1987-3

g@BAvry@ry

Dansk Ornitologisk Forening
er en lsndsforening fo!
fugIeinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinqer ov€r
hele landet. Foreningen er stifLet i 1905.

D.0. F.

Foreninqens formål er at fremme
kendskabet til oq i nte re ssen for
fug 1e og at v irke til beskyttelse først oq fDemmest af den
da n ske fu q 1e fs une. Dette fo!tnål
søqes fremmet blandt andet ved
afholdelse af møder oq eksku!sioner oq udgivelse sf et tidsskrift
og andre publikationer
samt ved arbejde for at iorbedre
fuql.enes livsvilkår.
lndmeldelse sker ved henvendelse
til foreningens hovedkontor eller ved indbetalinq af kontingent på qirokonto 7 00 08 39,
D.0.F.. Veslerbrogade 140 1640
'
(0I) l1
8I
København V., tIf.
06. Det ordinere kontingent er
95 kr. for
l8t kr.pr.
år,
juniormedlemmer (under l8 år) oq
pensionister ( over 67 år) og 60
kr. for ekstraordinere nedlemmer
(modtager
foreninqens
ikke
publiketioner. men kån deltaqe i
møde r o9 ekskursioner).
e
modtaqer g!atis
Forenings
Dansk 0rnitologisk
Tidsskrift ( 2-4 hæ fte r pr. år),
pr.
oq bladet Fuqle ( 5 hpfter
år), hvori meddelelser om møder
o9 ekskursioner bringes.
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Lokalafdelingen i Arhus amt står
for 6Ile de IokaIe arrangementer, AIle D.0.F. medlemmer ken
frit deltage i a fde 1i nqe ns møde r
o9 ekskursioner.
også
Lokalafdelinqen
udqiver
bIadet "5ø!avnen" 4 gange årIiqt
i et oplaq på 900 eksemplarer.
Bladet sendes gratis tiI
alle
D.0.F. medlenmer i Arhus amt.
Medlemmer uden fo! amtet kan
tegne ab onn ement på bIådet, 0et
koster 40. kr. pr. år.

AIIe henvendelser sker tiI
I oka 1a fde I in qen s sdresse: Da nsk
0rnitologisk Forening/Arhus amt,
GjeIle!upvej 1lI, 8220 B rab r and,
eiro nr. 5 5I 09 6I.
t/l side: kr. 100/nr. kr. 1200 /å r
I/2 sider kr. I50lnr. kr. 600/år.
4 /87
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Kalendermæsgigt må det siges

at soruneren er forbi. lrtange
vil vel mene, at foråret
aldrig rigtigt fik gennemslag
- eller btot fortsatte, så
1987 blev året uden somer.
Nå subjektiviteten til
eide kalenderen viser,
at vi bortset fra nogle utidige
vadefugle nærmer oa tiden
for de atore skarer af trækfugle. Vi kan alle i den kommende
tid nyde dette tilbagevendende
fænomen, uanBet man kan 6ti11eB
ved at se trækfuglene i haven/

Iandskabet eller ønaker at
overvære gceneriet ved et
ritrækstedrr. Af
decideret
de mange muligheder (se IGLEN-

DER) - organiserede eller
ej - kan blandt andet nævnes
ture til Sletterhage, t{ariager
Fjord,
Fornæa, Noraminde
Fjord eller
de månedlige
ture til Mossø.
Hvis man aavner ka.mrneratBkabet
og oplyening om fuglene,
vil
lokalafdelingen i den
komnende aæaon afholde en
række tiradags- og lørdagstemadage, Her skulle den uhøjtidelige Bnak og det kanmeratlige
samvær gerne være i højsædet.
Kort Bagt vi ekulle gerne
have det satnrne fremmøde og
den eamme stemning på Sølyst,
Born herskede på de tidlige

Viborgvejmøder.

Svend Møller Jensen
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DET EUROP,ÆISKE MILJØAR
Som

de fleste

1æsere nok har be-

mærket, var den rivende gal

med

opsætningen af "Det euroDæiske
Miljøår".
Derfor bringes
den
endnu en gang og i rj.gtig række_
føJ.ge.
Redaktionen beklager meget.

Galten
byråd har på aet sidste
besluttet,
at man som bidrag tll
europæi. ske mi t j øår"
'r De t
vi I
udskrive en miljøkonkurrence
om
bedste
forslag
til,
hvorledes
man bedst beskytter
naturværdierne i GaIten konmune.
Nu er det jo ikke fØrste
gang,
at man som borger
eller
som
forening
har haft mulighed
for
at fremkomme med naturbeskyttende forslag
tiL kommunerne. Sidst
var det via
kommuneplanen, at
man havde denne mulighed.
I den
forbindelse
brugte ikke
mindst
naturforeningerne
store ressourcer på at udarbejde forslag
og
ideer
tiI
beskyttelse
af
de
tilbageværende
naturværdier
i de
enkefte kommuner, men dette kæmpearbejde stod dog på ingen måde
i noget rimeligt
forhold til
det
endeJ-ige resultat.
Ganske vist
blev naturbeskyttelsen
måske nok
tekstmæssigt fremhævet lidt
mere
i de endelige konmuneplaner, men
praksis
i
har det dog ikke
afstedkommet
nogen
nævneværdig
forØget indsats for beskyttelsen
af de stedlige
naturværdier.
Politisk.
bruges mitjøet
derimod
mål.rettet
tiI at lokke væIgerne
til
at tro,
at partierne
har en
ærligt
ment økologisk
holdning
til
naturprobl.enerne
og deres
løsning.
Blot er og bliver
det
et væl-gerbedrag.
Således
er udbygningerne
af
spildevandsanlæggene
i de enkelte
kommuner
ikke
sket
med

udgangspunkt
forståelse

i en grundlæggende
for
de økologiske
sammenhænge i naturen,
men har
alene baggrund i overholdel-se af
en lovgivning,
hvis tilblivelse
ligeledes
er resultatet
af polipartiers
tiske
indbyrdes
konkurrence
om at fremstå
mest
mi 1j øbevidst,
Men fj erner
man
den
tynde grønne gl asur fra
overfladen,
fremstår de enkelte
nerfiFF

'1dpn

n^dpn

fOrm

for

langsigtet
økologisk måIsætning
for
deres disposi-tioner.
Man
disponerer
fol'tsat
som oD, at
dagen i morgen var den sidste
og hven ved,
det bliver
den
afene af den grund rnåske også!
Måske er det i erkendelse heraf,
at formålet med "Det europæiske
I i-å-tr
h6+^h
-i
-. at gØre befolkningen
og polj-tikerne
opmærksom på, at udnyttelsen
af
(naturressourcerne)
miljøet
er
et væsentlj-gt
aspekt
af alle
menneskets aktiviteter,.
og at
det af den grund er af afgørende
betydning,
at man får de økologiske
hensyn inddraget i planlægningen på a1le sanfundsøkonomiske områder.
Der er i den forbindelse
i.ngen
tvivl
om,i det onfang den egentlige hensigt ned'rdet
europæiske
miljøår"
er at st<abe forståeIse
i befolkningen
for et samfund,
der er i balr,.ce ned den omgivende natur, at i,rarr her står overfor
en megct r'.or opgave!
Hensigten
nå- i. givet fald være at
bringe
nenneskets hidtidige
enorme ove:.for.brug i bal-ance med
naturens bæreevne. 0g den eneste

man kan nå dette
måde, hvorved
måt er gennem en
omfattende
f. eks.
i skolerfolkeoplysning
h€, samt ved brug af en konsekvent J,ovgivning,
der grundlæggende tager udgangspunkt
i de
( naøkologiske
forudsætninger
Det vi1 i praksis
turens Iove).
sige, at vi mennesker, i modsæti
ning
ti I i dag,
hvor vi
grad lever på bekostudstrakt
ning
i fremtiden
af helheden,
skal
indrette
os på at leve
under indtryk
af en helhedsvurdering,
i modsæthvor der,
ning
til
i dag, også sikres
plads
og levevilkår
til
alle
naturens øvriEe organismer.
Et økologisk samfund må nærIiggende nok,
i modsætning tiI det
nuværende forbrug - nu og her
samfund, disponere ud fra en ret
planlægningshoriså betydelig
idet
man kun derved kan
sont,
gØre
forhåbninger
sig
om at
kunne forudse evt, skadevirkninger på natursystemet.
Problemet
med det nuværende samfund er jo
netop,
at udviklingen
og forbruget af naturressourcerne
sker
så forfærdende hastigt,
og langt
hurtigere
end naturen
endsige
på nogen måde evner
menneskene
jo da også er
at føIge.
Hvilket
den egentlige
årsag tit de i dag
så livstruende
naturproblemer.
Et økologi.sk baseret samfund vi.1
utvivlsont
afstedkomme væsentI ige samfundsændringer,
i forhold
til
de nugæIdende normer,
men har vi noget valg?
Når alt konmer til
alt,
er det
nu nok heIler
ikke hensigten med
"Det europæiske mi.1jøår", at man
derigennem
viI
tiistræbe
at
skabe
økologisk
baserede
samfund,
dertif
har: rrvækstfilo,sofientr
nok endnu for
mange
tilhængere,
der alle
er helt
overbeviste
oR, at man med det
nuværende vækstsanfund nok skal

