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f forLmgel.se af lederen i SøRAVNEN 87:4
fortsætter vi med vores status over den
næmeste fortid. Denne gang vil vi inidlertid også vende blikket indad og kigge
ridt på bladets frentid.
Der har på det seneste lydt en del kritik af SøRAVNENS form og indhold. Indholdsressigt er vi meget afhængige af
Iæserbi.drag, da vi hverken har evner e1ler ressourcer til at lave et godt stykke journalistisk arbejde. Kritikken af
indholdet vil vi derfor indtil videre
sidde overhørig. nen kan dog opfordre
medlenmer (jvf. opråU andetsteds i b!-adet) med lyst og nod på journalistiske
opgaver til at nelde sig under fanerne,

Anderledes forholder det si.g med fomen.
Her er meget af kritikken beretttiget,
da vi er veL vidende, at nogle af 87årgangens nwre var noget 'rløset, i sammensætningen. Det kan vi rette op på her
og nu - og agter også at gøre det - med
det nål, at SøRAVNEN fremover komer tit

at fremstå som et både homogent og læseværdigt blad.
Og så ikke flere ord om magt og agt. Det
'er forår og tid til at få kridtet kikkerten og få set nogle fugle.
codt fugleår 1988!
Erik Hørning

Ånnrs ronsrpETEGNER

INDHOLD

Årets forsidetegner er maleren og grafikeren Finn Halsskov fra Randers. Finn
Halsskov har stillet
nogle af sine fuglefantasier til rådighed for SøRAVNEN,
hvilket vi er meget glade og beærede

Det der! Det er en krage...
Lokalafdelingen i 1987
herunder: Årsberetning
Lokalitetsregistret
Rovfuglegrupp€n
Rapportgruppen
Dj-verse grupper
Fra felten
Turreferater
Anmeldelser
Komnende ture
Kalenderen

over.

Finn Halsskovs notivverden hentes fra
sansernes overdrev, og årets forside er
derfor - i SøRAVNENS regi - af helt ukendt karakter; men absolut ikke nindre
spændende af den grund.
I kunstnerens øvrige produktion dyrkes
surrealisnen med en sjælden set sikker
stilsans, og i både malerier og grafiske
værker spiLler fuglen som art el1er slmbol en stor rol-le.
Husk namet - og nyd Finn Halsskovs billeder næste gang lejlighed gives.
Erik Hørning
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DET DER! DET ER EN KRAGE...
Costa del sol set gennem kikkert.

sig Costa tlel So1 til folk, og de fleste
tænker sikkert på grisefester, solskolninger og endeløse rækker af hoteller.

Denne artikel tjener to fomåt: De19 at
dokwentere de mindre kendte sider af et
turistmål, og dels at give en beretning
fra felten ud fra en al-del'es ikke-videnskabelig vinkel.
Næsten enhver ferieby på soLkysten er en
støjende og støvet affære. Et af alternativerne til en pind i øret eller en
plads på fluepapiret er at leje en bil
og køre ud og se på landskabet. Det koster ikke alverden, selv før prisen er
pruttet ned til halvdelen.

vi kan bedst beskrives som ivrige amatører. Ingen af os er nogen ørn til hurtige feltbestemelser, og den bedste triumf er at kunne fastslå identiteten af
en fugl, vi ikke har set før. og det
næstbedste er billedet på nethinden af
den mystiske fjerede i et utroligt snukt
landskab. llen det er ikke altid lige let
at wre amatør. Forestil jer situationen
Den sidder lige derhenne, man har aldrig
set noget lignende, og man korer i et
adstadigt turisttempo op ad et bjerg med
fen utolmodige spaniere efter sig, som
bare venter på en anledning til. at flintre forbi. Bremse-styre-kigge-bladrekigge, og så er man forbi. fngen vej
tilbage. Efter menge mere eller mindre
kvalificerede gæt kan det fastslås, at
den forbliver ukendt. Pyt! "Det var garanteret bare en krage!"

