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Dansk Ornitologisk Forening
0.0.F. er en Iandsforening for
fuqleinte.esserede og fuqlebeskyttelse med afdelinger over
hele Iandet. Foreninqen er stiftet i 1906.
Foreninqens iormål er at fremme
kendskabet til o9 interessen for
fuqle oq at virke til beskyttelse først og fremmest af den
danske fuglefauna. Dette formå1
søges fremmet blandt andet ved
afholdelse af møder og ekskursioner og udqivelse af et tidsskrift
o9 andre publikationer
samt ved arbejde for at forbedre
fug I e nes Iivsvilkår.
lndmeldelse sker ved henvendelse
til foreningens hove dkon t or e1ler ved indbetaling af kontinqent på girokonto 7 00 08 19,
D.0.F., Vesterbrogade 140, 1640
(01) ,l 8l
Københevn V., tIf.
06. Det ordinære kontingent er
185 kr.pr.
år,
95 k!. foD
juniormedlemmer (under lB år) og
pensionister ( over 67 år) o9 60
k!. for ekstraordinere medlemmer
(modtager
lkke
foreningens
publikationer, men kan deltsqe r
møde r og ekskursioner).
Medlemmerne modteqar q!atis
Dansk 0rnitologisk
Fo!enings
(2-4 hefter pr. år),
Iidsskrift
09 bladet Fuqle (5 hEfter
pr.
år), hvori meddelelser on møoer
og ekskulsioner bringeg,
Lokalafdelinqen i Århus amt ståD
for alle de lokale errengementer. AlIe 0.0.F. medlenmer kan
frit deltage i afdelingens nøder
oq ekskursioner.
Lokalafdelingen
udqiver
også
b I a d e t rr 5 ø [ a v n e n r' 4 gange årtigt
i et oplag på 900 eksempla!er.
Bladet sendes gretis ti1 alIe
D.0.F. rnedlemmer i Arhus €nt.
tledlemmer uden for amtet kan
teqne ebonnement på bladet. Det
koster 40, kr, pr. år.

AlIe
hEnvendelser sker
li1
lokalafdelinqens adresse I Dansk
0rnitologisk Foreninq/Afhus ant,
Gjellerupvej 111, 8220 Brabrand.
Giro n!. 5 51 09 6I.

1/l side: kr. 100/nr. kr. i200lår
1/2 sidet kr. 190/n!. kr. 500/år.
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På dette tidspunkt af året er det en almindelig foreteelse at gøre status over
et eller andet.
Status over lokalafdelingens virksomhed
det netop opbrugte år, vil blive foreta9et på den årIige generalforsamling (se
omtale andetsteds i bladet), så det skal
der ikke bruges ord på her.
Derimod er der ting af mere generel karakter, som nok bør drages frem og forhåbentlig mane til eftertanke.
I året 1987 er der, som så ofte før,
truffet sjældne arter her i Iandet, hvilket - naturligt nok - har afstedkommet
veritable folkevandringer til de forskellige lokaliteter,
hvor bæsterne var at

se.
En af årets mest omtalte sager har veret

(se FUGLE
besø9et af en Citronvipstjert
4:87) i en sønderjysk mose. I den anledning trampede en heI del hitjægere rundt
i mosen der er fredet, og så ovenikøbet
i fuglenes yngletid.
0g så er vi ved problemets kerne: Hvornår pokker lerer hitjægerne at et medmelsskab af DOF ikke giver serlige rettigheder, men derimod en masse forpligteLser. Gentageleer af en invasion at ovenstående karekter skader ikke blot dyre- og planteliv, men også foreningens
renommd. Hvordan ken man som medlem i
D0F arbejde for bedre vilkår for den
vilde fauna, når man samtidig åbenlyst
tilsidesetter
såvel gkrevne gom uskrevne
love for færdseI i naturen ??
Erik Hørning
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)il. 09.30: Lokalerne på Søtyst åbner,
. 1.0.0C: Eksliursion ti1 Brabrand
kl,. 12. 15: Frokost.

)i.1

kI. 13.00:

Sø,

GENERALFORSAMLING:
1

3.

valg af dirigent,
Beretning om lokalafdellngens virksornhed i 19e7.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 1997
ti1 godliendelse. Regnskabet er frenrlagt i lokaLerne på sdlyst fra den 3O/I $ee
valg til lokalafdellngens bestyrelse, da tre
bestylelsesrnedlenner træder ud.
Eventuelt.

Bestyrelsen har valgt at afholde
generalforsamting en
årets
lordag, da vi så håber, at mange
fLere af foreningens nedlemmer
får mulighed for at de1tage. Vi
vi] i forbindelse med general-

forsanlingen også afholde en
;kskui'sion, dels som et brud på
den traditionelle forn, dels for
at få en forhåberrtlig god og
rnsre :.rforne1 snali om lokal.afdeIil:gen og dens virke.
EXSKUP.STONEN TIL BRABRAND Sø:
sclyst Ii-gger rred tiI Brabrand
Sc, så vi vi1 starte dagen med
eir tur på et par tlmer rundt i
cmrådet. liæsten uanset hvor neget søen er islagt, vil der på
de'-:e tidspunkt være en hel deI
forslieJ.lige andefugle, b1.a.
Storr" Skalleslugere. Måske kan
vi nå en tr'.r over i. Sdskoven,
l'r','cr vi visse vititre har haf t et
vj.r'r:erstade fcr op tiI 10-15
slicvhcr:r:ugler. under turen håber
';i at kunne srralilie lr"dt 'r forening.-.snak" på er: nere 'lf ormel og

:,:forpligtende

niåde.

FROKOST:

Du medbringer selv din frokost,
sørger for
drikkevarerne til den (dll/vand
cg kaffelte). Vl vll spise frckosten i lokalerne på Splyst.
mens l-okal-afdelingen

GENERALFORSAMLINGEN:

Selve gene::alforsanlingen starter kI. 13.C0 og vi forventer,
at Cen er afsluttet senest kI.
17.00. Midtvejs vi1 vi holde en
lille pause, hvor vi kan få en
kop kaffe/te meC brdd.
, I forbindelse rned generalforsarnllnge:r udtræder Lars Borup og
Bjørn Holmskjold, cg da yderligere 2 bestyrelsesmedLenmer er
udtrådt i årets J.db, cg kun den
ene af disse er blevet ''suppleret", skal der væLges 3 nye
bestyrelsesnedlemmer. Vi vlI
derfor opford::e de af fcreningelrs nedlemmer, som føler, at de
har lyst og tid t'il at gå inC i
et ret omfattende foreDingsarbejde, til. at lade s:.9 cpstille
ti.l valg. Er du iliteresseret i

at gå ind i arbejdet, eller
dnsker du først at vide noget
nere on det, kan du skrive til
Bestyrelsen, DOF, Sølyst, cjellertrpvej 117, 8220 Brabrand.
Under punktet eventuelt håber
vi, at mange nedlemrner v1l de1tage i en diskussion om alle
lokalafdelingens
aktiviteter,
ekskursionerne, de forskellige
grupper og deres a::bejde, bladet
søRAVlilEN, bestyrelsens inforrnationsniveau med meget mere.
Da vi håber,

