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Dansk Ornitologisk Forening
0.0.F. er en landsforening for
fugleinteresserede oq fuglebe-
skyttelse med afdelinger over
hele landet. Foreninqen er stif-
tet i 1906.

Foreningens formåI er at fremme
kendskabet til og interessen for
fugle oq at virke til beskyttel-
se først og fremmest af den
danske fuqlefåuna. Dette formå1
søqes frenmet blandt andet ved
afholdelse af møder o9 ekskur-
sioner og udgj.velse al et tios-
skr i ft og andre publikationer
sam t ved arbejde for at forbedre
fuq l ene s livsvilkår.

lndmeldelse ske r ved henvendelse
til fo ren i ngen s hovedkontor el-
ler vPd indbeta linq af kontin-
gent på girokonto 7 00 08 19,
D.0.F.. Vesterbrogade t40, 1640
(øbenhavn V., tIf. (01) l1 8r
06. Det ordinære kontinqent er
185 kr,pr, år, 95 kr. for
juniormedlemmer (under 18 år) oq
pensionister ( over 57 år) og 50
kr. for ekstraordinere medlemner
(modtaqe! ikke foreningens
publ ikationer, men kan deltå9e i
møder oq ekskursioner ) .

Medlemmerne modt a qer 9!atisDansk 0rnitologisk Foreninqs
Tidsskrift ( 2-4 hæfter pr. år),
oq bladet FugIe (5 hpfter p!.
år), hvori meddelelser om møder
o9 ekskursioner brinqes.

Lokalafdelinqen i Arhus amt stå!
for s11e de loksIe arrsngemen-
ter. AIIe 0.0.F. medlemmer Kan
f!.it deltaqe i åfdelingens møder
og ekskursioner.

Lok€lafdelrngen udgiver oqså
bladet "Søravnen" 4 9an9e årIiqt
i et oplag på 900 eksemplarer.
BIadet sendes 9!atis til alle
D.0.F. medlenmer i Århus snr.
Medlemme! uden for smtet Kan
teqoe abonnement Få bladet, Det
koster 40. kr. pr. år,

AlIe henvendelser sker til
lokslafdelinqens adresse: Dansk
0rnitoloqisk Foreninq,/Århus sn!,
Gjellerupvej 111, 8220 B !ab ran d.
Giro n!. 5 5t 09 61.

l/1 side: kr. 100/nr. kr. 12 00/å r
r/2 side: k!. I50lnr. kr. 600/år.
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SØRAVNEN I FORÅRSHUMøR

Det er med glæde, vi har lavet
denne S0RAVN. Det ser ud til,
at medlemmerne rundt om i am-
tet er blevet opmærksomme på,
at det også er deres blad. Et
stigende antal indlæ9 Fra med-
lemmerne gør det til en lyst
at lave bladet. Bliv endelig
ved med at indsende stof. Kun
derved opnår vi et alsidigt og
læseligt blad for alle i amtet.
Lad jeres gode forårshumør gå
ud over SøRAVNEN i form aF en
strøm af indlæg.
Endvidere skal et landsvale-
projekt køre i Danmark, Eng-
Iand og Holland i tiden I.04-
10.04. Projektet går i korthed
ud på, at man ringer til Natur-
center SøIyst, når man ser sin
første svale i ovennævnte tids-
rum. Der viI så være folk hver
dag ti1 at tage imod besked. Bed
derfor din nabo, dine arbejdskam-
merater og dine venner til at
ringe ind, når svalen kommer.

Tlf.o5 25 25 22

Lars P. Johansson

,.!



ÅRSBERETNING 1986 FOR ÅRHUS A},IT.

Lokalafdel ingen havde pr. 20.10.1986 837 medlemmer
gang på 3,7 %.

en.frem-

I det forløbne år er der afholdt 49 ekskursioner, hvoraf de 4

9ik ti I lokal iteter udenfor amtet, sarnt 1 3 medlemsmøder. Mange

af arrangementerne har I idt under et ringe fremmøde. Lokalgrup-
pen i Randers har desuden afholdt 2 nøder og 2 ekskursioner.
En redaktionsgruppe omkring Erik Hørning har stået for udsendel-
se af "Søravnens" 4 planlagte numre, l igesom lokalrapporten for
1985 er blevet udsendt til abonnenterne i efteråret.
I j anuar gennemførtes i Århus en PR-kampagne for Fugleværnsfon-
den. Plakater var ophængt i sporvejenes busser, der var planche-
udstillinger på 8 biblioteker, og der afholdtes et informations-
møde på hovedbiblioteket.
I 1986 startedes en ny runde i lokal itetsregis.treringen i amtet.
l5 personen samt oplysninger fra ØBF.dækkede i alt 35 lokalite-
ter, som hidti I var mangelfuldt undersøgt.
Den 1. juni afholdtes "Fuglenes dag". I Århus Amt var arrangeret
9 offentl ige ture, der i alt havde godt 250 deltagere.
I skolernes sommerferie deltog lokalafdelingen i en udstilllng,
"Naturen og mennesket i Århus kommune", som magistratens 1. af-
del ing havde arrangeret i komrnuneinformations lokaler.
Samtidig med udsti l l ingens start blev naturcenter "Sølyst" o9så
indviet. Hermed havde lokalafdel ingen sammen med andre "gr6nne,,
foreninger fået nye Iokaler. Derved er mul ighederne for et nært
samarbejde mellem disse foreninger øget
Lokalafdelingen indviede lokalerne på ''Sølyst" med en reception
d'. 4. oktober. Lokalerne er siden blevet benyttet flittigt til
møder i grupper og udvalg, og et fælles bibliotek med ØBF er un-
der etablering, men desværre har der indtil nu ikke været manqe

fremmødte ti I medlemsmøderne.
Fredningsudvalget har i 1986 været involveret i en række aktuel-
le fuglebeskyttelsessager. Udvalget har bl.a. været med ti I at
stoppe windsurfing på Mossø og indtil videre hindret opførelsen
af en kortbølgesender på Gylling Næs og en TV 2-sender i Tinning
Skov. Til gengæld er slaget om de store naturværdier i Øer-områ-
det ved Ebeltoft tabt.
Udvalget har desuden kommenteret en række kornmuneplanforslag og
anmeldt flere overtrædelser af naturfredningslovens $ 43 samt
gennemført en undersøgelse i hele amtet af kommunernes bekæmoel-
se af såkaldt skadevoldende vildt. ' Torben Bøgeskov
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L.ÆR' FUGLENES SANG AT KENDE

Af Carl Eri k Mabeck

Mange fugle synger alIerede,
sel vom vi er i begyndel sen af
marts, når SøRAVNEN udsendes.
Men vi I du lære fuglenes sang at
kende, er det ikke for tidligt
at komrne i gang. Du bør ti d1 i gt
på året begynde at lytte og
lære. Det. er jo nemmere at lære
fuglenes sang før det helt store
kor sætter i nd - og før løv-
spr.i nget, medens det endnu er
forhol dsv i s I et at få øje på
fuglene.

I forli ge numner af SøRAVNEN
beskrev jeg nogle af de alminde-
lige fugle ved hus og i have,
som begynder at synge fra januar
t'i I marts. Når ve jret er godt,
kan vi i marts måned ved selv
korte spadsererture i villakvar-
terer og i skoven være si kre på
at høre Musvi t, Ri ng- og Tyrker-
due, Grønsisken, Solsort, Bog-
finke, Sangdrossel og Rødha1s.
Kan du di sse fugl es stemmer, kan
du kende de fl este stemmer, du
hører i denne t i d, sel vom der
ogs å er andre fug 1 e, der synger .

I løbet af april og maj kommer
resten af fuglene ti l. Samtidig
bliver dagene 1ængere. Især i de
t i d1 i ge morgentimer er der drøn
på. Bl i ver du al l igevel vækket
af sangen, kan du lige så godt
stå op og gå di g en morgentur.
Aldrig er skoven skønnere end i
de ti dl i ge morgent i.mer om forå-
ret, når solen sk'i nner oq alt
ånder fred og idy1. Men hainerne
synger så ivrigt i denne tid, at
det i godt vejr er mul i gt at
høre fuglesang på alle tider af
dagen.

For begynderen og den mi ndre
øvede er det en god ide at tage
med på nogle af de nattergal6-
ture og andre fugleture (f. eks.
Salten Langsø, Brabrand sø og

Jeksendal en ), som aranqeres af
P9F.. !.n du må også uå på egennand for at øve di ne færdi qhe-
der. Endelig skal jeg minde-om,
at det er en stor hjælp, hvis duanskaffer dig et bånd elIer tomed fuglesang (se forriqe
nummer ) og hjemme får fat oå aåtkarakteristiske i de forskblligefugles sang.

$

Tabel i. Danmarks almindeliqste
fugle. Antal ynglepar. '

SOLSORT
BOGFINKE
Sanglærke
Gr"åspurv
MUSVIT
LøVSANGER
GULSPURV
GRøNIRISK
STÆR
GÆRDESMUTTE
Landsvale
TORNSANGER
SANGDROSSEL
MUNK
Fasan
HAVESANGER
Hættemåge
RøDHAL S

R I NGDUE

I .670.000
I .400.000
1.345.000

960.000
785.000
670.000
530.000
430.000
425.000
390.000
385.000
365.000
295.000
290.000
280.000
27 5 .000
I 90.000
t 85.000
I 80.000

( F ug te | 9u5; Z: 30. )



Men målet med denne vejledning
er trods al t at øge gl æden ved
at færdes i naturen ved at I ære
"fuglesang til husbehov". D.v.s.
lære de almindelige og ikke for
s være fug 1 e at kende uden mere
omfattende og tidskrævende
studier. Kan du de almindeligste
fugle, kan du de fleste. Som du
ser af tabel I er det de al mi n-
de'l i ge f ugl e, der er beskrevet i
denne introduktion tiI fuqlesan-
gen.

STÆREN er kommet (og skal med,
sel vom det kan være l i dt svært
at få fat på sangen). "Lif1i9t
fl øjter vi st den sorte Stær.,.
Det vel de færreste, der synes,
at Stæren fl øjter særl i g kønt.
Men Stæren er en ri gti g forårs-
bebuder. Derfor er det lifligt
at høre den, når den med strit-
tende strubefjer og hængende
vinger pludreli vrigt fra hustage
og trætoppe. Sangen er meget
varieret og ofte efterligner den
andre fug 1 e. Men den er i sær
præget af kvidrende, hvi slende
09 k1aprende lyde i mer elIer
mindre skøn forening. Ind imel-
Iem kommer de egentlige "stæ-
refl øjt", der lyder som en mel -
lemting mel lem et heksehyl og en
f user,

GULSPURVEN er nok ikke en rigtig
havefugl, men findes så udbredt
i skoven og på åbent I and, at vi
kan møde den på de f1 este spad-
sereture. 0g den hører ti I dem,
der er I ette at 1 ære og huske.
Den tæl I er ti 1 syv ! En-to-tre-
f i r-fem-seks-syyyyv gentager den
med små vari ati oner og med en
høj, Iidt metallisk stemme.

