
1987 -2

gGDBAVTEry

7AI ,'- --'\
'::-- -'-'

lr

ISSN 0900 -1832



Dansk Ornitologisk Forening
D.0.F. er en landsforening for
fugl.einteresserede o9 fuglebe-
skyttelse med afdelinger over
hele landet. Foreningen er stif-
tet i 1906.

Foreningens formål er at fremme
kendskabet til og interessen for
fugle o9 at virke tiI beskyttel-
se først oq fremmest sf den
dan s ke fuqlefauna. Dette formå1
søges fremmet blandt andet ved
afholdelse af møder og ekskur-
sioner o9 udqivelse af et tros-
skr i ft o9 andre publikatj.oner
samt ved arbejde lor at iorbedre
fug l enes Iivsvilkår.

Indmeldelse sker ved henvendelse
til foreningens h ov e dkont or el-
ler ved indbetalinq af kontin-
gent på qirokonto 7 00 08 19,
D.0.F.. Vesterbrogade 140, 1640
København V., tlf. (0r) tt 81
06. Det ord in€De kontingent er
185 kr.pr. år, 95 kr. for
juniormedlemmer (under 18 år) og
pensionister ( oveD 67 år) o9 50
kr, for ekstraordinere medle$ner
(modtager ikke foreninqens
p'rblikationer, men kån del tege i
nøde r og ekskursione! ) .

Medlemmerne modtager gretis
0ansk 0rnitologrsk Forenings
Trdsskrrft (2-4 hæfter pr. år),
oq b.ladet Fugle (5 hpfter pr,
år). h!ori meddelelser om møoer
og ekskursioner bringes.

Lokalafdelingen i Arhus amt står
for slle de IokaIe arranqemen-
ter, AIle 0.0.F. nedlemmår lan
frit deltagg i afdelingens møoer
oq ekskursioner.

Lokalafdelingen udgiver også
bledet "5øravnen',4 ganqe årligt
i et opIag på 900 eksenplarer.
Blsdet seodes qrstis til aLle
0.0.F. medlemner i Arhus am!.
iledlenmer uden for amtet Ksn
tegne ebonnenent på bladet. Det
koste! 40. kr. pr. år.

Alle henvendelser sker tiI
lokelafdelinqens adresse: Dansk
0rnitologisk Forening/Arhus amt,
Cjellerupvej lll, 8220 Bråbrand.
Giro nr, 9 51 09 6].

l/1 side: kr,
I/2 side: kr,

300/nr. kr. I200/år
190/nr, kr, 500/år.
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Er De forvlrret ?

Vi kan alle (som ornitologer & mennesker) bliveenige omr.at',jagt" på halvtamme fasaner og grå_ander, sat ud ti1 J.ejIigheden, er forkasteii!.
Lovlig nedskydning af, ellers fredede, rovfugleved fasanerier og dueslag forekommer os liqele_
ctes meningsløst.

At råger og-krager skal rregu leres,rved beskyd_ning er også - - ja, og dog, nu kniber det mååle
med enigheden. Skadevoldende vildt og så videre.Alle dyr er lige - men nogen er mere lige end
andre.

Nå, men vi kan da alle samles om vinterfodring,
l:1."" virkelig en opgave, som vi kan gå inO iår(både son ornitologer og mennesker).

Nej,.beklager - den går ikke ! Fodring af fugle
om vinteren er en misforståelse, et r6klamenjmmerfra dyreværnsforeningerne, det er slet og ret købaf aflad.

Disse synspunkter om vinterfodring er ført fremr såvel "Dyrevennenrr som i "Fuglei i løbet af vin_teren, af en garvet ornitolog.
Jeg håber ikke det er en udbredt opfattelse i or_nitologiske kredse.

Er. De forvirret ? I så fald kan jeg anbefale føl_gende losning:

Var ornitolog om sonmeren og menneskelig om vinteren.

G0D SOt4ilER

0tto Irap Hansen



DET EUROP,ÆISKE MILJØAR
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cal.ten byråd har på aet sidste
h6clrr+f 6t .t m-h <^- Åir-^^ rilururots Lrr
I'nat alnnnri cLa hi I iaår" rri I

udskrive en miljøkonkurrence om
L^r^+^ .^-^l^- +il ht,^Fl6dacr v 

' - r aB
man bedst beskytter naturværdi-
erne i Gal-ten kommune.
Nu er det jo ikke fØrste gang,
at man som borger el-1er som
fnnonina h.F h.ft m,,l i dhaA f^F

at frenkomme med naturbeskytten-
' ''^--unerne. Sidst- a dB r r

var det vi.a kommuneplanen, at
man l".avde denne mulighed. I den
fnnhinrlplee hrnorr ikke mindst
nåir)nf^nanindFnnp cLore reSsour-
cer på at udarbejde forslag og
ideer ril beskyttelse af de
tilbageværende naturværdier i de
enkelte kommuner, men dette kæm-

9'
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pearbejde stod dog på ingen måde
i n^da+ ni mc l i oi f ^rhoId t-i I det
endelige resuftat. Ganske vist
blev naturbeskyttelsen måske nok
tekstmæssigt fremhævet fidt mere
i- de endelige kommuneplaner, men
i praksis har det dog ikke af-
stedkommet nogen nævneværdig
forØget indsats for beskyttelsen
af de stedlige naturværdier.
Politisk bruges miljØet derimod
måIrettet til at lokke vælgerne
til åf inn åf nartierne har en
ær1igt ment økologisk holdning
tiI naturproblemerne og deres
Iøsning. BIot er og bliver det
et vælgerbedrag.
Således er udbygningerne af
spildevandsanJ-æggene i de enkel-
te kommuner ikke sket med

,i;æ>
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udgangspunkt i en grundlæggende
forståel-se for de økologiske
sammenhænge i naturen, men har
alene baggrund i overhoLdelse af
en lovgivning, hvis tilblivelse
ligeledes er resuLtatet af poli-
tiske partiers indbyrdes kon-
kurrence om at frernstå mest
mj.1jøbevidst. Men fjerner man
den tynde grønne glasur fra

så betydelig pIanlægningshori-
sont, idet man kun derved kan
gøre s i g forhåbni nger om at
kunne forudse evt. skadevi-rknin-
ger på natursystenet. Problemet
med det nuværende samfund er jo
netop, at udviklingen og for-
bruget af naturressourcerne sker
så forfærdende hastj.gt, og Iangt
hurtigere end naturen endsige
menneskene på nogen måde evner
at føLge. Hvilket jo da også er
den egentlige årsag til de i dag
så livstruende naturproblemer.
Et økologisk baseret samfund vj-l
utvivlsomt afstedkomme væsent-
J. ige samfundsændringer, i for-
ho1 d ti I de nugæ1 dende normer ,
men har vi noget valg?
Når alt kommer ti1 aIt, er det
nu nok hel1er ikke hensigten med
"Det europæiske niljøår", at man
derigennem vi1 tiistræbe at
skabe økologisk baserede
samfund, dertil har "vækstfiIo,-
sofienrr nok endnu for mange
tilhængere, der alle er helt
overbeviste oD, at man med det
nuværende vækstsamfund nok skal

få løst de mange påtrængende
naturproblemer, f. eks. ved brug
af gensplejsning og deslige. 14en

er det ikke netop disse argumen-
ter, nan, ganske vist i mange
forskel.ljge udgaver, altid har
benyttet tit forsvar for
væks tsam f unde t? Naturs i tuat i. onen
synes dog på ingen måde zrt kunne
bekræfte rigtigheden af denne
rrvækstfilosifirr. tværtinod.
Det er egentlig ret tankevækken-
de, at man i forbindelse med
I'nat arrnnnai <kp mi I iaår" h^r

fundet anledning ti I at bruge
forlængst brugte slogans, f. eks.
Natur - det er også dig! Bevar'
naturen - du lever af den!.
Naturen har brug for dig! Pas på
min natur - til. jeg bliver stor !

Burde disse slogans ikke have
været grundlæggende selvfØ1ge-
Iigheder for ethvert tænkende
menneske, Er det ikke de selv-
samme slogans, naturforeningerne
i årevis har benyttet overfor



befolkningen og ikke mindst
overfor poli-tikerne? Og har dis-
se slogans måske forøget befolk-

-^r; +ikernes na-rrrrrEs,ro uE
turforståelse i en økologisk
retning? Tilsyneladende ikke' og
så måske a11igeve1.i et vist
omfang. I a1t fald kan man rundt

^å 
da 

^ffpnl-lida 
t^ileffFr

afIæse langt mere kontante og
alvorsbetonede slogans. F. eks '
Smil- -dit barn vi-1 dø af kræf t !

Vi lever i dag - men hvad med j-

morgen? Dette er ikke en verden
-for mine børn! Tegn en livsfor-
sikring - du er nemlig døende !