at mange medlemmer
fra forskellige dele . af amtet
møder cp, vil vl prøve at lave
e;r kpr-selsservice. Kørselsservicen går ud på, at du til-melder
dlS ekshursionen og generalforsamlingen på forhånd, og oplyser
,om du selv }i6rer i bil, og hvor
mange passagerer du i givet fald
kan medtage fra det sted, hvor
du bor. Hvis du onsker err plads
i en bil, skrlver du det. Vi vil
så se, om det kan arrangeres med
fælLeskdrse1. Under alle onstændlghedel får du besked på, om
det er: m'.llLgi. at arlangere fæIleslrprsel fra dit område. Vil du
Celtage i denne korselsservice,
sllal du bare skrive til
Bestyrelsen,
DCF, SøIyst, cj ellerupvej 111, e220 Brabrand, inden
mandag den 9//2 1999.
VeL mctdt på gerreralf or-qamlingen
!

Eestyrelsen.

LOKALRAPPORTEN

Lokalrapporten 1996 er staCio
'.rnder uda::be jdelse. Den er næ j
sten renskrevet pr. I/lt cg er
f orhåbentlig tr1-kt inden nyiår.
Lokalrapporten 1987 bliver påbegyndt til
tiC.
-Det vil sige,denatsæd.ranlige
indsandelsesfristen
er den sæCvanlJ,ge, 20.
Januar. Der kan rekviretes sllemaer på Splyst eIler ved henvendelse til gruppen, og vi cpfcrdrer alle til at anvenCe disse
ved lndsendelsen. Al_Ie kan seltde
observationer fra 1997. Hvis lnan
lrar spørgsmål, skal malt bLct
henvende sig ti1 }icntaktpel-sonen
(se bag i bladet).
Bidraq sendes tj.l:
Lokalrapporten,
sø1yst,
cjellerupvej 111,
8220 Brabrand.
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Med €r1 vr.rreltde bevægelse visker
man d'.lggei: af i-uden, GYS- 19
;irader. / n'isn skæver hen ti.1 dy:rer:, sr:ubIer over en stak bøger.
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sende et sarliastlsk srui-1. OvertaLer mcderelr til at køre sig
til P.esenbro, hvor man vil ti.Iragelægge Ce sidste 5 krn på ski,
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sætter rirg ved b::cen, drikker
I i dt thF or vpnf ar ik}-.e mere end
5 mr.nutter fpr den fprste vandstær sidder på en stor sten et

s1--ykke væk. Den dykker og
pudser, di"kker og pudser. Den er
vi-rke).ig min helt egen vinterkæreste, der dcg den dag må dele
mlg med el) nlndre fredsomnefig
fyr: Isfuglen. Det snluklie landsorn
skab glider langsomt fcrbi,
ranmet illd i solv. gr.lld og diamanter: ligger det der, glinsende
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Den nå
åbentstående eLletræ.
dele det med eli Stor Tcrnsliade.
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nævtsal
f angst, at dei) sIe: i)ike opdåger
tobeirc-t, der f ra sllcvli'snlngens
kant ]'agttager det med opmærsoNhed. Inde i plalttagen krYdsel:
j es spcr åf både mår, bi-ttC cg
grær'1ing, og endelig s:.dCer- der
ri
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rodt egern og t]'gger kogIille
1er. I et 11lle buskads af rpn
rg hyld sidder ell mægtig flok
Sjaggere, sant nogle få Villdrosler cg Solsorte. Man går en
cmvej for ikke at sliræmme drosilrde i
lerne, er lltl rigtiEt
skoven. Fra l'rvert et træ titter
en fugLekonges sarte stenme, og
nalr kan stille
sig op i Iang tr.d
fyr.
uden at få Pje på den lille
Man leger lidl styrtløb på erl
bakke, før man forlader den lune
skov og begiver sig cver de
l',oIde marker og enge det srdste
stykke ned ti1 scen. LæDge før
man når søen, h0rer nal'r et kor
af Svaner o9 Lettende Hvj-nænder.
Et stykke væk spadserer en flok
Kraqer, Alliker og Råqer rr.lndt
imellem hinanden, og hov! - en
enkelt Ravn l'rar ninsaDdten bl-andet sig i flokken. En virkelig
imponerende fugl.
På soen ligger de sædvanlige
vinterfugLe.
Trold-, TaffeI-,
Hvin- og Gråand, Stcr-, Toppetog L111e skallesluger. saijgsvane
og Knopsvane og endelig Blj-shpne
og ncgle få Rørhelrs. Hågerr:e
j aEer hinanden og på et siv
sidder en dybblå Isfugl og frsker, Det er ei'r stærk kontrast,
det blå og or-ange mod de lysebrune siv. Ude på engen går ell
lille f loli cråEæs, og l':er sidder

og andre nordiske fttgle i kikkerten.
Sangsvanen og Hvlllanden er vel
nok karakteristiske for denne
perlode. De ses i henl'IoIdsvis
10C og 30C tal., der doqi varierer
noget , af hæng j.gt af lrl ima, ve j r
og vind.
Før hjemturen får jeg en sLudder
på goCt og ondt meC en af de
flinke beboere på egnen. Ennet
er det nye "Ferie- cg Ktlrsttscenter" ved Gjern ba)rker.
Det vil1e nedfOre en katastrofe
for området, hvis et sådant
center blev en realitet. onrådet
er i forvejen liårdt belastet af
lystfartoj er med
kanosej lere ,
e1ler uden motor, jagt, fiskeri,
sonnerhusbebebyggelse og endel-19
almlndelig re](reation. selvfC1ge1j.g skal der være plads ti1
aIIe disse grupper, dog ville
jeg rnene, at visse gruPPer ktlnne
beskæres. Hermed tænker jeg På
følgende:

Motorbådssejlads nedstrøns samt
i seen, man ktinne inddele åen i

også en Stor Tornskade i et træ
Iangs cjern Å. Denne
havde
jeg en helt speciel dag
oplevelse
med en gammel ven, den store,
ganle D'.tehfghnn fra Gjern bakke!-. Hun fouragerer jævnligt ved
soen cg åen, men særl-igt hyppigt
i den kolde tld. Mens jeg iagttog en flok Husskader på den
modsatt.e side af sØen, kon
scm et lyn fra en klar himmel
der: store Duehøglrun op fra eD
samling træer, kun et stenkast
derfra. Husskaderne opdagede
hende alt for sent, hun var
næsten llenne ved denr, før de
reage::ede cg Haps! en fugl
prisEivet. Den blev ført bortvar
af
de stærke vinger, dj.nglende i
kLcjerne på den store ouehøg.
Vinteren er vel nok den tid på
året, irvor det er bedst at se på
fugle ved Sminge sø, hvis man
gåt efter de store antal, og man
ikk-e glder sidde flere tiner
vuggende j. en lille båd langs
rprkanten, ventende på RØrhØnens
hØflige grynt. Man kan i denne
være temnelig slkker på at
lid
få flere h'.lndrede Ænder, Svaner