Den første sanger, vi hører om
foråret er som regel GRANSANGE-
REN. Al I erede mi dt i aori I er
den her. Det er en livlig fug1,
der som regel ho1 der ti I ret
højt i store træer, men 1 ige så
gerne I øvtræer som nål etræer:.
Den kan være svær at få øje på
og endnu sværere at skel ne fra
Løvsangeren. Sangen har udpræ-
get taktrytme. Tjif-tjaf-tjif-
tjif-tjaf.. gentager den rytme-
fast. På engelsk hedder den
Chiffchaff. Let at huske. let at
lære.

Lidt senere på måneden kommer
LøVSANcEREN, som de fl este ste-
der er den hyppi gst forekommende
sangfug I . Derfor skal den I æres,
og det er heldigvis helleli kke
så svært. Den forekommer over-
al t, hvor der er åben skov oq
buske. Sangen, der høres frå
sl utni ngen af apri I ti I 1 angt
hen i jul i, består af en række

dal ende f1 øjtetoner. Den begyn-
der energisk, men taber pusten.
Den sidste del af sangen er
derfor dal ende i tonehøjde og
tempo, nærmest hendøende. Men
den varierer meget lidt fra fugl
ti I fugl . Når du har lyttet
nogen tid tilen Løvsanger, går
du lidt videre og lytter efter
den næste. Du møder snart en
anden, Når du har mødt og hørt
nogl e stykker, begynder du at
føle di9 sikker.

I maj kommer de egent 1 i ge san-

HAVESANGEREN hører egentlig slet
i kke t i I bl andt havens fugl e.
Den I ever i sær i skovens tætte

il.ANDELsBANT(Eru
-værd at bygge på...



underskov og kan være svær at få
øje på. Men den forekommer meget
almindel igt og synger højt og
flittigt. Derfor hører man ofte
dens meget smukke sang. Den
synger som rege I ret I ænge og
varierende, men i hurtigt tempo.
Det er rene, b1 øde og mel odi ske
toner, der som regel sammenlig-
nes med en ri sl ende skovbæk. En
sand fryd for øret.

0gså MUNKEN hører ti I ved huse
og i parker med høje træer. En
smuk fugl, der ofte sidder fri t
fremme og synger. Sangen begyn-
der I i dt tøvende, men fortsætter
i en srnuk og vari eret række

3tiners

toner, der kan minde meget om

Havesangeren. Det karakteri sti-
ske er åfsl utni ngen. Sangen af-
sluttes altid med en række klare
f I øjtetoner. Det er dem, du skal
1 ytte efter,
T0RNSANGEREN fi ndes i sær På det
åbne 1 and med hegn og fri tståen-
de buske. Den har udPræget
sangflugt og høres fra maj til
langt hen i juli, 1ænge efter de
fleste andre sangere er holdt oP
med at synge. Sangflugten slar-
ter med, at Tornsangeren f lYver
næsten lodret oP fra en busk.
Den synger , meden s den er 'l

lufter, og slutter sangen, når
den efter kort ti d I ander om-
trent samme sted. Sangen er
sammensat af ret få toner, der
gentages rytmefast. Vil De-Vil
De- ViI De bare se, gentager
den. Har man først fået sangen i

øret, er den Iet at kende.

Der er natur'l igvis flere fug1e,
som det kan være rart at kende.
Men går du efter dem, der er
bl evet gennemgået i denne og den
foregående art i kel er du godt
hjul pet. G0D F0RNøJELSE.

Bi l.Iedserviee
.ge

stoRD toRy 5 - lRrus c
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- fra FELTEN
Denne udgave Fra Fel.ten dækker
perioden fra novembers begyndel-
se Lil januars slutning. EFterå-
ret og den tidlige vinter var
meget mild. Der var vel knap nok
nattefrost noget st.ed i amtet.
Ved juletid faldt temperaturen
og vinteren kom med alvor ved
årsskiftet, hvor en frostperiode
på 1 uger indledtes. Der var
nattemoeraturer oå mere end +20
C og med januar lå dagtemperatu-
ren på mere end -I5 C med kuling
fra SØ, Der faldt meoet sne i
kystområderne og det blev isvin-
ter med rekordhastiohed.
Der opsLod isvåger ved Norsminde,
Studstrup oq Mariaqer Fjord, hvor
eLlers? Aktiviteten dalede hos
ornitologerne og kun standfugle
forblev i amtet foruden enkelte
vintergæster. Her har især de
hvide måger oq Silkehale vakt
oomærksomhed.
Inden vi går over tiI opremsnin-
qen ai fugle skal alle bidragyde-
re til Fra Fel.ten have tak for
hjæIpen. Der skal dog mere respons
til fra læserne. hvis Fra FeIten
skal fortsætte. AlIe er velkomne
til at give meddeJ.elser om fugle-
iagttagelser til nedennævnte. Jeq
venter med spænding på, hvad den
kommende Forårssæson kan bringe.
Deadline er Iige efter påsken
^^^a^^ a a1 ^^-,' tiI Eigil,,,oiluog u. A,r oPrrr

Thomasen, Kollens Mø11evej 8,
Ads1ev,8562 Hørning. IIf. 06 92
37 7t, eller skriv tiI Sølyst.

Lommer

I RøDSTRUBET L0M i Dagstrup mose
9. ll er en spændende indlandsi-
agttagelse. Et besøg ved Fornæs
30. Il gav 2 tr, ST0RL0M sp. og
fra Kalundborgfærgen sås 6. I2 I
ST0RL0M sp. + 1 HVIDNÆBBET L0M
ved Vejrø.

Lappedykkere

2.I2 taltes 550 T0PPET LAPPEDYK-
KER i Silkeborg Langsø. Sikke fIok.
Ved kysten sås 14.I2 og I7.I2 I
N0RDISK LAPPEDYKKER af den atlan-
tiske race ved Kysinq Næs.

Arefodede

14,I2-I7.I2 glæde man sig ved
FIøjstru strand over en trofast
T0PSKARV. Amtets sidste SULE
sagde farvel ved Kysing Næs 7,12

Storke

I2. lL var der endnu I HVID ST0RK
i Randers.

Svaner

1.2 lå ca. 2.000 Knopsvane i vå-
gen ved saltværkeL, Mariager
Fjord, heraf havde I5 bIå hals-
ring, der kunne afIæses. Zoolo-
gisk Museum er altid interesseret
i sådanne meddelelser og man får
svar tilbage om svanens tidlj.gere
færden. Foruden småflokke af
SANGSVANE er der nogle impone-
rende flokke 2I.12 55 Brabrand
Sø, ?7 . I2 84 Studstrup, I . 2 ca.
500 SalLværket, Mariager Fjord
samt 85 Hadsund.

Gæs

I denne periode blev der også set
BLISGAS. 9.12 lI Brabrand Sø og

Kysing Fjord. KANADAGAS er nu
en vintergæst man må regne med.
JO.12 27 Ebeltoft vig + l1.I 28
Hassensøre kan være samme fIok.
28.1? LZ V Brabrand sø og 4.1 l1
Norsminde er måske I - 2 flokke
yderligere. Med. jan. blev I SÆD-
GAS hørt Assedrup enge. uIt, nov.
Iå 2.2OO LYSBUGEDE KNORTEG/TS ved
Randers/Mariager fjorde.

Ænder

Næsten ingen indrapportering.
LILLE SKALLESLUGER qlimrer ved
sin fravær i Norsminde. UIt. jan.
opstod en våge ved Kysing Næs, da
vinden gik i vest. Da sås blot I
LILLE SKALLTSLUGER + BJERGÆNDER +
HAVLIT + S0RTAND + EDERFUGL i oæ-
ne taI foruden Sl0R SKALLESLUGER.



Ænder

Næsten ingen indrapportering.
LILLE SKALLESLUGER qlimrer ved
sin fravær i Norsminde. Ult.
jan. opstod en våge ved Kysing
Næs, da vinden gik i vest. Da
sås blot l LILLE SKALLESLTJGER +
BJERGÆNDER + HAVLIT + SORTAND +
EDERFUGL i pæne tal Foruden ST0R
SKALLESLUGER. Ult. næv. tå I.000
GRAVÆNDER i Mariager Fjord og
årets sidste 3O.12 I Brabranå
sø.

Rovfuqle

En stille tid: uIt. dec + lB.l
1 BLA KÆRHøG Brabrand Sø. Z6.I
I DVÆRGFALK ElIøv Enge. Begge
arter ses kun i små tal om vin-
teren i amtet.

Vadefluqle

Vinterens forsinkede ankomst gav
en deI sene iagttagelser for
vort amt . 2).I2 I STRANDSKADE
Udbyhøj. 9. I1 1898 HJEJLE Ko-
lindsund. kan være en nyopdaget
rasteplads for denne art. 4. l
gik et RØDBEN ved Bønnerup og l
ved Fornæs. 30.12. på Dejret var
spændende med Il ST0R REGNSp0VE
+ 2 ISLANDSKE RYLER + I ALM.
RYLER,4.1 er metdt 5I ALM. Ry_
LER ved Bønnerup.

I'låqer m. m.

Arets sidste store dag for hav-
fug.le ved Kysing Næs blev vist
5. l2, hvor .l juv. MELLEMKJ0VE +
221 RIDTR + I uttrasen HAV/FJ0RD_
TERNE trak forbi. Samme sted erset en deI DVÆRGMAGER i perioden:
l.t.12 I ad + 14" LZ t-t IK + 17.12
I lK. Fra 22,12 - ca. ZI.l har
Arhus havn været gæsteL af I Z/3K
GRAMAGE. I Grenå havn sås 1 HVID_
VINGET MAGE 5. I og lidt syd foramtet ved Horsens havn sås en
J.ignende fugl mht. art og alder.

Alkefuqle

Den store attraktion er fore-
komsten af SØK0NGE ved amtets
kyster. Vi skal ikke mange år
tilbage, føt v i kun har meget
små taI at denne art, men j. ø-
jeblikket er det som om, man
blot skal til en saltvandskyst,
væbnet med Iidt held oq tålmo-
dighed. Der tales om, at arten
har ændret sit vinteropholds-
sted i sydlig retning. Fra medio
nov. I - 2 Kysing Næs, l5.lI l0
Skødshoved, I5. ll 7 Fornæs,
27.L2 I5 Arhus Bugt , 5.I2 2 Ris-
skov, med. dec. I Moesgård, ira
med. nov, L - 2 Hov/Samsøruten.
Desuden er set 2 - I LtJNDt l5.II
Fornæs, mens denne dag kun gav
2-cif rede tal aF ALK,/L0l'4VIE.

Duer oq UqIer

et godt oldernår har braqt pæne
flckke ai RINGDUER. 15.11 1.000
tiI overnatnlng i Illerup ådal
v/Skanderborg. 5.I2 I.2OO i flok
Kollens MøIle. I5.11 indtrk. l
M0SEH0RNUGLF Fornæs oq 4. I I rst
Kysing Næs.

Silkehaler

0mkring Nytår sås de første SIL-
KEHALER i små Lal i forbindelse
med vinlerens komm e. Største
flokke er 4.1 60 - 7O Mølleparken
Arhus. 7.1 I1 Risskov. I0.t l2 -15 Godthåbsgade, Arhus. 19.I Zl
Herredsvej , Arhus. Foruden Arhus
er der set SILKEHALE i Silkeborg(hvor ellers?), på Djursland, i
Grenå og i Jeksen. Disse steder
alle fåta11igt. Vær opmærksom på
det nordgående træk i marts og
apri1.