få 1øst de mange påtrængende
f. eks. ved brug
naturproblemer,
14en
og deslige.
af gensptejsning
er det ikke netop di.sse argumenman, ganske vist i mange
ter',
har
altid
udgaver,
forskellige
forsvar
for
ti1
benyttet
v æk s t s a mf u n d e t ? Na t u r s i t u a t i o n e n
synes dog på ingen måde art kunne
af denne
rigtigheden
bekræfte
tvæ"1ip66.
"vækstfilosifi",
ret tankevækkenDet er egentlig
med
de, at man i forbindelse
ilnat

r ia3-,'
hi
"'tLJaøt

arrnnnoicLo
uurvPerr^L

h^F

ti I at bruge
fundet
anledning
forlængst brugte sl-ogans, f. eks,
Bevar
Natur - det er også dig!
naturen
- du l-ever af den!
Naturen har brug for dig! Pas på
min nafrrr - ti I ieø bli.ver Ston!
ikke
have
Burde disse slogans
selvfølgeværet grundlæggende
ethvert
tænkende
for
ligheder
menneske. Er det ikke de selvnaturforeningerne
samme slogans,
overfor
i årevis har benyttet
mindst
befolkningen
og ikke
overfor politikerne?
Og har disse slogans måske foroget befolkningens
og polltikernes
naturforståelse
i en
økologisk
retning?
Tilsyneladende
ikke., og
så måske alligevel
i et vist
omfang. I alt fald kan man rundt
om på de offentlige
toi Ietter
aflæse
Iangt mere kontante
og
alvorsbetonede
sfogans . F. eks ,
SmiI -dit barn vil dø af kræft!
Vi l-ever i dag - nen hvad ned i
morgen? Dette er ikke en verden
-for

minF

hørnl

Tadn

en

livcfnr-

sikrlng
- du er nemli-g dØende!
Hvis jeg en dag bliver
stor - så
jeg
vil
være brandmand! Atomkrig
er blot en anden måde at udrydde
menneskene på! Livet er som en
skraldespand - der er lort
alle
vegne!Drik vand - og dine kræftce1ler viI trives
!

Hvem skulle have troet,
at et
besøg på et offentligt
toil-et
vi.Ile afstedkomme visse
forhåb_
ninger
til
fremtiden?
Måske er
disse
slogans på WC dørene og
væggene udtryk for, at der trods
alt
i befolkningen
alligevel
er
et nærliggende ønske on en anden
og langt nere livskraftig
verden, end den vi i dag har at
overdrage til
vore børn?
Måske
vil
miljøår"
"DeL europæiske
alligevel
kunne blj.ve
det å.,
på afgørende
hvor
befolkningen
vis
tager' skeen i den anden
hånd, og kræver et samfund byggende på nelheden og i balance
med den omgivende natur?
Hvem
ved,
måske kan vi endnu nå til
aL ændre samfundsudv-iklingen
i
6n

Fi
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l{åske er mitjø-konkurrencen
i
Galten kommune denne gang reel.t
ment,
og ikke
den sædvanl-ige
politiske
narsut,
som skal glve
væfgerne indtryk
af noget, som i
virkeligheden
slet ikke er hensigten,
Måske skull.e man - endnu
engang - genfremsende de eflers
så ofte fremsendte
anmodninger
om et stØrre naturhensyn I planIægningen? Ville
blot også mange
andre borgere tilkendegive
deres
på WCnaturholdni nger ,
ikke
dørene , men ti I de folkevalgte
poli tikere
i stat,
amt og kommunelLad os sammen, en gang for
verden
aIIe, skabe en levedygtig
f or os se.Iv,
og ikke mindst f or
vore børn!
For som skrevet står
på en WC-dør:
Det er nu efler aldrig!
Bjørn

Holmskjold.
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FELTEN

Maj til juli
dækkes denne gang.
Tak tiI alle,
der har bidraqet
med observationer. Den overvejende deI stammer fra listen
på
SøIyst. Uden den kunne - Fra FeIten ikke
udkomme p. g. a.
mangeJ..

Maj måned blev tør, kold og Ltsende fra vest - men med en del
soI. Juni blev den koldeste i
mange år og vådeste, man talte
om et katastrofeår for insektædende småfugIe. Juli var vist
en
normal middelmådig dansk sommermåned.
STORKE:

7/7 tasLede 8 Hvide Storke

Brabrand 5ø Vest.
ROVFUGLE:

ved

Sort Glente er set en del gange:
3/5 I Brabrand Sø, 28/6 I Salten
Langsø, 8/7 I Nørreris Skov og I
Sct. Annagades Skole. Hedehøg 7/6
I hun trk V GjerriId.
Fiskeørn
har oversomret i det midtjyske
søhøjland. Vandrefalk;6/5
I ad
hun N Moesgård aIIe, 9 /5 I N
Moesqård. Aquila sp, 7/5 I Steppeørn/Lille Skrigeørn (SU-arter)
trk S Moesoård.

HØNSE

-

VADEFUG

LE:

Ikke meget. 2/6 I VagteI Assedrup
enge. 4/e I Berberhøne Sølyst
(tamfugl ?), 28/6 2 Mudderklirer
Akær. Damklire I 2I/7 AIrø poller (SU-art). 29/7 I Krumnæbbet
RyIe Kysing + 2/8 2 AIrø.2i8
I
Dværgryle AIrø.
MAGER OG TERNER:

2/8 t Brabtand Sø. Silt I6/6 en lille
fl.ok rastede ved Edslev Losseplads. 24/5
I Sortterne Brabrand Sø. 7/6
l
ung Rovterne Gjerril.d,29/7
50
Fjordterner,
Mossø Vest er bemærkelsesværdiqt højt.
Dværgmåge
demåge

BLANDET:

t/,
1 Gøg Brabrand Sø (den første ?). I/5 I Hærfugl Rugård. 2r/5
I Turteldue Brabrand Sø. 24/5 I
Nøddekrige Brude Sø.
DE

SMA:

7/5 I Havesanger Brabrand 5ø (den
første ?). Græshoppesanget:. I3/5
o9 I8/) I sy Brabrand Sø, I7/5 I
Sepstrup Sande. JI/5 I LiIle Fluesnapper Brabrand Sø. 2/8 rastede
200 Tornirisker i f,Iok ved
mi

nde.

J

AITIJ \O'l(^ll-tET
af Patrick McDonalo
Midtjylland
er vist ikke berømt
for fugletræk, det er vel nærmest et ubeskrevet Fænomen.
Det er da heller ikke kystagtige
forhoLd, der er tale om. men
blot om nogle få individer af en
relativ lang række arter.
Sminge Sø, der med sine Iave
vande er et nemt Fouraqerinqsom-r"onåL
råde, virker som
oå
"n 0fIe ses
trækkende vandfugJ.e.
dagrastende Skarver, Måger, af
og til
Terner, Strandskader,
Stor Regnspove, store flokke V'iber ( relativt For området ) , samt
nævneværdiqe flokke af Dobbeltbekkasiner. Trækkets ti.d er i
høj grad også overraskel.sernes
tid. SåIedes iaqttog jeq sidste
år en Enkeltbekkasin , en Stor
Præstekrave og en Ride i denne
tid og jeg skal j.kke forbavses,
om der ikke også i år - dukker
nogle hits frem.
AIle former for småfuqIe kan ses
i denne tid, a1t lige fra sanqere til tornskader kan ses oo høres. Sådan en tidliq,
tåget,
kold morgen ved Gudenåens bredder er noget, man kun Iæser om i
romanblade og poesibøger, man er
virkelig alene i verden. I denne
t.id dannes der over Gudenåen en
tæt tåge om natten og man kan
kun se I0-I5 meter frem. indtil
pludselig Solen bryder igennem
og tågen langsomt op1øses. Man
kan se op over bakkerne og føle
morgenens intensitet.
På en mark
et stykke væk står 2 Ravne og
fIår i kadaveret af en død Hare,
en flok Krikænder Ietter og passerer på nært hold, men hør var
det ikke en Atlingand, den der
nummer 3, nå for sent, de er væk
i tågen et par hundrede metre
borte. Det er en syær tid at be-

SMINGE SØ

stemme ænder i. AIle hannef ser
ud som hunner oq man kan bruge
rd,,g

r ^^^

! i i

rlo l i n

rlon

Po

-'

t i rl

nå

^a

stemt nøjagtigt.

Få en

flok

on

l ot rrn

be_

Men tag dig enf,rn

an

der intet, der haster.
Ræven lusker
langs markhegnet,
men skræmmer ikke en rå med to
1am, der ikke rejser hovedet fra
Det fiodig enggræs. Måske opda-qede den slet
ikke ræven eller
måske så den, at ræven ikke gav
dem interesse. Man FøIger ræven
med synet, tiI
den forsvinder
ind i plantaqen.
På søen ligger
en flok måger og
på bankerne ståf
adskilliqå
Skarver, Strandskader, Viber oq
Dobbeltbekkasiner. Den ene FIoI
drosler efter den anden Dasserer, nogle slår sig ned, andre
flyver over. Det er virkeliq anselige mængder aF småfuqte ] der
bruger Gudenåen som trækkorridor, og en deI s1år sig ned. Således kan man finde en røn. der
har fået blade igen. Det viser sig dog at være Vindrosler.
Solsorte og Sjaggere, der på
mindre end en halv time kan læoge et rønnetræ tomt for aI[.
hvad der liqner bær.