fiskezoner og f:"skefri zoner,
jagten kttnne måske moderniseres,
hver gang der losnes et skud
jager mail aLle ænder i et kæmPestort onråde op.
Natrlrligvis kan jeg godt se det
iCyllj.ske 1 at sejle i kano ned
de nejeude åkatrder veC siden,
man jeg kan ilike se, at der liål'I
være Dogen rimellghed i at nedsejle tali.ige reder med æg og

r:ndpr cAmt i pnkelte tilfæIde
få unger rlnder kpleu og derved
s1å dem bevidstl-pse og drukue
dem. Dette f :.nder sted hver-t år
i Sminge søs mange bttgtet: cg
vige, derfor er det helt ltacceptabelt at sejLe på visse dele af
søen. Forb'iC, tal(
Almindellg ::ekreation i. nuværelrHvj.s
de format betyder intet.
områCet derimod slltlLle bel astes
mennemed yderligere titusinde
vil vi ikke have
sker årligt,
nogen smlnge sø og omegn cin blot
få år. Det er helt igennem j-udlysende, cg det ved komnulalpolitikerne liqeså godt son jeg.
!

Patrlck c. McDonald.

-F\^ fFf-[fN

/.ENNF 4ANq

AuqwT- oKIbrE\

Lisren på søfyst virker godt,
men der må være flere, der kan
ringe eIIer skrlve til rubrlkken
on eli spændende iagttagelse,
sjæ1Cne obs., store tal, tidl19e
og sene f rrnd o . s .'/. Det vil være
ntest passende at r:.uge/slirive
I uge fgr SøRA'JIIENS deadline, som katl findes i det sidst
ud}-,cmne t'iunmer.

Fi'å Fe1ten er den ene del af
Fra Felten (i
:villiugeproduktet:
SCRAVIJEII) o(j SiCell Sidst (i
FUGLE), der forsøger at bringe
henhoidsvis de IokaIe og de
naticuaLe fugleseværCigheder fra
De oplysnindel) næ:meste tid,
ger-, som gives til kontaktpersonen anvendes i begge rubrikker,
omend den naticnale, S j.den S j.dst,
af gode g:unde iltke k'au bringe
så udfprlige Iokalonttale af obs.
i Århus amt som Fra Felten.
er
Deadline ti1 Siden sidst
fornoget varierende og altid
fra deadline tiL Fra
skellig
Felten. En retningslinje er nåsiie FUGLES deadli-ne, der finCes
på side 2. Hvis der gives oplysninger tiI siden sidst før denne
dato, viI de fornrentlig blive
anvendt i den aktuelle siden
sidst.
KclitaliF-personen er:Eigil Thomasen, Kollens Møllevej 8, Adslev,
3352 Hdirning. TIf. 06 92 37 73,
sorx modtager a1le henvendelser
til- Fra Felteu og siden sidst.

VEJRET

I

PERTODEN

Rekordnedbdr i august og september. I slutningen af september
blev veJret errdeligt mere tørt
ag høsten }iunne indledes. A1
mar-)iarbejde blev dog betragteIrgt fcrsinliet.
Derfor står der

-y

tl[..+.
tt-

stadig uhøstet ]lorll på nogle
marher-, mens andl'e l igger hen j.
stubmarker med lange baner af
ødelagt halm. Det er veI et
spdrgsmål om aLle planlagte vintersædmarker nåede at blrve tilsået. Der ligger måske stirre
fødereserver på markerne ti]
fugle og dyr i vintereir end
nogensinde før i nyere tid.
Der
ser også ud ti1 at have været en
fin bærsætning f . eks . af hyld,
hyben, røn og slåen, og efterårets frugt var visi )lnap så
ormeplaget i år - nåslie på grund
af den insektfjendske sommer.
I sensommeren opleveCe 'ri af oE
tiL lidt
b1æst fra vest, men
ellers har efteråret været præget af hyppige og til
tider
!.raf tige v j.nde f ra s oq Sg. Vi
har 1,/1. 1 eudnu tiI gode aF- få
den
traditi.onelle
st.crmende
kuling fra sV, der drejer til
Nv, aftager og giver l,.1art,
stj.lle
vejr med sol ()9 naEtefrost.
vi hal- kun haft nattefrost i et par nætter f6rst i
septenber - cg det var jo ellers
tj.dllgt
- vejreE i 198? var og
blev enestående.

CÆS CG Æ}IDER
',

,1

/7C og 3l/14

sås ca.

1500

Li'sb'.lgeCe lilror:tegrs 1 Mar-1ager

Fjcrd. :0/1C sås :3 Bramgæs trli.
SC Kysing Fjcrd,
mens 17/70 ca.
1C0C Pibeænder rst. sammesteds.

RC1,'PUGLE

7l/11:L RoC clente liy5inq Fjord,
er efterhånden årlig 1
antet i efteråret.
34/10 og
:5,/1.0 1 ad.l:'.rn Pc::hdg, er megeE
serr lrcs os . 16/7C: 1 han B1å
Kærhc1g Xol indsund aq tl /1,0 I
brun BIå (ærhoq Havirp er de
fcrste r år. 11rl1C:1 Fiskeørn
Morl:e Kær, er sell I vort ant.
1?i9:1 Lærllef allt HeiEenæs og 5
trk. Dværgfalke samuresleds er e:
tr^!
r^--:..--Men_
lI\;L
JdyLr!f
^---r-dfålI.o.
sl . Uvdge cg tidlige
30/9: 1 Århus,
e/9:1 Mosso, 12l9 foruden ovenilævnte 5 stk.,
1 iudtrk.
Århus
Havn, ?6/9:7
Sdr. Vissing,
1I/L0:1 Kolindsund. En Vandrefalk sås 19/10 ved Kyslng Fjord.
me:'r ar-tel'r

Hvis vel r-et cg f uglelrækliet syal
ses i sammenhæng, kan m'an måskr.
drage fcrbil':delse mellen )lulden
i septembers begyndelse o9 de
mange t:.d1 ige Dværgfalke. ForSrrErII9E
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andre arter i cktober, der var
lun og præget af østenvlnd, og
svalernes }iollelltive forsvinden
(på nær enkelte
efternølere)
under den kolde, bIæsende dag
27 /9 ,
hvor der på en time sås
350 indtrækkende Landsvaler ved
kr:aftigt
Kysing Næs, og et
samt
tudtræk ved SletterhaEe,
lrundreder rastende ved Fløjstrup
strand (dagen efter var de væk)
- er fra samrne skuffe. Der kan
sikkert findes andre eksempler i
ræ)iken.