Drosler

I MISTELDR0SSEL 1.2 Fornæs, mon
det er træk eller rast ?



UIt. nov. Lå 1.000 GRAVÆNDER i
Mariager Fjord og årets sidste
l0.tZ I Brabrand sø.

Rovfuqle

En stille tid: ult, dec + l8.l
1 BLA KÆRHøG Brabrand Sø. 26.I
I DVÆRGFALK EIIøv enge. Begge
arter ses kun i små tal om vin-
teren i amtet.

Vade FuqIe

Vinterens forsinkede ankomst gav
en del sene iagttagelser for vort
anL. 2J.I2 I STRANDSKADE Udbyhøj.
9. lI I898 HJEJLE Kolindsund, kan
være en nyopdaget rasteplads for
denne art. 4.I qik et RØDBEN ved
Bønnerup og I ved Fornæs. tO.12
på Dejret var spændende med lI
STOR REGNSPOVE + 2 ISLANDSKE RY-
LER + I ALM. RYLER . 4. I er meldt
51 ALM. RYLER ved Bønneruo.

Måqer m. m.

Arets sidste store dag for hav-
fugle ved Kysing Næs blev vist
6. I2, hvor 1 juv. MELLEMKJ0VE +
22I RIDER + I ultrasen HAV,/FJ0RD-
TERNE trak forbi. Samme sted er
set en del DVÆRGMAGER i oerioden:
It.I? I ad+ 14.L2 L-t IK + 17,1.2
I lK. Fra 22.12 - ca. 21.I har
Arhus havn været gæstet af I 2/3K
GRAMAGE. I Grenå havn sås I HVID-
VINGET MAGE 6. I og Iidt syd For
amtet ved Horsens havn sås en
Iignende fugl mht. art og aIder.

AIkefuqIe

Den store attraktion er fore-
komsten af SØK0NGE ved amtets
kyster. Vi skal ikke mange år
tilbage, før vi kun har meqet
små tal a f denne art , men i øje-
bLikket er det som om, man bJ.ot
skal til en saltvandskyst, væb-
net med lidt held og tålmodighed.
Der tales om, at arten har ændret
sit vinteropholdssted i sydlig
retning, Fra medio nov. L - 2

Kysing Næs, 15. l1 I0 Skøds-
hoved, 16,1I 7 Fornæs,27,I2
I5 Arhus Bugt, 6.I2 2 Ris-
skov, med. dec. I Moesgård,
framed.nov.I-?Hov/
Samsøruten. Desuden er set
2 - I LUNDE I5.II Fornæs, mens
denne dag kun gav 2-cifrede taI
af ALK/L0MVIE.

Duer oq Uqler

Et godt oldenår har broaqt pæne
flokke af RiNGDUER. 15. ll 1.000
tiI overnatning i llJ.erup ådaI
v/Skanderborg. 5.I2 I.200 i Flok
Kollens MøIle. I5. lI indtrk. I
M0SEH0RNUGLE Fornæs og 4,I rst.
I Kysing Næs.

Silkehaler

0mkring nytår sås de første SIL-
KEHALER i små tal i forbindelse
med vinterens komme. Største
flokke er 4, I 60-70 Mølleparken
Arhus. 7.1 1l Risskov, l0.I 12-
l5 Godthåbsgade, Arhus. I9.1 21
Herredsvej, Arhus. Foruden Arhus
er der set SILKEHALE i Silkeborg
(hvor ellers?), på Djursland, i
Grenå og i Jeksen. Disse steder
alle fåtalligt, Vær opmærksom på
det nordgående træk i marts og
aPriI.

Drosler

I MISTELDR0SSEL 1.2 Fornæs, mon
det er træk eller rast?

Nøddekriqe

Der er stadig dønninger efter
invasionen 1985. 6.11 2 Lading
Sø. I1.12 I StautruD. 22. I I
Mols Bjerge.

Finker, Siskener oq Værlinqer

0ldenåret gav i eFteråret en
mindre invasion af KVÆKERFINKE.
Det blev dog aldrig til de sto-
re tal før ult. dec. hvor I0.000



rst. Moesgård.
En anden invasion, som nogle, men
ikke alle, observerede var af
Gråsisken. Enkelte har tilsendt
tal: 1.11 200 Kysing Næs, 9. Il
200 S Dørup, I2.lI I00 Kollens
Mølle, 2A.LI 2.500-1.000 Fuglevad,
Helgenæs. 16. Il 84 Fornæs , 27 .II
40 Venge sø, 5.12 I50 Kollens
MøIle, 5.12 ll0 Stjær. Invasionen
ebbede ud ca. med. dec.
GRøNSISKEN viste sig derimod ikke
i de sædvanlige 100-tallige flok-
ke. Først efter Jul sås 25.1 100
rst. Kollens Mølle. EJERGIRISK er
iagttaget de sedvanlige steder
decljan.100'Arhus havn og 14.12
ll5 Fornes. I5 B0MLÆRKER ved Smin-
ge Sø 2.1 er en spændende vinter-
obs. Der er set flere LAPLANDS-
VfRLINGER ligesom sidste vinter:
18.10 I Helgenæs. 28.9 2 Kysing
Fjord. t5.ll 1 + 7.I2 I Kysing
Næs. SNESPURV har svigtet denne
vintert 7.12 I + 14.I2 ) Kysing
Næs og decljan 9 Arhus havn.

EigiI Thomasen
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arkiv - for så at dukke op i spalterne i de kommende år.

TiI slut - Du må indsende alle de tegninger du kan overkomme.
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\0'l(lllTqT
SMINGE SØ

Af Patrick C. McDonald

SMiNGE Sø er bleyet valgt som
årets lok'alitet i Århus amt, og
det er den i sandhed også kval i -
ficeret til. Søen er beliggende
5 km nord for S i l keborg, me l l em

byerne Resenbro og Svostrup. 14an

kommer I ettest ti I området ved
at dreje fra ved Resenbro og
køre ad Sørkel vej ti 1 byen Smi n-
ge. Her drejer man af ved Al een,
kører til enden af denne, parke-
rer og går det sidste stYkke mod
den nu synl i ge sø.

J

AlTts
de færdes næsten al ti d i de små

vandhuller eller På de over-
svømmede enge ned mod søen '
Vadefugl ene er der også. l'1ud-
derklirer og Svalekl irer er kon-
stantP oæqtPr. Sidstnævnte næ-er
øjensynlig stor forkærlighed for
Gjern å deltaet, hvor langt
størsteparten ses. tJdover de to
nævnte ses, mere eller mincj re
regelmæssigt, Rødben, Brushøns,
Storspove, Enkeltbekkasin og
Dobbeltbekkasin. Direkte talrig
er kun Viben, der ses i f lokke
på enge og marker i området.

Tårnfalke, tre slags vager, *,0

slags høge, Fiskeørne, nåsl.e
Dværgfa1 k, Rørhø9, Bl å kærhøg og

Søens vandareal er ?? ha, og er en enkelt Rød glente er fugle'
omgi vet af bakket agerl and med
ta1 ri ge spredte bevoksni nger,
samt talrige huller og grøfter.
Agerlandet er næsten udelukkende
enge med enkel te byg-, havre- og
raspmarker. Smi nge sø gennem-
strømmes af Gudenåen og har
tilløb fra Gjern å samt Voel
bæk. Det må bemærkes, at anførte
obs. også omfatter området
Gudenåen mel.l em Resenbro og
Svostrup, dog i kke i udpræget
grad. Ved besøg er et telescop
ve1 egnet.

I det tidlige forår viI der ofte
ligge Hvinand, Taffeland,Trold-
and, Gråa.nd, tre slags Skal1e-
slugere, Sangsvane, Knopsvane,
Gravand, Grågås og af og ti 1 ses
og Pibesvane. Lidt 1ængere hen
på foråret kommer de første
sangere, samt den Gul e vi pstjert
og på denne årst i d kan Bynkefug-
1 e og enkel te Husrødstjerter ses
overalt på pæ1ene. Lige'l edes er
Bl åhal sen en sjæl den forårsgæst
og det er i sandhed en pryd i
nettet. Nu kan også Atlingand,
Krikand og Skeand ses talr'igt,

der sætter stemntng over en
fugletur. Isfuglen og Natravnen
ses mere end regelmæssigt,
s i dstnævnte sås desværre få gan-
ge i 86 af ukendt grund. Flere
par Vandri kser grynter fl ere
steder fra, og Engsnarre lod
sit karakter.i stiske Crex lyde
fra engen i 'l986. Fiskehejre
f i sker fra rørkanterne i stærkt
varierende antal, de mere almi n-
de1 i ge sangere synger overal t og
nogle Skarver fi sker fra for-
ske11ige steder i søen. Græs-
hoppesangeren høres næsten kon-
stant, kraftigst i skumringen,

Hel t ær1 i gt er der noget så
fredel i gt som en sti I I e sol be-
skinnet aften, hvor man blot
1igger på en Ii'l 1e grøn høj og
blæser ud efter en lang skole-
uges strabadser med stativet og
kikkerten foran sig og den obli-
gatori ske the ved si n si de. Du
kikker skiftevis på den nedgåen-
de sol ude i vest og sommet j der
kendte objekter nede i vandspej-
I et. På netop denne aften føder
Råen si ne unger oq di sse tager



de første våklenae skridt ud
over engen, nattens lyde begyn-
der at overtage dagens, di sse
mysti ske 1yde, som oftest er
umulige at identificere, Uglen
tuder, Nattergalen, Solsorten,
Misteldroslen og Sangdroslen
I ader deres mel odi ske toner
strømme ud i natten, den el Iers
blikstille nat. Fuldmånen står
som en mat 'i I dkugl e over søen og
lader sine stråler reflektere i
søens overfl ade, i sandhed et
smukt syn.

Ude i rørskoven synger Rør- og
Kærsangeren, og al I e de andre
sangere, der foretrækker natten
frem for dagen ti I at synge i.
Det er som om de kun vi I I ade
den, der ul ej I i ger si g derud,
hvor de lever, høre deres sarte
toner, som en gave .ti I den van-
drende.

Det er nu I ænge si den, so1 en gi k
ned og derved umul i ggøres skarpe
obs, så man I æner si g bl ot ti I -
bage på sin 1 i l le høi, lukker
øjnene. Først må der konstateres
en ræv i skel I et, el I ers lytter
man blot tiI det fantastiske kor
af fug I e og andre væsener, som
Iader sig høre på denne tid af
døgnet, det kor som homo sapi ens,
mennesket , gør sit yderste for
at komme til Iivs, blot for en
død t i ng, som penge. Penge, ak,
j a de forbandede penge. Jeg
føler mig overbevist om, at hvis
a l l e mennesker fi k en sådan nat
i erindringen, ville al mi ljøde-
bat være overfl ødi q - en skøn
tanke.

Sminge sø eli kke stedet, hvor
ekstreme hit regelmæssigt obser-
veres, så hvis du er hitiæger,
er du gået forkert. 0et impone-
rende ved søen er, efter mi n
mening, den ekstreme artsvaria-
tion, jeg vi I gå så 'l angt som
t i I at si ge, at næsten al I e
almindeligt forekommende fugle
er at træffe i Sminge søs omegn,
med undtagel se af de absol utte
havfugle.

