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Dansk Ornitologisk Forening

0.0,F. er en landsforening for
fugleinteresserede og fug lebe-
skyttel se ned afdelinger over
hele landet. Foreningen er stif-
tet i 1905.

Foreningens fornål er at frenne
kendskabet til og i nteressen for
fugle o9 at virke til beskyttel-
se først 09 fremnest af den
danske fuglefauna. Dette formål
søges fremnet b landt andet ved
afholdelse af møder og ekskur-
sioner og udgivelse af et tids-
skr.ift og andre publ ikationer
samt ved arbejde for at forbedre
f ug lenes l i vsvi l kår.

Indneldelse sker ved henvendel se
til foreningens hovedkontor el-
ler ved indbetaling af kontin-
gent på girokonto 7 oo 08 39,
0,0.F., Vesterbrogade l4o, l64o
København V., tlf. (ol) 3l 8l
06. 0et ordinare kontingent af
185 kr.pr. år, 95 kr. for
juniormedlemmer (under l8 år) og
pensionister { over 67 år) og 6o
kr. for ekstraordinære medlenmer
( nodtager i kke foreningens
publikationer, men kan de'ltage i
møder og ekskursioner).

l'4ed I emnerne modtager gratis
Dansk 0rni tol o9i sk Forenings
Tidsskrift (2-4 hæfter pr. år),
og bladet Fugle (5 h.fter pr.
år ) , hvori neddel el ser on møder
o9 ekskursi oner bringes,

Lokalafdelingen i Århus amt står
for al le de lokale arrangemen-
ter. Alle 0.0.F. rnedlenmer kan
frit deltage i afdelingens noder
og ekskursi oner.

Lokal afdel i ngen udgi ver også
b I adet "Søravnen" 4 gange årl i gt
i et oplag på 9oo eksenplaref.
Blådet sendes qratis tll alle
D.o.F. tedlenmei i Århus amt.
Med lenmer uden for antet kan

tegne abonnemen t På bladet. Det
koster 40 kr. Pr. år.

Alle henvendelser sker til
lokalafdelingens ad fe s Se: Dansk
0rnitologisk F oren i ng/A rh u s ant,
Gjellerupvej l ll, 822o Brabrand.
Ciro nr. 5 5l 09 6l,
Annoncer.
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LEDER

Det at se ogleller høre en fugl
er i sig selv en oplevelse. At
stå ved et træksted i al sl ags
vejr og tæl1e og notere rned blå-
frosne fingre, at glædes ved
I ivet oå foderbrættet en vinter-
dag, el ler om foråret at se den
ophængte mejsekasse bl i ve besat.

Alt har lige gyldighed.

Alligevel har vi i de senere år
oplevet en tendens, der går i
retni ng af større sensat i ons-
hunger, samt et vigende engage-
ment i forhold ti l udbredelsen af
de små "ubetydel i ge" opl evel ser.

Man kan gi sne om årsagerne ti I
denne tendens. Er det mon sådan,
at såvel hoved- sorn loka,l forening
er for I ukket for fugl eki ggere
med et I avt ambi ti onsni veau?
Mang l er der, på l okal t pl an,
projekter af forskel 1 i g art, der
kan fremme kendskabet ti I hi nan-
den og dermed også skabe det
sammenhold og den glæde det er at
del e en god opl eve l se med andre?

Her mener vi, at SøRAVNEN spiIIer
en vigtig rolle, da det er gennem
dette organ amtets medl emmer kan
komme i kontakt med hi nanden,
udveksl e erfari nger, samt få gode
i deer ti I små I okal e undersøge1 -
ser o.1ign.

I dette nummer præsenteres et
t i I bud, der i sær henvender si g

til de unge medlemmer. Formålet
€f, foruden at få fol k i tal e, i
praks i s at vi se, hvordan man
foretager optællinger, kombineret
med notatteknik, naturaflæsning
og fel tbestemmel se ( se i nd1 ægget
om Kysi ng Fjord ) .

Det er vores (spinkle) håb, at vi
med denne I eder kan fravri ste
medl enmerne nogl e men i nger om

foreningen som sådan, hvor glæden
ved at se på fugle ligger, og
hvad man kan gøre for at styrke
interessen derhen, hvor al le kan
være qed og hvor sammenhold og
oplevelse igen bliver det pri:
mære.

I

P.S. Bestyrelsen beder os meddele at vi er flyttet
de nye lokaler på ttSø1y6trr, Gjeller$vej 1I1
brand. I\,!ere on dette 1 næste nurnner.

tit
i Bra-



GENERALFORSAI\,LING

D.o.F. Ånnus Alltt:
FORMANDSBERETNING FOR 1 985.

Medlemsservice:
Pr. T.januar '1986 845 medlemner
nod 7?4 i januar )985. En frem-
gang på 16.7%.

Ekskursioner:
Lokal afdel i ngen har i I i ghed med
tidl i gere år afhol dt offentl i ge
ekskursioner hver måned til Ky-
sing Fjord, Brabrand Sø, Pinds
Møl I e/Jeksendal en og Det mi dtjy-
ske Søhøj1 and. Der har været
afhol dt busture ti I Sønderjyl 1 and'i f ebruar og jun i , Vi nd
Hede/Stadil Fjord i april og
Skagen i september. Der har des-
uden været gennemført en række
ture i plivatbiler både i og uden
for amtet. I alt har der været
afholdt 53 ekskursioner, men des-
værre har interessen for at del-
tage i busture ti I synel adende
været ri nge.

Møder:
Der har i 1 985 været afho l dt
møder i et omfang svarende ti I
1984. Uden for ferieoerioden har
der været et månedl i gt møde på
Naturh i stori sk Museum og et på
Vi borgvej. T i I strømni ngen har
været sv i nge.nde. V i borgvej har
været åben den første tirsdag i
måneden med fra I ti I 3
besøgende. Lokal erne har endv i -
dere været ramne om en række
i nterne niøder i foren i ngens
grupper og udvalg. I alt har der
været afhol dt I 7 "ri gti ge" med-
I emsmøder.

5øravnen:
Lokalbladet, Søravnen, er i 1985
udsendt i de fire planlagte
numre. Desværre udkom nr. 3 med
næsten fi re ugers forsi nkel se, da
det for at spare på lokal afdel i n-
gens økonomi bl ev trykt på

D.0.F.'s trykkeri i København.
Jens Eriksen er ved årsskiftet
takket af som redaktør og skal
her roses for si n i ndsats for at
strukturere og effektivisere ar-
bejdet med udgi vel sen af I oka l -
b I adet. JE erstattes af en redak-
tionsgruppe omkring Erik Hørning.

Lokalrapporten:
Lokal rapporten er under Ei gi I
Thomasens effekti ve I edel se i
1985 udkommet i både en 1983- og
en 1 984-udgave. Desværre var
I 984-rapporten gennemgående præ-
get af et dårligt tryk, da den af
økonomiske grunde blev trykt af
amatører hos 0.0.F. i København.
(Ulæsel ige eksempl arer kan na-
turl i gvi s byttes ved henvendel se
til lokalafdelingen). Arbejdet
med 1 okal rapporten for I 985 er
startet, og rapporten ventes
udsendt ca. I .maj.

Lokal gruppe i Randers:
I l9B5 har der i Randers fungeret
en lokalgruppe, som har arrange-
ret møder i Randers samt ekskur-
si oner f or med lemmeri Randersom-
rådet. Vi hører gerne fra medlem-
mer, der kunne tænke s i g at star-
te lignende grupper i Grenå eller
Silkeborg.

Fuglenes Dag:
Den 2. juni var af hovedforenin-
gen udpeget t i I Fugl enes Dag. I
den anl edni ng afhol dtes en række
forskel 1 i ge ekskursi oner I andet
over. Formål et var at udbrede
kendskabet til 0.0.F., indsamle
penge ti 1 fugl ebeskyttel sesarbej-
det samt skaffe nye med l emmer.
Interessen var under forventninq
bl . a. på grund af ri nge p"esse:
dækn i ng, men i sær ved Randers
(Fussingø) var interessen stor.
Med l emsundersøgel se:
I I 985 gennemførte foreni ngen en
medlemsundersøgelse. 4oo af 5oo
adspurgte besvarede spørgsmålene.
De vi gt i gs+-e grunde ti I at mel de
sig ind i D.0.F. viste sig at



være at lære mere om fugle, for
at støtte fugl rbeskyttel sesarbej-
det samt for at få D.0. F. ' s

bl ade. Undersø9.1 sen vi ste' at
der hersker en r,melig tilfreds-
hed med foreni ngens akti vi teter.
Fug I ebeskyttel se:
0.0.F, har i I985 invorveret sig
i en række oroblemer af lational
betydn i ng. Sammen med andre
grønne foreni nger i værksattc man
en storsti I et kampagne for beva-
rel se af I andets si dste grønne
enge. Desuden har man kæmpet for
strengere si kkerhedsregl er i for-
bindelse med olieefterforskning-
og udvi ndi ng i danske havområder.
D.0.F. har ligeledes været enga-
geret i debatten om udformni ngen
af en bekendtgørel se for anven-
del se af blyhagl , som resul te-
rede i et forel øbi gt forbud mod
anvendel se af blyhagl i Ramsar-
områder.
Lokal afdel i ngens fredni ngsudvag
har også i .| 985 arbejdet akt'i vt
med I okal t fugl e- og naturbeskyt-
telsesarbejde. Det er stadig mo-
derne at tilsvine eller opfylde
vandhul 1er og moseområder, hvor-
foi I okal afdel i ngen har rejst en
del såkaldte paragraf 43-sager.
Udvalget har brugt en del tid på
at kommentere forsl ag ti I kom-
muneol aner for en række af amtets
kommuner. Man har 1 i gel edes gjort
i nds'igel se mod amtets forsl ag ti 1

reg i onpl anti I I æg - desværre uden
hel d, da afstemni ngen om pl anens
enkelte dele blev "jappet" gennem
amtsrådet, uden at medl emmerne
havde indsigt i de indsendte
kommentarer.
I I 985 b1 ev sagen vedrørende et
eventuelt højvandsl ukke i
Nørreåen ved Fl adbro efter fl ere
års behandl i ng endel i g afgjort
så1 edes, at der bygges en ren
vejbro uden forberedel se for
højvandsl ukke, Sagen bør dermed
betragtes som vundet.
Der er ikke sket en endeliq af-
kl ari ng af, om den mari tim6 fe-
ri eby "Nordens Venedi g", ved Øer

syd for Ebel toft b I i ver bYqget .