Vadefuglene og Skarverne er meget sky, så hvis man ikke hører

der
tiI blandt de priviligerede,
et telescop kan
har adgang tiI
'
man finde det yderst vanskeligt
aL bestemme fuglene på bankerne
steder. Selv
fra tilgængelige
hvis man får lodsejerens tilladelse til
at gå ind på privat
grund, er det stadig vanskeligt
at bestemme de lidt mindre fugle. Desuden er.det ikke acceptahclt

af

førdec

nå

|ndqeicnene

grund af hensyn tiI fuglene, der
ganske simpelt skræmmes væk fra
bankerne. Den eneste og absolut
eneste Iøsning på dette problem
hedder fuqletårn.
Et tårn kunne

på søens sYdbred uden at
Iandskabet' Det ville kanalisere publikums trafik i området og derved skabe ro tiI både rastende og ynglende fugle.
Desuden ville det give den ikke
fuglekyndiqe de1 aF befolkningen
en chance for aL få indbl ik oq
sPecielle
forståelse For det
fugleliv i området, og det kunne
væte centrum for naturudflugter
privat som med Foreninger ' 9"t
er der for kIart, at et fuqletårn
vil være yderst nYttlgt så vel
for søen som for de mennesker,
som besøger søen. Er du en ai
stå

skæmme

dem !?

ULEAFSLUTNING

irsda: d. 15. dec. kl. I9.10 På
Iirsdag
BraSø1yst, GjelleruPvej lll,
Drano.
Værter: EiglI Thomasen 06 921773
oq Lars P. Johansson 06 t7784L.
i holder julemøde med småkager
9 q1øqg. Tag med hvad du har af
olevelser fra I987 f. eks. en
IYsbilfortæIIing, fotos eller
leder.
nder mødet introduceres de komtiI
mende Vandstære-lsfugleture
inds MøIIedaIen.
Lokalrapporten for

1987

Husk at rekvirere skemaer til
dine kommende bidrag til næste
udgivelse.
Skemaerne sparer
gruppen for meqet tid, og du kan
i qod tid Føre arterne ind,
så
du lettere kan overholde indsenjanuar
delsesfristen
den 20.
1988. Der Iigger skemaer på SøIyst, som kan rekvireres ti1 mø-

oerne.

Se 5øravnen 1986-4 eller tal
LokaIraPPortqruPmed/skriv til
pen henh.v.05 921773/ LokalraPGjelleruPvej
porten, Sølyst,
II1, 8220 Brabrand.

Tema.
FdNGI\4,ÆRKNIS
I Iøbet aF efteråret og vinteren
viI vi her i Søravnen præsentere
lokalafdelingens Forskellige udvalg og grupper. Som første i
rækken viI
ringmærkergruppen

1ægge For.

Ringmærkning er ikke i D0F-regi,

men hører under Zoblogisk Museum

København. Det skyldes at ZM
skal godkende og give autorisation tiI hver enkelt ringmærker
(iføIge Jagtlovens S25). Denne
autorj.sation ( licens) skal endvidere Fornyes hvert år. Men da
ringmærkere som regel også er
medlemmer af D0F, mødes man her
og kan udveksle erfaringer.
I
Arhus oostod behovet for at danne en regulær ringmærkergruppe,
som bI. a. kunne være fæIles om
at dække et soændende forårstræksLed: Katteoat-øen AnhoIt
Arhus Ringmærkeigruppe består
for tiden af ca. I0 ringmærkere,
herudover komnrer så nogIe, som
ikke har Iicensr men som er under oolærino.
!

april

'IEJ

Ekssrpel scrn i I lustnener Løv-

i forårct 1984. Søjleme angiver antal let af fangne fugle.

sangenens gennerntrd<

Hvert år passerer store mengder
af småfugle AnhoIt på deres videre vej nordpå til ynglepladsetne. Er vejret rred ringmerkerne, d. v. s. diset vejr,
søger
fugJ.ene ned på øen, og gør en
afbrydelse i trækket. 0g så er
der travlt med at tage fuglene
ud af nettene og ringmærke dem,
inden de slippes igen og fortsætter videre mod nord med en
hilsen om, at de denne morgen
var på besøg på Anholt
Ringmærkningen på AnhoIt sker i
en sammenhængende perj.ode fra
midt i april og til sidst i maj
i morgentimerne i
enq-området
mellem Anholt By og SønJerbjerg.
Her er rørskov, hegn, pile- åg
poppelkrat - åt velegnet områdå
at sætte net op i. Vi har som
regel 25-t0 net af varj.erende
længder (6, 9 og 12 m) sat op.
0g nettenes placering i og oml<ring de forskellige bevokinin-

ger giver mange spændende og
arter.
I hegnet er
forskellige
der sidst i april
altid
mange
drosler (solsort,
sangdrossel,
vindrossel,
misteldrossel
og
ringdrossel). I nettene omkring
krattene tager vi mange sangere,
fluesnappere, rodhalse og skovpibere, mens vi i rørskoven tager rørskovsarterne
( rør- oo
kærsanger, sivsanger og t"r1
spurv). Hvert år byder desuden
på enkelte sjove og anderledes
fuqlearter,
som f. ex. blåha1s,
hortulan og vendehals.
Henning Ettrup & Jacob SaIvig.

FOREDRAG
VORE UGLER

0nsdag d. 18. nov. kl.

19.10

Kulturhuset, Randers.
Foredragsholder: Jørgen Laursen,

Arhus.

Jørgen Laursen har

i mange år
undersøgt vore ugler, især Kirke- og 5lørugle, og resultatet
heraf vil han fortælIe om - via
Ivsbilleder.

Hvem

er

GJUK?

I erkendelsen af, at bi.ologiundervisningen i
skoferne er
for ringe, og at de unges
forhold
til
naturen præges
af
overbæienhed
og/eller
afstandstagen,
ha:"
Gal.ten
Junior-og Ungdomsklub oprettet

-

samrnenslutningen

Bl.a. herfra fonel iggen gennreldinger/-fangsten af snåfugle, søn han passenet Anholt unden trd<ket.

"G.JUK's

llaturvenner".
På
klubplan
arbejdes der med en form
for praktisk biologiundervisning, der er rneget forskellig
fra
folkeskolens,
De unge
er rned i bslutningsprocesserne
og der bliver
arbejdet med
semi-videnskabelige projekter.
I forbindelse med projekterne
i:liver der arrangeret ekskursioner til relevante steder.
Erfa:.ingen fra Galten vtser,
at dei- er en god og stærk
sarnarbejdsvilje og lyst
tit
at gå i gang med at række
naturen en hjælpende hånd.
Ideen
er
anbefalelsesværdig
for
andre
ungdonsklubber
og hvis der er nogle af Læserne
af
Søravnen, der har mod
på at være med til at starte
et
lignende
projek ir,
kan
de henvende sig
t:; I
GJUK
for
yderLigere
oplysninger.
Kontakt da venli-gst:
Bjørn Holmskjold
TTGJUK's

l{aturvenner"

Galten Junior- og Ungdomsklub.

Lrsten er på 132 at1et, og af de lidt siovere Kan ner nævnes:
Toppet, Gråstrubet, Sorlhatset og Ljlle
Lappedykker. Skaru, Sangsvane, Pibesvane. Canadagås, Sædgås, Btisgås, Snegås, Bramgås, Knortegås. Pibeand, Stor
Skallesluger, Fiskeørn, Fjeldvåge. Blå
Kærhø9, Rørhø9, Lærkefalk, Dværgtalk,
Vagtel. Lille Præstekrave, Stor Koboersneppe, Fjordterne, Husrødstjed, Vanostær, Bjergvipstjert, Silkehale, Stor Tornskade, Rosenbrystet Tornskade. Karmindompap, Gulirisk og Hortulan.

Pas på tuglene!

Fuglene og etaten
Der er utvivlsomt meget romantik

forbundet med oofattelsen al det
danske postbuds arbejde. "Det
frie, lriske liv under den blå himmel med de drivende skyer..." er
tit den almene opfattelse af
postens liv, men ...
Mindre romantisk er del naturligvis, når
man om vinteren med cyklen på nakken
strider sig gennem sjap, snedriver eller
isslag lor at aflevere en reklame om nye
hiemmecomputere til "Maren i kæret" 5
km fra otfentlig vej...
Rigtigt er det dog, at man som poslomdeler har naturen oå nærmeste hold og
ganske enkelt ikke kan undgå at lølge
med i årets gang og dyr og lugles gøren

At disse observationer er gjort unoer en
vis risiko, skal ikke være nogen hemmelighed.
For eksempel er der akut fare lor at talde
at cyklen, når man pludselig under omoeling på distrikt 3 ser en Bosenbrystet
Tornskade på en telefontråd lige over stt
hoved!