Hvis jeg en dag bliver stor - så
vil jeg være brandmand! Atomkrig
er blot en anden måde at udrydde
menneskene på! Livet er som en
skraldespand - der er fort a1le
vegne ! Dri k vand - og dine kræft-
cell-er vil trives!

overfladen, fremstår de enkel-te
partier uden nogen form for
langsLgtet økologisk må1sætning
for deres disPositioner. Man
di.sponerer fortsat som oD, at
dagen i morgen var den sidste
og hvem ved, det bI iver den
alene af den grund nåske også!
Måske er det i erkendelse heraf'
at formåtet med "Det euroPæiske
niljøår" netop er at gøre be-
folkningen og Politj-kerne oP-
mærksom på, aL udnYttelsen af
miljØet (naturressourcerne) er
et' væsentl-igt asPekt af a1le
menneskets aktiviteter ' 

og at
det af den grund er af afgørende
betydning, at man får de øko1o-
giske hensyn inddraget i PIan-
1ægningen på alle sarnfundsøkono-
miske områder.
Der er i den forbindelse ingen
tvj.vl- om,i Cet onfang den egent-
lige hensigt ne<i "det europæ19ke
miljøår" er a:3!(3be forståe.l-se
i befolknirgen ior et samfund,
der er i ba1:nce rred den omgive-
nde natur, ai ...atr her står over-
for en negc'i; ttor oPgave! Hen-
sigten nå j. glvet fald være at
bringe nenneskets hidtidige e-
norme overfo|brug i balance med
naturens bæreevne. 0g den eneste
måde. hvorved man kan nå dette
må1 er gennem en omfattende
folkeoplysning f. eks . i skoler-
D€, sant ved brug af en konse-
kvent lovgivning, der grundlæg-
gende tager udgangspunkt i de
økologiske forudsætninger ( na-
turens Love), Det vi1 i praksis
sige, at vi mennesker, i modsæt-
ning ti l- i dag, hvor vi i
udstrakt grad lever på bekost-
ning af helheden, i fremtiden
skal indrette os på at l-eve
under indtryk af en helheds-
vurdering, hvor der, i modsæt-
ning ti I i dag, også sikres
ptads og tevevilkår til alle
naturens øvrige organismer.
Et økologisk samfund må nærlig-
gende nok , i modsætning ti I det
nuværende forbrug - nu og her
samfund, dj-sponere ud fra en ret
Hvem skulLe have troet, at et
besøg på et offentligt toilet
ville afstedkomme visse forhåb-
ninger til fremtiden? Måske er

7i et
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disse slogans på WC dørene og
væggene udtryk for, at der trods
aIt i befolkningen aIligevel er
et nærIj-ggende ønske om en anden
og langt mere livskraftig ver-
den. end den vi i dag har at
overdrage til. vore børn? Måske
vil "Det europæiske mitjøår"
alligevel kunne blive det å.,
hvor befolkningen På afgørende
vis tager skeen i den anden
hånd, og kræver et samfund bYg-
gende på helheden og i balance
med den omgivende natur? Hvem
ved, måske kan vi endnu nå til
at ændre samfundsudvikl ingen i
en rigtig retning?
Måske er miJ.jø-konkurrencen i
Galten kommune denne gang reelt
ment, og ikke den sædvanlige
politiske narsut, som skaJ- give
vælgerne indtryk af noget' som I
virkeligheden slet ikke er hen-
sigten. Måske skulLe man - endnu
engang - genfremsende de ellers
så ofte fremsendte anmodninger
om et større naturhensyn i plan-
lægningen? ViIte blot også mange
andre borgere tilkendegive deres
naturholdninger, ikke på ll,C-
dørene , men ti I de folkevalgte
politikere i stat, amt og kom-
mune!Lad os sammen, en gang for
alle, skabe en levedygtig verden
for os seIv, og ikke mindst for
vore bØrn! For som skrevet står
på en WC-dør:
Det er nu eIler aldris!

RiaFh H^lmcLinlÅ

InovrucLeuNosnsøcnLsn r rgez_l

I 1986 undersøgte undertegnede
et ca. 260 kvadratkm. stort
onråde vest for Århus for rov-
fugle, hvor al-l,e skove over 0,3
ha blev besøgt.
I 1987 udvides undersøgelsen mod
qvrl npr f i lstræbes at dække
området med nordgrænsen ca.
Ravnsø - Stjær - Højbjere og i
syd ca. Sti.lling - Ny Solbjerg -
Malling. Dette områder huser
flere store skovområder, bI .a.
Moesgårdskovene, Pindsmølle- og
Jeksendalen samt Hemstok Skov
ved Ravnsø. Foruden disse fi-ndes
en mængde små og stØrre skove i
område t .
Jeg opfordrer a11e, der har
kendskab ti1 såvel ældre som
nyere oplysninger herfra on yng-
Iende rovfugle, tiI at sende
di sse ti 1 mig, Oplysninger om
skove , lunde o.1 . , hvor der ikke
har ynglet rovfugle modtages
også gerne. Skulle du Iigge inde
med oplysninger fra flere loka-
liteter, sender jeg gerne et
kort over onråde, med
nummerering af skovene. Dette er
også ti1 hjælp, hvis du vj I
undersøge nogle af skovene for
nig.
Send hurtigst muligt dine oplys-
ninger, da undersøgelsen alle-
rede påbegyndtes i marts måned.
MateriaLe modtages senest 20,
august 1987.

JØrgen Terp Laursen
Engdalsvej 67 A

8220 Brabrand
T]f. 06 26 L2 96

TERLYSNING

OC
IDO

EF

-rt-l(}
Jeg sj.dder og skriver en rapport
on Sminge sø, bl.andt andet om
dens fugleliv.
For grundighedens skyld vi.t jeg
meget gerne høre om dine

f 'rnl a^hc6-rr-f i ^haFruår-wvscr I Soen ug
sØens omgivelser. Jeg er Ligc-
glacl med, hvor ]ang tid srden,
du har set fuglene, da rapporten
behandter emnet så langt tilbage
i ti den som mu I igt .

Eventuelle oplysninger. bedes
venl j-gst sendt til. Patrick C.
McDonald, Boskopvej 20 , 86O0
Silkeborg.



- fra FELTEN

Fra Gjerrild Fuglestation har vi
en række observationer, hvoraf
der er en del sene fØrste-
gangsiagttagelser:
Vibe 18/3, Stor Tornskad,e l/4,
Gransanger 3I/3, SangdrosseL
21l3, Skovsneppe 23l3, Sanglærke
9/2, Havterne 26,/3, Splitterne
2L/3, Bjergvipstjert 26/3, Hvid
Vipstjert 23/3.

Fra amtet som helhed en række af
de tidlige fra anden halvdel
april: Turteldue 16/4 Fussingø
og 17 / 4 cj erri 1d, Mursej ler
Moesgaard 2/5, Pl.ettet rØrvagtel
28/4 Brabrand sø (3 ex. ), Torn-
sanger ult. april Brabrand sØ ,
Græshoppesanger 28/4 Moesgaard,
Tinksmed L/5 Brabrand sø ( 10
6v. ) , Aftenfalk 2/5 MalIing
(hun), Rørsanger 3o/4 Brabrand

LAPPEDYKKERE:
29/3t 2OO rst.Toppet lappedykker
Moesgaard strand og 450 rst.
Mariendal strand. De ventede vef
på, at sØerne skulle tØ inde i
landet.

STORK:
29/4: Hvj-d
Sabro.

stork 1 Århus og
Fphrrran til ånril dækkeS denne
gang. Tak ti I alle, der har
bidraget med observationer.

Vinteren varede ved indti 1 mid-
ten af marts måned. Havisen brØd

i i nrll anrlet 1å sØerne
isdækket indti I slutningen af
marts. På dette tidspunkt var en
række fuglearter forsinkede i
dereq enkomsf Anrif Startede
.at hl,eahda mon i nå<lzan ekif-

tede vejret karakter og udvik-
lede sig til en dejlig varm,
solrig og sommeragtig uge ved
månedens slutning med tempera-
turer over 2o grader og vinde
f ra Ø og S, Fra mi dten af apr-i 1

begyndte en række arter at dukke
^h 

f^nh^ldcvic iidlidt Fanåno+

eksploderede i fuglearter.

i
tl



SVANER OG

Pibesvane
foråret.
13/4:3
(GF) og
Kanadagås
60 i alt
og I/4:
smar l0Kke

GÆS:
er usædvanlig hos os i
30/3:2I, 3I/3:3 samt

Gjerrild Fuglestation
29 / 3:2 Ø . Grenå Enge .

er set i pæne taI 5/3:
Ebeltoft Vig,/Hassenøer

34 Brabrand sø, foruden

HØNSEFUGLE:
Trane 12/4:I og 15/4:l GF, 1,I/4:
2 Hørret skov, Plettet rørvagtel
er hØrt flere steder ved Brab-
rand sØ ult.april.

VADEFUGLE:
Brushøns 23/ 4: ca. 3O rst. Brab-
rand sØ. Tinksmed L/5:IC rst.
Brabrand sØ.

UGLER OG SPÆTTER
Moeshonnugle er set på trækste-
derne, stønste dage: 31 /3:J,
l6/4:4 GF. Desuden 25/4:I Vtees-
gaard, Skovhornugle trak oqså
ved Gjerrild, flest; ?6/3:3,
30/3:6 og 3L/3:9. Sorlspætte
breder sig mod øst 2I/2 og )7/31
1 Norringure.

Silkehale; Sidste sås 78/4 på
Rønde ki.rkegård ( t'ugten var -Ie-
vende ) .

