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Dansk Ornitologisk Forening
D.0.F. er en landsforening for
ugI e i nt er esser ede
o9 fuglebeskyttelse med afdelinger over
hele landet. Foreningen er stiftet i 1906.
Foreni ngens forflål er at fremme
kendskabet ti I og j nteressen for
fugle og at virke til beskyttelse først og fremmest af den
danske fuglefauna. Dette fornål
søges fremmet blandt andet ved
afhol del se af møder o9 ekskursioner og udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer
samt ved arbejde for at forbedre
fuglenes livsvi I kår.
I ndmel del se sker ved henvendelse
til foreni ngens hovedkontor eller ved indoetalirg af 1"ontingent på girokonto 7 oo oB 39,
D,0.F., Vesterbrogade l4o, l64o
(ol ) 31 8l
København V., tlf.
o6. Det ordi nære kontingent af
l85 kr.pr.
år, 95 kr. for
juniormedlemmer {under lB år) og
pensionister (over 67 år) og 6o
kr, for ekstraordinære nedlemmer
(modtager ikke
foreningens
pub"katione., men kan deltage i

Ål1e henvendelser sker tjl
I o k a I a f d e I i n g e n s adres5e: Dånsk
0rnitologisk Forening/Afhus amt,
Gjellerupvej lll, B22o Brabrand.
Giro nr. 5 5l 09 61.
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Lokalafdelingen i Århus amt står
for al le de lokale arrangemen-

ter. Al le 0.0.F. medlemmer kan
frit deltage i afdelingens møder
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I okal i t e t s re F'is t r er

og ekskursi oner.
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'aonnende lure'

Lotaldfdel ingen udgiver også
b l adet "Søravnen" 4 9ånge årligt
i et opl a9 på 9oo eksemplarer.
Bl adet sendes grati: ti I al le

2?

luglekalenalel.
i(a 1e nd

Adre

D.0.F. medlemmer i Arhus amt.
I"ledlemmer uden for antet kan
tegne abonnement på 5l adet. Dct
koster 4o kr. Pr. år.
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LEDER.
kgn ikke
Vi nærmers os hastigt årets korteste dag - det
skjules længere - 1986 synger på det sidste af de tolv vers'
På et tidspunkt som dette, er det derfor fristende at
kikke ti Ibage ia aet forgangne år. Nu skal vi imidlertid
ikke komme formånden i foikøbet, en fyldestgørende beretning
om .l986 må vente ti1 generalforsaml ingen. Nei' her k0mmer
bl ot et par refl ekti oner fra Søravnens redakt i on.
Det er en kilde til evig undren, at deltagerantallet på
de forskel 1 i ge ekskursi oner/ture som foreni ngen arrangerer såvel i som-udenfor amtet - ikke er større (for nu at sige
er
det på den måde). Er det foromtalen der ikke er i orden - foi^
lofaiiteterne forkerte eller tidspunkterne? Det e: svært
planlæggerne at besvare disse spørgsmå1., .de..aktuelle
i'tilbuåi er jo netop udbudt fordi man troede de "solgte"'
Paradoksalt nok kan ipørqsmålet kun besvares af dem der ikke
deltog - derfor hjælp foieningen - skriv til Søravnen'
0g her er vi så, helt tilfældigt, landet ved en anCen af
vores hjertesager - brug Søravnen '
Vi søger ri s og ros, beretni nger om opl evel ser, spørgsmål
og svar, stort og-småt - fra alle ier, der læser Søravnen'
Kort sagt forsyn os med ammunition - og vi skal sørge for
det bliver fyret åf i spalterne (ikke et ord om jagt - nu).
Vi har dog i kke tabt gej sten - nei ' nei og a!!91 nei - se
i 1987" - og se
andetsteds j Søravnen om "Fuglestemmeturene
på midtersiderne, hvor der er en direkte opfordring ti 1 a1 1e
I

æserne.

Inden du blader videre, vil redaktionen gerne ønske dig
en glæde1ig jul og et godt nytår - med håbet om nange oplevel.sår i selskab med vores fjerede venner (husk at skrive
r-il os - ikkel).
0tto TraD Hansen

g

ST0R T0RNSKADE

(Lanius excubitor)

Denne arti kel er kun en fore1øbig præsentation af det indsamlede materiale om dqn Store Tornskades forekomst i Arhus amt. Det

var glædel i gt at opl eve, at mange
personer reagerede.på opråbet om
i ndsendel se af i agttagel ser, som
serrest blev bragt i Søravnen
l/'l936. Indtil nu har 15 personer
bi draget, men jeg ved, at mange
f lere hali agttagel ser af arten,
og !e får sål edes endnu en chance
frem til l februar 'l 987.
Herefter præsenteres materi al et i
en meget kort udgave.
Stor Tornskade er en fåtal I ig,
men årl i g ti I bagevendende træk og
vintergæst (ultimo september/medio december - primo marts/ultimo
maj ) i Arhus amt. Deri mod er
arten kun en meget sjæl den yngl efugl , der i kke fi ndes yng l ende
hvert år.
Figur I viser 7.l0 daterecie
i agttagel ser af Stor Tornskade
fra I 963 - I 985, dog er I ex. fra
henhol dsvi s 1 941 og I 961 medtaget. Efterårstrækket indledes i
slutningen af september el ler
begynde 1 sen af oktober og et
tydeligt gennemtræk ses i slutni ngen af oktober. Efter et I avere niveau fra først i, til midt
i november ses i gen et gennemtræk, der strækker sig over perioden fra sl utni ngen af november
ti 1 mi dten af december. Vi nterni veauet 1 i gger ret
konstant
omkring l0 fugle fra midten af
december ti I . sl utni ngen af februar, da der næppe skal 1ægges
al t for meget i toppen i årets
s i dste 5- dagesperi ode.
Forårstrækket i ndl edes i starten af
marts og st i ger stødt mod kulmi nat i onen i sl utni ngen af marts og
begyndel sen af apri 1, hvorefter
trækket brat hører op, men med
enkelte fugle frem ti l slutningen
af apri I . 0m majfugl ene er såne
trækgæster el I er om de skal sæt-

tes i forbi ndel se med de få yngI efund kan være noget usi kkert på
nuværende ti dspunkt af undersbgelsen. Figur 2 viser de årlige
fluktuationer. At figuren afspejI er gode og dår1 i ge tornskadeår
er reelt nok, men en meget uens
feltaktivitet
samt dækningsgrad
af forskel I i ge områder de enkel te
år betyder, at en sammen l i gni ng
årene imel I em i kke um i ddel bar er

mul

ig.

De i ndsendte tornskadei agttag-

ser vi ser, at de bedste I okal i teter for overvi ntrende fuql e
ligger Iige på eller lige udenior
amtsgrænsen. De bedste områder er
Mossøs vestlige dele, særligt ved
Klosterkær enge (Vejle amt) samt
vestenden og syds i den ( Vej l e amt )
af Salten Langsø. Derimod synes
Gjerri I d-området at udqøre artens
foretrukne rastområde uider forårstrækket, hvor oqså en del
fug e er set på di iekte træk.
Vi sse år kan ti I svarende forhol d
observeres ved Moesgård Strand.
Under efterårstrækket har SI etterhage vi st sig at være et sted,
hvor arten foretager udtræk
over havet om efteråret.
Dette
er også s.et tidligere år ved
Hassensør, hvor fugletrækket er
undersøgt på denne lokalitet.
For at denne korte Dræsentation kan fuldendes er det nødvendi 9t med endnu fl ere i agttagel ser, som jeg vi1 op.fordre alle
ti I at i ndsende SENEST l. FEBRUAR
el

1

1987.

0plysningerne

om

skade bedes omfatte:

Stor

Torn-

I)
I agttagel ser fra træk- og
ntert i den, gerne med opgi vel se
af, hvor mange gange tornskadel okaliteten er besøgt og hvornår
( dato ) ,
2l yng l efund, og gerne detal jeret beskri vel se af yngl eområdet,
3) ynglebiologiske iagttagelser og
4) jagttekn i k og fødeva1 g.

vi

Al I an Janniche
Max Ml lers Gade

8000 Århus C.
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Sæsonmæssioe

Figur 1:

Forekomsten af Stor Tornskade fordelt

variationer

hos Stor Tornskade.

på 5-dages

perioder.

aLANDELsBAIuI(EN
-værd at bygge på...
5

byerne. Markens fugle og fugle i
kær, sø og mose må vente t.i I en
anden lejlighed. Enkelte ajmindelige fugle, hvis sang erfar.i ngsmæssig kan være svær at få

L.ÆR'FUGLENES SANG AT KENDE

Af Carl Eri k

Mabeck

14ange fugl ei nteresserede

g1

bl åmejse,
{oi på f.og eks.
stær spri nger v.i
Jernspurv
over i denne omgang.

æder

sig hvert forår over fuglesangen, især i maj - juni, når
fug ene synger mest. Men man
over,
bliver samtidig irriteret
at det er så svært .at lære at
kende fuglene på sangen. Dels er
der så mange, der synger samti 1

dint
dpls
er dcl SVært at få
ø ip nå f rrn l pnc n o. a, b l adgng.