Ligeså bør man køre yderst Iorsigtigt på
landdistrikt 20 gennem skoven, thi man
ved aldrig, hvornår der løber et par Vagtler ud toran bilen!
Endvidere kan det være svært at bevare
koncentrationen og holde bilen på kørebanen, når man i distrikl 18 pludseliq bliver overhalet indenom al en Lærkefalk!
Endelig foreligger der også den mulighed,
al kunderne til sidsl tror, at posten er
splittergal, lordi han kører rundt og kigger
op i lutten i stedet for at se, hvad han
loretager sig nede på jorden...

og laden.
132 loFkellig€ adet
Gennem de sidste ni år har underlegnede
fungeret som postomdelere fra Haslev
postkontor. Vi har under udtørelsen åf
vores hveru hatt ører og øjne åbne, hvilket
har resulteret i iagttagelse af et ikke ringe
antal fu9le.
De mange vandfugle på listen skyldes, at

Bregentvedsøerne hører med til distriktet,
og rovtuglene har vi isæt set, når de flwer
over byen.

Dette er ingen hvervekampagne tor P&T dertil er lønnen alt tor ringe - men blot et
bevis på, hvad man kan være heldig al få
Ud al at holde øjne og ører åbne, selv
midt i mere eller mindre kedelige områder
af Dannevang.
John Fatdborg
Bo fureby
postomd el e re, Hasl ev postko nto r

Temadag. NATURBESKYTTELSE
Så er det Fredningsudvalgets tur

til at stå for en temadag. Det
bliver lørdag den I0.I0.1987 kI.
I4.00 på søLtST
Denne dag vil
vi præsentere
Fredningsudvalget, dets arbejdsområder og arbejdsmetoder. FU er
præsenteret her i SØtidli,qere
RAVNEN (1984, nr. 2),
og siden
har en række af de varme sa.er
været beskrevet i i'Siden sidst",
ligeledes her i bladet.

For at DOF lokalt
stadig kan
markere sig Fredningspolitisk,
er det påkrævende, at der fortsat kommer nye mennesker i Fl-J.
5å mød op lørdag 10. oktober på
søLYSt k1. I4.00.
På fredningsudvaJ.gets veqne
Torben Bøgeskov og Jacob SaIvig

Dagen er endvidere tilrettelagt
så1edes, at vi iqennem. lysbilqive en kort
J.edforedrag vil
gennemganq af Naturfredningsloven og en oversigt over fredningsplanJ.ægningen - desuden vil
vi komme omkring så væsentlige
punkter som naturformidling, naturovervågning,
naLurpleje/restaurering og fremtidiq planlæ9ning. Diskussion, en kop kaffe
eller en øL og en tur tiI Brabrand Sø, skulle der også bIive tid tiI.
Vi tror, at mange har lyst tiI
at engagere sig mere aktivt i
naturbeskyttelse, og sammen med
os andre være med i arbejdet på
at bevare og beskytte vore fugIelokaliteter.
Det er hensigten
at hjæIpe nye interesserede til
at være med i FU via denne temadag og via en studiegruppe. - I
erkendelse åf, at vi i FU har
haft svært ved at fastholde nye
ansigter, som har vist interesse
ved at møde op enkelte aftener,
prøver vi med opstart af denne
studieqruppe. I studiegruppen,
som mødes på de alm. FU-aftener
(den 2. onsdaq i hver måned) viI
vi gennemgå forskellige emner,
som f. ex. Jagtloven, eller det
kunne være en sagsgennemgang af
en konkret saq. - Vi håber hermed, at lette tilgangen af nye
nncinlon

lil
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Dine bøms fremtid erogså penge

Bømeopsparing
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RAMSAROMRÅDE

1

1

MARIAGER OG RANDERS FJORDE SAMT HAVET UD FOR.

Mariager Fjord øst for Hadsund
og området nordøst for udmundinqen af Randers Fjord er Åeqet
vigtige
rastepladser for vandfugle i efterårsmånederne. Disse
områder er nok mest kendte for
forekomsten af Ce Lysbugede
Knortegæs, da hele Svalbardbestanden ankommer til Mariaoer
Fjord i oktober/november og F6rbliver tiJ. hen på vinteren, afhængiq af, hvordan denne udvikIer sig med hensyn til kulde og
lsdannelser. Nok er hovedattraktionen for området Knortegæssene, men også en Iang række andre
ande- og vadefuqlearter kan
træffes i store koncentrationer
i området.
Gennem flere år, har vi i D0F's
lokalafdqling i Arhus amt talt
om, hvor vigtigt det ville være,
at få indsamlet materialet om
fjordenes fugleliv. I samarbejde
med D0F's nordjyllandsaFdeling
har vi derfor startet et projekt
vedrørende hele Ramsarområde nr,
11, der strækker sig Fra Lille
Vildmose i nord tiI
NorddjursIands kyst ved Lystrup Strand i
syd, oq som indbefatter
store
clele
af
Mariancr
nn
Randcne
F jorde,
Projektet skal resultere i en
indgående beskrivelse af områdets naturforhold,
specielt med
henblik på en vurdering af områdets betydning for de forskellige fuglebestande. Derfor viI vi
gerne i forbindelse med aIIe de
nordjyske oq østjyske ornitologer, som har talt fuglene indenfor grænserne af Ramsarområde
nr. 1I. Da projektområdet er meget stort, har det været naturIigt at opdele det i de 5 hovedområder (A,B,C,D,E), som det
fremgår at kortet.
SeIv diss.e

hovedområder er meqet store, og
mange har naturligt
nok også
delt hver af disse oo i mindre

områder.

For at få så præeise oplysninger
som muliqt, har vi Iadet udarbejde et skema og et kort, som
ønskes benyttet ved indsamlingen
af oplysningerne om fuglene. Til
skemaet og kortet er fremstillet
en liIIe vejledning, som beskriver indsamlingen mere detaljeret, end det er muligt at gøre
på denne plads. Derfor beder vi
alle interesserede om, at henvende sig tiI
nedenstående adresse elJ.er personer, hvorefter
man viI få tilsendt materialet.
Projektet omfatter såIedes allerede gennemførte optæ11inger,
som ønskes samlet centralt og
bearbejdet. Resultatet viI blive
oFfentliggjort
som et særnummer
af RIDEN og SØRAVNEN i efteråret
1988, såIedes at aIIe D0F's medlemmer indenfor Nordjyllands og
Arhus amter vil
Få undersøqelsens resultater i hænde.
Forløbet af projektet
er tidsmæssigt fastlagt til
at forløbe
over godt 6t år, og er inddelt i
5 faser:
J' lndsamlinger: l/8-l/IZ
t997.
2. Bearbejdningz I/12 IgBi-I/6
1988.

J. Renskrivning og Iay-outz I/6I,/8 1988.
4. Korrekturlæsning og trykning:
l/8-I/lO 1988 oo
5. Udsendelse til D0F's medlemmer i Nordjyllands og Arhus
amter: ca. l,/11 I988.

November 1988 kan synes Iangt ude i fremtiden, men med et projekt som dette, der har en indsamlingsfase, så er der bestemt
ikke rnegen tid at give af. Derfor håber vi, at så mange som
muligt vil slutte op om indsamIingen, og helst så hurtigt som
muligt.
Har du iagttagelser af fuglene i
kontakt da
RAMSAR0MRADE nr, 1I,
hurtigst muligt:
Dansk 0rnitologisk Forening
Lokalafdelingen for Arhus amt
Naturformidlingscenter SøLYST
Gjellerupvej llI

8220 Brabrand

eIIer ring til:
John Rasmussen, Randers O6436O64
AIIan Janniche, Arhus O6lt6216
hvorefter du viI få tilsendt
vejledning, skemaer og kort.

øR.

I]URUP

HADSI,]ND

UDBYH6'

HOVEDOMRÅDE E

(Rande!s FJord)

MELLERTJP

FUGLEKURSUS

(.

y\t

{

vinteren L987/88 og foråafret I988 viI lokalafdelingen
holde et fugJ.ekursus, hvor nogle
af vore mest almindelige fuglearters kendetegn og stemmer vil
blive gennemgået.
de
Mange kender selvføIgeIig
fleste af de almindelige danske
fuqles udseende og stemmer r og
der for synes kurset måske mest
egnet for "nye Fuglekiggere/ornitoIoger". Det er ikke vores mening, at kurset kun skal henvende
de "nye", men også til
siq tiI
de æIdre og mere erfarne ornitoIoger.
aftenerne
har tilrettelagt
Vi
såIedes, at de indledes med en
gennemgang af de udvalgte fuglearters udseende ( lysbilleder ) og
stemmer (båndoptagelser), gennemgået af mødelederen. Denne gennemgang forventes at vare ce. I
vil over en
time. Herefter vil
kop kaFfe elIer te snakke om .fugog se de forIeoplevelser,

Gennem

håbentlig mange IYsbilleder' som
de mere er farne ornitologer og
fotografer gerne skuIIe medbringe.

Vi håber med disse foreløbig 5
aftener, at kunne skabe et godt
hvor dels
miljø'
ornitologisk
nye ornitologer/medlemmer kan
komme og få en større viden om
fuqIe, dels hvor "gamle" ornitoog
Ioger videregiver erfaringer
oplevelser med fuglene. LYkkes
det at skabe det rette ornitolofortsætte
viI vi
giske miljø,
således at vi kommer
kurset.
gennem alle de almindelige danske
af
arter, og tiI sidst slutter
mere
med bestemmelseskurser af
som f. eks.
speciel karakter,
feltbestemmelse af kjover og måger o. lign.
Vi håber derfor at mange medlemmer vil slutte op om dette initiativ.
Bestyrelsen.