DE SMÅ:
Få sncsnttnve i år. StØrste flok-
ke 2Ol3:8OGF, 2a/ 3t4A til 50
Besser

ÆNDER:
Atlingand 23/4: 2 han og t hun
Brabrand sØ. Knarand uf t.marts 1

par Erabrand sø sås hele apri I ,

15/ 4 og 16/ 4: 1 par Dystrup
Ramten Sø. Store flokke af
dykænden: Bj ergand 5/ 4 z 1 .500
rst.AIrØ. Hvinand 29/31 435 rst'.
Stavns fjord, 5/4:3OO rst. AIrø,
dagen efter en østl ig kuling
Fløjlsand 13/4: 274A Vejrø.

ROVFUGLE:
Havørn trk.Risskov 13/4 og nåede
Gjerrild dagen efter I4/4, hvor
den rst. i områCet indti L I6/ 4 .

Musvåge største dag ved cjerrild
26/3:525 trk. Rød Glente 14/4:4,
15/4t 3 cF. Vandrefalk er set en
del gange på træk ved Gj erri ld:
II/4: 1 juv.. 13/4: 1 ad.,
L6/4:I, 18/4:1. Ved Moesgaard
2/5:I. Desuden 1 rst. fra fA/2
til lO/3 i Hasselagerområdet,
hvor den bI. a. slog på duerne
ved KFK. Sort glente 26/ 4:1
I{oesgaard.Li}le skrigeørn (SU
arL) L8/4:1 N.Horsens, har sik-
kert nået vores amt....

Rev. , Hvidsisken
2Ol3:3GF, Hedelænke 27/3: 15 og
29/3:2O GF, Ringdrossel er efter
sigende set i store tal. Storpi-
ber ( SU art ) 74/ 4: Smi nge sØ .

Lapl andsvær I i ng 19 / 3: 2 rs' .

Kysing Næs.
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Af Erik Hørning

I forbindel se med en oPgave På
Arki tektskol en i Aarhus om I oka-
l iseling og "indretning" af en ny
fuglestation med ringmærkning .som
speciale, lavede jeg denne^under-
sbgel se af nattrækkende småfug1 es
habitatvalg under rast. Desværre
er der kun I avet få undersøgel ser
af denne s 1 ags. Så l edes har jeg
kun fundet en offent l i ggjort
undersøge 1 se (Fe I torni to I ogen
I : 7 1 ) der, sammenhol dt med mi n
eqen fra I 983, gi ver et nogen-
I unde dækkende bi I I ede af de
udval gte arters habi tatspræferen-
ce. Begge undersøgelser er lavet
på Hjelm Fuglestation.

Ved sådanne undersøgel ser er
det i kke nok at se På hvor
fuglene opholder sig, men også
hvorfor. Det er sel vfø1 gel i g et
spørgsmå1 om bestemte fødeemner,
men derti l kræves en nøiere ento-
mo1 ogi sk undersøgel se af den På-
gældende lokal itet, og det er
'i kke f oretaget her.

UNDERSøGELSESMETODI K

Habi tatspræferenceundersø9e l -
serne er 1 avet på f1 g. måde: Al I e
fangtsnet nummereres og samtl i ge
fangster og genfangster noteres
ned med angi vel se af nettets
nummer (Genfangster er medtaget
for at få størst mu I i gt mate-
riale, men herved opstår en min-
dre fejlkilde). Vegetationen in-
denfor en afstand af ca. 3 m fra

BESKRIVELSE AF NETSTED

Domi nant: Sl åen, hy1 d, vi 1 drose.
Subdomi nant: Vi 1 d kørvel , ti dsel ,
di verse græsser.
Står forhol dsvi s I ukket, dog å-
bent mod vest. Mod øst skråni ng
nedad med tiørn o9 vi I dæbl e.

hvert net er undersøgt og artsbe-
stemt. Der skønnes over hv i I ke
botani ske former der er domi ne-
rende, også under hensyntagen ti 1

den større botani ske hel hed, net-
tet er ol aceret i . Ti I si dst
tegnes en ski tse over netstedet
med de v i gt i gste botani ske domi -
nanter i ndtegnet. Der I aves en
subjekti v beskri vel se af netste-
det.

Ved at sammenligne disse be-
skri velser er de enkelte netbio-
toper i nddel t i fi re store, vel -
afgrænsede grupper. Derefter
udnål es det saml ede netareal for
hver gruppe (nettets længde x
højde i opstil1et, fangende ti1-
stand). Fra forholdet mellem de
fi re gruppers kvadratmetertal
udregnes for hver gruppe en om-
regni ngsfaktor, som er nødvendi g

for at kunne sarnmenl i gne grupper-
nes f angsttal.

lj!tu#nJ1 
1,

fu*ilu'



Da nettenes størrelse varierer
meget (fra 9 kvadratmeter til 36
kvadratmeter) er forholdet mel lem
gruppernes netareal en bedre om-
regni ngsfaktor end antal net.
Fangsttal lene for hver gruppe
ganges med den fundne faktor og
summen af disse tal sattes lig
I 00X. Derefter fi ndes de forskel -
Iige arters procentuelIe forde-
ling på de fire grupper.

FEJLKILDER

Rel ati ve små fangsttal er en
fej I k i I de og brugen af gen-
fangster er som nævnt også en
fejlkilde. I løbet af trækperio-
den kan man få en del genfangster
af yng I efug I e på samme sted 09
således få et forkert billede af
forholdene. Endel ig betyder en
ujevn fordeling af antal net på
de forskel I i ge habi tater si kkert
også noget, til trods for brug af
omregningsfaktor.

UNDERSøGELSESRESULTAT

Kun resul tatet af mi n egen
undersogelse er vist, men i ne-
denstående sammenfatning er også
medtaget resultatet af underso-
gelsen fra .|970. Der er altså et
vist sammenfald i resultaterne.

Det ses, at de udvalgte arters
præference hovedsagelig er gruppe
II o9 III, der er de egentlige
hegn med I øvbærende træer og
buske. Gruppe l, der reprasente-
rer den ustrukturerede kratvækst,
er genere l t. ri nge udnyttet, hvi l -
ket også er ti lfaldet med gruppe
IV, der har den tilvoksede haves
karakter.

!lan ser, at Løvsanger og Grå
fluesnapper ikke udviser nogen
sarlig preference, i modsatning
ti I Eroget fl uesnapper, der he1 t
synes at foretrakke gruppe I I I .
Den samme tendens viser Kcrsanger
og Havesanger, mens Rodstjert,
Gulbug, llunk og Gardesanger har

hang til både ll og III - Munk
har dog også tydel i g præference
til II 09 Gardesanger til I.
Ifolge 1970-undersøgel sen synes
Gærdesanger at foretrække I I I
konsekvent. Tornsanger har hel t
tydelig præference til det tætte
krat (gruppe Il) og synes nærmest
at undgå den gamle have (gruppe
rv).
KONKLUS ION

Man kan her ud af kort kon-
kl udere, at en stor del af de
i nsektadende og nattrækkende små-
fugle foretrakker 1øvbærende hegn
og krat af en bestemt sammensæt-
ning ti I deres rast under træk-
ket.

Eepl antn i ngens sammensæt n i ng
t i I trakker måske fug I ene på grund
af forskel I i g udspri ngs- og bl om-
stringstid, eller måske indehol-
der netop disse træer og buske
ti I strakkeligt forskel I ige og
store føderessourcer?

En tredje mul i ghed kan vare
bepl antni ngens udformni ng og be-
I iggenhed. Med udformning mener
jeg plantningens relative størrel
se og udstrækni ng, og med be 1 i g-
genhed mener jeg dels den indbyr-
des beliggenhed de enkelte be-
plantningsgrupper imel lem, dels
højde over havet.

Ud fra ovenstående kan nan
beskrive beliggenhed, udformning
og bepl antn i ng ti I en tænkt
fuglestation, nen det kan også
bruges i tilknytning til allerede
eksi sterende fugl estati oner, hvor
en restaureri ng af bepl antni ngen
er ønske l i g, sål edes at fangsten
kan gores mere effektiv.
I et efterfølgende nr. vil jeg

vi se et eksempel på, hvordan
h abi tatspref erenceundersogel sen
kan bruges i praksis.
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HUSSKADE

spændende adfærd

Den 9. januar '|985, høj sne,
minus B grader, sol og stille
vejr.

En Husskade sad i sneen oo
bøvlede med et el ler andet soil
seligt. Den var ganske uforstyr-
rAi Ff når hiddan nlor| naAr',
hvorpå Skaden hoppede omkri ng på
må o9 få i et par m i nutter med
sit bytte i næbbet.

Endelig gjorde den ophold ved
et knædybt fodspor i sneen.
Byttet bl ev 1 agt ned i sporet
flere gange, Til sidst be-
sluttede Skaden sig for at lade
det blive liggende.Derpå bevæ-
gede den sig 1idt væk fra sporet
og saml ede sti vfrosne sneskor-
per, som blev'l agt ned i sporet
ovenpå byttet. Der var vel tal e
om 3 - 4 i alt, men desværre
noterede jeg i ntet herom.
Husskaden havde al tså øjensyn-
1 igt gemt sit bytte i et hu1 og
1 agt et 1 åg over.

Da Skaden var færCi q under-
søgte jeg hullet og faircli, et
usselt, afpillet og hårdtfrosset
kadaver af en sol sort, som i kke
var dækket sær'l i gt omhyggel i gt.

