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Dansk Ornitologisk Forening
0.0,F. er en I andsforeni n9 for
fugleinteresserede og fuglebeskyttel se ned afdel i nger over
hele I andet. Foreni ngen er stiftet i 1906.
Foreni ngens fornål er at frenhe
kendskabet til og i nteressen for
fugle og at vi rke til beskyttel se først og frennest af den
danske fuglefauna. Dette formål
søges fremmet bl andt andet ved
afhol del se af noder o9 ekskursioner og udgi vel se af et tidsskrift og andre publikationer
s amt ved arbejde for at forbedre
fugl enes livsvilkår.
I ndne'lde I

se sker ved henvendelse

til foreni ngens hovedkontor eller ved i ndbetal i ng af kontingent på girokonto 7 oo 08 39,
D.0.F., Vesterbrogade l4o, 164o
(ol ) 3l Bl
København V., tlf.
06. Det ordinære konti ngent af
185 kr.pr.
år, 95 kr, for
juniormedlemmer (under I8 år) og
pensionister { over 57 år) og 6o
kr. for ekstraordinære fledlemfter
(flodta9er ikke
foreningens
publikationer, men kan deltage i
møder o9 ekskursioner).

emmerne modtager gratj s
Dansk 0rnitologisk Forenings
Tidsskrift (2-4 hæfter pr, år),
og bladet Fugle {5 hæfter pr.
år), hvori meddelelser om rnoqer

Med I

o9 ekskursi oner bri nges,

Lokalafdelingen i Århus arnt står

for alle de. lokale arrangementer. Alle 0.0.F, nedlenmer kan
frit deltage i afdelingens møder

og ekskursioner,

Lokalafdelingen udgi ver også
bl adet "Søravnen" 4 9an9e årl i gt
i et oplag på 9oo eksernplarer.
Bladet sendes grati! ti'l alle
0.0.F. medlefifier i Arhus amt.
!ledlenmer uden for amtet kan
tcgne abonnernent på bladet. 0ei
Noster 4o kr. pr. år.

Alle henvendelser sker til
I okal af del i ngens adres!e: Dansk
0rnitologisk Foreni nglArhus amt,
vi borgvej 29, Sooo Arhus C.
Annoncer.

l/l side: k r . 3 o o / n r . , k r , 1 Z o o / å r
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Ind-LEDER
Mi. i:q på redaktionens vegne byde
alle hjertelig velkommen tit
get første nummer af en ny aetie,
år9ani

Søravne.

I kke nok med, at det er en nv
årgang, det er samtidig det førstå
udspi I _ fra
en gruppe vi dt
forskel- ,I ige
menneskei, ' ber efter
bedste evne vil forsøge at lave et
bl ad, der del s bygger-på nogle af
oe !rad t ti oner, der er forbundet
med Søravnen, og dels stræber efter
at nodernisere det i overensstemmel se
med den ti d oq den
virkelighed, vi p.t. lever il
Bl adet er forsøgt I avet så al si di qt
og læseværdigt som mu1 igt, idet
er vores mål at få mange flere dåt
af
amtets medlemmer i tale, enten som
medvi rkende j de undersøgel ser af
IySt el i vet i Århus amt, dår I øbenåe
f i nder sted, el I er soÅ ui uragvJåie
ti I herværende organ, for efiåmpei
r - rorm af indlæ9, artiklbr,
småobs.,
o.s.v.
Det er endvidere vores hensi gt at
være medvi rkende t.i 1 , at debatter
om_ miljøspørgsmål og fugl ebeskyttelse også finder st,ed på lokalt
pI

an.

QS. så er der jo også plads ti l
qec
sJove.

Derfor: Støt di n
støtter den d.i g.

I

al

okal afdel i ng, så

eø(ryLvq

SØLYST

-

lokalafdelingens fremtidige bopæl

Ejendommen "Sølyst"

blev i

1978

ookøbt af staten for "Lov 23o"midler. Den trelængede gård 1igger naturskønt ned li I BrabranC
Sø på dennes nordøstside.
Århus komnune har i I 985 overtaget ejendonmen for at kunne

'i ndrette et na'curformi df i ngscen'ier oå steCet. I den forbi ndel se
påbegyndte nagi stT atens I . afdeling den nødvendige ombygning og
istandsættelse, for at der kunne
etableres e+- gront hus. Renoveii dli iigen af sl uttes nu i <iet
'l
I i ge foråi , hvorefter okal erne
i hovedbygni ngens undereiage
skal anvendes til undervisningsog uds Li l 1 i ngsbrug, samt af

Srønne foreninEei

.

ingen har i den r"orse, sammen med b l andt andre Ø.8.F. og D.N., fået tilbudi
I ol<al er sti I I ei. t.i 1 rådi ghed f or
f oreni ngsakti vi teter.
Bestyrel sen ha-' vurderet t iI buddet, og funciet ciet så godt og
lovende, a'! vi har besluttei, at
f renf oren i ngens akti vi teteli
iiCen skal flyttes fra Viborgvei
til "Solyst".
Lokal afdel i ngen mi ster herved
eanske visi, den "centrale" plaiering og trCs'uiI1ingsvinduet,
nen ti1 gengæ1d får vi en værdifuld direkte berøringsflade
:il sl<oleelever og andre gæster
på natui^formi d1 i ngscentret, samt
Ci rei<ie l<ontakt '-i l andre 1 i ge-

Loka.l af del

bi ndel

si ndede f oreni nger.

I'iV0ilDAN K0lltiER MAN

"Sølys'1 "
rupve j 1l
bel iggende

TIL

"SøLYST"?

har
adressen Gielle'I i Brabrand,
og er
'uilbagetrukket fot'

enden af en oplyst al I e ( se
figuren). l.'lan kan også kornme
derti l di rekte fra Brabrandsti en
ad en nyanl agt st i l angs e:
I evende hegn.

Af figuren fremgår også de nærmest p1 acerede bussr:oppesteCer,
hvor-ii I /f ia der er f o'rbi ndel se,'
mi ndst en gang i t irnen.
HVORNÅR FLYTTER VI?

Da onb5rgn i ngen encnu i kke er
afslulte'c, ved vi ikl<e præcist,
hvor"niir v i kan f iytte derud. Der
bl i ver derfor i kke foretaget
ænCringei i vores prograrnner og
aktiviteie'., fø'r vi ved, hvornår
vi kan rykke ind på "Sølyst".
llen der er forhåbentligt godt
nyt i næsie nunirier af SØRAVl,lEll .

(,)

B
P.

o

I

o

Fierrr.
rrSølysttrs placering ved
Brabrand Sø' med indsatte
skitser af ejendommen og
hovedbygningens facade mod

få"a..,.
l: stoppested for linie
2: stoppested for linie
l: stoppested for linie
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VILLY MøLLER. Højbjerg, døde den
lB.december 1985 i en alder af

78 år.

Vi I ly var uddannet ma1 er og bl ev
pensi oneret t i dl i gt på grund af

erhvervsskader. Da jeg traf ham
i s l utni ngen af 6o'erne kørte
han omkring på en lille
motorcykel med si devogn, stadig erhvervsaktiv - selvom
jeg som lægmand vi I le betegne
Villy som meget svag og syg.
I gennem f I ere år traf jeg ham
regeimæssigt ved Brabrand sø
el I er Kysi ng Fjord, hvor Vi I ly
'i vri gt
sma lf i lmede
fuglelivet,som var han store
'i nteresse.
Underti den besøgte
han mig på min daværende adresse
på Kaj Munksvej i V i by og
omkri ng I 97o var jeg et par
gange gæst i hans hjem - et
lille
hyggeligt træhus i
Højbjerg - hvor haven var
Vi 1 ly's anden hobby.
Når vi mødtes var det altid de
samme 2 emner, som optog Vi I 1y:
SkulIe han melde sig ind i
0rnitologisk Forening? og hans
drøm om engang at komme ti I
Laoland.