Bygherrerne mangl er di spensati o-
ner fra naturfredningsloven for
at kunne starte arbeidet. Fo'irå-
bentlig bliver projektet mindre
rentabelt jo længere tid, der
9år, før arbejdet startes, så
!iden arbejder måske for naturen.
Arhus kommunes plejeprojekt ved
Brabrand Sø fortsætter, og de
første penge ti 1 restaureri ng af
selve vandfladen er afsat.
0.0.F. hår sammen med Friluftsrå-
det protesteret mod p l anerne om

I ossepl ads og central t rensni ngs-
an1 æg i Egå-da1 en. Sagen er endnu
ik!e afklaret.
På l'lossø har der i I 985 ''æret
ti 1l acit wi ndsurf i ng pa len
østlige del. De grønne organl)d-
tioner har naturligvis af hensyn
ti 1 naturvæi^dierire været inod
denne tilladelse. D.0.F. har for
amtsfredningskontoret udarbejdet
en undersøge1 sesrapport o\,'er
fugl el i vet og fri I ufts i nteresser-
ne på Mossø. I december afholdtes
et møde på Amtsgården med ciel ta-
gel se af de berørte parter. For-
mål et var at gi ve amtet grundl ag
for at vurdere, om der i 1 986 kan
gives tilladelse ti'l windsurfing
på søen. Stemni ngen på mødet var
k I art for et forbud.
D.N. og D.0.F. har siden iuni
arbejdet på at hindre opførelsen
af to gigantiske kortbølgeanten-
ner ved Horskær på ey1 I i ng Næs.
Antennerne vi I øde1 ægge I and-
skabsværdierne og true fuglel i -
vet, især nattrækkende fug1e.
0dder kommune og Arhus amt går
fornentl i g imod p1 anerne, hvorfor
de kun kan gennemføres ved et
mi n i steri el t I andsol andi rekti v.

Fremtidsplaner:
Lokal bestyrel sen har besl uttet at
acceDtere et ti I bud fra Århus
kommune om at få I okal er sti I I et
t i l råd i ghed på gården "Sølyst "
ved Brabrand sø, hvor der i øje-
bl i kket i ndrettes et naturformi d-
l ingscenter. Andre organi satio-
ner, bl.a. ø.8.F., får også til



huse på gården, hvi I ket g i ver
mul ighed for øget samarbejde,
bl. a. biblioteksfæl lesskab.
D.0. F. får formentl i g rådi ghed
over et deootrum alene samt et i
fæl lesskab med Ø.8.F. samt mul ig-
hed for efter behov at di soonere
over deci derede møde l okal er af
vari erende størrel se. Husl ejen
bliver kr.o,-.
Fordel e og u l emper i forbi ndel se
med flytni ng fra Vi borgvej er
naturl i gvi s di skuteret nøje i
I okal bestyrel sen.

Lokal afdel i ngen har udarbejdet en
fol der over dens akti vi teter.
Folderen er udarbejdet med hen-
blik på udlæggelse på biblioteker
o.'l . , bl . a. i f orbi ndel se med PR-
fremstødet for fugleværnsfonden i
januar, hvor der var rekl amer for
fonden i Arhus sporvejes busser

samt p1 ancheu(sti 1 I i nger på B
biblioteker i Arhus kommune.

I I 986 vi I arbejdet med 1 okal i -
tetsregistret blive genoptaget af
en gruppe omkri ng Al I an Janni che.
L i gel edes arbejdes der med pi aner
om at I ave et optæ1 1 i ngsprojekt
specielt for nyere medlemmer,
f .eks. ved Kysing Fjord.

Søndag den I . juni er udpeget ti I
Fuglenes' Dag. På denne dag skal
der efter forudgående presseon-
tale afholdes en lang række eks-
kursioner landet over (ca. l0 i
Arhus amt). Formålet er at skaffe
nye medlemmer, give 0.0.F. rek-
I ame og saml e penge i nd ti I
fug l ebeskytte1 sesarbejdet,

Tonben Bøgeskov.

FUGLEKURSUS FOR NYE MEDLEMMER

V i vi I her i sommer starte et
kursus ved Kys i ng Fjord, med det
formål at lære fuglene bedre at
kende. Der vi I i særl ig grad
bl ive lagt vægt på andefuglenes
og vadefug I enes kendetegn, adfærd
o9 stemmer. Samti di g vi I vi for-
tæl 1 e onr, hvordan man I aver nota-
ter om fuglene, hvad man mest
skal Iægge mærke tiI og metoder
til optællinger af større fugle-
flokke.
Mødested: Ved sluserne kl. 8.0o.
Turdatoer: 29.06, 27.07, 31.08,
28.09, ?6.10, 30.1l, 28.12.
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YNGLETID PÅ GODT OG ONDT

Af Bjørn Holmskjold

Det synes i kke umi ddel bart som
om, at Tjernobyl -ulykken i Sovjet
får nogen synlige virkninger på
ynglesæsonen ved Lading Sø. Den
synes nemlig at ville forløbe
nogenlunde,' som den p'lejer. 0g
dog ! I skri vende stund synes det
neml i g som om, at hættemågerne
for al vor vi I forsøge si g som
ynglefugl i Lading Sø. De har
tiIsyneladende fundet sig tiI
rette på et bunddække, en I i l l e
sivø af tagrør, der på afstand
virker rimelig tør og tAt. Cii ka
5o-6o f ugle har holdt f ast rr I pa
"sivøen", og en del af disse
g i ver i ndtryk af at ruge. 0mgi vet
af alle hættemågerne ligger en
Toppet 1 appedykker standhafti g på
s i n rede, og synes i kke særl i gt
påvirket af de mange nye naboer.
Det bl'i ver nu spændende at se, om
hættemågerne formår at etabl ere
en blivende koloni i Lading Sø,
i det "si vøen" så at si ge er
vokset op over vandfl aden, el Ier
det blot bliver et engangstilfæl-
de, beti nget af et ekstraordi nært
lavvande i søen.

Som hel hed er yng l esi tuati onen i
nogen grad bl evet yderl i gere for-
ringet i år, idet man på v.isse
strækni nger af rørskoven har
høstet rub og stub af tagrør. Der
er i kke bl evet efterl adt manoe
sivtotter,. som fuglene kan bru!e
som redeskjul . Der er naturl i qvi s
i ntet i vejen for, at der høites
af rørskoven, blot ikke qrådiqhe-
den bl iver af et sådant- omfång,
at det får konsekvenser for
fuglenes ynglemuligheder. Et mi-
nimum af naturhensyn må kunne
kræves af søens ejer, som i dette
t i 1 fæl de er Fri j senborg Gods, som
egent l i g nok burde have råd ti lat efterl ade en sma'l rørbræmme
ti 1 ynglefuglene.

09så andre yngl efugl ebegrænsende
aktiviteter bør i den forbindelse
nævnes. Den næstvæsentligste er
fiskeri , idet man fra robåd ud-
1 ægger ruser nær rørskovbevoks-
ni ngerne, og som efterføl gende
med få dages melIemrum tilses og
tømmes for de fisk, som måtte
være gået i fæl den. Denne akti v.i -
tet er bevi s1 igt meget forstyr-
rende for ynglefuglene i rørsko-
vene, som gentagne gange i I øbetaf ynglesæsonen må gå af reden og
der afvente, at der igen blivei
ro om redestedet. 0gså en del
omkringboende lystfiskere fisker
med stang i søen, som de når frem
t i I ved at vade gennem rørskoven.
Her står lystfi skeren så og nyder
synet af de omkr ingsvømmende
fug1e, som han i sin uvidenhed
el ler ligegyldighed har skræmt
væk fra deres reder.

Ej heller engenes ynglefugle kan
få fred til-at yigie. Oet er
således ikke ualmindeligt,at be-
boerne i Fajstrup og Lading Iader
deres hunde I øbe fri t ud over
engene. 0bserveren man som besø-gende sådanne tankeløse handlin-ger, bør man påtale dette overfor
hundeejerne, der nødvendiqvis
ikke har den store indsio[ .i

fuglenes yngleforhold, 5amme
manglende indsigt vi1 formentlig
kunne .lægges ti I grund for jægeri
nes adfærd, idet den lokale jågt-
foreni ng gennem hel e forå,rei 5e-nytter søens sydøstl i ge engarea-
I er som træni ngssted for deresjagthunde. Hver tirsdaq aften
møder omkri ng l 5-2o "ienneiker oq
2o hunde op på engarc.nlerne, deinormalt henligger ret uforstyr-
ret, men som di sse aftener er etsandt cirkus af løse hunde og
råbende mennesker.

Trods de mange yngl efugl ebegræn-
sen0e aktiviteter, så er der dooalligevel gl del ynglefugle .i og
omkri ng Ladi ng Sø.



Det årl i ge' strandskadePar har i
år val gt at P l acere redestedet På
en byqmark. Strandskaderne' son
nu irår ynglet ved Lading Sø i en
årrække, Iræstereli reglen 2-4
unger, som hen På sommeren Kan
sei salnmen med de gamle fugle På
dc sydøst I i ge engareal er. Enkel te
år I vkkes det i kke strandskaderne
at få unger. Et år formodes årsa-
qen at h ave været sPrøjtni ng af
åen vi nterbYgmark, som fugl ene
havde valgt som Ynglested.

En lokal jæger Påstår hårdnakket,
at der yngl er grågæs i søen. Det
er dog ikke lYkkedes undertegnede
at f i nde bevi s herfor, omend et
oar qråqæs enke l te år er bl evet
buserie16t ti I hen mi dt i iuni .

Der skul I e i Pri nci PPet i ntet
være ti I hi nder for' at der
skulIe kunne Yngle grågæs i La-
ding Sø' og at det forhåbentlig
også en dag vil ske!

Søens enl i ge knoPsvanePar Yngl er
'i år 'i sydøstenden af søen ' hvor
de har fået saml et si g en stor
rede. Det er i kke hvert år, at
svanerne kan fremvi se unger. Lo-
kal e naboer ti I søen har et år
set en robåd ude ved reden' Da

der i kke dette år kom unger ud af
f oræ ldref ug I enes anstrengel ser,
er man lokalt ikke i tvivl om' at
knoosvanerne har fjender bl andt
menneskene. Men det er der io
i kke noget nYt i , da dette for-
hol d jo også kendes fra mange
andre søer og vandhu l i er !