Vi nteren huskes stadi q son
I ang og streng. I nabol agåt har
Husskaden haft flere foderbræt-
ter ti I si n rådi ghed, men den
har altså alligevel samlet sig
et Cepot med forråd.

Lrglr Inonasen.

DOMFAPPENS SANG

- et studie værd

Mange haveejere har om vinteren
glædet sig over dompappen ved
foderbrættet. Dens k1are,
karakteri st i ske fanven gør den
'l et genkendelig. Dens forkær1ig-
hed for at sidde højt, hel st i
grantræer, samt dens mel odi ske,
vemod i ge kal d gør, at man næsten
altid først hører den, for deref-
ter at få øje på den. Hele vinte-
ren har man måske haf t nog'l e
stykker ved si t foderbræt. Men
så en gang hen i marts er de væk.
Ingen fugle - ingen stemmer. 0g
dog. Si dst i marts el leli begyn-
del sen af apri 1 begynder etabl e-
ri ngen af terri tori er og man kan
sDeci el t i l i dt åbent terræn med
spredte graner høre hannens sang.
Den består for det meste af nogl e
lave knirkende lyde samt en
f1øjten, hvori også kaldelyden
i ndgår. Men dompappen kan også
lære af andre fug'les sang, endda
med et godt resul tat. l"len den
blander aldri g sine egne strofer
med det ti I l ærte. Hver 1 yd t i I
sin tid. En interessant ting er,
at de unge dompapper i overvejen-
de grad lærer af hannens sang,
sål edes at der nærmest oDstår en
fami I i etradi ti on.

Da både han og hun synger,
melder spørgsmå1et sig, om hun-
sangen i en vis grad er territo-
ri esang eller "lystsang". Det er
'i kke ret mange arter af spurve-
fugl e, som har hunsang og hvorfor
synger hunnen så afvekslende? Det
kunne være i nteressant at hø..e
nogle meninger heron i form af
notitser eller artikler her i
b I adet.

Lars P. Johansson
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Det mest afskyeLige øjeblik på
en dag indtræffer:Vækkeuret ki-
mer. Famlende finder man uret og
slukker det med et sløvt dask,
men fast besluttet på it<te at
tage ud den dag, Jeg vakl.er
tilbage t11 sengen, nen pludse-
1 ig et b]ødt bump og et
dødsskrig runger gennem den
stille nat. Man galoperer hen
tiI vinduet og når lige at se en
Natugle forsvinde bag birken med
en fugl som sit bytte.Når man
alligevel er vågen, kan man lige

godt komrne

rygsækken og klatrede oP i den
højeste el set nord for aLPerne.
Et problen ved Sminge sø er ' 

at
man står næsten i høj de med
vandspejlet. Et fugletårn ville
være ønskeLigt.
Fra min el så jeg sommerens
faste fugle, Toppet og Lille
Lappedykker, Fiskehej re , Skarv,
Knopsvane og Sangsvane (sidste
^r,arc^hFAd6 
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I ingand , Krikand, Gråand, Troldand
og enkelte Hvj.nænder.
Over skoven kredsede en Hvepse-
våge. Den fouragerede ofte ved
søen, men i dag holdt den sig
væk .

I 86 lod Engsnarren sit karakte-
ristiske crex lyde ud over en-
gene. AIt åndede fred og idyl .

Jeg klatrede ned og gik over
engen et stykke ned af Gudenåen,
En IsfugI fløj op ved min tilsy-
nekomst og runderde under stort
skrigeri den næste rørbrink, Så
blidt reagerede en tyr ikke på
min tilstedeværelse. Den satte i
vild galop over engene. Det må
have været et morsomt syn. En
påtrængende fuglekikker satte
verdensrekord i terræn1øb med
kikkert og rygsæk. Ivrigt klan-
rende mig til en kande the
satte jeg i et gigantisk spring
over to elektriske hesn samt
Voel bæk.
Tyrens skuffelse var stor og mln
begejstring ligeså. Begejstrin-
gen varede ikke 1ænge ved, da
jeg ti1 nin skræk opdagede, at
den eng jeg havde plantet mig på
også indeholdt en tyr. Denne
befandt sig J-igeJ.edes i dårligt
humør og trængte uheJ-digvis også
til at lufte syrebasserne. Inde-
klemt mellem to rasende tyre
havde jeg svært ved at se det
morsomme. Min redning fandt jeg
i Voel bæk, hvor jeg sprang i
det lårhøj e vand. De to tyre

ud.
Som det blev lysere og jeg nær-
mede mig søen, så j eg dagens
første Vibe. Den stolte Vibehan
svang sig i luften med sin impo-
nerende territoriehæve1se. Efter
at have dinglet rundet j- Iuften
et par ninutter udstødte den et
pJ-urrb, der mest af a1t minder
om min bedstemors fjært. Dige-
svalekolonien blev passeret i
lavt tempo, der var ikke så
nange som sidste år. Bare de dog
ville opgive den grusgrav, så
vilLe der med garanti komme
Li11e Præstekrave.
Langt de fleste fugle sang. Det
vældige kor bestod blandt andet
af Bogfinke, SoIsort, Sang- og
Misteldrossel, RØdhals, Mejser,
Broget og Grå Fluesnapper. Fra
moserne sang Nattergal, Rørsan_
ger og Kærsanger,Lille Lappedyk-
ker og mange flere. Da jeg kørte
igennem Sminge by kom en ræv
luntende J-angs vejen i min side,
den opdagede mig først, da min
cykel tabte kæden og gav et
vældigt rabalder. Sørens osse.
Jeg gik det sidste stykke ned
til søen. Ved nin tilsynekomst
lettede 8 Fiskehejrer, og sendte
mig en regn af klatter. Jeg smed



prustede høj lydt på hver sin
side af den lille bæk, og jeg
føLte mig ikke tryg ved situa-
tionen.
Omsider kom jeg fri af bækken og
ud på en tyrefri eng. Her tog
jeg de våde sko og sokker af og
gik barfodet i morgengræset hen
til rnin 1i11e høj, hvor jeg
plantede mig med alt mit grej og
nød en kop skoldhed the. Mens
jeg 1å her så jeg et utal af
fugle: Mudderklire, Gø9, Rødryg-
get Tornskade, Bynkefugl, Siv-
sanger, Rørsanger, Kærsanger, Gran-
sanger, Løvsanger, Havesanger,
Tornsanger og Gærdesanger bril-
lerede med små sonater,
Culbug og Munk hørtes også.
Det blev varmere og j eg selv
s1øvere. Jeg fabrikerede en 1il-
le skygge af nogle birkegrene og
lå og obsede diverse hit. Stor
Skallesluger afledte nine tan-
ker. Når der ikke var noget nød
jeg blot lugten af sommer eller
tænkte på tropefugle. Da mørket
faldt på gik jeg af frygt for

tyren hj em gennem Smingegård
plantage. Denne har aLtid været
min eneste kendte Natravneloka-
litet. Men denne sommer har Jeg
kun observeret den 3 gange. Den
ene af disse var denne solbe-
skinnede aften.
Natravne spandt fra en fYr.
Medens jeg sad og iagttog den
Iettede den og fløj ud over
lysningen i sin karakteristiske
parringsflugt. Den blev snart
akompagneret af sin tnage og så
flot som ingen anden fugl På
i^-Å ,,AfaF+a da 
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jagt, Dens hvide vingefelter
gLimtede mod granerne i bag-
grunden. Ved dette syn kan man
fuldt forstå de nange l-egender
og sagn knyttet til Natravnen.
Man bliver aldrig træt af at
kigge på dens karakteristiske
flugt mod nattehinlen, men føIer
blot tiden står stil-le.

Patrick C.McDonald
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Vi fik manse bidrap - tak for det !

RedakLionen har udvalgt nedenstående tegning, med en

redefuld Landsvaleunger, som den bedste.

Meget aktuelt, når vj. Lænker på forårets landsvale-projekt.

VindeTen : ANDERS KRISTEIISEIJ

MøLLEVAI.]GS ALLE 147 2. mf . - B21O ÅRHUS V.

har modLaget præmien : Tornrny Dybbro's I'Fugle Guidett ,
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Som Iovet viI de indsendte bidrag dukke op I spalterne

han rd rroion så .lpn cn nosct 2l olpalc qio ti l for 'l æqenne

Iied venlia hilsen - RedakLionen.



