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Dansk Ornitologisk Forening

Foreningens formål er at fremme
kendskabet tjl og interessen for
fugle og at vi rke til beskyttel-
se først o9 fremrnest af den
danske fuglefauna. Dette formål
søges fremrnet bl andt andet ved
afholdelse af møder og ekskur-
sioner og udgi vel se af et tids-
skrift og andre publ i kati oner
s amt ved arbejde for at f orbedre
luq lenes lr vsvl lKar.

I ndmel del se sker ved henvendelse
til foren i ngens hovedkontor el-
ler ved indbetaling af kontin-
qenL oå qirokonto 7 oo oB 39,
b.o.r., våsterbrogade t4o, l64o
København V., tlf. (ol) 3l Bl
06. Det ordi nare konti ngent af
185 kr.Dr. år, 95 kr. for
juniormedlemmer (under l8 år) og
pensi oni ster (over 67 år) og 6o
i( r. for ekstraordinære medlenmer
(nodtager i kke foreni nqens
publ i kat i oner, men kan del tåge i
møder oq ekskursi oner ).

Med I emmerne modtager gratis
Dansk 0rnitologisk Forenings
Tidssk|ift {2-4 hæfter pr. år),
og bladet Fugle {5 hæfter pr.
år), hvori meddelelser om møder
og ekskursi oner bri nges.

Lokal afdel i ngen i Århus amt står
for alle de lokale arrangemen-
ter. Alle D.0.F. medlefimer kan
frit deltage i afdelingens møder
og ekskursi oner.

Lokalafdelingen udg i ver også
b I adet "soravnen" 4 gange årl igt
i et oplag på 9oo eksemplarer.
Bladet sendes oratis til alle
D,0.F. medlenmei i Århus amt.
Itledlemner uden for amtet kan

tegne abonnement På b'ladet. Det
koster 4o kr. Pr. ar.

0.0,F. er en landsforening for
f u g I e i n t e r e s s e r e d e og fugl ebe-
skyttel se med afdel i nger over
hel e I andet. Foreni ngen er stif-
tet i 1906.

Alle henvendelser sker til
I okal afdel i ngens adresse: Dansk
0rnitologisk Foreni nglArhus amt,
Gjellerupvej l'll, 8220 Erabrand.
Giro nr. 5 5l 09 6t.

1/1 side: kr.3oo/nr.,|/.r.12oo/er
t/2 side: k. 1so/n..,kr.6oo/å..
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OM OPLEVELSER

Vi er over 800 medlemmer af D0F i Århus Amt. Det,der binder os sammen er vel en følelse af, at dei
må gøres en fælles indsats for fuglesagen og natu-
f gl., i. det he'l.e taget. Desuden kan vi iel vf ål gel i gikke komme uden om, at gejsten og glæden ved åettåarbejde holdes igang ved jævnlige- oplevelser af
I u9 | enes og den øvri ge naturs forskel l.i gartede
l ivsprocesser og umiddålbare skønhedsindtry[. Alt:
sammen noget som hensætter den enkelte i en følel_se af alt fra stille glæde til hjertebanken.
Al I e har vi st mærket noget af deite føl el sesregi s-ter, men er vi gode nok til at dele ud af ågne
opl evel ser ti I al I e 800 medl emmer i amtet? Hii sikke - :a gl igang med-opgaven, når tid og Iysthaves. .Det kan gøres på mange måder. For eIsempel
ved at delagtiggøre Søravneni læsere i nog)e af 'de
mange oplevelser, som .indtræffer næsten -dagligt.
Det viI uden tvivl også glæde 1æserne af -deIte
bl ad at se I øsni ngen på en opgave el l er et syste-matisk indsamlet stof åf ornit6togisk art. t'tirtige
og tiltrængte opgaver er mange. J"g vil her foi-
søge at nævne nogl e mul i gheder, men al I e kan sel vefter !i d, i nspi rati on, i nteresser o. s. v. føjeand,re ting til., Bare se at komme igang, tngån
besvarel se er for dårl i g t.i I at bl i vå givet il -
oere.

I : Redegør for bestandsstørrel sen og fordel i nqenaf Husskader i enten et landdistrikI på .u. "Så
kvadratki lometer el ler et byområde ba .a. ,;kvadratki lometer.
2: Pg:t.j v fyglebestanden i et bymæssigt område
ggentl i g byområde, vi I I aområde, pait< ).3: Hvor fi ndes overnatni ngspl ådier for kragefugl ei amtet?

1: -fy:ld:l er Digesvalens forekomst i arntet? Fø1gen el ler flere kolonier gennem nogle år.5: Prøv at redegøre for bestands- oq territorie-størrel ser for en fri t va1 gt fugl eait i ndenfor et nærmere afgrænset område]

Svend Møl ler Jensen.



HAR ÅRHUS AMT IGEN MISTET SIN
RøDE GLENTE?

Den Røde glente er efter mange
års fravær begYndt at vende
tilbage til Danmark, og bestan-^
den ei nu ved at være oPPe På 20
par, som hævder terri tori er '
Fremqanqen har været næsten kon-
stanI q6nnem de sidste ]o år (se
fi g. ) . ] Oe tre af Parrene ho l der
tiI i Arhus amt.

Selv om der gennem flere år er
reg i streret Rød g I ente i amtet 'kom det første Yngleforsøg i
I 985, med en unge som resultat.
I år tegnede det ti1 3 unger.

Men ak...,
Den 29. iuni I i gger der 2 døde
unqer under reden, mens nunnen
ti ides i nærheden. En tredie
I i qqer død i reden. Fugl ene er
Uteiet forgiftede. Ungerne var
næsten flYvefærdige og de -!9vejede henholdsvis 919 g' og.944
S., men den voksne hun vejede
1030 9.
De døde fugl e er i ndl everet t i I
Naturhi stori sk museum, som ved Henni ng Ettrup.
en analyse af maveindholdet, vil

GLENTE

/c4PrTeR ffs. l,por. RoVRå!:4RWP6

".BortttotT

tvi vl somt, der fi ndes jo så
meget gi ft i handel en, og det ernok ikke bare botulisme (pølse-
forgi ftni ng ) , der er årsagen.
Gienten er som ådselæder vantti I at tage mere e11er m.i ndre
fordærvet føde.

Fuglene bliver nu opstillet på
Naturhi stori sk museum i den ori -ginale rede, som er blevet hen-tet ned ti I formål et. (Museet
sætteLi stedet en erstatninqs-
rede op ti I evt. kommende 5e-
boere ) .

Det bl i ver interessant at se, om
den overlevende han vender til-
bage til området næste forå. og
får hel d ti 1 at I okke en hur med
sig, således at der trods lt
også vil blive udruget gler'
teunger her i amtet 'i gen.

0g til sidst: Hvis du kender
ti lholdssted/yngleplads for Rød
glente, meld det da tiI Rov-
fuglegruppen v/Per Bomholt,
Brennerpasset .l00, 6000 Kolding,
tlf. 05 53 69 73, men hold det
el I ers for di g se1 v. Det tjener
den Røde gl ente bedst.

forsø9e at få fastsl ået dødsår-
sa9en. 0m det lykkes der no

A!t.l hd Cl.n!.

EFTER,

eÆq



r

iiilrSElÅEtlrl
Lokalafdelingens hidtid.ige for_
mand Torben Bøgeskov har, som detvrt--være nogen bekendt, fåetsrt I tlngen som naturformidler medyjlke- på Sølyst. Han må derfor
l KKe tængere bestri de hvervet somformand for lokalafdelingen. Vivi'l al l e benytte I ejl i gheåen ti j
at takker Torben for-det storearbejde han har udført som for_mand. Torben fortsætter som me_ningt medlem af bestyrel sen, somarbejder videre med en koliekt.iv
I edel se.

:1Itl 9] s.si ger v.i farvel og mansetak tiI Jens Eriksen, der-.indtilvidere_ flytter ..iia.nc.n -ijj
uman. Jens har i en årrække q.iort
gt stort arbejde for lokatåide_
I r ngen bl. a, som kasserer ooredaktør af Søravnen. Måske vi ihan her i bladet berette som si nenye ornitologiske oplevelser.

loq nyt medl em af bestyrel sen
li1!:*dti Bj9fn. ttotmitjola.bJørn, der er 31 år og natur_ oq
k I ubmedarbejder .i caiten Juni oiog ungdomsklub, har været medlemaf D0F siden 1978. Siden t982 håi
lan_ været bestyrer af Galten
f y9repteJestat.i on. Foruden fugle_kikkeri har han især udvist itori nteresse for fredni ngsarbejdå.Siden 'l979 har han været meålemaf Fredningsudvalget. Han h;;gJort en stor i ndsats som fore_
9r:gshoider og gennem sit arbejJer. uptysningsudvalget formidlet enJTyn strøm af oplysni nger ti Ioffentligheden. Bjørn ei kendt
lor en ret kritisk holdn.ing tiljagtspør3små1.

NEDSKYDNiNG AF FREDEDE FUGLE

Vildtforvaltningen under land_Dru9smtntsteriet kan give tilla_delse til dispensation fra ;aoi_roven. Af Vijdtforvaltningånsr9pport,fremgår, at der bl. a] ergrvet 97 tilladelser til ,,re9ute_
ring. af duehøg, spurvehø6 oomusvage ved opdrætspladser,,.-ttvii
nogen skul le være i tvi vl tanredakti onen oplyse, at der er
:ij:. om regulering i nedadgåenderetnlng.

Det fremgår endvi dere af raoDor_
l"n .at der på I andets I ufi[;;;"roruden duer, Råger, Al liker.
1f999.t. - 99 3840 måser einedskudt- lgt strandskadår, oaoyl?!f, l-tglnfatk, e Musvå6.., -i
:Ian:i,.96 sjurkere, 36 .uuier'oorr nJeJ ter m.fl. Det er do;utroligt, hvad der gø.. ;;;f lys i kkerheden.

red.
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Lading Sø
Når tågen letter

Der er nu noget gmske specielt ved Lading Sø en tidlig efterårsmorgen, når den
kJ"me, vat-agtige morgentåge lmgsomt driver hen over lædskabet. Den ellers
så velkendte ]okalltet forekomer pludse!.ig €n helt fremed, og er dåri.igt nok
til at genkende. Tågen får landskabet til at virke fremedartet og nystisk, ja,
vel nærmest urtidsagti.gt.