I modsætn i ng ti I de RødrYggede.
tornskader, der hvert år Yngler i
det nordl i ge område af søen, er
Bjergv i pstierten ny yngl efugl i
området. Det første år blev det
dog i kke ti I unger, i det fug I ene
havde valgt redeområde ganske nær
den grusvej, som de omkringboende
benytter ti1 Iuftning af deres
hunde. Bjergv i Pstjerterne er
vi stnok i kke si den bl evet set i
ornrådet

I de sidste år har en rørnøg hun
jævnl i gt gAstet Lad i ng Sø, og
forhåbni ngerne om et mul i gt yng-
'| eforsøg har se1 vsagt været

store. Endnu er der dog i kke
konstateret noget, der afgørende
har kunnet bestyrke di sse forhåb-
ninger. Så indtil videre må man
nøjes med at nyde denne smukke
rovfugl , når den iager 1 angs
rørskoven og over de omkri ng1 i g-
gende enge.

En tur tiI Lading Sø en mild
sommeraften kan meget anbefales.
Alt ånder af fred og ro, og
fuglenes sang er en frYd for
øret. På engarealerne mellem sko-
ven og søen vi I man som oftest se
rådyrene græsse. Måske er man
hel di g at se ræven på musejagt
I angs vandl øbene. Ja, se1 v græv-
1ingerne kan fra tid til anden
ses snøftende rundt på engen en
stille sommeraften. Altsammen
fint "indpakket" i herlige sang-
strofer fra Nattergal, Kærsanger,
Græshoppesanger, Dobbel tbekkas i n,
Skovsneppe o.s.v., o.s.v. Man må
dog i den forb i ndel se være op-
mærksom på, at der fra den .l6.

maj og frem ti den I6. iuli er
bukkejagt i området. Især i be-
gyndel sen af bukkejagtsæsonen er
jægerne meget lidt glade for at
bl i ve forstyrret af "uvedkommen-
de", hvorfor de fra tid til anden
kan f inde på at opsætte "skoven
er lukket p.g.a.jagt" skilte ved
skovsti erne. 0m foråret er det
dog tiI enhver tid tiIIadt de
besøgende at færdes på skovsti er-
ne i tidsrummet kl. 7 morgen til
kl. l9 aften. I reglen er der'ikke de store problemer med iæ-



gerne, .og de kan som oftest løsesi mi ndel i ghed.

Er man ornitolog af den type, fornven en naturoplevel se er I iq med
Ialge !9 sjæl dne fugl e, så erLadtng 5ø nok ikke det mest fore_trukne udfl ugtssted. Søen kanoerrmod være mere ti llokkende forde ornitol oger, der evner at se
storheden i sel v de mi ndste na_turoplevelser. 0g den type orni-to I oger er hel di gvi s dem, der erf test af! 0g de vi l ganske givet

Li

kunne få et stort udbytte af et
P.tgS i det fredede. 6mråde u.JLading Sø, mellem Århus oq Ham-mel. . Et område, hvi s yngleiugl;-
og naturmæssi ge opl evel ser dånne
arr't Ke | _ kun i begrænset omfanqnar formået at beskr.i ve!
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Hej brevkasse.
Jeg er en dreng På l3 år' jeg vi1
geine vide, hvordan man bl iver
ornitolog?
Kan man komme i erhvervsPraktiv
ved en orni tol og? el I er ved en
konservator evt. Naturhistorisk
museum.
Jeg synes, at Søravnen er et godt
b 1 ad.
Jeg tegner se'l v fug1e, men des-
væire ikke levende fugle, jeg kan
kun tegne efter bi I leder' men ieg
håber at få det lært, da ieg
gerne vi I 1 ære at tegne ude i
naluren.
Jeg er fakt i sk ved at l ave en bog
om høge og falke.
Venl ig hiIsen
Benny Kri stensen
Skyttegade 5

Randers

__å_.4__
itro
I.DOFI ARuus AMT
t-- ---&t-

I

/r^- * 
"--o

Hej Benny,
Til dit spørgsmål om hvordan man
bliver ornitolog, er det vigtigt
at huske at der fi ndes 2 forskel -
'I i ge rnåder at være orn i to l og på.
Man kan være amatørornitoloq
( hv i s man kun dyrker s i ne fug l e:
i nteresser i fri ti den, som hob-
by), og nan kan være profess i onel
orni tol og ( hvi s man har med fugl e
at gøre som sit dagiige arbejde).
Hvi s du tænker på at bl i ve pro-
fess i onel orni to l og, er det nok
en universitetsuddannelse i bio-
I ogi med orni tol ogi som spec i a1 e,
du skal satse oå.
Jeg v i I dog fortæ1 1 e di g, at det
kun er et meget begrænset antal
mennesker, der er uddannede orni -
toi oger i Danmark. Langt de fl e-
ste dyrker fug l ek i ggeri et som en
sund fritidsinteresse, deriblandt
al I e Søravnredakt i onens medl em-
mer. Det hænger ganske si mpel t
sammen med manglende mu1 igheder
for ansættel se. Som amatør/fri -
tidsornitolog er der imidlertid
masser af "arbejde" at tage fat
på, f.eks. diverse fugletæ1lin-
ger, at arrangere møder og ture,
redigere fugleblade (f.eks. Sø-
ravnen J 0. s. v.



Med hensyn ti I prakti kp1 adser
i nden for orni tologi, kender jeg
desværre ikke nogle steder lige
for øjeb I i kket . Hvi s andre af
Søravnens læsere evt. kan hjælpe,
vi I jeg da opfordre dem ti l at
henvende sig enten tiI Benny
eller til Søravnens redaktion,
hvor v i kan sørge for at gi ve
beskeden vi dere.
God fornøjelse med din
teresse.
Venlig hilsen
J ørgen .

f ugl ei n-

Breve af enhver art optages, oqsågerne debatskabende indlæg fredkritisk stillingtagen tit Oit og-
uoL.

Sendes ti l:
Jørgen 0lesen
Kretavej 5, Håruo
8530 Hjortshøj

VancJrzFAt)4 ery il ts

Natur kurser '86
AOF - Rønde
SVAMPE OG HAVTRÆKFUGIE

En uge j. efterårsferien ved Gjerrilcl med to
dage på Anho1t. tr'ugle, svampe, sæ1er, marsvin.
tr'EITBESTEMMEISE AF FUGI
Kursus i vinterhalvåret. Ture til tralsterbo,
Skåne, Vest jyllancl, Gjerrild og tr'ornæs.
SVAMPEKURSUS (med ture og gilder... )
ØKOLOGISK KøKKENHAVE

Nærmere oplysninger hos:
Untlerviser: Jeng Skovgaarcl pedersen tlf .379j8,
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Inspireret af bl.
sens arti kel om R

se i Danmark
foretog ieS i I
regi streri ng af
hus-området.

På baggrund af optæl l i ngen ef-
terlyste jeg kolonier, som ieS
eventuelt havde overset (EttruP
I 985) . Indkomne oplYsni nger På
opfordring af efterlysningen
gjorde, at kortet fra l9B4 kunne
suppl eres med yderl i gere to ko-
lonier (nr. 1 l og 12, fig. I ).
Følgende skal takkes for oplys-
ni nger: Jens Arntkiær, Jens Muff
Hansen, Søren Højager, Al I an
Janniche, Bjarke Huus Jensen,
Jens Jespersen, Jesper Madsen,
Jørgen T. l-auersen, Annette
0belitz, Henrik Æ. Petersen og
E i gi l Thomasen. Samti di g takkes
Steen E . Jensen for, at jeg har
måttet I åne hans i ndsaml ede pri -
mærmateri a l e.

Jeg vi I i det føl gende kort
gennemgå nogl e af de resul tater,
som umi ddel bart kan udl edes af
optæl 1 i ngen.

RÅGENS (corvus frugel i gus ) Se-
STANDSSTøRRELSE I ARHUS KOMMUNE.

a. Steen E.Jen-
ågens udbredel -
(Jensen 1980),
984 en hurti g

kolonier i Ar-

Af Henning Ettrup.

BESTANDSÆNDRINGER I984-85

Af tabel 'l fremgår kol oni stør-
relserne i l9B4 suPPleret med
opl ysni nger fra I 985. Som det
ses, er der sket tre markante
ændri nger, i det de to kol on i er
ved Brabrand Sø (StavtruP og
Jarl smi nde) er reduceret med i
alt 42-44 reder, mens der ti I
gengæ1d er opstået en nY koloni
( Bøgely) med 4o reder ved
Edslev. Endeliq må det nævnes,
at der er sket en udbYgn i ng af
Tander Skov kolonien.
Den strenge vi nter I 984/85 har
sel vfø1 gel i g reduceret rågebe-
standen, men den vurderes i kke
alene tiI at kunne begrunde
faldet i Brabrand Sø koloniernes
størrel ser. Andre medvirkende
årsager €t", at der er foregået
udtynding i og omkring redebæ-
rende træer i StautruP Skov' og
etabl eret et nYt Parcel huskvar-
ter "under" Jar'l smi nde-kol oni en.
He'l I er i kke den 'i ntensi ve be-
skydning af StavtruP-kolonien
kan være betydni ngsl øs ( se i
øvrigt Janniche 1984).



Det er narl iggende at antage, at
di sse påvi rkni nger har betydet,
at kol oni en i Bøgelys er etab l e-
ret af udbrydere fra Brabrand Sø
kolonierne, eventuelt suppleret
med par fra Skanderborg områdets
mange ko1 oni er. At de netop har
slået sig ned her, skyldes, at
de er 'l okket ti I området af
lossepladsen (som kolonien er
etableret op ad) med dennes gode
fødesøgni ngsmul i gheder.

. BESTANDSSTøRRELSE OG -UDVIKLING.
a
r TiI sammenligning med talIene

fra I 984-85 er også I 978-tal I ene' opsti I I et i tabel I . Der ses ar
være sket en del forskydni nger
både 'i kol oni størrei ser og pia-
cering. Der er således etableret
4 nye kolonier siden 'l978, mens
t(un een er forsvundet ( det skal
nævnes, at Bremerholm-kolonien
er overset i Jensens ( I 9Bo )undersøgelse, idet den er eta-
bleret omkring l97o). Den stig-
ning i koloniantal Iet som Dybbro
( I 976 ) omtai er er sket i detre
århundrede, er altså fortsat i
8o-erne.