Jørgen Terp Laursen

I forbindelse med en kortlægning
af ynglende rovfugle i et ca.
260 kvadratkm. stort område vest
for Århus i 1986 indgik Skørring
Overskov som en af lokaliteter-

Skørring Overskov ligger ca. 4
km nord for GaIten by, vest for
Århus. Det er en ston skov på
ca. 44O ha, der mod vest og øst
er donineret af æIdre løvskov, i
den centråle del er det næsten
ren nåleskov,
Skoven er, mig bekendt, næsten
ukendt af orni.to.l-oger og andre
naturj.nteresserede , og da j eg
fandt flere "spændende" fuglear-
ta. f^Ftia^6- A6l*_n en nænnere
omtale. Lokaliteten er systema-
tisk gennemgået på 13 ekskursio-

i haFi ^da^ ^^-i r ^,,-,,^+dPr r a-dutsu- L

1986. Desværre er der ingen
morgen- og aftenbesøg, så en del
formodes at være oversei. i.kke
mindst angående småfugIe.
Det meste af skoven ej es af
godset Vedelslund pr. Skørring.
Der er intensiv skovbrug, især i
den centrale deI.Fund af patron-
hylstre vidner om en de1 jagt. I
øvrigt synes der er være ninge
menneskelig aktivj.tet i skoven,
tit trods de via stier gode
adgangsforhold. Borf,set fra en
ejers "bekymring" for de mange

SKøRRING OVERSKOV

rovfugle, som der blev sagt
"burde begrænses" er der rngen
uniddel.bare trusler mod området,
Foruden at være af stor ornito-
IUEIJ^ UE

skoven son helhed meget beva-
ringsværdig, smukke drger, gan-
mel højstammet bøgeskov, skov-
sumpe og karaktener af flere
stævningsskove, gør det til at

5er. Forudcntsrauc
fugle bØr nævnes, at den også
blev registreret Grævlj.ng, Ræv,
fiaoyr og E,gern. l aprrr sas
skovskrænter med Blå anemone og
'i iilni frnrltpc flnrp 

^ntzirtapn
hl a .ipn e iål.tna Rederod.

Skørning Overskov ligger nær
østgnænsen for Sortspættens
udbredelse i amtet, der var
derfor et lille håb om, at den
måske kunne ses her. Men hverken
Sortspætte eller Grønspætte blev
neglstreret. Derimod - på
baggrund af biotopforholdene
en Hvepsevåge måske overset, den
burde være her!
Følgende fugle I i ste en såtedes
ikke resultatet af en grundig
undersøgelse, men må og kan
nåske give nogle inspirat.ion til
at besØge lokaliteten.



Skitse af Skørri.ng Overskov

5oo m

Skørring
Galten
\

?å kortet er der vist større veje, stler og med stjerne,
hvor man med udgangspunkt kan starte en vand.retur. E =
Dunmose, der i ctag er næsten uiltørret.b = særlig fugtige
områder. Skørri.ng Overskov er opclelt i flere mindre skov
hvis navne er vist på kortet.

Ynglefugle rn.m.

Pi skehej re
lilusvåge
Fj eldvåge
B. Kærhøg

Duehøg

Spurvehøg
Agerhøne
f'asan

+ ynglefugl, enkelte set.
5-7 par.
2 nord. 11. 5. naj.
I hen nordøst d. 9. apri1.
t hun ned stor sand.synlighed set al. 28. april.
Stor rede tilsyneladt forlattt af Duehøg. Skov-
skade, Hættemåge og Gråkrage fundet plukket nær
d.enne red.e. Ejeren af skoven har også her j. år
set Duehøg. Status: I par gJorde yngleforsøg j-

r-y60.
&Iincist 4-5 par.
1 par.
ret alnind.e1i.g.



Vibe
Skovsneppe
\lå o ar

Ringdue

Gø8

Natugle
Mursejler
Svaler
St. -!'lagspætte nindst 7 par.
Sanglærke
Rarn

Gråkrage
Husskad.e

Skovskade
Musvit
Blårne j se

Sortnej se

Topmej se

Sunpnej se

Halerne j se

enkelte par på nærliggende marker.
2 set d. 9. april; skoven velegnet som ynglested.
ikke nærmere optalt.
meget almindelig ynglefugl. Over 2o beboede re-
der alene i d.en centrale del af skoven!
t hørt flere gange.
urindst 4 par. Status bygger på fund. af gylpsteder.
enkelte set.
ikte nærrnere optalt.

almindelig ynglefugl på narliggende marker.
1 par gjorcte yngleforsøg i 1985 (jvr. ejeren) i
1986 fandt jeg reden i bøg i nord-tig central-e
del af skoven, hvor der var srindst j store unger.
a1n. ynglefugl , mindst 1o beboed.e red.er set.
1 par ved gåril nær skoven.
nind.st 5 par, dog kun fundet I beboet rede (bøg).
alur. ynglefugl.
ret alnintielig ynglefugl.
ret alnindelig ynglefugl.
enkelte par.
5 par (2 par m. yngel + 2 sy. + 1 varsle).
2-3 pat (2 par ved. rede i Rød El) + 1 varsle.

"/tr



Spætmejse Påfaldenate kun set dn gang.

Træløber Enkelte ):.ørt og set - ca. 4 par.
Gærdesmutte ret alnindelig ynglefugl - I reder set.
I/listeldrossel Overraskende stor bestandl t 1 par foclre 3

unger på jorden, 1 par med 1-2 unger, 1 ruge
i rød.gran, 3-4 syngentte på faste lokaliteter.
Status: mindst 5-7 par, her endda set bort
fra mulige trækfugle.

Vindrossel 15 stk d.15. epril ()- sy.) + I d. 28. apri1.
Sangdrossel Forbavesend.e få trørt og set.
Solsort Alminde1j-g ynglefugl.
Rødstjert 1 par ynglende.
Rødhals Almincielig ynglefugl.
I..{unk Ret almindelig ynglefugl .
Hnvesanger Enkelte hørt.
Løvsanger Over 2o par; bestanclen givet større.
Gransanger Over 15 par.
Skovsanger iriuligvis fåta11i.g ynglefugl iciet der findes

velegnede ynglebiotoper. lilax. hørt d. 2. juni
(træktid) med 5 stk.

Fuglekonge Alnindelig ynglefugl. En set med føde + 1

set med. redematåria1e.
Grå Fluesnapper 1 par ynglencie.
Br. Fluesnapper 1 par ynglend.e.
Jernspurv 5-1o par.
Skovpiber l,Iindst 1o par.
H. Vipstjert 1 par ved skovhus.
Stær Ret alnindelig ynglefugl.
Kærnebider liinclst 4 par ( 1 par stationær i følgencle

skove: llø1lehoveti, limelle, Sjelle Skov, D;r-
rehaven); d.esforud.en 1-2 fugle som jeg ikke

' nærmere har kuanet placere. Fi.n bestandl!
Crønirisk Enkelte par.
Tornirisk Enkelte par.
Dompap Enkelte hørt, næppe over 5 par.
Bogfinke Alninilellg ynglefugl.
Kvækerfinke El synge d. 28. eprilt - er nok trækfugl.
Gulspurv Ret aLmind,etig ynglefugl.
Skovspurv Enkelte set, uruligvis ynglefugl.



Rød glente skudt ned

Eigil Thonasen.

Der er tilgået lokalrapporten en
troværdig oplysning om en jæger,
der har skudt en Rød gLente i
omegnen af FaIJ.ing i 1986. Det
huJ-e argument var, at pågældende
Røde glente var skadevoldende
vildt, hvorfor den måtte lade
livet.

Lad det straks være fastslået.
at det er et pure naivt håb, at
gfentens dØd vil fremkalde en
større vildtmængde j- området.
Mange andre og vigtigere døsår-
sager florerer blandt naturens
dyr, og livsgrundlaget er stærkt
reduceret for mange arter. Man
retter smed for bager i denne
sag. Rød glente er ikke en be-
tlngende faktor for, om det
øvrige vildt lider skade eller
ej, og det er for øvrigt håbløst
gammeldags at opdele dyrene i
henholdsvis nyttevildt og skade-
vi I dt . I dag erkendes naturen
som økologiske systemer, fødekæ-
der og nicher.

ForhåbentJ.ig er der tale om en
enkelt jæger, der i nisforstået
iver har forarnet naturen ved
Fal-lj-ng. Man må være forsigtig
med at generalisere tj-t hel-e
jægerstanden, hvoraf mange sik-
kert fordømmer nedskydningen.
Det er dog kendt, at der er
kræfter blandt jægerne, der ak-
tivt bekæmper f. eks . rovfugle .
Ærindet med disse linjer er dog
ikke at kommentere dette for-
ho1d. Lad. os se på Rød glente
som art i Århus arnt.

Rød glente er under genindvan-
dring til Danrnark. Det første
succesrige ynglepar j. vort amt
kon i 1985 (se Søravnen 1986,3).
I 1986 fandtes 4 territoriehæv-
dende par i Århus amt. Men trods
den fornemme frerngang for Rød
gJ-ente Iigner året mere en kata-

's.

strofe for arten: Ved en rede
iandtes den voksne hun og 3
store unger døde af en forgif-
tning - og nu meddeles, at en
Rød glente blev nedskudt i okto-
oer.

Århus amt byder trange kår for
Rød glente.

Udvikl ingen er bekymrende på
såveI amtsligt som nationalt
p1an. Danmarks snes af ynglepar
skal ikke møde megen modgang,
førend man alvorJ-igt må frygte
for et tilbageslag for den litle
bestand. Vi kan kun håbe, at
episoderne bliver en urimelig
engangsforeteelse, der forsin-
kede bestanden af Rød gLentes
retablering i Danmark.



PROJEKT "Havfugle i Arhus amt"

Det har i flere år været et
velkendt fænomen, at der ofte i
forbindelse med vestlige vinde'
kan observeres havfugle i Katte-
gat.Fuglene blæses ind på den
nordlige del af den svenske
vestkyst og følger denne mod
syd, til de når Sjælland, hvor
de vender og flyver mod nord ud
af Kattegat. På deres vej ud af
Kattegat vil de passere kYsten
af Århus amt.