Pokkers theen er sl uppet op, så

jeg må hjem, efter en fantasti sk
nat ved Smi nge sø.

ANMELDELSE

TANG
udgivet af Naturhistorisk Museum
bygning 2I0, [.Jniversitetsoarken.
8000 Arhus C, Prist 26 kr. i løs-
salg, i abonnement (4 hefter år-
ligt) 79.- kr.

Tang har vi aIIe på eL eIIer an-
det tidspunkt stiftet bekendtskab
med. Enten mellem tæerne ved bad_
ning eller som opskyl på stranden.
De færreste skænker det ret meoen
opmærksomhed, men det kan der iu
rådes lidt bod oå.
Heftet indeholder nemliq bestem-
melsnøgIe tiI 95 arLer 6q omhand-
Ier også algernes I ivskråv oq ud-
bredelse. For de lidt mere iite-
resserede gives der vej ledning iindsamling og præparation samt
opskrifter på spiselige arter.

L. P. Johansson
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PROJEKT ILANDDREVNE FUGLE

- RESULTATER FRA ARHUS AMT I984-I986

IndlednlnA.

De første, gystematlske undersøFelser af
llanddrevne fugJ.e blev startet af Royal
Soclety for the Protection of Birds
(RSPB) f f97f. Sfå". da har Dansk Ornl--
thologlsk Forenin€ gentagne gange ftodta-
pet opfordrinfier fra sirre engelske sø-
sterorfanisationer od at geMemføre lj-g-
nende rrndersogelser i I)anmark. Som fol.ge
heraf dannedes "Oliefuglegmppenir i.
1t84, og efter et pilot-pro.lekt langs
den .iyske vestkyst I påsken 1!84 (Dani-
elsen & Skov .L98!) ivFrksattes I vl.nte-
ren 1984-85 delr Iorstg, større. systema-
tiske undersogelse af ilanddrewne fuFle
L Danhark : Pro.iekt Ilanddrevne Fugle
(Prn).
t'ndertefinede har samnren ned Kin Stubhe
firngeret son lokalkoordinator lor Århus
amt (excI. Sarrsø) i de to forlobhe tæl-
lesæsoner, oe har derved haft direkte
adFang tiI resultåterne fra dette områ-
dc. Regtlltaterne fra SaHso er venlisst
ilrilånt af oens Iokalkoordiretor. Svend
Ilvhk jær.

PIF-tællerne i Århus ant takkes for de-
res store indsats i feltarbejdet, tige-
som Finn Danielserr, Jan lurinck.
Svend D,vtrk,iær og
r!enrik Skov takkes for kommentarer til
nanrrskriptet.
Fornå1.

PIF har folsende forhål :

I : At få kendskab til den geografiske
gamt arts- og ahtalsn:æssige forde-
Ling a f olieramte luvfugle, herun-
der :

a/ Htor gtor en del af havf\raflenes
dodeliFhed der sky]-des o.Lieforu_
acninr:.

h/ I{vilke havområder, der er sE.litst
belastede.

c/ Oliens oprirrclelse (v.lt.a. keniske
ana lyser) .

d/ I ltvilket onrfenp ftlpler.e får rli-
en på sig, efter de er (loCe.

e/ Hvor stor en.iel af.le iugle. sor
dør på havet, der setiere sk\-l 1--=

op på stran(1en.

2 | At oF,e kendskahet til de overvir:!_
ren(le ltåvfuFle-populationer. isrr r.
h.t. kons- ol. aldersrræssi.F ser-en_
sætning ot' geogralisk oprj.ndelse af
fuglene.

3 i At i.n.isatrrle oplysnlrr6'er on i Iar:d-
dt'evne ikke-rrarine fi lf'Iear!er,

4 : At l^n(lsartle opI)'snin{:er ont i lar.,j-
drevne havpattedyr.

U9l-9de..
Da erfarlnger fra Sto.britanien viser,
at såve1 olieforureningen som havfugle-
nes dødellghed er storst i vinterhalvå-
ret, blev der i første tæl1esæson f.re-
taget ontælIinf,er i den sidste veekend
af hhv. september og novenrber 196t sart
.lanuar oF narts 1985. Inidlertj,d var Cer
stor maneel på tællere (jf. fie. I ),
hvorfor Fan i anden tæl.lesæson så sig
nodsaget til at nø.tes med to optælliri-
f,er, De to optællinger kom til at lippe
i sidste weekend af hhv. februar og
6aatS, .ler l)lev valf't sOf,r den anf:j.leiift
bedste tæl leperiode udfra llensyn!asen
t i 1 o I le forurenirrg, tra v fugledode 1 j. glte,_l

oF j.sforhotd (Jf. Danielsen et a1.
r986 ) .

Det ha. været tLLladt at lade oDtællin-
een foreFå nå et tidspunkt jnden for en
nargin på 7 dage til hver side af de fo-
reskrevne tæIledage.



Undersø,:elsen ha. rent praktisk bestået
i, at en række ornitholoser har fået
tildelt hver deres kyststræknine, son de

har afsogt for ilanddrevne fugle og hav-
pattedyr. De døde fuFle bl.ev i videst
mlj.At onl'ang arts-, alders- og køn9be-
stemt, 1i,'esom deres olietilsollne blev
ttedomt efter skalaen : lten (ingen olie-
pletter), 1et fonrreiret (mindre end 5 ts

af fuflIen indsnurt i oLie), gvært foru-
renet (nere end 5 fu af firAlen indsrurt i
olie). SyFie fugte hlev noteret alt efter
oF de haw.le olie på f.terdaagten eller
e.t. En.ielie blev olieforureninfien af
stranden bedomt efter skalaen : Ren (ln-
gen oliepletter), 1et forurenet (ingen
dele af stranden med manRe eller store
oliepl.etter), svært forurenet (aete af
stranden ne(l manf,e oF/eIIer store olie-
pletter).
Som det vll frehgå, har tælllnperne i
Århus amt f984-86 j.kke dækket fonrålets
pkt. 1c-e.
ll.h.t. pkt. lc er det planlagt at udtaee
olieprøver til nærnere analyse. Disse
ret bekostelif:e analyser kan bllve ud-
ført for fremtiden, da EF har tresluttet
at finånciere pro.tektet de næste tre
vantre.
pkt. lcl of, e soges dækket Aennen for-
ske1llRe, lokale unclersogelser i inf:en
af disse undersøFelser har hidtil frndet
sted i Århus ant,

Resrrltater.

ved PIF-tælllnFerne i Århus ant f984-86
blev der kun i ringe rrdstrækning regL-
streret ol.leforurening af kysterne (fig.

3). Den .tårllse dækninsserad i l98l{-85
(fle. f) bør doF tases med i hetrast-
nlnP.
I Årl[ts aFt blev der i de to forste tFl-
lesæsotrer fundet latt 5:19 fuFle fordelt
på 15 arter (taU. f), hvortil konrmer 2-j
utrestente spurvefuFle-arter (Irasserifor-
mes st)p.). Oe 5 ikke-n:arine arter (Sprrr-
vehøg, llusvåge, SkovsnepFe, ttuldue ?,
Råge oe lftite) vil ikke blive nærnere
orrtalt h6r, nren resrrltaterne opbevares
ti1 senere bellandlinf,, Det sanhe gælder
for de to frrndne arter af havpattedvr
(rie. 4).
De 2p narjne fuglearter l)lev registreret
ned ialt 526 ilanddrevne individer. Itis-
se var J'ordelt fie(l 2:8 i forste tællesæ-
son og 258 i anden tæ.Llesæson. Sanrren-
lroldes.ij.sse ta-l Ined dækningen oe arrtal-
let af tætlinger (fig. I og 2), vil nan
se, at (le stenmer nogerllunde overens.
Det s.tr-ne gæIder fuglenes olietj.lsolins.
Ldet der' I 1984-85 og lae6 hlev konsta-
teret olie på hhv. )L I, og 16 lo af fut-
Iene. P.fl.a. den fine owerenssten:nelse
mellen dlsse taL, er de f6lgende trereg-
ninper - af hensyn til et tedre ståti-
stisk prundlafi - trdfo.t med de saFlede
resu.ltater fra l!t84-86 (j.det det selv-
foleel.iA oPså fdrst t\lev kont.olleret,
at der heller ikke inden for de enkelte
arter o'' artsflruppcr forekoh l)etydelife
rrovercnsstemFelser ! ) .

Kun 3 al de registrerede årter oDtrådte
ned rere end 5O eksehrplarer: Ederfugl
( 131 ex. ) . Knopsvane ( rO6 ex. ) og Sølv-
måge (68 ex. ). Disse arters olietilsø-
linfl var lrlrv. 37 7, 3g :, oe. 16 ,,,.

De marine fuaalearter kan lnddeles I 5
taxonomlsk,/skologisk hensiRts@ssif,e
grupper : Lomher (Gavitdae), lappedykke-
re (Poaiclpitidae), svaner (cygnus),
havdykæn.ter ( Sonrateri.a , llelanLtta, Clan-
gula), måger (Larinae) og alkefugle (Al-



Tab. l.
OverslFt over Llanddrevne fuglearter

f\rndet ved PIF-tælllngerne i Århus ant
f984-86. Bemærk at Islom ikke har været

forelagt sU.

Sortand (llelånitta nif,ra )

Flo.'llsand (ltelanitta fusca )

Havlit (Clangula hl,emalis)
Sprrrvehof' (Accipiter nislrs)
lhrsvåge (Ruteo huteo)
tsLishone (l'rrlica atra)
Skovsnefrpe ( Scotopax rusticola )

llettenåge (Iårus ridibundus )

SotvhåFe (Larus argentatus)
SlIdemåpe (Iarus fuscrrs)
Svarthag ( Larus marinus )

Storn'nåFe ( Larus canus )

Ilide ( Risså tridactyla )

Alk (Alca torda)
Lonwie (lirja aalFeI
Lunde (Fratercula arctica )

Te.'jst ( Cepphils gry11e )

Hrrldle ? (t:oLrmtra cf . oerras )

Råee (Corvtrs fnrlilefus )

.\llil<e fCorvrrs roneri'rja l

Islom ((;avla j.ftner)

Sortstruhet Lom (Gavia arctica)
Rodstnrhet I om (Gavia stel.lata )

Toppet Lanpedykker (Po.liceps cri.status )

Cråstnrhet Lanped)'kker (Pocliceps flrisei-
gena )

Nordlsk La,ppedykker (Podiceps auritrrs)
storskarv ( Phalacrocorax carbo )

Fiskehe.ire (Ardea cinerea )

Knopsvane (C;,gnus olor)
sar.gsvane (cvgnus cygnus)
Knortegås (nranta bernicula )

cravand (Taaona tadorna )

oråand (Anas platyrhynchos )

B,lergand (.lvtnya narila )

Ederfirgl ( SoFaterla molllssLna )
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cidae). Iden for (Iisse grnpDer står
Storskarv, Fiskehe.iret Knortegås, Grav-
and, cråand oe B.iergand som enlipe re-
præsentanter for andre erupper.
Af de 5 opstiLlede artsgrupper, er I re-
Fistreret Ped mere end 50 eksemplarer I

llavd)'kænCer ( t6o ex. ) , måger ( f S3 ex. )

og svaner (1O7 ex.). Disse Rruppers oli-
etilsolinF var lrhv. lio i,, f5 I,og )7 r'.
Diskusslon.