Personlig ynder jeg gerne sådæne morgener, når mulighederne er tilstede,
at foretage sådmne tankemassige virkelighedsflugte over i det ukendte og
hemnelighedsfulde. Og nogen urtidsstemning er der nu over sølandskabet, når tågen,
tat og gråhvid, driver hen over d6t.

En fjollet tjømebusk giver på det nærnest indtryk af at hænge
fritsvevende i luften, tilsyneladende uden forbindelae ned jorden. Tågen hæ
en vis evne til forvrænge synsindtrykkene. Bedst som na står og føler sig alenej. det ukendte, uberørte, flyver der pLudselig en højt skrlgende kænpefugl, hen
over ens hoved. Deme overraskende tætte kontakt ned den lavtflyvende Fj.skehejre,
der lige så hurt-igt igen forsvinder i tågen, er på alle nåder en betagende
oplevelse, der på grund tågene tæthed forstarkea på en gæske sarlig nåd-. I
det heLe taget er det mder dække af tågen muligt, at konine forholdsvis tet på
dyrene og fuglene i området. De vejmæssige omstændigheder gør dog, at dyrene
forekonner større og nere fremedartet, når de i glimt skintes i det tætte di.s.
Følelsen af at vare hensat til en ukendt urtidsverden, er udtalt, og opleveJ-sen
vil sikkert virke starkt på de fleste mennesker, der i blddt skulle have behov
for at 'flygterr fra vi.rklighedens verden, hvor fantasien og drømmene iøvrigt
har træge kår. Når så tågen.på et tidspunkt letter, for det gør d6n 3o, så nå
man ned venod erkende, at virklighedens verden trods alt i-kke er så fjern endda!

Som udpræget B-memeske, er dj.sse tidlige norgenturer nu ikke ikke
nogen dågligdagsbegivenhed. At det så alJ.igevel fra tid tit anden kæ hænde,
at man får oplevelsen af at se naturen onkring søen vågre....klokken fen on
norgenen, så skyldes det on efteråret iser andejægernes bøsseskud. Nok er afstanden
fra søen og til min seng rinelig stor, og for udprægede B-nemesker, skal. der
dog !.mervæk en del mere til end blot nogle svage bøsseskud, for at det kan
forstyFe norgensøwen. Håvde det ikke været for nin ellers nodige ,'Jagthmdu,
vil det nok have veret udtagelsen, at na oplevede andejagtens start. Efter
et !.ymeds!-ag for år tilbage, har min hund lige siden været skudrad. Når så de
første skud lyder, søger huden natuligvis det sikkerste sted at geme sig,
nenllg mder dynen. selv de nest stædige B{ennesker må til sidst rade sig karde
til bevisthed, når der llgger en hylende hund uder dynent

lrqrs



Nllr Jagttrykket- på Ladj.ng So i de senere å, er st€get skyldes det ikkemindst' .at jagtrettcn på vanaflaåcn e" urevel leJct ud tir nogle meget aktlvejager, der forncntlic ned- baggrund i en nøje tiiettelagt t"t t-if, fister runatpå vudftaden, i derlg 
""a 

uEr".-ia-"i.aåi-"yn", forstyrrerserne i forbindersened jagten lanat at overstlgc udbytte. uen på aei ilden side vi,r flere af j.gerne
:iS:"t kunc gøre sig godt, sorn t<aproeri oJ 

"" 
, artfard med meget btandedefølerser' nan følger jrgernca anetrengelser. vædfr.aden er ryddet for vildfugre,hvoraf en del flyver omkring i forsoget-på ag rinae et uforstyrret sted at r.ande,hvilket de dog efter nogen tid opgi"er- at finde, hvorefter de forrader området.Det er meget nurigt' at jagerne flr afløu for inoest ngte, u-gmre instinkter.Dj,ase instlnkter hil dog ikke neget tifi"ff." mea- åe tiafrg.* omtalte

H:::Tl:ifie;:, 
hvor freden og sanør-rigrreden ned naturen er indehofdende sanake

."*."*.r,ualle 
tågen dog blot l.gge sl.g t t og drkkendc over disse fredsforstyrende

Son foråret, bydcr også efteråret på små og støne uforudsigeligeoplevelser' En Fiskeørns besog på lokalitetei-er i,r"" 
""." 

en betaSende opleverse.Et pår stor Regnspover fæger ned deres kald ens opn.rksonhed. DereJ onkringfryvenderokker en nindre flok Dobb€rtbekkasiner på vingerne, for kort efter igen at landepå engen' Nogle tettemåger ser deres snit til aE moppe en Fiskehejre, der trodsfl'ere undvigenaøvre tvinges hert ned til vandoverfraden, son den ku ti.r nødI'ige kil hor-de sig fri af. ved søbredden si.ås to cråkrager å, 
"" 

a.i"ri"i. *.g..n."
|::HI?t 

forenes tj.r fatLesskåb, da en stor Sølvmåge- 
"rgu" "t"ia*,.. ai: esen

Fuglenæssigt er oprever.serne ved Lading Sø gemengående mere spredte,her on efteråret, Derned ikke være sagt, at der rngen opleve.!,ser er at hentefor de besøgende. Naturoplever.ser er d-er n.tuiiigris arti.d at hente for d6n,der ned forståerse fardes i naturen. oprevelser hæ nu engeg alti.d varet bctingetaf, at mæ besidder evnen tiL at kune opleve!
Bjørn Holnskjold

Skyttehuset
Skivholme Skov

De holde styr på

økonomien med 6t tal.
Et blik på sidste rubrik i Totalkonto

Med Totalkonto kan

total-kunde med styr på ø"konomten.

$ ou',ll

f,.=.
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KOLINDSUND

-marg i nal jord i Århus amt,

'På adskillige steder i Landet
havde man oven i købet ved Kunst
understøttet Tidens Ødelæggel-
sesværk, inddæmmet Vige og
tørlagt Sunde og Indsøer, alt
for at skaffe endnu mere Kvæofo-
der. Der, hvor i Fortiden
fuldlastede Sejlere stod ind fra
Havet med et pust fra fjerne
Lande, bredte sig nu grønne enge
med yvertungt Malkekvæ9 og frem-
kal dte et bedrageri sk I ndtryk af
Vel stand".

Sådan karakteri serede forfatte-
fen Henrj k Pontoppidan omkri ng
århundredeski ftet del e af dansk
natur. 0g sådan et stykke natur
var Kolindsund.

Hans påstand om et "bedrageri sk
Indtryk af Vel stand" kunne nok
på daværende ti dspunkt i kke stå
for en nærmere prøvel se, de
store nyskabte græs og eng-
arealer var en vigtig forudsæt-
ni ng for at skaffe råvarer ti I
de mange hundrede nye andelsme-jerier, der blev etableret i
slutningen af lBootallet.
FøRST OVERSKUD NU UNDERSKUD

Ti1 gengæld rammer udtrykket retpræcist situationen i dagens
Danmark. De i nddæmmede områders
græs og engareal er er for 1 ængst
afl øst af kornmarker. Manqe af
d i sse vi I det fremover ofte-i kke
kunne betal.e si g at dyrke,
p.g.a. faldende pri ser på land-
brugsprodukter og sti gende di ttopå gødni ng, sprøjtemi dl er og
I ønni nger. 0g her er vi fremme
ved nogl e sammenhænge, som de
regerende i dette land kan for-
stå: de økonomi ske.

Di sse sammenhænge nærmere bes-
temt mi sforho l det mel I em udg.i f-

ter og indtægter ved driften af
bestemte jorder har fået Mi I -jøministeriet til at iværksætte
et arbejde med disse marginal-jorde. Man forudser at jordene
vi 1 gå ud af omdri ft netop på
grund af, at de er urentable.

Arbejdet. med margi na1 jordene
består bl andt andet i en reoi -
streri ng og beskri vel se af 5e-
stemte lokaliteter. I denne sam-
menhæng er D0FÅrhus Amt bl evet
bedt om at vurdere naturt'i I st an-
den før og efter inddæmning og
udtørri ng på to Iokal i teteli
amtet, 0vergård og Kol i ndsund.
Det fø1 gende er en beskri vel se
af naturti I standen i Kol i ndsund
før udtørri ngen.

DA KOLINDSUND VAR Sø OG SUND

Generel t har det været meqet
vanskel i gt at f i nde præci se op-
lysni nger om naturti I standeir.
Ekskursionsreferater eller lio-
nende beskri vel ser fi ndes i kkå.
så langt det meste holder si6
på et ret generel t ni veau og soi
regel uden den helt store bio-'I ogiske indsigt. Alligevel kan
beskri vel sen si kkert gi ve I i dt
mere indblik i, hvad det store
område på Djursland, der kaldes
Kol i ndsund egentl i g erlvar for
en størrelse for der er jo ikke
meget som i vore dage I eder
tankerne hen på "ful dl astede
Sejlere med pust fra fjerne
Lande".



Før 1872 var Kolindsund imidler-
ti d Danmarks største fersk-
vandssø, omtrent I i ge så I avvan-
det som Brabrand Sø. Sej I adsen
på søen blev foretaget meå pram-
me, og endnu 185O60 var der fast
rutefart fra Grenaa ti I Kol i nd.

Langs bredderne bredte s.i g store
rørskovsareal er, og i søen
svømmede de mest almi ndel i qe
ferskvandsfi sk. Hel t t.i I bage-i
mi dten af I Tootal I et skrev iog-
nepræsterne omkri ng Kol i ndsund,
at deli søen f anges "brasen,gjedder, aborrer og skal l er".
Lodsejerne fi skede tj I husbehov
og totre husmænd havde fiskeriet
som I ukrati vt b i erhverv. Sål edes
blev det forta'l t, at en enkelt
mand hver fredag tog til Randers
med 25o kg fisk fanget i Ko-
lindsund.

TøRLÆGN I NGE N

Bag rørskoven lå lavtliggende
enge, der 1et og ofte blev over-
svømmet, 09 det var sådanne
oversvømmelser, der var en af af
årsagerne ti l , at "Sundet" bl ev
udtørret.