Derfor bliver "træfferne" til gode gamle
venner - mar glemer aldrig en Middelhavsstenpikker, som man helt selv har
bestemt. Tit skal det gå lidt hurtigt,
og det er en god ting at være to. En har
fuglen i kikkerten, og den anden styrer
felthåndbøgerne. Følgende dialog er en
gendigtning, men meget autentisk:
tynd en, cirka vipstjert.....
"En Iille,
mest flødefarvet, med sort i ansigtet" "Ligesom et halsbånd?" - "Nej, næmere
en maske... kan du forestille dig en
vipstjert i negativ? Sorte vinger, og
ryggen er fløde." - "Er den grå nogen
steder?" - "Nej, flødehvidgytden på hoved, ryg og bryst. Nu vender den sig...
halen er sort i spidsen og ned midt i-"
- "Her! Er det den?" - "Ja, den med den
sorte hage!". Sortstrubet Middelhavsstenpikker, ad. han i somerdragt! sådan

!

øst for Malaga tigger La Herradura, "Hesteskoen". En lille flække
med fen huse og fyrre strandbarer med usmå 8o km

mulige name. Byen er dejlig turistfri
09 beboes af lige dele lokale foLk, ferierende spaniere og "residentesr', fastboende, pengestærke udlændinge. og det

sætter sit præg på landskabet, som domineres af afsvedne jordlodder med oliventræer og eksklusive, velplejede haver.
onrådets karakterfugle er Gul-irisk, hvis
knitlen høres fra atle krat og pinje!,
og Grønirisk, som sJmge! fra hver nåletræstop.
En af strandbarerne var kendt som "Xroen

i krogen", og hovedattraktionen her var
en affældig, udstoppet Munkegrib. Ejeren
fortalte stolt historien om, hvordan den
var komet i hans besiddelse, til- enhver
der lagde øre til. Den var skylLet op på
hans strand for nogl-e år siden, fomentIig slået ned af en storm og druknet.
Brændingen havde mol.estreret den noget,
men ikke mere, end at den kunre reddes
af en konservator - tilfældigvis den lo-

kale sherif, Han udstoptræde fuglen mod
et passende vederlag og udstedte et fint
certifikat,
som bevidnede finderens navn
og civilstand samt fædrenes navne tre
generationer bagud, historiens rigtighed, i hvilken retskreds det hele havde
fundet sted - og at man efter nøje under
søgelser nu med stor sikkerhed kunne
fastslå, at der var tale om "en rovfugl',1

i kufferten havde vi DOFS turrapporter "Andalusien april-maj 1984" og "Sydspanien 3L/e-7/9 1984". spændende læsning med en hel del håndtegnede kort,
ud. Så en dag i
som så tilforladelige
maj kørte vi mod Tarifa for at finde
nogle af de observationspunkter, som var
næwt . Nemest at f inde var Puerto del
Cabrito, en parkeringsptads på vejen til
Tarifa. Det blev en oplevelse, der må
anbefales enhver fugleinteresseret, amatør eller ej. stribevis af enorme, majestætiske rcvfugle sejlede oF fra dalen
og Lige hen over hovederne på os.
Det blev ikke til megen saglig feltbestemelse, og vi sad i ti-nevis og bare
så på det utrolige syn. Rovfuglene kom i
flokke på mel-Iem 5 og 50, gled lydløst
op i vinden og tog ind i mellem et enkelt susende, sejt vingetag. Mellem de
mange fugle kunne vi med rimelig sikkerhed genkende Kejserørn, Slangeørn, Sort
clente og Gåsegrib.
Nu travde vi blod på tanden, og nu skulle
vi finde den omtalte vejrstation, Luna,
lige i nærheden, hvor gribt'ene i følge
rapporten skull-e "blafre en om ørerne".
For en gangs skyld var det svært at få
kortet til at passe. Nogle veje endte
blindt eller førte op til private haver.
Med