Der bliver da også årligt set
både suler, skråper, kjover,
mallemukker og flere andre hav-
fugle langs amtets kyster, isar
ved Fornæs og Kysing Nas. Obser-
vationerne er meget spredte og
tilfældige og giver derfor et
rneget dårligt billede af den
mangde fugle, der passerer: am-
tet.

Der findes i Århus amt en lille
gruppe Iokalpatriotiske hav-
fugleentusiaster, som hellere
vil se een sule ved Fornas end
1O ved Blåvandshuk. Flere af
disse går alene eller to og to
og pusler med forskellige snrå-
projekter om havfuglene.

I et forsog på at koordinere
disse interesser og ressourcer,
er vi nu tre af slagsen, der
kunne tanke os at samle alle
havfugleinteresserede i Århus

amt ti.] et nøde i ueek-enden d.
22.- 23. august.

Vi har forskeJ.lige ideer, vi
gerne vil drøfte med andre lige-
sindede, f.eks. :

Kan vl koordinere vore tællinger
ved Kysing og Fornæa gennen hele
efteråret, så vi får en bedre
dakn i ng?
Kan vi lave telefonkæder i for-
bindelse med storm, så vi får
hyppigere observationer?

Kan vi påtage os at lave faste
fergetællinger mellem Grenå og
Helsingborg?

Kan vi samle vore erfaringer og
taI fra tidl igere år og på
baggrund af disse og efterårets
observationer skrive en artikel
tiI havfugletidsskiftet IPela-
gicusr'?

Kan vi arrangere møder, ture og
studielejre og udveksle viden om
feltbestemnelse,
etc. ?

Er du intereaseret,
en af undertegnede.

udbredelse

så kontakt

Lars C.Lund Hansen (06 19 42 L7,
el . 06 12 88 99, lok.121 ) .
Peter Lange (06 19 54 11).
Jens S. Pedersen (06 3- 95 83).



REFERATER

REFERAT AF VINTERENS TURE TIL
NORSMINDE FJORD OG KYSING NÆS.

14 . december 1986:
4 deltagere (j-ncl. ledere) havde
trodset en kold, klam og blæsen-
de formiddag. Vi startede med en
tur til Næsset, hvor vi, foruden
et utal af Ederfugle , bl . a. så
Skarver, forbitrækkende Top. Skal-
lesluger, enkelte Top. Lappedyk-
kere, 1 Skeand og 1 Søkonge.
Vi fortsatte ti I Fj orden, hvor
dan hlarr qa+ kn^h<rr.ha Pliq-

høne , Gråand, Pibeand, Troldand,
Taffeland, Hvinand og Stor Skal-
lesluger - altså intet usædvan-
ligt.

14. april 1987:
Det har længe været koldt og alt
er Iidt sent,på den. Turen star-
tede i regn med en kold bIæst
fra Øst. Vejret var nok for slent
for de fleste - og der var kun
een deltager. Det kLarede dog oP
i 1øbet af dagen. På næsset var
der ikke mange fugle: Grågæs
(5), Top.Skallesluger, enkelte
Splitterner og en enkelt Sortand
ude i bugten. Mange trækkende
Sanglærker.
I kolonien vriml-ede det med
småfugle, især Rødhals 

'Jernspurv, SangdrosseJ-, FugIe-
konge og Hvid vipstjert.
Ved fjorden så vi. Mosehornugle
flere gange. Ænder var godt
repræsenteret med Taffeland,
Troldand, Hvi nand , Gråand,
Pibeand, Krik- og Skeand - og en
Sortand (han) i den 1ille sø ved
rørskoven, I øvrigt Top. Lappe-
dykker , Grågås og Top . SkaI I e-
sluger på fjorden. Ved kysten de
første Gransangere (syngende) og
Stenpikkere. Desuden mange Eng-
pibere og Sanglærker, Rørspurve
og Gulspurve. Det var småt med
vadefugle i betragtning af års-
+idah. \Iiho Rt.lhan qtrån.l-

skade, Alm. hj ej 1e, Stor Regn-
spove (1) og Dob. Bekkasin.
Takket være opklaringen en god

Carl Erik.

11.januar 1987:
Turen aflyst på grund
storm.

af sne-

8. februar 1987:
En kold, men frisk og kl-ar rnor-
gen, hvor 5 århusianere og 10
vej lensere mødtes. "Vanen trorl
startede vi på Næsset, hvorfra
der foruden de sædvanl ige
Ederfugle, Skarver, flokke af
Top. Skalleslugere og enkelte
Hvinænder blev set 2 Sangsvaner
og et par både med skydeivrige
jægere, som skabte uro i områ-
det.
Vi gik derfor til Fjorden, der
var islagt rned en stor våge. Her
kunne ses mange forskellige an-
defugle: ca . 40 Knopsvaner,
Gråand i mængde, Troldand (heraf
en i olie), Taffeland, Pibeand,
Hvinand, Stor Skallesluger, Top.
SkallesIuger, Lille SkalLesluger
( fO han og 30 hun) , Bjergand
(min. 2O han og 1O hun), SpiOs-
and ( 1 par) og en del Blishøns.
Mens vi obsede kon bøIger af
i.sær Troldand og Taffeland væl-
tende ind fra bugten. 0g Lærken
kom trækkende,altså en meget fin

Henni ng .



øRNETUR
d. 2O. -22. februar 1987

Den 20/2 kI. 20.3O Lroppede 17
forventningsfulde del-tagere op
til vinterens ørnetur i Skåne.
Forventningerne var ekstra store
på grund af del solrige vej r, vi.
havde haft en hel uge. Selv ikke
meteorologernes spådomme om dis
og nedbør bekymrede os - ret
meget,

Færgeturen til Helsingborg
skul1e vise sig at blive en
noget ustabil affære - svært at
få søvn, hvis ikke man vi l-1e
ofre 14O kr. på en l<øje eller
var så vaks at finde konferen-
cerum I ubenyttet, og forsinkel-
ser på over 2 timer på hj em-
tunen. Men trods a1 L, hØj t humør
og af sted nod Ørneområderne k1.
I om morgenen.

V i besøgte både Krankesj on, Vom-
bsjon, Fyledalen og 0rup skov.
Fyledalen blev dagens oplevelse.
Der var bogstavelig talt erotik
i luften, da to Havørne ivrigt
greb ud efter hinanden og slog
sidelæns saltomortaler, mens en
tredje nysgerrigt fulgte efter
og studerede, hvordan den slags
ting skulle gØres. Fantastisk.
Det blev til- i alt 7 Havørne, I-
2 Kongeørne, flere Røde gl-enter
og Musvåger.

I 0rup skov blev der dækket op
+i I a-^r.^-+ ^A -^t^.hiatmAnar r w^w- L Pa
Det var nu en mærkelig skov.
Næsten all-e træer var uden bark,
vistnok på grund af el-nesyge, og
hvis ikke sygdommen havde,'k1ædt
den af" , j a , så sku1 1e Sortspæt-
ten nok ondne den affære. Vi så,
hvordan den effektivt bearbej -
dede de svagelige træer, og
minsandten om ikke en Lil1e
flagspætte sad lige foran os og
forsØgte at gøre den kunststyk-
ket efter.
Turen gik videre over Krages-
holmsjon og - ja, så var det at
siJ-keborgenserne atter kørte af
sporet, Det var noget med, at

der var langt melfem benzj.ntan-
kene, og mens det øvrige selskab
fandt natlogiet, kørte midtjy-
derne forgæves 1 1/2 gang rundt
om Ellestadsjon - 2 gange. Hvem
ved, hvad der var sket med de
vildfarne, hvis ikke de forstod
skånsk og Iangt om 1ænge blev
dirigeret ti I vore særdel-es kom-
fortable hytter. Det vi.l. sige,
den ene hytte var vist mere
konfortabel end den anden, for
ved spisetid bl-ev vi invaderet
af beboerne fra "Fiskestugan'r,
og de kom ikke kun for at nyde
aien 1ækrc ni qref nlh da f ahd+

også på at okkupere vort badevæ-
relse hele aftenen for at tage
karbaC. Hvilken luksus. På trods
af træthed blev det en rigtig
hyggeaften med munter snak og
ivrige disi.ussioner.

Den slags fugleture ned mange
ekskursionsnål risikerer Iet at
blive en rastlØs køren i. bi1 fra
det ene sted til det andet. Det
Lmødegik vi dog smukt med et
Iængere ophold i FyledaIen om
søndagen. Glenterne sværmede
nærmest om Ørerne på os den dag,
og vi var knap stået ud af
bilerne, før en Havørn på
smukkeste vis dukkede frem over
træerne, og i 50 meters højde
kredsede et par gange over vore
hoveder, før den stilJ-e og ro-
Iigt forsvandt ned mod den anden
ende. Et par ninutter efter
gentog seancen sig - denne gang

"('ry



med en Kongeørn i fokus. Hvilken
qlant Ft når snadsereture i
dalen gav endvidere 2 par Ravne
og en Sortspætte - Jacob endda
så fæt oå som 5 meter. lnden vi
drog videre, kom endnu en Havørn
for at vinke farvel, og en GIen-
te gav opvisning i sin elegance
i turens første solskin.

Næste stop var tæt på København,
neml ig Barseback. På markerne
stod 3-400O Kanadagæs og nogle
Sædgæs, og ved havnen var der
foruden Sangsvaner, Grå-,TroId-,
og Hvinænder og Store skaIIe-
slugere en flot, flot Stel-
lersand, han. En fin afslutning
på en f j-n tur.