VJL

Pg

Hvad skal man gøre? I dette og
det følgencie nummer af SØRAVNEN
vil jeg kortfattet hvordan den
helt uøvede eller meget lidt
øvede på egen hånd kan få hold
på de almindeligste fuglestem-

Hvad skal der til?
Lyst og tid til at gå kortere og
længere ture i villakvarteret, i
parken elleli
skoven er nødvendigt for at det skal blive til
noget, En båndoptager og gode
bånd med f ug'l enes stemmer er
uundværl i g. FUGLESANG I , der fås
oå Naturhi stori sk museum i
Århus, eller HAVENS FUGLE el ler
NATTERGALETUREN, der fås hos
D0F, kan varmt anbefal es. Et af
båndene er tilstrække'l igt, merl
de suppl erer hi nanden fortri nHjemme skal du gøre di g
1 i gt.
bekendt med de fug1e, du kari
forvente at høre, når du gå.
tur. Har du lyst til at læse
noget mere om fuglesangen, skai
du på biblioteket prøve at låne
Poul Bondesen's FUGLESANGEN - EN
VERDEN AF MUSIK. (Det forlyder.
at den udsendes-l986.
i en ny udgave,
slutningen af
)
Hvordan kommer man i gang?
Du skal som nævnt starte al lerede i februar el I er i sl utn i ngen af januar. På det tidspunkt
begynder enkelte fugle scrm f.
eks Musvi t,
Gærdesmutte og
Grønirisk at synge. Du kan se
fuglene og du kan holde dem ude
fra hinanden. Når der senei^: pa
sæsonen kommer f1 ere fugl e ti I ,
kan du lettere identificere de

mer.

Er det noget for dig?
Kan du allerede kende rødhals,
sangdrosser og gransanger på
sangen er du for avanceret for
denne 'i ntrodukti on. Den er for
begynderen el I er den, der føl er
sig usikker på de almindelige
fugle.

Begynd i februar.
Det er hannerne, der synger. Det
gør de del s for at I okke hunner
tiI sig og dels for at holde
andre hanner borte. Men i kke
alle fugle yngler på samme tid.

Det skal vi udnytte. For det
betyder, at de hel ler ikke begynder at synge på samme tid. Vi
skal derfor begynde at lære
fugles sang allerede i begyndelsen af februar, når der i kke er
så mange, der synger og når der
heller ikke er så manqe at holde
r"ede

på.

I det følgende omtales nogle af
de almindelige fugle, der begynder at synge allerede i februar, marts måned. I det næste
nummer af SøRAVNEN omtal es de
fugle, der ankommer senere. Jeg
viI udelukkende beskæftige mig
rned de fug1e, du hører i haven,
i parker el I er i skovene omkri ng
6

nye,
når du allerede er fortro'|
ig med en del af fuglene.
Begynd med de lette.
En af de første fugle, der for
al vor begynder at synge, er
MUSVITTEN. Den er både I et oo
svær at kende. Få fuqle har ei
så varieret sang- og Ialdrepertoire. Men på dette tidspunkt
synger den sit karakteristiske
I idt monotone mu-svit mu-svit
mu-svit med tryk på anden stavel se, som i fugl ens navn Gi v
tid, giv tid lyder det fra denne
tidlige forårsbebuder Du hører
musvi tten på 1 ang afstand, og
den optræder
al'l e steder i havei
og i 'l øv- eller blandinqsskov.
Den si ddet fri t fremme oq er I et
at få øje på.
0gså duerhes kurren høres tidI iot oå året. RINGDUENS 5- lcdedei kirrren er I et at skel dne fra
TYRKERDUENS tre-lededet kurren.
En-T0-tre tæl I er Tyrkerduen med
tryk på anden stavelse. En-T0tre, f i r-fem tæl I er Ri ngduen.
Blot du tæl ler efter kan du ikke
tage feil af disse to almindelige duer.
GRøNIRISKEN, denne smukke grøngu'l e fugl synger både, når de!
flyver, og når den si dder På

eller i toppen havens
træer. l.lot ivmønstret er en række
bl øde hurti ge dy-dy-dY-dY-dY
yde, som afbrydes el 1 er afsl uttes med en 1 angtrukken snorken,
som lyden af en vanddråbe på et
hustagene
1

komfur.

I I øbet af februar-marts øver
genopøver B0GFINKEN si n
sang. Sangen er i begynde'l sen
ufuldkommen, men efterhånden
fuldendes den. Inledningen er en
række ensartede og taktfaste
1yde, som efterføl 9es af nogl e
snerrende eller fløjtende lYde.
De' de'de' ka' jeg si' li' så
ti t det ska' vær' , gentager den
gang på gang. Hør sangen på bånd
09 1yt ti I den i naturen. Men
Iær den. Det er Danmarks almindeligste fugl.

el I er

Vi oplever al lesammen noget forskelliqt ved foråret. For mig er
foråreIs komme for al vor- at
nærke, når jeg i sl utn i ngen af
februar e.l I er begYndel sen af
14arts mærker at dagene bl i ver
ia:,tgere og S0LS0RTEN begYnder at
:iy'nge. Selvom smag ikke kan
diskuteres synes jeg, at rngen
af vore hi eml i ge fug 1 e sYnger
siaukkere. En varleret og meget
rnelodisk sang, fYldt med klangfulde motiver. Har man først
I ært den mel odi ske og vari erede
sang at kende, kan man g1æde si g
over den overalt. Det er den
første, der sYnger om morgenen '
oq det er den s i dste, der ti er
oå aftenen. Stå sti I 1 e og nyd
dens sang. Du lærer den hurtigt
ti 1 trods for vari ati onerne og
moti vri gdommen.

gt ture i det ti d1 i ge forår, eller lytter til fuglene,
når de er på vej ti I og fra
arbejde og repeterer fugl ebåndene engang imel lem, har du 1ært
de fl este. Det gi ver et si kkert
grundlag for at fortsætte med de
senere ankommende sanqere i april og maj.

SANGDR0SLEN høres al I erede
i Iøbert af marts-apriI. Den
kraftige og utroligt varierede
sang er karakteri seret ved
strofer oå 3 til 6 evt lidt
flere led. De rene fløit gentages to el I er fl ere gange, Det
er især denne motiv-gentagelse,
der fra begyndelsen gør det ret
let at kende SANGDR0SLEN.
TiI
si dst skal jeg omtal e RØDHALSEN, sel vom det kan være l i dt
svært at få ri9tig fat på det
karakteristiske i dens sang. Men
RøDHALSEN er så al mi ndel i g og
at
synger så smukt og kraftigt,
den uvi I kår1 i 9t pådrager si g
oomærksomhed. Så er det irriterende i kke at kunne genkende
den. Sangen fast mot i v, men
består af en række k1 angful de
f1 øjtetoner,
som afbrydes af
meget
toner, der mi nder om
'lyden høje
af en korkprop, der gnides
mod en rude. Disse bratte toneski ft mel I em mel odi ske fl øjtetoner og de meget høie lyde i
hurti gt tempo er karakteri sti sk
for RØDHALSENS sang.
Vi skal slutte her. Ikke alle
sangfugle ved hus og have og i
skoven er omtal t. Men qår du

0gså

hyppi

ag med på D0F-turene.

D0F arangerer hver måned flere
ture, hvor der er lejlighed ti1
at 1ære fuglestemmerne og prøve
s i ne færd i gheder, I sær turene
til Jeksen Da1en, Salten Langsø
o9 til Brabrand Sø vil give dig
1 ej I i ghed ti I at suppl ere
di ne

færdi gheder.

Med Totalkorto kan
De holde styr på

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

JYSKE

$5 BANK
os mere u

6

- fra FELTEN
Århus amt er i kke

Al

begYndel

se er svær

og

ægger ud med et
mi numum af observati oner. Vi ser
at mange viI sYnes om
frem til,
ideen og indsende observationer
rubri kken

I

af den mere usædvanl i ge sl ags
for Arhus amt ti1 RaPPortgruPPen
eller notere observationerne På
I isten, der hænger På Sø1Yst.
Næste deadline vil være I. februar 'l987, Man kan også ringe
til undertegnede på 06 92 37 73.
Bi dragene denne gang centrerer sig om Kysing fjord og næs'
samt Hel genæs. Dette vi I forhåbentlig virke son en rød klud
overfoi dem, der ser På fugle i
amtets øvri ge regi oner, så denne
rubrik næste gang modtager nYt
fra en større de I af amtet .
0bsene stammer foruden l i sten På
Sølyst fra 0le GYllingJørgensen,
Lars Borup, Jørgen TerP Laursen
Fuqlestatior.
oo
- Vorsø
Sorthal såt 1 appedtYkker 1 5
Kys i ng fj ord 30 .03. er mange,
men Ljlle iappedykker 30 og
Sorthalset lappedYkker 2 i KYsing Fiord 28.09 er mere norDet samme er Gråstrubet
mal t.
lappedykker 1 Kysing i'læs 26.10,
4 Suler Kysing Næs 04.10. var
kun en brøkdel af de 4?, som
blev set samme sted 05.'l0. (der
stod toogfyrre ) .
Pi besvane har overrasket med
4 Kysing Fjord 05.10' 5l ved
Moesgård J8.10 og 7 NV KYsing
Syv Gu I næbbede
Fjord 26 . I 0.
svaner f løj l0l5 min. senere NV
over Adsl ev, der 1 i gger ca I 5
km. mod NV. Var det mon....
Gåsetræk gav gåsehud, da 56 sås
ved Helgenæs lB.l0. Der er set
Kortnæbbet gås 2 Kys i ng Fjord
24,09, mens der sammesteds har
rastet I ul t. okt. Bl i sgås 2 ad
på Alrøs Eghoved 13.10 er også
en godbid. Pibeand 1.600 Kysing
F jord 10.10.

