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anrk O rn I tol og'13 L Forenlng

DOF.r en lahdBforcnlng for firglcln-
t.r.!..r.d. og f\rgl6b.akytt.Igc oed
ladcllngcr ovcr hcl. land.t. FoF-
cnlngcn er rttftet I 1906.

Forant,ngans fornll cr at frqnnc
kandEkabat tll og intcraaaen for

^rglc 
og åt virkc til bcakyttela.

fea3t og frcmneat af d€n danske fu8-
Icfauna. Dctta fornål soges fre nct
blsndt andct v6d afholdela. af nodc.
o8 ckskursionrr og udgivclac qf ct
tldsskrlft og ånd4! publlkatlontt
6ant ved rlboJd€ for åt forbcdre
fu8lcnc! llvsvllkå!.

Indnaldclae aker ved henvandolsa
tllfor.nlngena hovedkontor cllat'
vad lnalbotallng df konttngentot på
gltokonto ? 0O 08 39' DoF' vsater-
brcgsd. l!0, 1640 Nobrnhåvn v' tlf.
( 0f ) 3f 8f 06. D.t o.dlntre kontln-
gcnt at 160 kr. pr. lr, 05 kr. for
Jurlorllodlcnu.t ( undcr l8 år ) og
pcnllonllrtet (ovct. 67 ir) og 50 ka'
for ckstaåordlntrc nedler ner ( tlod-
tåg.r lkk6 forenlng.ns publlkdtloncr
rcn krn dcltagc I Doder og 9k6kural_
onar).

Icdl€nrrrn. Eodtagcr g.otla Dqnak
Ctnttologllk Forcnlngs tidllkrltt
(2-4 h.ft.r Dr. &)' oa bladet FugI!
(5 hrft.r pr, lf), hvorr n.ddo1.La.r
oir nsder og eftskurlloner brlnSc!'

lol6l.fdclln8.n t lrhug q|nt atL
for ala lokdla r.rangcrentcr.Atlo DOf
Eadlqncr kan frtt dcltaa. t åfd.-
lhgan! aodar og ekakullloncr.

Lokslafd.l lngen udSlva. ogll blå-
dct {S€.åYtr.nn 4 aanSc åtllat I .t
øl.a på 900 ck!.lplrlcr. Bltd.t
.anatcr 8.atls tll allc DOF-iPdIcd.tr
t lrhu. att. l|dlc!|ar. udcnfot rltct
kan t.gna abonnctcnt pl bladct. Dot
ko.t6r aO kr, pr. L.

Allc hctwandellcr aket tll lokal-
afdallngana qdrcrsa: Danak ornltolo-
81.k For.nlnS / Arhu. Aat, vlbor8vcJ
29. SooO Arhut c.
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LEDE B

En vracntl,lg dcl af den praktlsk€ naturtorvaltntng I Darunark var.tagea afde-enkeltc antsråd og korununalbeatyreleer. Erfarlnger har dog vlat, at for-veltnlngen af naturen lkke sker ud fra earnne ldeer og med sanna praksla
landet over' men varlerer fra ant til amt og fra kommune tll kormune af-
henglg af den aktuelle santDensetning af antsråd og konarunalbestyrelser.

umlddelbart påberåber alle polltiakc partler 3tg en anavarllg rnllJøpolttlk,
nen prakals vlser, at der er ator forskel på, i hvor høJ grad polltlkerne
lever op tll dette arurvar. Enk€lte partler og polltlkere har dog 1 de
senere år bevldEt sogt at fremne cn ,.grøn" p;Iltlk I rnt.lJøspørg-nåI eant
øvrlge sager vedrorende forvaltnlngen af vore naturreaaourcer.

LokalbeBtyrelsen skal derfor henstllle tll nedlermerne, et dette forhold
tagea rned I betragtnlng, når der skal afglveE steine tll koflmunal- og amta-
rådsvalget tirsdag den 19. novenber.

I den konnende valgperlode vil skabnen for en rakke af arntets vlgtLge
naturonråCer. f.eks. Brabranq So, Norsninde FJord og SotbJerg So, fonæntlig
blive afgJort. Det er derfor vlgtlgt. at rrgrønnerr synspunkter vil bllve
repreaenteret ned atore vægt end hldtll.

T:nk derfor på, når du stenner, at rnange dyre- og plantearter sr truet af
udryddelse I Dgnnark, aant at mange naturområder truea af forrlngelse eller
ødel.g8elac, og at dln stenrne vll vare medbeeteønende for, hvordan vo.e
naturreaaourcer akal forvaltea I frentlden.

lled andre ord. vl,l du den 19. novenrber, hvls du stermer på partler eller
enkcltpersoner, der akttvt forsoger at føre en anavarllg nllJøpolltik, varo
ned tll at Blkre, at også ko|rtrr|endc Scneretloner vll havc nrultghed for at
oplcvc en.al!1d19 flora og fauna I et sp.ndende og afvekalcndc lendakab.

lorben Bogeskov



Fredning
OVERGREE TOD TO EF-FUCLE.
nesryTTe use somÅosn

I nal 1983 udgav frednlngBstyrelsen
en rapport, sorn lndeholdt en kort-
legnlng og foreløbig udpegnlng af
lll danake EF-fuglebeskyttelsesom-
råder. Forlnden havde Dannark tll-
trådt EF's fugtebeekyttelEesdlrektlv,
hvilket lndebarer, at Danmark skal
slkre disse oaråder'mod forurenlng
og anden forringelae, så de fortBat
kan tJene aoo l,evested for visee
s.rligt truede fugl.earter.

I skrlvende stund - knap to år efter
rapportens udsendelse - nå vl des-
veme konstatere, at to af de on-
råder, der er bellggende t lrhus
'art. cr alvorligt truet.-

lloasø

Den 3O. Januar 1985 besluttede Århus
arDtakonrNne at give tllladelse tll
at udlagge et onråde af den ostllge'
del af ltossø til vlndeurfing. Blandt
ornitologer er 8øena rige fuglellv
- lsrr forekomgten af ynglende lappe-
dykkere - naturllgvis velkendtr nen
på nntslbednlngskontoret har man des-
v.rre v.ret af den opfattelae, at
det prln rt er eom ynglelokalltet'
lloaso er v.rdlfuld' o8, at fuglene er
koncentreret I den centrale og vest-
l18e del, hvorinod den øatliSe dei
er relatlv vædllos.

DOF's ProJekt Status-undersøgelaer
har lnidlertld vist, at !!oasø udenfor
yngtceasoncn lndeholder nogle over-
ordentlig store koncentratloner af
rastende Toppede Lappedykkere (op
ttl 23OO pr dag i august). Formentlig
er.det atørstedelen af beatanden fra
SohoJlandet, der aanles her, når
ungerne er udvoksede. Problemet er
blot, at langt størstedelen af
firglene er at flnde, hvor UoEsø er
qybest, og det er netop i det område,
der er udlagt til rindsurflng.

Hvls Antsfredningskontoret forud for
behandlingen af sagen havde henvendt
elg tll lokalafdellngen. kunne det
havc fået oplyst ovenstående, hvor-
vcd afgorelscn forrnentllg vllle havc
v.æt ånderlcdes end den trufne, dcr
lndebæcr cn foraøgsordning, hvor
rlndsurflng cr tllladt I 1985, rcn
hvor ran vll felgc udvlkllngen I
soen. TlI hJ.lp herned har Antst
hyret DOF tll at foretage fugle-
telllnger. Derefter ekal tllladelsen
gcnvurderea til cfterilret, hvor
Frlluftsrådct og dc 8rønne orSanlaa-
tloner vll bllve taget med på råd.