Mere overraskende end ændri nqen
i koloniernes størrelser, er iok
den voldsomme stigning, der har
været i bestandsstørrel sen. Hvi s
B r e m e r h o I m - k o I o n i e n s k ø n s m æ s s i o r
ansl ås at have haft ca. Iooreder i I 9ZB, er der på 7 år
sket en bestandsforøgelse påomkring 4oo par eller kiap 60%.Jensens (l98o) optællin9'viiie,
gt, del generelle tendens- g.nne,arhundredet^ var tilbagågang,
hvi I ket også var ti I fæl aei i io_- erne, mens^ Dybbro (1976) pågrundl ag af jagtstati sti kkenantydede,- at bestanden i qennem

. 6o-erne havde været stig.nå;.'
0m -fremgangen i Århus_kolonierneer lokalbet.inget (f.eks. inauun_dr] ng] el I er om det er et råqi o_nalt/landsdækkende fænomen, 

-' 
oS

f lgd ..SrsaSerne hert.i I i åvri giK9l'l være, _kan ikke siges medsikkerhed. En svensk undeiiåqetse(Halmbers 
,t971 ) p.g.. i-'iåir.insdl ' at der er en sammenhæng

Figur 1: Koloniernes fordelj.ng i -lrhus ko@une.

rnel I ern forbuddet mod I andbruqets
anvendel se af kvi ksø1 vbejset sæ-dekorn og stigningen i antalletar råger.

PS.. Ved en fejltagelse mangel deren koloni i tabel 1 og.i figur 1.Kolonien findes .i Riiaskov 6q erpå ll reder (1986)(op1: "Jens
Muff)

EFTERSKRIFT.

!u j.S påtænker at fø19e rå9eko-
I oni erne i nden. for mi t ofrråde(Arnus Kommune ), vi I jeg være
i nteresseret i at modtage-op1ys-
n i nger om ovennævnte - 

ko I bni er(alder, redeantal, udvikling,
beskydning o.s.v.).
Samti di g - vi I jeg opfordre andre
!r I også at følge kolonierne ideres område/kommune. Derved
bl i ver det mul i gt at foretaqe ensamlet. vurdering af udviklingeni rågebestanden.



Nr. lokalltet
Antal leder

1985 19781984

1

2

t
4

6

7

tJ

9

10

11

12

't ?

Hjortshø j lund

Kastrup Skov

Stavtrup Skov

Jarlsminde Skov

ttDe tre broertt

Krageskoven

Tingskoven

Tander Skov

Hinnedrup Skov

Tulstrup Skov

Bremerholrn

BøgeIy

Harlev Møl1e

ca. 100

ca. J00

on

t4

t
18?

75

4

95

35

ca. 20Oa

0

0

58-70

12

4

ea I75

ca.l-0

ca2

41

203

117

o

14

129

2A

n

67

o
I
:

40

i

1

SUM ca. II23 min. 5O4b

Tabel 1: Kolonistørrelser (for 19?8 se Jensen 1978' for 1984 se

nttrup 1985, dog er 1ok. 6 og 7 rettet efter oplysninger
fra B.H.Jensen, ligesom stednavne er korrigeret.
a) fastsat på baggrund af 1985-tallet.
b) ninlmumsværdi fordi Brenerholm-kolonien eksisterede

i 1979, nen blev overset.
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]!a
En ornitologisk udflu SamsØ 1824

finde fjordternen i disse egne,
se'l vom den I ever temmel i g hypp i 9t'r 5lesv10 2,.

Vi sejlede med god vind og om
aftenen kl l0 kastede båden anker
ved Endel ave. Mi dt i en skov på
nordkysten I i gget amfi teatral sk
en smuk bolig, hvis ejerinde
modtog mi g med megen gæstfri hed
og gav mig tilladelse til at
skyde på øen så meget, jeg vi I I e.
i skoven sås de sædvanlige danske
sangfugle, som altså ikke er
bange for at flyve over havet for
at søge deres ynglepladser. En
musvåge havde si n rede i et højt
træ. Men der ynglede ingen havørn
i skoven, sel vom den yngl er hyp-
pigt langs kysten af Horsens
fjord 3 ) .

Gravanden yngler sædvanligvis kun
i huller i stejle klinter, hvor
man ofte tager æggene ved at
fjerne grønsværen over dem. Men
på Endel ave og Samsø benytter den
forl adte kragereder og hul e
træer, hvor den ofte udruqer sine
æg 20 a1 en over jorden. -

P å østkysten fandt jeg hv i dbry-
stet præstekrave 4), som fløj ad-
skilt fra de almindelige præste-
kraver. Da jeg skød flere styk-
ker, så jeg, at de ti l s1ægten
charadi us hørende arter, I igesom
mange svømmefugle, har virkelige
rugepl etter og i kke bl ot et
nøgent bryst.

I ) Vorsø huser nu Danmarks
største skarvkol oni .
2) Der er nu flere fjordterneko-
I oni er i Østjy1 1 and.

-ft
gt til

Frederik Faber, der ned god grund
kal des den danske orn i tol og i s
fader, blev født i 1796. Efter
juri di sk embedseksamen I 8l 8 tog
han med støtte fra kongen og
universitetet på en ornitologisk
studi etur t i I I sl and fra maj l 8l 9
t i I septenber 'l 82.l . Ved hjemkom-
sten bl ev han regimentskvarterme-
ster og audi tør 'i Horsens. Han
døde 1828 kun 3l år gammel. I sit
korte liv nåede han at udgive
fi ere værker i sær om arkti sk
fugleliv.
Sommeren 1824 tog han på en
fugletur fra Horsens til Endelave
og Samsø. SøRAVNEN bri nger her
uddrag fra beretningen, som har
både ornitologisk og kulturhisto-
risk interesse.

Faber skriver: Den 4. jul i var
det regnvejrsdag og vi nden bl ev
først god hen imod aften. Kl 6 om
efterm'i ddagen sej 1 ede en båd af
sted ti | øen Endelave, i hvi lkenjeg gi k ombord sammen med et
se l skab af forskel 1 i ge samfunds-
I ag.

En mil ude i fjorden ligger en
1ille ø, Vo.rsø. I skoven hari
mange år ynglet en koloni af
hejre. Et par skarver havde taget
en forl adt hejrerede i besi ddel se
og udruget deres æg i toppen af
en høj bøg 1).

En mil øst for Vorsø ligger A1rø
og Hjarnø. På dem yngler mange
havterner og dværgterner. Men
ingen stormmåger går så nær ind
ti l fastlandet for at yngle. Det
er endnu i kke lykkedes mi g at

)
t
-.

I
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ful gte båden og fl ere marsvi n

tuml ede si g omkri ng os. Samsø er
for ornitologer en mærkelig ø,
fordi den ved sine mange kær og
småsøer yder passende rugepl ads
for de ved ferskvand yngl ende
fug I e. Nordsi den er omgi vet af
forskel 1 i ge ubeboede holme, og
hovedformålet med min udfluqt var
at undersøge di sse.

| 1/4 mil nord for Samsø ligger
Kyholm. En ubeboet holm med tem-
melig stejle bredder, som man kan
9å rundt om på et kvarter. i
krigens tid var her anlagt et
batteri og et s i mpel t mi ndesmærke
siger den besøgende, at "Her
hviler faldne Heltes Ben"5).

Edderfugl e fl øj frem og ti I bage,
og snart fandt jeg samsi ngenes
udsagn bekræftet. De ruger på
denne holm. I en kunstl øs rede
fandt jeg to fri ske edderfugl eæ9.
Det var v i gti gt for mi g, at have
fundet et bestemt sted i Katte-
9at, hvor denne nord)ige and
ynglede 6).

En hal v fjerdi ngvei nord for
Kyholm' Iigger den IiIIe ø Lind-
holm, Særl ig g1ad var jeg ved for
første gang at f i nde stenvende-
rens yngl ep1 ads på de danske øer.
To par havde yngl et på Li ndhol ms

rev. Jeg skød de gamle og søgte
under den høje strandkår, hvor
jeg snart fandt to mere end halv-
voksne unger.

Omtrent en hal v mi I nord for
Lindholm ligger Vejrø, der udmær-
ker sig ved sine høje og stejle
bredder. Øen er ubeboet. Men på
dens overfl ade vokser fortræffe-
1 i gt græs. Dens ejer har derfor
en del græssende kvæ9, der passes
af en hyrde, en meget gamnel
mand. I den høje sandbrink er
udgravet en hu1 e, der er hans
bolig.

Her 'l ever han f I ere uger uden at
se et menneske udsat for savn og
død, _hvis det oprørte hav gør dei
umul i gt at bri nge føde fra-Samsø.

Før jeg undersøgte øen, ville ieg
gerne forfriske mig ved at drikke
te. Te og sukker havde ieg taget
med, men i kke tænkt På koPPer.
Den fatti ge hyrde havde hel I er
ingen, og vi måtte hjælPe os som
vi bedst kunne. Teen lod ieg
trække i en fl aske og drak den så
af en fl ad trækop, hvi s særegne
I ugt forrådte, at dens si dste
indhold havde været gule ærter.

Nu var mi t første arbejde at
undersøge øen. Toppet skal I e-
s l uger, af hv i l ken ieg kun een
gang tid1 igere havde fundet rede
i Danmark, udruger hyppi gt s i ne
æg på Vejrø i små huler dYbt inde
under de vi I de rosenbuske 7 ) .

Al I erede længe havde jeg været i
tvivl om tejsten udruger sine æg

ved danske kyster, th i jeg har
undert i den fået denne fug l mi dt
om sommeren. På Vejrø havde jeg
den g I æde, at få mi n formodni ng
bekræftet 7). I de steile klinter
havde digesvalen gravet rede i
kl i ntens øverste del . Di sse
hul I er bl ev så i det næste år
udbedrede af stæren og brugt ti I
reder. Di sse sål edes af d i gesva-
I en gravede og af stæren udbed-
rede hul I er bemægt i ger teisten
sig og kryber ind i dem for at
I ægge æg, For at skaffe mi g en
unge af tejsten måtte den gamle
sti ve hyrde på i sl andsk vi s være
" si gemand" . V i l agde et reb om
I i vet og hejsede ham ned over
sandbri nken for at I ade ham un-

3 ) Havørnen har i kke yngl et iJylland siden l9ll.
4) Er nu hel t forsvundet somynglefugl i Østjylland.
5 ) De uhel di ge het te f al dt .i

krigen mod England.
6 ) Stavnsfjord rummer nu I andets
største edderfuglekoloni.