Trods et flerårigt medLemskab af
D ,0. F . var dette min fØrste tur
med foreni.ngen, og jeg synes, at
Henning Ettrup og Jacob Salvig
skal have aI mulig ros for en
rrol f i I FAtf al.df +r,F 

^d ^^^ 
a^-L uqr vE Bvu

beredelse af os deltagere. Jeg
kommer gerne igen til næste år.

Preben Bach
Si lkeborg

-D -
--

KOLlNDSUND
d. 15.marts 1987

Der var mødt 4 deltagere, der
havde håbet på lunt forårsvej r,
men vejret var meget vinterligt
- koldt med snebyger og deraf
følgende dårli-g sigtbarhed.

Der blev alligevel set en de1
fugle på turen gennem det tidli-
gere sund - nu kulturlandskab
gennemkrydset af afvandingskana-
Ier - nemlig fØlgende arter:

Stor skal-l-esluger ( 5-2 hanner og
3 hunner), Gråand (31), Sangsva-
ner, der rastede på markerne (24
ad. og 9.juv.), Grågås (1 blandt
Sangsvanerne ) , Musvåge (4),
Tårnfalk (1), AgerhØne (13
heraf blev 2 set på få meters
afstand, så man kunne nyde de-
talj erne i fuglenes fj erdragt ) ,
Sanglærke (ca. 75 - heraf enkel-
te syngende, trods vejret), gog-
finke (2), Bjergirisk (25),
Gulspurv (2), Stær (ca.1OO),
Husskade (4), Gråkrage (75),
Allike (35).

Turen varede ca. 2 timer (fra
k1. 9.30 ri1 11.30).

Bent Hansen.

3tiners
BilLedservice

se'føLiqt

stoRE ToRv 5 - ÅRnus c

06-120t11-



Langs Gudenåen til SMINGE Sø

Lørdag den 21.marts l-987 mødtes
7 personer kI. 7 .3O ved Resenbro
Kro. En enkelt kom l-idt senere
halsende bagefter på cyke1,

Vejret var fint, klart og med et
par graders frost. Dog undglk
man ikke i formiddagens 1Øb en
enkelt snebyge, men den drev
hurtigt over.

Under ledel-se af Patrick McDo-
na1d, som har et indgående kend-
skab tiI området viste det sig
^t 

hlirra a- ^^d +,'- 
^^^ 

t,r^-r uuE
sær1ige overraskelser. I alt
blev den set 32 arter, heri-
blandt en tidlig Rørspurv, Dob-
be.Ltbekkasin og et antal forårs-
kåde Vi ber .

Turen blev afvi-kIet som en van-
dretur ad trækstien ud ti1 Smin-
ge sØ, som stadig var delvis
isdækket. På iskanten sås Krik-
and Hvinand TF^ldån.l Taffal-

and, Gravand og Stor ska11e-
sluger. En enkelt Svartbag var
der også.

På turen tilbage til Resenbro
kro var det tynde snelag, son
havde dækket stien på udturen
tøet. Nu kunne vi se flere plet-
ter dækket med fuglefjer og dun.
På en def af fjerene var skaf-
terne , som kLippet over. Dette
affødte en del diskussion om det
var en DuehØ9, der havde været
på spil.

Turen sluttede ved 11 .3O tiden.

Såden et arrangenent er medvir-
kende til, at fugleinteresserede
i lokalområdet færer hinanden at
kende og man må kun håue, at
lignende initj.ativ tages i frem-
tiden.

Erik A, .Iensen
Silkeborg.



Jesper Madsen

Gæs
Illustreret af Jens Gregenen

I heftet beskr!ves de to s1ægter
Anser ( Oe grå gæs ) og Bnanta
(rajgæssene), og der gives en
oversigt over de forskellige
arters ynglesteder, vinterkvar-
ter samt efterårsbestande. Des-
uden er grågåsens yngLebiologi-
contra de arktiske gæs vi.Ikår i
deres anderledes barske miljø
beskrevet.
Med hensyn til gæssenes trækveje
Iigger Danmark centralt place-
ret. Titusinder af gæs passerer
nemlig landet forår og efterår
til og fra ynglepladserne. Et
storslået skue nøder man spe-
cielt i Vestjylland. Gæssene
raster og fouragerer på markerne
omkring fjordene og gæssene har

3.amgæ!

i 
^rr6F6 

f i d 
^mcir 

I I ^+r LrJc! --rrcL 5r5

spise konn i stedst fon gnæs.
Iac^aF Måd<an L^mnåi ind nå år

gæssene kan neducere founage-
Fi hdci i dFn .lå ,le bedre kan

udnytte kornets næringsværdi.
Ganske rnteressant,
Fourageringsteknikker på over-
vintringspladserne samt om forå-
net giver et godt j.ndtryk af,
hvorfon gæssene flytter :undt
m e I I e m I o k a I i t e t e r n e . G å s e b e s t a n -
dens udvi-kling samt deres sti-
ge nde qulJ L!cf -c

I a n d b r u g s a r e a l e :' g i v e r k o n f l i- k -
ter, og der gives eksemplen på,
hvordan man foreløbig løser dem,
og hvad man i fremti-den kunne
gøre. TiI sidst beskri-ves gåse-
j agten og hvi Iken indflydelse ,

det har på så vagtsomme fugle
som gæs.

Udgivet af .Na-
turhistorisk Museum, Arhus i
serien "Natur og Museum"
( nr. I,1947) . Pris 26 kr. Abonne-
nent 1987: 77 kr. Girokonto nr.
6 46 01 35.

L.p. iohansson



KORTL,ÆGNING AF EUROPAS YNGLEFUGLE

Af Jan Wool. lhead

D.O.F. har besluttet sig for at
deltage i det europæiske yngle-
fugleatlas, som består i en
kortlægning af Europas yngle-
fugle, Projektet ledes i Danmark
af undertegnede og er veI nok
det mest anbitiøse europæiske
projekt hidtil. Fra 19a5 tiI
1988 viI fuglekikkere over hele
Europa være ude at registrere
yngl.efugle. Det eneste Land, som
ikke forventes at vilte deltage,
er Al-banien.
Sidst, der blev Lavet et atlas-
projekt i Danmark, var fra 1971.
- 74, hvor Tommy Dybbro stod for
proj ektet i. samarbej de med
D ,0. F . og Zoologisk Museum.
Dengang blev ynglefugle kortlagt
i 2160 kvadrater a 5 x 5 kn. og
dækkende næsten hele landet.
Kvadraterne i det europæiske
atlas er dog L00 gange større
end i det danske atlas, idet
kvadratstørrel-sen er på 5O x 5O
km. De store kvadrater skyldes,
at man vil. sikre en høj dæk-
ningsgrad, hvj-lket kan være et
problen i- lande med få orni.tofo-
ger. For eksempel er der proble-
mer i Græken1and, hvor den orni-
tologiske forening, som blev
dannet for nogle få år siden,
har under 1O0 medLemmer.
I alt der der 46 "kvadrater" i
Danmark, hvoraf nogl.e er mindre
end de 5O x 50 km. og ,'skæve".
Dette skyldes, at det på grund
af j ordens krumning ikke er
mulj-gt fuldstændigt at inddele
større Iandområder i kvadrater.
Med de store kvadrater vil det
nok ikke være mul.lgt at se nogLe

væsentlige ændringer i forhold
til det tidligere danske atlas.
Projektets værdi for fuglekik-
kere i Danmark er derfor først
og fremmest, at vi. får en kort-
Iægning af Europas fugle, En
viden som vil være af forsk-
nlngs- og beskytteLsesmæssig
værdi. Si:eci.elt vil projektet
bidrage til en betydelig
forøgelse af vor viden om fugle-
livet i nogle af de øst- og
Sydeuropæiske lande.
Endelig må det huskes, at et
sådant fæ1 leseuropæisk proj ekt
giver forståelse for, at beskyt-
teLsen af fuglene i Europa er af
fæ11es interesse. Og dette uan-
set om man kommer fra et land
øst eller vest for "jerntæppet".
En væsentlig forskel mellem det
europæiske og danske yngle-
fugleatlas €r, at der i det
europæiske indgår vurderinger af
bestandsstørreLser. Dette sker
ved, at man inden for hvert
kvadrat vurderer, on bestanden
er fra 1 til 9 par, 1O tj. I 99,
10O til 999, o.s.v, Med andre
ord, man sætter taI på begreber
som sjæl.den, fåtallig, alminde-
1ig m.v.
Sådanne vurderinger er ikke helt
så Iette at foretage, som man
umiddel.bart skull-e tro. Især kan
de meget almindel-ig arter volde
problemer. Ikke desto mindre vil
disse oplysninger i betydelig
grad forøge udbyttet af projek-

Noget nyt er også, at fordelin-
gen af biotoper som nåleskov,
by, agerland, o, s . v også skal
foretages. Disse vurderinger er
nyttige ved vurdering af be-
standsstørrel-sen af de alninde-
lige arter. Kender'man f.eks.
bestandstætheden af gransanger
og areal.et af nårleskov i et
kvadrat, v j. t man hurt j.gt kunne
beregne et omtrentligt be-
standstal.
Disse biotopfordelinger er også
værdifulde, fordi de gi.ver mu_
lighed for at vurdere udbredel-