Da han endel i g 1 od si

g overtal e
ti I at bl ive medlem i D.0.F. og
deltage i diverse ekskursioner
var det, som om Vi 1 ly fi k si n
anden ungdom og ny kraft, så
motorcykl en kunne ombyttes med
en cykel.

Personligt følte jeg mig stolt
over, at jeg dengang støttede
ham og sammen med mange andre
medvi rkede ti I , at han I i vede
op. 0g talr'i ge er de gange, hvor
jeg har glædet mi9, når jeg
siden
nar
set
hans
karakteristiske cykelpositur på
vej mel I em Brabrand sø og
hjemmet i Højbjerg.

Vi I ly

på

bl

ev en trofast

de1

tager

ekskursioneri både
D.0. F. og Ø. B. F. , og sammen med
Flems (som skæbnen rev fra os i
eftersommeren B4), skabte de 2
de fysi ske rammer på Vi borgvej.
I en høj alder opfyldte han sin
drøm og tog på tel tekskursi on i
Lapland, og sel V om jeg de
senere år ikke have meget
direkte kontakt med ViIly, men
næsten kun så ham passere på
cykel, synes jeg, at han så
stadigt mere lykkelig ud - og
jeg tror, at det var han ti l det
s'i

V

møder og

dste.

i er mange,

næsten

Peter

p1

som vi I savne hans
udrende i vri ge væsen.

Thomsen.
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GENERAI.,F OR SAMLINGEN
AF rr,ERE (nÅnr,rcs) cRUNDE sER vr os
DESVÆRRE IKKE I STAND TIL AT BRINGE
I-T REFINAT lRA
DER AffioLDTES

GENERALTORSAMLINGEN'

D. Lg/2-86 PÅ mtunrr-

STORISK MUSEUM.

ÅnsnucwsrRsET KAN nuses pÅ IoKALAFDELTNGENS ToKALER pÅ

vreoncvn.t a9.

REFERATEtr SAMT FORMANDENS BERETNING
VIL BLTVE BRAGT HER I BLADET VED EN
SENERE LEJLTGHEDb

pÅ orwtvn pLADs BRTNGER vr
TEGN]NG AF EN GRØNSPÆTTE;

r

STEDET

REDAKTIONEN

EN

\0'ial'mrT
Den fø1 gende arti kel er den
første i en serie på i alt 4
omhandlende
al le
artikler,
Lading Sø. (Forår, sommer, efterår og vi nter ) .
Serien er tænkt som et forsøg på
at beskri ve en af de mange udmærkede I oka l i teter, der fi ndes
her i amtet, son ikke traditione1 t besø9es af det store antal
ornitologer.
[)et er redaktionens håb, at
denne I 986- seri e, der som nævnt
omhandler Lading Sø, kan fø1ges
op med en seri e i I 987 ' der
beskri ver en anden af de I i dt
overset I okal i teter her i amtet.
Vi vi I derfor a l I erede på nuværende ti dspunkt bl i ve g1 ade for
at høre om eventuelle forslag
ti I val g af en sådan I oka l i tet.
Redakti onen.

a,a:
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FORAR VED LADING Sø

Af Bjørn Holmskjolc
SKYTTEHUSET,

Skivholme Skov.

Set oppe fra Århus-Vi borgvejen,
lige før Lading by, virker Lading sø, med dens 56 ha. store
vandfl ade umi ddel bart I i dt fl ad
og f ivløs. Den røromkransede sø
eLi øvr.i gt smukt bel i ggende,
del vi s omg'i vet
af de udstrakte
Fri j senborg .skove og de mere
el I er mi ndre våde enge.
Vil rnan nærmere søen, er der på
venstre hånd efter Ladi ng by,
med kørsel sretni ng mod Vi borg ,
en mi ndre offentl i g grusvej
( Søvejen ) ,
som i nogen afstand
paral I e l
,med søens
I øber
østsi de, Fra den første del af
grusvejen kan man se søens sydvestlige hjørne. Da det er et af
søens mest uforstyrrede afsni t
ses her ofte en del ænder og gæs
fouragerende på engareal erne,
ofte
i b I andet
fl okke af
bl i shøns, vi ber samt det årl i qe
Strandskadepar. Engareaierie
benyttes I i ge1 edes ofte som hv i 1 epl ads for de ti I ti der
store
flokke af Gravand, Blishøne,
Stor skal I esl uger samt de mere
fåta11ige Toppede skallesluger,
som årl i gt er rastende på I ot<aI iteten.
De bedste oversigtsforhold finder man I idt længere henne af
grusvejen, I i ge før de første
buske på venstre hånd, Herfra
Kan man overskue det meste af
søområdet, og det i kke mi ndst,
hvi s nan er udstyret med en
stærk ki kkert e l I er et soottingscopes 25 x 6o eller lignenoe.

aden, i sær i nordenden
af søen, kan der som oftest
observeres en del forskel I i qe
ænder. Især har Trold- oo Hv.iiPå vandfl

ænderne en særl i g forkærl i ghed
for at fouragere her. I - et
større antal kan der observeres
Grav-, Kri k-, Tro ld-, Hv.i n- oq
Gråænder. Mere spredt kan dei
ses P i be, - Ske-, Bjerg-, Taffel , Atling- og Spidsænder, Knarand
er set en enkelt gang, men det
var forhåbent1 igt ikke den sidste! Lokal iteten er i reqlen'
pænt besøgt af de Store skail e-

1 ugere og Gravænder. Toppet
appedykker ses spredt rund om
hele søen, hvorimod Li I le- oo
i sær Gråstrubet I appedykker ei

s
I

fåtallige.
Søen er for størstedelen omqivet
af rørskov, hvorfra flere Fiskehejre ofte ses fouragerende og
hvorfra de mere typi ske sangerå
høres. Den gryntende Vandrikse
er i si g sel v fasci nerende at
lytte ti l, hvorimod en paukende
Rørdrum, som blev observeret af
Henrik Æ. Petersen på det nærmeste må si ges at have været en
sindsoprivende oplevelse!. Der
er jo de af os, der kun kender
sangen fra fuglestemmebåndene!
Ved at fø I ge vejen rundt om søen
når man frem ti I skovkanten.
hvor der på venstre hånd er en
skovvej. Engarealerne er på denne si de af søen mere våde, og
kan vi ssse år være mere el I ei
mindre oversvømmede. Fuqlemæssigt er de "våde" forår åe bedidet fourageringsmulighe:te,
oerne . derved øges væsent1 igt.
I sær Kri kænderne er tal r.i ge -på
det I ave vand på engene, som i
øvri gt
virker tillokkende oå
mange vandfugle. Større flokke
af Bekkasiner, Viber samt enkelte Rødben og Store regnspover er
naturligvis lige'ledes-meget ti I trukket af de våde engårea1 er.
Mqn. skal 9oS som besøgende
udvise stor forsigtighed på-denne strækning, idet man viå skovvejen kommer forhol dsvi s tæt
på
fuglene og de flokke af rådyi,
o9r morgen og aften færdes ude
på Engarealerne. Bemærk øvriqt
de ti I ti der ret store i gåaa.i,
som_ "leger,' i det lavå uunå

ti dl i gt om foråret. Skovens mange sangere præger lYdbilledet På
denne strækni ng, men sent Pa
aftenen vi I også GræshoPPesangerens svage sangkunne høres '
måske kun oeriodisk overdøvet af
nattergal en. Bl andt natsangerne
høres i øvrigt Kærsanger, Dobbeltbekkasin, Vandrikse og Natugle.