I 1872 påbegyndte man tørlægnin-
gen af "Sundet". I første omgang
for at undgå de evi ge overl
svømnelser i regnfulde perioder,
men senere kom en egentl i g
udtørri ng på tale, og i 1880
kunne man gå næsten tørskoet fra
Kolind til Grenå.

De! blev dog ikke "det yvertunge
Mal kekvæ9", der domi nerede dåt
tørlagte Kolindsund. Kun de
f ørste år ef ter tør'l ægn.i ngen
dyrkedes græs. Al I erede i I 886
var godt 2/3 af "Sundet', dyrket
med korn.

FUGLENE ?

Som tidligere nævnt er oplysnin-gerne sparsomme. I 1gZ7 kanIæses,at "en Deel Svaner opholdesig her" og flere ældre inenne-sker har berettet om, at "Stor-ker og Hejrer fiskede i Massevispå de grundede Steder og Graaæn-derne fl øj I avt over dån b I anke
F l ade " .

Imidlertid er der et forhold,der er værd at hæfte sig ved,nemlig lighedem med Brabrånd sø.
"Sundet " var l avvandet oq omoi -vet af store rørskovs oi eiq-arealer. Tanken ligger -derf6r
ik\e fjernt, at fuglelivet i
Kol i ndsund, på mange måder kan
sammenl ignes med det der i daqfi ndes i Brabrand Sø. Desværrå
kan vi i kke danne os et bedre
bi I lede af fuglelivet end netopdette. Men vi kan under al I å
omstændigheder konstatere, at
Kol i ndsund var et stort naturom-råde, hvor der ganske gi vet vargode beti ngel ser for de fl este
vandfug I e.

Litteratur. Et stykke Djurlandfortæller Danmarkshistorie,red:
Børge Kjær m. fl . , Grenaa I 983.
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REFERATER

Referat af Kvsino f.iordturen for nvere medlemmer 27.06.86

Denne første tur e serien for mye medlemmer kunne
kun opvise I deltager udsver nedennævnte. Det er
jo Iidt synd, at turene i foreningen ikke har den
tiltrækning som de burde have. Men det er fuglene
jo ligeglade med. De var igen rigt reprasenteret
ved fjorden.42 arter på sådan en højsonmerdag er
jo ikke det værste. Foruden de trofaste skarver,--
var de første klirer ankommet fra yngleplsdserne.
Men ellers bar turen præg af småfuglenes kald og
sang. Det være sig Gulbug, Havesanger, Kærsanger,
Rørsanger samt Rørspurv med unger.

Lars P. Johansson

Referat af Alrø turen 10.08.86

På denne augustdag hvor der blæste en kø1ig østlig
vind, vat det som om fuglene havde søgt andre ste-
der hen. Ydermere havde 2 jægere være på pollerne om morgenent
så det var jo en hel del af begrundelsen.
Dog var de første Hjejler kommet og ved pollerne sås
en Rørhøg hun/juv samt en dobbeltbekkasin. Hvis strand-
skaderne glimerede ved de.res fravæt på pollerne stod de
tiI gengæId på Alrø egehoved, 33 stk+l enkelt II' kob-
bersneppe. Desuden sås Skarverne hele tiden tiI og fra Vorsø-
kolonien.
Også på denne tur manglede vi amtets egne ornitologer. De
tre, som var med, var alle fra Vejle amt.
Det kan vel ikke passe, at Arhus amts medlemmer ikke ser
på fugle? VeI.
PS. Vi så forresten Fiskeørn ved Nørrestrand ved Horsens
by.tsamt Rørhøg med 4 juv samme sted.

Lars P. Johansson



ÅessEsJglg
SLEITERHAGE. Søndag 2I.09.85, Afgang fra Musikhuset
kT. od. oo.
Meget apropos Jørgen T. Laursens artikel om fugle-
trækket på HeIgenæs, vil jeg hermed opfordre inte-
resserede til at deltage i ovennævnte tur. På den-
ne plads skal der ikke renses fugle op, men derimod
vil jen sIå på, at andre med andre naturinteresser
viI kunne få en oplevelse ud af denne tur.
Tilmelding senest 14.09. til Erik på tIf,(06) I9.06.82.

F0RNÆS. 5øndag 15.I1.86. Afg. fra Musikhuset kl. 6.jO.
Så er det atter tid til at taqe Lil Fornæs for at se
på efterårstræk og deL viI primært sige havtræk af
lommer, lappedykkere, ænder og alkeFuqle. Især alke-
fuglene kan på dette tidspunkt af året optræde i sto-
re tal og det er sædvanLigt at nogle trækker så tæt
på kysten, at de med sikkårhed kaÅ artsbestemmes.
Pqa. årstiden plejer dette at væfe en Lur For de mere
hårdføre, men thermotøj, -the oq -kaFfe holder som
regel den værste kulde stangen.
Derfor - hvis din ki.kkert aldrio har
må denne tur I ige være sagen.
Tilmelding senest 9,11. til Erik på

set en alkefuql,

t1f. (05) 19.06.82.



Fugletrækket på Helgenæs

D€t e! lkte uage år slilaa, bvor oml.tologor
L Å:åug ut betraSteale loru' og CJ.rrlld sd
ale eaoste tnkt oka].l.te ter l- utåt. Sl.alea ale
hu vl fået kæilekab ti]., at ater ogaå er fug-
letnt at ae pA gss1, våd Uocsgår-d og Eaa-
seDr! (flg,3).
H.elgenra hs EFt Doget overset og er f6rat
iopdaget' 1 l9?oreme. Evis Es betragter åt
C!-kort, re det det ual:e, at Ee].g@a Bed
s1E geograflske placerllg og ud.foml.lg, en
sJrdvead.t b.aLTrt 1tke hæ hatt ale tEk&teres_
aeredes beiågerh€d - 1kk. Bitdst aor €ltcr
årstE.klokal.ltet.
Unitertegneate hu prt@rt l. årøe L1TZ-L986
foretaget I del f€ltudersøgelser nå nelgæ
lrs alels Eed kortlægdrg åt lEglts og tæt_
fug1e, drls ned reglstrerhg af vådo[redar.
ger skal glves e! pEaeDtetl.oa af H6lgeus,
hTor de rlgtigste forhold. onlrtug tugletrctr_
ket ootales. I tabel L er d€r gl.yet ekaenple!
på tækket Ted Sletteråagc fJæ.
Hoveilpæteu af nl'ne tEk-obseryatloDsdege Ll,g_
ger i nÅlealene aprl]- og BaJ sut oktobe!
(efter{rsferLea). Derfor red vi .Bd!u lk}e nok
on det selede fugletæk pA HelEeua.
l.orålstækket ha ls! gJott sig b€@rket ved,,
at der ne! ges @ge fåteluge og sJaldle
trekgaater, e8seBlrelv1s trse, Sort Stork (l .

1985), Eyld Stork, Eawm, Skrigeøn og KeJser_
en (1 1982), R. clete, DErg-og rækefal},
Uiste.t-dlos6el, Bllgatroa8€l, luteLdue o8 L
1986 Uakpiber. Vad.fuglotEktret er negct bF
skedert, der bl.a. sryldes d€ fo! ætsne
rllgo fouagertugEErll.gb.ed€r.
Oo efteråret fEgercr Eelgeus soE a ,sLusen
og r for alet sydgåæde tæt. ElterårstEkret
er o.e også kvetitetlvt lægt støFe enil lor
Argtnkket. Isæ e! Rtugdue og Bogfllke tal_
rl.ge på tækt€t. I oktober uder guat1ge veJr
forhold, ger @ aoira].t 3-6ooo fugle p! rcrga-
obseryetlor. optEale! de! eB perloale DGal udlgt-
but TsJr, sker ale! e ophobn1ag af fugle,
forali alcr, troals y6J!et, tl1 staitlgbecl foregAr
et t1]-tFk ef tugle. Efter!ølgcs atette voJr
al pluds€119 opklælng, or uattækket af fugle
Beget Etolt. De! er ta].t orer 4oooo fugle på
ku 3 tiBårt ilet ree]']-e tEk all.sse ala€e er ur
Eere alet dobbelte, tordl tuglas trakke! ofte
L ttlerc Iag" og <terfor vægke].lge at tr116.

lEkloka].lteter
På fl.g. 1 er alå! vl-st 5 loka].ttet€r, hvo! det
ka ubefaleg at se på tæk.
l. Dragru (bakke r6t tor veJåa)i !ø!st belyt-
tst fla 1985, oS e! mllgyl-s deE bedst. post
oE fonl.aldage 1.aJ uÅaerl. Rovfugletrrk ke
aca bI.a. liakeøn, fåI&e og Evepsevåge.
2. Støaloy Batker (alr6J aat grusveJ yed lihkea og
t'r op I bekkeEei bs! tl]' yenEtre ad (l'rkts
atla); storalÅet uilalgt Eod aord og rst. stF
d.et er is6r goalt oB fonl.dalegea både fodr og
eltcr{!, bl.a. gae, rorfugLe og snåfug1e. lll-ne
fleeta obgewatloaer er hidtiL gjort herfrå.
3. ElleuclsbJerget (kør fra ørhr Eoal Esby og
ho1d. Ted P-pladsæ)i fra toppea, at€r llgge!
99 6.o.h., ke @ nostea overgku€ be16 Ee].ge-
roa. Poste4 er lser god on elteråret bl.a.
Eorg& obgenatloa ef drosler og soÅfug1e, se-
Dera på dage! rovfugle såJ.eitee lluevåge ou.
,oo/d,eA og Spwehøg Eg. 4oildag. ![ego rasteÅ-
d.e fugle.
4. ryskertåE€t (stl- føre! fra fJæet ti]. tår
let ) . Det e! e! g@e1 tysk radlo/overvAgslngs-
atatioB, der Eu e! ladrettet tll udstgtspElt.
Eerfrs ku @ ae igr! Eoat syd og loraløst. Goal
post fo! regl.8tlerLlg af ildtrGkteade fugle
fra Susø. OB ef te!ålqt tnkker fugleae trt
forbi tAnet noil fyret. Isa! goat for EEÅfug1e
og ti]- deLs fo! haytæE. Uellen tånet og

lusba€e er ile! 1 ottober Jcnl-l8t aei rastende
8. Karhøg, llosehoEugLe og Riagdrossel.
5. Sletterhage lyr (beilote obe.-steal e! pake_
rlngsplaalseD ved fJEet). Eerfra ke Es oveF
skue vestllg del af Syalhetgeæa og hayet.
ofte nA Ee her pr:lorl.tale on u rI1 ae på
bev- €ller ].atdtæk, hvls lkke (le! er ftere
obseFatsrer. Dage Bed [oalerat riDd albefeles
alet at se på 1uiltækket, hvo! l-uoal hartnk_
ket eI bed8t ved klaftlA ytud..
Det e; fonelt]'ig de! bed.ste trck]-otalitet
for soÅfugle on efter{ret I Årbua @t. !{orgen_
tækket er så afgjort alet stør8tE, og d.€t
ke lkke ebefe.Les, et se på tEk her i for
Eiddagstl-B€me, De! aler iEod 8øge t1l €n ef
da andre ontatte lokallt€ter. legt ale fleste
fugle søge! tt]. oErddet fra !ord_no!d.øst, of_
te fø1ger de rystå fla post 4. BkseEpler på
tug1etEk&et ba! ses 1 tab€l 1. lntauet 8f
rastæa1g fugle ke Ele Eeget atort, hvo! Laæ