MAR i'I{DITERT|NEO

tr'ttotre@Ntart sne

Men vejens titstand var særdeles ramende beskrevet. Der var huller så store,

at man priste sig lykkelig over at køre
i lejet bil. vi kunne se en asfalteret
vej, som ikke var på kortet, og efter en
tur gennem krattet fandt vi den da også.
Den snoede sig op til toppen af Sierra
de oj6n, og vi kunne se gribbene blafre.
Med blikket rettet mere opad end fremad
kørte vi, til vejen endte bfindt ved en
kol-ossal 1åge ned påskriften "BASE DE
MISILES SAlt". Ingen oversættelse nødvendig. Bag 1ågen to soldater med maskinpistoler og tre ditto på vej i l-øb mod os.
Trods stigende panik lykkedes det at
og vi
mønstre et par blege turistsmil,
fik bilen vendt i en vis fart og bad til
at ingen ville tro, vi var andet trods
kikkerter. kamera, lange linser og notesbøger. Vi ledte ikke mere efter vejrstation Luna, og glemt var vore gode intentioner om at revidere kortet.
Punta del carnero - på kysten syd for
Atgeciras - bød ikke på træk, men det
var nok vindretningens skyld. Siden DOFgruppens besøg er hele området vest for
fyrtårnet udstykket i parceller og fint
byggemodnet med eI, asfalterede veje og
gadelamper i gotisk stil. vl pustede ud
oven på forskrækkelsen på parcel nr.
47LL og lyttede til et beroligende kor
af sydlige Nattergale, områdets hidtil
eneste betoere.

vil man se blafrende gribbe og spændende
landskaber, er det en god ide at besøge
caseras, som ligger for enden af en afstikker små 50 km nord for Gibraltar.
vejen til Caseras går over en meget smuk
og forbavsende flad slette i betragtning
af, at man en(ler i knap l5O0 m-s højde.
f Småkrattene klirrer Bomlærkerne, og
Lille Tårnfalk er emget talrig. Selv her
kunne vi se dele af trækket, blandt andet en del hjemlige storke. Meget bekvemt holder Gåsegribbene til i højlan-

det lige bag byens bedste restaurent med
udsigt over havet og Gibraltarklippen.
Og mens man indtager sin frokost, patrutjejrer gribbene med stor regelressighed området.
Har man nerver til- bjergkørsel, byder
strækningen mellem Almunecar og Granada
på nange forskellige og fuglerige tandskabstyper. I de bare kl.ipper sås mange
Blådroster, og i murværket på de snå
broer redebyggende Lærke- og Tårnfalke-

par. Sydlig Nattergal høres især i krattene ved broerne, som tit er bygget over
et fugtigt flodleje. Fyrre- og olivenptantagerne på høisletten bød på Rødhovedet Tornskade, Hærfugl og mange Turtelduer. også Biæder så vi mange af, både i redehuller i skrænter og i pl-antagerne.

det Iader til at være et særkende
for Spanien, at når der er noget sær1igt
interessant at se på - som f. eks. 20-25
fouragerende Biædere - så befinder de
sj-g på nilitært område, Denne gang vovede vi at hilse på den grønklædte, og vi
forklarede på tyndtflydende spansk, at
vi var ornitologer, sc,m var komet helt
fra Dinamarca for at se på Biædere. og
da vi så1edes havde bevist vores håbløse
supiditet og uskad€'lighed, fik vi lov at
kigge - fra vejen.
vi brugte et par ganske udrerkede engelske felthåndbøger, hvis eneste hage var
forfatternes tilbøjelighed til at slutte
beskrivelserne af de fugle, vi havde bestemt, med et bedrevidende "unmistakeabIe". lEbæ! Pærenemt, makker! Vel gælder
det Hærfugl og Biæder, men alligevel.
r øvrigt så vi ikke en enste krage!

Men

Annelise Skov
Søren Voiqt.

LOKALAFDELINGEN

I

1987

ÅnsgenrtNrNc roR t987.

Lokal-afdelingen havde den 31. december
1987 ialt

769 nedlermer, hvilket

er

en

tilbagegang på 8,lt siden 86/87. Ti1
gengæId har bladet "vi og fuglene" fået
157 abonnenter j. amtet.
Medlemsmøderne har i årets løb været
6.d"It ..d 4 på Naturhistorisk Musem,
I0 på sølyst og 2 i Kulturhuset i Randers. speci-elt i årets sidste halvdel
samlede møderne nogle fLere deltagere
end vanligt for de senere år. Lad os håbe det fortsætter.
Turene - iatt 59 - var fordelt med 27
Ell-iii"=te lokaliteter" i amtet, 27 6ndagst-ure i amtet, 2 endagsture udenfor
amtet samt 3 weekendture. hvoraf 2 gik
til udlanalet. Desværre blev 5 ture aflyst grundet ringe tilnelding eller dårtigt vejr.
søravnen udkcm med 4 planlagte nmre med
Lars P. Johanssoe som drivende kraft.
Lokalrapporten 1986 ualkom i januar 1988
med ca. rr års forsinkelse. Bag rapporten
står 10-11 medlemer, der arb€jder ihærdigt ned stoffet, men som med aLt andet
arbejde i lokatafdelingen mangler der
p€riodisk kapacitet på grund af medarbejdernes private gøremål.
Lokalitetsregistreringen var efter det
store år, 1986, af mere normalt omfang.
TiI gengæld kom man tættere en publicering af materialet, idet de enkelte lo-

kalitetsbeskrivelsesblades lay-out blev
fastlagt og de første 15 blade renskrevet

.