i gv i s er der også en række
rovfuglearter at opleve om foråret ved Lading Sø. Musvågen er
naturl i gvi s den almi ndel i gste
rovfugl i områdei, og ses ofte
kredsende rundt over engene.
Fje1 dvåge, Bl å kærhøg og F i skeørn er regelmæssige forårsgæster. Rød g1 ente ses fra ti d
ti I anden.Havørn er oplyst set
af omkri ngboende. Rørhøgen eri
de sidste år blevet mere stabil,
og opholder sig nu på lokalite1 ængere
i
ten
Peri oder '

Naturl

Spurvehøg ses jævn1 i gt, hvori

Herefter skal I al I e være meget
vel komen t i I at
besøoe "mi n".
naturperle,
som fra Århus med
'I
ethed kan nåes med Århus-Hammel Vi borg bussen, der kører I i ge ti
1

oøren.

mod

duehøg kun ses peri od i sk.
Dværgfalk er belvet set. en enkelt gang, hvorimod Tårnfalken
er år'l igt tiIbagevendendde.
Hvad rovfuglene angår, kan man
jo
al dri g vi de s i g si kker. En
'|
ille prik i det fjerne kan
således meget vel blive til
dagens overraskel s, Men i det
hel e taget er foråret jo fyl dt
med overraskende fugl ei agttagel ser, og her er Lading sø ingen
undtagel se fra regl en. 0gså her
kan den besøgende forvente si g
I i dt af hvert !
I den forbi ndel se er det
naturl i gvi s unødvendi gt at understrege, at al færdsel i området, der i øvrigt er naturfredet, naturl i gv i s skal ske på de
derti I i ndrettede veje og sti er,
bl.a. af hensyn tiI dyrene
og fuglene i området.
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Den fuglevenlige have
Der findes idag mange haver, der
med få ændringer kunne give de
rette beti ngel ser for et ri gt

fugleliv. I anledning af det
ti I stundende forår gi ver SØRAVNEN her nogl e t i ps fra Rupert
Barringtons FUGLEVENNENS HAVE om
bepl antni ng og i ndretni ng af
vi I I ahaven.

Fuglene er altid på udkik efter
til lokkende steder, hvor de kan
I eve og fi nde føde.
For at
fuglene kan overleve må nogle
grundl ggende behov være opfyl dt.
Der skal være anvendel i ge redep1 adser og passende sovesteder.
Endvi dere skal haven yde regel mæssi gt ti I skud af foder og vand
og si kkerhed mod efterstræbel se.
Al I e beti ngel ser er v i gti ge for
at opfyl de ønskerne om et ri gt
fugle1iv året rundt.
Sel vom vi al I e har ool evet eksempl er på, at fugl e efter vor
men i ng har været tåbel i ge
i
deres val g af redepl adser, er
det vi gti gt, at haven i ndehol der
egnede steder for redebygni ng.
Kvi stenes og grenenes struktur
er af stor betydning. Fuglene må
fri t kunne bevæge si g i hækkene
el I er træerne, og den rugende
fugl må let kunne undsl ippe i
t i l fæl de af farer. Tætkl i ppede
1igusterhække giveli kke fuglene
fri passage ti I og fra reden og
hel I eli kke pl ads ti I at bevæge
s i g i nde i
hækken. Samti di g
foretrækker fugl ene træer og
buske med torne, som beskytter
mod katte. Træets I øv skal være
tiIstrækkelig tæt tiI at yde
beskyttel se mod regn og stærk
so l varme.

forskellige fuglearter væ1ger
anbri ngel se af reden. Havens
fugle vælger med nogle få undtage l ser at bo en ti I
to meter

De

hver en ganske bestemt højde ti

1

over jorden. De fleste træer oa
er, hvis de får lov til ai
frit,
lanqt mindre værdifulde for fuglenå, end hvis de
bl i ver tyndet ud og ho1 dt nede,
V9d beskæri ngen er det vi gti gt
at sørge for,
at grensiub6e
danner passende vi nkl er for
buske
vokse

redeanbringelsen. Gaflen skal
hel st bestå af tre qrene oo
danne en opadvendt vinkål på ca]
70 grader

En sovepl ads i æ og si kkerhed
er af stor betydni ng for, at en
fugl kan overleve iiær .i vintermånederne, hvor fuglen tilbringer .l 6-17 timer i døgnet i ro.
Fugl ene mi ster i I øbåt af di sse
timer meget af deres legemsvarme
og vælger derfor et sied, der
beskytter dern mod regn og blæst.
De fleste fugle sover 2-3 meter
over jorden nær træets top, så
de nemt kan sl i ppe væk, hv.i s de
b I i ver forstyrret.
De undqår
stcrc traer, der er for vi ndåbne. Tætte stedsegrønne vækster
på ?-3 meters højde er eftertragtede. Helt ideel er en efeu
1

dækket træstamme.

Af al I e vore træer er tjørnen så
absolut det foretrukne blandt
fuglene ti1 redebygning. Vokser
den fri t, danner dens grene de
bedste gafl er for redepl aceri ng,
I øvets tæthed er acceptabel og
tornene beskytter mod angreb. 0m
efteråret er bærrene eftertraotede af droslerne. Klippås
tjørnen som hæk skal rnan Dasse
på, at den ikke bliver alt for
Et stort og fri tvoksende bøgetræ
egner sig ikke for den lille
have og hali ngen værd i som
redepl ads. Deri mod er bøgehække
populære. Hækken skal være
mi ndst 60 cm tyk, i det tykkel sen
ei afgørende for om fug I ene
bygger i den. Avnbø9, der båhol der de visne blade om v.interen.
gi ver desuden god beskyttel så
mod sne

og

bI

æst

,

i det hel e taget er store træer
ikke særlig attraktive for
fugl ene med mi ndre de overvokses
af klatreplanter. Efeu op ad en

mur e I ler et t,ræ g.l ver en
stående beskyttel se mod ene_
regn
blæst og kulde og et udmærkåt
redekvarter for spurve, Solsort
og. Rødhals. 0gså polygium (arki_
reKtens trøst), denne hurt.iqt_
voksende slyngplante og kapriiore yder et godt redefundament,
.r
nv r s oen vokser op ad en nur
eller et plankeværk. t aet tætie
tøv trtves desuden manqe larver

og i nsekter

Et brombærkrat ti I trækker mange
fugie som Torn.i risk, lernspuii,
Tornsanger og Munk. Det uio.nl
nemtrængel ige krat yder god-be_
skytte l se af rederne. Fåi græs
og ukrudt lov til at vokse oi i
krattet gi ver det ekstra beiIyt_
telse.
Nåletræer, der vokser lodret
gpad som de fleste cypresarter,
meget tæt og kompakt
lur en_
rorm.
Ue beboes undertiden af
Rødhal s og Gærdesmutte. 14en de
t leste fugle finder dem for
tætte og grenvi nkel rne er hel ler
r KKe ve t egnede t i I reder. Gaml e

Han fanger

ingen )ugler<
han har også
konto i
Handelsbanken

IIANTDEIJSBANKEN
ibilleda

ahid med

thujaer med tyk stamme og spidse
grenvi nker bruges eventuelt af
Alliker og Ringduer. Hulens bund
består af mange års nedfai dne
nåle og grenstumper, der l igger
fastklemt mel lem stammen og grenene.

etræer med hori sontal orenvækst som grantræer er, mådens
de er unge og buskede og gror
tæt sammen, brugbare ti I redesteder for fug1e, der bygger
Iavt f.eks Tornirisk o9 sangfugle. Når de bliver større vil
Sol sort og Sangdrossel bygge i
Nål

dem,

Takstraet er i moderne haver
ikke særlig populært. Det vokser
ret
I angsomt og
skudene
temmelig giftige. De er imidlert i d meget vi ndbrydende og kan
ved passende klipning gøres tætte. Bærenes kød er ug i ft i gt for
droslerne, der sætter stor pris
på dem. Mere værdifuld er dog
kri stjørnen. Den sti kkende type
har stærke grene og det tætte
1øv giver beskyttelse mod vejret
året rundt. 0m vinteren er bærrene eftertragtede af mange
fuole.
I I dtornen er vel egnet ti I at
p1 ante tæt op mod en mur. Dette
gi ver den helt rigtige p1ads tiI
fug I ereder og den sti ve vækst
med sp i dse nåleagtive grenender
giver god beskyttel se nod katte.
De smukke bær ti I trækker manee

debusken ses sjæl dent i den
veltrimmede have. Blandt fuqlene
er den deri mod yderst poiu 1 ær
skønt bl advæksten i kke er særl i o
Grengaf I erne er .i deel Ie o!
!nt.
bærrene ædes af mange fuglear:
Hyl

ter. En gamnel hul hyl deitamme
er et tilholdssted for mejser og
sDurve.