DOF er generelt betænkelig ved t11-
ladelsen, idet undersøgelser fore-
taget af Frednlngsstyrelaen har vlat'
at wlndaurflng på grund af de hoJe
hastlgheder og hurtlgt skiftende
seJlretnlnger er den form for aejlada,
der generelt er mest forstyrrende
for fuglelivet. llindsurflng på Uossø
må derfor siges at vare I dlrekte
nodstrld med l.losEøfredningens lnten-
tloner og må betragtes som en over-
hengende trussel nod søens riSe
fuglel lv.



ltsrlaaer FJord

Den anden EF-lokalltet, der I Århus
åt|rt er rettet .trualer nod, er det
store onråde, der udgøres af de ydre
dele af Randers og Marlager FJorde
sant havet udfor. En vtgtlg del af
dette vardlfulde område er de lnd-
dæmnede arealer ved godset Overgård.
Efter det sidste eJerskifte på god-
set er der flere forskelllge pro-
Jekter for området under planlægnlng.
Et af dlsse indebarer etablering af
en r.kke paralJ.elle og på kystllnien
vlnkelrette lahegn på en del af de
.lnddemmede marker, hvor der ofte kan
aes BtøFe flokke af ænder, ges og
avaner.

Sagen her vrret forelagt FrednlngE-
nrvnet, hvls afgørelså går ucl på, at
man tlllader opforelsen af de dele
af h€gnene, der llgger landv'rts
Btrandbesl(yttelsegllnien - og det
Gr deavilre atørat€parten.

\,i:

FIFl

Indenfor aanme 8r-fuglebeokyttelses-
onråde kunne nan I I9O4 konstatere,
at et stø$e antål Etrandengspar-
celler ved Boele Rev var konmet
under plov og - hokus pokus - for-
vandlet tll rapsmarker. Desvlrre er
den slags overtradelaer af nalgr-
fredningaloven lkke sJaldne, hvorfor
DOFrs medlenuner harrned skal. opfordree
tlI at holde øJe ,ned uregelmæssig-
heder af den art, så vi kan forsøge
at værne om de få 3trandenge, der
er tilbage.

De omtalte erfarlnger med de to lo-
kale EF-fugtebeskyttelsesområder
vlser blot, at naturfrednlngsloven
på vlese områder bør akarpes, rned
nlndre alle lll områder skal fredee,
for at Dannarks tlltrædelse af EF-
ftrglebeskyttelseedirektivet lkke
skal frenstå 6on åndet end en tom
Seatus overfor flrgl,sllvet og naturen.

Torben Bogeskov
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MOESGARD

I det følgende akal Jeg kort beskrive
forskelllge forhold omkrlng lloesgård
og lldt om feltaktivlteten i amtet.

I Januar 1985 deltog 9 pereoner I et
møde pA ViborgveJ ned emnet ,iFugle-
tr"kket ved liloeagård n.m.rr. I denne
forblndelse planlagdc vl forårets
aktlvltet ved llloe8gård og etablerede
en lloesgårdgruppe. Vi satie os det .

nål.at få drkket betydellg flere obs-
dage I foråret end hldttl ved Moes-
gård. Forventningerne tll det kon-
nende forår var store, måske for store,
vllle nogle nene. Vagn Jacobsen og
undertegnede blev valgt tll at skaffe
observatorer og koordlnere dakning
af dagene.

Nu, hvor foråret er overstået, arå vi
aige, at det gik over aI forventning.
Oekring 25 perscner har dekket nindst
en dag. Jeg vll sksnner at ca. 60
ornitologer har besøgt Uoesgård i
foråret. AIt I elt en stor Euccea.

Hvad der blev set af fugte vil fremgå
af'lloesgårdrapporten 1985". l.len det
kan robeo, at nlndgt 5 ørne lod sig
sel En dag hele 12 rovfuglearter og
I ult. nal blev der iagttaget 72 for-
Bkelllge firglearter fra en po8t
ganske flntl Endellg blev det også
tll flere rve årter for tloesgård.

Hana Plnatrup vll lgen _t år stå for'
lndeanllng af iloesgårdnaterlalet.
tsfteraom det bllver et rneget atort
arbeJde for Hana Pinetrup, nå vl
appellere tll folk om hurtlgst mullgt
at lndsende dbres ekskuraloneakdmaer
tned anglvelae af, trækkende og rastende
firgte (nye fås hos J. Terp Laursen).
Husk, de dage, hvor udbyttet har
veret rlnge, skal også med. Vores
noteabog, der lå ved Enebarbakken, er
tilsyneladende stjålet, så dlese no-.
tåter',har vl lkke! Sidste filst i'or

Alle lndsendere vll autooatlEk få
sendt rapporten. Eetallng kr- ca.

Hl-
40rl,

der dekker porto, papir etc. Andre kan
købe den hos Hans Plnstrup - bemark,
vl kører ned et meget begranset oplag,
så man ekal v.re hurtig .....

Fra den nyetablerede rrt\glestatlonl
på NO-dJuraland er der planer om at
udglve en rapport om !\rglelivet fon
foråret t,985. Det Bkal derfor blive
lnteressant at sanrnenligne fugletrek-
ket mellern GJerrlld-området og Moesgård.

Som tldllgere omtalt er Hana Plnatrup.
Vagn Jacobsen og Jørgen Tcrp Laureen
I fard med at udarbejde den atore

Moeegårdrapport, der vll dekke årene
I97N5. Her. vil aantllge reglatrerede
f\rglearter bllve beskrevet, nange
gkemaer vll belyBe arterncs forskonst,
3tatua etc. En sanmenllgnlng rned andre
forårstræklokaliteter vll også bllve
gJort.

Som helhed vll vl arbeJde på at frem-
lagge rnaterr.alet på en aådan måde, at
lnteresserede kan "plukke en art udt'
og behandle den I andre sammenhenge.
Rapporten forventea fardig I for-
året 1986 og tndtil l. oktober er det

, nullgt at bidrage rned aldre observa-
tloner fra området. vl kender endnu
lkke prlsen for rapporten, men vl vll
foraøge at få støtte tll trykning.
Der er måske.leaere, der kan Blve oa
st godt rAd on, hvordan vi kan få.
dekket nogle af onkostningerne tll
rapportcn? Oplaget bliver atfrkt be-
grandet. Så, hvls du onsker denne



rapport, må du gerne notere det på de
tndaendte l.loesgård-ekenaer eller
kontakte undertegnede.

Elgll thomasen akrev I Søravnen (1985:
2), hvordan vl kan nodgå dc dobbelt-
reglstreringer og mtaforståelaer, dcr
har v.ret onkrlng lndrapportertng ef
oplygnlnger tll lokalrapporten fra
lloesgård. Jeg tror problcmet kan
lssea nerc enkelt cnd foreglåct af
Elgll Thonr.en. Eftersom tlocagArd-
rapporten tllsynel.edcnds udko-nuner
nlndat l år for lokalrapportcn' er
det nest nerllggendc, at lrloesgård-
nåterla:,etr der er lndfort på ekenaer
fra 1 år, udlånes tl} rapport8ruPpen.
Hvllkc oplysnlnger og hvordan måterl-
alct behandlea I lokalrapporten, nå
aå vrrc op tll den, dcr har påtaget
alg lndaanllng8arbcJdct n.v.