Endelig fandt jeg her en fugl'
som tidligere ikke er optaget i
vores fauna, nemlig skærpiberen,
I første øieblik holdt ieg den
for engpi beren. Men snart erkend-
te jeg, at det var en art, ieg
i kke havde trufftet i naturen ' og
skød den 8).

dersøge hul lerne. Al le teistene
havde forl adt hul I erne undtagen
en eneste, som han trak ud.

flyvende fugl et skri g, som var
mi g ful dstændi g ubekendt. Da jeg
rettede mit øje i vejret, erkend-
te jeg snart, at skr.igeren var
kærnpen blandt vore terner, rov-
ternen 9). På -revets nordl ige
spi ds fandt jeg en kol on i på
omtrent 20 par af di sse terner
ynglende.
0m mi ddagen sei I ede v i fra Bos-
serne tilbage tiI Samsø; vi havde
megen modvind og brugte 4 t'imer
mod vinden. 0m eftermiddagen gik
jeS i land ved Stavns og rejste
tiI Tranebjerg. Engsnarren fulgte
mig med sin knirkende stemme. Den
bl i ver på Samsø kal dt agerhøne,
og den ri gti ge agerhøne skal s l et
ikke findes på øen.

10. juli. Tranebjerg til Ko1by,
hvor vi straks begav os ti I bådånfor at forl ade Samsø, Men den

7l.lu almindelig ynglefugl i
omradet.
B) Nu fåtall ig ynglefugl på Kat-
tegatsøerne.
9) Har næppe ynglet i Kattegats-
0rnrådet siden århundredskiftet.
l0) Nu meget sjæ1den Ynglefugi.'

Næste morgen forlod vi Veirø og
sej I ede t i I et fI adt sandrev 'som kaldes Bosserne, selvom min
bådfører straks frygtede, at den
tiltagende modvind kunne nøde os
ti l at bl i ve Då sandrevet, hvad
der også viIIe have været tiIfæl-
det, hvi s vi var kommet en dag
senere. Men jeg måtte ud På dette
sandrev, thi indbYggerne På Samsø
havde fortalt om en mærkel ig
fug1, som de kaldte "rekke" ' og
som kun skul 1 e Yngl e På dette
rev. Revet er mi ndst 600 skri dt
1angt. Efter at være kommet halv-
vej s i gennem det var ieg al I erede
bange for, at samsi ngene havde
havde givet mig noget at tqlq
med. Men da jeg endnu var I 00
skri dt fra revets nordl i ge sPi ds 'hørte jeg af en høit i I uften

i
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ti I tagende storm gjorde det
umul igt for os at sejle. Regn og
vestenstorm opholdt os på Samsø
tiI den l5 juli. Denne tid tiI-
bragte jeg med at undersøge de
omkri ngl i ggende søer og damme og
når vejret var rent gal t med at
undersøge og beskrive de skudte
fugle.

Ved dammen tæt ved I andsbyen
ophol dt s i g mange sortterner, en
ved Samsøs ferskvande almindel ig
fugl. Den gråstrubede lappedyk-
ker, som i det øvrige Danmark er
sjældnere end den toppede lappe-
dykker er på Samsø den alminde-
1 i ge og yng I er ved næsten hvert
'i kke for I angt fra havet I i ggende
kær.0m aftenen besøgte jeg en
mose ved byen Hårmark. Den er
bevokset med rør og s i v og har
mange hu I I er med åbent vand .
Storken gi k gravi tet i sk på mar-
ken. Tre arter bekkasiner, nemlig
tredækker, dobbeltbekkasin og
enkel tbekkasi n jagede jeg op fra
vandpytterne. I smukt vejr gi k
jeg om aftenen ad en st i gennem
kornmarker tilbage til Koldby.
Vagtelen l0) lod sit smukke slag
høre, og overalt sang sivsange-
ren.

Den 21. ju1 i tog jeg afsked med
mi n gæstfri værti nde på Endel ave.
Det var næsten st'i I I e, og v i mere
roede end krydsede. Skipperen
anvendte de 16 timer, vi måtte
bruge ti I den 4 mi I 1 ange fart
ti I Horsens ti I manqen samtal e.
Han mærkede, at jeg
i nteresserede mi g for naturhi -
stori e, og spurgte om jeg havde
set en ri gt i g søs1 ange. Da jeg
benægtede det, fortalte han mig
at han for to år si den under
f i skeri ved Thunø var bl evet
opmærksom på et dyrehoved, som
hvi I ede oå vandet nær ved båden.
En måge kom flyvende hen t i I
havdyret og slog i en bue ned tiI
det, hvorefter dette kastede det
øverste af si n krop tre favne
højt i vandet for at gri be
fuglen. Man så straks at det var
en søsl ange, da den var rød på
hal sen og havde samme tykkel se
overalt. Den var dobbelt så tyk

3_

som bådens mast.Kl 4 næste morqen
kastede vi anker i Horsens hain.
Jeg 1 od mi ne sager bri nge hjem og
tog afsked med ski pperen.

0pmuntret af det i kke ubetydel i ge
vi denskabel i ge udbytte har jåq
besluttet i maj 1825, på aen tid,
da strandfuglene har æg, at fore-
tage en bådrejse ti I al I e danske
øer i Kattegat, selv ti 1 dem, der'| i gger I 0- I 2 mi I ude .i havet.

Rejsen blev desværre aldriogennemført på grund aiforfatterens sygdom og al tror tl0tloe død.

Car'l Eri k Mabeck



SIDEN SIDST - om naturforvaltning

Af Torben Bøgeskov.

Under ovenstående overskri ft v'i 1

vi fra dette nummer af SøRAVNEN
forsøge at hol de I okal afdel i ngens
medlemmer orienteret om. hvad der
foregår i Århus amt vedrørende
naturforvaltning, og hvad lokal-
afdel i ngens fredni ngsudva l g for
tiden beskæftiger sig med.

I oktober I 985 fremsendte D.0. F.
si ne kommentarer t i I Århus amts
"Forslag til Reg'ionplantillæg
'l 985 " . 0.0. F. mente i l i ghed med
organi sati oner som D. N. og Fri -
I uftsrådet, at fors l aget I agde op
til, at landbrugets interesseli
det åbne I and i I angt de fI este
tilfælde skulle prioriteres
højere end naturbeskyttel ses-
interesserne, hvilket ville inde-
bære et fortsat svi nd i amtets
naturværdi er.
På et amtsrådsmøde d.lo.l2.l985
blev "Regionplantillæg 1985" og
ti I hørende sektorpl aner vedtaget
af et stort fl ertal .
På mødet bl ev der fremsat 69
ændringsforslag, der næsten al Ie
var ti I fordel for naturen, Uden
at amtsrådsmedl emmerne havde
haft mulighed for at sætte sig
ind i ændringsforslagene, blev
de forkastet ved en række meget
hurti ge afstemni nger.
0ermed kan de grønne organi sati o-
ners arbejde med at kommentere
planen synes spiidt, 'idet Iand-
bruget efter vedtagel sen af re-
gi onpl anti I 1 æget står som den
store sejrherre, D.N. har dog
forsøgt at henvende sig til mil-
jømi ni steren for at påpege den
I i det demokrati ske måde, hvorpå
regi onpl anti l I æget er bl evet ved-
t aget .

tæl I e, at amtsrådet i I 985 ud1 ag-
de et område af Mossø ti l wind-
surf i ng. Denne di spos i ti on med-
f ørte naturligvis mange
protester, og D.0.F. blev af
amtsfredni ngskontoret besti I t ti I
at foretage regi streri nger af
fugl e1 i vet og fri I uftsakti vi te-
terne oå Mossø.
I efteråret I 985 forel å resul ta-
tet af D.0 . F. ' s arbejde i form af
en rapport med titlen "Lappedyk-
kerne i Mossø", I denne konsta-
teres det, at der i I 985 yngl ede
127 par Sorthalsede lappedykkere
og 70 par Toppede I appedykkere.
For si dstnævntes vedkommende var
det en nedgang fra 300 par i.|984. Man havde i l9B5 ligeledes
ikke registreret koncentrationer
af Toppede I appedykkere uden for
yngletiden i samme omfang som
foregående år.
Det maksimal e antal wi ndsurfere,
deri agttoges i 1985, var B,
hvoraf 3 surfede uden for det
ti I I adte område. Det var derfor
i kke mu1 igt at konstatere, om
windsurfingen har direkte for-
styrrende effekt på I appedykker-
ne. Tilbagegangen hos Toppet 1ap-
pedykker forkl ares sål edes med
dårl i gere fødet i I gang som et re-
sul tat af en dal ende vandkval i tet
i søen. Rapporten konkl uderer, at
hvi s/når I appedykkerne vender
tilbage i normalt antal, vil
wi ndsurfi ng på den ud1 agte bane
have negati v effekt på bestanden.
Den I 7 .12. 1 985 afhol dtes et møde
på Amtsgården i Århus, hvor de
'i nvolverede parter ( bl.a.
D.0.F. ) havde mul ighed for at
fremlægge deres holdni ng ti I en
fornyet tiIIadelse tiI windsur-
fing på Mossø.
Imidlertid talte kun windsurfer-
k I ubberne for en fornyet ti I 1 a-
delse, mens alle andre, bl.a.

a
I

SøRAVNE vi for-



Fredni ngsstyrel sen, var betænke-
I i ge. På baggrund af d i sse ti I -
kendegi vel ser samt efterføl gende
skriftl ige indlæg besluttede
amtets udva1 9 for tekni k og mi l jø
d. 26,2. 1986, at windsurfingba-
nen på Mossø, der forsøgsv i s var
godkendt i I 985, af fugl ebeskyt-
tel seshensyn i kke godkendes påny.
Amtsfredni ngskontoret på1 agdes at
følge udviklingen i de kommende
år med henblik på en revurdering
om 2-4 år. 0.0.F, er derfor be-
sti I t ti 1 også i I 986 at føl ge
forekomsten af 1 appedykkere på
Mossø.
Udval get f or tekn'i k og mi I iø har
dog i forlænge1 se af afsl aget ti I
surferne på baggrund af oplysni n-
ger fra D.0.F. som et plaster på
såret besl uttet at udlægge føl-
gende wi ndsurfi ngområder i Det
mi dtjyske Søhøjl and:

- Si 1 keborg Langsø's mel lemste
bassi n

- Brassø, den østlige de1 mel lem
Hattenæs og Snævringen

Jul sø

Knudsø

Skanderborg sø,
vejen, men excl
for Kalvø.

øst for motor-
området syd

Det er endv i dere besl uttet, at
der i kke må surfes i områder,
hvor der er forbud mod motorbåds-
sejl ads, og at der skal surfes i
mi ndst 5o m' s afstand fra
rørbevoksni nger med mi ndre andet
er konkret angi vet.