E].IeEsdsbjerget

syaløst r il.y. s. fn Py! Yla Sdst og m118vi8
lra SJtlleal YeaI afdrlfttræk (Iraftlg sydrst-
yl!d). FF Belgeus f orlsrtter lug].eae sed-
eynugrig Eod noriløst og føLger DJuEIeals
østkyst noal aoral tII Forus og Gierild.
oE efteråtet tEkker al€ fl'este fu81e bd fra øst-o€
nordgatdjrsleat' adte! derefter tækretEbg
oyer Hetgeros for at fortsGtte nod syal og

sydvest, d.v.s. uoal fuø og lstr Susø. Ku
få fugle trækker Bod østryste! syd for Århus.
I Arene 1969-L981 uderaø8tes fugletlekket
yed Hassengør. h s@enlignlsg ef res].tateee
herfra ned t{elgetca vleer, at lealtrækket e?

noget støre på Helgenas. Åf lialt uforståe11ge
grode sylea boredtrrbetailge! derfor at ligge
twrs oYer EbeltoftbalTøeD.

veidorho]-d.

slgtbsheal, rirdretdag og Ylnal€tyrke sdt ten-
peretr (stlgBhg forår) og (faLil efterår) er
de afgøreDde faltore! fol fugletrekket. Undersø-
gelse af netop dlsse forhoLls ladrlrhing på

iræktet, bæ for Eig wret eq af de Yl8ti8ste
og eest spaalelde opgaYer.
Ude! ea !æmere aaelyse at nl.t feLt@terXel.e'
løT ieg godt voye følgende påstæd! lot{rstræk-
ket (på Helgenæs) er størst ved sydLi8e vilde
og fra Bedlo Bai Eyatøstlj-g rind gtlEke 4-8' Ef-
teråTstEkket er bedEt Yed laær sydvest, neq og-
så veetlLg vlld styrke 2-4 (tebe1 1). HverkeB

fo'år eller efterdr ses der ledtræk på Ee18e-

n6s ved lordlige rhd,e. Der iBod e! øst og

aoralveste4yind god for levtrækket og Eed god

rlDd ses der ofte sler, alkefug].e Bere ti1-
fældlgt kjoYer,

FLg. 1. He1gæs på Sydaljulslsal Eed eg1-
velse af støEe ledEbyer og ve j e sut 5
lokaliteter, hyor d,et ke ebefaLes et se
på fugLetræk. (Se namere i tekste!).

pilekrettene pA straaaleDgea k8 8befeles.
S@e sted er det velegnet at rllgrerke fu81e.
JæELlgt ses he! rasterde lliste].alrossel' Hede-
lærke og Stor Tonskade( oktober) r i @J -
prlBo Jul. @ge fluesaappere, R. fomskeda,
Rlngalrossel, Veqdehels, ner6 lÅtal1Lgt IErke-
faLk, Blåhe1s og crrshoppeas8er.
Det er mligt at leJe slg llal j- eB g@eI fyr
BeEtelbolig her, hvis stedet tælkes bgsøgt I
flere dage.

Irakforl-øb

f t!a. 2 og 3 er der aøgt v18t, b.vo!d4 foråls-
oB elterårstrrlket fonodes at forLøbe oyer
Felgæs.
En s@eq1igning aJ trckkeade fugle og tnk-
rehtugå! på Eelgeæs oB foråråt ued oply@l!-
ger fn bl.a. ltoeEgåral vise!, at ater er t+e oB
2 æsten ailskllte tntveJe. Ilaltækket på HelgF
æs flaale! legt oveneJeBate steal lra syal og



Tabel l. Ekse-p1er-på-fugletrckket veit Sletter:hage fyr, hyo! alerer oboerveret 1 2-l tlner efter solopgang. ne@;[-y1åaåty;id;-;gvladlettrlr.gens i_adflydelee pa trakkeif

Årt 18.Io.79 18.Lo.81 18.Io.82 L8.to.8f.' v 2_4 ø o_2 sø 5_6 sv 3_4
IrOB SP.
SkalY 2A ?1
ÅLkefugL sp.
KJove (oeLlen ?)
Greva,!al
Gråa,utl
Plbeantl
Spldsa,nd
lroltla:ed
HYlnand
!1øJ lsand
SortaJxtl
EalelfugL
Tp. Skallesluger
Knopsva:re
Plbesv€J3e
G:ågås
Knortegås (mørkb. )
trlusvåge
FJ eldvåge
Spurvebøg
Tårnfelk

2o2

l

L

3
5 374

14
l

11
1q
24
19
1?

4
2047'lo

6

I
t

B]å K9r!øs 1 1Å1n. R3r1e IHuldue 3 6 L
llngdue_ 15332 ts63 lt |,8f;Hedelærke f - 

9S6ng1ærke 20 2 tLaadsvele 1 1 zGråkrage j7 f 1.1fia8e I 't c
Alflke 40 q
Misteldrossel 11 iSjagger 545 I28Vladrosgel 269 Z .l

JelEspurv g&gplber loo 3T LB6Skovplber 1Hlrldvlpstjert Z 2 6BJergrlpstjert ?Sto! Tot3Ekaale 2 astcr ?\ 32 Lz4crøn1llsk z_9 27 i5;Stlllits Zz -i 
toGrøuglgkea gll l.lo foBiTorn1rlsk -q2 a; t7lJgrglrlsk 289 - 

r44Gr€slskea 5? F >aDogpap I illlie- Korsaeb
rorsaæt ip.-- zz 58

!osflr*9 91.86 145o 7 ]r|.lKvekerfrnr.e -? 
- -å 

4o9iCrrlspurv T It '- 
6:6Sptgpun' $9 + zaLqPlaadsvarlr'g 1 ISkovspurv - 4 a

snåfugt ep. 1345 3|,oLlotaf



Jeg b'ilber aleee pEaontetlor at Eelgæs son
tEEuglslokal1.tet, ke lotke tlele til et
beaøge steder. skL1I6 tEkket Evlgto, e! Ee
lkke gået folgEves, for dcla er der nstude
fugJ.c, <leJ.s er Eelge!8s et af ale neat Datlr
akøu€ ont€der 1 Århus dt.
I efterår&'ertæ 1986 yt1 Jeg lgea fø1ge tnk-
ket he!, EeaI bl.e. uorgea-oba. vetl fyret. Så
Yt sea Eåske?
Yderj,l.gere optJrsrilger oE fugleLiTet på Ee1-
ge!æ€ finiles I D.o.F.s .l-okeLrappolter og i
ceJrfugleB (ø.8.f.).

r]ørgea Terp Leus6!

FiS. 3. Trælforløbet over Helgeaæs oE

efteråret.

Fig. 2. Trækforløbet over Helgenæs om

foråret.
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Anmeldelser

NORDENS STORE ROVDYR
Af Anders Maltha Rasmussen.
Natur og Museum, 25 år9., nr. 2.
Udgiver og forhandler: Naturhis-
tori sk museum, bygning 2lo, Uni -
versitetsparken, 8000 Arhus C.

Heftet omhandl er de f i re store,
skand'inaviske rovdyr, Brun bjørn,
U 1v, Jærv og Los, Arterne hali
t i d1 i gere ti der I evet i Danmark,
men er nu forl ængst forsvundet,
mens der oå den skandinaviske
halvø stadig findes små overle-
vende bestande.

Truslen mod de store rovdyr har
sat gang i forskningen, og heftet
vi deregi ver den nyeste vi den om
disse dyrs biologi, bestande,
udbredel se og fremti dsmul i gheder.

Nye økol ogi ske hol dni nger t i I
brugen af naturen bevi rker, at
rovdyrene nu i stor udstrækni ng
bl i ver ti lgodeset gennem fred-
n i ngsbestemmel ser, der dog i kke
altid harmonerer med lokale tra-
ditioner og holdninger. Heftet
her er med til at aflive nogle af
de myter, der uvilkårligt er
knyttet ti I de store dyr, i sær
med hensyn ti I deres skadev i rk-
n i ng. Endvi dere fortæl I es om
jagt- og jagtmetoder i Nerden.

Heftet er skrevet i et sagl igt og
I æseværd i gt 5pro9, og er ri gt
i I I ustreret med fotos i s/h oo
farve.

Hvi s der skal si ges noget nega-
tivt om heftet, må det være, at
det kun er på 32 si der.

Erik Hørninq.

Fuglenes Dag

I forbi nde l se med det I andsdæk-
kende arrangement Fuglenes. Dag
den l. juni I 986 var der i Arhus
amt arrangeret 9 ture til både
kendte og mi ndre kendte I okal i -
teter.