SkaI vt fremover atyrke den ornltolo-

a,

glske fet.taktlvltet t Århus ant -
hvilket Jeg nener, er påkrævet - er
det af atørato betydnlng hed noSle
fcllee aktlviteter (undersogeleer).
At et Bådant behov er tll atede,
aynea at frerngÅ af dette lndhg. Det
er rurrllggend€, åt reaultaterne
offentllggørea I Soravnen, hvig lnd-
hold ofte har v.rat lidt rrtyndbrr. En
del af dcn ornltologlske gl.de er
lkkc nlndat, et vl g,ør et stykk€
arb.Jdc, son fler. kan få gavn af
(Atlasunderso3claen). Lad og håbc, at
det skrldt, der blev taget hertll
ved tloesgård 1 1985, vlL få en af-
anlttende vlrknlng frenover.

Der er naturllgvla andre aptndende op-
gaver at tagc fat på end llge netog
ttoeagård. Vl kunne rnåske t vlnteren
1985/86 få ct arode heron. Hvem vll
vtrc lted? Je8 koaner gernc ned et
opl:g og foæIag tl.l ernner.

Jorgen T€rp Lauraen
EngdalsveJ 67 A

A22O Erabrand

06-261296

Han fanger
ingen )ugler<

han har også
konto i

Handelsbanken

IIANIDEIJSBANKEN @ahid med ibilledet



SØLVMAGER

solvuÅcen ERoBRER HøJTsvEvENDE
YI{CLEPLADSER

HøJt hrvet oyer gadelarrn og traflkkaos
har Solvmågen fundet en ny yngleplads:
åtorbyena hustage. I Bornmeren 1985 har
seks par Solvmåger ynglet på tagene
af de høJe bygninger i centrun af
Århus. Fire par flk ialt nl unger på
vlngerne, mens de to sldete par ikke
havde succes.

Det er første gang i Danmark, at SoIv-
måger yngler i storre antal på hus-
tage. Eortset fra et enkelt par, Botit

flk to unger i soimercn 1982 på
taget af det.22 mcter hoje varehus
rrl,lagasln" i Århus, er det zoologiake
f.nonen lkke tidllgere beskrevet her-
hJenme. Normalt Iagger de sky någer'
deres eg på Jorden på uforstyrrede
sriåøer ude i havei. :

På bygrringer omkring ÅrhuE Domklrke
havde de seks någegar valgt hver eit
flade tag i l5-2O meters hgJde over
gaden. Disse tage er belagt ned små-
aten, og de har en vis lighed ned en
atenstrand. Rederne byggeE af rDos'

trrpinde, sturyer af elledning og
andre materialer, som tydeligvis san-
Ies I byens baggårde. Ofte er rederne
anbragt mellem ovenlysvlnduer.

t|ågerne henter fotmentllg føde i den
nællggende flskerihavn' nen de aan-
ler slkkert også affald på gader og
t baggÅrde. Fuglene kan ruge ufor-
styrret, fordl der kun sJ.ldent koruDer
nenneeker på de høie tage. Ilerimod
lever någeungerne I konstant llvs-
fare, lndtil de læer at flyve. Det
eneate, der forhindrer den I at styrt€
ned på gaden, er ofte en kun,få centi-
reter høJ tagkant.

llvcrkcn frn Norgc c'llcr Svcrlgc cr
der rapporteret on ynglende SoIv-

måger på hustage. Derlmod har fæno-
menet varet kendt fra Storbritannl,en
og Irland slden århundredeskiftet, rnen
lndtll l94O var det sJaldent. I 1976
talte den brltiske ornitologforenlng
flere end 3OOO ynglepar på hustage,
og rnan beregnede, at der I 1986 vllle
yngle I4.0OO Sølvmågepar I 246 byer,
hvls tllvaksten fortaatte. De brlttske
ornltologer regner ned, at det er
bollgmangel, der-har tvunget fhglene
lnd på byens tage.

KJeld Haneen

Alle fotos: KJeld Haneen copyrlght.

PS. Er der nogen blandt Søravnens
læsere, der også har observeret
ynglende måger på huotage I
Århus, så hører Jeg !gE! gerne
om det. Skriv eller rlng tlJ,: o
KJeld. Hansen, Klostertorvet 9- -'
80OO Århus C, Tlf: 06-134663



L

o

c

E

o.
gd

a'so>n>c
NOqo

6po!
o

dqa

4C

' 'a.. .i
., i;:. 1':;''

;r{.,,*:i:* *
.'.:"å'- " **' -"-

' i i:
il i*rlltr .{lå',1 1.r',;.E



t0

,.r.$flff
:i;,.:,

i''*'
i. .,t' ,,

#
s1

fSrye*.o111,

De atore ung€r er blevct ringrna:iet, så man kan følge dereo vldere færden.



SPURVEHøGEN
SPURVEHøCENS YNGLEFORHOLD I
INTENSIVT SKOVBRUG

Skovene:

Se aldete lO år har Jeg undersøgt
mvfuglebeatanden i et 7O kmt stort
område omkrlng Hinnerup. Her flndes
i alt ca. 84O ha. skov. hvoraf 64tg
er nåIeekov. Skovbruget er I største-
delen af området lntensl.vt. hvllket
Jeg deflnerer som skov ned kort om-
.drlftstld for at opnå etørst mutigt
økonornisk udbytte. Derfor begtår det
atørste areal af Rødgran, som ryddeg
seneat 1 50 - 60 års-alderen og 1
stigende grad af såkal.dt (pyntegrøntil,
hvor forskellige adelgrantyper domi-
ncrer. DeEuden anvendeg kemisk be-
kampelse mod skadedyr og uønsket
plantevrkst.

!!Jsl!-@E:
Spurvehøgsbestanden I Dannark er se-
neat af 8. Gensbøl - 1984 ansat til.
35OO-5OOO par, hvllket gor dån ttl
landeta nrstalmlndellgste rovfugl
(lilusvåge 45OO-55OO par). Her I områ:
det er Spurvehøgen klart den alrnind€-
llgste art, og kun i de dårllgste
yngleår nrrmen den sig lrlusvågen I par-
antal. Det skal dog siges, at arten
er så godt eom unullg at konstatere
- I rnodsætnlng tit llusvåge, hvis par-
ret !.kke yngler. Selv sorn ynglende
røber den slg meget lidt, hvllket Jeg
kan bekrafte ud fra flere punkttel-
linger I skov. I pågaldende skovområde
ynglede der eet år a par Spurvehøge
og 2 par Musvåger. Resultatet blev 6
Musvåger og I Spurvehøg på 20 tæIle-
punkter, så alt I alt vil Jeg mene,
at antal Spurvehøge I de fle8te til-
falde bllver undervurderet.

lt

Redeblotopen:

Spurvehogen er fundet ynglende t løv-
traer, nen det er undtagelaen, idet
dens abaolut foretrukne redetr. er et
nåletre. Rødgranen er områdets typlske
redetræ, hvor reden anbringes I over-
gangen nellem døde og levende gren-
kranae og gerne orlenteret mellem syd
og øst, rnåske fordl atørre lysmengde
her betyder bedre grenudvikllng og
dermed bedre underlag for reden. I
andre dele af landet er unge skovfyr-
plantnlnger meget yndede aom redeblo-
top, nen denne skovtype flndes lkke
her.