I i gefrem

kendt for noget stort rovfugletræk i efteråret. Derfor var en
sej Rød gl ente i ndtræk KYsi ng
næs en kærkommen gæst 28.09. Fra

sted Fiskeørn 2 indtr.
.08. Duehøg rastende ved KYsing Fjord medio oktober blev
også understreget i notesbøgerne. Dværgfalk er set flere steder. I rst. V for Hørning fra
medi o september ti 1 pri mo oktober, I S. Foldby 05.10. 3 trk.
Hel genæs I 8. I 0 sammen rned ?530
Spurvehøge og 3 Fje l dvåger. 0g
så var vi 1 i ge ved at gl emme
Lærkefalk I Kysing Fjord 05.10,
men den var jo unægtelig lidt
sen. Hel t afskrevet er den døde
Kongeørn, som drev i I and på
Samsø ultimo oktober.
Vandrikse 3 juv. Kysing fjord
har g i vet en del røre i andedammen ul t. aug. pri mo september.
Der er vi st endnu nogl e, der
mener at have set Pl ettede
rørvagtler. Store Hieileflokke:2.00&3.000 Kysing fjord,
ultimo oktober og 10.500 på A1rø
II.'l0. Krumnæbbet ryle 1 Kysing
næs 14.09 kan ikke være efterårets eneste? Enkeltbekkasin
2,10.10 og 1, 26.10 samt Tredækker l, 05.'l0 kunne findes i
Kysi ng fjord, og sammesteds rastede Stor kobbersneppe fra medi o
oktober til 26.,l0 ( og måske
længere endnu), hvilket er en
meget sen obs. Andre sene derfra
er Sortklire 1 og Hvidklire I,
26.10.
Fra det salte vand oåkalder
Mel lemkjove 1 juv. 1B. l0 Kvsing
næs sig sær1ig opmærksomhed. Fra
dette sted er desuden
set Alm.
kjove 1 og Ride .l2, 04.,l0 og
Dværgmåge I I K 24.09 og ikke
mindre end B ad og 1 iK 23.10.
Fra amtets grænse1 and Søkonge
og Lunde I skudt
ultimo
,l3.'l0 f oktober
ra Vorsø.
På Sølyst forstyrres D0F's
møder af Natugle, mens lulursej1er
l, 29.'l0 på Vorsø er ultrasen.
samme
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Lading Sø

Sporene røber. . .
tlår man står og skuer ud over et snedækket landskab,
der på mange rnåder godt kunne ligne
et motiv
fra
et
julekort,
kan det
godt
være svært
at
forstå,
at
stiuationen
for naturen,
og dens vilde
dyre-,
fugleog planteliv,
er så alvorlj.g,
som det rent
faktisk
er tilfæIdet.
l{ange mennesker
er
måske nok meget
ti-Ibøjelig
tiI
at se bort
dj.sse nange og ofte
fra
uoverskuelige
miljøspørgsmå1,
der
i
en
uendelighed
dominerer
letteste
avisforsiderne,
radio
og tv.
Det
synes
for
de fleste
nennesker
være,
at
lade
at
I'eksperterneil
po]itikere
og de mange I'miljøansvarligeI
alene ordne miljøproblemerne,
i det omfang de nu har
på
vilje
til
det,
og med den hurtighed,
som aldrj.g
noget tidspunkt
har været særl"igt
kendetegnende
for
den mj.ljøindsats,
der i dag mere end nogensinde
er
akut påkrævet. I\ledens de påståede ansvarlige
f or uv j.s
hvilken
gang
afventer
nogle
undersøgeLsesrapporter
om omfanget af naturødelæggelserne
i det danske land,
vil den resterende del af befolkningen
højst sandsynligt
med påtaget sindsro nyde de tilbageværende
vi,nterklædte
naturområder.
Det er så hyggeligt,
og så er det jo
også det Ietteste!
vintervejr
Det kolde
får
hurtigt
de sidste
I
alger
Ladj.ng Sø tj.1 at synke til
bunds, og så skal der ikke
lang tids
frostvejr
til,
før søen begynder at fryse
til..
I takt herned tvinges
de sidste
vandfugle
]angsomt
ned sikkert
hen nod søens afIøb,
Borum t{øllebæk,
der
kun yderst
sjæIdent
fryser
til.
I
reglen
forbliver
nogle
f :a gråænder
vinteren
over
langs . I'løllebækken,
der vi.a Arhus A har forbindelse
med Brabrand Sø.
Vinteren er ikke blot en kold, men for dyrene og fuglene
også en hård tid,
hvi lket sporene i sneen røber.
Langs
et snedækket markskel har en lille
flok
af de j. dag
ret sjældne Agerhøns forsøgt
at finde lidt
føde. Noget
smuller
under nogle tidsler
tj.lkendegiver,
at der er
Stillits
i området. Også ræven må nu arbejde for føden.
Dens snespor røber dens omkringsøgen efter
føde. Enkelte
steder afbrydes sporet af huller
i sneen, hvor ræven
rrkattehop"
tned
har forsøgt
åt fange en mus under sneen.
'lo

På et tidspunkt
svinger
revesporet
væk fra
søen og
op nod dens nærneste gåid, på hvis nødding der måske....
Det er i dag ikke }ængere ualmlndeligt
at se og hører
i
de nærneste
Ravn ved Lading Sø.
0m de yngler
men i
skoveonråder
søen, vides
endnu ikke,
omkring
nodsatfald
om tid.
er det vel kun btot
et spørgsmål
på flere l-okaliteter
I omegnen.
Arten yngler i altfald
ses ofte
På hegnspæle, j, trætoppene eller
overflyvende
I,iusvåge og jævnligt
enkelte
FjeIdvåge.
De til
tider
sant småflokke
ret store flokke
af Sjagger/Vlndrosler
af forskellige
mejser, Iokker Spurvehøg ti1,
soni jævnIi.gt
i
langs skovkanten
ses jagende
og småbevoksnj,ngerne
j,dyl
onrådet.
At ikke
aIt
er futter
vj.dner
fund af
ned- og anskudte
rovfugle
on ! På den anden sj.de er
jagerne6 ynkværdige forhol"d ti1 naturen ikke ukendt.
tit
cg
overstiger
Jægernes økonomj.ske iagtinteresser
Hvor l.ænge endnu skal.
ofte hans økologi.ske forståelse.
non rovfugLene udsættes for denne meningsløse forføIgelse'
disse
stopper
alle
naturens
venner en gang for
før
såve1
af
hyppige
nedslagtninger
alt
for
desværre
som s jældne rovfug,le'l
alrnindelige,
virker
sølokalitet
af den vinterklædte
Fra østsiden
grad mere skæmmende Lading by
i sti.gende
den ellers
d5r
snedækket.
snuk
son den ligger
næsten idylisk
'
ikke
næsten
formår
fra
Århus-Vlborgveien
Bilstøjen
Ikke endrlu i altfald I l',en
dette indtryk.
at forstyrre
den dag kommer måske , hvor man omlægg,er landevei en
ned langs bredden af søen. Den påtænkte vejomlægning
tred
i en årrække, og i forbindelse
har været planlagt
blevet
af veien er der naturligvis
den nye linieføring
landbrugsiord '
den værdifulde
hensyn til
taget udstrakt
af hvilken grund nan lader veionlægni-ngen ske pi naturens
nynoigheciernes
fra
frerngangsnråde
Ilenne
bekostning.
sice er mere end velk.endt ! Kun de økonomiske forhoLo
af vejprojektet.
igangsættelsen
kunne forhindre
har hldti]
af
ciel
den naturinteresserede
da kan
Ivien indtil
o!, roerl
nyde freoen
i endnu nogen tid
befolkningen
ved søen, oE, det er jo også det letteste !
spildevandsanl-æ1;get.
I',e1lem Lading by og søen f.igger
?!.a.
Rensningsanlæg vil- nemJ.j.g være så meget sagt.
af hensyn t1l Brabrand Sø er en udbygning af an1æpget
idet
nærinå,ssa1te
neget påkrævet,
med et kemisk trin
som Erabrand
såvel vandløbene
fra spildevandet
belaster
helst ' hoppe over ,
vi! man son sædvanligt
Sø. Politisk
måneders
l',en måske de sidste
hvor gærdet er laves.
omtale. af de omfattende og stadig nere udbredte tilfæ1ce
landet,
i havorrråderne onkring
af fiskedød
og iltsvind
kan
afstedkonne,
bedste niljølovgivnine,
med verdens
vi-l stil.le
krav on en gennemgribenCe
at man i befolkning
d€t er det letteste,
Ikke fordi
beskyttetse
af niljøet.
Iangt on 1ænge har erkendet'
men nåske fordi befolkningen
Vi merrnesker har det nu engang
at det er livsnødvendigt!
så pokkers
fornuftige
bliver
sådan, at vi
, når blot
mange Iig pL bordet ! En form
vi har fået til-strækkelig
at
sig
der i Iængderr kan vise
for betinget
fornuft,
være dødsensfarlig
!