For fuldstændighedens skyld skal
al I e ture samt del tagerantal
nævnes : Ry ( 24), Damsbro Mose
(30), Pinds Mølle (5), Forstbo-
tanisk Have (22), Fussingø (30),
U l drup Bakker (4?) ' Si 1 keborg
Nordskov (24), Brabrand Sø (35),
Ramten/Dystrup Søer( lB) .

Al I erede nu skal der herfra lyde
en opfordri ng hvi s et I i gnende
arrangement stab I es på benene
til næste år om at få arrange-
ret endnu fl ere ture, i sær mang-
'I er der dækni ng i den nord li ge
og østlige de1 af amtet, men a1t
det vi I vi vende ti 1 bage ti I .

Foreløbig en tak til turledere
og deltagere,

Redakti onen/Lars Borup

Vejret var abso l ut med os og
deltagerantal let var da også
rimeligt pænt, idet i alt 210
var mødt oD for at støtte
fuglenes dag og fuglenes sag. På
en enkelt tur (til Pinds Mølle)
var der dog kun mødt 5 op, til
gengæld fik disse 5 to Ravne at
se. Af småobs. kan endvidere
nævnes Græshoppesanger ved
Uldrup Bakker, Drosselrørsanger
ved Ramten/Dystrup og endel i g en
journal i st og en fotograf i
Forstbotani sk Have.

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



SIDEN SIDST - om naturforvaltning

Af Torben Bøgeskov.

HANDL INGSPLAN FoR NIt,:øoNRÅorr

Den 28. maj I 985 freml agde mi 1 -
jømi ni steren en redegørel se om
en prioriteret handlingsplan for
mi I jøområdet . Redegøre 1 sen tog
udgangspunkt i 4 overordnede si g-
telinier i regeringens miljøpo1i-
tik:

r

-at si kre sund kost og
drikkevand,

mast i et nærmere angivet områder
nær Lyngå vest for Hadsten samt
en radiokædestation oå Samsø.
L o k a I a f d e I i n g e n s f r e d n 'i n g s u ci v a I g
vi I se på sagen. Ud over I andska-
bel i ge konsekvenser kan i sær ra-
di okædestati onen på Samsø tænkes
at kunne indebære en risiko for
det berørte områdes fugleliv,
PARAGRAF 43 SAGER PÅ STRIBE

Den I 6. oktober I 984 anme I dte DN
en 1 ang række forskel I i ge over-
trædel ser af naturfredni ngsl ovens
paragraf 43 om strandbeskyttel -
seslinien i heder og strandenge
ved kysten ud for Sødri ngholm
Skov mel I em Randers og Mari ager
Fjorde, Amtsfredningskontoret
foretog sig tilsyne'ladende intet
r sagen.
Den lo. juni l986 anmeldte D0F de
samme f orho'l d samt yderl i gere 2
ulovl ige forhold sammestseds.
Fredni ngsstyrel sen modtog en kopi
af anmeldelsen til orientering,
og reagerede prompte ved den 3o.
ju l i i en skri vel se ti I amtsfred-
ningskontoret at "forhøre_ om
amtsfredni ngskontoret har haft
mul i ghed for at foretage si g
v i dere i sagen. - Det forekommei
som om ejerne i området i kke
kender ti I hverken naturfred-
ningslovens paragraf 43, strand-
byggeloven, Ramsarområder etc,,.
Det bliver spændende at følge,
hvad der nu sker i sagen.

RESTATURERI NGSPLAN FOR EGÅEN

Århus Kommune har i skr.i vende
stund en restaureri ngspl an. for
Egåen freml agt ti t høri ng. pl anen
.t!gl s i kre, at Egåen i gen kan
b tr ve gydevand f or 'l aksef i sk.Dette kan ske ved, at di verse
opstemn i nger, der hi ndrer fi ske-
nes opgang i åen, fjernes . Des-uden skal der etableres sanr-1 Fano

rent

- 
- 
at forebygge ny forureni ngspro-

blemer og få rygdet op i deå, vi
al I erede har.
- at beskyttå, pl eje og genopret-
te natur og skove, og- at si kre bedre I i vsbeti nqel seri byerne
Med- hensyn ti I naturbevar.i ng ogfriiuftsliv mener ministeren, at
der skal føres en saml et naturoo-
1itik. Deri skal bl.a. elementbr-
ne naturovervågni ng, naturbeva-
lrn9:. naturgenopretning, natur-
rorstae I se og gode rammer og
muligheder for friluftsliv indgå.
Mi ni steren mener dog, at størsie-
del en af mi I jømi ni steri ets økono-miske og personalemæssige res-
sourcer på centralt niveau i dager bundet af opgaver, der ei
fø1 ger af den al I erede vedtaqne
mi I jøpol i ti k. Det vi I derfor våresvært for mi ni steri et at skaffe
res sourcer t i 1 nye store opgaver
eller betydelige udvidelsbi afeksisterende opgaver. Et nedsat
strukturudvalg skal inden den l.oktober i år vurdere fordel e oo
ulemper ved at etablere en cenltral styrelse ti I varetagel se af
skov-fri I ufts- og naturopgaver.

FLERE ANTENNER

Århus Amtsråd har freml agt etforsl ag ti I et nyt regi onpl ånti I -
læg til offentl ig høring.'Forsla-
get omhandl er p1 aceri ng af en TV2-sendestation med -tilhørende



og anlægges grus- og stenbanker,
der kan tjene som gydepladser for
ørreder, En skyggende og dermed
grødehæmmende bredbepl antni ng

skal etableres, og vandløbet skal
fremover vedl igeholdes på skånsom
vi s, sål edes at det med ti den t i I

en vi s grad vi I genvi nde si t
snoede forl øb. Pl anen omfatter
i kke den del af åen, der I øber
øst for jernbanen mel I em Ri sskov
og Lystrup. Kriti kere hævder' at
olanen derved bliver virk-
hingsløs, da slusen ved udløbet
del s hi ndrer fi sk i at gå oP i
åen, dels hindrer oversvømmelser
af engene, l i gesom man f i nder '.rtvandet i åen øst for jernbenen
næsten er sti I I estående med dår-
lige levemuligheder for fi skene.

RESTAURERINGEN AF BRABRAND Sø

Pl anerne for restaurerj ngen af
Brabrand sø skri der 1 angsomt
fremad. Sidste nyt er, at 1.7
mill. kr. er'blevet overført fra
Magi stratens 2. t i I Magi stratens
I . afdel i ng. Pengene skal bruges
del s t i I en forberedel se af sel ve
restaureri ngen af søen del s ti I
opkøb af arealeli E9ådalen i

forbi ndel se med restaureri ngen af
Egåen.

overfredningsnævnet endel'ig ken-
del se i sagen om fredningen af
Kjel I erup sø med omgi vel ser.
Fredni ngsforsl aget var P|imært
botani sk begrundet, b1 . a. P ' g. a '
tiIstedeværelsen af 5 kærplanter,
der enten er udrYddel sestruede
e l I er meget sjæ1 dne og sårbare '
Fredninqsnævnet for Arhus Amts
nordl i gå fredni ngskreds fandt
forsl aget vel begrundet og bestem-
te ved kendel se af lB.jul i I985
30 ha. af området fredet.
Ejeren af området Påkl agede imid-
lertid afgørelsen til overfred-
ningsnævnet, som den 3o. iuni i
år ophævede fredni ngsnævnets af-
gørel se med føl gende 3 begrundel -
ser:
I . Søen og stort set al I e oml i g-
gende kærområder er omfattet af
naturfredn i ngsl ovens paragraf 43.
2. Eieren har gennem hele sagen
bestri dt ti I stedeværel sen af de
udryddel sestruede arter ' hvorfor
oveifredn i ngsnævnet havde anmodet
naturfredn i ngsrådet om en udtal -
e l se vedrørende de Pågæ1 dende
ol antearters udbredel se i Dan-
mark, herunder om de forekommger
i fredni ngsområdet. 0verfred-
ni ngsnævnet havde i nden sagens
afsiutni ng i kke modtage en sådan
udtal el se,
3. Ejeren har tilkendegivet' at
han er villig til at Iade amtet
foretage den nødvendi ge na-
turpl eje af området.

KJELLERUP Sø FREDES

Den 3o. juni dette

ALLIGEVEL IKKE

år afsagde



GRøNBROGET TUDSE

Amtsfredni ngskontoret har udgi vet
en rapport (nr.2.8) med titlen
'Grønbroget tudse på Samsø og
Tunø - en forel øbi g undersøgel så
I 985". Rapporten er udarbåjdet
for amtsfredni ngskontoret af
Natur og Ungdom ved bi ol og, Jens
Amtskjær. Resultatet af- unde.r-
søge1 sen er dog ret negati vt,
'r det crønbroget Tudse i I 985 kunhar ynglet med held to steder oå
Samsø,

NYPLøJNINGER

I si dste nr. af SØRAVNEN opfor-drede vi medlemmerne til at kon-takte I okal afdel i ngen, hvi s man
b I ev bekendt med, at områder.f.eks. engarealer og overdrev,der ikke har været under plov de
:iqst9 år, er blevet p1øjet op.Indtil videre har lokalafdelihqen
kendskab ti I godt et duii ntilfælde, hvor såkaldte marqinal-jorder er bl evet i nddraget under
omdri ft, men vi hører fortsatgerne, hvis man bliver bekendt
med nye ti i fæl de.

NORDENS VENEDIG (FER]EBY VED øER )

Rygter- vi l vi de, at bygherrerne
bag p1 anerne om etabl eiingen afen såkal dt a1 mennytti g ieri eby

ved Øer syd for Ebeltoft har i
si nde at starte byggeri et i nden
de har fået de nødvendi qe ti I I a-
delser. Vi skal derfoi kraftigt
opfordre medl emmer, der besøger
området ti 1 at kontakte I okal af-
delingen, hvis de bemærker, at
der er påbegyndt anlægsarbejder
m.v.