Endelig må man ikke glemme, at
et stykke naturgrund med 1 ange
græsser iblandet brændnæl ler.
hyrdetaske og andet ukrudt meå
en kvasbunke her og der er
uvurderlig for fuglcne. Mange
fugle kan i haveområder have
svært ved at fi nde I ange vi sne
græsser' ti I redemateri åle. De
fug e, der som sangerne bygger
rede nær jorden, søger fortri nsvi s et område som dette.
Herti I kommer at ukrudtsfrø er
en vi gti g de1 af fi nkernes føde
og de insektædende fugle f inder
nemmere deres føde på naturgrund
end i den veltrimmede have.
1

Carl Erik

Mabeck

fug1e.

rabel ses i kke ret tit i vilahaverne. Det er synd. Det
vokser hurti gt og de sti kkende
grene bringer det på andenpl adsen ( efter tjørn ) som eftertragtet redelræ. Det må dog i kke
vokse sig a1t for tæt og skal
med mel I emrum tyndes ud. Mi rabel I erne er vel I i dte af
de
frugtædende fugle.
Mi
'I

-,b"!(#l4_ilftF,

,____
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UNDERSøGELSESPER IODERNE.

Der har som sagt været 3 undersøgelsesperioder, men i oversioten over hvornår lokaliteterie
er.undersøgt, er den tidsmæssige

ng uændret. Det er Adt
seneste undersøgel sesår, der
piacerer lokaliteten i en af de
3 peri oder.
Visse lokaliteter er dækket oennem hei e peri oden I 966-85, men
som det ses, er det kun for I 35
I okal i teter, knap ha1 vdel en, der
er nye og aktuel I e oplysni nger.
opdel i

sTRER rNG

!0K4!ITETIREGT
AT
t{ttan Jannlche.

MATERIALET INDSAMLES.

På baggrund af det indsam'lede
e fra de 3 reqi streringsrunder; 1966-69 (Feråinand:
Større danske fuglelokaliteter,
l97l & Fuglene -i landskabet,
1980), 1975_77 (Eskildsen &
Thomsen : Fug .l978-8l
1 ene i Århus amt,
(Dybbro &
upubl.) og
Janniche: Fuglelokaliteter i
Arhus amt, I 983 & Dybbro: Status
for danske fuglelokaliteter,
I 985 ) ,
startes dår i I g86 en nv
regi streri ngsrunde i Århus amt.
Det sker for at fø1ge materialet
op på nogle udvalgte lokal.iteter. Denne oversi gt gi ver en
status for alle de fuglelokaliteter, der er i ndsamj et oplysn i nger om si den I 966. Det drejer
sig om i alt ?76 forskelliqe
f ug I eområdeli amtet. I denie
oversigt mangler henholdsvis p.
Skrivers og B, Holmskjolds
vandhul sundersøgel ser fra Århus
og Gai ten kommuner. Det betvder, at ikke al le klassificereåe
vådområder er med i denne oversigt.
materi al

UndersØgeLqoqår

UNDERSøGELSES INTENS I TETEN

Der er stor forskel på, hvor
godt lokal iteterne er undersøqt.
Undersøgelsesintensiteten er iun
vurderet ud fra oplysni nger om
fuglelivet, og ikke ud ira de
ad i ni st r at i ve , besky t t eI ses
ss i ge el l er andre forhol d
oå
I okal i teten. Undersøge I ses i ntensiteten er
3-delt. En oodt
undersøgt .l okal i tet er en, 6vo.
vi har op'l ysni nger om f ug1e1i vet
året rundt, incl. ynglefugleoptæl I i nger.
En ri mei i 9t - godt
undersøgt lokalitet er ån, hvor
g9r er gode oplysniner om fugleI i vet i en bestemt peri ode- af
åfgt, for eksempel yngletiden
eller vinterhalvåret. - fi dårlio
undersøgt Iokalitet er karakl
teri seret ved, at der kun haves
oplysninger fra et enkelt eller
nogle få
besøg og at
yngl efugl ebestanden kan , og at
yngl efugl ebestanden kan iære
vurderet på baggrund af dette,
m

Antal under- S-vis forsØgte lokali- deling
reter
11

t970-79
1

980-B

5

m æ

4*
49%

130
276

roo%

Tabel 1. Tidsmæssig fordelins af undersøgte fugtetokaiiteter i Å"f,lrs--årt.

UndersøgeLGod

Rimelig
DårJ.ig

Antal lokali- F-vis forte ter
deling
49
ca. 18F
88
ca. 32/.
'l ?q
ca. 50%
9't

100tr

Å

2. Oversigt over undersØgelses
intensiteten på fuglelokalitetårne i

TabeL

v1

Arhus amt.

Mindre end l/5 af lokai iteterne
er godt undersøgt og knap l/3 er
rimel i g godt undersøgt. Det betyder, at der kun for godt
hal vdel en af
amtets kendte
fugl e l okal i teter fi ndes et nateri al e, der er brugbart som
ekskursionsvejledning, i fredningsabrejde, til statusopgørelser for viSse fuglearter m.m.
KOMMUNERNES FUGLELOKAL ITETER

I materi al et er der en

meget

skæv fordeling af de undersøgte
lokaliteter, som det fremgår af
tabel 3. De bedst undersøqte
komnuner er dem, der har -de
kendte og velbesøgte, oftest sø
og moseområder samt kystl okal i teter, altså lokal itetstyperne V

og K. De kommuner dette gælder
er Ebeltoft, Silkeborg, 0dder,
Them og Rønde-Rosenholm som et
fæl lesområde, hvad dette angår.
Arhus kommune er naturl i gt -nok
den mest vel besøgte, Ivi I ket
skyl des de mange båsi ddende orn r !o I o9er mere end forekomsten
af- . mange særdel es gode fugl el okal iteter.
For Hinnårup og-Samsø
kommuner er den store undersøgel sesgrad et
resul tat
af
enkel tpersoners i nteresse for
områderne. For de I 7 kommuner.
hvor der kendes I o el I er færrå
fuglelokaliteter er det nødvenSt med en akt.i v f el ti ndsats
9i
'i nden for de nærmeste
år.