Fredningsudval-get har i år 10 års jubi
1æum, og ned det en af de "tunge" sager,
Bjerregrav Mose. Her verserer stadig enkeltsager angående opfyldning, afvanding
og tilplantning i strid med Naturfredningslovens $43. Udvalget har i 1987 behandlet mere end 45 sager. Der arbejdes
bl.a. ned afprøwing af de nye bestem-

melser om beskyttelse af strandenge. Området der har udvalgets bevågenhed ligger ved sødrj-ngholm nord for Randers
Fjord. Til sidst skal det næm€s, at en
anden 10 års jubilar, Brabrand sø, har
fået en lykkelig afslutning, idet Århus
by- 09 amtsråd har vedtaget at begynde
en restaurering af søen i 1988.
Fuglenes dag den 24. maj var igen en
stor fugledag med 14 ture, startende fra
tidlig morgen til sen aften, og med et
sanlet deltagerantal på 952 personer.
Til. sidst et hjertesuk: Lokalafdelingen
mangler på aIIe områder folk, der har
tid og lyst til at yde en indsats. Hvis
disse mennesker ikke findes. nå der påregnes en indskrmkning af aktivitetsniveauet i lokalafdel.ingen.
Svend

Møller Jensen.

LoKALTTETSREGTsTRET FoR Ånsus

Efter en helt fantastisk aktivitet i
1986 (SØravnen 1986-4 side 24-25) tegneale 1987 til at blive et normalt år, da 6
personer gav tilsagn on, at optælle fuglene på 18 Lokaliteter. Desværre lykkedes det ikke at få alle lokaliteterne
alækket, og i skrivende stud, 2O/7-A8,
er det ikke helt klart, hvor omfattende
feltarbejedet i 1987 blev. Materialet
forventes dog inclsamlet i løbet af januar/februar, hvorefter en oversigt kan

aur

kali-teter hver, besluttede vi, at Per
l,!Øller omrbejdede fuglelisterne og supplerede den necl evt. senere tilkonne
optællinger. Undertegnede onarbejdede og
redigereale lokalitetsbeskrivelserne,
fredningsforhold, den erhvervsnæssige og
rekreative udnyttelse m.n. På denne nåde
fik vi oplysningerne om 5 lokaliteter

udarbejdes.
Indsamlingen af oplysninger om fuglenes
forekoEst på de enkelte lokaliteter kræver en indsats fra mange ilygtige og ak-

tive feltornitologer,
09 fortsætter arbejdet gennem flere sæsonner får man en
gruppe af "faste" optæIlere. At det har
knebet red at bevare interessen for registreringerne skyldes uden tvivl, at
det indsamlede noåteriale aldrig er blevet bearbejdet og opstillet i ringordnersystemet, og at kontakten mellem de
aktive optællere og koordinatoren (undertegnede) gennem flere år har været
rnngelfuld. Derfor bør feltarbejilet nok
stilles i bero indtil det indsarnlecle nnteriale er færdigtbearbejdet og opstilIet i ringoralnersystemet. Herefter kan
feltarbejdet genoptages, og ilet bør være
ned en ny koordinator, der kan give aktiviteterne og optællerne nye ideer og
ny inspiration. I øjeblikket er vi ved
at finde et erDne til en ny koordinator,
som kan træde tll fra sæsonnen 1989.
Mange gange er bearbejdningen i forn af
bleualarbe jdeale lokalitetsbeskrivelser
vet lovet, nen lokalitetsblade har endnu
aldrig set dagens lys. I 1987 er der taget initiativ
til, at naterlalet kan
blive færdigbearbejdet, eller rettere
sagt oroarbejclet, da alle ca. 250 lokalitetsbeskrivelser har ligget i en naskinskreven kladale si.den 1981.
I januar-februar 1987 arbejdede Per !4øller og undertegnede på, at forbereile
nogle af lokaliteterne for Clen endelige
renskr5-ming. For at rette op på den
uensartede behanclJ-ing, soD materialet
tidligere havde gennengået, cia arbejClet
var blevet delt ud på lokaliteterne, så
4 personer hver behandlede ca. 40-75 1o-

færdigbearbejdet. men så satte renskriv-

ningen arbejdet i stå igen.