JULI (ekstr3post):
27/1 : 1 Damklire AIra er sendt
til
SU. 3C /'l : 1 Hvidbri'stet
Præstekrave Århus Havn er et
::ærsyn :. arntet. I denrie per:-:de
)'.r,rnne alle tre Præstekraver ses
nå ha'rrren såmt flere
Temmincksrylcr. 22-24/7:1 ynglepar
af Li.lle Fluesnapper i M:-dtlYILand reddede somneren for en
vågen orni.tolog.
S}1ARV OG SULE

ses flere og flere steder. E:
sted er måske Ncrreso,
nyt
Drrddr'å
r\sy(rler

hrrar

1an
rsw

di li
Yrr\
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Børneopsparing

^wer'-

i træerne prino oktober-.
l5l'10 trak 17 suler syC på 2C

natnr-ng

Dine bøms fremtid er også penge

mirr. ved Århus containerhavrr.

t

i
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VADEFUGLE

Hj ej leflokke : l7 /t 70 !50O Havnø,
primo oktober
1000 Kysing
Fjord, 24/I0 1000 Kolindsund.
Vibeflokhe:
!1./9 1000 Kysing
Ejord cg 11,/10 1500 sammesteds,
77/7O 1500 Havnø og 24/t0 1j.64
Kolindsund. En sen Krunnæbbet
Ryle blev set i hvert fald indtil
It/I0
ved Kysing Fjord.
Hele 2 Scrtgrå Ryler overraskede
ved Kysing Næs 1119. pæne tal
fra Bonnenlp strand 25/!0: 240
Alm.Ryler, 1 sen Stor Præstelirave +8 stranChjejler.
30/e
stcd 1 StenvenCer ved Fornæs,

Fuglekonge. Rødstjerter har imPoneret j. år: I3/9 30 rst. Fornæs, 2O/9 25 rst. Forlræs. Vindrossel har været almindelig
slden medio oktober, mens Sjag-

ger er mere spredt. '7-16/7O
rastede 10-12 Misteldrosler på

MÅGEFUGLE

23/8 rastede
AIn. Kj ove ved
Enborg, Mcssø, Ellers er arten
set under mere normale forhold
72/9 1 N Århus Containerhavn og
L3/9 2 N Fornæs. Dværgnåqe: 55/g 3 Brabrand sø, 15110 3 ail S
Århus Containerhavn. Svartbag:
Plejer at bl]'ve glemt, men 11110
rastede 50 1 området ved NorsminCe. Splitt.erne: Et enkelt
dagciffer af de store for amtet,
'J.3/9 12? S + 27 N Fornæs. Sortterne: 30/e 2 Lindholn, Mossø,
5/9 I sanmesteds er meget stort.
Mest spændenbde terrre blev L9/9
1 ad Rovterne Kalsemade.
ALK,/LCMVIE

75/LO trak

30 syd ved Århus

contai,nerhavn.
ELANDET

30 / 3 liunne L Natravl-r ses ved
LinCholrn. 16-18,/9 rastede 1 VendehåIs ved Eskelund cg t8/tO
)'.unne den kviklte se Isfugl i
llcrsnr,nde Havn. 19//10 var der
Scr-tspætte i Prij senborgskovene
- hcld øj€ med arten, der spreCei- sig i Jylland.
3Cl8 2 Sortl(rage N Fcrnæs.

DE

SMÅ

GnI Vipstjert
var sen i år:
25/IO 3 Fornæs. Samrne dag var
j-ndtræk
der pænt
af R6dhals og

markerne ved Adslev. 3O/8 rastede 200 Løvsangere ved Fornæs.
3O/e tløj 4 Pungmejser rundt ved

Emborg, mens 2 Skægmejser 1gl10
Kysing Fjord burde skrives i
]iurs lv .
Rødrygget Tornskade sagde farvel
for i år L2/9 1, Helgenæs og t3/9
1 Fornæs. og så havde vi nær
gleni den Hggesanger, der var
gået galt efter kompasset oq
havnet !'ed Sletterhage 4/9.
Kvækerf inke er set l'rer cg der
siden nedio oktober, der er vist
ilike mange, flest ?2/10 1000
Dørup. En enlieLt flok Bjergirisk
L7/tO 3O0 Havnø. Den sidste for
denne gang er !5 lt'J.0 1 Laplandsvær1ing Århus container-

havn,

Eigil

Thonasen.

Galten junior- og ungdomsklub
syvrrlLl

PresseneddeLeLse

frd CJUK's

I

84&l Grltm
Tll. ksloc

G .9a 51 9r

NA?URVENNER.

J

Mandag. den 19. oktober

1987.

Spild af tid?
Stone nengder affald hobede sig oP, 09 foruteningen sgøes til sidst at
viLte nedbryde de tidligene Livsproeesser på Lokaliteten. Og netop son
aLt håb synes ude ankom Gll.JK's Naturvenner, og sna"t uan situatianen igen
unden kontrol.

Efter at Naturvennerde ft'a CaLten Junior- og UngdomskLub nu igen
har fjernet deres udstiLling, om-.de nange forurenede soer og uandhuLLer,
fra
-kan Rådhuset, og derned ogeå affaLdet, som var en del af uLstillingen'
borgenne igen ferdes ufonetyrret i de Wne og rene ongiuelsen- En
rar fornenmelse, ikke!
Anderled.es forholder det sig for naturens dyrliv, der for-sat nå affinde
sig ned at skulLe Leue som på en Losseplads, iÅet intenessen fon at beskytte
deres Leuesteder i alnindelighed sYnes neget ringeEt af indslagene i GJ-UX'I iatunugå uar opteneningen af et uandhuL
net r,gngfåLtuenget- opgaven uiste sig dog Lang't at- -ouerstige natu?tennernes
anbejåsåune,'taZt affiåiasow"gden, det foi en ston del uar nere eller mindre
dekkbt ned et tyndt Lag jond, uap ret så betydelig. De unge naturDenner
jtX aog tit. sagei ned st-or,-iLdhu, oq affaLdet hobede sig op i stone bunker.
'n",i"lAigia." ' f ik dog et aLvorlig skår, idet Lodseiez'en på ,et- tidspunkt
""spiLd af tid".
tilkLndZgau, it tnn-fdndt de tnies indsats son tnrende
Lon!
oerdens
bekendt
er
son
utak
Derimod er de unge venlig stent og etoLte af GaL-ten - korwnune ' der
efter opnensningen gav'en låndsiekning ne-d at-fierne affaldet fra oandhulLet'
ie, store Lo,s bieuaet fiL. De unge imvde ydåt en ator indsats, nen nåtte
affald tilbage i uandhullet.
bittert enkende, at den endnu Ligget
-at neget
de ned deres naturuge lør neduirket
GJIIK'| Naturvenner håber,
tiL en hoLdningsendring hos borgetne til de snå soer og vandhuller i Galten
kommtne. Snå iatutlokåLiteter,- der Iøn sto" betVdning for en Lang rekke
d.lr, fugle og pLanter. On naturugen så ogs-å givet et sy.nlig- "esultat'
nZ"'ioårnens'ovrige borget, ,rii tiden sti vise! Men i altfaLd hon
ftatu?venneme erfaråt, at-den negative natuneituation sna"t kan endres,
oi blot nan etår- skuider ued skulder. En erfating, som borgerne i Galten
toÅi"" snart bor Legge sig på sinde, densomkorurwnen ikke blot skaL fnemstå
son et "huL i iorden" !
Med venLig hileen