Redetrali-77reder:

Rødgran 85,7t

Sltkagran 6,5%

Hvldgran 6,str

Noblllegran 1,3*

RedehøJden har varleret nellem 5 -
12 m med I m aon gennemsnlt. Denne
hoJde beatemt$es af granbevoksnlngens
alder, aåledes at Spurvehøgcn rrflyt-
ter ind" nilr granerne er tyndet 6t
par gange t 25 års alderen. Sanme
bevoksning kan derefter runme et
ynglepar de nrate 20 år, hvor ptant-
ningen i 45 ers-alderen åbenbart
bllver for åben og lys tll beboelse.
Hver Spurvehøg har lndlvlduelle teg-
nlnger på vingefJerene, aom frldes
i yngleperloden. Ud fra diase fJer
har Jeg fl€re ganSe konstateret aamtne

hun i en bevoksning 4 år I trak, nens

llenaror-J@s'
År?62?879808182838489
BeEat tåii. 6 lo L2 lo 13 lo ll I lo 7

Rede6tOL2813lotl8lO7
Reden/unger 5 6 9 5 9 7 7 5 6 7

Unger/rede 3,2 2,L 2,3 1,6 2,7 M
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andre flndes kun et enkelt år, enten
fordl de dør lriden ncate ynglescson,
eller fordl de flytter tl,l en anden
3kov.

Fordellng af unger I X -
66 reder:

' I unge 3% - Holstein 3,6X, 2u 13,61
- H 7,1%, 3u 3O,3% - H ZZ,4%, 4u 36,4%
- H 32,L%, 5u lS,2* - H 26,4, 6u
l,5r - H 3,6*.

Konmentarer til skerna:

Det ses, at besatte territorier storb
aet svarer til antal byggede reder.
Som hovedregel vil der i dette område
også blive lagt rg i så godt som alle
reder, hvllket viser, aE fø<teunder_
laget er tilstrækkeligt tlI bestanden
(FUGLE 3:83).

De laveste parantal fremkommer efter
hårde vintre - undtagen 1g83. Antal
reder med uCfløJne unger er naturnod-
vendlgt mlndre end antaL reder. Detic
svind opstå:. ls"r ved pi.edation fra
Skovskade. Det er tydeligt, at precla-.tl.onen fremmes meget af skovarbeJde
L redebevoksningen i eglægnings- og
første del af rugeperioden. TiI gen-

. Udflyvningsdato for 62 kuld:

gcld kan det lntenslve akovbrug rnåske
.vrre medv.lrkende åreag tll, at llår og
Duchog, gon andrc steder I landet eralvorllge predstorer, lkke flndes I
området.

Udflyvnlngsdato fol unger:

Tidllgste 2816 - l. æg ca. t9/4

Seneste 2s/? - t. ag ca. Zdls
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Antal unger/rede har I gennernsnlt
v*et 2.5 nrod 2,3 ved Koldtna (FUGLE
3:83), hvllket .r tllstrekkeltg ttl,
at arten kan ekspendere. Vågn Holsteln
havde I sln undersogelse (Spurve-
høgen I95O) 2,9 unger/rede, før arten
fra I95Orerne blev forglftet mqd. bl.a{
DDT og PCB. I dag indeholder hogene
stadlg ret store gtfhnangder (FUGLE
5:81), rnen de er alllgevel t stand
ttl at yngle tllfredssttllende. Hvor-
vldt akovbrugets anvendelse af sprøJte-
mldler her nogen effekt på Spurve-
høgene ynglevlrkaonhed, ved Jeg lkke.
Dog rnå kemlak afsvldning af skov-
arealer med hcnbllk på nyplantnlng 1
bedste fald formlndske rEngden af
byttedJtr. Hogcne holdcr 319 lnldlertld
lkke kun til skovonråder under fod€-
soSning€n, ncn tnffes I allc land-
skabstypcr. Speclclt forst I Jull
nåned gcs dc ofte 1 parcelhushavcrnc,
hvor en 3tor dcl of foden hentcs tll
de fl;tveferdlgo unger.

Da Spurvehøgen nok er vores mest tll-

paanlngadygtlge r"ovftrgl, er det måske
lkke overraekenda, at den er t stand
tll at udnyttc det lntenslvc akor-
bruSs gode redenullghedcr og oprct-
holde en trt beatand. D6t vil dog lkke
vare onakvardigt, at arealerne med
rrpyntegrøntl øges, da denne skovtype
udvikler en "maadegtruktur'r, son
nappe vll glve høgene og den øvrlg:
fauna noget vaaentllgt 1 for.rn af fode-
eller ynglenullgheder.

Lltteratur3

Spurvehøgen - en vigtlg mllJolnClkator.
FtfGLE 3:83. Storgård, Bonholt, Blrkholnr-
Clausen.

Kvlkaolv I danske flrgle. FUGLE 5:81,
Rcd.

Spurvchogcns radc og r€dcplacarlng.'
DoFl 3-4:74, Hald-llortenaen.

Spurvehøgen. I95O, Vagn Holstein.

Svend lføller Jensen

3tlners
Billedservice

MTrv|trISiA

se'føJiqr

s30Rg toRv 5 - ARnug c

05-120*11-
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Lokalrapporten 1983 for Århus Arnt
blev fardig her i sorfier og arbeJdet
på t98a-rapporten er godt lgang.
Rapporten fra 1983 er på loa eider -
en smuk og detaljeret gennemgang af
fuglellvet I Arhus Amt. Her et par
uddrag:

Der blev lagttaget 242 arter I 1983
i Århus Amt. Heraf Bkal 12 arter fore-
Iagges Sjaldenhedsudvalget.

Kun 11 Krumnebbede Ryler blev ind-
rapporteret I 1983 mod 11O I 198f.

Første Landsvale blev eet ved Funder-
holne 15. april.

Lokalrapporten

65 feltornitologer har leveret bidrag
til rapporten. Disse har alle fået
rapporten tilsendt aamen tned et gino-
kort og en bøn om at betale for den.
Der ydes dog en rabat på Io t<r tll
bidragsyderne som tak for deres uleJ-
tighed. Desvane er det ikke nuligt
at udEende rapporten gratle til
bidrageyderne. D€t har langt de fleste
da også foratåelse for. Dst koatcds oa
4OOO kr åt producere og udsende 83-
rapporten. Der skal såIedes aalges et
betragtcllgt antal - også tll tfke -
bldragsydere - for at økononien akal
løbe rundt.

Du kan derfor hJalpe både dig aelv og
din l.okalafdeling ved åt købe Lokal-
rapporten. Prigerne er inkl. porto:

L983-rapporten (lo4 slder): 40 kr
I982-rapporten (IOa aider): 35 kr
Begge rapporter: 65 kr

Vl har også tldligere årgange på
lager - skriv og spørg!

Rapporterne beetlllee ved at indaende
belobet på:

Oiro 5 51 O9 6l
DOF - ÅrhuE Ant
ViborgveJ 29
SOOO Århus C

Venl,lgst nErk taloncn:rr8estllllng af Lokal-
rapportcn 1983"
eller llgnende

En del nedlenmer hår betålt ekgtra
for rapporten, fordl de var ovenud
godt tllfreds og vllle støtte Lokal-
foreningen. Sådanne frlvllllge
bidrag er vl naturllgvls raeget tak-
nemneLlge for. Der er hårdt brug
for pengene.

Jens Erlksen
kagaerer



LOKALRAPPORTEN

1983

DOF

Arhus amt
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HAVFUGLE

Hvad er en I'havfugl[?

Det er naturligvls eri fugleart, der
forckommer eller kan forekomme på
eller over havornråder, men begrebet
er alligevel ikke entydigt.

Nogle arter er I deres hele levevis
I den grad knyttet til havet, at de
efter at de er blevet flivefærdige
kun satter deres ben på fast gruncl,
når de skal yngle.