De folFende omtaler af nationale resul-
tater refererer til Danielsen et a1.
(1086) - t'emærk at denne kilde kun lnde-
hol.jer resrrltater fra forste tæILesæson.
-irlus ant horer tilsyneladende ti1 de

dele af Iandet, lrvor olieforureningen åf
kysterrre i f984-85 var nindst. Da olie-
forrrrerrinflcn f 19bll-b5 generelt var.Iav,
og dækninfien hl.a. i ,irlrus amt var dår-
lig, er det dog svært at drage direkte
sarrFenliFninger.
Cenerelt la(ler det til. at en nrindre del
a I .le ilanddrevne firf,le i -\rlrus amt har
været oli.etilsolede (ll i, i 1984-85),
end det har været tilfæt(let på landsha-
sis ( lr'l 9, hereFnet nå arter,/art-<gnrnper
med Fere end 50 ilanddrevne individer).
De I hvFnifiste. ilanddrevne arter i -lr-
hus amt (I;clerfrrnl, KnoFsvane, SøLvnråge)

h6rer ogsår tiL l)1an{lt de 5 ltyppigste ar-
ter i Danmarl< sorn llellred. Det sanme gæI-
der (ie 3 lrJ-ppifste artsgr.upper (havdyk-
ænrler. måper, svaner). Inden for en

fe.iln'arflin på n,aksimalt 14 :, - som for-
mentljf i ho,i erad kan tilskrives.let
nopet ldse, statistiske grurrdlatq - steh-
Fer flraden at- olietilsølin{'af såve1 ar-
ter soBr artsRrupper overens nled lands-
Fennensnittet.
Desværre har det ikke kunnet lade sig

Fore. åt uclføre beregninger på olietil-
sFlinfsFraden af bl.a. lomner. lappeclvk-
kere og alkefirgle i. j,rhus arrt, da det
statistiske haggnrndsmateriaLe endntr er
for lost. frisse arts|Tntnper ltorcr ellers
til blandt (lem, som på Iandsbasis s:/nes
åt være hårdest ranlt af ol.iefonrrening -
oa1 visse enkeltarter har tidlifere vrret

så ltardt ramt, at trere videl om deres o-
vervintrinAsforllold er mefiet onskelip
(,ir. riq. s).

Forhåbentllg vil der ved de kohmende
PlF-tælllnger 1 Århus amt være en så god
dækn1ng, at resultaterneg grundlag og
nøJagtiFhed fortredres.
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danske hvalhestand. I : Agger, P., J.
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Clarrsaf,er, T. L979 | Olieudslippet fra
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Fis. 2.
Dækningen ved PIF-tæLlingerne i Århus
amt 1985. A : Fetrruar, B r llarts.

Fte. 'l .

Oliefonlrening af kysterne i .Lrhrrs ant
registreret ved pIF-tællingerne lpg4_96.
1: Let forurenet ved narts-tælling
1985,2: Let forurenet ved fetruar-tæl_
11ng f985,3: Let t'omrenet ved Frarts_
tællins 1086.

Son det vil frengå af artiklen, er der stadig hehov for fle-
re PIF-tæl.lere i Årltus ant. Interesserede kan henvende sip
tll : Henrik Æ. Pedersenr llultebærve.i Z, 8\?L Sahro, t1f.
n6-o/' 82oq .
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Fl€. 4.
Den geognflske fordelint af ilanddrevne
havpattedyr f\rndet ved plF-tæIllngerne I
lrhus ant 1984-86.
O I Spattet Sal (Phoca vitulLna).
a : llarswin (Phocaena phocaena),
llarsvl.net - den eneste hval, der ynpl-e!
i danske farvande - har tllsyneladende
været i ti.ItageFang geuen en årrække
(Andersen f972). Inidlerttd er kenaika-
bet til artens aktuelle forekomst i Dan_
mark såvel. son til dgns populationsdyna_
hLk enCnu kun dårllgt (flnze & Sørensen
I!84). Derfor har Zoologisk l+tuseum I
1983 startet et reFistreringsproJekt for
llarsvin. Da en de1 af proJektet foreFår
i sanarbe.lde ned Oliefuglegruppen, vlde_
regives hermed en opfordri.ng til a1le,
der 1ågttaFer døde/levende l'{arsvih, om

at sende nreddelelse deron til Z.U. Regt_
streringsskenaer kan rekvireres på tlf.
or-j541rr Lok. J57.

Fia. 5.

Cråstrubet låppedykker er en af de arter,
der er mest sårbare overfor oJ.ieforure-
ntn€ (Danielsen et al. 1985). således
har l97O'ernes store olleforureninger i
Kattegat gJort et alvorllgt lndhug I be_
standen. Inldlertid har disse olieforu-
renilcer afsløret et htdtll ukendt over-
vintrinFsonråde af international betyd-
ning for Gråstrubet Lappedykker. Over-
vintrl.nøsonrådets lrdbredelse er endnu
lkke nø.Japtig kendt, nen en nlepet stor
deI af det lifiger tilsyneladende I far-
vandet ud for .trhus anrt (Clausager L97g,
Cra||lry, ll7i, Joensen L972, låisen L97gl.
Det er vlgtict, at lokalt udtlredte op,

m.e1.m. .-..jældne arte. som Cråstrobet
Iåppedykker opnår lraksima.L heskyttelse
på deres Levesteder. En sådan t,eskl,ttel-
se kan krrn skaffes på grundlag af viden
tllveJehregt ved feltomitholoRiske un_
dr..ar.l rcr



HAVFUGLEIAGT]AGELSER FRA FORN,Ts

Den skandinaviske havfuglegruppe søger hvert år atindsamle alle iagttagelier-af'havfuile fra hele Skan_dinavien-
I denne forbindelse vil jeg gerne fremover have ind_rapporteret alle iagttageJ.iei af: SuIe, Mallemuk, AI_
!:Iygl": :f"åpu:, StormJvater, Ride, -ou""qråqu, 

å"si_nemage o.Irgn. f,ra Fornæs, Gjerrild og Xyiing ttæs.Ved henvendelse tiL mig kan ian Få tiisendt skemaertiI indrapporterinoen. Jeg modtaq". 9""n" tal fra 19g5,hvid disse kommer inden udganqen aF i"".".Hjælp med til at kaste 1ys-ovJr havruqrenes udbredelsei Kattegat. på forhånd t;k.
Jens Skovgaard pedersen
Vester alle 4, Thorsa_
ger, B4l0 Rønde
t]f. 06 )7 95 8i

INDRAPPORTERING AF 5øKONGER IAGTTAGET I 1986

Undertegnede er sammen med Hans Christophersen i færdmed_at belyse udbredelsen af Søkonge i Skandinavien iperioden fra I978 til I995. Jeg vil derfor gerne havealle Søkonger fra 1986, samt 
"ilu ikku indråpportere_de Søkonger fra tidligere år indrapporteret snarest.Vi begynder bearbejdningen af tatlene midt i marts,så skynd dig.

På forhånd tak

Jens Skovgaard Pedersen
Vester a1le 4, Thorsager
8410 Rønde
tlf. 05 37 95 83



Hvor bor medlemmerne ?

Af Lars P. .lohansson

I forlænge.Ise af diskussionen om
medlemmernes engagement i møder,
ture etc. vil det være reLevant
at Få at vide, hvordan medlemmer-
ne iordeler sig i amtet.
Som ventet bor mange i Anhus-om-
rådet 8000-8280. Procentvis udqør
de 44. 6 96 af amtets medlemmer.
Ser vi på Arhus C,N og V udgør de
ca.2i 9,6. Når knap halvdelen af
medlemmerne bor i Arhus-området
kan det undre, at så få kommer
tiI arrangementerne i foreningen.
Kerneområderne udenfor Arhus er
Silkeborg og ikke mindst Randers
med henholdsvis 7.4 og 9.2 'Å.
Men man kunne jo også se på med-
Iemmernes antal i forhoLd til be-
folkningstaLlet i de respektive
kommuner. Groft sagt fordeler de
sig med I medlem pr. 1000 indbyg-
gere, med enkelLe undtaqelser.

Interessant er det at se, at j. en
krlti'rmune som Ry er der lige så
manqe medlemmer som i Grenå oo i
0dder og de har dobbelt så maige
indbyggere.
Grunden ti.1 de afvigende taI fra
tabeLlerne er at kommunegrænser
og postdistrikter er ForskeLLiqe,
Desværre er det ikke mul iot at
dele Arhusområdet op i byår, da
der i Iitteraturen er forskellioe
tidspunkter for opgøreIse af inå-
byggerantal.

NB ! I tallet for Arhus kommune
indgår tal for Arhus by,
Beder, Hasselager, Hjorts-
høj, Harlev, Lystrup, Ma1-
ling, Mundelstrup, Mårslet,
Ny-Solbjerg, Sabro, Skød-
strup, Tranbjerg, Trige.

Lltteratur: Statistiske eFterretninoer
I985: I5



Tabel over medlemmernes fordeling i amtet. Pr. 1.02.87.

8000 Arhus C

8200 Arhus N.
82I0 Arhus V.
8220 Brabrand
8210 Abyhøj
8240 Risskov
8250 E9å
8250 Viby J.
8270 tløjbjerg
8280 Trige
8100 0dder
8)I0 Tranbjerg J
8120 Mårslet
8ll0 Beder
8340 Malling
8f50 Hundslund
8)55 Ny-5olbjer9
8161 Hasselager
8362 Hørning
8170 Hadsten
8181 Mundelstrup
8382 Hinnerup
8400 Ebeltoft
8410 Rønde
8420 Knebel
8444 BaIle
8450 Hammel
8462 Harlev J
8454 Galten
8471 Sabro
8472 Sporup

109
42
to
40
t4
42
T2
29

'I5
25

6
9

T7

I
1

I
I

10
5
9

1l
t5

2
I
6
1

I
4
I

28
5
4
?
?

5

a

I
7
2
I

59
2
4
3

l9
4

23

I
I
L

a7

8500 Grenå
8520 Lystrup
85)0 Hjortshøj
8541 5kødstrup
8541 Hornslet
8544 Mørke
8550 Ryomgård
8550 Kolind
8581 Nimtofte
8585 Glesborg
8586 0rum Djurs
8592 Anholt
8600 Silkeborg
8541 Sorring
8651 Them
8654 Bryrup
8660 Skanderborg
8670 Låsby
8680 Ry
8791 Tranebjerg Samsø
8795 Nordby Samsø
8870 Langå
8883 Gjern
8900 Randers
8950 Ørsted I
896I A1lingåbro I
8970 Havndal 2
8981 Spentrup t
898) Gjerlev J. t
8990 Fåruo I
9550 Mariaqer 2

792

Medlemmernes fordeling kommunevis
og j. procent af befolkningstallet.