I
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Viber pa efterårstræk

DER ER ET YNDIGT LAND

MeIIem Hørninq:r'1 Dørup er ier
ca. II km. med intr:nsivt dyrket
agerjord. Der dyrkes byg, rug,
hvede, raps og ærter. I nogle år
med vinLersæd, i andre med vårsæd. På strækningen er der ingen
vandhuller eIIer Ievende hegn,
De eneste ansatser tiI ukultiverede områder er grøftekanterne
Iangs vejen mellem Hørning og
Dørup og rabatterne langs motorvejen. De sidstnævnte får aldrig
lov til
at vokse sig høje, og
får
me I I em Hørning og Dørup
grøFtekanten så riqeligt sin bekomst at såveI sprøjtemidler som
løbende ild fra halmafbrændinq.
Desuden er der så meget sand i
at floraen
vejens grøftekant,
sine steder leder tanken tiI det
midt- og vestjyske.

Dette område er vel, ca ' 2 kn
bredt, al-tså ca. f km- i areal.
Det hedder vist morænefladland
og har form som en slette uden
de store Iandskabeliqe variationer. Fra Hørning skråner Landskabet jævnt og falder fra ca.
under 50 q
lidt
70 m o.h, til
o.h. på en strækning af ca I km.
derefter stiger landskabet med
ca. 15 m til 75 m o.h.
I det Iave område Iå tidliqere noqle få tdr. land våd eng,
der forlængst er drænet væk. De
velsignelser Iandmanden fik heraf, kan i dag ses på marken syd
for vejen mellem Hørning og Dørup i form af en kæmpemæssig
stenbunke midt på den store
Fordums bondegeneratioslette.
ner havde nemlig i århundreder
smidt markstenene i hullet og
dem oukler nutidens landmand nu
ikke han skal
med, når ellers
smeden med sit knækkede
til
olovskær.

+

1ØBry

LANDBRUGETS VILDTFORVALTNING

Liqe så let som man oversKUer
området Iigegyldigt
hvilken fysisk placering man væIger sig,
er det muligt at overskue de
ynglende arter:
? - 3 pat Aqerhøns lader sig høre i foråret
med en efterårsflok på I2 - I5
fugIe. I Enqpiber i en vejgrøft
og mon j.kke det er muligt at opstøve 4 --5 par Sanqlærker. AI_Iiker, Gråkraqer "q Æ=T-&ggI
kan på gode dage tælIes med op
tiI I00 i ait og enkelte Rinqduer og Tamduer ses tillige
med.
Her er der tale om fugle der opsøger området for at Fouraqere,
men som yngler andre steder.
HeIe området fremstår som et resultat at, hvad der i lokale
landbrugskredse hyldes som foregangslandbrug. I Samta.ler spørges der om, hvorfor f.eks. Viben ikke mere er ynglefugl, den
var der dog tidliqere ...
Ved
landboforeningens sammenkomster
indhyJ.des man stadig aF de forældede romantiske forestillinger, som engang var virkelighed for den æIdste generation,
der snart skaJ. på aftægt. Hvem
kan ikke se det paradoksale i at
deltagerne i 1980'ernes høstfester hweller* om det faqre Iand
med Bekkasinens elskovidrømme.
SLorken på tageL, Iærkesang og
blomstrende enge, med gumlendå
køer og kipkalve, og et ryleF1øjt gled ind deri. Gud veIsrgne ham, den bondeknold.
Vort førnævnte landskab er et
monument over de seneste årtiers
landbruqsdri ft
og samfundets
Iandbrugspolitik. I en kort hektisk tid meLlem augusts slutning
og novembers beqyndelse har mar_
kerne dog stadig en stor betydning for FugIeIivet.
* Se "Mads Doss".
EFTERARTTS RASTENDE FUGLE

Sensommerens vejrlig

og afgrødernes art bestemmer, hvornår de
forskellige
marker kan høstes.
Høst afløses at markbehandlino
med plov og for nogle af markeri

nes vedkommende med harve og såmaskine. Vintersæden
soirer
sidst i september og grønner de
tilsåede marker. Den afhøstede
elLer behandlede mark er attrakt.iv For småfug1e som Sanqlærke,
Enqpiber, Hvid Vipstjert,
Ioiniriqk, Stær, Stenpikker, Einqdue
og KraqeFuqle.
Når jordbehandlingen for alvor
begynder i september er det i
særlig grad de 100-vis af Stormog Hættemåqer, der FøIger-TiEfl
torerne, som påkalder sig opmærksomheden. Men giver man siq
tid,
vil man stadiq kunne se
småFugIene på agereÅ og aF og
til
Forsøger en Spurvehøo sig
med en rask IiIle
jaqt. Den uro
det giver er for intet at reqne
mod den panik blandt selv måqårne som tilsLedeværelsen af en
liIIe Dværqfalk qi ver. I to eFterår af ?E-Fem Åvor området har
været under observation. har der
i eFteråret været fouraqerende
Dværqfalk på sLedet. Siåst sås
den over en periode på tre uger.
Man må reqne med at vor IiIIe
område indgår som en del af dens
jagtområde. Liv oq død optræder
samtidigt i den travle sensommer- og efterårstid,
hvor vores
mønsterlandbrugs monokultur er
afIøst af naturens tilfæIdioe
variationer, og trækFuglene pråger Iandskabet.

ARLIG RASTEPLADS FOR VIBE

Siden 1981 har dotte landskab
været en del af min hverdag, når
jeg kørte mellem min bopæ1 og
byfaciliteterne
i Hørning. Bortset fra at Iandskabet udoøres
af åbne vidder, kan man på åenne
rute hurtigt få gjort op med sin
naturromantik
på Iandet. Der
ville qivetvis heIIer ikke være
skrevet en eneste stavelse om
stedet, hvis det ikke netop var,
fordi disse efterårsmarker husede en rastende bestand af Vibe.
hvorimell.em man på en heldig dåg
kan se enkelte H.jejler. Der gik
et par efterår
føt det stod
klart, at disse Viber var trofasLe overfor steEEF6g at det
var en oplevelse, man kunne se
irem til.
Der gik desværre nogle år, hvor
tilstedeværelsen nok var erkendt, men hvor der blot blev
ført enkeLte notater over fænomenet. I I984, 1985 og I985 er
der derimod ført så rimeligt gode notater at det føles forsvarlint af nræniqcre at der Findes
en årIig indlandsrasteplads for
Viber på efterårstræk ved Dørup.
Desværre er der ikke ført regelmæssiqe, systematiske optæIlinger,
hvilket
beklageligvis
har indflydelse
på materialet,
Der er intet noteret om Viberne
har rastet passivt,
eIIer 6i Oe
har fourageret. Begge måder er
t^uu9

: ^-!!--^!
rd9LLdgcL.

Enkelte år er der tilfældigt
observeret flyvende Viber i tusmørket. De Forvirrede billedet.
indtil
blev k1art, at det måtte v.ære træk mod de natlige fourageringssteder, og at der måtte
finde nogen fouragering sted udenfor rastepladsen. På andre
rastepladser kan der ved fuldmåne ses de største tal af Viber.
Dette forhold kan ikke eriGi?Es
ved Dørup ( se fiq. ) .

AKKUMULERENDE VIBER

Af søjlediagrammet fremgår det,
at rastepladsen ved Dørup først
nås en en Iille del Viber, der
akkumuleres i Iøbet af efteråret. Kulminationen nås efter Få
uger. I I984 blev notaterne desværre afbrudt ved kulminationen, oq flokkens afvikling
blev
der for kun noteret i 1985 oo
1986. I alle år har der doo væ:
ret et sammenfald meIlem Vlbrrnes bortrejse og den konstante
nattefrosts komme. Formentliq er
nattefrosten
i den Første Lid
ikke så mærkbar i de J.avtliggende kystnære områder som f. eks.
Kysing Fjord og Horsens Fjordområderne, hvorfor Viberne forbliver Iængere i disse områder.
"Ved Kysing Fjord kan man se
mange Viber i november oq enkelte j. december (Gejrfuglen 1985
nr. I ) "
Viberne har vist sig at være
lette at erkende i forbi.farten.
når man færdes i bil. I det hele
taqet er det en fordel at iaottage Viberne Fra bilen,
da
Flugtafstanden eIIers er ca.200
m. Hvis Viberne er 1ængere væk
er de vanskelige at få Lal på,
fordi de meqet let falder sammen med jordknoldene på p1øjemarkerne, når de ligger ned.
Flokken har været Iettest
at
tæIIe på de vintergrønne marker,
eIler når den F1øj. Tendensen
med det stiqende antal er dog
reel og skyldes efter alt at
dømme ikke tællefejl.
Det er kendt at f. eks. visse klirer og spovet har en seperat træktid for gamle og unge
fougJ.e. Spørgsmå1et har også interesse For Viberne ved Dørup,
men det har ikke været muliot at
aldersbestemrne Viberne med sikkerhed efter august måned. Det
er også uvi.st om marKerne er
rasteplads for en specifik bestand, hvorfra den i øvrigt måtte komme, elIer om området er så
attraktivt
ved sin flade nøoenhed, at det i sig selv er IifIokkende på overtrækkende Viber.
som derfor fristes til at raste?