De fal dende ol i eori ser ti I trods
I ader det ti l , at en af de
største trusler mod vore havfugle
bl iver den olieefterforskning,
der så små er startet i de danske
f arvande,
I Århus amt er retti ghederne ti I
jagt på olie i havområderne vest
og syd for Anhol t so l gt, mens
havområderne ud for Randers og
Mariager Fjorde (Ramsaromr. nr.
I I ), Horsens Fjord og havet om-
kring Endelave (Ramsaromr. nr.
I 3 ) , samt havet vest og øst for
Samsø ( der bi . a. omfatter Ramsar-
omr. nr. l4) er med i statens
anden udbudsrunde. Bori ngeli de
i ndre danske farvande v i I nemt få
konsekvenser for bestanden af en
1 ang række havfugle, der i
tusindvis opholder sig her i
vinterhalvåret. Det daglige
uds 1 i p fra en borepl atform er
normal t stort, fordi der anvendes
ol iebaseret boremudder. For at
minimere udslippet er det således
nødvendi gt med ekstraord i nært
skrappe miljøkrav,
I øjebl i kket forhandl er Fred-
ni ngsstyrel sen sål edes med Ener-
gi styrel sen om retni ngsl i ni er for
olieefierforskning, Visse ting
tyder på, at det v i I lykkes at
friholde de indre farvande for
ol i eefterforskn i ng i vi nterha l vå-
ret. D.0.F. kræver dog sammen med
de andre organisationer i Det
grønne Kontaktudval g, at de mest
fø l somme områder hel t fri hol des.
Folketingets miljøudvalg har i
øvrigt, spurgt miljøministeren, onr
han vi I søge at udskyde anden
udbudsrunde.

ail.ANDELsBANT(EIu
-værd at bygge på...



H.ÆTTEMAGE

udbygger sin rede under en
oversvømmel se.

Hessel holm Made på Samsø har
tidligere haft enkelte ynglende
Hættemåger (Larus nidibundus),
men i de seneste år har det
næppe været ti'l fæl det. Derfor
var det gl ædel i gt, at der i
s l utn i ngen af maj 1 986 så vi dt
det kunne bedømmes var 2 el I er
måske endda 34 Hættemåger, der
rugede på den I aveste del af
strandengen.

Fredag den 6. juni I 986 var
vandet i Stavns Fjord stigende
fra morgenstunden, og ved lo-
tiden om formiddagen nåede det
så højt, at det vår ved at være
kritisk for de rugende Hættemå-
ger. Specielt kunne jeg se, at
der var ved at være store orob-
I emer for den ene af dem. Vandet
fortsatte med at sti ge, og det
varede i kke 1 ænge før der var
flere Ederfugle (Somateria mol-
I i ssima), der svømmede så tæt
ved den rugende Hættemåge, at de
nærmest var på kol I i si onskurs.
Vandstanden nåede sit højdepunkt
ved 1l-.l2 tiden, men det varede
1 ænge i nden det var mu 1 i gt at
s€, at vandet var begyndt at
falde, og først ved l516 tiden
var det faldet så meget, at det
var synligt.
Jeg hol dt øje med den rugende
Hættemåge og så ti I den med
korte mel lemrum. I starten blev
den trofast liggende på sine æg,
sel v om vandet efterhånden stod
så højt, at den var ved at blive
blæst væk fra dem, når der kom
et krafti gere vi ndstød. Reden
var kun en fordybni ng i jorden,
måske foret med I i dt græs el I er
I i gnende, så den var i al I er-
højeste grad truet, da det satte
i nd med et højvand, der var
ualmindel igt kraftigt for årsti-
den. Ved ll-tiden så jeg, at
Hættemågen havde forl adt si ne

.-.4

æ9, men den kom hurt'i gt ti l bage
i gen . Den h avde hentet en forsY-
ning småkvist€ og tørre strå,
som den anbragte ved reden. Den
fløj straks væk igen og kom så
snart ti lbage igen med en nY
næbfuld redemateriale, som blev
placeret ved reden, Dette gentog
sig mange gange, og efter hånden
var der saml et så meget, at det
nåede oD over vandet. Bunken
var ved at tage form af en rede,
og ved I 3ti den kunne jeg tYde-
I i gt se tre æ9. Hver gang Hætte-
mågen have anbragt noget nYt
redemateriale, løftede den sine
æg et lille stykke høiere oP ved
at klemme dem fast mellem næbbet
og brystet.
En anden Hættemåge I å på vandet
45 n. fra reden. Hvi s andre
fugle for eksempel en Ederfugl

kom nær ti 1 æggene mens de var
forl adt, gi k den anden Hættemåge
straks på vi ngerne og jog dåm
væk for så at vende tiibaqe til
si n post som vagt. Det åå have
været magen, der forsvarede æg-
gene.

Reden må efterh ånden være b I evet
høj nok, for lige efter k1. 14
blev lyggeriet 'indsti I 1et, og
Hættemågen lagde sig til rette
på sine æ9, så rugningen kunne
fortsætte. På det ti dsounkt
havde højvandet også kulmi nbret,
men først omkring kl. l8 havde
vandet trukket si g ti I bage ti I
et mere normalt leje, så strand-
engen ikke 1ængere var over-
svømmet. Da kunne bygni ngsværket
beundres og ses i hele sit impo-
nerende ornfang, mens Hættemågen
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De to sidste æg blev ikke klæk-
ket. Det mi ndst 4 timer I ange
oohol d i det kol de vand var nok
så meget, at det oversteg Hætte-
må9ens kræfter også at holde dem
varme.

lå højt på strå og varmede sine
tre æ9. Reden var da, såvidt det
kunne skønnes, 3035 cm i di ame-
ter og 25€o cm høj. Det var en
imponerende præstation, og det
havde været meget spændende at
føl ge byggeri et.

Ti rsdag den I 0. juni I 986 var
der kommet en unge ud af Hætte-
mågens æg , så man kunne glæde
s i g over, at dens store kraft-
oræstati on var bl evet kronet med
held.

Europas Fugles Reder, Æg 09
Unger af Col i n Harri son v/Jon
Fjeldså oplyser, at Hættemågerne
reder "varierer fra en grund,
sparsomt foret fordybni ng ti I en
stor rede af kvi ste og v i sne
pl antestæng1 er og rør".

Den omtal te rede b l ev anl agt som
den førstnævnte type, men bl ev
udbygget ti I den anden yderl ig-
hed i løbet af nogle få timer,
efter at æggene var blevet ruget
i ca. 3 uger. Det var sål edes
ikke en usædvanlig rede for en
Hættemåge, der b1 ev bygget den
dag, men det må være udsædvan-
l igt, at den simpleste form for
rede udbygges ti I en stor rede
efter ca. tre ugers rugeperi ode
og kun 4 dage før æggene klæk-
Ker.

Kun den ene af mågerne sandsyn-
1 i gv i s hunnen udførte redebyg-
ningsarbejdet, mens den andens
i ndsats var at forsvare æggene,
når de var forladt og lå fremme
til fri beskuelse.

I ngen af de andre Hættemåger,
der rugede lige ved siden af, og
som også oplevede at vandet
oversvømmede deres reder foretog
sig noget som helst for at redde
æggene.

Redebyggeri et den 6. jun.i I 986var formålsbestemt: at få æggeneop over vandet og forh.indre en
skæbnesvanger afkøl.i ng af dem.0m redebyggeriet så- var etudslag af inte'lligens hos Hætte-
mågen el l er "b l ot" en i nsti nkt-
hendl ing, er det nok umul igt at
afgøre.

Leif Brauer.

Tru$E$L
Efter invasionen af Nøddekriger
v i nteren I 985-86 er der i kke hel t
uventet observeret Nøddekri qer
f I ere stedeli |øbet af sommeien
- også i Arhus amt. Der er ti lmed
konstateret yngleforekomst både
her i amtet og andre steder i
Østjyl I and.

D0F er i nteresseret i at få an-
mel dt i agttagel ser af Nøddekri ge
på telefon 0l- 3l 8l 06.

red

ILLUSTRATIONER TIL SøRAVNFN

Har du tegninger eller sort/hvide
fotos af fugle og har du lyst t.il
at hjæl pe med fornyel se af
SøRAVNENS iIIustrationer bedes du
venligst sende dine bidrag t.i l
radaktionen. Vi mangler b.i I ledna-
teriale.
re0.

færy'mh
Fr.dT lG2O,l*d.C lOlaomtg.m!.fr.r.frrr!

Stor udvalg i naturbøger.
(0rnitologi, biologi, botanik,
økol og i , eto l ogi ) . Såve1 enkel t-
bind som opslagstavler.



Råger 09 a4dre fugle i Riis Skov
Af Jesoer Tofft
Som et suppl ement ti I Henni ng
Ettruos artikel i Søravnen
nr.2, i 986 om Rågerne i Århus
kommune, kan jeg her fortælle om
den nye rågekoloni i Riis Skov,
og desuden I i dt om de øvri ge
fugle i denne skov.

Ri i s SIov l iggeri den nordl ige
del af Arhus, og er omsluttet af
byen på de 3 sider, og af havet
på den fjerde side. Skoven er
et udpræget rekrat i vt område
med hundredevi s af spadserende,
kond i l øbere og hundel uftere hver
eneste dag. Men trods dette,
finder fuglelivet sig også her
ti l rette.
Rågekolonien blev etableret i
f oråret 1986. Den I i ggeli den
sydl i ge del af skoven, hel t ud
mod vandet, ved den absolut mest
iref ærdede st i i skoven. Jeg
opdagede kol oni en d. I 7.3. , hvor
Rågerne trods sne og frost
al I erede havde bygget 4 reder.
Redenatanllet udviklede siq
s ål edes :

I 7. o3: 4 reder
22.o3: 5 reder
o3.o4: 7 reder
2o.o4; 9 reder
o3.o5: l5 reder.

Derved bl ev det. Doq var der
måske l6 par, idet- jeg ikke
kunne afgøre, om en ti I stedevæ-
rende gåmme1 skaderedeftgså bl ev
anvendt af Rågerne. Må-n ser, at
de ti d1 i gste par er over en
måned foran. de seneste i yngle-
cyklus.