Kortbøl qesender på.Gyl I i nq Næs:
Siden sommeren 1985 har der i
dagspressen været anvendt megen
spalteplads på artikler, indiæg
og | æserbreve omhandl ende en e-
ventue l pl aceri ng af en kortbøl -
gesender på Gyl I i ng Næs.
Det burde derfor snart være al -
mi ndel i gt kendt, at P&T fi nder
det område på Gyl I i ng Nas, der
indtil for nylig har været reser-
veret ti I opførel sen af et atom-

kraftværk, særdel es vel egnet ti I
placering af to 100 m høje og 80
m brede "tæppeantenner " . Fred-
ni ngsstyrel sen har forhåndsgod-
kendt pl aceri ngen ti 1 trods for,
at den I i gger i et nati onal t
naturområde, f igger umiddelbart
i ndenfor et Ramsarområde samt oå
grænsen af et område, der er
udpeget ti I EF-fug l ebeskyttel ses-
område. Desuden er p1 aceri ngen
umi ddel bart vest for de ny1 i gt
fredede areal er ved
Horskær/Kal semade. 7000 beboere
har skrevet under på, at de i kke
ønsker en kortbølgesender på Gy1-
1 i ng Næs. De grønne organi sat i o-
ner har protesteret mod pl anerne,
og det endte med, at 0dder kom-
mune og Arhus amt også går imod
pl anerne.
Ved årsskiftet barsler Fredninos-
styre l sen med det "geni aTe "
udspi l, at de vi 1 godkende anten-
nerne under beti ngel se af, at de
pl aceres 2oo m længere mod vest
end opri ndel i gt foresl ået. Dermed
mener man at tage hensyn til de
fredede strandenge ved Horskær,
og man får pl aceret an 1 ægget
umi ddel bart udenfor Ramsarområ-
dets grænse. Denne nye placering
ændrer dog i ntet ved den kends-
gerni ng, at de I andskabel i ge vær-
dier i området ødelægges, og at
trækkende ande-, vade- og småfug-
I e stadi g vi I være i akut fare
for at kol I idere ned antennerne.
P&T havde vel håbet, at en acceot
fra de lokale myndigheder kun var
en formal i tet. Det vi ste det si q

heldigvis ikke at være, hvorfoi
sagen nu er gået i mi n i steri el t
udval g, hvor fl ere mi ni steri er er
repræsenteret. Udval get skal
ku1 egrave he1 e probl emet - her-
under fi nde ud af, om Danmark
ska l have en kortbøl gesender
overhovedet - bl . a. skal man
overveje al ternati ve pl aceri nger,
og i den forbi nde l se har mangravet Buksør 0dde frem af P&T-
sækken igen,
Antennerne viI derfor kun blive
pl aceret på Gyl I i ng Næs el I er
andre steder, hvi s der vedtaqes
et landsplandirektiv, der dikIe-
rer det. Man må derfor håbe, at



det "grønne fl ertal " i fol keti n-
get atter vil finde sammen for at
tal e naturens sag.

BlvhaqI:
JuTEaTten kom bekendtgøre1 sen
"Anvendfl se af blyhagl m.n. ved
jagt i vi sse områder samt ved
fl ugtskydni ng". Fra 1 . august
1986 må der ikke 1ængere anvendes
blyhagl tiI jagt indenfor Ram-
sarområderne. Efter tre år er det
men i ngen at vurdere v i rkni ngen
af bekendtgørelsen og evt. revi-
dere (udvide) den.
Mi I jøstyrel sen har ti I ori ente-
ring af jægerne udgivet et hæfte
med titlen "Jagt og brug af bly-
h ag 1 :' .
0vertredel ser af bekendtgørel sen
bør naturl i gv i s anmel des !

Nvolø.ininqer:.-I ToFIængefse af debatten i Fol-
keti nget om margi nal jorde f i nder
man det hensi gtsmæssi gt, at man
undlader at oppløje f.eks. eng-
areal er.
Lokal afdel i ngens medl emmer skal
derfor opfordres til at kontakte
underfegnede, hvi s man bl i ver
bekendt med, at områder, der ikke

h ar været under pl ov i 4 år,
oppløjes. Der vi I derefter bl i ve
rettet henvendel se ti I Amtsfred-
n i ngskontoret.

"Vådområder i Hammel kommune":
435 vådområder i Hammel kommune
omtal es i en rapport, som er
udarbejdet af Bent V. Petersen og
Erna Gamborg og udgivet af D.N.
med støtte fra Fredni ngsstyrel -
sen. Rapporten kan fås ved
henvendelse tiI Erik Elikson,
t l f. : 96 34 94. Pri s kr. 40,00.

"Paraoraf 43-nvt":
F.r--_-..-frednrngsstyre I sen er startet
udsendel sen af et i nformati onsma-
teri al e med ti tl en "Paragraf 43-
nyt". Materialet udsendes aperio-
di sk og omhandl er pri nci p i el 1 e
afgørel sen efter naturfredn i ngs-
I ovens paragraf 43, samt mi I jømi -
ni sterens redegøre1 ser i fol ke-
tingsforespørgsler vedrørende
admi ni strati onen af paragraf 43.
Materiale kan fås ved henvendelse
ti I Fredni ngsstyrel sens i nforma-
tionsafdeling, tlf. : 0l - ll 96
65.

s Of,'TT

Med Totalkorto kan

De holde styr på

økonomien med 6t tal.
Et blik på sidste rubrik i Tbtalkonto-
oversigten, der sendes til Dem en gang

om måneden, viser, hvad De har til
rådighed, når alle udgifter er betalt.
Kom ind i Jyske Bank og hør om

. vilkårene. - Så bliver De også
total-kunde med styr på økonomien.

JYSKE
BANK$5
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Anmeldelser

FUGLE I HAVEN
Af Benny Gensbøl
Gads forl ag
Pri s.:
Bogen giver et godt overblik over
nogle af de muligheder, man har
for at skabe gode vi I kår for
fuglene. Det gælder både i den
nye have og den gamle, al lerede
an l agte have.
Ideerne spænder lige fra etable-
ri ng af et redekrat, gode
hækplanter, etagedelte haver samt
etablering af en lille blomster-
eng. Derudover er der arbejdsteg-
n i nger på redekasser med gode
store må1. Sprøjtning i haven er
der også b l evet l i dt pl ads ti l og
forfatteren advarer og fraråder
det også.
Gør di t va1 g: En have hvor afgrø-
derne står som rekordhøst hvert
år og i kke ret mange fugl e el I er
en mere fuglevenlig have med lidt
bladlus (til mariehønsene) m.m.
Probl emdyr i haven omhandl er
bl.a. katten som fuglefænger og
redeplyndrer. Se l vføl gel i g tager
katte i ny og næ fugleunger, men
jeg synes forfatteren glemmer at
oplyse, hvordan man forhindrer
kattene i at komme til kasserne.
Et væsent1 i gt i ndsl ag mangl er
her. Men ellers er l inien god i
afsnittet og forfatteren lægger
hele tiden vægt på at se dyrene i
biologisk sammenhæng og ikke fra
et enøjet menneskel i gt synspunkt.
Godt I

Kapitlet om fuglesangen i haven
gennemgår opbygn i nger'i sangen og
eksempl er på dem, men jeg synes,
der mangl er noget meget vi gti gt.
Hvorfor anbefal er forfatteren
i kke de pl ader og bånd, som fi n-
des om havens fugl e? Nybegyndere'i lytni ng ti 1 fugl esang kan have
meget stort udbytte af dem og de
er et vi rkel i gt godt hjæl pemi d-
del.
Ann.: L. P. Johansson

AT
Forl ag
oplyst

Lademanns
Pris: Ikke

Det, der adski I 1 er denne bog fra
forrige om emnet, er nok de mange
i I I ustrati oner. Næsten al I e om-
talte arter er afbildet med foto
og altid ved sidsen af spor-
bi I I eder/tegni nger. Bogen omhand-
Ier næsten alIe forekommende
sportyper i Danmark samt nogl e
nordl ige og sydl ige arter. Arts-
mæssi gt spænder den fra mus ti I
ulve, mens fuglene er repræsente-
ret i grupper: Hejrer, gæs,
rovfugl e o. s. v med karakteri sti -
ske arter. Ydermere er der 3o
si der med redebi I I eder. Dem kunne
man nu sagtens have undværet. Man
behøver ikke ligefrem at animere
fol k ti I at opsøge yngl esteder/
rede-ol adser. Derimod er afsnit-
tene om spor af poter og kl ove
samt æde- spor meget fyl di ge.
Anm.: L.P.Johansson.



Udg i vet af Danmarks Naturfred-
n'i ngsforeni ng, I okal komi teen for
Arhus og omegn, Dansk 0rni tol o-
gi sk Foren i ng, I okal afdel i ngen
for århus amt gg Østjysk Biolo-
gi sk Foreni ng. Arhus. I 985.
176 sider. Pri s: 35 kr, exkl.
forsendelse.

Rapporten er baseret på i ndl æg
fra symposi et septgnber I 984 om
naturbeskyttel se i Arhus amt,
Det er på mange måder forstemmen-
de læsning. Ti lbagegang over hele
l .i ni en. Småbi otooerne forsvi nder
som fø1ge af byudvikl ing og ef-
fektivisering i landbruget. An-
tallet af søer under 1000 kvm er
mere end hal vveret i dette år-
hundrede. Strandengene ødelægges
ved udsån i ng af kul turgræsser,
gødskn i ng o9 sprøjtni ng - el I er
tiigror med rør. Hederne tilgror
med kratskov el I er beol antes med
nåleskov. Vandløbene forurenes og
eutrofi erer el 1 er øde1 ægges ved
opgravning og udretning. Proble-
merne gæ1der også de offentligt
ejede områder.
Det pos i ti ve i rapporten er den
øgede bevi dsthed om prob 1 emerne
og I nteressen for at gøre noget
ved det. Det er imponerende og
insoirerende at læse om det store
arbejde, der gøres i DN og i D0F.
Knap så inspirerende er Knud Eri k
Særkjærs afs l uttende kapi tel , der
i høiere grad præges af tekni ske
forkl ari nger og vanske l i gheder
end af visioner.
Rapporten er' redi geret af Søren
Højager, Al lan Janniche og Jørgen
Terp Laursen,. der skal have tak
for det store arbejde og
megen ros det smukke layout. Jeg
vi I varmt anbefal e enhver med
interessq for natur og miIjøbeva-
rel se i Århus at anskåffe iappor-
ten.
Anm. Carl Eri k Mabeck

DYKÆNDER
Af Anders Holm Joensen,illustre-
ret af Jens Gregersen. Udg i vet af
Naturh i stori sk Museum, Arhus i
serien "Natur og Museum" (nr.l-
'I 986). Pri s kr.: 26.00. Abonne-
ment I 986: kr , : 77.00 ( gi rokonto
nr. 6 46 ol 35).