Viberne er o Ftest iagttaget på
et særligt markafsnit som er
vist i fig. I. DeL er dog således, at findes der i området en
brun mark, er den tillokkende
som fourageringsområde, særli-gt
hvis den er nybehandlet. Viberne
kan dcA sagtens stå på en nark
med vintersæd i god vækst. De
kan altså tilfredsstilles
med de
marktyper, der er på stedet. Der
er ikke ført notater over. hvor
i området Viberne er iagttaget,
men fornemmelsen er, at ca. 20
eF tiden tilbrinqes på det ori'ennævnte markaFsnit. Særliqt si.dst
på rasLesæsonen ses den akk,tmuIerede flok her.
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EN NYHED OM VIBENS RASTEPLADSER?

Er det en nyhed at Viben kan have årJ.ig rasteplads i et ikkevådområde?

Det er muligvis en nyhed, at der
hermed er dokumentation for en
årIig rasteplads for Viben i et
j.kke-vådområde, der Iigger Iangt
fra kystområder og søbredder.
Normalt er det de kystnære rastepladser, Cer er beskrevet. Det
er her man i forvejen har observeret andre vadeFuglearter, og
det ornitologiske
kendskab til
agerlandet er traditionelt
begrænset.

IrrDanske rastepladser for vadeFugIe" siges:
Mange Viber og Hjejler
optræder
på marker, som ikke har været
med i undersøgeJ-sen (HM l9B1 s.
e).
Metoden favoriserer
således vadelokaliteter ved marine kyster,
og medtager kun i mindre grad
Vibe-, Hjejleog Spoverastepladser på strandenge, marker og
rrbekkasinterræner"
enge samt
(HM
l98l s. 17 ).

Det er aLtså kendt at Vi.ber raster på f.eks. marker oq at der
ikke i nævnte vadefuqler;ndersøgelse er gjort en indiats Fcr at
dække disse områder. Men der er
ikke givet oplysning eksplicit,
der klarlægger om Viber kan an-

vende de samme marker år efter
å-

olI6F

^m

rlo

wrnioror

walnol

af rasLepladser på dyrkede marker. "Danske rastepladserrr nævner doq f,1ere inClandsrasteoladser. men da der foruden Viber er angivet anCre arter på
disse rasteplaCser, kan Ce ikke
uforbeholdent Lages til
indtægt
som årIige Viberastepladser på
dyrkede marker i ikke-vådområder.
Antalgelsen
kan undersøges i
ilFuglene i landskabetr', der intet nævner om Vibens rasten I adser, men:
Det er en erfaring mellem ornitologer, at Hjejlen forekommer i
store flokke i bestemte områder
årIigt og endog på de samme marker fra år tiI år. ( LF . 1980 s.
2r8).
overvågning af
I "Metoder tiI
fuglelivet i de nordiske Iande":
Vibe og HjejIe forekommer spredt
i flokke på indlandslokaliteter
og kan derfor være vanskelige at
ootæI1e i større områder.... Pomeransfuglen tæIles på tradi(APM,
tionsbundne rastepladser,
1981 s. 144 ) .
Noget tyder altså på at det ikke
er en udtalt kendsgerning at Viber kan have årlige rastepladser
på dyrkede marker i ikke-vådområder, omend det heller ikke er
udelukket.

DER MÅ VÆRE

FLERE....

I985 kørtes dagliqt
I efteråret
en strækninq på 10 km meIlem Dørup og Hadsten. På 2-t afsnit af
strækningen forekom rastende Vi( fig.
ber på faste Iokaliteter
2 ) . Desværre blev der ikke gjort
ophold undervejs, så antallet
blev kun skønnet groft. De er
ikke eftersøgt siden, men der
forekommer at være grundlag for
formodningen om, at der saqtens
kan være flere viberastepladser
på de dyrkede marker. Samtaler
om emnet
med andre ornitologer
synes at pege i samme retning.
Perspektiverne ved at øge kendskabet til denne deI af Vibens
efterårstræk Iigger i nøjagtigere viden om fænologi, habitatsvalg og antal.
I øjeblikket er efterårsbestanden skønnet, F. eks. anslås mindre end 50-60 96 af vibebestanden
at være dækket af "Danske rastepladser
Fra
for
Vadefugle.
1974-1978 er efterårsbestanden i
Danmark ( excl. Vadehavet ) opgjort tiI gennemsnitliqt 30.000t7.>OO Viber. 0mkring 1096 heraf
kan ses ved Kysing Fjord i efteråret ( Gejrfuglen I985 nr. 1 ) .
Disse tal kan være for Iavt antaget, hvis der dukker flere nye
rastepladser op i af stør'relse
oq type som den beskrevne ved

Et andet perspektiv liger i overvågningen af vibebestanden og
dens rastepladser.
Kun et øget
kendskab kan give argumentation
i sager vedrørende indgreb mod
naturen, Hvad der er almindeligt
i dag behøver ikke være almindetigt om I0 - 20 år. Måske er netop disse indlandsrastepladser i
farezonen, eller de kan befinde
sig i en gunstig udvikling, efter forbuddeL om jaqt på Viber
blev indført i 7977 De Iigger
ikke på de traditionelle
fugleIokaliteter
og derfor føJ.ges de
ikke så nøje.
Hvis nogen kender lignende viberastepladser,
vil jeg være taknemmelig, rrvis jeg fik oplysnj-ng
herom. Men i øvrigt vil jeg opfordre, at man indsender alt
af denne slagt tiI Iokalrapporten.

EigiI Thomasen
Kollens Møllevej

8

Adsl ev

8362 Hørning

Lokalrapporten
D0F, SøIyst
GjeIIerupve.; l1I
8220 Brabrand

Døruo.

Litteraturl.iste:
Biledgaard, Kim: Viben, Lidt om
dens forekomst i Vejle amt og
nose!_9! fuldmånesyge. Svingfjel
ren 1987.
Ferdinand, L: Fuglene
i Landskabet 1980.
Højager, S: Norsminde fjord 7
Pugle V, Gejrfuglen 1986. nr. l. ,
Møl-Ier, A. P: Metoder tiI overvågning af fugtelivet i de nor_
diske lande. I981.
MeItofte, H: Danske rastepladeer
for vadefugle. 1981.

e

Å
d
,l

'f
X- g:\o
F

4rg

I ;3

NS

.t

.t

:
q

Il
$
6
ul

!t

*ul

I
*,t

o

6i\
ro
J

q

z.

ro

oo

5

F
R

p
S--

*H

$
AJ

g:s

tir
nl

5\

nrl

.9

p:F

HI

>/

,f;s$

+---{f*
-11N

$€

HJELM
Af Erik

en

lille status

Hørnins

Den 28/5-87 var Hans Chrj-stophersen og undertegnede Iedere
på en tur i Danmarks Naturfredrringsforenings
regi,
til
den Lille KattegatØ Hjelm.
Efter 4 års fravær var det
med en vis spænding, vi atter
betrådte øen, men den ligner
jo sig selv, og dog så forandret
går
Tilgroningen
hurtigt.
På det sydvestvendte flade
forland har tjØrnebuske bredt
sig kraftigt,
og på de fØrhen
dyrkede
marker er
tjørn,
brombær og vild
rose ved
at fortrænge den høje, urteagtige vegetation af brændenæIde,
vild kørveI og regnfan. Flere
steder
er
seLvsåede træer
begyndt at syne i landskabsbilledet.
Udvikl ingen
i
bevoksningens
sammensætning påvirker
helt
naturligt
fugfenes
antaL
og udbredeJ-se. En dags observatloner er et for liJ-le grundlag

Lil at udtale sig kategorisk,
nen ved at sammenligne med
tidligere års ynglefugleoptæIf -inger,
viser
der sig
en
tendens til,
at en art som
Kærsanger er i tilbagegang,
mens Tornsanger og Løvsanger
er i fremgang . l,,lunk , Havesanger ,
Gulbug og
Bogfinke
synes
nogenlunde stabile. Til. gengæld
sås ikke færre end 5 Karmindompapper, og flere af dem sang.
l4åske en ny ungleart? Desuden
hørtes
en sandsynl.igvis
gennemtrækkende Nattergal
samt en Rørsanger (Rørsanger
ynglet på Hjelm
har tidligere
- gør det måske stadigvæk).
Endel-ig var det en enkelt
person beskåret at hØre en
Pirol (gennemtræk).