CJUN 's Ndturvenner

FrNl-AN2
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I sommeren 87 rejste vi nlndt i
Finland en måned med tog. Er man
under 36 år, kan det gøres meget
b111i9t ned et "Nordi.sk ungdomskort" (pris 1 . 050 kr. ) .
Vi forlod Århus den 17. juni og
var tllbage igen den 14 . juIi.
Det kan ikke anbefales at lægge

\

ell lignende tur sellere, da
fuglenes sangaktivitet falder
markant i sidste halvdel af
juni. Hvor tager man så hen, når
nan har en måned til rådighed i
F"Lnland? fnden afrejsen havde vi
Iæst diverse artikler onl Fiulands fnglelokaliteter. Biandt
andre også cooder: "Fuglelokaliteter- i Erlrcpa".Herudfra valgte
vi at besøge Ålandscierrre, Ostfinland oq området omkring culu.
Det viste sig dog senere, dq vi
var i Finland, at vi ikke havde
ketldsliab tiI aIIe de væselttlige
lokaliteter. således havde vi
i]'.1'.e Iæst noget om SiikaIahti.,
måslie Fiirlands vigtj.gste vådområde.
siikalahti Iigger i det østlige
Finland nær Parikkala, kun 5 km
fra den russiske grænse. Har nan
1æst "Fuglelokaliteter i Europa,'
er det nemt nok at finde parikkaIa. ccoders beskrivelse af
Paril<ka1a, son fuglelokalitet,
bærer dog præg af at være forældet. Den primære lokalitet nær
Parikkala er heLt sikert Siikalahti, hvilket ikke fremgår af
bogen.
Sil}ialahtr. ligger 3 km øst for
Parikkala (se kortet). Kommer
mali med tog t1l pariltkala, er
det intet prcblem at gå denrd.
Selve Eåturen er i sig selv
meget spæDdende, da malt her,
udover aLm. finske fugle såsolr
Karmindompqp, Hortulan og pirol,
også kan se/høre Buskrørsanger
lallgs ve j en.
Silkalahti er en bugt af den
sEorre sø
Sinpeleenj årvi .
Bugtens totale areaL er ca. 500
hektar. Bugten er omkranset af
i:prskove og fugtige enge. r
Kasinnj.emi (se kortet) findes et
infornationscenter. Det eies oq
styres af WWF. Her er der flere
natur guides, son viser folk
nlndt i området og fortæller on
detS flcra og fanira. Det er

l:.geJ.edes n'.l1igt at sIå tel;, op
nær centret, hvor der både er
vand cg toiletter. Herfr'a kommer
områdets
man også ud til
fugletårn, ved at fplge en gaugaf brædder ud over
bro
rdrsumPen.
Fra fugletårnet, finsl(: I ltttutor-

Fi

her

aa,i

rrdciat-

^\ror

selve bugten. Nogle af de mere
intci'essal)te flrglearter, som ses
bedst fra tårnet er: Nordisk
lappedyliP,er, Rprdrum, Atl-inganC,
Ro;hog, Fiskeorn, Lærkefalk og
D'rærgriåge. Det Jian så1edes irævneg, at vl så Dp tlI i0 Lærli.efaliie fcurager:e over sill<a1al'rti
på elr gar1g. Liges()nl der næ:-itell
l-rel-b iiden var fiskende Fiskeorne over bugten. Ncgle af disse
f '.rgIe var
rrissiske Fi.skeclrne,
soln lloj
hertii for at fcuragere. småfugle, såsom sivsJnger,
der lrer er en l<arakterf rigl, s€-s
og hoies bedst ved at gå r-undt i
cmrådet Iangs veje og stier.
Siikalahti har mange interessante ynglende spurvefugle. Pirol,
Karnindompap, Drosselrdrsanger,
cræshoppesanger og Buskrorsanger
alnindell.ge
a1le rinelige
er
her. Hvad angår Buskrctrsanger,
er der en del sylrgende hanner i
området. vi hcirte dr:g kun tre
forskellige harrner synge, hvilket skyldtes, at vi forst anliom
til Slikalahti den 24. j'.rni. Det
kan stærkt anbefales at bespge
området tidligere,
når sangalitiviteten
er
stprst.
Udover
busk::crsanger viI det så1eies
også være muligt at hcre Ellgsnar:re, PIEttet rftrvagtei, LiIle
rorvagtel og culbrystet vær'ling.
Lille rct::vagtel skull-e også væ::e
bLandt Sii.kalahtis
spændende
ynglefngle.
Desuden viI der altld være mulighed for at iagttage nogle af
omr-ådets sjældnere gæstei, såricm
Sort glente,
Stor skrigetrrn,
Aftenfalk,
Sort storli ()g flodsanger-. Af mere specielle fugle
fctr området så/hcirte vi bl.a.
Itordsar:geI og Lilie gulbug 1idt.
udenfor Siikalahtl.
LiIIe grrlbug
er en ostlig trækgæst, som k'.rn
skulle være iagttaget fire gi.tnge
r. FinlanC. :{vad angår sjældeDherer
i
cmråde: .)g
;r.dt.e

spor-gsmål, soln f.eks.

hvor

buskrorsanqerne sidder, viI man
altid kunne få svar på ltcs en af

stedets rlaturguides.

Alle, de:: har planer om at besøge Finl,and, uanset årstiden,
anbefales stærkt at besø9e siikalahti. Det er et virkeligt
fuglerigt område.
De to andre steder vi besogte,
var ÅlandsPerne cg Hailuotu.
Hailuoto er en d i den Botniske
E,!di
,rA€ar ^r,r,, Den rummer et
væId af forskellige biotoper.
oen er meget rig på ynglende
vadefugle, bl . a. stenvender.
odinshone og Temnincksryle.
Trane, BIå kærh(rg, Rovterne og
Dværgmåge yngJ.er også på øen.
s!rY

L t

i skærgården, er helt sikkert også et
besdg værd.
vll man se de nordiske fjeldfugle som FJeldvåge, Blåhals og
Laplandsværling. så skal man
helt op i det nordligste Flnland. Men da det finske jernbanenet ikke er ret udbredt i det
nordlige Flnland, besogte vi
ikke den finske de1 af Lap1and,
Det er dog ikke kun fuglene, sorl
gdr Finland til et spændende
land at besøge for den naturlnteresserede. Blandt pattedyrene
Lldgør elgen et flot lndslag i
den firrske natur, hvor den er
meget alnindelig. nf krybdyr så
vi, på Ålandsderne, snog, hugorm
rl9 narkfirben. Det skal også
Lige nævnes, at vi så både
sdrgekåbe og svalehale. Sidstnævnte er ret almlndelig på
Hailuoto.
Her har vi kun i korte træk
beskrevet vores tur, med hovedvægten lagt på slikalahtl.
Blåndt andet fordl dette, som
nævnt, er en neget vigtiq fuglelolialitet i det finske. Men især
fordi det ikke er nemt at finde
noget tiLgængeligt nateriale om
dette sted. Det er jo ofte guld
værd at være forberedt, lnden
man begiver sig ud på obs. Hvis
nogen skulIe være interesseret i
at besøge et eller flere af de
omtalte onr'åder, så er man meget
velkommen tiI at kontakte os.
meget spændende indslag