5

sen af en fugleart i forhold tj-1
udbredelsen af artens foretrukne
hi^+^ha+1r^aF
nai ar tånLan åt r,n^ i pktet mt.l

fordel vil kunne gentages med 25
til 30 års interval, Der vi1
herved b.[ive opnået et godt
overblik over ændringer i arter-
nes sLatus. Noget lignende v i I
nok også være ønskeligt i Dan-
mark. I mellemtiden vil vi dog
f .eks, kunne foretage en kort-
.l-ægnlng af vinterfuglenes udbre-
delse - også ka-tdet er vjnter-
fugleatlas. En sådan undersøge1-
se er blevet foretaget I Stor-
britannien, hvorved der er frem-
kommet mange nye oplysninger om
fugl-elivet.
Med gennemførelsen af denne kor-
L1ægn-ing af Europas ynglefugle
nanol cn rlon rl^o pt inStnument
L il at føl ge bestandssvingningen
fra år ti I år. Et sådant proj ekt
pn fnn aiahlikkpf ,,ndan awanwci-

el-se i EF-regi. Foreløbigt ser
det ud ti I , at man finder
punktoptæIJ-ingsmetoden mest eg-
net hertil. Faktisk tænker nan
nå at 'rLnni ano'r Aof AanqLa

jekt, hvilket må siges at være
en fj er i hat ten for grundlæg-
gerne af D.O.F.'s fugleregistre-
ringsgruppe ( tidligere småfugIe-
gruppen). Det danske system
udmærker sig nenli-g ved at være
enkelt og effektivt. BIot er det
synd, at ikke flere har Iyst ti I
at deltage i Danmark.
Medarbej derne ti I det europæiske
atlasprojekt tænkes primært at
være lokale medlenmer af
D. O,F. rs rapportgruppe, da disse
har fingeren på puJ-sen af det
lokaIe fugleli.v. Der er dog også
mulighed for andre at deltage,
hvis nan skaJ- på ferie tit Jugo-
slavien, Grækenl-and el1er den
europæiske del af Tyrkiet. Det
kniber nemlig med, at der er
tilstrækkeligt med fuglekikkere
i disse lande. Man kan enten
kontakte lederen af sekretaria-
tet direkte, soin er: Mr. M.
Taylor, 20 Stai.ion Road,
Nailsea, Bristol BS 1.9 2PD,
England el.ler undertegnede gen-
nem D.O.F.s kontor, som så vi. l.
formidle kontakten. Husk at an-

give detaljereL rejseplan.

NB! I Århus amt mangler vi fort-
sat deltagere tit dækning af
kvadrater ved Randers, Århus og
Ebeltoft. Interesserede kan rin-
ge ti I Lafs P . Johansson , tl f.
06 37 7A 47.

rnlinrls,,nr rq ån.,1 I9A7

Med afgang fra RØnde rutebilsta-
tion kI. 9.00 drog 6 forvent-
ningsfulde deltagere og L leder
af sted tiI Kolindsund for at
S€, hvad fonåne L kunnc byde på.
2 af deltagerne havde forinden
set en Fiskeørn trække over
sundet. Vejret var finL, lidt
overskyet, nen ellers godt. En-
gene virkede meget tØrre, så de
så lidt 1iv1Øse ud. Men pludse-
rrg rrK en ar qerLagerne ØJe pa
en flok Hjejler på 17 stk., der
stod ude på en af gnæsmankerne.
Iblandt dem var der også 2 Viber
og 2 SLære. Men 1ængere ude kon
der store skyer af Hjej Ieflokke
og en af de store flokke slog
sig ned på marken et kort stykke
iirl Ff cmukt cvn r,år daf .å

der var stor tilfredshed. Der"
bl-ev så kørt lidt igen, hvor der
blev set 2 Landsvaler, så det
vakte igen stor glæde. Desuden
blev der set 4 SvaIekJ.irer, 2
Gnavænder og 4 Strandskader på
engene. Ude over skoven var der
2 Musvåger og store Sjaggerflok-
ke. Sidstnævnte blev set med i
a1t 362 stk. Til sidst på turen
kom vi tj-1 sundet, hvor der
blandt andet van Brushane 7,
Krikand 1, Gravand 2, Rødben 2,
Landsvafe 1, Knopsvane 2 og til
afslutni.ng . €h flok på 44
Pibeænder.

Michael Schwalbe.



l.

KALENDER

J u I i:

Søndag 05: Mossø og KlostermøIle. Ry Station kl. 9.05.

A u g u s t:

Søndag 02: Mossø og KlostermøIle. Ry Station kl. 9.05.
Søndag 09: Norsminde fjord. Norsminde kro kl. 9.00.
Fredag 28-
Søndag )0: Weekendtur til Sydlanqeland.

Nermere oplysning hos lederne: Allan Janniche
tlf. 06 It 62 L6 eller Jacob Salvig 06 16 12 t5.

S e o t e m b e r:

Søndag 06: l.lossø og Klostermølle. Ry Station kl. 9.05.
T.irsdag 08: lløde for nye medlemmer på S0LYST kl. 19.r0

Mødeledere: Henning Ettrup og Bjørn Holmskjold.
Søndag ll: Norsminde Fjord. Norsminde kro kI.9.00.
Søndag ll: Sletterhage. Turen foregår i privatbiler.

Mødeeted HErald Jenseng Plads kl. 8.00.
Mulighed for opsamling i Rønde ved rutebilstationen.
Turledere: L.P. Johansson 06 t7 7g 4l og J. T.
Laursen 06 26 12 96.

0 k t o b e r:

Søndag 04: l.lossø og Klostermølle. Ry Station kl. 9.05.



lÅ!II!Llr!t&
LARs BORUP ( kasserer )
Lykkendalsvei 47
a22O Bråbrand

TORBEN AøGESXOV
Engdåtsvej 7l Bt. tv.
B r abran d
?6 14 4L

ALLAN JANNICHA
l|ax llul lers !ade 5.2.
eooo Århug d.

BJøRII HOLI'SXJOLD
SkyttehuBvej 2o
Sktvholne
8464 ca l ten
95 40 19

ERIK HøRNINC
Godthåbagacle 39
8ooo Århus c
t9 06 82

SVEND I{øLLER JENSEN
Hol nel unds vej 29
Sø lte n
4382 Hinnerup
9A 65 03

LARS P . JOHANSSON
B ål evej lO

8544 llørke
37 78 4l

-f,IXIÅXIP E R SOT{E R

FNf,D INGSUDVALCET
Bcnning Ettrup
Trygsvej 5
a23o A byh.j
15 47 56

LOXALI ?E?SRECI STRER I IIGEI{
D. O, F. SøIyat
CJ€IIerupveJ 11I

I.{E DL E !,lS R E G 1 S T R E R I I{ GE N
( adre s s eendr i nger. )
Lsrs P. Johansson
( 3e bestyielsen)

OL I EFUCLEGRUPPEN
Henrik f . Pe ders e n
Amtakooidinator
llu l tebarve j 2
8471 Sabio
9a A2 og

RAPPORTCRUPPEN
EiAiI Thornasen
Korlens l,lø11evej a
Adslev, 8362 Hørning
92 37 73

RAI{DERSGRUPPEN
CIaus E lkær
fiågevej 7
aaTO Langå
46 78 03

R INGM/ERKEGRUPP EN
Anders MYrtue
Hei berasaåd€ 21, 3.th.
aooo Arbuå C

13 9a 70

ROVFUGLEGRUPPEN
svend Mø Ilea Jenaen.
Se bestyrelsen.

S{ÅFUGLECRUPPEN
Søren Skfi ver
lla.atråndsgade 3, Bt. th.
sooo Århus c
13 t7 9r

SORISPfTTECRUPP E N

Bo Ryge Sørensen
l{atte.gale vej 6,
a6oo SilkeborA
aL 25 73

Sø RAVNE N

E.1k tiørning
Se be€tyrels.n.

TRYT

Xatrlnebjerq Centret



Altid tæt pa med en laralitets

Æffi
ADLEBBLICK
. Kompakt
. Letvægtskonstruktion
. BaK-4 kvalitetsprtsmer
. Knivskarpl syn heli ud til kanten
. Vetegnet til brillebærere
. Fås også med gummiarmering

'Jii!l-'"J'Y?' *, tOgS

LUMINAR

. Ornitologernes bedste
kikkert. Helstøbt letvægtshus

. Solidt prismeophæng

. Brillevenlige øiestykker

?I33 zgto
Lo,-'-u9....... 2364

kild<ert.

. Den kendte lyske kvalitets
kikkert

! Utrolig lav pris itorhold til yde-

F.eks. 10x 50

r' ..... 2076

. Kendt lopkvalltet

. V€legnet som 800 mm telellnse

. Okularer med forst. fra 15
til 105 x.
F. eks. TSN-1, TSN-2n:': 4884
F. eks. TS.1

'^?.1.-1:....... 282s
DE4 OPTIKERE

Jessen Lindberg Nisted Paludan
Clemensstræde 9 Fredriksgåde 2 Byesgåde 12 cl€menslo.r 15
ltl 12 o7 23 T|l. tz 55 66 T[ ta 59 96 Ttl. 12 09 rr4

SOOO Ålhus C. sooo Århus C. 8000 Arhus C. 8000 Århus C.