{t

En periode rned tøvejr
kån få isen til
at bryde op for
en tld.
De isfrie
vandområder tiltrækker
anart
en de1
vandfugle,
fortrj.nsvis
ænder og fra tid til
anden måske
en flok
Canadagæs. En Fiskehejres
på
stadige
forsøg
j.6flade,
at holde balancen på en liIte
omkringdrivende
kan holde ens opmærksomhed fanget
længe. Den opgiver
dog tj.lsidst
og fLyver
ind tiI
bredden.
Vedvarende
rygter tilkendegiver,
at der er set en Havørn i området.
Timers eftersøgning
forbliver
dog uden resultat.
Hvem
der blot var på pletten
i rette
tid og sted. l'Ien det
er jo nu en gang de v11kår,
vi
fugleinteresserede
må
affinde os ned.. I morgen er du nåske selv d6n heldige,
der får en perle af en fugleoplevelse,
aon man sent
vi I glemne. hvem ved mon, hvad dagen i morgen har at
byde på
sådan i det hele taget!

Bjørn Holmskjold
Skyttehuset
Skivholne Skov

Stlners
Billedse-rvice
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JAGTSTART PA ENRBRAND Sø

DOF stantede i jagt*sonen 1985 et projekt med skudtalling på udvalget fuglelokåliteter (DoFT t-2, 86). Pnojektet
har siden givet stof til en haftig debat
mellem jægcre og ornitologer (se FUGLE
4/861-, men har også givet stof
til eftertanke (Dansk Jagt 10/85).

Skudintentiteten med skuddene grupperet i intervaller på l5 min., er opstillet i tabellen. som det fremgån, blev
der på | 3/4 time affyret 376 skud o9
derved spnedt ca. 11 kg bly i Brabrand
5ø.

/red.
Pnojektet blev startet fordi Vi ldtforforvaltningen tilsyneladende ikke han
ønsket at undersøge jagttrykket ved
vore kyster.
0a antallet af affynede skud dels må
anses for at væne et brugbart mål for
jagtintensiteten, dels er rimeligt lette
at tælle, er denne metode vål9t til
OOF's undersøgelse.

blev benyttet ved en optælling ved Bnabrand 5ø, da jagten gik
ind den I . september 86. Tæl I ingen
blev gennemført på baggrund af flere
opfordringer fra beboere i området. De
synes, at jagten i området har
et omfang, som ligger på grænsen af
det acceptable.

Samme metode

Tallingen blev gennemført om morgenen
i tidsnummet kl. 5.25 til 7.10.
Vejrforholdene var dårll9e (en ornits
vurdening) med vestlig blæst, let negn
og lavthangende skyer, der gjorde morgenen mork og kold.

{5

SURT OPSTØD

4. november afhol dt D0F si t
første møde i de nye I okal er på
naturcenter "Søl yst " . Foredragshol der var Jens Ki rkeby, der
gennem si t store arbejde for
foreni ngen er kendt af mange
bl . a. som en god foredragshol der. 0gså den 4. november holdt
han et g1imrende foredrag. Denne
aften var emnet "Søhøj l andet s
Den

fug1e".
B1

ot synd,
at der kun var 4
.l

-

f i re - af okal af del ingens ca.825
medlemmer, der havde gidet ulejl ige sig ud ti 1 "Sølyst" denne

t irsdag af ten.

Godt nok havde der været ca.
50 fremmødte - bestyrel sesmedl emmer med koner og bønn inclusive
- ti I I okal afdel i ngens recept i on
på "Sølyst" den 4. oktober, men
at fl ere end
man skul 1 e da tro,
4 af de resterende ca.800 medat
I emmer var nysgerri ge efter
se de nye I okal er den 4. IoV€llr-

pr. brev eller telefon - fremfor
blot at blive væk fra arrangementerne - udebl i vel se kan jo
mange andre ti ng,
skyl des
f'| .eks. konkurrence fra TV, mangende tid, stress m.m.
For de, der evt, skulle have
lyst og tid til at komme til
IokaIafdeIing1ens "juIemøde" den
9. december på "Sølyst " , hvor
der bl i ver serveret g1 øgg og
1ysbi1leder, kan vi oplyse, at
man kan tage linie l7 fra Banegårdsplads kl. 18.46 og stå af
ved det første stoppested på
Brabrands Skovvej (Gjellerupskolen) kl. ca. 19.00. Herfra er
der godt 5 mi nutters gang ad
oplyst vej til.
"Sø1yst", hvor
der vi I være et bestyrel sesmedlem fra kl. |9.00, så man kan
komme i ly og f,eks. benytte
lokalafdelingens bibl iotek el ler
se evt. udsti I I ingeli naturcentret eller tage for sig af de

Der har ved flere andre tilde gennem de senere år været
utroligt få til lokalafdelingens
møder, og flere ekskursioner er
blevet aflyst p.g.a. for få
t i l mel di nger. Hv i s denne tendens
fortsætter til vinter, tror jeg,
man kan se frem ti I, at en række
bestyrel sesmedl emmer vi l trække
sig ud af bestyrel sesarbejdet i
ut i de ti I næste general forsamlrng, fordi de.t ikke er sliddet
værd at yde et seriøst og engageret arbejde for foreni ngen,
n år
der i kke er større t'i I sl utni ng ti 1 arrangementer el I er
større respons på opråb, efterlysning af oplysninger o.l., end
t i I fæl det er.
Hvi s man er ut i I freds med
lokalafdelingens aktiviteter, er
det mere konstrukti vt at I ade
I okal bestyrel sen det vi de enten
fæ1

udlagte naturfoldere.

Torben Bøqeskov.

rt
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LOKALRAFPORTEN
Skemaet, der bringes på omstående side,
er til brug for bidragsydere tiI Lokalrapporten for Arhus Amt.
Vi beder om, at man vil anvende skemaet allerede ved den kommende indrapportering ErI
Eerrng
til u6
86-rapporten, hvor deadline
er 2O/I - 87.
mfs r$po;fgruppen modtager hovedparten
af bidragene i skenaform, vil det være
en stor tidsbesparelse for arbejdet med
rapporten.
Det er vort håb, at mange er i stand tiI
at kopiere det antal skemaer. man har
brug for ved indrapporteringen. Skemaet
har A5-format, der er deL halve af et
normalark, 44. Man kan altså kopiere 2
skemaer ad gangen og dele på midten.
Nødvendige skemaer kan altid rekvireres
på SøIyst eller ved henvendelse til oruo-

pen.

EigiI

Thomassen/

Flemming Lundberg.
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(henv. Lars Borup, medl. af best./rapportgruppen).
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Tillæo tiI

Iokalrapportens side I2
I den i oktober udsendte Iokalrapport for 19g5, er der
sket den Fej1, at arten Sule (Morus bassanus),'0""u*"."
ikke er medtaget.
Vi vil derfor rette.op på denne fejltagelse ved at bringe
de indrapporterede data her i Sørainen.Samtidig nåUer vi,
at denne behandling.vil-virke
spændende
og at den-vil få endnu flere observatøreroqtilopfisning;"i;;
at indsende
deres Fugleiagttaqelser fra århus amt.
Husk oqså at J.okalrapporten for l9g5 kan købes for kr. 4O,9S at-der stadig er enkelte eksemplarer tilbage fra de
f oreqående år.
FøIg fuglelivet i Arhus amt.
Læs lokalrapporten
f . Iokalrapportgruppen,
Flemming Lundberg

SuIe (Morus assanus)
Meget sjæIden forårstræk9æst (april),

årstrækgæst (pr. sept. - ult.

og fåtallig

okt. ).

efter-

Arten er i år kun truffet på de to vigtigste og mest besøgte træklokaliteter i amtet, hvad havfugle angår.
AlIe obs. nævnes.
Kysing Næs: 9/9 I N (HLL), tO/9 I (LPJ), 12/LO 26 N (LB)
os2I/Io2N(BHJ).
Fornæsz 6/4 I S (GF) o9 8/9 f N (RD).
Det usædvanlig store træktaI fra Kysing næs d. I2.I0
skyldes formodentlig en kraftig vestenstorm, som kort
forinden havde passeret over os. Ved sådanne Iejligheder
er det ikke unormalt at der observares flere storm- oo
alkefugle end normalt i indre danske farvande. Dette
skyldes at vinden presser fuglene ind på den "forkerte,l
side af Jylland. En deI af fuglene fortsætter så ned
gennem Kattegat og må så senere søge tilbage (N)-.
Skemaet viser 5 års totaltal

Ar
I98I
Forår0800I
Efterår
t

for Sule i Arhus Amt.