I efteråret

1987 tilbød Annelise Skov

sj-n hjælp ved renskrimingen og layouten af lokalitetsbladene. Det betød,
at der i oktober-decenber skete en hel

del. Vi fik rettet de sidste rubrikker
I lokalitetsbeskrivelserne incl og Iavet
den enclelige lay-out for lokalitetsblådene, så disse nu har fået den endelige
uilformning. Pr. 75/l-1988 har vi 15 fær(frenlagt
digbearbe jdede lokalitetsblade
på generalforsamlingen) .
Der er lang vej igten, inden vi har et
ringordnersystem med alle ca. 250 lokalitetsblaale klar, da der er en lanq række forhold, sorn først skal bringes i orden. vi har fået lagt en plan, der gerne
skulle resultere i, at det tidligere meget omtalte ringordnersystem færdiggøres
inden udgangen af 1988. Undertegnede vil
alog ikke love (endnu engang), at Planen
kan holdes.

vort arbejde ned ringordnersystenet vil
for det kornrnende år forne sig således;
Februar: Forside og ryg til ringordneren
uilarbejdes. Indledenale afsnit om projek-

tet og dets foroål, rLngordnersystemets
opbygning ro.v. færdlggøles. FreEstllling
af 5 prøvenapper til brug ved plasentatLon af Eaterialet. Indholdet af en prø-

bllver: Indledlende afsnit, cle pr
5,/l-88 færdigbehantllecle lokalitetsblacle

veDappe
I

(iaft 15) oldelt ko@\rnevis, adlresselLste for alle æclarbeJdlere vecl projektet
og lltteraturllste.
Marts: Prøveuappe sendes til DoF's hovedkontor Eeal anrcdtrlng om godkendelse

af projektet, o9 tllladelse tll, at søge
støtte tll flngoldnersysteEet hos of,fentlige institutloner og andre foreninger.PrøveEappe sencles til Geod.tlsk Instltut fo! at få afklaret de
dkonoDiske krav, soD lnstltuttet !åtte
stllle i forbLndlelse ædl reproduktlonen
af dets kortDaterlale.
August: Ansøgning on støtte til projektet hos offentllge nyndlghedler og lnstltutioner, foleninger 8.fI.
Noveder: AlIe adnlnistrative forhold
Q-ø*-onoursre krav er afklaret, og aler
er frenskaffet økonoDiske nldler tilr at
få rlngordnersysteDet trykt.
På dette titlspunkt skulle hele lokalltetsnaterlalet gerne \rære færdLgbehanilIet, renskrl-vet og dler skulle vare lavet
lay-out for alle lokalitetsblaalene.
llan kunne forestille sig, at lokalltetsbladene blev trykt L flere oqange, efterhånden soD f.eks. 50 lokaliteter blev
færdi.gbearbeJdet og klar tll trykning.
Ringordneren kunne udglves æal ale følste
100 lokalitetsblade, og de resterenale
ca. 150 kunne ko@ til å 3 olgange.
Denne mrllgheal vll alog forilyre plojektet
oD rkonoDlsk

og dermedl også udsalgsprlsen. Desuden
kunne nan frygte, at såvel offentlige
qmdlghed og instltutioner son prLvat

pelsoner lkke ville stotte/kdbe ringordneren, da der ikke er vishedl fo!, at

projektet afsluttes.

Desuden

re nogle tekniske probleær æal, at få
på deres
placeret de enkelte

rette plaals, og det kunne nåske holde
andre lnteresseredle rruk. Derfo! vlI der
blive arbejdlet æget starkt på, at hele
projekt er fardigt tll trykning onkring
1. novefrer 1988.
IokalitetsproJektet har en foreloblg

budlgetteret ualgift på kr. 110.000,00,

hvortll koær

Geodætlsk

Instituts evt.

økonooiske krav.
Den

fardlge rlngordner @fatter:

A4-

ringbindl ø/4 tLnge, folside o9 ryg æd

farvet karton lsat 1 plastlkloæ, ca.