Vadefuglene på
Hjelm har
det ikke godt, bortset fra
Strandskade, der
er
taget
t1l
i antal,
2 par Viber
og I
par Stor præstekrave
er alt,
og nu mens vi er
ved det: Der blev ingen Tejster
set !
Toppet
skallesluger
og, især, Ederfugl er arter
på vej frem.
Sidstnævnte skal måske ses
i l-yset af, at de store måger
(Sølvmåge, Sildenåge og Svartbag) aJ-le synes i tilbagegang.
Derimod bl.ev der set flere
Stormmåger end vanligt
og
som ny ynglefugl
på Hjelm
kunne noteres Hættemåse med
14 par,

Ternerne har fordoblet deres
antal i IØbet af de sidste
4 år, så der nu er min. 6
par Fjordterner
og J- par
Havterne. I 1983 indvandrede
Rågen, og den ser ud til
at
befinde sig
godt,
fra
4 til 16 reder.
Årsager
til
svingningerne
i
fugl-ebestanden er,
som
ovenfor
nævnt,
fremkaldt
af ændringer i bevoksningens
sanmensætning og
karakter.
Der kan også være tale om
andre forhold, f.eks. enkelte
arters tiJ-bagegang på landsp1an,.
ændringer i
færdselsmønstret
hos turister og "fastboende'r.
Udover de nævnte arter bLev
der selvfølgelig set en række
almindelige arter,
der bare
er der! Nævnes skal dog et
massivt ,. lavtgående træk af
Mursejler (2-3000).

FUGLENES DAG

Søndag den 24. maj afholdtes for
tredie år i træk FUGLENES DAG. i

år begunstiget aF det mest stiåLende forårsvejr.
I anledninq af
Det europæiske MiIjøår 1987 havde EF qivet støtte til
arraneemenLeL, som på denne samre å"q
Fandt sted over hele Eurooa. I
Arhus amt var der arrangeret I4
ture spredL over hele amtet. J
a f disse ture
fandt sted i såmarbejde med Danmarks Naturfred_
ningsforening.
Turenes start_
tidspunkt var fordelt fra tidlio
morgen til sen aFten.
Ialt kom i Arhus anL 95J Dersoner ud at kigge på FugIe denne
dag, hvi lket må beteqnes som
særdeles fIot,
Grunden tiI succesen må tilskrives det gode vejr oq ikke mindst

-

en succ6s

en god foromtafe i aviser oa TV.
Der er veI heller ikke Lvivl om.
at befolkningens miLjøbevidsthed
i de senere år er blevet større.
Utvivlsomt har forårets sval.eprojekt samtidig skærpet folks

opmærksomhed,

Der opkrævedes i år intet delta_
qergebyr, men i stedet indsamle_
des på turene penge, der ubeskåret går til fuglebeskyttelsesar_
bejdet. Til dette qode f,ormål
indkom der 2950 kr.
AIt i alt er der sål-edes qrund
til stor tiI f,redshed med dåqens
Forløb, og aIIe turledere. medIedere samt turdeltagere takkes
varmt for deres indsats.
Lars Boruo
Amtskoordinator for Arhus
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Ekskursion

Ekskursion: fra
:

.
.

optakt

FREDAG

til det dansk-tyske vadehav

ll.It

kl. I8.I5 til

til

vadehavsturen i
1987 afholoes
et formøde, hvor vadehavets na-

Som

weekenden 1l-15.1I

turforhold og plante- og dyreliv
gennemgås. De områder som besøges på ekskursicnen vil sammen
med områdets karakteristiske
fuglearter
blive grundigt gennemgået v.h.a. lysbitleder.
EKSKURSIONEN I]-],5,/II
I987:
Turen begynder fredag aften,
hvor vi kører fra Kulturhuset r
Randers kl. 18.I5 oo fra Musikhuset i Arhus kI. I9:00. Vi forventer at være ved Løgumkloster
vandrehjem, som er vort udgangspunkt de næste dage, ved senesl
22-tiden.
LøRDAG 14. II 1987 står vi oo kl.
06.30, og efter morgenmaden kører vi over grænsen ved Sæd for
at sætte kursen mod Hamburger
HaIlig. Vi viJ. gå turen (ca.810 km) ud til halligen og retur. Lokaliteten
er mest kendt
som overvintringsområde
For
Bramgæs, hvilke
vi kan forvente
at se sammen med flokke af Knor.teqæs, Pibeænder, Hjejler, Storspover, Bjergirisker,
Snespurve
og måske Bjerglærker. Fra Hamburger Hallig kører vi tiI Hauke
Hain Koog (=Schlijttsiel),
som er
et vældig godt lagune- og rørskovsområde med masser af anoefugle. Her har vi gode chancer
for at se Sangsvane, Pibesvane,
Knarand, Spidsand og måske Blå
Kærhø9. Fra Hauke Hain Koog kører vi igen mod Danmark, men
stopper måske ved Gotteskoog see
for at iagttage lidt flere andefugIe. Inden grænsen holder vi
ved en af ki.oskerne for at oøre

søNDAG

15.1I kI. 18.00 I987.

de obligatoriske, toldfrie indkøb. Hvis tiden tillader det kan
vj. gøre et stop ved Rudbø1 Sø og
Magisterkog, men ellers starter
vi her om søndagen. Lørdag aften
viI der være mulighed for at
hygge sig Iidt oq få en fugle-

snak.

15.11.1987 vil vi atter
stå op kl. 06.30, oq efter morgenmaden og oprydninqen køre tiI
enten Magisterkog, hvor der kan
være mange andefugle, bl.a. Kanadagås. EIlers vil vj. køre gennem "kogene", hvor der kan raste
manqe rovfugle af arterne Musvåge og FjeIdvåge foruden enkelte
8lå Kærhøge og Dværgfa1ke. E1lers finder man mange Dobbeltbekkasiner rastende oå dette
sted. "Kogenefi afsluttes ved Højer sJ.use og saltvandssøen. Næste stop er BalIum Sluse, hvor
der Iigesom på Hamburger HaIlig
kan stå mange gæs. Her er det
særIigt Kortnæbbede Gæs og Knortegæs, som sammen med Gravænder
raster på vaden eIler forlandskanten. Fra BaIIum sluse kører
vi op til Rømødæmningen, hvor vi
gerne skulle være når vandet
stiger og presser
vadefuglene
ind i slikgårdene.
Lykkes det
har vi chance for at se arter
som Strandskade, Vibe, HjejIe,
Strandhjejle, Storspove, Rødben,
Almindelig Ryle m. Fl. Hvis vi
kan nå det, vJ. l vi slutte aF ved
Kammersl.usen ved Ri.be As udmunding i vadehavet, men eIJ.ers viI
vi starte hjemturen, så vi er
tilbage i Arhus ved I7-tiden oq
i Randers ved I8-tiden.
SøNDAG

ISKE 0PLYSNINGER: Da overnatninqen foregår på vandrerhjem
skal sengelinned medbringes, da
at sove I
det ikke er tilladt
sovep6EEl Det er muligt at købe
aIIe måItider på vandrerhjemmet.
Priserne er: Morgenmad kt. 26r-;
frokost kr. 4, - pr. stk. smørrebrød; aftensmad 1 ret kr . 3Q;
2 retter
kr.40,-.
Måltiderne
kan bestilles ved tilmeldingen,
men ellers må man seJ.v sørqe for
maden. HUSK PAS! oq medbring eIlers nødvendigt udstyr ( gummistøvler, regntøj, kikkert, teleskoo m. v.).

PRAKT

TILMELDINT sker ved senest

ons-

4.1I.1987 at indbetale
(+evt. beIøb for måIkr.250,på giro 5 5l 09 6L,
tiderne)
D0F-Arhus, SøIyst, GjelleruPvej
II1, 8220 Brabrand. Ved ti1me1dingen skal du meddele om du har
ekstra pladser i bilenr og hvor
mange, eller om du ønsker PIads.
bil til rådiqhed
De der stiller
vil få afreEnet kørslen med kr.
I.10 pr. kørt km.
Umiddelbart før turens gennemføres udsendes program tiI turdeltagerne.
Ledere: Torben Bøgeskov (06?6144I) oq AIlan Janniche (05-

dag d.

136216).

Formøde: Tirsdao 1.11.I987 kl

I9.30 Sølyst, Gjellerupvej

Lørdag den 17. oktober arrangeres en heldagsekskursion ti.l 1okaliteterne langs nordsiden af
Mariager Fjord. Turen starter
fra P-oladsen ved Musikhuset i
Arhus kI. 07. l5, og fortsættes
Fra Kulturhuset i Randers k1. L
På turen vil vi besøge områderne ved Bramslev Bakker, NieIstrup sø, 0vegård Mø11e, Havnø
Hane, og hvis tiden og lysten
tiilader
det måske Pletten og/
eller Als 0dde. Landskabet ved
Mariager Fjord er meget afvekslende med overdrev, skove, søer
og vandløb samt selve det lavvandede fjordområde. Midten af
oktober er et godt tidspunkt, da
mange fuglearters sydgående træk
enten er på sit højeste, eIIer
netop indledt. Nogle af de Fuglearter som vi med sikkerhed vil

III

få at se er: Knoosvane (store
flokke), Gravand, Pibeand, Blishøne, Musvåge, HjejIe, Rødben,
Vindrossel
Almindeliq
Ryle,
Grønsisken, Bjergirisk. Af me-'
re soecielle arter er der chance
. For at møde Sangsvane, Fjeldvå9er Blå Kærhøg, Stor Tornskade
og Snespurv.
For deltagete fra Arhus skal det
bemærkes, at tilmelding er nødvendig. Chaufførerne der stilIer biI tiI rådighed får kørslen afregnet med kr. I I0 pr.
'
ca.
kørt km. Turens pris bliver
kr. 40,00 - kr. 50;00 ( fra Århus). Medbring madpakke og termokande oå turen
Arrangeres af RANDERSGRUPPEN.
Ledere: Claus Elkjær, Randers
(06467803) oq AlIan Janniche,
Arhus ( O6It62I6) .
!