1982 1983 1984
15

40

D

1985

)6

0BS= Husk i din lokalrapport for I985 side 12.
at henvise til dette nr. af Søravnen.
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Rovf ugletrækket

L"

over Anholt

l^

Fra marts ti I maj passerer
ti tusi nder af rovfuql e Danmark
på deres vej til yn6lepladserne
højere mod nord, Der foregår et
meget stort træk på I angs gennem
Jyl 1 and, hv i I ket man i sær kan
i agttage på Skagen og på Fornæs.
Det skyl des, at rovfugl ene l i gesom andre I andfugl e hel st vi I
f lyve over hav på så korte stræk
ninge:^ som muligt, og de koncenirara<
dorfnr
nå do <lodar
hrrnr
de skal trække ud over vand.
Afhængi g af vejr og vi nd kan der
opkoncentreres store mængder
rovfugle i baglandet ved udtræks
stederne. At speci ei t de store
rovfugl e vægrer si g ved at trække ud over hav sky I des, at de er
svævetrækkere. Deres trækteknik
er
baseret på opadgående
I uftstrømme, ved hjæ1 p af hvi I ke
de kan komme op i store højder,
hvorfra de så lader sig g1 ide
nedefter i .rækretni ngen mod
næste termi ske opv i nd. Da der
jkke er nogen termik over havet,
h an de udformet et
trækmønster,
; om fører dem over I and s å ænge
som muligt, og som samtidig
;i'r:i' dem så koi^te havpassager

\

v

tq

Y{{}
q/l}

inu

li

\"

SJ

givet os nogen fingerpeg. Vi har
i Iøbet af de 4 forårsoerioder
set I I rovfug'l earter, med våger
og spurvehøge son domi nerende
arter. Af andre rovfuql e kan
nævnes Tårnfa1 k, Dværgfal k, Lærkefal k, Duehø9, Rørhø9, Kænhøg

oq Fi skeørn.

1

sorrt

/\

Men vi vi1 meget gerne have
flere oplysninger, sd har du
været på Anhol t i din ferie,
eller sioder du ind e med oplysninger, sa send dem t iI os.
Send venligst dine ranr <f rori nger ti 1 :
J11C0B SALV IG
lordbrovej 20

gt.

i forbi ndel se med udtrækket
ra irrlnæs tager mange rovfug l e
over Anhol t, som udgør en I andbro p.', ejen mod Sveri ge, Her
har f u.: ,ene mul i ghed f oi at
skrue op a ny, eller evt. blive
øen,
I de er bjevet
':å
,:verrasket larlr,:- ve.ir.
Hvert år er v.
'ok Arhusornithologer, der'.
a Anholt i
forbindelse med rrlor-,ærknino af
småfugle. Her har vi
,"erl ar
li ngmærke også kunnet r'e!lt,:irere
rovfugl etræ[ket. Vi har opro ] Ct
os på Anholt l4 dage hvert frrår
gennem de si dste 4 år. Peri oder
på l4 dage er for lidt tiI at
g i ve et overb l i k over trækket
over Anhol t, men har al I i qevel
i

9200 Arhus

{9

N.

SIDEN SIDST

- om naturforvaltning

NOR9MINDE (KYSING) FJORD

Arhus amt har efter pres fra
afholdt et møde om Norsminde
Fjord den 4.1l. d.å. På mødet,
hvor der deltog repræsentanter
fra amt, kommuner, lodsejere og
interesseorganisationer, blev
probl emerne med den ri nge
fjorden
vandudskiftning i
di skuteret.
De grønne foren i nger er af
den opfattel se, at s I usen ved
fiernes.
Norsmi nde Havn skal
Herved vil vandudskiftningen i
og
blive
større
fjorden
vandkval i teten dermed bedre.
Desuden vi I engområderne rundt
om fjorden og 1 angs 0dder A
i
oversvømmet
bl i ve
vi I
hv iI ket
vinterhalvåret,
bedre
i
resultere
livsbetingelser for bl.a. anoeog vadefugle.
Foreni ngerne ser desuden
meget gerne, at den nu afvandede
Kysi ng Fjord bl i ver sat under
vand igen.
Di sse ønsker del es ti 1 synel adende i kke af områderls I andmænd
eller af lystsejlerne i Norsmin-

DN

amtsfredsningskontoret fået stoppet denne opfyl dni ng og _ krævet
jorden fjernet inden nYtår.
I øvri gt mente Hi nneruP kommune i kke at have gjort noget

galt!

KORTBøLGESENDER

Den tværmi ni steri el I e arbejdsgruppe, der er nedsat til
at kulegrave Problemerne med
placering af en nY kortbølgesender i Danmark, har fundet ud af,
at en ny sendeli kke behøver at
være så stor som ski tseret i
pl anerne for en Pl aceri ng På
Gyl l ing Næs.
De mi ndre di mensi oner betYder
at kravene ti 1 P1 aceri ngen i kke'
er så store, hvorved flere alter'
nati ve p1 aceri ngsmul i gheder kan
Bl.a. skulle
komme på tale.
Buksør 0dde i gen være i søge.lYset.
TV 2-SENDER I TINNING SKOV?
I si dste nummer omtal te v i ,
at den nye TV 2-sendestati on
skul I e pl aceres nær Lyngå ved
Hadsten. Denne pl aceri ng'i har
idI andbr ugsor gani sat i oner ne
lertid protesteret imod og krævet, at senderen p1 aceres i et
skovområde. Bl i kket er derfor
fa l det på Ti nni ng Skov mel I em

de havn.

DAMSERO

MOSE

Et fugt i gt eng- og moseområde
'i udkanten af Damsbro Mose, som
er omfattet af naturfredsni ngsl ovens paragraf 43 er her i
efteråret blevet ødelagt totalt
af gravearbejder i forbindelse
med anIæg af en ny ringvej ved
Søf ten.
An1ægsarbejdet er igangsat af
Hi nneruo kommune i nden en I okal plan for området, herunder ringvejen, er endel i g vedtaget, og
i nden en paragraf 43 ti I I adel se
er i ndhentet. Dette er io i si g
sel v ul ovl i gt - men i kke nok med
det, Den jord, der blev fjernet
fra engen under anlægsarbejdet,
blev blot fordelt ud over andre
og mere værdi ful de del e af Damsbro mose.
Efter henvendel se fra D0F har

m

Hinnerup og Fri jsenborg.
D0F fi nder det hel t uacceptahv i s senderen p1 aceres i
bel t,
et løvsskovsområde og ser helst,
at senderen af hensyn ti I de
rekreative og biologi ske interesser p1 aceres på åben mark.

20

udløb

af have meddelt Hammel
at der var i ndkommet en
VANDINDVINDING I MøRKE KÆR
Både fredn i ngsstyrel sen og
nri l jøstyrel sen har nu meddel t,
at der ikke kan gives Rosenholm
Hovedgård yder'l i gere ti I I adel se
ti I i ndvi ndi ng af overfl adevand
f ra l"lørke Mosesø ti I markvandi ng.
Denne afgørelse ser ud til at
kunne s i kre vandstanden oo vandkval i teten i Mørke Kær, der i
forvejen var påvi rket af, at
Rosenholm Bæk var ført udenom

NORDENS VENEDIG

Arhus amt har i medfør af
naturfredningslovens paragraf 43
gr ver Dygherrerne bag projekt
Nordens Vened ig t.i l l adel se -ti I
at etablere en saltvandssø ved
øer samt en kanal med sluse fra
søen og ud i Ebeltoft vig.
D0F, øBF, DN, Feltbotanisk
Klub og Fri luftsrådet har anket

kommune,
k I age.

iilladelsen, idet den indebærer
ødelæggel se af et større område
med en meget spændende f1 ora og
fauna. Desuden er de vilkår,
ti I I adel sen er gi vet på, i kke
ti I strækkel i ge i.i 1 at si kre, at
de omgi vende ferske vådområder
i kke enten drænes el ler ødelæoges af udsivende saltvand, når
sal tvandssøen er etabl eret
I øvrigt har bygherrerne
forsøgt at få di spensat i on ti I
at starte an1ægsarbejderne, inden en paragraf 43 sag har
kunnet gennemføres ved normal
sagsbehandl inq.
(Hvad almennytti gt er der i
øvrigt ved en ferieby, der umiddel bart kræver, at man hel st
skal kunne sejle til den i eget
I ystfartøj,
som så kan I i gge
fortøjet nedenfor den feri
e1 ej1 i ghed, man kan bo i ti 'l skyhø je
pri ser, mens køjerne i båden
står tomme, og man i kke kan
komme uoenfor en dør D. q. a.
millioner af myg og en uudiroide1 i g stank af rådden tang??? )
NÆSE TIL HAMMEL KOMMUNE
Hammel kommune har modtaqet
en al vorl i g næse fra fr6ani ngsstyrel sen for at have startet an1ægsarbejdet ti I et sandf.i l ter
ved Rø9en umiddelbart
efter den 4-ugers kl agefri st for
indsigelse mod den for arbejdet
nødvendi ge paragraf 43 ti 1 I adel se var udløbet.
Kommunen har således startet
projektet uden at være k I ar
over, om der var indkommet klager, hvis behandling i så fald
skul 1 e afventes.
Arhus amt har dog i samme
forbi ndel se modtaget ån næse for
først 3 uger efter klagefristens

kæret.