Bortset fra yngleperioderne til-
bringer de hele deres tllvarelse
over de store, åbne have langt fra
land. Her flnder de deres føde, og
de er eå fremragende flyvere, at de
aldrig - lkke engang unqer de mest
ekstreme veJrforhold - søger ind til
kysterne.

Derfor ses de egentlige havfugle
relativt sjældent i Danmark, som nolt
er havomkranset, men med ret beskyt-
tede, og - set med en havfugls øJn€
- lkke med de vidtstrakte have, som
disse arter kraver.

Det er en ret ny opdagelse, at mange
havfugle alligevel finder lnd I
Kattegat-onrådet, og at dette sker
forholdsvls regelmasslgt.

Forst i beg3lndelsen Ef l97Orerne blev
svenske ornitologer opmerksomne på
dett€ forhold, da der tlrltgt blev ob-
aerveret havfugle ved Kullen.

Fænomenet blev atuderet nærmere I
nogle år. Dette forte tiI, at der
blev dannet en [Havfuglegruppert bestå-
ende af danske og svenske ornltologer
ned en aarl.ig lnteresse for dette emne.
I 1979 udsendte gruppen en rapport:
"Havsfåglar I Kattegatt - 1978". Den
er blevet efterfulgt af yderligere fem
årsrapporter og nr. 7 omfatlende 1984
er under udarbeJdelse.

Hvllke arter omfatter disse rapporter
så?

Naturligvls førat og fremmest egentllg
havfi:gle, som er knyttet til oceanerne
men som trods alt ind lmellera vil
kunne observeres fra kysterne omkring
Kattegat: stormfugle (Mallemuk, Skråpe.
og stormsvaler), Sule, kjover og nogle
rnåger (Rlde, Dvargmåge og Sablnernåge).

Herudover nå også alkefuglene (Alk,
Lomvie, Kortnæbbet Lomvie, Søkonge og
Lunde) nedregnea blandt havfuglene,
gelv om de lkke alle samnen er, hvad
man måske kunne kalde."oceangående",
idet de bortaet fra yngleperloderne
udelukkende er knyttet tll havet.
Iagttagelaer af TeJ6t reglstreres nor-
malt lkke, I rapporterne.

Bortaet fra Alk og Lomvie og vel nok
ogeå Ride, der yngler I Nattegat- og
Østergø-områderne, komrner havfuglene
kun I de lndre farvande, når de er
blevet hblæstD derlnd - oftest af
atorrne fra nordveatlige retninger.

Herudover omtaler rapporterne ofte
obgervatloner af I'ikke-havfugler', 8om
er blevet oplyst til Havfuglegruppen'
når eJaldne gæster er komnet lnd I
Kattegatområdet. som eksempler herpå
kan navnes: Islotn, Hvidnlbbet Lom'
topskarv, Stellersand, KongeederfuSl'
Crånåge, Hvldvlnget Måge nr.v.
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Det er forst og fremest I forblndelee
ned atorme fra nordvestlige retnlnger,
at havfuglene forekommer I Kattegat-
ocnrådet. Disse stomle rrblaserir fuglene
fra Atlanterhavet og Nordsøen gennen
Skagerak og ind I Kattegat.

Havfirglene, eom ikke frlvil.Iigt søger
mod land, når frem til den svenake ,
vestkSrst og bøJer så af mod syd. De
følger kysten tll Kullen og fortsctter
over nod SJælland og vldere mod vest.
På de ,,rl,gtlgerr dage aes der lkke eå
få havfugle ved SJellands Kattegat-
kyster, hvor der navnlig bliver rob8etrl
ved CllleleJe og Rørvlg (Korshage).

Der har lkke veret så regelnesslge
observatloner andre steder, rnen det
nå antages, at ruten så i.gen går nod
Skagerak og ud I Nordsøen og Atlanter-
havet.

Ikke mindst hvis det stadig blaser
godt fra vestlige retninger, er det
nok det tnest aandsynlige, at hav*
fuglene på deres veJ tilbage mod
Skagerak er så langt fra kysterne, at
de er umulige, eller i hvert fald
neget vånakeltge at få øJe pÅ.

Alllgevel er det nln opfattelse, at
det også lnd irnel.Ien rnå kunne lade
elg gøre at ae havfugle i Århus amt
og også fra Sansø. eom specielt
lnteresaerer nig.

Når nan aer på et kort over Kattega!-
ornrådet og pnøver at foreatille sig,
hvllken rute man selv ville følge,
hvis nan var en havfugl, der var blæst
lnd I dette illukkedetr onråde og gerne
Lgen vll ud på det store hav, er der
n ppe tvlvl on, at mån ville lagge
kursen sådan, at observa.tloner fra
S:.rmso lkkc. villc blivc' rnuligc på
grund af afstanden.

Det er dog yderst sandsynligt, åt
veJen fra SJalland nrod nord vll føre
f\rglene så tat på DJursland, at iagt-
tagelaer herfra måtte vare nullge.

Jeg er på Sanso i dlverae ferler og
enkelte week-endep, og har da ved
flere lejligheder foraøgt at afprøve
mine teorl€r i praksls, rnen hidtil
uden held. Enten var veJret ikke
"rigtlgt'., når .jeg var på Sameø, eller
også var jeg ikke på Sansø, når veJret
var rrrigtigtl. Derfor fik Jeg tkke

konstateret, at havfugle på derea veJ
fra Sjalland mod nord gennem Kattegat
også kan korilne eå langt mod vest, at
de kan sea fra Sansø.

I efteråret 1984 ftk Jeg dog altigevel
glort nogle lagttagelBerr aom bekrrf-
tede, at mlne teorler lkke var helt
ved aiden af.

Den I. eeptember 1984 flk Jeg aet
nlndst 7 Suler ved Issehoved. Netop
1 månedsskiftet auguet/september lg84
var der en fonnelig lnvaslon af Suler
I Kattegat, og rnindst 7 af dern nåede
også tll samsø.

llen det var lkke sIUt heflned.

I rnldten af oktober nråned 1984 fik Jeg
aet flere havfugles den 15. oktober
så Jeg tre Rider, der fouragerede tat
nord for Issehoveds spide, og lldt
senere så Jeg en flok på Il Rider, der
trak forbl i sydgående retntng.

Yderllgere flk Jeg den 19. oktober
1984 set en fouragerende Mallenuk
sa!ilne ated.

Den 15. oktober bød på endnu et par
alaldnere arter, der utvl.vlaomt var
koffiiet tll Samsø aom en følge af nogle
dages kraftlge veatlj.ge vinde.

En ung Grånåge (lk) havde eat alg
tll hvile.på vandet 20O-25O n fra mlg,
og ontrent santldlg havde Jeg leJ1ig-
hed til at følge to adulte Hvld-
vinge9e ilåger, der fouragerede Ildt
nord for Iqsehoved. Den sldete laSt-
tagelse er forelagt SU til godkendelse.

Havfuglegruppen holdt slt ayvende årc-
modu d(xr 24.-25. novcnbcr l9u4 i ildllc
ved Kullen. Vdd den lejlighcd blev



dct bc8luttot et udvld. det områdc.
Srupp€n akål lnt€rcseere aig for, til
og8å at omfatte det sydllg€ Norge og
Jyllandr Vætky8t, da obscrvatloner
fra dlaae oarråder t hoJ grad rnå kunne
bldrag€ tll at belyse havftrglenes
vandrlnger, og rnåske også glve et
bedre grundlag for at forstå dereg
forekomat I Kattegat-området.