.

ANMEL?åt5fR
-\
VESTEUROPAS INSEKTER

SPINDELVÆV

Michael Chinery

udgivet af Naturhistorisk Museum, Arhus i serien I'Natur oo Museum" nr . 2, 1987. Pris z 2E Ur.
Abonnement 1987, 4 nr. : 19 kr.
Girokonto nr. 6 46 01 15.
Mange mennesker betragter edcjerkopper som noget ubehageligt oq
irriterende og som hurtigst skal
fjernes for deres åsyn. Men Iæser man heftet er man måske lidt
mere interesseret i dem oq deres
IiQ og Ievned end Før.
Heftet beskriver,
hvordan spindeorqanerne fungerer, om brugen
af enkelttråd samt kombinerede
tråde. Førstnævnte tråd bliver
bl. a. brugt tiI
svævetråd " fIyvende sommer" og til
hannens
f rieri.
De forskellige typer af spj.nd og
hvilke arter der Iaver disså
forklares.
Fra det orimj.t.ive
tragtspind tiI
volumenspind og
det særligt kendte hjulspind.
Disse spind, som er dem vi normalt ser når vi færdes ude. er
fangnet.
Et afsnit omhandler, hvordan
fugle kan bruge edderkoppesilke
tiI redebygning. Det drejer siq
omkring 2l arter, f. eks. Hale_
mejsen, der bruger spindelvæv
til
at lime redematerialet sam_
men med. Det er
spindende 1æs_
ning, man bliver grebet aF.

Lars P. Johansson

På dansk v/Henrik Enghoff
320 sider, indbundet i plast
Kr. : 248, oo
Fra serien:Gads naturbøger

I
sin
naturbogsserie
har
cad nu udsendt en felthåndbog
t9il
bestemmelse af i nsekter,
og det er en savnet og længe
ventet udgivelse, det drejer
slg om.
Det er en flot, gennemillustre_
ret og let overskuelig bog,
der har sin styrke i de mange
fremragende farveplanchef

.

Insekternes
verden er
rig
og mangfoldg, men her er
et
godt redskab ti I
den,
der Ønsker at studere den
på nærnere hotd.
Erik Hørnlng.
I,IORDEUROPAS

VILDE

(R.Fitter-A.Fitier

PLANTER

& M. Blaney)
Dansk udgave ved Bodil og
l.lorten Lange.

Kr. : 248, oo
Fra serien:Gads naturbogen
Den danske udgave er bearbe,jdet
saledes^, at der lægges eksr:a
vægt på arter, son fot.elio:ner
i Danmark.
Bogens mange indgangsncgler,
s

amt

indhol ds r'ortegne 1se

yder en god hjælp tl 1 at
finde det onskede blonsrer.navn.
Blornsterne I bogen er godt
gengrvet, dog j. nange iilfælde
noget små. tsogen er indbundet
1 blødt plastonsl.ag, hvilket
gør den robust og velegnet
at medbringe i naturen.
AIt i alt - både for så vidt
angår rn^dhold og ',indpaknipg,,
en felthåndbog i ordets bedste
betydni ng .

Karin Trap

Hansen

KALENDER
0ktober:
Søndag

Lørdag

04:
10:

Mossø og

Klostermølle. Ry station kt.

9.O5

Tur TiI Fornæs. ldusikhuset kl. 5.3O.
Tilmelding senest 6/10. Tlf. 06 9A 72 lL

11: Kysing Fjord. Norsminde kro kl. 9.OO '
Tirsdag L3: "Rovfuglenes afhængighed af landskabet".
Møde på SøIyst kL. 19.30.
Søndag

Foredragsholder: Lars U. Rasmussen.
Tur til Mariager Fjord. Musikhuset Århus kl. 7.15
og Kulturhuset Rander kl. 8.OO
Søndag 18: Kolindsund. Rønde Rutebilstation kl.8.OO
Tirsdag 27: riFra Himalayas sne til Indiens ørkenrr.
Lørdag

I7t

Møde

Naturhistorisk

museum

kl.

19.30

Foredragsholder: Ib HeIIes Olesen.
N

ove

rn

b e r:

01:
Tirsdag 03:
Søndag

Klostermølle. Ry station kl. 9.O5
Møde på Sølyst angående tur til det dansk/tyske
vadehav kI. 19.30. (Turen er omtalt i FUGLE,
hvor denne aftens møde fejlagtigt er angivet

Mossø og

|.il 27/LO).
08: Kolindsund. Rønde Rutebilstation kl.9.OO
Søndag 08: Kysing Fjord. Norsminde kro kt. 9.OO
Tirsdag 1O: Start på rrFuglekursusr'. l,tøde på SøIyst kl . 1.9.3O
Mødeleder: Allan Janniche.
Fredag 13-- Søndag 15:
Tur ti.l det dansk/tyske vadehav. Kulturhuset Randers
k1 . 18.15 og !,tusikhuset Århus kl . 19.00.
Tilmelding senest 28l1O. Tlf. 06 26 14 41 eller
06 r.3 62 16.
15:
Søndag
Tur til Fornæs. Musikhuset kl. 6.30. Tilnelding
'
senest 8/11. Tlf. 06 37 95 83.
Tirsdag 24: "Artskendskab (Vinterfugle)".
l,løde på Sølyst kI . 19.30.
f,
Søndag

Decenber:
06: Iilossø og Kloaternølle. Ry statj.on kl.
13: Kysing Fjord. Norsminde kro kl. 9.OO
Tirsdag 1.5: Julenøde. Sølyst kl. 19.30
Søndag
Søndag

9.O5

EIIjIIEIJdEA

i{E DLEUSREC I STRE

{ka6ser€r)
Lykkendalsvei 47
8220 B.abrand

Lars P. Johansson
( se bestyrelsen)
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GRUPP EN

Henri k Æ. Pedersen

TORBEN BøGESXOV
E ngda I svej 7l st.

Amtskoordinato.
Mu l tebærve j 2
84 71 S abro
94 a2 og

tv.

Brabrand

26 14

4L

ALLAN JANITICHE

RAPPORTGRUPPEN

t{ax i{ul leragade 5.2
aooo Århus c.

.

BJøRN HOLilSKJOLD

Skyttehuavej
skivholm€
a464 Gal ten
95 40 19
8RIl(

Eigll Thonasen
KoIIens l,!ø11evej I
Adalev, 4362 Hørning
s2 37 73
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RANDERSGRUPPEN

ClauB E 1kær
Mågevej 7
A870 Lanså

46 7a
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03
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19 06
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SVEND I.IøLLER JENSEN
29

Holnelundavej
Søften
8382 Hinne.up
98 65 03
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B
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P . JOHAIISSON

37 7A

sMÅFUGLEGRUPPEN

Sø.en Skr i ver
Marstrandsgade
sooo Århus C
13 17 91

4L

Jscob Salvia

Jordbrovej 20, tt ttr.

8200 Arhus

06 16 12

N-

FREDNl NGSUDVALCE

t. th.

SOR?SPETTE GRUPP EN

Bo ffyge Sørensen

SøRAVNEN
T

Henning EttruP

Tryaevej

3,s

Natte.galevei 6,
A600 Sllkebors
aI 25 73

35

Å!rJlr$Lq$.

Erik tiørning
Se besty.elsen.

5

a23o Åbyhøj
56

LOKAL I TETSREC I STRER INCEN

r. Sø1Yst
ellerupvei 111
a220 Brabiand
GJ

Sooo Århus

Svend lløl Ier J e nsen.
Se bestyrelsen.

8544 Ilørke

D. O.

E N

ROVFUGLEGRUPPEN

åI evej tO

15 47

INGM/ERKEGRUPP

Anders lly.tue
Heibergsgade 21,3.th.

a2

TRYK

Katrinebjerq Centlet

Altid tæt pa med en kvalitets
kild<ert.

Æffi

ADLEBBLICK

. Kompakt
. Letvægtskonstruktion
. BaK-4 kvalitetsgrismer
. Knivskarpl syn helt ud til kanten
. Velegnet til brillebærer€
. Fås også med gummiarmering
'

i.i?!li1

"'?,..".

t

LUMINAFI

. Ornitologernes bedste
kikkert
. Helstøbt lelvæotshus
. Solidl prismeoihæng
. Brillevenlige øjestykker

?I:

t*0,-"50..........

Ogs

2310
23G4

ffiLzris\

t-l!!

4-J

. Den k€ndie tyske kvalitets
kikkert
. Utrolig lav pris i forhold til ydeevne
F.eks. 10 x 50
Kr. ...................

2O7

6

.

.
.

Kendt topkvalltet
Velggnot gom 800 mm t€lellns€
Okularer msd lorst. lra 15

til

105 x.

F. eks. TSN-1, TSN.2

i?:ll:

4884

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

287 5

F. eks. TS.1

DE4 OPTIKERE

Jessen Lindberg Nisted Paludan
Cl6monsslr6d6I
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23
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12 07
E00o Århus

2
65
SOOO Århus C.
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T||.

12 :,5

12
96
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13 5e
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Ttr. 12 (r9 44
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