4.O8.85

Mosaø og Salten LanSaø. ny Statlon kI. 9.OO.
Jorgen Keis

Søndag

ll.O8.as

Kysing Fjord. Noraninde Kro kI. 9.OO. .tens Eriksen
oIe Cylling .tørgensen

Søndag

4!I

AUGUST

Lørdag I7.O8.85

I8.O8.85

Blåvand. viborgvej 29. kl. O3.0O

Søndag

Se

Sønalag

I8.O8.85

Tirsdag 27.08.85

og

side 17. Erik Horning

Brabrild Sø. Fugletårnet kl. Io.oo. va8n

Jacobsen

Ekskwj.onsmde, ViborgveJ 29. kI. i.9.3O

SEPTEIT{BER

Søndag

01.09.85

Søndag

O1.O9.85

Skagen. lluaikhuset
Mossø og

kl. O3.0O. Se side

Salten Lægsø. Ry Station ki.

17

3.OO.

Jørgen Keis
Søndag

O8.O9.85

Kysing Fjord, Norsninde Kro kl
ole Gylling Jørgen6en

Søndag

15.09.85

Brabræd Sø. Fugl.etårnet kl . lO.OC. \/agn ,racobrre.i

Tirsdag 17.b9.85

9.CIi. ..lens Eriks:i

"fsar for nye nedlemer,,, Viborgv€j 29. kl
Bjørn HolnskjoLd og Henning Ettrup

lrlode

Søndag

21.09.85
22.09.85

Se næate

Søndag

29.09.85

Sletterhage. Vrborgvel 29, kl, :, .rt). i:rik Hørnrirg

Lørdag

Langeland

nr.

se side 19.

oe

t9.

l(
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Kontaktpersoner
FnaDillcsuDv^tcrr

Bestyrelsen

flcnnrna Ettt.lp. 56

bstyr.l..n

Xt.I3 h8rrd, Hcib!r8!8rd. 27, 3.tv

ux^|.lrErsnactsmlnrxcEr

aOoO

viboravcJ 29, æOo Århur

lrhu! C. Uf:
(n.tforr&d)

12

aI 5l

lorb.n La.d(ov, Bj.rnhlr.J

E47I S!bt.o.
(

forEnd)

Tlf:

26,

C

L.It P. Johs!.on, f.J]8ad. 92
Sooo lrhu. c. tlf: 13 3a 6r

94 89 60

J.'ttt Erlka.n, Hol8.r Oråct|!|annavcJ
C. tlf: 13 9a 9l

5

RTPPORTGNUPPEII

aoo() Arhu!

Xl.b lraa.rd.

Ettrtp, Tryacv.J 5,
6æ0 Åbyhrl. Trf: 15 az 56

CI.ua 3lk

SG

b.!tyr.h.n

RINDERSGAUPPEII

Hcnnlna

L!'r,

OI. Cyuing-J.r8.nscn, Eahovedv.J

Ialli.n8. rlf:

434)

P.r Hcru.lk!.n,
a26O

Vlby

EoOC Arh(r8

3?

O(t

S.naLrvån8cn

J. tlf: l4

ErIk tlomrn8,
SveDd

93 22

3I

ROW'UGLECAUPPEN

Lller J.n3€n, flor'i€lundlv€j 29
a3a2 flImerup. Tlfr 98 65 03

S.ftcn,

rloesaå.d Alle
?7 45 .1.

NEDEIUSSECRUIPEN

8jlr|(c H!u! Jcnacn
bll.rr.t*cn 3, a32O llr'lct
OIle Hcndorff, Vclt6rbroaad. 24
aooc Årh'i. C. Ttf: 19 rs 63

GodthåbsAsdc J9
19 06 a2

A3?0 å.slet. Tlf

45 95

NITGIEI(ERORI'PPEI{

a9 36

C. Tlf.

t,is flclle€ Olesen,

r, Sydtofbn 7
R.nd..a. Tlf: tll

agOO

"

'ivend

lloller

Jensen. S€ b.Btyr€lsen

sdFUGLEcnuPpEN

S.r.n Skilv.., Irr€tEndaaåde 3 at.th
8mo lrhus c. Tlf: 13 17 9r
SORTSPf,TTEGRT'PP8II

Bo Ry3, Sorena€n,

Nattergalcv.J

66æ ailkebora. TIf: al

25 73

son vt{Ex

J€rl! Ertkaen. Sc bætyrel.en

6

Altid tæt pa med en kvalltets
kildcert.

^@ffi

ADLEBBLICK

. Kompakt
. Letvægtskonstruktion
. BaK-4 kvalitetsprismer
. Knivskarpt syn helt ud til kanten
. Velegnet til brillsbærere
. Fås også med gummiarmering
'

Ji?::i"J':?,

^'1

61

evne

Kendt japansk topkvalitel
Helstøbt letvægtshus
BaK-4 kvalitetsprismer
Lysstærk
Høj opløsningsevne

5:5". ^' 1991.-

8.'

. Den ksndte tyske kvalitets
kikkert
. Utrolig lav pris i forhold til yde-

'r

.

.
.

o

x so..........xr.2333.'

Kendt toDkvalitet
Velegnet som 800 mm telellnse
Okularer med forst. fra 15

til

105 x.
F. eks. TSN-1, TSN-2

25

F.eks. l0 x 50

Kr

.
.
.
.
.

1967,.

x

77.

Kr...................
F. eks. T$1
25 x 60.

4æ7.2614.-

DE4 OPTIKERE

Jeqsen Lindberg Nisted Paludan
Clomen3stræde

rL

23
C.

1207
8000 Å.hus

I

Fr€dribgade 2
Ttf. 12 55 66
8000 Arhus C.

Ryssgade12

96
8000 Arhus C.
Tlf. 13 50

Cl€menstorv'15

Tll.

12

8O0O

00,(4

Arhus C.
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