Ebeltoft
Grenå
Hørning
Nørre Djurs
0dde r
Randers
Ry
Rønde
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Th em

14z 72573 = 0.ll 9,6

28: 18488 = 0.15 ,'6

8: 7J59 = 0.Il ,"6

9: 7728 = O.12 %

26t I8I25 = O.I4 t6

662 61O29 = 0.11 96

27: 957O = O.28 %

I2z 594I = O.2O %

6t 4542 = 0.L %

58: 47868 = O.12 %

I9z I94O9 = 0.09 %

7t 62Il- = 0.11 ,6



Bekærnpelse af skadevoldende vildt

På et hovedbestyrelsesmøde i" au-
gust måned 1985 drøftede man om-
fanget af, bekæmpelsen af skade-
voldende viIdt. Da man oerne viI-
Ie vide, om der Foretagås bekæm-
pelse på foranledninq af de kom-
munafe myndigheder, bad man de
lokale fredninqsudvalg om at i-
værksætte en undersøgelse.
Fredningsudvalget anmodede der-
for samLlj.ge 25 kommuner i Arhus
Amt om at oplyse, om der var fo-
retaget bekæmpelse af skadevol-
dende vildt i kommunerne fra den
1.1.1985 til, den 10.5.1986.
Kommunerne har været meqet imøde-
kommende over For foreninoens
henvendelse, idet 24 af kommu-
nerne svarede i løbet af ca. l
uger. De sidste 2 kommuner sva-
rede efter fremsendelse af en
r ykkerskr i vel se. Under søgelsens
resultat fremgår af nedenstående
sKema.
Reglerne for bekæmpelse aF ska-
devoldende vildt Findes i Land-
brugsminister j.ets bekendtgørel-
se frr. 654 af I0. dec. 1982. Af
de fugle der betragtes som ska-
delige kan blandt anore nævnes:

Spurvehøq, Duehøg og Musvåge
der må skydes hele året ved
Indheqninger med høns og ande-.
f,ugle.

A11ike, Kraqe, Gråspurv, Hus-
skade, Skovskade, Hættemåge,
Stormmåge og Sø1vmåge må skydes
hele året bI. a. ved beboelses-
ejendomme og udhuse.

Grågås i flokke i kornmarxer
og frøgræsafgrøder i perioden
1.1 - tt.7 .
Fiskehejrer i dambrug.

Der er ikke plads tiI her at
nævne aIle de arter der må be-
kæmpes og hvilke betingelser,
der er knyttet til bekæmpeI-

Af enkelte kommuners besva-
relse fremgår, at man har været
i tvivl om, hvad man egentlig
Forstår ved skadevoldende vildt.
Idet det er oplyst, at man ikke
har ioretaget bekæmpelse aF
skadevoldende vildt, men at man
kun har skudt nogle råger. Kun
Silkeborg Kommune har angiveL
omFanget af bekæmpeIsen, idet
der her er skudt 87 råger. I
Gjern Kommune har man forsøgt
at bekæmpe råger med gaskanon.

SkuLLe nogle af foreningens med-
femmer ønske flere oplysoinqer
om bekæmpelse af skadevoldende
vildt, kan man enten selv an-
skaffe bekendtgørel.sen eller
kontakte fredningsudvalget på
SøIyst.

John Hansen



Kommune

Ebelto ft
Gal ten
Gj ern
Grenå
Hadeten
Hammel
Hinner up
Hørning
Langå
ilar i a ger
l4idt Djurs
Nørhald
Nørre Djurs
0dder
Purhus
Render s
Rosenholm
Rougsø
Ry
Rønde
Samsø
Si lkeborg
Skanderborg
Sønderhald
T hem
Arhus

Ingen be-
kempelse

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

Bekempelse foretaget af

Råge Krege Skade

x
x
x
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!eS forstår udmærket jeres
frustrationer over, at inqeneller kun nogle ganske få ulåj-
I rger si9 med at skrive om blotnogle små ornitologiske oplevel-ser. Jeg har selv haft de samme
prob I ener med et medarbejder-
b1ad, som al le syntes var våldiq
spændende at læse, men som kunnogle få gad skrive t.i l. Re-sultatet var, at redaktionen til
si dst mi stede lysten, og bl adetafgik stille ved døden -- .i nqenspurgte hvorfor, de fleste iarvist a1 ligevel lidt beskæmmede
oven, ai de ikke havde skrevetbare lidt.
Nu spørger jeg så mig selv, om
man kan forvente, at os der ikkeer di rekte i nvol veret i bl adet
el I er på anden måde akti v ooderfor har et specielt emne aI
sKrt ve ofi, om man kan forven_
te, at vi føl er af have noget at
foræl I e andre. De der si dder
akti vt engageret i fugl etæl I i ng,turplanlægning m.m., de har liigesom fi ngeren på pu1 sen oginspirationeh fra de andre tiiat få de ting ud blandt andre..Jeg synes el lers, at I, dersidder og koordinerer de forske-llige aktiviteter er vældig oppepå mærkerne for at få os- aiiesat i sving med større ellermindre ornitologiske opgaver,men oer kommer så jeres næste.hjertesuk ind i bi I iedet - nem-lig vores manglende fremmøde ogengagement i jeres akti vi teter.
Som. Torben Bøgeskov også nævnerr sroste nummer af Søravnen, så

tror jeg, at det skyldes en altror stresset hverdag, Skal der
også være pl ads ti I -f 

ami l.i el i v.bliver man nødt til at Oroppå
noget af det andet, og det bi i _

ver -jo som regel dåt .mindst
Torpr'lgtende. Jeg ville f.eks.morderlig gerne med på tureneti I Mossø, Salten Lairgsø hver
den første søndag i månåden, menså må jeg til gengæ1d droppe
turen ti I svømmehal len med mi n

l_glig. gltlgl, oe. det .yn.r jet
trods alt ikke, hun kan væråtjent rned.

En anden ti ng, som jeg sådan sethar haft lyst ti I at iige 1ænqe,er- at jeg synes, . der ei forfårioerrg tangt til Arhus fra Silke_
?9.9:,Jeg^kunne godt tænke mig,at nog I e af de møder. o9 hyggeai:tener, I holder i ÅrIus,--Ulevspredt lidt mere ud over -urt"i.
m9n der må jeg jo nok rettåsKytset i ndad mod os sel v her iMidtjyl I and og forsøge at trække
:l 9r I i dt ud af storbyen _ i kke
!19!. r:. at. se jer, men r i 9e iåmeget for at se, hvem de l;kai;orni tol oger er, og så kan nran jonaDe på, at vi er flinkere tilat møde op, end de er i Århus.
1e9. syne: neml i g, det er forfær_qer'lg trist, at man ikke kender
l:Ie end et par enkelte lokale
uuf-med Iemmer, og jeS føler mio'r hvert fald ret isoleret meå
ll ! i nteresse for fugi e her' -iSilkeborg. Det er åelvis min
99en skyld, men nu har .ieqforsøgt at tage kontakt iii
nog I e af dem, jeg kan se har

l^ r* .-,"

BREVKASSI}I
-,-.\"t//4/!v:1;{k
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været akti ve i I okal rapporten,
ikke for at gå så vidt som til
at I ave en I okal afdel i ng som i
Randers, men blot for at kunne
inspirere hinanden og evt. lade
jungletrommerne lyde, når der
sker noget sær1igt.

Torben Bøgeskovs "sure opstød"
har altså ikke været helt uden
effekt. Således har jeg også
fået taget mi g sarnmen ti I at
skri ve et par t i ng mere ti I
Søravnen, jeg har for første
gang meldt mig ti 1 en D0F-tur,
neml i g ørneturen ti l Skåne, og
endelig vil jeg prøve at få tid
ti I at de1 tage i I okal i tetsregi -
streringen. Så tak skal du have,
Søren. Man kan så sige, at det
er sørge1igt, hvis det er den
s1ags, der skal til få et få
flere op på dupper'n, men jeg må

erkende, at jeg desværre i kke
har nogen 1øsning på det Prob-
I em.

Ja, det kan da godt være' at
noget af det I Yder som ncget
sludder, men her til s'idste tror
jeg da godt, at ieg tør fastsl å'
at det v'i I være en total misf or-
ståel se, hvi s nogen tror, at det
mang I ende engagement skYl des
utilfredshed med de aktiviteter,

,'l
.,1

der ti I bydes. Tværti mod sYnes
jeg, at I , der trækker det store
I æi med det prakti ske arbeide
f ort jener' al mu'l i g ros f or et
al s i di gt og spændende Program og
i kke mi ndst for en al ti d I æse-
værdi g Søravn, der naturl i gvi s

ville blive mere intenessant med
f l ere skri benter. Vi skYl der jer
respons på jeres arbeide' og mon
ikka der efterhånden er flere
der har fattet budskabet i s i d-
ste nummer af Søravnen.

PREBEN BACH
S i 1 keborg

T iercs sidstp lpdpr i Søravnen
søger I både ri s og ros, samt
svar på, hvorfor så få deitager
i jeres ekskursioner.

Jeg må straks sige, at jeg har
i ngen ri s at uddel e, men kun ros
ti 1 jeres ganske udmærkede
blad,som jeg hver gang læser rned
stor interesse. Ellers ville
ieg vel heller ikke abonnere på
det.

Hvad angå ekskursionerne, har
jeg spekul eret over, hvorfor jeg
stort set aldrig deltager i
nogen af dem.

For mi t vedkommende er det sel v-
fø1 ge1 i g fri stende, at komme med
den undskyldning, at der er for
langt at køre, eftersom jeg bor
nede ved Horsens. Men ved nær-

mere eftertanke, må jeS noK
erkende, at det er.i kke den
egentl i ge grund. Bestemt he.l I er
ikke, at der skulle være noget
ga1 t med foromtal en, den udval g-
te lokalitet eller tidsPunktet.

Nej kort og godt, ieg viI helst
gå niine ture alene. Jeg er af
den faste overbev i sni ng, at i

flok ser og hører man ikke nær
så meget. 09 samtidig kan ieg
fortælle, at for mig er selve
t uren , i fred og ro, det pri mære .

At man så samti di g har gode
fugleoplevelser er selvfø1ge1ig
de j 1 i gt.

Dette er mul i gvi s ret uforståe-
ligt for ambitiøse ornitologer,
men i hvertfal d mi n forkl ari ng på
mangl ende de1 tagel se i eks-
kursioner.

DINNA LøNBÆK JENSEI
Horsens



OM RAPPORTERING
T I L LOKALRAPPORTEN
- o9 hvad deraf fø1ger.

Jeg sidder med min lille notes-
bog og bladrer gennem fugleob-
servationerne fra året, der gik.
Anledningen er indrapportering
ti 1 I okal raooorten for I 986. Al t
er kl ar ti I det store arbejde.
Kæresten er verfet hjemmefra.
Hunden er smi dt ud i kassen og
kattene er I ukket ud. Kaffen er
k 1 ar og pi ben er tændt, bordet
er overs ået med gaml e I oka 1 rap-
porter og fugl ebøger - og så
pludselig går det galt.

L i'l I e korsnæb 4, grønspætte I
hørt, mørkbugede knortegæs 4
nord... Så piudselig er den ga1
igen. Piben er gået ud, kaffen
er blevet kold for anden gang,
og jeg har ikke engang opdaget
det endnu.