Jesper Ahlstrøm,

Mosevænget 10,

8392 Hinnerup.

T1f.: 06 98 55 42
Al,t i alt er det en meget spændende ø at besdge, med en neget
af vekslel'rde natur. Å1andsøerne
består af tuslndvis af små og
store øer. De er meget praktiske
at bespge på vejen til Finland,
hvis man sejler. Af yrrglefugJ.e
l..an bl . a. nævnes Havprn, F j.skeorn, stor lrornugle, stenvende::, Aln. kJove, Rovterne,
Tejst, vendehals, Nøddekrlge og
Hdgesanger.' Llgeson Fldjlsanden
overalt Iangs kysten er neget

talr:.9. Alarrdscierne, der r.rdg6r et

Jan Drachmann

Damsbrovej 60,
8392 Hj,nnerup.

Tlf .: 06 98 7? 11

OsÆ./vANr-l
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1987 fandt jeS en
i en 0,7 ha stor
Iøvskovsbevoksning 2 km fra
Århus Rådhusplads. Reden var
placeret ca. 7 m oppe i en EIm.
Forstyrrelsen i redebevoksningen
var ekstrem - især i nlgetlden.
Cmrådet blev anvendt af en flok
ulrge til moto/cross kørebane, og
el'r bålplads var anlagt tæt ved
redetræet. Næsten hver aften i
maj genldd den lille skov da
cgså ef drønende mot()rer cg af.
fordrLlklien hujen omkring båIet.
Desudeir anvendes engang imellern
en sliydebane i bevoksningen, og
to gange i yngleperioden smæIdede pistolskuddene hele dagen
ca. 40 m fra redetræet.

reder anlagt i befærdede bevoksnillger er heIIer ikke decideret
sjæIdne. Det usædvanlige ved
ovennævnte redefund var da også
redens placering. Reden var nemij.g placeret oveupå en hnsskaderede fr-a 1936. Den rugende
sprlrvehdgehun lå lneget h6 j t på
skaCereden, og r.rdf ra l:vad j eg
J:!"l11ne se fra jorden,
lravde pal'r-et iklie selv til f orr, ret meget
materiale r-rI reder:.

llu cg da finder man i Danmark
spurvehøgereder i løvtræer, og

KeId-Henriksen.

25,april

sprlrvehdgerede

Rederr

blev kontrclleret

fra jor-

den et par gange on ugen i ynglepericden, og i s1'.ltningen af

irlnl
krrtlhp
f ira
!-llrger ses ]i'eCen. To urrger blev fIyvefærdige.

e6.
RANDERS GRUPPE}I

onidag, den 3. februar 19e8,
kl . 19 .30 i Kulturhuset, Randers:
Torben Bøgeskov fortæl1er om og
viser billeder fra Skagen. Mest
om fugletræk, men også om de
mange spændende lokaliteter, der
er deroppe.
Husk Kaffe/the

!

sr-oT)5T\uPVÆ.\G-fVinteren nærner sig og vi ved
ikke om vi igen får 6n isvlnter. Får vi det, er alet 4. år
i træk og nogle af vj,nterens
fugleture skal vel så gå til
de lokaliteter, hvor isvågerne er ats finde. Det vi.l traditionelt siger SaltErket ved
Mariager Fjord, Norsminde
Fjord, Århus Hawr oq kdlevmdskanalen ved Studstrupværket
Det er sidstnævnte lokalitet,
Studstrupværket, som her skal
omtales.
De sj.dste 3 vintre har jeg
besøgt onrådet 12 gange, og
ved de 10 be6øg har Kalø vigl
Århus Bugt wret helt eller

delvis islagte. Ved 2 bes@g;
26/12-85 oq I3/f-86 var der

for Århus. Man kan korDne til
Studstrupvarket på to måder.
1. Man kører fra Århus ud ad
Grenåvej, og uniddelbart før
notorvejens begyndelse ved
Løgten drejes nod studstrup og
Åstrup. I Astrup møder mån et
skilt til Kaløvig Bådeham som
man følger indtil
mn når lokaI i teten.
2. Noget tidligere kan man fra
Grenåvej dreje ned mod Egå
Marina, og fra denne kan man
køre langs kysten, qennem somoerhusonrådet ved Skæringr
til man når frakørseslvejen tj.l
Kaløvlg Bådehaw.
Endelig kØrer Arhus Sporvejes
linie 56 "Studstrup" ud til
Kaløvig Bådleham, som ligger i

iii;,i.
:i:ti)..:

helt åbent vand i Kal6 Vtgl
Arhus Bugt, og som det ses
af tabel 1 nanglede svømnefugl-ene ved disse besøg.
Nærværende artikel omfatler
ku nine egne iagttagelser,
men det er mullgt at supplere
disse ved at gennergå de senere års udgaver af "Lokalrapporten (for Arhus turt)".
BeL igqenhed : Studstrup'r'ærket
ligger rnellem Skæring og
studstrup ca. 15 km. nordøst

zon€ 3 fra Arhus centrum.
Omådet er kun virkeltg interes
sant når Kalø Vig og Århus Bugt

er helt eller delvlst islagte. Da
sanles en nængde forskellige svønnefugle i den våge, soo holdes
åben af det varme kølevand fra
Studstrupværket. Den bedste obser-

vationspost er ved kølevandskanalens udmndlng i vigen/bugten.
Når man færdes langs kølevandskanalen nØder tlan flere lystflskere
der håber på en 6rredl

En god tur ude ved Studstrupværket kan genneEføres således: Man
går ud ad grusvejen langs hegnet
indtll nan når Studtrupværkets
port. llerfra følger oan kØlevandskanalen til dens udløb i vlgen.
Tilbageturen lægges over det opfyldte område (den tidligere lystbådeham) ned nogen græs- og urtevegetation. På en sådan rundtur
har mn mulj.ghed for at nøde de
fleste af de i tabel I omtalte arter, f.eks Lille Lappedykker i kø-

levandskaaalen og Snespurvene på
opfyldsarealeC.

De arter som er knyttet til området, enten i isvågen eller i urtevegetationen, er vist for hvert
enkelt besøg (dog undtaget 2G/1285 og 1311-85) i rabel 1, men nedenfor komenteres de enkeite arter.i en lldt mere spredt række-

fØIge.