Danmark er som bekendt vært for
en stor del af Vesteuropas vi n-
terbestand at dykænder. Nu fore-
ligger et spændende hæfte der - i
tilgæn9e1ig form - fortæller om

vores gæster.
Vi får svar på spørgsmåi som:
Hvem er de - hvor yngler de
hvad soiser de o.s.v.
Endvi dere er samtl i ge "nordi ske"
dykænder afbi I I edet i vi nterdragt
på en farvelagt planche i Jens
Gregersens enkl e streg - fl ot.
Edderfugl ens dragter gennemgås i
et særligt afsnit - også il-
'I ustreret naturl igv i s.
Forfatteren glemmer ikke forti-
den, nutiden bliver sat i per-
spektiv gennem dyk (undskyld)
tilbage i historien.
At fugle ofte er mere civilise-
rede end vi andre, er edder-
fuglenes børnehaver et gl imrende
eksempel på. 0g hæftets sidste
afsnit "fangst og jagt" og "ol ien
oå havet - den store dræber" er
forstemmende I æsni ng, som værts-
I and for dykænderne kan v i des-
værre ikke beskyldes for gæst-
f ri hed.
Forfatteren taler ikke med store
bogstaver, men rol i gt og vel ar-
gumenteret, og budskabet står
derfor så meget kl arere.
DIXI - nu er det tid til handlinq.
Anm.: Trap Hansen



Fuglekalender

Af Lars P, Johansson.

Selv om juni og juli er ynglemåneder ses de først
efterårstræk. Fuglesangen forstummer midt i juni og
ø9r og holme har vadefugle og måger æg og unger,
vigtigt, at al le holder sig væk fra fuglenei yngleom

Lille lappedykker, Gråstrubet lappedykker, Toppet
lappedykker, Grågås, Troldand.

Knopsvane, Gravand, Vibe, Klyde, Rødben, Alm. ry1e,Gulvipstjert.
Gi und fjord Li lle lappedykker, Krikand, Taffeland, Troldand,

Atlingand, Strandskade, Vibe, Stor præstekrave, Dob-
beltbekkasin, Stor regnspove, Alm. ryle.

Fussingsø LiIIe Iappedykker, Toppet 1appedykker, Gravand, Taf-
og skov feland, Musvåge, Spurvehø9, Gr"ønspætte, Munk, Rørsan-ger, Broget f1 uesnapper.

Lille lappedykker, -Gråstrubet lappedykker, Toppet
l.appedykker, Grågås, Gravand, Taffel and, Rørhøg,
Vibe, Dobbeltbekkasin, Nattergal, Rørsanger.

Knopsvaner 9"ågås, Toppet skal lesluger, Rørhøg, Vibe,Stor præstekrave, Rødben, Gravand.

Lille lappedykker, Gråstrubet lappedykker, Toppetlappedykker, Sorthalset lappedykker, -Gravånd, ki^il-
3n9: Atl ingand, Skeand, Taffeland, Troldand, Rørhøg,
hættemågekoloni, Vjbe, Dobbeltbekkasin,

Skovsneppe, Natravn, Rødrygget tornskade.

]9pp"t lappedykker, Taffeland, Musvåge, Rørhøg, Vibe,Skovsneppe, Rødben, Natugle, Grønspæite, tstu!i.
Gi^avand, Gråand, Edderfugl, Toppet skal lesluger,Strandskade, Vibe, Stor præstekiåve, Rødben, -Al;.
ry1e, Klyde.

Li I le lappedykker, Troldand, Natugle, Grønspætte,
Kærnebidder, Musvå9e, Spurvehøg. -

lill"-iappedykker, Toppet lappedykker, Knopsvane,Taffeland, Troldand, Vandrii<sel oobbeltuår<lJiin,Rødben, hættemågekoloni, Isfugl, Nattergat, Sivsanlger, Rørsanger, Gulbug.

e vadefugle på
på de ubeboede
Det er derfor

råder.

JUNI
Udbyover Sø

Råby odde

Bjerregrav
mose

Kare holm

Ramten-Dystr up
søer

Grenå pl antage

Stubbe sø

Begtrup vi g
Skødshoved
Tved øhoved

Hestehaveskov
Ri ngelmoseskov

Mørke kær



Klausholnskov Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk, Natugle, Skovhornugle,
Isfugl, Grønspætte, Misteldrossel, Skovsanger, Kærne-
bi der.

Hatiemagerskov
Kvottrupmose

Musvåge, Spurvehø9, Vibe, Natugle,Lille lappedykker,
Nattergal.

Skivholme skov Fiskehejre, Musvåge, Spurv hø1
Skovsneppe, Natugle, Rødrygget,
Gulbug, Gærdesanger, Tornsanger,

Brabrand sø

Tåstrup sø
Astrup mose

Vrads Sande

Kysi ng fjord

Horskær

Al rø

Løvenho lm og
Fjeld skove

H ,eF sevåge, Tårnfal k,
Tårnskade, Bynkefugl,

Dompap.

Lille lappedykker, Sorthalset lappedykker,Toppet
lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Gravand, Skeand'
Troldand, Musvå9e, Spurvehø9, Rørhø9, Vandrikse' Gøg'
Grønspætte, Stor f1 agspætte, Rørsanger, Si vsanger,
Kærsanger, Nattergal, Gulbug, Munk, Havesanger, Gul
vipstjert.
Toppet lappedykker, Li 1 le 1 appedykker, Grågås, Grav-
and, Musvåge, Spurvehø9, Vibe, Dobbeltbekkasin,
Rørsanger, Nattergal, Bynkefugl.

Lille lappedykker, Sorthalset lappedykker, Toppet
lappedykker, Gravand, Krikand, Vibe, hættemågeko'loni,
Bynkefugl.

Lille lappedykker, Skarv, Fiskeheire, Gravand, Krik-
and, Skeand, Pibeand, Taffeland, Troldand, Toppet
skal lesluger, El ishøne, Strandskade, Vibe, Stor præ-
stekrave, Svaleklire, Rødben, Sivsanger, Rørsanger,
Gulbug, Tornsanger.

Skarv, Fi skehejre, Gravand, Edderfugl, Toppet skal le-
sluger, Strandskade, Vibe, Rødben, K1yde, Stor præ-
stekrave, Havterne.

Skarv, Gravand, Edderfugl, Toppet skal lesluger,
Strandskade, Vibe, Stor præstekrave, Rødben, KIyde,
Havterne, Nattergal, Tornsanger, Gul vipstjert.
Som maj, samt Sangdrossel, Gulbug, Havesanger, Torn-
sanger, Munk, Skovpiber.

/--;. ./-r ,:+ t --Æ;+-.--.'Æ! (-1+-)



JULI
En forholdsvis sti lle måned. Ynglefuglene har travlt med opfodring
af ungerne. En måned, hvor man kan lave gode iagttagelser over
fødesøgningsteknikker både i skovene og ved strandenge. Endvidere er
efterårstrækket for vadefugle og andefuglenes fæl dni ngstræk begyndt.

AUGUST
Hovedtrakket
og måneden er
mæssigt,

Mari ager
fjord
Sødringholm

Grund fjord
Kare holm

Begtrup v ig
Skødshoved
Tved øhoved

Kys'i ng f jord

af vadefugle fra de nordiske ynglepladser er begyndt,
sammen med september den bedste både arts- og antal s-

Fiskehejre, Gravand, Pibeand, Krikand, Toppet skalle-
sluger, Rørhøg, Blishøne, Strandskade,
Vibe,Storspove, Stor præstekrave, Alm. ryle, Klirer,
Li I le kobbersneppe, Brushane, K1yde, Stenvender.

Krikand, Strandskade, Vibe, Stor præstekrave,
Dobbeltbekkasin, Storspove, Svaleklire, Hvidklire,
Mudderkl i re, Alm. ry1e.

Skarv, Fi skehejre, Gravand, Strandskade, Vibe, Dob-
beltbekasin, Storspove, Svaleklire, Hvidklire, i"'lud-
derklire, Alm. ryle.
Fiskehejre, Skarv, Krikand, Spidsand, Pibeand,
Skeand, Taffeland, Troldand, Toppet skallesl:ger,
Strandskade, alm. klirer, Alm. ryle, Krumnæbbet ry'le,
Islandsk ry1e, Dværgryle, Brushane, Storspove, Dob-
bel tbekkasi n, Stor præstekrave.

Skarv, Fiskehejre, Gravand, Edderfugl, Toppet skal.le-
sluger, Strandskade, Vibe, Strandhjejle, Hjejle, alm.
klirer, Islandsk ry1e, A1m. ryle, Storspove.

Skarv, Fiskehejre, Gravand, Kri kand, Pibeand, Ed-
derfugl, Toppet skallesluger, Vibe, Hjejle, Strand-
hjejle, Lille kobbersneppe, Storspove, alm. klirer,
AIm. ryle, Islandsk ryle, Krumnæbbet ry1e.

Fi skeørn, I sfug l , rastende småfug I e.

Småfugletræk, svaler, vipstjerter.
Rastende rovfugle og småfug1 e.

Horskær

Al rø

Sal ten I angsø

Hassensøre

Stubbe sø

ANDEI.SBA]UI(EIU
-frisk økonomi til dig...



Referater

BRABRAND SØ l6.marts 1986.