Santldlg blev det beBluttet at endre
navnet tll I'Den Skandlnavlske Havfugle-
gruppe", og naste møde blev fastsat
tll lørdag den 30. november lgSS på
Getteriin, Varberg, Sverlge.

Havfuglegruppen er naturligvis inter-
esseret I at blive bekendt ned så
mange havfugleobservationer fra om-
rådet, som det overhovedet er mullgt -
og helat dem alle.

For at lette indrapporterlngerne er
der udpeget kontaktpersoner for de
vlgtlgste obaervatlonspoater, men
rapporter kan selvfølgelig lndsendes
til disse kontaktpersoner, selv om
obsetvationerne lkke er gjort netop
pA det pågældende sted.

I Århus amt er kontaktpersonerne:

Fornæs:

RoIf Danlelsen
Kantorvanget 182,
8240 Risskov

@'
Leif Brauer r+h
Skodsborgparken 44""
2942 Skodsborg

I rapporternei der lndsendes så de
er kontåktpersonen I hande aenest den
l. februar 1 det efterføtgei6E,
bedes føIgende oplyst:

Lokalltet

Dato og klokkeslet for observatio-
ne!'ne

observationstid

0bservationspostens hojde ov'er havet

Kikkert(er) - optik - der er brugt

Ternperatur

Skydække og sigtbarhed

Om det har regnet, aneet eller til-
avarende

VeJr- og lyaforhold I øvrlgt (f.eks,
med- eller nodlys)

Afstand

Art

Antal - eåvidt mullgt ned oplysning.
om køn og alder

Om fuglene rastede, fouragerede eller
trak

Trakretning

On lagttagelsen er forelagt SU til
godkendelae

Andre oplyenlnger, eom skønnes at
kunne have interesse

Bortset fra de obaervatloner, der er
gjort på Djursland, er emnet I'Hav-
fuglet' ikke dyrket i større udstrak-
nlng l. Århus arnt.

Det er mlt håb. at flere vil inter-
essere sig.for dette emne, og at
denne interesse vil glve sig udsiag
i, at der bliver indrapporteret mange
observationer til Havfuglegruppen.

Vlndretning og

Leif Brauer
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EFIERLYSNII{GER

Soor følgc af den.kolde vlnter 1984/
85 rastede der et uaedvanllgt atort
antal (ande)fugle l.Århus Havn. Jeg
foretog selv lO optalllnger I oor-
rådet. l{en for at få et bedre over-
.bllk over fi.rgleltvet skal Jeg bp-
fordrc alle tll at sende deres no-
tater fra havnen L perloden oktober
1984 - aprll 1985 tll undertegnede.

Ltgelcdcs enskc! alla ynglefund ogl
eller fo;:nrodet yngel - gåvel nye son
ganle - af Ravn, Hvepsevåge og
Ihretrog fra lilrhus amE:Unsker rnan at
hemrellgholde de eksakte yngleloka-
llteter bedes det oplyst. Alle op-

. lysnlnger aendee venligst til under-
tegnede aenest 14 dage efter bladets
udglvelae. Håber du vil følge op-
fordrlngerlre I

EFTERLYSNING

Lakat

Det er sikkert de fleste bekendt'
at Lækatten eller Hermelinen' som
den også kaldes, gor sig bemerket ved
at være det eneste danske mårdyr, der
båCe har en scnnerdragt (brunlig ned
lys bug) og vlnterdragt (helt hvtd);
dog har den altid sort halespids'

I forbindelse med min kortlagning af
pattedyrene 1 Århus amt, erfarede
Jeg, at det tilsyneladende er sJældent'
at se en Lakat i vlnterdragt. Jeg har
derfor fundet det narllggende at under-
6øge og beskrive, hvor ofte arten ses
i vinter- og overgangsdragt, sant hvor-
dan det fordeler sig på årets rnåneder.
Hvis du 1 Danmark har set Lækat i de
navnte dragter, hører ieg gerne herom.
Husk at nævne så pracis dato for
iagttagelsen' som det er dig mullgt.
Alle oplysninger modtages med tak'
også hvls det blot drejer sig om een
iagttagelse. Oplysnlnger sendes til
undertegnede aenest l. oktober 1985.

Jørgen Terp Laursen
EngdalsveJ 67 A

A22O Brabrand

06 - 261296

I

I

IJ

AKTIVE SøGES

fnsplrerct af Henrtk Ueldllngs lnd-
leg 1 Fugle 3:85, forsøger lokal-
bestyrelsen I Århua nu efter sanne
reiept at lndfange lnteresgerede
til aktlvt at gå lnd I forenlngena
arbeJde på lokalt plan.

Foruden at dcr al.tld mangler aktlve
folk i lokalafdelingens forskelllge
grupper søges p.t. to persgner (m/k)
tiI bestyrelsen.

Du skal selvfolgelig helst kunne aI-
verdens forskellige tlng. To ting
prioriterer vi dog hojere end andets

1. at du har Iyst til at se på
fugle aanmen ned andr6 -
altså vIl fungere som ekskurslons-
leder'på nogle af foreningens
ture, eller

2. at du er kreativ og har mod på
at gå akiivt ind i fremstillingen
af lokalafdellngens blad
SøRAVNEN

Hvis du har lyst til at lægge et
stykke "frivilligtrr arbejde i fugle-
sagen, BkaI du lnden den 1. oktober
henvende dlg til lokalafdelingens
formand, Torben Bøgeskov, tlf 261441,
Det er ingen hindring, at du kommer
fra et af lokalafdellngens yderom-
råder - måske tvertimod.

Det er lkke så Evært, som du tror,
at være aktlv! !

På lokalafdellngens vegne

Hennlng Ettrup



Ulvshale r Nyord
En beskrivelse af natur og fugleliv

Af Niels Peter Andreasen

#t
{eftet er skrevet af Nlels Peter Andreasen, der I en lang årrække har stu-
deret fuglellvet på Møn og herved naturllgvis også fået et lndgående kend-
skab tll den sarpragede natur I Nyord-Ulvshale onrådet. Fugleværnsfonden
har slden 1969 været aktlv L onrådet ved opkøb og elkrlng af nogle af de
centrale del af strandengene på Nyord, sant ved oen trgholn nord for Nyord.

I heftet beskrives Årets gang, llgeson der gives en lndgående beskrLvelse
af onrådete neget varlerede natur. liyorrl runner'et af de største østdanske
atrandengsonråder ned et neget rigt fuglel1v. I forårstiden er engene et
levende uylder af ænder, vadefugle, oåger og terner. Også.Ulvshale ruloler
flne enge rnen her er også ttrold-skoven' et besøg verd - ned eLne rBange
forskellige træårter regnes den blandt kendere for et natlonalt klenodle.
Nyord-Ulvshalb har genneu århundreder fungeret 1 et. nErt sanspll ned en
sklftende udnyttelsg af naturværdLerne, og for nulldens besøgende ruoner
heftet en lang rakke Elps oo hvor og hvordan nan kan gå på opdagelse 1
onrådet ude aB forstyrre det rlge fuglell.v.

Heftec er gåledes en engageret, beskrlvelse af et etykke bevarlngsr.ardlgt
natur. Det henvender elg derfor til alle der holder af at færdes L naturen
og følge årets gang..

l{iels Peter Åndreasen, heftets forfatder; er kendt fbr sln oofattende vlrk-
sonhed son tegner, skrlbent og naturfornldLer. Møns natur er ofte udgangs-
punktet, n€n slgte! tll alnene forhold lkke desto uindre freotrædende -
noget lror lkke nlndst har fundet udtryk L de seneqte åro arbeJde eon lcrer
ved NaturhøJskolen 1 Rødkllde.