Lille Lappedykker ses nasten udelukkende i kølevandskanalen, hvor
de ligger langs stensætnlngerne.
Toppet og cråstrubet Lappedykker
er altid set i vågen, og kæ lig9e et stykke ude på havet, som
det var tilfældet med de ubestente lappedykkere. Skarverne fisker
i vågen ud for køIEiliiåsi.a-nalen
eller står langs iskanten omkri.ng
vågen. Hovedparten af Knopsvanerre opholder sig i køIeiandskanalen og resten ses i vågen eller

på isen sailnen med Sangsvaner når
drsse er tilstede.
Den 20/l-95
trak 4 Snegæs i flok mod sydøst.
men fuglene har jo formentlig nok

været "fangenskabsfugJ-e,'. Under
besøget den 26/!2-85, hvor hele
havet var isfrit,
iagttoges muligvis 20 Knortegæs et stykke ude

på havet. Lokale bekræfter, at
der kan ses småflokke af Knortegæs
i området det meste af efteråret
og vinteren. Gråenderne ses faktisk kun når de i "større" flokke
Iigger og hvi.Ier på iskanterne,
Fourageringen foregår mulig'vls
længere nede af kysten, ved Skæring skole, hvor Falck fodrer
svømefuglene i en våge ud for
Hjortshøj Bæk. Der ses kun enkelte Taffelænder i vågen. Troldanden er den art, som oftest ses
i størst antal, op til 200-300
når der er månge. Disse ligger i
vågen, men enkelte søger ind i
kdlevandskanalen, hvor de kan
ses sam med nogle få Hvinænder og stcre Skalleslugere.
Bjergænderne ses i småflokke, men
et. par gang er over 200 fugle set.
Arten kan wre let talrig i KaIø
vig, så de større antal er måske
ikke så ualmindelige endda. Både
Ederfugl 09 Sortand s€s i antal
under 20, men disse må holde til
hvor der er store områder meil åbent
vand, da begge arter kan være tal"rige i Kalø Vig. Hvinænderne
ses også kun i mindre antal. Lllle
Skallesluger er set ved a Ueslfned maksimum I fuglet 3 hanner og
5 hunner. Toppet og Stor Skallesluger ses ved faktisk hvert besøgt
førstnævnte kun i mindre antal med
op til 30 fugle. Stor Skallesluger
er mere talrig. negge disse skalleslugerarter ses normalt fouragerende langs iskanterne. Alle Blishønsere ses udelukkencie forrulEIEiEJ
i køIevandskanalen eller dens udmunding. Mågerne er ikke særliggodt registreret, men €n Hvidvinget Måge blev da opdaget. ;*;rde
ved sj"den af en Knopsvane, da området blev besøgt hen under aften
de^ 2l/3-87. Senere fouragerede
den i en mågeflok af unge SøIvmåger. Både Lomvien og Alken blev
seE Langt ude i vågen, og i begge
tilfælde var fugLeae meget aktive

Bes69sår:
Besøgsdato:

Sta!ttidspunkt:
Lille

Lappedykker

1985: 1985: 1985: 1985: 1985: 1985: 1987: 1987: 1987: 1987:
rg/oL 2O/Or 09/03 O1/O3 09/03 22/03 t7/Ot 24/Or O8/O3 2r/03
*1 08:50 11:40
12245 l0z[5
aften
aften
30

29

Toppet Lappedykker

Lappedykker *2

cråst.
lappedykker, ubestent
Skarv

>12

17

15

4
10

6

4
55

5
18

29

4Sø

Snegås

Taffeland

4

Bjergand

ov
42

Eclerfugl

2

LJ-lIe Skallesluger
Toppet Skallesluger
Stor Skallesluger
Agerhøne

11

4t2

I
1

l1

Gråand

Sortand
Evinand

21

1

77

80

zo

20

232545
29

svane, ubesteot

Troliland

15
I

Fiskehejre
Knopsvane
Sangsvane

11
8

31
4

95
43

43

18
7
2

44

104
5

z5

101

b)
2

325 100
710
40 100
271 >200

44
z6

I

6

t27
5

BIishøne
Strandskade
Stor Præstekrave
Vibe
Alnindelig Ryle

25

I

10

1

29

25

82+
>23

4

70

117 160 >50
7111045
189 348 >300
?4

r50

1

3

20

1

Jf,

31

>50

429
74 88
29 30

>30

b)

>80

oJ

15

503
J)

Z)
2

1

1

Dobbeltbekkasin

Hvidvinget Måge *3
Lonvie

1

IK

ibe!

jerglrisk

l3
1

50
20.

20
13

35

30

25

10

Tabel 1. Ovelslgt over de iagttagrne fuglearter ved Studstrup\Erket fordelt på
10 besda i vintrene (1984)/1985, 1985/7986 oS (1986)/1987. Benærk at to besøgt
26/72 1985 og l3/7 1985 er ualelaclt, da fuglene ikke var titsteale son følge af,

at der var åbent vand t Kalø Vig,/Århus Bugt.
Benærkninger: *1: Tåge ned sigt uncler 100 ro. *2: G!åstrubet I"appedykker.
*3: Bvidvinget llåge skal forelægges mFrs Sjældenhedsudvalg for bedø@else og
ef

terføIgende godkendelse/forkastelse.

og dykkede konstant.
På tilbageturen over

det opfylClte

areal er der chance for at træffe

Agerhøns, som denne vinter (1986/
87) har været Eeget talrlge i onråclet ned op til 35 fugle. i 6n
sanlet flok. Iter kan nan også
træffe 6n enkelt eller to Strandskader, Stor Præstekrave, Vlbe og

Alninclelig RyIe, hvis der er lidt

sjapvand i lagunesøen i rDarts.
Dobbeltbekkasin er set ved et tilfæIale, hvor 11 i flok blev jaget
op fra et lille vandhul. På opfylclsarealet kan det ogå bllve
til 6t par Sanglærker, nens !!gpiberen kun har været at traffe
ved et besøg. Af de lldt nere
spændende spurvefugle kan der væ-

re en lille flok Bjergirisker,
tler spiser f-r6 fr,a steclets nange
planter. Snespurvene er tilstede
ved ale fleste besøg, og ean kan
son regel får dem at se, hvis man
Ieder lidt efter ileE. De vil bl.
a. gerne opholcle sig nede onkring

Iagiunesøen.

Foruden de ovennævrtte fugle er
yderligere 17 arter iagttaget me-

re eller mindre tilfæIdigt.
Blanalt disse err liskehej:e, Svåge, Tårnfafk, st;llf:lts og Dompap.

Til slut er der kun at minde on,
at sørgte for en god varm Påklædning og noget godt varmt fodt@j,
gerne langskaftet, da oPfyldsarealet er meget Pløret og fugtigt.
En råko1d og tåqet martsdag, er
lugten fra StudstruPværket meget
gennemtrængenile, ja man kan ligefrern blive dårlig tilPas af den.
områdets "natur" er ikke den
smukkeste, men fuglene kan være
aler i stort antal oq med mange
arter , f.eks. en lille flok
Bjergænaler nær ved køIavandskanalens udløb i havet.
Goal

Allan Janniche

3tlners
Billedservice
se'føLigt
- ARrus c
05-120rtl-

s30RE toRY

5

tur!

ols c3s
Redaktionen har vedtaqet fplgende retnj-ngslinier,
som vore bidragsydere venligst bedes f/Ige.