RESULTATERNE

SorUt*o*

AF

{!FJ

UNDERSøGELSERNE

Det mest interessante er, hvordan I okal i teterne fordel er si g
på de forskel I i ge bi otopstyper.
I tabel 4 ses det, at de bedst
undersøgte biotoper er søer og
moser, der udgør over halvdelen
af materi al et. Herefter føl ger
skove, kyster, €r9- og ti I sidst
hedel okal i teter.
Klassif ikationen af lokaliteterne er dog usi kkeri en stor del
af materialet. Som tidligere
nævnt, er kun ca. halvdelen af
I okal i teterne
undersøgt efter
198o, og deres klassifikation er
i overensstemmelse med den seneste revi si on af kri teri erne for
klassificering. For den anden
ha l vdel af materi al et er optæl I ingerne i væsentl ighed foregået
på et ti dspunkt, hvor andre
k l assi f i kationskri teri er
var
gæ1dende. AlIigevel er de kIassificeret efter de senest opsti I I ede kri teri er af hensyn ti I
en ensartet bedømmelse af materi al et. Dette v i ser i gen nødvendi gheden af, at I okl ai tetsmateri al et hel e ti den fornyes.
I dag har vi bedst kendskab ti I
vore søer og moser, og det er
s andsyn I i gt,
at det kun er få
betydningsfulde lokaliteter af
denne type,
som ikke er
undersøgt. 0ver 2/3 af de under-

r
Antal undersøgte fuglelokalieter pr.
1-10

Skanderborg

Rv9
Rosenholm
Grenå
RougsØ
Mari aaar

Hinnerup

16
15

9

SamsØ
Then

I

HanmeL

13

7

Rønde

11

10

komnune

21-30

11-20

14

Ebeltoft
Silkeborg
Odder

4r-5O
29

Århus

42

23
22

A

Nørhald
5
NØrre Djurs 5
Randers
5
Gjern
5
SØnderhald 4
Galten
4
Hørning
4
Purhus
3
Midt Djurs
3
Hadsten
3
Lanqå
t
Tabel 3. Oversigt over fuglelokaliteternes fordeling på
de 26 kommuner i Århus amt.
sqgte søer og moser er da også
rede. Det er ønskel i gt at fortklassificerede, men ved fortsåtsætte undersøgel serne på di sse
te vandhulsundersøgelser i de
I okal i teter
fremover, i kke
enkelte kommumer vil andelen af
mi ndst hvad yngl efugl eforekomV3-lokaliteter nok kunne øoes
sterne angår, da di sse har været
I i dt.
af mip.dre omfang end optællingen
af ras'tende fug1e. Eng- og overFor skovene kunne det se ud som
drevslokaliteterne er egen.tlig
om vort kendskab ti I dem var
slet ikke dækket, hvilket er
ganske godt. Det er det imidlerbekl agel i gt eftersom de ferske
tld ikke, da kun godt 4o% er
enge i dag er den mest truede
klassificerede. Ved-mere intenbi otopstype herhjemme. Mange
s i ve- undersøge1 ser er der i ngen
ferske engområder i ådal e og
tvi v l or, at vort kendskab ii I
onkri ng vandl øb og åer er forskovene kunne forbedres væsentsvundet, så det er af stor beI i gt og at 1 angt fl ere skove
tydning at få undersøgt de ti1kunne klassificeres. Skovene er
bageværende, da et øget kendskab
en af de bi otopstyper, hvor
vi I være en vi gti g forudsætni ng
undersøgel sesi ntensi teten
må
for at få beskyttet disse områopprioriteres.
der bedre. Fem englokaliteter er
undersøgt og de 4 er klassificeKystlokaliteterne er også velret som E3-lokal iteter.
undersøgte og al I e væsentl i ge er
med meget stor sikkerhed mådtaÅrhus amt har ikke mange hedeget, hvi I ket også ses af, at go%
og kl itområder, men det vi gii gaf lokaliteerne er klassif.iceste. Ørkenen Då Anholt er

undersøgt i nden for de si dste

I

o

år. Al 1 i geve I kan ande l en af
denne lokalitetstype øges lidt

Lokalitets-/

AntaL under- %-vis forsØgte 1okali- deling

biotops type

enge og fugleøer)
enge og overdrev

Tabel-

Fordeling efter værdi

teter

S, skove
V, sØer og moser
H, heder og klitter
K, kyster (strandE,

ygd en forøget akti vi tet på
sse biotoper. Af de 4 kendte
hede- og klitlokaliteter er de 3
klassificerede.

di

79

28,5%

4B

r46

52 r5%

44

I,5%

1

42

l-5,57"

8

5

2 ro%

1

4. Fuglelokaliteternes fordeling på biotopstyper.

Stlners
BilLedse.rvice

se'føJiqt
s30RE roRv

5

- ARtrus c

05-120ttl-
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RINGORDNERSYSTEM

Det er

meni ngen, at materi al et
skal offentl i ggøres som et ri ngordnersystem, hvor hver I okal i tet har sit særl ige blad, hvorpå
nye oplysni nger he1 e ti den kan
ti I føjes. Det var fra mi n si de
blevet lovet, at materialet vil1 e bl i ve offentl iggjort
i december 1982. Det er som bekendi
i kke sket, og det er hel t s i kkert en af grundene ti I, at
'interessen for lokalitetsreoistreri ngen i Århus amt er f6rsvundet ! Der er i kke nogen p1 an
for, hvornår materialt kommer
ud, men på lokalitetsregistreringsmødet den 14. januar l985
di skuterede vi os frem ti 1 at
udarbejde materialet for de 49
bedst undersøgte I okal i teter
først. Det kan dog ikke siges,
hvornår dette materiale forelio-

ger.

I 986-AKTIVITETER

Ligeledes på mødet den l4.januar
blev nogle aktiviteter for l9B6
fastlagt. For nye interesserede,
uden erfari ng med optæl I i nger
af ynglende og rastende fugle,
viI vi her i foråret arranoere
nogl e
tuie ti I bl andt aidet
Brabrand Sø, hvor de forskel i ge
optæ1 I i ngsmetoder vi 1 bl i ve gennemgået.

Der bl ev udpeget nogl e I okal i teter, som viI bIive dækket af de
foreløbig lo personer, der har
sagt ja ti I at deltage i arbejdet. Forel øbi g er der si kret
dækni ng af føl gende I oka l i teter:
Brabrand Sø, Tåstrup Sø og Mose,
So1 bjerg
SØ, Astrup Mose,
Smørmose, Li I I eådal en ved Hi nnerup, Norsminde Fjord, Frisenborgskovene (ca. 6 forskellige
I okal i teter ) , Hørret Skov, Savmøl I e Skov og Havkær Skov.
INTERESSERET?

Er du bl evet i nteresseret i at
de1 tage 'i arbejdet med undergøgel se af fugl e1 okal i teter i
Arhus amt, skal du skri ve ti I :
LOKALITETSREGISTRET

3.
u.u.r.-Arnus.
Vi borgye j 29
Booo Arhus C.
Når du skriver til os, og det
skal hel st være i nden I 5. apri I
1986, skal du meddele, hvilken
lokalitet du vil tælle op på.
Herefter viI du få tiIsendt
materi al e om optæl I i ngsmåder,
kort over lokaliteten m.v. Vil
du med på nog l e ture, hvor vi
viser diS, hvordan man tæller
op, skriver du også det i brevet
til os. Vi vil så kontakte dio
hurtigt.

.titfi4E;i{p

1,,-

--

BRUG DIN LOKALE

TøMMERHANDLER

Sådan finder

du os

lLl

AABY TøS$,HHå$DEL Aps
AABYVEJ 159
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NY YNGLEFUGLETÆL
v'i bør være endnu f I ere
tællere i amtet.

L

I NG NÆRMER
Hvorfor

S

I

G

tæl I e fugl e?

Nogle af grundene kan være:
a)
Hvi s du er i nteresseret i

D.0.F. har nu gennemført ynglefugletællinger i mere end lo år.
I denne peri ode er der i ndsaml et
et væl d af oplysni nger om mange
fuglearter.
Men endnu flere
arter kan dækkes - og den enkel te art kan dækkes bedre, hvi s v i
bliver flere tællere.
Ynglefugletællingerne foregår
årligt fra I5.maj tiI I5.juni.
Kort fortalt tæller man fra 2o
punkter i terrænet. Disse
punkter kan I igge med min. ?oo3oo. m. afstand - afhængi gt af
I andskabet. I hvert punkt tæl I es
det sete og hørte artsantal i 5
min. En tælling vil almindeligvis tage ca. 3 timer. Desuden
skal tæl l i ngen gentages mi ndst 2
år i træk.

mi1jøbevarelse, har din mål ing
af lokale fuglebestande stor
betydning såvel lokalt som nationalt.
b)
Du opnår et bedre kendskab
til fuglebestandene i dit orflraoe.
c ) Du opdager" at der er brug
for di ne notater, fremfor at
di sse gemmes i notesbogen.
d) Du oplever glæden ved at
deltage i feltarbejde.
Der kan være tv'i vl sti I f æl de
knyttet ti I en tæl I i ng. Er du
nybegynder ei I er erfaren tæl I er
-så mød frem den B. apri 1 på
Viborgvej 29. ( Se nærmere i
"Kal ender,' el l er FUGLE ), hvor v.i
kan udveksl e erfari nger - samt
gi ve råd og hjæ1 p ti I nye tæl I

ere.