Trods et råkol dt, bl æsende og
tåget vejr mødte 4 fugl eki ggere
op i tårnet i Stautrup i forvent-
ning om at se nyankomne fugle som
varsel om et snarl i gt i ndtræden-
de forår. Søen var endnu dækket
af i s, kun ved Døde å's og Arhus
å' s udl øb ver der våger, hvor
fug l ene saml edes. Vi gi k sål edes
mod vestenden for at tage vågen
der nærmere i øjesyn. Undervejs
bemærkede v i den heft i ge akti vi -
tet i rågekolonien, ligesom Bog-
fi nker og Musvi tter sang. 0ver os
var der gang i I ærketrækket ' vi
hørte adskillige N-trækkende
Sangl ærker et sted opPq i 9e
I avihængende skyer. I vågen sås
25 Store skalleslugere, Grå-'
Trol d-, Hvi n- og Taffel ænder,
1 i gesom Fi skehejrene stod og frøs
på i sen. Knopsvanerne I avede
susende flyveopvi sni ng i I av
højde over vores hoveder, og i
rørskoven sås de første 7

Rørspurve. Rygtet om, at der få
dage for.inden var set en Rørdrum,
f ik os til at kigge ekstra godt
efter i rørskoven, men desværre
forblev det ved rygtet. Vest for
Søskovvej sås 2 V i ber på marken,
og da der tiIlige inden turens
start var set en Grågås i vesten-
den, gav det os al I e en s i kker
fornemmelse af, at foråret trods
alt er lige om hiørnet. Inden
turen ti.lbag.e til Stautrup fik vi
det ejendommelige syn^af en Ed-
derfugl han, der lå i Arhus å, et
usædvan l i gt ophol dssted for en
deci deret havfugl .

Lars Borup.

VESTJYLLAND den 2o. ap|i I .

Med afgang k1 . 04. oo fra bushol -
depladsen ved Musikhuset drog ?2
forventningsfulde folk samt 2
I edere af sted på foreni ngens
såkal dte år1 i ge "urfug1 etur".
For tredje år i træk var vi be-
gunst i get af et strål ende vejr
med sol fra en skyfri himmel.
Første stop på turen var Vind
Hede, hvor den første oplevelse
ventede. På marken foran heden
dansede 3 urfugl e-kokke samti d i g
med at en han af Blå kærhø9 be-
stemte s i g ti l at flyve hen over
os. Stor tilfredshed.
Derefter kørte vi via Stråsø
P 1 antage og bageren i U 1 fborg ti I
Fjandø, hvor vi nød vores riorgen-
kaffe ti1 lyden af de mange kly-
der - vel ca. 2oo - og meget
andet godt. Bussen kørte herefter
sydpå ned 1 angs Vestkysten t i I
Vest Stadi I Fjord, hvor ca. 4ooo
Kortnæbbede gæs i b1 andet 2 Snegæs
lod sig beundre. Herfra skal også
nævnes Dværgfal k, Rørhøg og Tårn-
f al k.
Vi fortsatte ti 1 Nr. Lyngvi g fyr,
deli kke f ugl emæsssi gt var den
store op1 evel se, men gåturen i
klitterne omkring fyret nød vist
alle.
Si dste stop på turen var Ti pper-
[€, som altid er en oplevelse.
Spec i el t skal nævnes herfra Mose-
hornugle, Rørhø9, Fjeldvåge,
Dværgfa1 k, Husrødstjert,
Brushøne, Stor kobbersneppe,
Bramgæs og i kke mi ndst ti I af-
s l utni ng et par At l i ngænder.
Tak fra lederne for en god tur
med et meget veloplagt publikum.

0le Gyl 1i ng-Jørgensen.

-==_€__
WÅfø;ft
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SKAGEN-denT september 1986.

Lokalafdelingen arrangerer i Iig-
hed med sidste år en bustur til
Skagen i det tidlige efterår.
Såfremt der er god vestenvind vil
vi få mulighed for at iagttage et
pænt træk af havfugle, herunder
kjover, suler, mal lemukker oq
skråoer

Skul I e bl æsten svi gte os, v.i I .der
altid være nok at ie ude-på Gre-
nen. Tusindvis af terner og måger
raster her sammen med enkel te
vadefugle. Alm. kjove og Dværg-.
måge viI kunne iagttages-på næit
hold.

Da vi gerne skal være i Skagen
omkri ng so I opgang starter turen
kl. o3.oo.fra buSholdepladsen ved
Musi khuset og afsl uttes mel I ern
kl. l7.oo og lB.oo.

Prisen er fastsat til kr. l25,oo
pr. deltager og t i lmel di ng sker
ved i ndbetal i ng af bel øbet på
gi ro 5 5l o9 6l senest den
I 5. august I 986.

Såfremt ti den ti I I ader det vi I vi
køre vi a Vejl erne hjem.

Der vi I være mul i ghed . for opsam-
ling i Randers. -

Husk madpakk.e, drikkevarer, kik-
kert, tel eskop og varm påkl æd-
nlng.

Turens I edere:
0le Gylling Jørgensen,
tlf. o6-9322o6
Torben Bøgeskov,
tlf. o6-261441

Kommende ture

a

SIDSTE UDKALD

Hvis du har.glemt_at tilmelde digbusturen ti 1 Vejlerne, kan du,
hvi.s du er hurtig, nå at gøre deiendnu, selvom t.i lmeldingsfr.i stener overskredet.

Turen foregår som tidl igere an-nonceret søndag d. .l5. juni, ogg9n går via Natravnene i toruilantage til Vejlerne, trvor -Uåi
|.a. vl I være mulighed for
ør0rum, __ Knarand, Atlingand,
ølløg, Pl ettet Rørvagtel , -Stoi
obbersneppe, Sortkl ire, Brushaneg Drosselrørsanger, Hvis vi ereldige, vil vi måske se en eller
ldg! sjæl den vadefugl el I er enf Fi skehejrens sl ægtni nge.

yis du vil med, skal du blot
I nge ti I Jens Eri ksen o6 I3 9gI eller Torben Bøgeskov o6 26 14l. Turen er billig:kr. l20,oo

'-_'---Y

t'M
Frdr! tO20, tad.e tOta {de.fr .trr.ffh

Stor udvalg i naturbøqer.(0rnitologi, biologi, -botanik,
økologi, etologi). Såvel enkeit-
bind som opslagstavler.



J u n i:
Søndag

Søndag
Søndag
Søndag

Jul i

Søndag

Søndag
Søndag

Augu

Søndag

Søndag
Søndag
Søndag

Sanf

Søndag

Søndag

ol:
oB:

l5:

KALENDER

"Fuglenes dag". Se nærmere i FUGLE og
dagspressen.
Kysing Fjord. Norsminde kro kl.9.oo.
Vej I erne. Afgang fra Musi khuset k I . o. oo.
Brabrand Sø. Fugletårnet kl. lo.oo.

Mossø og Sal ten Langsø. Ferskvandsmuseet
k1.9.15.
Kysing Fjord. Norsminde kro kl.9.oo.
Brabrand Sø. Fugletårnet kl. lo.oo.

Mossø og Salten Langsø. Ferskvandsmuseet
kt. 9.15.
Kys i ng Fjord. Norsmi nde kro k l . 9.0o.
Alrø. Airøsiden kl. 9.oo
Brabrand Sø. Fugletårnet kl. lo.oo

b e r:
Mossø og Salten Langsø. .Ferskvandsmuseet
kl. 9.15.
Skagen. Musi khuset k l . o3. oo.
Ledere: Torben Bøgeskov og 0le Gy) ling-
Jørgensen.
Møde for nye medlemmer på "Sølyst",
Gjellerupvej 111, 8220 Brabrand k1.19.3o
Mødeledere: Henning Ettrup og Bjørn
Holmskjold.
Kysing Fjord. Norsminde kro kl. 9.00.
Brabrand Sø. Fugletårnet kl. lo.oo.
Tur ti I Sl etterhage. Musi khuset k l .6. oo
Leder: Eri k Hørni ng.
Foredrag om Vejlernes natur og fuglel iv.
Naturhistorisk Museum kl. 19.3o.
Foredragsholder: Lars }.litting.

:

o6:

'l?.
2o:

s t:
o3:

lo:
lo:
l7:

em

c7:

o7:

Ti rsdag o9:

Søndag I 4:
Søndag 21:
Søndag 21:

0nsdag 24:

t

RANDERS

Fuqlestemmetur ti I Cl ausholm
sø;daq den l5l6 1986.
MødesIed: Cl ausho]m Slot - kl.
04.00
Leder: John Rasmussen
Turen arrangeres i samarbejde med
Danmarks Naturf redni ngsforeni ng.



BESTYRELSET{

LARS B0RU P (kasserer)
Lykkendal sve j 47
8220 Erabrand
26 2s 77

T0RBEN B0GESK0V ( formand )

Engda'lsvej 7l st.tv.
Erabrand
26 14 41

JENS ERIKSEN
Vestervang 2, lejl.2ol
8ooo Arhus C.
r3 98 9t

HEI{IIING ETTRUP
Tryqsvei 5
s 23; Åbtho j
r5 47 55

OLE GYLLING-JøRGENSEI{
Eghovedvej 32
83 40 14alling
93 22 06

8JøRN HOLI'ISKJOLD
Skyttehusvej 2o
Skivholrne
8464 G a'lt en

ERIK HøRNING
Godthåbsgade 39
8ooo Arhus c
l9 06 82

SvEND MøLLER JENSEN (næst-
Ho I ne'lu nds ve j 29 formand)
Soften
8382 Hi nnerup
98 55 03

LARS P . JOHANSSOII
liej lgqde 92.3.
8oo o Arhus C

l3 38 6l

KOIlTAKT PER SOTIER

FR E OI{ I NGS U D VA LGE T
Henni n9 Ettrup. Se bestyrelsen.

L OKAL I TE T SR EG I STRER I NGE N
viborgvej 29, Sooo Århus C.

I.IEDLEIiISREG I STRER I NGE I{
( ad re s s eEn dr i n g er )

Lars ?. Johansson, ltlej lgade 92
8ooo Arhus C. Tlf.:13 38 6l

OL I E FUGLEGRUPPEI{
Amtskoordi nator Henrik Æ. Pedersen
Iultebarvej 2,8471 Sabro
Tlf.: 94 82 09

RAPPORTGRUPPEN
Eigi I Thonassen. Ilf. 92 37 73

RAI{ DE R SGR U P PE II
Claus Elker, Sydtoften 7,Lem
89oo Randers. Tlf,:41 45 95

R E DEKASSE GR U P PE N

Bjarke Huus Jensen
ilølleparken 3, 8320 l4årslet

R I I{GI"IIR K€ G R U PP E N

Anderg llyrthu, Heibergsgade 2t, 3.th.,
Sooo Arhus C Tlf .:13 98 7o

ROVFUGTEGRUPPEN
Svend Mø1 1er Jensen Se bestyrel sen,

SMÅ FU GL EG RU P P E II
Søren.Skri ver, Marstrandsgade 3, st. th.
8ooo Arhus C. Tlf.: l3 l7 9l

SOR T S PTTT EG RU P P E N

Bo Ryge Sorensen, Nattergalevej 5,
86oo Silkeborg. Tlf.:81 25 73

SORAVNEN
Eri k Hørning. Se bestyrelsen.

,/-