Jeg står igen sammen med Lars på
k I i nten ved Gjerri 1 d og ser dem
komme flyvende under os, et
stykke over stranden. i notesbo-
gen står de opført son 2? bran-
gæs, men 'i ntet kunne være mere
forkert. Det var 22 guddommel i gt
fl otte bramgæs, hvi s hvi de
ansigter lyste op mod det mørke

hav I avt under os. Vi ful gte dem
tavse ned ki kkerterne t i I de, i
en bø'lgende formation, rundede
k I i nten I ængere mod øst,

Jeg bliver flået ud af minderne.
da pos!e! ubønhørligt kimer på
døren. Tilbage ti'l arbejdet. Ildpå piben og frisk kaffe i kop-
pen. Nu går det godt.

Alm. ryle 19, Huldue l, Sor-
strubet lom I rast... Jeg arbej-
der støt og godt en ti mes t.i d 

- 
-

kun afbrudt af to Musvåger der
parrede sig foran mig i Dagstrup
mose den 1.4. Så sker det
uundgåe'l ige.

Jeg er startet kronologisk i
notesbogen, men er i kke nået
1ængere end ti I midt i januar,
før jeg pludselig sidder og
sti rrer ud i I uften, med et
drømmende udtryk i ansi gtet. Jeg
oplever igen det øjeblik, da den
kon drønende ud af intetheden,
den l.i 1 l e nødbrystede dværgfal k,
og blev ti 1 i scopets synsfelt.
Pludselig var den der og skabte
varme i den råkolde januarmor-
gens første timer. Længe sidder
jeg der og husker tilbage, så-
lig, så rives jeg pludselig ud
af den drømmende t i I stand og
kaster mig igen over arbejdet.

Jeg når frem ti I den .l9.4. Hvor-
for det lige blev den .l9.4 

er
i kke I et for den udenforstående
at forstå. Vejret var elendigt -
tåge og nordenvind, Jeg så ingen
nye arter, men al 1 i gevel var det
bare daoen.

Klokken var kun kvart i fem, dajeg vågnede. Jeg I å under dynens
beskyttende varme, da jeg
pludselig følte, at jeg ville
dø, hvi s i kke jeg omgående kom
ti 1 Gjerri ld, for at se på træk.
Kæresten var meget I et at over-
tale til at afstå fra bilen.....(mærkeligt nok går den slags



al ti d I ettest ved femti den om

morgenen). Madpakke og kaffe og
så afsted. Kl okken var seks, da
jeg nåede ned på Nordstrand,
hvor Anders og Peter al Ierede
var arri veret.

Vi havde knapt nok sat os på den
I i I I e bakke, f ør en F'i skeørn kom
g1 i dende I avt nedover træerne
I i ge ned mod os. Uendel i g tæt på
kom den og gled med et par ro-
l i ge vi ngesl ag en fem-ti meter
over hovederne på os og lavt ud
over stranden, til den til sidst
blev et med bølgerne langt ude.
Da vi i kke kunne fø1ge den læn-
gere,vendte vi os om igen. Så
kom den næste. Lanqt i nde over

Peter i gen f i k øje på en Fi s-
keørn, denne gang helt tæt på.
V i I agde os ned, da den kom
trækkende lige i hovedhøide hen
over os. Med sigende øjne, så vi
på hinanden og smi 1te. Så var
der Bi å kærhøge - to hanner og
en hun trak ud omkri ng I 00 meter
fra os. Hannernes b1å farve
skreg i øjnene mod den mørke
skov. Fiskeørn igen og en til.
En lille flok Store regnspover
styrede d i rkete ud over havet.
Jeg så ind over reservatet, hvor
der nu var +"o Rørhøge. 0g
pludseslig var der Fiskeørn i-
gen. Nummer syv konstaterede
Anders køligt, men tav, da den
kom helt tæt på. Vi blev 1 iggen-
de helt tavse på klitten og
fulgte den ud over bølgerne. Vi
båede knapt nok at vende os, før
den næste hang 1 i ge oven voer
os. Den hang næsten sti I I e et
par meter oppe og drejede så
hovedet og sti rrede os I i ge i nd
i øjnene....
Døren går op med et brag. Det er
kæresten, der er kommet hjem
i gen. Du godeste I Lokal rapporte-
ri ngen! Det er aften og ieg må
atter i år konstatere, at jeg
i kke magtede at I ave et stykke
seri øst i ndrapporteri ngsarbejde
på en dag. Jeg sukker, men læner
mi g så ti I bage i stol en og smi -
I er. Det er måske netop dage som'i dag, som får mig til at lave
et stykke skri vebordsarbejde.

Jens Skovgaard Pedersen

skoven, lidt længere.mod vest.
Langsom, men s i kkert styrede den
I i ge ned mod os og ud over
stranden. V i ful gte den på vej'i kikkerterne. Inde i rørskoven
I oo meter fra os skabte en
Rørhøg en del postyr, da hun
graci øst svævede rundt over tao-
rørene.

Hun var smuk som bare pokker ogvi nød synet af hende, i ndti I



HVILKEN AND!

Forl eden dag snakkede jeg med en
af mi ne ko I I eger - det gør jeg
af og ti 1, men denne dag var
noget sær1 igt. Han fortalte nem-
I i S, at der 1 å en meget sjæl den
and i nde i Remstruo å. Han havde
kun set den på afstand, og den
var mi ndre end en gråand og
1 i gesom rød på brystet og med en
t0p pa hovedetlJeg brød min
hjerne, men kunne ikke komme i
tanker om en sådan fugl. lt4en
mysteliet blev større. "Den var
god nok", sagde han, "der gik en
f rrnlointara<<araf nd <nrrrnf a'"J '
efer^ en kikkert, og han fortal-
te, at den korn fra det nordlig-
ste Skandinavien oo var tnuet af
udryddel se". Så opgav jeg, men
næste dag havde jeg fuglebogen
med. "Det er sku' da den der",
sandp han nn npnpdc ni on
strømand. Det afvi ste jeg pure.

"Nå, men den der måske, den har
da en too". Det var en stellers-
an0l

Den pågældende kollega er nor-
malt meget på1ide1ig, så trods
alt var jeg overbevist ofi, at
der var et el I er andet om snak-
ken. Et par dage efter tog jeg
derfor cyk i en på arbejde, og
bevæbnet med ki kkert afsøgte jeg
åbredderne for en eller anden
mærkværdighed. Pludsel ig var den
der. Øjnene var ved at fal de ud
af hovedet på mig. Kunne det
vi rkel i g passe? 5-6 meter neden-
for den lille skrænt, jeg stod
på, svømmede den nydel i gste 1 i I -
le.mandarinhan rundt. Det gik
'i midlertid. hurtigt op for mig,
at det naturl i gvi s måtte være et
forvi l det eksempl ar fra en park
e I I er et opdræt - øv, det er
trods alt sjovere at se en viid-
and. Det var i øvrigt bemærke1-
sesværdi gt at se, hvordan den
efter at have fået øje på mi g,
svømmede over ti I den anden si de
af åen I i gesom for at søge tryg-
hed el I er beskyttel se hos en
lille flok gråænder tilsynela-
dende utryg ved omgi vel serne,

te jo straks hen og be-
min kollegas fund. "Det
and", sagde jeg. "Ja,
et en and", "og det var
den and", "Ja,ja, det
eg jo, men hva' var det
" "Det var en mandarin-
l'len i kke et ord på
- det ville næsten være
h am.

PREBEN BACH
Silteborg

vlD E srovsø _

Jeg rÅ clgaag ea rAnc gumn blrtcl
ilrr tltDp"il' Aa! I ttldcD !o!alk.
0g ilct nr I a .tov ct rtcit pA DJuslud,
hvor l8a lattrllda to! og 3{L -
- - hrcr roca 1å rqil LltngfblA c[elJe,
dr fallld' råasrr rutrc tllttcrrpllDlarilt bro€ Dektcrr lstlilsfonatloner,
og sluSt8r, ataDi for rcueltar kor tll.
It"r reJkr rtaillg rluor ov€r srer,
!q rtaAlr tn!e6 af ilen !8De d!il.
Den atørår olnc ilyliter, hrcr pA Uuiler
d€tr glE€r tqalril rou€r råle6kl8 -
0t hlr d[ ecE a!8 lct en nAne g?86[ blrke,
ilcr tllpp€r d.n I gftile! lolall,
ila rø€Er lkke slnilet tlod pal.ner,
Ee! trlve6 v.il ilåa .tovlilyl, ilet f1I -

Jytte,t. Arilergen,gtros, Platrtsgc,
SevlJ 19 leldbaUe,

8410 nønil6.

J eg måt
kræfte
var en
gu'var d
en sjæl
<ando i
for en?
and " .

parkfugl
synd for

"/ry



Et væddemål

V i er tre fyre, der to gange om
året tager afsted for at se på
fugletræk. 0m efteråret går
turen gerne til Dovns klint, da
den ene af os bor på Fyn, og så
er vi jo hver gang spændt på,
hvordan ve jret bl i ver og 'i sær
vindretningen. Hver gang ender
vi imidlertid i den samme dis-
kussion: Hvilken vindretninq er
bedst for rovfugletrækket? 5ia-
ste gang gik vi så vidt som tiI
at indgå et hasarderet væddemål:
Den, der tabte, sku l l e bære
telescopet på hele næste tur,
som bl iver ti I Skaqen ti I forå-
ret. De to af os måner, at en
i kke al t for krafti g modv i nd vi I
give fuglen så meget opdrift, at
den vi 1 foretrække det, mens
Eri k, der er fra Vi borg, er
stædig og fastholder, at medvind
trods al t vi I gi ve så meget
fremdrift, at det vil være mest
energibesparende og derfor den
vi nd, den hel st vi I trække i .

Nå, kan I kl are dette væddemål
for os - evt. illustrere rov-
fugl etrækket på Langel and ved
forskel l i ge vi ndretni nger. Der
er jo noget med, at de foregåen-
de dages vi ndretni ng har betyd-
ni ng for, om de går ned over
Gedser eller over Langeland.'

PREBEN BACH
S il keborg

>var:

Søren Bøge1 und, Langel and kender
fugle'l i vet og trækket ved Dovns
Klint som få. Telefonisk har han
oplyst, at trækket over Lange-
I and først og fremmest afhænger
af de forrige dages vindretning.
Ved østlige vinde "blæser"
fugl ene ud ved Kul I en og omkri ng
Hel s i ngborg. De flyver over
Sjæl I and og kommer derved t i l
Fyn, evt. vi a Sti gsnæs. Træk på
Langel and forudsætter sål edes
øst1ige vinde de foregående
dage. Når de først er kommet ti l
Fyn og Langel and, skal de vi -
dere. Ved sydlige vinde, SØ-SV,
kommer de ned over Dovns Klint.
Ved vest I i ge vi nde trækker de
over Ristinge og fortsætter ned
over Horne Land.

Carl Erik Mabeck

Kilde: Bjarne Bo Jensen,
havrevimpen 1979.



Kommende ture

Gudenåen me]1em Resenbro oq Sminqe Sø. Lørdag 2Lt.87.
Mødested Resenbro kro kI.7,tO.