Svend

Møller

Jensen.

e6'
S.april : Lysbilledforedrag om
kr.,e.3o: Yiil::';,ii,lll'u'"n,,

Kulturhuset, lokale Z

Angående

Randers:

I

opfordres

her-meilTll- at--5'iArage med
former for lokalnyt.

a l 1e

__g_-

fu-

å__
I

il!-
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Fra redaktionens side håber vi,
at der er basis for oprettelse
af en brevkasse her i bl adet.
Indholdet af denne, som narur'I
i gvi s først og fremmest bestemmes af I æserbrevenes karakter,
kunne i princippet være alt fra
ornitologiske spørgsmå1 (hvis vi
'i kke sel v kan besvare dem, kan
vi sandsynl i gvi s henvi se ti I
fo1k, der kan), til kommentarer
ti I den for tiden hekti ske mi I jøpolitiske
debat.

Derudover vil kritik af ,,Søravnen" samt eventuel l e forsl aq ti l
forbedri nger af bl adet natuil.i gvi

s kunne optages.

Læserbreve sendes
Jørgen 0lesen

Kretavej 5, Hårup
853o Hjortshøj.

til:

f

@

OPFOR DR INGER
EFTERLYSNING

OPRÅB

I forbindelse med efter'lYsningerne af yngIefund el Ier formodede ynglefund af.Duehø9, HvePsevåge og Ravn i Arhus amt, samt
al I e oplysni nger om Lækat ( i sær
i vinterdragt) fra hele Iandet,
må jeg endnu engang appel I ere
til folk om at sende mig deres
oplysninger om disse arter. Sidste efterlysn i ng gav nemi i g kun
meget få oplysni nger. Kan de
vi rkel i g være så sjæl dne, som
det tyder på.

Du får endnu en chance for at
i ndsende d i ne i agttage l ser af
Stor Tornskadg (også yngleiagttagelser) fra Århus amt.
Undertegnede skal have dem senest I . apri I I 986. Tag nu og
hjæl p ti I ved i ndsaml i ngen ! Tak I
En Stor Tornskade-hilsen

I

Al l an Janniche

Max Mul ]ersgade

8ooo Arhus

5

C

Jørgen Terp Laursen
Engdalsvej 67 A
8220 Brabrand.

rtf. 26 12 96

.'PANDFR OG KRYBDYR

TIL ALLE FELTBISSER
I

ÅRHUS AMT''

I 1984 udgav undertegnede en bo9
med nævnte ti tel . Bogen, der
'indholder en beskrivelse af alle
arter af de 2 dyregrupper med
udbredel seskort, er anmel dt i
Gejrfugl en I 9. årg. , nr. 3.
Indtægterne ved salg af denne
bog går ubeskåret ti 1 delvi s
fi nans i eri ng af den efterføl gende bog "Pattedyli Arhus amt",
der forventes udgivet i begyndel sen af I 986, og som kan besti I I es hos undertegnede.
"Padder og krybdyr i Århus amt"
kan købes hos undertegnede for
kun kr 35,-, på giro 3 39 97 96.
Her er måske en gaveide.
Jørgen Terp L aursen.

og andre interesserede
Køb lokalrapporten

Pris 4O kr
GIRO

5 51 09

61

DOF
Viborgvei 29
SOOO Arhus C

Referater
EKSKURSION

25. januar

'l

TIL

MARIAGER FJORD

986

Sangsvane, og
over endelig at
klodshold.
(

The/kaffe og

Samme

en
se

frydede

si

en Sortand

g

på

k I emmer )

vej ti 1bage. Flere

småden

Vejr: Nordlig blæst styrke 3-4,
vekslende skydække og minus 2-3

fugl e og der ses hel e ti
flyvende Svaner.

start fra Århus og opsaml i ng
i Randers, kørte de 2o deltagere

Ved Ajstrup syd for fjorden blev
vi Iokket ud på en viIdmand, men
endte oms i der ved Sødri nghol m,
ved de flade, lavvandede områder
nord for udmundi ngen af Randers

grader.
Med

nordoå.

Vandstæren ved Kastbjerg Å var

første stop. Dernæst ti I Assens
og Sal tfabri kken, men der var
som fø1ge af den forholdsvis
milde vinter ikke mange fugle.
Dog var der nogle Hættemå9er,
Blishøns, Knop- og Sangsvane og
forbi trækkende

Hv i

nænder.

Efter det obl i gatori ske kagestop
i Hadsund drog karavanen ud
langs fjorden, forbi Havnø, hvor
25o Sangsvaner rastede på en
mark nord for gården.
Ude hvor de fl ade vanddækkende,
men t i I frosne marker med de
spredte I evende hegn veksl er med
gaml e egeskovsparti er, fouragerede flokke af Gul spurv, Grøn'i ri sk og Bog- og Kvækerf inke.
0gså ti I stedeværel sen af en Kærnebider blev noteret,
Hi st og her sås en Musvåge i
skovbrynet og overalt på markerne fl okkes de mi stænksomme oq
årvågne Kragefugle.

Als 0dde. .Den blege vintersol
giver trods kold blæst mindelser
Det gør også Gravænom forår.
derne og det ensomme forkøl ede
Rødben, der tri pper rundt og
pi I leli
den opskyl lede tang.
Sol lyset vi ser også de 'lysbugede
Knortegæs fra deres al I erbedste
si de. Kni trende sort hal s oo
hoved, mod de søl vagti ge s i dei
og undergump, 750 af dem, ude på
havet, vuggende i bø1 gerne, Edderfugle og Hvinænder er her, og

Fjord.

Her var fI ere af de t i I tal ende
Knortegæs. 0g sandel i g - en Stor
Regnspove, derude bag den forreste Gravand.

færde.

Den

er tidl igt

på

Klokken var nu henad fjorten og
Tårnfalken, på svirrende vinger,
vi nkede farvel ti I den hiemadgående trafi k.
Si dste stop var I sfugl en i Botanisk Have.
Erik Hørning.
BRABRAND

SØ I 9.

januar

i 986.

Ni1dt og tåget, afslutiende med
snåregn.0pgav fugl eiårnet. Genner,'r Siavtrup Skov, Søskgven,
omkri ng Vesiencien t i 1 ny Ar hus
å, tilbage gennein Storskoven,
Søskoven og Stavtrup
Skov. Afslutning kl. ,l2.3o for de 6
del tagere.

Fugle: Fiskehejre 3, Sangsvane 2
ad, Gråand, TaffelanC I,han,Stor
Skallesluger 2o,
Biishone,
l,lusvåge I,
Ringdue loo,
Gråkrage, Råge, Husskade, Skovs!<ade, 14usvit,Blåmejse, Sumpmejs€, Halenejse hørt, Spætmejse,
Tral øber ?, Stor Fl agspætte 2,
Fuglekonge, Soisort, Sjagger,
Gulspurv, Grønirisk, Bogfinkge,
Kvækerf i ni<e.

@

Komm end e ture
BIISTIIR

TIL

VESTJYLLAND.