Et eventuelt overskud ved salg af heftet vtl gå tll Fuglevarnsfondens fort-
satte arbeJde ned at elkre vardlfulde danske fuglelokallteter.
Heftet er iigt illustreret ned fotos I både farve og sort/hvtd. Det kan
kobeg gennen boghandleren eller bestillea d{rekte fra Dansk Ornitologlak
Forenlng, DOF-aalg, Vesterbrogade 140' 1620 København V, tlf. OL 24 92 20.
Prls kr. 30,CD.

lled venllg hllsen
t-l-.{- Q-\ *a-a.>\--.
uree b5br Søreåsen
Fuglevarnsfonden
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tsn ar vore trofaate tegnere g-nnEd-
sidst€ par llr, llarglt tsIbek Jensen,
har desvame.forladt arntct. Vl håber
dog, at hun stadlg vll Ievere teg-
ninger til vort blad. llen vl søger
også tegninger fra DIG. Det behover
ikke nødvendigvis at vere ilarglt
Elbek Jenaen eller Jens Gregersen
standard. Hvls du hellere vll tegne
på bestllllna, sll kontakt oc på:

, oOF-Århus Anrt, VlboigveJ 29,

--f--F



Ekskursions referater
sAtrtsø - Påsken 1985

Efter at hrve cyklet fra HøJbJerg
seJlede vi fra Hov kt. 8.45. Fra
fargen så vi.bl.a. Ederfugl 65O,
Sortand 275, FloJlsand 125, lorn ep.
4 og Rødstrubet Lom l.

Efter at vi var lndkvarteret på
Canplng Klitgård, gik vi ud på Isse-
hoved. Der var nasten ingen fugle,
aom trak, nen 2 Brarngas V gamnen ned
2 Grågas bør dog n.vnes. Efter 6
tlmer og 2O m1n. hertde glk vl tll-
bage ti.l carnplngrladsen og sr.å her
en Dvtrgfalk tnkke Nr mens'vi
splst€ aftensnad.

Den 5. startedc vi på Issehoved, hvor
cn del anåfugle trak, og en Husrod-
aucDt han blev set rastende. Des-
vtrr. blsv det regnveJr, oå vl gtk
tltbeSa tll calrplngrladaen. Ovcr nld-
dag klarede dst lldt op', så vl tog
attcr ud på Issehoved. Dr:nne gang
rastcde 39 Hlsteldrosler, og.der var
lndHdtende Spurvehøg (€ Dv.rgfalk.
I Kragenosen sad en Stc:.Tornskade,
og vi så den både fourlgere og ade
af et spiddet bybte.

Den 6. regnede det helg dagen, så de
eneste lokaliieter vl iresogte; var
købnanden og kroen I llordby.

2,

Den 7. var vl ved Stavns FJord, men ila
det var hoJvande, ekuffede vadefUglene.
HøJdepunkterne var Knortegås, Grågås,
Storspove oE Lllle Kobberaneppe. sant
over IOOO Ederfugle, som var I fuld
gang med kurnageriet, Omkring mlddag
beglndte det.åt klare op, eå vl be--
sluttede at tage til Iseehoved. på
veJ.en besøgte vl grusgraven S for
Nordby og så bl.a. en FJeldvåge. Iese_
hoved fremviste et ret stort trak af
Irav- og snråfugle, men kun få rovfr:glel
lon ap. 2, Ederfugl 792 trk, Stor
Skalleeluger 2, Flakeørn IN + lNO,
Dvargfalk lN, Engpiber LTZNØ + 40 rst,
Gronslsken 178 trk og på veJ tllbage
tll canplngpladsen BIå Karhøg 1 brun.

Dcn 8. kørte vl tll Salvlg 1 blast og.
regn, seJlede tll Hov og cyklede tll
Arhua.

Pil helc turcn var Rødhals utroltgt
alnlndellg alle de steder vi var,
f.eka. 8O-l0O vcd Langør. Var dette
bgså tllftldet andre steder 1 antet?

Skont vl var uheldige rded veJret og
kun var tre, havde vl en hyggel.ig
hJr rned nange fugle,

Per Henrl.ksen

STøT YORE ANNONCøRER

r DE STøTTER OS
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DANIiIITRKS NAruRFREDNINGSFORENINGS FREII-
TIDICE ROLLE I IIILJøDEBATTEN

Foredragsholder: Svend Bichel
Torsdag den 10. oktober kI. I9.3O
Naturhlatorlsk liluaeum, Universltets-
parken, Århus.

DN bllver ofte krltiseret. Nogle nener,
at forenlngen blander slg I for rneget,
andre, at forcnlngen tkke er tll-
str.kkclig progressiv. Enkeltc gangc
udgkrldes DN endda for dlrekte natur-
odebggende vtrksonhcd (sc f.ckg.
FUGLE 5:1982 s. 7 r'Naturforcnlng tor-
leggcr cngc"). Sporgsnråtct cr, hvordan
cn forcnlng ned over 2OO.æO ncdlcnncr
oS dcrocd storre end nogct polltlak

partl bedst udnytter og earntldlg be- i

varer aln atote medlemsopbaknlng. Skal
DN f.eks. gå mere aktlvt lnd 1 rnilJø-
sager? Skal DN udøve polltlak pres-
elon? Kan DN overhovedet aenles om
en fall.es natur- og ntlJøpolttik?
Dlsse og nange andre spørgamål - her-
under eventuelt oge! forhold omkrlng
fttglebeskyttelee og blotopbevarlng -
vll bl.lvc debatteret efter et opleg
ved forenlngens preeldent Svend Blchel
(a€ preaentatlonen i FUGLE 3: 1984 s 9).

llodet cr arrangeret l.sanarbcJde mcd
Dl{'e lokalkonltc for Arhus og omegn
08 øltJysk Blologtsk Forcnlng.

Soren HøJagcr

Dcnm fæDr nlcr

...oe.rEeTA.XER,oP
H\DePft€ENER,tAl5T...

b.rLl4Dt B.nt[?D.l3tå
impa.
lotibtFnbd
Sdvpoin
l'd.bt6hfE
Baroprriq.
Ihtcmaddradn
.h b.nLa Rdbto.rlclLn
Itlqtildt6e
.ttnqrbnaøPøl

.A JYSKE
tt7 b^F\N t\



.f$ srpærrun
-- søndag oa.(x).as xyeing FJord. Norsnlnde Kro, kl. 9.oo. Jena Erlkaen.

Sonrlng lS.Oft.Bfr lrnhrnnrl Sn. F.uglctårrrr.t. trl. lO.m.

Tlr€dag r7.0!t.85 Hede 'rrser for rrye nedr.enrnerr, VlborgvcJ 29. kt. 19.30.
BJørn HolmskJold og Hennlng tsttrup.

Lørdag21.09.85!ae-.1an0'!|lelsAagaård.sen.tmefc1FUGLE.
SondaS 22.09.85 lteddelelser3:gS.

søndag 29.09.85 sretterhage, vrborgveJ 29,.. kr. o5.3o. Erik Hørnrng.
se FUGLE, lrleddelelser 3:g3

OKToBER
Sondag 06.10.85 titoesø og Salten Langso. Ry Station kl. O9.O5.

Jorgen Keia og Jens Kirkeby.