Fredningsudvalget.

&AftDERBs6.
SORTSPÆTTEN

I DET MIDTJYDSKE HøJLAND
Bo Ryge Sørensen har s i den l 982
ved hjæl p af ri ngmærkni ng, fu1 gt
Jyllands eneste ynglende Sortspættepopulat.ions etabler ing og
udbredel se i der mi dtjydske

Søhøj I ands skovområder.

Foredrag med lysbi I'l eoe'.

I RANDERS
l/.TeDrt/ar
t96/
.l9.00
kl.
ca.21.30

KULTURHUSET
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dig til mig. Da behandr'rn9en er ret omfattende er det
vi gti gt, at jeg får di t matehurti gt som mul i gt og
fj.a]g__så
ALLERSENEST l5.januar 19871
Det forventes, at al le der
bidrager med oplysninger om
fuglel i vet ved Biabrand-Sø vi I
kunne modtage et fri eksemplar
af rapporten i sommeren/eftåråret I 987.
Allan Janniche
Max Ml Iers Gade 5, Z.
henvende

BRABRAND Sø
- status og endnu en opfordri ng !
,.!eg har tidl igere beskrevet
min indsaml ing af oplysninger om
fuglelivet i og ved Brabrand Sø
og gi vet eksempl er på behandl i ngen af materi al et, bl . a. i
Søravnen l984/3 side 7 - 18. Da
den endel i ge bearbe'idni ng nu er
indledt og forventes afsluttet i
marts I 987, skal arbeidet kort
omtal

8000 Arhus

es endnu en gang.

Det i ndsaml ede materi al e omfatter nu iagttagelser fra foreI øbi g 3534 besøgsdage ved Brabrand Sø i årene 1960 - 1985.
0plysni ngerne fordel er si g på
220 fug I earter, hvoraf me I I em 58
og 73 arrer yngler årligt.
Al le c;;lysningerne samles i
'i;,:iportforir,
som vi I omf atte:
- 5earbejdni ng af eksi sterende
(ynglefugleoptællinger,
data
optæ1 l i nger af rastende fugl e,
ringmærkningsoplysninger og
jagtstati stikker) for hver enkel t fugl eart,
- bearbejdni ng af materi al et af
hensyn ti I en fremti di g vurdering af et eventuelt sørestaureri ngsprojekts betydn i ng for
fugl el i vet,
- erfari nger fra udl andet vedrørende gravearbejders påvi rkningl af fuglene,
- uciar"be jde I se af hvi I ke hensyn,
der i restaureri ngspl anen bør
tages for at mi ndske forstyrrel serne af fugl ene,
- vurdering af søkogleakspoldernes og sand- og mudderbankernes
betydni ng for' fugl ene.
For at de orn i tol ogi ske
oplysninger skal kunne blive så
omfangsri ge og præc i se som
mu1 i gt,
håber jeg, at også DU
viI indsende dine iagttagelser
fra Brabrand Sø.
I ndsendel sen kan ske på trykte skemaer, som du kan få ved at

C.

ETTELSER

Redakti onen er bl evet gjort
bekendt med, at der i art i k l en
om Hættemågen i nr. 3, er et Par
ikke helt uvæsentlige feil.
I tredi esi dstse I i ni e i
første afsnit står "... måske
ndda 34 Hættemåger". Der skal
stå"...3 - 4 Hættemåger".
afsntt
I anden spalte,
spalte, andet afsnit
-5r skrevet "en anden Hættemåge
l å oå vandet 45 m. fra reden".
er skal stå: "en anden Hætteåge lå på vandet 4 - 5 m.fr
reden " .

Vi beklager fejlen.
a-a--

orfatteren gl emt !
I artiklen on Kolindsund i
r.3 er forfatterens navn desvær
e i kke nævnt. Det er ALLAN
RANDSEN, der har skrevet de
l Se Or

L?.

fasanorgie eller sultedød

Denne udsætni ng er bl evet
aktuel som føl ge af det store
behov for "noget" at nedskyde.
N0G!E - med tryk på nogl e - af
nutidens jægere skyder- flere
tasaner end den naturl iqe bestand kan kl are, hvorf or' d.i sse
Jægere af eget i ni ti ati v er
Degyndt at udsætte fugle. Det
kan vi som ornitologer Iun være
gl ade for. Fasanerne pF, som
yndet jagtbytte, automati sk si kret mod udrydde 1 se .
, Tin bekymring for ,'plagen',
sKy I oes den enorme mængde føde
alle disse fasaner sætter til
livs, indti I de nedplaffes. Biotopens andre overvintrende fugle
skal jo leve og overleve i ået
sarrriile ef terhånden f ødef atti qe
område. Al t spi se l i gt er fortål
ret af de unaturl i gt store mæng_
der fasaner i I øuåt af efteråder b l ev i ntet grønt
l9!.. "09 på
tilbage
træerne ellei oå
markens urter,,
Resultatet synes lysende
.K l art,
de overvi ntrende fug e i
biotopen må lide sultedødei l eller emigrere ti I et ikke
belastet område. Vinterfodringså
fra fodertrug_ er en mul i i
| øsnt ng på probl emet, men er ei
god_ jagtsæson med mange nedl aqte
fugle mere værd end ån sund "og
I evedygti g
fugl ebestand i ei
tøderi gt område?

Af Erik Træhoit Frederiksen
"Da rlon fasanerne, oq de sloo
si g ,,sd i hel e natu16mrådet i
uhyre mængder, aldrig før havde
qe. været så mange fasaner. 0q
de skjulte hele jordens overl
f1ade, så jorden blev sort af
dem, og de opåd alt, hvad der
voksede i området, og der bl ev
rntet grønt tilbage på træerne
et ter på markens urter,,.
0mtrent så l edes beskri ves den
ottende p1 age i Anden Mosebog.
uog er græshopperne udsk i ftåt
mgd fasaner i denne ',udgave,, af
plagen. Det har den begrindelse,
at fasanfl okkene ofte i dennå
(okt.,nov.,dec.) kan tæl1e
!!d
t tere.hundrede fugle. Baggrunden
ror de store populationer rundt
omkri ng i I andet er udsætni nq af
opdrættede fugle især op -t.i l
Jagtsæsonens begyndel se. (Sæso_
nen gik ind henholdsvis d.l.ok_
tober for fasanhane og d.Zl.ok_
tober for fasanhøne).
Inspirationen ti l artiklen
iqS en ti dt.i g morgen, da jeg
Ill
grk .ude j en ti lgroet mose. på
mr ndre end en hal v time havde
Jeg passeret mere end 300 fasa_
flyvende andre ren_
ler, nogle
j me I I em benene på
dende
m.i q.
Fasanerne var tydeligvis ,Jråi
ned . henbtik på nedskydn.ing j
løbet af jaqtsæsonen.

i

ZS
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LOKALITETSREGISTRERING
Det var g1æde1 igt at l5 Personer samt 0stiYsk B i o1 ogi sk
Foreni ng v i ste i nteresse for
IokaIitetsregistreringen i I986.
Det blev et meget fint år, hvor
vi fik optalt Ynglefug'lene På 35
fugl el okal i teter sPredt over amtet med undtagelse af den sYdI i oe del samt øerne. HovedParten
af-de optal te I okal i teter I i gger
dog indenfor to områder; ArhusSi I keborgH i nnerupområdet og
området, (se figuren). Medarbeiderne takkes for et godt stYkke
feltarbejde, som forhåbentlig
fortsættes med nye tæl 1 i nger i
I On7

Allerede nu skal vi til at
planlægge det kommende års
itSeZ)-årbejde, så interesserede
bør allerede nu henvende sig til
lokalitetsregisteret og oPlYse
om, hv i I ke områder man vi I tæl I e
op på i I 987. Den 3. februar
I 987 afhol des der et møde om
lokalitetsregistreringen i D0F's
lokaler på Sølyst. Her vi1 nogle
af de indsamlede resultater
blive oræsenteret, bl.a. i form
af en gennemgang af amtets bedste l0 iuglelokaliteter' Der viI
også blive givet en orientering
om reg i streri ngens formål og
betydni ng samt en gennemgang af
optæl lingsmetoder for Ynglende
og rastende fugle.

kom og v€Br med

Bearbejdn i ng af de 49 bedst
undersøgte I okal i teter i ndl edes
[u, og di sse forventes kl ar
'i nden I
apri l 1987. I f orbi ndel se med behandl i ngen af materialet, ville det være af betydning, hvis en eller flere personer kunne t i I byde deres hjæl p
med renskri vni ngen af I okal i tets
bl adene ti I ri ngordnersystemet.
Al I e henvendel ser bedes rettet ti l:
Lokal i tetsregi steret
D0F-Arhus amt
Sølyst, Gjellerupvej 111,

8220 Brabrand.

Allan

Janniche

I

V-

J

Figur 1. Oversigtskort over op-

talte fuglelokaliteter i
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7 .
8.
9.