Kunne du tænke dit at overvære
ndv i s af
9ds, masser af ænder i pragtdragt samt forårskåde vadefugl e?

Urfugl enes spi I , se tusi

s svaret er ja, så tag med på
I okal afdel i ngens årl i ge bustur
ti I Vestjyl I and. Turen fi nder i
år sted søndag den 2o.apri1 med
start fra Musi khuset kl . 04. oo.
I lighed med tidligere år er
turens første mål Vi nd Hede,
hvor der skul I e være gode mul i gheder for på nært hold at se og
høre nogl e af områdets spi I I ende
Urfugl e og Storspover.
Fra Vind Hede vil turen gå til
Veststadil Fjord, hvor de Kortnæbbede Gæs raster i tusi ndvi s
under forårstrækket, B l andt de
Gæs vil der formentKortnæbbede
'I
i S være nog I e enke lte Snegæs .
Udover gæssene vi I man kunne se
rovfugle som Rørhø9, B1å kærhø9,
Fjel dvåge og Dværgfal k. På denne
t i d af året ses Husrødstjert
ofte på hegnspæle langs markerne. Fra Veststadi 1 Fjord kører
vi langs Vestkysten tiI Tipperhalvøen. Undervejs vi I vi dog
måske gøre holdt i Hvide Sande,
hvor vi fra høfden ved havne i ndsej1ingen viI se på måger og
terner samt andre havfugle.
På Tipperhalvøen vil vi standse
ved en del småsøer op I angs
Værnengene. Her er der neml ig
gode mul i gheder for at se
Skeand, Atl ingand, Stor kobbersneppe og Brushane samt en del
andre ande- og vadefugl e. Sædvanl i gvi s er der også en del
Rørhøge samt Fjeldvåge og Dværgfal k, og hvi s vi er hel d i ge,
hører vi måske en Rørdrum.
På sel ve Ti pperne vi I vi ophol de
os i I ængere ti d ved sel ve T i pperhuset. Her er der bl andt
Hvi

andet mul ighed f or at komme op i
fugl etårnet, hvorfra hel e området kan overskues. Fra tårnet
viI man sandsynligvis kunne se

af gæs, ænder og vadefugle, samt måske Moshornuge og
Vandrefal k.
Der b l i ver måske
også tid tiI en Ii1Ie gåtur på
den vestlige de1 af Tipperne, og
måske ser vi årets første Løvsanger i krattet bag Ti pper-

mængder

huset.

yi regner med at være tilbage i
Arhus ved l8-tiden.
Turens pris er kr. l4o,-, som
bedes i ndbeta l t på gi ro 5 5l 09

6.l, senest den LapriI 1986.
Hvi s der er mange ti I mel dte fra
Randers, vil turen starte derfra
k1. o3.3o.
Ledere er 0le Gylling-Jørgensen
og Torben Bøgeskov,

fry.q'ffh
Fnd.e lO2O,

lad4 lG l a smr g.rn..fr.irfr.l.

Stor udvalg

i

naturbøger.

(0rnitologi, biologi, botanik,
øko1ogi, etologi). Såvel enkeltbind

som

opslagstavler.

@

FERIE

bIEEK.END
SLETTERHAGE.

IF "nær naturen" står som udlejer af den ti dl i gere fYrassi itentbol i g ved 5l eterhage På
Hel genæs.

Der I ejes også ud t i I foreni nger
udenfor Interesse-fæl I esskabet '
herunder til medlemmer af D.0'F.
Pri sen er som føl ger:

ti I fredag )
kr. 1.2oo,oo
(fredag ti1 s øndag )

En uge (fredag
Week-end
To

Kr.

dage ( ikke week-end

kr.

75o,oo

)

3oo,oo

HertiI kommer et oPvarmningsbidrag i perioden indtil 1'aPri1.
Huset indeholder ca. B sengepladser,
el-komfur'
toilet,
køl eskab samt di verse køkkenudstyr.

v i et begrænset antal brochurer om den gamle
fyrassistentbolig liggende til

På redakt i onen har
udl everi ng.

NÆ

R NATUREN

VED

Interesserede henvi ses i

ti l:

Arki

tekt

Eri

k

øvri gt

Andreassen

etterhagevej 73
8420 Knebel .
Tlf. (o6) 35 62 85
S1

der står for oPsYn, ti lmelding

m.v.

0q så - si dst, men i kke mi ndst hiad kan man se ved Sl etterhage?

her og nu - i
J a, - aktuel t
er der trækket
marts/apri I
(knapt så stort som om efteråret, siger kendere). Især skal
nævnes kiagefug I e, due og småfugle, samt rovfugle, endvidere
de overvi ntrende edderfugl e m. v.
fra de indre farvande.
Er der nogen af vore læsere, der
efterføl gende prøver ovennævnte
- skal der sl uttel i gt lyde en
opfordri ng ti I , at rapportere
tilbaqe til SøRAVNEN.
På forhånd tak og god fornøjelse.
TRAP

HANSEN

Med Totalkorto kan
De holde styr på

økonomien med 6t tal.
Et blik på sidste rubrik i Totalkontooversigten, der sendes

S

of,'It

til

Dem en gang

om måneden, viser, hvad De har til
\
g.diøhed, når alle_udgifter.er betalt.
X
lF , ' Kom lnd r Jyske Bank og hør om
i]fr:rf'.', , .:,. vilkårene. - Så bliver D1 også
'\ total.kunde med sryr på dkonomien.
i,j: lifi:
'i:i:r:å f. ql

."

# 9)åf^f'[
-

uL

gør os mere umaSe

FUGLEKALENDER FoR ÅnHus

M

a
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I MARTS, AnRIL 0G MAJ.

s:

Brabrand

sø

Lille lappedykker, Toppet lappedykker,Fiskehejre, Knopsvane, Sangsvane, Gravand,

Pibeand, Krikand, Gråand, Taffeland,Troldand,
Hvinand, Stor skal lesluger, Spurvehøg,Musvåge

Tårnfalk, Vibe, Dobbelt bekkasin, Skovhornugle, Sjagger, Vindrossel, Bjergirisk,
Århus

å

Giber å
Salten å
Funder

å

Kysing

fjord

Stillids, Grågås.
Lille lappedykker, Gråand, Musvåge,Fjeldvåge, Spurvehøg, Isfugl, Vandstær, Bjergvipstjært, Musvit, Blåmejse, Sumpmejse,

Halemejse, Spætmejse.
Samtl

ige almindelige

svømmeænder, Vibe,
Lille lappedykker,

Alm. ry1e, Rødben, Klyde,

Lil ie skallesluger,

Strandskade.

Skarv, Fiskehejre, Knopsvane,

Alrø

Sangsvane,

Grågås, Gravand, Krikand, Pibeand, Bjergand,

Edderfugl, Toppet skallesluger, Stor skal-

lesluger, Strandskade, Vibe, Hjejle, Stor
regnspove, Li I le kobbersneppe, Rødben,
Hvidklire, Alm. ryle.
af

Musvåge, Spurvehø9, Kragefugle,

Moesgård

Træk

strand

Duer, Småfug1e.

Sal ten
'I
angsø

Toppet

Fornæs

Træk af lommer, andefugle, Musvåge, Spurvehøg
Duehø9, Fjeldvåge, Alkefugle, Duer, Kragefugle,

lappedykker, Lille
lappedykker,
Stor skallesluger, Spurvehø9, Musvåge,
Grænspætte, Isfugl , Stor tornskade, Li l le
korsnæb, Dompap, Bjergirisk, alle almindelige mejser.
Sangsvane, Fiskehejre, Grågås, Krikand,

og

Gjerri

Id

Løvenhol n

o9 Fjeld

Småfug

1

e.

Grønspætte, Sjagger, Vindrossel, A1m. mejser,

Lille

korsnæb, Musvåge, Spurvehøg.