Ar:tikler m. v. afleveres skrevet
på maskine (A4 format). Redaktionen sprger for renskrivning,
men for forståeJ.sens cA hrlrtighedens sllyld kan vi ikke mcdtacre
håndskrevne lndlæg
crafer (søjlediagrammer. kurver
m. v. )
afleveres rentegnet mecl
sort/blå farve (A4 format). p.edailtionen sørger for nedfotografering.
og så til slut skal det nævnes,
at vi meget gerne modtager tegnrnger (kraftig sort streg) og
j.1:
fotcgrafier (sort/hvid) til
lustration
af de indsendte artililer.
P. S. Dead-line er den absoLut
sidste .indleveringsfrist
- man
nå gerne inCsende sit bidraq fdr
den tid.

Med

veltlig hilsen

REDAKTTONEN

REDAKTIONEN

øNSKERALLE
GOD JUL

SAMT

TUF

ANMEJ_DI]_.1L\

VINTERFUGLETÆLL

KLTT, KYST OG HAV

Udgivet

af
Naturhistorisk
Museum, Arhus i serien "Natur og
Museun". Pris kr. 26,00 (Abonnement : 4 hæfter årI igt
koster
79,00).ciroliotto
64 6C1 35.
Museumsillspektor Niua Rehfeldt
har skre.ret ovennævnte hæfte,
der klrytter sig tiI
mlrseets
tuds+.iII:-nger cm de danske l-andsliabers naturlristorre
.

Af

overskrifter

nævlles:

fra hæftet

kan

Klitten - et krævelrde Ievested.
En 1:Iit bliver tiI.
Vadeltavet som levested for dyr
og planter.
Livet i. havet.
Havets fgidekæder.
sidstnævnte afsnit
omtales
'rMennesliet som sidste Led" : "Resultatef; af menneskets eneståen-

ING 87,/88

Kære vinterfugLetæller,
Det kommer måske som en overraskelse
mange, men en ny
for
vinterfuglesæson
er på vej.
Vi
håber igen i år at få aIIe op af
stolene og ud i Biomassen for at
registrere
og optælJ-e.
De gamle
jo gerne dækkes
ruter
skulle
igen for
at få et kontinuert
materiale.
Men hvi.s du ea ny og
har J-yst tiL at være med, så kan
det også nås endnu. Sl(riv eller
rrng efter opJ.ysninger hos

-

Thomas Kjær Christensen
Valbyvej 5
SOOO Århus C.
Tlf.:
06 14 48 II

I

Mødested: Resenbro Kro
Arrangør: P.Mc DonaId

de evne ti1 at udnytte ressourcerne mere eud de kan bære er
desværre aLt for velkendt, ikke
mi.ndst i havet. ofte skal der
ske en drastisL nedgang i rrdbytte, fpr rrogen indser nodvendigheder af at begrænse fangsterne,
således ar- der også liar.r høstes
af l'ravets proCukter i frentiden".

På denne frostklare
morgen vil
vi
drage ad Gudenåens løb til
Sminge sø. Hvis vi har vejrliget
med os kan nogle spænde skiene
på og fra dj.sse prøve
at få
ba.l.ance nok til
at holde ki.kkerten og de varme drinks.
Der
bliver
sikkert
rj.g lejlighed
tiJ.
at holde kikkerten,
da man oå
denne årstid
udsætter sig
for
stress
ved at færdes =ulu
ved
Sminge sø, når en flok ænder os
2.Musvåger og Isfugl
er i luftei
pa een og samme gang. Mere li_
geud sagt kan vi regne med at
ragttage
arter som Fi.sl(ehejre,
Sang- og Knopsvane,
Taffeland.
Troldand,
Hvinand,
Stor-, Top_
pet- og
LiIle
Skallesluger,
Duehøg,
Fjeldvåge,
Musvåge,
Duehø9,
Isfugl,
Hvindrossel,
Sjagger,
Halemejse,
Stor Tornskade (SilkehaIe,
Nøddekrige,
Stor- og Lj.t1e Korsnæb),
Dompap
og StilJ.ids.
MøD OP - selv om julen står
for
døren.

Enkl.e:e kan det ikke siges

godt hæfte at få
O. Trap Hansen.

- et
fcrstal:d af.

k1

10.oo

KAj-EN9ER
JANUAR:

søndag

O7:

Tirsdag 12:
Sdndag 24:

Tirsdag 25:
FEBRUAR:

Sdndag

0'I

:

Tirsdag 09:

Salten Langsø. Ry station kI. 9.05
Møde på sø1yst k1.19.30 angående ørnetur
den 20 .- 21 .2.
Mossø og

vandstæretur. Plnds MøLle cafeteria kI.9.00
Fuglesternner 1. Møde på sø1yst kl.19'.30
og Salten Langsø. Ry station kl.9,05
Fuglestemmer 2. Mpde på søIyst k1. 19.30

Mossd

L.drdag 13:

Generalforsamling. sølyst kI. 13.00. Mødet
er konblneret rned tur til Brabrand Sp med
udgangspunkt fra sø1yst kI. 10.00

Lo::dag-sftndag

10. -21 . : Ørnetur ti1 Skåne. Mødested:
Naturhistorisk museurn d. 19 .02 . kl. 20. 30
T'.lrledere Henning Ettrup, ,lacob Salvig.
Tlf. 06 L5 47 56 - 05 16 12 35.

.

21: Vandstæretur. Pinds Møl1e Cafeteria kI.9.00
Tirsdag 23: Møde på sø1yst k].19,30 ang. havfugletur
d. 13.03.
Spndag

MARTS:

og Salten Langsø. Ry Station kI. 9.05

søndag 06:

Mossø

Søndag 13:

Havfugletur. MØdested:Naturhistorisk Museum
kl .8 .00 .
Turledere: Henning Ettrup, Jacob Salvig.
TIf.: 06 15 47 55 - 06 16 12 35.
LysblJ.ledforedrag otn det Sydfynske 6hav.
v/ Poul Henrik Harritz. Sø1yst kl. 19.30.
Ugletur, SøIyst kl. 19.30. Turen starter ned
nøde på sølyst.
Tur til Kolindsund,Rønde rutebilstation kI.9.00

Tlrsdag 15:
Tirsdag 22:
Søndag

27

z

Adressen på Splyst

er: Gjellerupvej 111, 8220 Brabrand.
NB! Ved en fejltagelse er turene tlL Mossø - SaIteD Langsø
ikke blevet annonceret i FUGLE, men turene gennenfgres
naturligvis som sædvanligt.
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rars P. Johansson
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ERIK HøRNING
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Anders My.tue
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Jacob Satviq
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Katrlnebjerq Centret

Altld tæt pa med en kvalitets.
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Æffi

ADLEBBLICK

. Kompakl
. Lotvægtskonstru Kion
. BaK.4 kvalitotsprismer
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'J.Ji!li"J9?,
rogs
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Omitologernes bedste
Hslstøbt lewæotshus
Solidt prismeoihæng
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?if-...

"

.

.

Den kondle tyske kvalitets
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