Uobyover

Sø

Råby Otlde

Fussing Sø
Hesselbjerg Skov
RantenrDystrup Søer
Trolalkæ
Snømose

Skaføgård Sø
Dagstrup llose

10. ilørke fæ

11t Sawølle Skov
12. Lisbjerg-trlge Skov
13. fasted-ceding Hose
14. Brab?and Sø
15. Tåstrop Sø
16. Nørreris skov
1,7. Daftsbro Uose

18.

1986.

2oh*

19. tilteådalen ned skove og plantager
21. Hinnerup Skov, ilolringure, flapskov

20. Timj.ng Skov
22. GaLten Sømose og eameLnose
23. Skørrinq Overskov

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

cransle; Åital
sninge
Gudenå

sø

fra Svostrup til Silkeborg

Silkeborg

tJangsø

ørnsø og PøLsø

silkeborg vesterskov

grauball.e Mose
}lose nord for erauballe nose
Lysenose

cannelnose
Nørrenose

l'rederiksdal

Rønbæksøen

4'

Hede

! EN GRASPURVEREDE.
Af Eri k Træhol t Frederi ksen.
"Nej, se der er en forl adt
gråspurverede. Den ser ud ti I at
have været brugt for'kun få år
tilbage. Tænk, hvis der stadig
er er levedygtig gråspurvebestand her i området. Måske kan vi
få dem ti I at yngl e i gen. Har I
set nog l e gråspurve? "
Sådan kunne man foresti I I e
si g
fremti dens orni to1 oger
ud6ryde i begejstrede råb, når
ser en forladt gråspurverede.
-de
"Der er al tså stadi gvæk mul i ghed
for, at der er nogle fugle tilbage. "
Så dyster er situationen heldigvis ikke i dag, hvilket Randersgruppen fik levende bevis
for på deres tur til Sødringholm
søndag morgen d. 12. oktober.
Turen startede i mæl ketæt
(Forsnuden af b'ilen kunne
tåge
'I
ige skimtes, men så var det
også sket ) . l 6 vel oPl agte orn i tologer (ornitopater om man vil)
drog mod Sødri ngholm med udstYret nypudset og kl art. Turen
skulle starte i Sødringholm skov
oo sl utte en hal v km. ude i
SådringhoIm "vadehav".
Da vi i ndvandrede i skoven,
havde tågen heldigvis lettet så
meEet, at trætoppene kunne ses
og derfor også skovens fugl e.
Efter at have set bl . a. Sortmeis€, Fuglekonge, Musvit, TopmejS€, Fasan og Skovskade bl ev
skovturen brat afbrudt af et
vi I dt jagtsel skab, der i grunden
mente, at hvi s i kke vi så at
komme ud af skoven, kunne vi
meget I et ri s i kere at bl i ve
skudt, hvorfor v i i strakt ga1 op
forsvandt ud af skoven.
I rnel I emti den var tågen I ettet og vi gik ud tiI stranden.
Her kom der ri gt i g gang i ki kkerterne, og resultatet blev da
også et stort antal fugleobservati oner. Domi nerende var Strand
hjejle,Alm. hjejle og Ryle. DerNEJ.

SE

foruden så vi Sortand, Gravand,
F i skehejre, Gråand og Hvi nand.
På engen bag ved strandlinien
sås Musvåge, Engpiber og en Hø9,

der efter en stor di skussion
blev defineret som værende en
Bl å kærhøg fremfor den anden
mulighed, nemlig Hedehø9.
Klokken nærmede sig madPakketid og denne blev indtaget i
strålende solskin. Tågen var
gået si g en tur. Efter frokost
blev anledningen ti I dette referats noget sarkastiske indledning observeret. En strandeng,
vi passerede, bel iggende l0 meter fra havet var bl evet oppl øjet o9 sprøitet. Denne opp l øjni ng, syntes V i ,
var det
glade vanvid,. da engen ofte
bliver oversvørnmet med saltvand,
gør den aldeles
hvilket
ufrugtbar. En eventuel opdYrkning er utopi. Resultatet af
oppl øjni ngen er en ødel agt strandeng gennemsyret af sprøjtevæske og der skal fugl ene Jeve !
Si dst på eftermi ddagen Si k
turen hjemad efter en god mættende fuq l etur.
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TURB

NBI Ændning af planlagt sejltur
den 8. mants '1987.
øRNETUR

uet er I FUULL f,/6b annonceret, at
der er planlagt en sejltun på Århus
Bugt med afgang fra Århus Havn.
Disse planen er ændret.
Udgangspunktet bliver i stedet Bønne.up- Strand. Henfna sejles ti I de lavvandede omnåden omkring udløbene fra
Randers og Mariager fjorde, hvor der
vil væne muiighecj for at se store antal
for'skellige ance- 09 vadeiugle. Mec.i
lidt held vil vi også kunne møde gæs,
Turens pnis bliver 130 kn. pe. deltajer,
09 ti lmelding ti I
turledere
ir råkrævet grundet begnænset delte-

20.-22.februar l9B7
Årets første langtur bliver
en week-endtur til de skdnsre
ørnelokaljteter: Vomb, Krankesjn, Svdesjn, Ellestadsjn og

Fy1

Qrenå-Helsingborg bør sovepose og
1 i ggeunderl ag medbri nges. Lørdag
overnatter vi i en hytte, skønt

beiiggende ved Snogeholmsjn.
hvor vi laver varm mad lørdac
aften. :ederne sørger for, ,i
der bl.i ver handl et i nci ti I de: +^
Turen forventes afslutter
søndag den 22. februar ca. kl.

ren.'19 Ett.up

23. 1 5.

54756.

;; -accc Salvig

'f
i lme idi ng sker veo at 'i ndb..tale kr. 30C,00 på girc 5 5l '.
6.], senr:st den 7. januar. 1.,ær,r
venligst roaden "Ørnet:r". i,,,.iakt leoerne .vjs ;" an s:.,
le bii t:l r-aoioirec.
i"ledbri ng (tesuoen / lr'nt
kikkert og torpie;'r'rrg
lørdag (rkke aften) ro ;ønoac
Yderligere opl.vsnrnoer :
evt. be:tiliing
af k;;!;lads
f ærgen tr I 'i ederne:
HENNING ETTRUP O6 I 5 +7 56
JACOB SALVIG O6 'I 6 I2 35

JD,'r, JJf,.

1

/"m.ro1',m'*h

.:

Fr.d4 1G20,13d.9 lGla..mig!rn..fr.rrfr.|.

Stor udvalg

i

i):

naturbøger,

(0rnitologi, biologi, botanik,

). Såvel enkeltopslagstavler.

økologi, etologi
bind

som

edal en,

Udover Hav- og Kongeørne forventer vi at se Fjel d- ':c
Musvåge, Rød Glente, Sortspætte
og måske Li I I e Fl agspætte, B1 i sog Sædgæs, Er søerne i sfri er
der desuden mu1 i ghed for ænder,
skalleslugere og svaner.
Vi mødes ved Naturhi stori sl<
Museum fredag den 20. februar
lll. 20.30. Da vi tager natfærgen

Der er afgang til Bønnerup i privatti I ira Musikhuset den 7/3 kl . 8.00,
rens h iemkomst-^n af hænger af vej.et.
Husk madpakke, drikkevaren, KikKent
Dg varm påklæoning.

i

SKÅNE

Week-enden

'_rerSntal.

,16

TIL

NB! Begrænset deltagerantal

n

FUGLEKALENDEREN
Dec embe

r

Fornæs

Gjerrild
Mariager fjord
Randers fjord
Stubbe

Træk af lommer, FIø.ilsand' Biergand, Havlit'
Alkefugle, FjeIdvåqe, Sortgrå RyIe, Vindrossel, Sjagger , SnesPurv.
Tp. Iappedykker, Knopsvaneflokke, Sanqsvane,
Hvinand, St. skallesluger, Lysb. Knortegås,
Gravand, Blå Kærhø9, FjeIdvå9e.

Troldand, Taffeland, St. SkaIlesIuger, Konqeørn visse år.

sø

Hassensøre

GrønSo"t"na, Hvinand, Ederfugl, Bjergirisk'
irisk, Dompap, Gråsisken, St. Tornskade.

Vejlby Nord

Sangsvane, Musvåge, FjeIdvåge, Blå Kærhø9,
Snespurv.

Erabrand

LI. lappedykker, Sangsvane Taffeland, TroId'
Spurvehø9,
and, Hvinand, St. skallesluger,
Musvåge, Tårnfalk, Vandrikse, Bjergirisk'
Dompap, Grønirisk, Grønsisken, Sjagqer.

Arhus

sø

Havn

L1. Iappedykker , 5karv, Taffeland, Troldand '
St. SkaIIesIuger, Bjergirisk, Grønirisk' Kvæker finke.

Giber å
Marselisborg

NatugIe, Vandster, IsfugI, Bjergvipstjert '
Sumpmejse, Halemejse, Topmejse' Bjergirisk'
Dompap, Grønirisk, Grønsisken, Kvækerfinke.

Kysing fjord

LI. J.appedykker, Knopsvane, Krikand, Pibeand,
Taffeland, TroIdand, Hvinand, LI. Skallesluger, St. skallesluger, Musvåge, Fjeldvå9e,
Alm. ryle, Sjagger, Vindrossel.