Tlrsdag o8.10.85 Foredrag "Havfugletrtk ved Hanstholn". r{lela Aågaard.
ViborgveJ 29, kl. t9.3O

onsdag 09.10.85 Foredrag I'DN'8 fremtldige rolle I milJoåebatlen,', Svend Blchel.
Naturhistorisk trluseum, kI. 19.30. Se nrrnere alde 25.

Lordag 12.1o.85 studreleJr ved Hansthorm i efterårgferien. Nrers Aagaard.Lørdag I9.1O.85 Se narnere I FUGLE 4:85.

Søndag 13.10.85 Kyslng fJord. Norsmlnde Kro, kl. 9.0o. ole cylring-Jørgensen.

Sondag 20.lO.B5 Erabrand Sø. Fugletårnet; kl. lO.oO.

onadag 23.10.85 Foredrag tFerske enge - nen hvor lenge". LtE Ravnsted-Larsen.
Naturhistorisk lrluseunf, kl. 19.30.

Sondag 27.10.85 Jeksen Dalen. ptnds ltølle Kro, kI. 9.OO.
Jens Chrlstensen.

NOVEl{BER

Sondag O3.I1.85 Mosso og Salten Langso. Fy Stat!,on, kI. 09.05.
Jorgen Keia og Jens Klrkeby.

Tlrsdag o5.1r.85 Foredrag "øl.and og cotrand,,. Torben Bøgeskov. vlborggveJ 29,
kI. 19.30.

Sondag 1O.II.85 Kyslng FJord. Norsrntnde Kro, kl. 9.0O. Jeng Erlksen.

Sondag lO.lI.85 Fornas. VlborgveJ 29, kl. 06.30. Erlk.Hørnlng.

Sondag 17.11.85 Brabrand Sø. Fugletårnet. kl. IO.OO.

Søndag 17.1.1.85 Hauke Halen Koog og Elderstedt, ltuetkhuaet kl. O5.OO.
Torben Bøgeekov n.fl. Se nrrrnere t FUGLE 4:85.

søndag 24.1r.85 Jeksen Dalen. Pln<te ilolLE Kro, kr. 9.0o. Jena chrlrtengen.

Onsdag 27,11.85 Foredrag r'trFrs arbeJde I dag og I frcmtldcn.r. Gtrlatlan HJort.
Noturhtstorlsk Hu3eun, kl. 19.30.

!E9EE4
Sondåg 01.12.85 lorro og Salten Langeo. RJr Statlon. kl. O9.OS.

Jorgen Kcts 08, Jens Xlr.keby.

Sond.g 08.12.85 f,yglng FJord. Norsmlnde Kro, kl. 9.0O. Ol. CyUlnSrtorgrnlGn.

ttr-s<ta8 10.12.85 Juleafalutnlng. VtborgveJ 29, kl. 19.3O. VFt: Svcnd lLllcr Jdæcn

Søndsg 15.12.85 Brabrand Sø. Fugletårrret, kl. IO.OO. .



ADRESSER

Bestyrelsen
lfl.Ia Ari!ård, Hclb6.8q8rdc 27. 3.tv
8O0O lrhue C. llf: 12 41 5I
( rErtfoftEnd )

?orben Bogcrkov, EnedalsvcJ 7l Bt tv
8220 Erabrend. ll'f: 26 14 4l
( for6and)

JarE E.lkrcn, Vcst.rvang 2, Io. 2Ol,
SOOO Århus C. rlf: 13 9a 9l
(kælcrrr)

HanntnS Bttrup, ?ry8sv.J 5,
8230 lbrhol. rlf: 15 a? s6

OI. Gylltna-Joi8cn.en, S8hovcdvrJ 32
q'4O lålllna. tlf! 93 22 05

Erlk Hornln8, codtnÅbo8åd. 39
AOoO Arhu3 C. rlf: 19 (}6 A:l

Svanal llollaf Janaan, lloln.lundrv.J 29
3oft6n, 8:|82 Hlnn€rup. Ilf: 98 65 03

Ll! H.llar Ol6san, tlo.aglrd All. ?
8320 ltårslet. tlt|. 27 aS 94

xI I

Kontaktpersoner
rnaD0lrcslrDvlt cE?

HanntnS Ettrup. Sc icatyrclacn

LOKALItplSnEGIS?RERlltcEt{

Vlboravaj 29, aOOO lrhus C

ICDLETT}RECISTRERIM;ET
( edr.aa6.ndrln86r )

Ler. P. Joha$son, I€JI8ed.92
80OO Arhu. C. flf: 13 3a 6l

nlPPORTCRT'PPE

l|lalt Aågaefd. Sa bc!ty.et!6n

RTIIDERSGRUPPEII

Claua Elk r. Sydtoftcn 7
Lar, a90O nande.!. Tlf: 41 45 95

REDEXASSECRT'PPIT

BJ|'k! lluu! J.nlcn
trll.9&kcn 3, A32O llrslet
iI'IGI{'RXERGNOPPEII

Ollc Hcrdorff, v.!tc.b.o8!d! 2rl
eoo lFhur C. llf: 19 15 63

ROVFUCLEGRUPPEII

Svcnd lLllar Ja@cn. S. bestyrellcn

stlFrrcLEcRrrPPEn

S.ran SLrlv6r, ktttrand!8ada 3 !t.th
8OOO lrrrus C. flf: 13 r7 9r

soRrsPEnEcnuP9Erl

to Rygc S.rcnlan, llattcrs.lcvcJ 6
8600 Sllk.borg. Tlf: AI 25 73

son^v Ell

Jan! Ertkrcn. sc baatYrclrcn

RANDERS GRUPPEN

PROCR^T FOR O(TOAER - XOVMER I9A5

26. oLtobc.: u.la Laiaaa - X!.Jtrup 5e - ioder, Vl ..dc. v.d kt.k.ni ?j.la Co?c.
kl. 09.æ. Våt!8h.d: H tt.... L.d..: Cor:. fiVSa khr.ant. fullSh.d
for t a, avFradat . tt.ll..lu8.r.. IlDp.dykk.s. ..r.

12. tEvdrbc.: foEdrag Dl trut turhuaat. Etidarr, kl. I9.OO. lEra: luglclokalltatat
i Raldara-oarldat. FndFa8rhotdrr: AU.!r J.nnlctra.



kildcert.

. Den ksndts tysk3 kvalilets
kikkert

. Utrolig lav pris i torhold til yde-
9Vng
F.oks. 10 x 50

Kr.................... 1867.. 6 xæ. ft14.-

Altid tæt pa med en kvalltets

Æ#@
ADLEBBLICK
. Kompakt
. Lelvæglskonstruhion
. BaK4 kvalitslsprismer
. Knivskarpi syn helt ud lil kanten
. Velegnet til brillebærere
. Fås også med gummiarmering

' åiisi'J":L..*,.1 61 8..

. Kendt japansk topkvatitet. Helstøbl lstvægtshus

. BaK.4 kvalitetsprismer. Lysstærk. Høi opløsningsevne

5ff; *,1991.-
t o x so..........Kr.23æ.-

. Kendt topkvalltsl

. Vslegnet som 8OO mm telellns6

. Okularer m€d torst. fra 15
lll 105 x.
F. eks. TSN-i, TSN-2

?,i..!:..... 45197..
F. aks. Tgl

DE4 OPTIKERE
Jessen Lindberg Nisted Paludan
Clamcolltrads I F ldrlk{åd€ 2 Rycrgadc t2 qrm€oltorv 15
f(.12-07 a Ttt t2s5o6 ni. rass nr. teæ{ '-
.flm Afiur C. gm Arnur C. m0 Arnlt C. ææ Arnur C.
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