Det er nu, det går for siq i naturen, Fuglene ankommer
fra de mildere eqne og næsten aIIe vores vintergæster
er at træffe - en fuglenes tid. I denne tid skulle I
tage med D0F på tur til midtjytland. Der bliver masser
af fugle på "årets lokaLiteL". F, eks. Grågås, Gravand,
Krikand, Hvinand, Stor og Toppet SkaIlesluger, muJ.ig-
vis L1. skallesluger, Sangsvane, Knopsvane, Duehøg,
Spurvehø9, Musvåge, FjeIdvå9e, TårnfaIk, Dobbeltbekka-
sin, HuIdue, Isfugl, Misteldrossel, Stor tornskade og
alt afhængigL af vejret vil fugle som Vibe, Sanqlærke
og Hvi.dVipstjert være kommet. Personligt synes jeg,
området altid har en Iidt uforudset fugI, så hvem ved.
Da det bliver en vandretut på 6-7 km vil jeg anbefale
at medbringe varmt tøj , passende fodtøj , madpakke, god
kondition og ogdt humør.
Leder: P. McDonaId.

TÅRNFALK -efterlysning

I de senere år er det konstateret, at vor eneste ynglende
falkeart i Danmark, Tårnfalken er i betydelig tilbaqegang
som ynglefugl i de fleste egne.
Der yngler nu flere Rørhøge end Tårnfalke set på Iandsplan.
Hvem skull.e have troet det for bare I0 år siden !

Bortset fra forringede fourageringsområder, er det vanske-
ligt at pege på nogen tydetig årsag til Tårnfalkens til-
bagegang. Men hvor galt står det til med arten i Arhus amt?
Det viI jeg forsøge at undersøge i 1987, og dertiJ. kræves
din hjæ1p. Jeg opFordrer derfor aIIe til at sende alle æId-
re yr.rglefund eller formodede ynglepar af arten fra Arhus
amt Fra I950'erne til dato. Kendskab til hvor og hvornår
arten formodeb at væle forsvundet Fra en ynglelokalitet har
i denne forbindelse meget stor interesse at få oplyst.
[Jndersøg derfor i år dine gammelkendte ynq]epar, men er du
forhindret heri, så send venligst oplysninger hurtigst mu-
ligt, da jeq så selv vil besøge lokaliteterne i år.
0plysninger modtages senesL 20.aug. 1987,

Jørgen Terp Laursen
Engdalsvej 67 A

8220 Brabrand
Tlf. 06 26 12 96



BUSTUR TIL VESTJYLLAND DEN 3. MAJ.

Søndag den 3. maj vi1 vi forsøge at gentage vores traditionsri-
ge bustur ti1 de vestlige dele af Jy11and. Turens hovedmå1 er i
rækkefø1ge Vind Hede, Fjandø, Vest Stadil Fjord og Tipperh.alvø-
en.
Vi sarter fra busholdepladsen ved Musikhuset i Århus k1. 04.00.
Turen går via Silkeborg, hvor der efter aftale med lederne er
mulighed for opsamling, ti1 Vind Hede, hvor vi håber at være ved
solopgang, så vi kan se og høre Urfuglenes særprægede parrings-
spil. Der vi1 desuden kunne iagttages Stor Regnspove samt enkeF
te rovfugle.
Næste må1 er Fjandø i Nissun Fjord, hvor vi vil drikke morgen-
kaffe, mens vi har mulighed for at se rigtig mange ænder, vade-
fugle og terner sant en nyetableret Skarvkoloni.
Fra Fjandø kører vi nuligvis et snut op ad Bøvling Klit for at
se Lysbuget Knortegås, Næste faste må1 er imidlertid markerne og

engene ved Vest Stadil Fjord, hvor flere tusinde Kortnæbbede Gæs

og enkelte Snegæs spiser sig mætte inden deres videre færd mod

nord. Der er desuden nulighed for rovfugle sorn Rørhøg, Blå Kær-
høg og Dværgfa1k.
Turen går videre ad Holmsland Klit ti1 Værnengene, hvor vi fra
bussen vi1 kunne se b1.a. Skeand, Atlingand, Brushane sant Stor
Kobbersneppe.
Sidste stop er Tipperhuset, hvor vi vil spise vor medbragte mad

og slappe af, mens reservatets nylder af fugle over fjord, rør-
skov og eng kan iagttages. De fleste fugle kan ses fra observa-
tionstårnet, men en gåtur ad en natursti kan bringe en t.æt på en
række småfugle og rovfugle.
Artsudvalget på Tipperne er stort på denne årstid og kan b1.a.
omfatte en lang række ande- og vadefugle samt Mosehornugle, B1å
Kærhøg, Rørhøg, Dværgfalk, måske Vandrefalk samt småfug1e f.eks
Gul Vipstjert og Husrødstjert.
Tilnelding sker ved indbetaling af kr. 14o,- på giro 5 5l 09 6l
senest den 15. april 1987.
Ledere er Torben Bøgeskov og 01e Gylling Jørgensen.



KALENDER

A p r i l:

Søndag 05: Mossø og Salten Langsø, Ry station kl. 9.05.
Tirsdag 07: "Fuglene og margi.naljordene". Foredrag ved

Henning Ettrup. Sø1yst, Gjellerupvej IlI. kI. I9.10.Søndag 12z Kysing Fjord. Norsminde kro kI. 9.00.
Søndag 19: Kolindsund. Rønde Rutebilstation kI.9.00.

M a j:

Søndag 0l:

Søndag 0l:
Søndaq 10:

Søndag 17 z

Søndag 742
Søndag 24:.

J u n i:

Søndag 07
Søndag 14

Søndag I4

Tur til Vestjylland. Busholdepladsen Musikhuset
k1.4.00. Ledere: Torben Bøqeskov og 01e G-Jør-
gensen. TIf. 06 26 14 4L eller 06 9j ZZ 06.
Mossø og KlostermøIIe. Ry station kl. 9,05.
NØ-Djursland, Gjerrild. Ishuset, Gjerrild Nord-
strand k1. 5.00. Senere tilslutnino tiI turen:
0ttos Bageri, Gjerrild kl. 9.00.
Mørke Kær. Mørke station kI. 8.00.
Fuglenes Dag. Se nærmere i FUGLE og dagspressen.
Ry's omeqn. Ry station k1.1.00. Turen er et Ied
i rrFuglenes Dagrr med betaling af mindre gebyr.

Mossø og Klostermølle. Ry station k1.9.05.
Bustur til Sønderjylland. Musikhuset kI. 00.00.
Efter aftale med Iedere kan bussen afqå J kvar-
ter Lidligere fra Randers. HUSK PAS.
Ledere: Lars Borup, Arhus - tlf 05 26 25 7j.

John Rasmussen, Randers - tIf. 06 4t 60 64.
Norsminde Fjord. Norsminde kro k1.9.00.

O\ANDELSBAIUT(E
-ta'r godt imod dig...
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P,ESTYRELSEN

L.ARS BORUF (kasserer')
L-y1,,kerrdalsvej 47
8130 P.rabrand
26 ?5 77

TOREEN P.ø';E5KOV
Enådalsvei 7L st. tv,
P'r.atrr.and
::6 t4 4L

HENNIN'] ETTRUF
'l lygave i 5
8230 Ahyhoi
15 47 56

OLE':YLL.ING-,JøR,:ENEEN
Eghovedvei 33
$il4t) Halling
93 13 06

B,JøF(N HOL|',I5KJOLD
SkVttehusvei 3o
Skivholnre
8464 6ålter'
954.019

ERIK HøRNINI:
t;c,dthåhsqåde 39
Snoo år'hus C

19 06 83

B,JARKE HUU5 JENSEN
Hvidklover.ve j 5 st. nr, f
8lO0 Århr-rs N

SVEND HøLL.ER JENSEN
Holnrelundsvej 39
Soften
83gA HinneF'rp
98 65 o3

LARS F..JOHANssON
P'alevej 10
Onme6tl.Up
B!i44 i.lørke
37794L

EII:IL THO},IAsEN
KollenE l'follevej I
Adslev
836? Hornirrg
9?3773

KONTAKTFERSONER

FREDN I NGSUDUALGET
Herrrring Ettr'.IF, (se bestyl-eIsen)

I...O KAL I TETEREG I S,TRER I N';EN
D,0.ts,5o1yst
tl jel lert:pve j 1L 1
8330 P'rabrand

MHDLF}45R8.; ]]9TTFTER I NI.]EN
( adr.esgexnrlr i n{er )

[_ar-g F,, .Jofrarrssion (se L\e,ål]Vr-elri€,.n1

OL IEFU';LE':RUFF'EN
Antskool'dirråtoi' Henl*i l" 1[ . F erJergerr
Multebær've,i 3. 8471 5ah.ro
Tlf ,: 9/r fJil ctP

RAF.F.OR T f:[I I,IFF. EN
Ei.gil Thonr;:rserr ($e trestyrelserr)

RANDERSf;RUF,FE.N
CLåri6 [i1l'.#r', i'{å0eve 'j 7,
8B7O Lirrrgå. Tl f . :46 7$ U3

REDE KA 9SE.;FTI"'F'[! E N

P'iarP,e Huue JerrEen (åtf herityre:[5er,i

R I N.:I{fiTi KEGRI-IF.F.EN
Arrdgr.s l{yrtrle, }{eihet'A${åde 31 . '3 . th ' ,

8ooc.r År'hus C lLf ,:13 98 7t:

ROUFUfiL,EI:RUFF'EN
Sverrd |,lollet- .Jensen, Se tleåtVr.eI$qrr,

5MÅFU6t.E6RUFF.EN
9or-eri !il.lr j.ver', Hat'stlandsrlade 3, st , tl-r,
Sooo år'hus C, 1'1f ,: liJ l7 9I

I0RT5F Æ l f Hr;FrtJIrF HN
P'o Ry6e 5et'errserr, Natter0åLevei å.
86oo Silkehor'4. TL{,: 81 fb 73

5øKAVNEN
Er':ik Hør'rrirre, 5e besLylelsen,

,
Fr
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kild<ert.

. Den kendte tyske kvalitets
kikkert

o Utrolig lav pris i forhold til yde-. evne
F.eks. 10 x 50

Kr................ . 2O76

DE4 OPTIKERE
Jessen Lindberg Nisted pafudan
![jå!::å,'.:'"' il:.,'r-*"d", 

- i,fiåx.,.# g,i:TitT?x*
Q0o0 

Arhus c. 8000 Arhus c. rioæ 
-finiri c. Båoo iri-";-c. ,

Altid tæt m med en kvalitets

Æffi
. Kompakt
o Letvægtskonstruktion
o BaK-4 kvalitetsorismer
. Knivskarpt syn helt ud til kanten. Velegnet til brillebærere. Fås også med gummiarmering

' J.ii::-'"J'ff2.. x,. 1 695

LUMINAR

' ?,'i;:",l"n"rnes 
bedste

. Helstøbt letvæotshus
o Solidt prismeoihæno. Brillevenlige øjestykkler

ilT 2s1o
L?1T 2s64

o Kendt topkvalitet. Velegnet som 800 mm telelinse
r Okularer med forst. fra 15

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

?,..i..'l:... ... 4BB4
F. eks. TS.1

'^?..1 T: .... 2875