Alrø

Sangsvane, Hvinand, Bjergand' St. SkallesluSneger, Blå Kærhøg, Mosehornugle' 5tiIIits,

Horskær

SaIten Iangsø

spurv, LaplandsværIing.

Sangsvane, Taffeland' St. SkaIlesIuger, Musvåge, FjeIdvåge, Duehøg, Havørn nogle år, Is-

fugl, NatugIe, St. Tornskade, Topmejse' Sumpmejse, Halemejse, Bjergirisk, Ll. Korsnæb,
Gråsisken, Dompap, Kvækerfinke.
Januar

Alt efter, hvordan vinteren arter sig, ses
de samme fugle på de respektive lokaliteter
som i december.

?l

tFebruar

Mariager fjord
Randers fjord
Fornæs

Knop-_og Sangsvaneflokke, Lysbuget Knorte_

gås, GravandeFlokke, ;IaffeIånd, Troldand,
St. skallesluger.

Træk af Lommer, Gæs, Bjergand, Fløjlsand.
Sortand, HavIit, Lærkei, 5ne"puru."
Gåsetrek, Strandskade, AIm. Ry1e, Sortand,
EderfugI, F_IøjIsand, Sjagger, Bjergirrsk,
urasrsken, Dompao.

Hassensøre

Løvenholm skov

Spurvehøg, Dr.rehøg, St, flagspætte,
IY:uån",
5Ja9ger, Vindrossel, Ll. Korsnæb, D6mpap,
Bjergirisk,

Moesgård

Træk af- Lommer, tiI tider Alkefugle,
due, Huldue, [.ærker, Krageiugle.

FjeId skov

Brabrand

Ring_

Sangsvane, LI. Lappedykker, TaFfeJ.and,

sø

troldand, , Hvinand, St. SkaIIesluger,

Spurvehøg, Musvåge, TårnfaIk. v"nåiir."u.

Kysing fjord

LI. Lappedykker, IaFFeland. TroIdand,
Hvrnand, Ll. SkaIlesIuger, Tp. SkallesIuger,
Musvåge, A1m. Ryle.

Alrø

Som

Horskær

Salten Iangsø

i december.

Ll.. Lappedykker, Sangsvane, Hvinand, Taffel_
and., Troldand, St. SkalIesIuger, Spurvenøg,
Duehø9,_Musvåge, IsfugI, vanåstår,'il.
ro"n_
skade,
_Topmejse, Sumpmejse, Halemejse, Dom_
pap, Bjergirisk,
Grønsiit<en, Gråsiåken.

Lars P. Johansson

ELSBA|Ul(Elll

-frisk økonomi til dig...
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KALENDER

J a n u a r:
Mossø og Salten Langsø, Ry station k1.9.05
Kysing Fjord, Norsminde kro k1.9.00
Ti rsdag l3: "Østri g - Ungarns fugl e" . Lysbi l l edforedrag
SøLYST, Gjellerupvej lll k1.19.30.
Foredragsholder: Erik Hørning.
Brabrand Sø, Fugletårnet kl. 10.00
Søndag l8:
Feltbestemmel se af Måger,Kjover og Rovfugle.
0nsdag 21 :
Lysbi 1 I edforedrag på Naturhi stori sk Museum
Søndag 04:
Søndag ll:

kl. 19.30.
Foredragshol

på

der: Bent Jakobsen, Sjæl denhedsudv,

F e b r u a r:

0l: Mossø og Salten Langsø, Ry station kl. 9,05.
Tirsdag 03: Arhus amts fuglelokaliteter. Foredrag på

Søndag

SøLYST,

Gjellerupvej lll

kl.19.30

Foredragsholder: Allan Janniche.
Søndag 08: Kysing Fjord, Norsminde kro k1.9.00

l5: Vandstære-Isfugletur, Pinds Mølle Cafereria
k1.9.00.
0nsdag l8; Generalforsamling. Naturhist.Museum k1..l9.30
Fredag - søndag 20.-22.:0rnetur til Sydverige.
Turen foregår 'i pri vatbi l er. Mødested Naturh i st
Museum kl. 20.30.
Ledere: Jacob Salvig og Henning Ettrup.
Tlf. 06 l6 l2 35 el Ier 05 l5 47 56.
Søndag

M

ar t

s:

Søndag 0l:
Søndag 08:
5øndag 08:

Tirsdag

10:

Søndag I 5:
Søndag I 5:

0nsdag 18:

Mossø og Salten Langsø, Ry station k.l. 9.05
Kysi ng Fjor!, Norsmi nde kro kl . 9.00

Såjttur på Århus Bugt. Århus Havn kl.8.00
Ledere: Jacob Salvig og Henning Ettrup.
Tlf.06 16 l2 35 eller 06 l5 47 56.
"Fugle på Skagen". Lysbi lledforedrag på
SøLYST, Gjellerupvej ll l kl. 19.30
Foredragsholder: Torben Bøgeskov.
Tur til Kolindsund. Rønde Rutebilstation k1.9.00
Leder: Lars P. Johansson.
Vandstære-Isfugletur. Pinds Mølle Cafeteria
kt. 9.00
"strejftog i Europas fuglereservater". Lysbi l led
foredrag på Naturhist.Museum kl. I9.30.
Foredragshol der: Henni ng Petersen.

go

BESTYRELSEN

5glIåssEB:g$S

LARS B0RUP (kasserer)

Lykkendal svej 47
8220 Erabrand

26 25

FRE DN I NGSUO VALGET

Henni ng

I TETSREG i STRER I

L OK AL

77

TORBEN BøGESKOV

Engdal

svej 7l st.tv.

26 14

41

Ettrup. ( se bestyrel

D.0.F, Sølyst
G jel I erupve j

8220 Erabrand

sen

)

NGEN

IIl

Brabrand
HENN I

NG ETTRUP

8230

Abyh

Trygsvej

r5 47

R

FUG L E6R UPPE

N

I NGEi\

(adresseEndringer)
Lars P. Johansson {se bestyrelsen)

5

øj

OL

56

OLE CYLL ING-JøRGENSEN

Eghovedvej

I

E

Antsk0ordi nator Henri k Æ. Pedersen
l"lul tebærve j 2,8471 Sabro

Tlf .: 94 32

09

32

8340 Malling

93 22

I STRE

ME DLE145 RE G

RAPPORTGRUPPEN

06

Eigil

BJøRN HOLIISKJOLD

Skyttehusvej

2o

Ski vholme
8464 rial ten

Kol

Møl

levej

adslev
8362 Hørning
9237

954019

Thomassen

lens

8

73

RANDERSGRUPPEN

ERIK HøRNING
Godthåbsgade
Booo Arhr./s C

Claus
39

t9 c6 82

R

SVEND 14øLLER JENSEN

Hol mel

undsvej

9B 65

o3

Søften
8382 Ni nnerup

9970

29

LARS P.JOHAITSSON
Bal esvej l0
0mmestrup
8544 [1ørke
377841

E

I

kær, f4å9evej 7,

Langå.I1f.:46

78 03

EOEKASSEGRUP PE N

Bjerke Huus Jensen
Hvidkløvervej 5 st .ln.f
8200 Arhus
R

I

N

GM{R

N

K EGRUP P E N

Anders l4yrthu, Heibergsgade 21, 3.th.
Sooo Arhus C T'lf .: l3 98 70
ROVFUGLE6RUPPEN

5vend lt1øller Jensen. Se bestyrelsen,
S;44 FUG L EGRUPP

Søren Skrr

E N

ver, Ydrst rdadsgaoe
C. Tlf.: l3 17 9l

Sooo qrhus

5 OR'T S PÆTTTGRU

9oå

PPEN

J. st. Lr

Bo Ryge 5øreasen. Na-tergalevej 6,

86oo Silkeborg.

Tlf.: Bl 25

SøRAVNEN

Eri

k

.-J, l
34

Hørning

Se bestyreisen,

73

Altid tæt pa med en laralitets
kild<ert.

Æffi

ADLEBBLICK

. Kompakt
. Letvægtskonstruktion
. BaK-4 kvalitelsprismer
. Knivskarpl syn helt ud til kanten
. Velegnet til brillebærere
. Fås også med gummiarmering
'J.J?!I-'1,I?, *,.lOgS

. Den kendte tyske kvaliiets
kikkert
. Utrolig lav pris iforhold til ydeevne

F.eks. 10 x 50

r,. ................... 2O7

6

LUMINAR

. Ornitologernes bedste
kikkert
. Helstøbt letvægtshus
. Solidt prismeophæng
. Brillevenlige øjestykker

?I3l zsto

t-0,.1-50

.

.. 2364

. Kendt topkvalitet
. Velegnel som 800 mm telelinse
.

Okularer med forst. fra 15

tll

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

tr,:::

4884

'^?..i.-T...

2875

F. eks. TS.1

DE4 OPTIKERE

Jessen Lindberg Nisted Paludan
clomanssrrædo

rl1.120723
8000 Århus C-

9

?
C.

12 cterh€nsto.v 15
135996 1I|.12æ44
Ålhus C. SooO Ålhus C.

T . 125566

Fredrksgad6

Ryesgåd6
TX.

8(}æ Århus

8(XrO