Ettrup bebuder at vi I I e fø1 9e
kol oni erne i Arhus kommune. Det
kan da bl ive inte'iessant at se,

hvordan kolonierne udvikler s.io
i ndbyrdes. Kol oni en i R.i i s Skoiiligger ikke tæt ved andre kolo-nier, men ti 1 gengæld er foura-geringsområder ikke lige for

hånden. I forho l d ti I en kol o-
nie, der ligger omgivet af ager-
land på a1le sider, har Riis
Skovrågerne i kke nær så qode
fødemul igheder, så kolonien-vi I
sikkert ikke blive sarlig stor.
Bortset fra sportsanlæggene ved
Ri svang, hvor Rågerne fouragerer
i - mi ndre grad, skal de nem1.i g
flyve mi ndst 3-4 km ti I de nærl
meste åbne areal er omkri ng Skej-
by.

På trods af den utrol i gt store
f ærdsel i Ri i s Skov, f .i ndes der
al 1 i gevel et pænt fugl e1 i v i
området, og mange fugle (især
Ri ngduerne ) er meget 1 i dt sky.
Skoven er bl . a. Iarakteri seråt
ved de mange garnl e bøge og ege,der har fået I ov at stå udover
den sædvanlige omdr.iftsalder.
Endvi derg er der næsten i ngen
graner i skoven.

Bl ande de større fugl e må først
og fremmest nævnes Ri ngdue,
Krage og Husskade, der al le
yngl er meget tæt. Husskaden yng-
I er her mi dt i nde i skoven, i
modsætning ti ), hvad man el lers
ser. Af andre større arter kan
nævnes Huldue (ca. 4 par) Skov-
skade (2-3 par), Natugle (l-Z
par), Spurvehøg (1 par) og Fasan(ca. 5 territoriehævdende kokke).

Bl andt småfug l ene fi nder vi defi este al mi ndel i ge arter fra
højskoven, På grund af de mange
gaml e træer er der i sær manqe
hulerugere: Flagspætter, stærå,
meJser og spætmejser, men kun få
træl øbere og brogede fl uesnap-pere. Rødstjert var der for
nogl e år si den mange af, rnen derhar kun været meget få i de
s i dste 2-3 år.

Det er ve l kendt, at mange skov-

fugle er vandret ind i byerne"
hvor de lever i haver og parker,
0fte er det kun spætterne ogrovfuglene, der mangler. Rii;Skov fortsætter faktis! som et



slags skovbælte ind i Arhus by
mod sydvest vi a Nordre Ki rke-
gård, an læggene ved Kommunehos-
pitalet, Vennelystparken og Uni-
versitetsparken. En typisk
skovfugl som Spætmejsen ses så-
ledes i hele dette bælte.

Tårnfal ken er den eneste
rovfugl, der i almindelighed
yngler i byerne. I København er
Spurvehøgen dog begyndt at yngle
i f l ere parker, og Spurvehøgen
fra Ri i s Skov ses også på jagt i
de nærl i ggende vi I I akvarterer.
Derimod er den jo i vinterhalvå-
ret et almindeligt syn i byen.
Et sted som Vestre k i rkegård
kunne den måske oqså fi ndes
ynglende.

Kan rovfugl ene overvi nde deres
skyhed, og i øvrigt være i fred,
kan jeg egentlig ikke se, hvor-
for i kke både Spurvehøg og
Duehøg skulIe kunne yngle i
parkerne i Arhus by. Der ser
f. eks. ud ti I at være et ri oe-
ligt fødegrunglag for Duehøgei i
de mange måger, duer og krage-
fugle i byen. Det kunne da være
ganske fi nt at have Duehøgen
ynglende i Universitetsparken
eller Botanisk Have!

o)s':x

xøq

StLners
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0NSDAG AFTEN den 25.juni 1986

I gen en skøn sommeraften. Det
vi I I e være synd og skarn at hænge
indendøre. Man får fat i en
interesseret Iedsager. Hvorhen?
Ti1 Lading Sø årets lokal itet.
V i parkerer ved forsaml i ngshuset
og dasker ned af Lyngbal I egård-
vejen. Lummert. Klokken er henad
I 9. Ved vestenden s I år vi os ned
i græsset med thermo og madpak-
ke. Den gule Iris, Trævlekrone,
hvi de dunede fl ader på engen af
Kæruld. Toye får et 1i11e oply-
sende kursus i de aktuelle
fuglestemmer, der endnu I ader
sig høre.

Et Eynkefug 1 epar med unger vi p-
per i toppen af nogl e små-
buske.En Tornsanger flyver tiI
og f ra.

Med en ostemad i den ene hånd og
kaffekoppen i den anden, strej-
fer mi ne øjne en storv i nget gr"
fugl, der fra engen flyver lige
'imod os, 0plysende får jeg sagt:
"En Fiskeh..Nej,nej",ostemaden
fal der brat, mens jeg faml er
efter kikkerten: "Den har strakt
hal s. " Den ( formodede ) Trane
forsvi nder bag træerne 'i retni ng
mod Lyngbal 1egård før kikkerten
er fokuseret ind oå den.

Vi skuer mod søens østende for
om muligt. at øjne flere "Tra-
ner", men der står kun 3 gemene
Fiskehejrer, og en Knopsvane har
noget for i nde i marken. En
Bekkasin går i luften.

Efter en tur østoå når vi henad
klokken lo ti lbage ti I de store
gaml e træer ved Vestenden.

I i l le, men farverne oasser. En
unge måske? I nde fra granerne
smæl er rådyrene. Små stærefl okke
slår sig ned i træerne langs
søen.

Mætte af i ndtryk begi ver vi os
hjemover efter turen ti I "Årets
lokalitet".
Thyra Kli stensen.

Aftentur til Lading Sø

dyr med
'I odret

på hver
småbi tte
set en
er forl-\

a9

På vejen sidder der et
front I ige mod os, Sort
bryststribe med hvidt
side, sorte fødder,
ører. Vi har aldrig før
Grævl i ng og synes denne
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Sep temb er

Brabrand sø

Kysing fjord

Kysing næs

Alrø
Horskær
Lerdrup vig

Hassensøre

SJ.etterhage

Eeqtrup vig
Tved Øhoved

Mariager fjord
Sødring Kær
Randers fjord

Stubbe sø

Salten langsø

FUGLEKALENDEREN

Rastende ænder og vadere. Tp. Iappedykker,
Krikand, Musvåge, Spurvehøg, Vibe, Dobbelt-
bekkasin, Hvidklire, Mudderklire. Rastende
småfugle. Grønirisk, StiIlits, Tornirisk,
hvid vipstjert, Løvsanger, Gransanger.
Gode muligheder for at Iære deres kalde-
J.yde.

Højsæson for andefugle og vadefugle. Samt-
lige aIm. svømmeænder, Taffeland, Troldand,
Tp. Skallesluger, Skarv, Fiskehejre, Mus-
våqe, Spurvehøg, Hjejle- og Vibeflokke,
Rødben, Hvidklire, Sortklire, Mudderklire,
5t. Regnspove, Alm. Ryle, DværgryIe, Krum-
næbbet Ryle.
Træk af Sule og vadefugle.

Som august, men flere individer samt Due-
hø9, Ravn, Drosler .

God småfuglelokalitet. Skarv, Fiskehejre,
Hvinand, EderfugI, Spurvehøg, Musvåge,
Hvepsevåge, Strandskade, Dobbeltbekkasin,
5t. Præstekrave, Alm. Ryle, Træk af Svaler
og Vipstjerter, Rødstjert, Br. fluesnapper,
Stenpikker, BynkefugJ-, Rødrygget Tornskade.

Træk af Gæs, Skarv, Ederfugl, Tp. Skalle-
sluger, Spurvehøg, Musvåqe, Hvepsevåge,
Rørhøg, B1å kærhø9, TårnFaIk, Træk af Sva-
ler og Vipstjerter samt sangere + overras-
kelser.

Rastende ande- og vadefugle. Strandhjejle,
Storspove, SvalekIire, Mudderklire. Hvid-
klire, Alm. Ryle.

Knopsvane, Gravand, Pibeand, Rørhøg, Spurve-
hø9, Fiskeørn, Strandhjejle, HjejIå, Sten-
vender, Hvidklire, Mudderklire, Rødben,
Svaleklire, AIm. RyIe, lejlighedsvis Rov-
terne.

Tp. Lappedykker, Troldand, Taffeland, Spur-
y"!rS: Musvåge, Duehøg, Fiskeørn, Rørhøg,
Isfugl, drosler.

Tp. Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, TaffeI-
and, Troldand, Spurvehøg, Musvåge, Duenøg,
Fiskeørn, Isfugl, Natugj.e, Halemejse, to6-
mejse, Dompap, LI. Korsnæb.

Tp. Lappedykker, laffeland, Troldand. Krik_and, Spurvehøg, Musvåge, Fiskeørn, Skovhorn_uqle.

Mos sø



0ktober

Kysing fjord

Kysing næs

Mariager Fjord

Fornæs

Sletterhage

Hassensøre

Stubbe sø

Ramten-Dystrup sø

Salten langsø

AIrø

Katholm skov

Begtrup vig
Tved 0hoved

Ll. Lappedykker, Fiskehejre, Pibeand,
Spidsand, Krikand, Skeand, Taffeland,
Troldand, Tp. Skallesluger, Vibe, Hjej-
le, Dobbeltbekkasin, Musvåge, Fjeldvåge,
Spurvehø9, Dværgfalk, Sjagger, Sbillits,
Bjergirisk.

Træk af SuIe, Lommer, Gæs, Spurvehøg,
Musvåqe, BJ-å Kærhøg, AIrn. Ryle, Rid;,
AIkefugIe, Bjergirisk.

Rastende Gravandeflokke, Pibeandeflokke,
Knortegæs, Blå kærhøg, sene vadere.

Træk af Lommer, SuIe, Sortand, F1øjls-
and, Bjergand, Skalleslugere, Musvåge,
B1å Kærhøg, Ryler, Ride, AIkefugIe.

Iræk af Gæs, Spurvehøg, Musvåge,
BIå Kærhøg, Dværgfalk, Alkefugle,
træk, St , Tornskade, Drosler.

Skarv, Gæs, Eder FugI, Spurvehøg, Musvåge,
DværgfaIk, god småfuglelokalitet, Top-
mejse, Sumpmejse, Halemejse, Sjagger,
Vindrossel, Bjergirisk, Dompap.

Troldand, TaffeJ.and, Hvi.nand, Spurvehøg,
Musvåge, FjeIdvå9e, Sjagger, Vindrossel,
Bjerqirisk, Dompap, Ll. Korsnæb.