Skov

Ramten-

Dystrup
søer

Toppet lappedykker, Sorthalset lappedykker,

Gråstrubet lappedykker, Knopsvane, Gravand,
Pibeand, Gråand, Taffeland, Troldand, Stor

skallesluoer.

Ap

r i l:
Brabrand sø

Sanme som

marts, samt Atlingand,

Skeand,

Rørhøg, Rødben, Broget fluesnapper, Skarv.
Samtl ige alm. svømneænder og dykænder,
Strandskade, Vibe, Stor præstekrave, Stor
regnspove, Sortklire, Hvidklire, Mudder-

Kys i ng

Fjord

klire.

Skarv, Fi skehejre, Gravand, Krikand, Hvinand, Edderfug'1, Toppet skallesluger, Strandskade, Vibe,Stor præstekrave, Lille kobber-

Al rø

sneppe, Storspove,

Træk

Moesgård

Klirer,

K1yde, Havterne.

af Rovfugle, Duer, Krager,

Småfugle.

strand

Gjerri

Id

Fornæs
Sal
I

Lille

ten

lappedykker, Toppet lappedykker,

Knopsvane, Grågås, Gravand, Krikand, Pibeand,

angsø

Musvåge, Spurvehøg, Bl å kærhøg, Fiskeørn,
Vibe, Grønspætte, Vendehals, Misteldrossel,
Lærker, Lille korsnæb.

Løvenhol

m

og Fjeld

Lille

lappedykker, Taffeland, Musvåge, Spur-

vehøg, Misteldrossel, Munk,

Lille

Tidlige

sangere,

Skov

Dompap,

Ramten-

Som marts, samt Grågås, Skeand, Fjeldvåge,
Musvåge, Fiskeørn, Spurvehøg, Rørhøg, Kærsanger, Rørsanger,

Dystrup
søer
Ski vho

l

me

Musvåge, Duehøg,'Spurvehøg,

Tårnfalk, Hul-

due, Natugle, Rødrygget tornskade, Strand-

skov og

Lading

sø

skade.

Vejlby

Nord

God

rasteplads for rovfugle, Gravand, Gråand, Krikand, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk,

Dobbe

Stubbe

korsnæb.

sø

ltbekkasin, Mosehornugle.

Taffeland, Troldand, Hvinand,

Musvåge,

Duehøg, Spurvehøg, Rørhøg, Fiskeørn, Hedelærke, ltl i stel drossel , Grønspætte.
l*lørke kær

A1m. mosefugle, Rørsanger, Kærsanger,

gal
Tåstrup sø
Astrup mose
Hornslet mose

Dagstrup mose
Ri ngsø/Smørmose,

Pannerup mose

.

Natter-

M

a

j:
Brabrand

sø

Toppet lappedykker, Skarv, Fiskeheire'
Gravand, Krikand, Musvåge, Rørhø9, Spurve-

høg, Tårnfalk, Vibe, Rødben, Sortklire,
Mudderklire, Brushøne, Sangdrossel, Munk,

Gøg, Bynkefugl, Tornsanger, Gærdesanger, -Sivsanger, Rørsanger, Nattergal, Gulbug' Hvid og
Gul vipstiert, Jernspurv.
aori I

Kysi ng

Som

Al rø

Skarv, Fiskeheire, Gravand, Edderfugl' Toppet

fjord

.

skallesluger, Strandskade, Vibe' Stor

krave, Li lle kobbersneppe, Hvidklire'
Klyde, Havterne.
Moesgård

Træk

af

præste-

Rødben'

Hvepsevåge, Falke, rastende Vendehals

Grønspætte, Syngende småfugle.

Gjerri

1

d

Horskær

Sl

etterhage

Hassens øre

Rovfugletræk, sarnt rast

af

majtrækkere.

Skarv, Fiskeheire, Gravand, Edderfugl, Toppet

skalIesluger', Sbrandskade, Vibe' Stor præstekrave, Lille kobbersneppe' Storspove, Klirer.
Hvepsevåge, Rørhø9, Fjeldvåge' Blå kærhøg'

Broget fluesnapper, Grå fluesnapper'. Munk'
Gulbug, Småfugle i fyrhaven, overraskelser.

Lille

lappedykker, Gravand, Edderfugl' Strandskade, Stor præstekrave, Gråsisken' Karmin-

dompap. God småfuglelokalitet.

Bjerregrav

Toppet lappedykker, Grågås, Gravand, Nattergal'

mose

fJe to sKov

Musvåge, Hvepsevåge, Spurvehøg, Grønspætte'

Karre holm

Dykænder, Rørhøg, Musvåge, Tårnfalk' Gravand'
Fiskehejre, Rødben, Sortklire, Brushøne'

Randers

fjord

Rødrygget tornskade,

Lille

korsnæb.

Mudderklire, Klyde.

ail.ANDELsBAIUI(EIU
-frisk økonomi til dig...

KALENDER
M

a r t s:

Søndag

o2:.

0nsdag o5:
Søndag o9:
Søndag l6:

Søndag l6:
Søndag 23:.

Salten langso, Ry station kl.9.o5
"Sortspætten i Mi dtjyl l a ndtt.
Foredrag af Bo Ryge Søre nsen m.f 1.,
Naturhi stori sk musei um k l. 19.30.
Kysing Fjord, Norsminde kro kl.9.oo
Ørnetur Skåne.
Afgang fra Musikhuset lørdag aften kl.22.oo
Se omtal e i b1 adet el I er koitakt Ni el s
Aagaard, tlf. l2 4l 51.
Brabrand sø. Fugletårnet kl. lo.oo
Alrø dæmningen. Alrøsiden kl.9.oo
Mossø og

A p r i i:
Søndag o6:
0nsdag o8:

Søndag 1 3:
Søndag I 3:

Søndag 2o:
Søndag 2o:
Søndag 27:

M

Salten Langsø, Ry station kl,9.o5
for nye tællere i småfuglegruppen,
Viborgvej 29, kl. 19.3o
Kontakt Svend Møller Jensen, tlf. 98 65 03.
Tur ti I Nordøstdjurs I and.
Afgang Viborgvej 29, kl.5.3o
Kontakt Erik Hørning, tlf. l9 o6 82.
Kysing Fjord, Norsminde kro kl. 9.oo
Brabrand Sø. Fugletårnet kl. lo.oo.
Tur ti1 VestjylIand.
Afgang Musikhuset kl. 4.oo.
Sortspættetur.
Si I keborg, 0stre Søbad mel I em
Almind Sø og Brassø kl. 9.oo.
Mossø og
Møde

a j:

o4: Jeksendalen. pinds Mølle kro kl. 9.oo.
o4: Mossø og Salten Langsø, Ry station k1.9.o5.
Søndag II:
Kysing Fjord. Norsmindå kio kI. 9.oo
Lørdag-nandag 17.-19. Tur til Skagen.
Kontakt Niels Aagaard, tlf. lZ 4l 51.
Søndaq 18: Brabrand sø. Fugletårnet kl. lo.oo.
0nsdag 2l: "Strejftog i Euiopas fuglereservater',.
Foredrag ved Henning pedersen.
Naturhistorisk Museum kl. 19.30.
J u n i:
Søndag ol: "Fuglenes dag" Se nærmere i FUGLE oo
i dagspressen.
Søndag
Søndag

t
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Altid tæt pa med en kvalitets
kild<eft.
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ADLERBLICK

. Kompakl
. Letvægtskonsiruktion
. BaK.4 kvalitetsprism€r
. Knivskarpt syn helt ud til kanten
. Velegnst til brillebærere
. Fås også med gummiarmering
'
Liiili"å""n?r.. *,ll 61 8.'

. Dån ksndte tyske kvalitets
kikksd
. Utrolig lav pris i lorhold til yde'
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.....

1867.-

LUMINAR

. Ornitologernes Hst€
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