Rastende svaner og andefugle, Spurvehøg,
Musvåge, Fiskeørn.

Tp. Lappedykker, Taffeland, TroJ.dand,
St. Skallesluger, Spurvheøg, Musvåge,
Sjaqger, Vindrossel, Topmejse, Sump-
mejse, Halemejse, Grønsisken, Grønirisk,
Dompap, L1. Korsnæb, 5t. Tornskade.

Skarv, Fiskehejre, Knortegås, Musvåge,
Strandhjejle, Hjejle, Vibe, Alm. Ryle,
Islandsk Ryle,DobbeJ.tbekkasin, Stillits,

God småfugleskov, rastende rovfugle,
Musvåge, Spurvehøg, 81å Kærhøg, Ånde-
fugletræk langs kysten.

Skarv, Fiskehejre, Knortegås, Vibe,
Hjejle, Strandhjejle, Dobbeltbekkasin,
Rødben, Alm. RyIe, Islandsk RyIe.

F jeldvåge,
Ringdue-



r

November

Brabrand sø

Kysing fjord

Kysing næs

AIrø
Horskær

Fornæs

Stubbe sø

Hassensøre

Mariager fjord
Randers Fjord

Alrø
Horskær

Salten Lanqsø

Giber å
Marselisborg skov

Lars P. Johansson

Fiskehejre, Sangsvane, Knopsvane, Trold-
and, St. SkaIlesIuger, Hvinand, L1. Lap-
pedykker, Spurvehø9, Musvåge, Tårnfalk,
Sjagger , Vindrossel , StilIits, Grønsisken,
Bjergirisk, Gråsisken, Dompap.

Skarv, Fiskehejre, Pibeand, Krikand,
Skeand, Troldand, Taffeland, Hvinand,
St. Skallesluger, Tp. Skallesluger,
Musvåge, Spurvehøg, Fjeldvåge, Vibe,
HjejIe, AIm. RyJ.e, Dobbeltbekkasin,
Sjagger, Vindrossel, StiIlits, Bjerg-
irisk.

Træk af Sule, Ll. Lappedykker, Skalv,
Hvinand, St. SkaIlesIuger, Musvåge,
Spurvehø9, Blå Kærhøg, Tårnfalk, Alm.
RyIe, Dværgmåge.

Sangsvane, Knortegås, Hvi.nand, St. Skal-
lesluger, Musvåge, Blå Kærhøg, Vibe,
Hjejle, Strandhjejle, Alm. Ryle, Mose-
hornugle.

Lommer, Sortand, FløjIsand, Bjergand,
Havlj.t, Alkefugle, B1å Kærhøg, Fjeldvåge,
Drosler på markerne.

Taffeland, Troldand, St. Skallelsuger,
Spurvehø9, Musvåge, Fjeldvåge, Blå
Kørhøg, Sjagger, Vindrossel.

Gæs, Skarv, Sortand, Tp. SkaIlesIuger,
Spurvehøg, Fjeldvå9e, Mosehornugle,
Sjagger, Vindrossel, Bjergirisk, Grå-
sisken.

Flokke af Knop- og Sangsvaner, BIå
Kærhø9, Spurvehøg, Hjejle, Vibe, AIm.
RyIe, Dobbeltbekkasin.

Sangsvane, Knortegås, Hvinand, Tp,
SkalJ-esIuger, Spurvehøg, FjeIdvåge,
Hjejle, Vibe, Strandhjejle, Alm. Ryle,
Mosehornugle, Bjergirisk, StilIits.

Tp. Lappedykker, Taffeland, Troldand.
Hvinand, St. SkaIlesIuger, Sangsvane,
Fjeldvåge, Spurvehøg, Musvåge, Duehøg,
Isfugl, Vandstær, Topmejse, Sumpmejså,
Halemejse, St. FIagspætte, Sjagger,
Vindrossel, Grønsisken, Kvækerfinke.
Dompap, Ll. Korsnæb.

Vandstær, Isfugl, Grønspætte, Træløber,
Sumpmejse, Halemejse, Sjaggei, Vindros_
sel , Bjergirisk, Dompap , Giønsisken,
Kvækerfinke.



0 k t o b e r:

KALENDER

Reception. Sølyst, Gjel Ierupvej I I l, kl . .l4.00
Mossø og Salten Langsø,Ry station k1.9.05
Kysing Fjord, Norsminde kro, kl. g.OO
Brabrand Sø. Fugletårnet kl. lO.0O
"Fire kryds-ture i USA,,. Lysb.iIledforedrag på
Naturhi stori sk Museum, kl . I 9,30
Foredragshol der: Peter Thomsen.

L ørdag
Søndag
Søndag
Søndag
0nsdag

Søndag
Ti rsdag

Søndag
Søndag
Søndag

N o v e m b e r:

04:
05:
12:.
l9:
29:

02:.
04:

09:
l6:
'I 6:

07:
09:

l4:
21 :

0nsdag l9:

Mossø og Salten Langsø, Ry station kl. 9,05
:':øhgllandets fuglei'. Sø1yst, Gjellerupvej l1lkl..19.30. Foredrag ved Jens Kirkeby.
Kysing Fjord, Norsminde kro, kl. 9.00
Brabrand Sø, Fugletårnet kl. .l0.00
Tur Ti l Fornæs. Musi khuset kl. 6.30
Leder:Erik Hørning, T1f.06 l9 06 gz
"Tyrkiets fug1 e". Lysbi l l edforedraq oå Natur-
hi stori sk museum, kl . I 9.30
Foredragsholder: Ib Helles 0lesen.

D e c e m b e r:
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag

Foredrag om fuglefoto/-lyd.
Jens Ki rkeby
Kul turhuset, Randers

Mossø og Saiten Langsø. Ry Station kl. 9.05
Julemøde. Sø1yst, Gjellerupvej lll, kl.,l9.30
Kysing Fjord, Norsminde kro, kl. 9.00
Brabrand Sø, Fugletårnet kl. 10.00

Å$$gs3.gf.!.Eu.
Søndag den I 2. oktooer.
Tur ti I SøDRINGH0LM/SøDRINGKÆR.
Afgang kl. 9.00 fra Ku lturhuset i
Randers.
Leder: Al lan Janniche, Århus.

Ti rsdag den
21.30:

ll november kl l9-

,,,wi@tf.$;

#rt:i., #
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I

L

BESTYRELSEN

LARS BORUP ( kasserer)
Lykkendalsvej 47
a22O Brabrand
26 25 77

TORBEN BøCESKOV
Engdalsvej 7l 3t. tv.
B rabr and
26 L4 4r

HENNING ETTRUP
lrygsvej s
823o Åbybøj
15 47 5E

OLE CYLL I NG-JøRCENSEN
XghovedveJ 32
834O llal l ing
93 22 06

BJøRN HOL14SKJOLD
Skyttehusvej 2o
Skivholme
4464 GaIten
954019

ERIK HøRN ING
codthåbsgade 39
sooo Århus c
19 06 A2

SVEND MøLLER JENSEN
HolmelundBvej 29
Søften
A3a2 Hinnerup
98 65 03

LARS P . JOHANSSOT|
Balesvej 1o

4544 llørke
377 84I

ÅgUAÅ.rr.E&Egr,ES

FREDNINGSUDVALGE T

tlenning Ettrup. (se bestyrel6en)

LOKAL I TET SRECI STRERINCEN
D. O, F. SøIyBt
Cj e 1I erupvei 111
a22O Brabrand

l'lEDLEIISRECI STRERINGEN
( adre s s eændri rge. )
Lars P. Johansson (se bestyrelsen)

OL I EFUGLEGRUPPEN
Antskooidinator Henr'ik E, PederBen
uul tebærvej 2,8471 Sabro
TIf .: 94 82 09

RAPPORTCRUPPEN
Ej.gil Thonassen
KolIens l.'lø l1eve i 8

a362 Hørning
923773

RANDERSGNUPPEN
CIau6 Elkær, Sydtoften 7' Lem
89oo Rander6. T1f.:41 45 95

REDEKAS SE GRUPPEN
Bl arke Huua Jensen
Hvidkløverv€j 5 st.n.f .
82oo Århus N

R INGMERKEGRUPP EN
Andera llyrthu, HeibeFgsgade 21 , 3. th. ,
Aooo Århus C T1f.:13 98 70

ROVFUGLEGRUPP E N

Svend Uø11er Jensen. Se bestyrelsen.

S[IÅFUGLEcRUPPE
Søren- Skriver, l'larstr.andsgade 3, st . th.
aooo Århus C. Tlf. : 13 17 91

S OR T SPÆ T T E GRUPP E N

Bo RyAe Sørensen, Natteraalevej 6,
a6oo S i lkeb org. T1f.: A1 25 73

S øRA VIIE N

Erik Hørning. Se beatyrel6en.



Altid tæt pa med en kvalitets

Æffi
ADLEBBLICK

. Kompakt

. Letvægtskonstruktion

. BaK-4 kvalitetsprismer

. Knivskarpt syn h€lt ud lil kanten. Velegnet til brillebærere. Fås også med gummiarmering

'J"Ji!1i19?, 
^, 

rogs

LUMINAR

. Ornjtologernes b€dste

. Helstøbt letvæotshus. Solidl prismeoihæno

. Brillevenlige øjestykierflill .zsro
t*0,.-1-*......... . 296 4

kild<ert.

. D€ntendte tyske kvalitets

. Utrolig lav pris i torhold til yde-
evn9
F.eks. 10x50

Kr. ................... 2O7 6

. Kendt topkvalitet. Velsgnet som gOO mm telgllnsE

. Okularer med forgl, fra t5
tll 105 x.
F. €ks. TSN-1, TSN'2f,lll . 4884
F. eks. TS.1

'^?.:.:........ 2975
DE4 OPTIKERE

Jessen Lindberg Nisted paludan
Y,"".?iti"i.T"' if','åilg"#' fi:iS"jr.# ?,fTiB..l''

{000 
^ftu3 

c. sofl) tuhus c. 80oo Å,ri,,,i c. diib iÅ'"ic.

:

I