275 dobbelttrykte A4-ark, hvoraf de ca.
250 er lokalltetsbladle og ca. 25 lndleilentle afsnit, adresse- og litteraturliste m.D. olrlaget forventes at bltve på
500 eks., hvl,lket efter det nunærende
budget vit give en udsalgsprls på ca.
kr. 22O,OO/pr. ringorilner.
Arbejdet æd fældigbehandllngen af loka-

Iitetsoplysnlngerne fortsetter, og I de
koænde nåneder lndleder vi afklallngen af dle admlnistrative ogt økonoDiske
forhold.
Vi har behov for, at få hJælp tLl arbejdet æd lenskrlvnlngen af lokalitetsbladener ala Annellse Skov lkke langere
har så æget tldt tll rådighedl. Derfor

enalnu et af forenlngens
ædle@r kan og vlI rrære os behJælpelig I det koændle arbejde.
Vedko@nde kan henrrende sig tIl enten
Annelise Skov (06189350) eller AIIan
Janniche (06135215). Der kan også skrives tl.l DOF/Arhus, Sdlyst, GjellerupveJ
7l1, A22O Brabrand, hvorefter vi vlI

tråber

vi på, at

kontorualdannede

kontakte vedkoænde.
Århus

C, 17. Januar

Allan Janniche

1988

vil dler wa-

ail.ANDELsBAtur(Eru

-gi'r dig et skub fremad...

ROVFUGLEGRUPPEN
ikke er
kendt i en større kreds, skal jeg i denne årsberetning give et kort rids af
Da rovfuglegruppen fomentlig

dens arbejde.

rovfuglegruppe beskæftiger sig med
indsamling af data vedrørende alle rovfugle og ugler. På gruppens årsmøde i
1987 blev det endvidere vedtaget at følge Ramens igangværende spredning i Danmark. Alle indsamlede data tjen€r til at
forbedre rovfuglenes levevilkår, samt
bidrager til en gen€re1 overvågning af
niljøforholdene i det danske landskab.
ingen bestemt fom
Der er principielt
for, hvordan data skal indsamles. Alle
undersøgelser bør dog strække sig over
flere år. De igangværende projekter er
bl.a. l. Artsundersøgelser (Rød Glente,
Rørhøg og størugle), 2. Registrering af
vinterrovfugle (optælling på faste ruter
for at måle, hvilke landskabstyper der
rumer flest arter og individer), 3. Registrering af ynglende rovfugle (optælIing i censusområder på typisk 40-lOO
km2s størrelse, hvor bl.a. ungeproduktj'onen føIges), 4. Registrering af ynglefugle på større prøveflader op ti1 2400
km2, hvor der foretages et skøn over antallet af ynglepar.
t Århus Amt bar rovfuglegruppen 3 medlemer, der i 1987 har undersøgt et areat på 7r0 km2. optætlingsfladerne fordeler sig på 3 censusområder (5o, 70 og 70
km'z), 3 prøveflader og 1 vj-ntertælling.
På disse arealer er der optalt bestande
på 75-91 par Musvåger, 10-16 par Hvepsevåger, 4 par Duehøge. 56-66 par Spurvehøge, 5-7 par Rørhøge og 28-32 par Tårnfalke.
Den 2-4. oktober 1987 deltog alle 3 medlemer i gruppens' årsmøde ved.Dovns
Klint på Langeland.
Fra 198? fik gruppen økonomisk støtte
fra Skov- og Naturstyrelsen, mod at styrelsen får adgang til gruppens tidligere
og frentidigt indsamlet materj-ale. Støtten går til- ca. 1O censusområder, hvorfra data skal indgå i en såkardt "miljøDoFs

bank".

optællingerne er ret tidskrævende,
vil vi i 1988 ikke kunne overkome nye
optællingsområdei, men arbejdet fortsætter på de eksisterende fLader. Dog vil
6n vintertælling ophøre, men en ny er
startet i vinteren 87188.
Hvis du har ideer til undersøgelser el1er søger oplysninger om rovfuglegruppen, kan du kontakte gruppens koordinator Hans Erik Jørgensen, Søhottvej 61,
Godsted, 4894 Øster Ulslev eller Svend
Møller Jensen, Holmelundsvej 29, a3A2
Hinnerup, t1f. 06 98 65 03.
Da

Svend MøLler Jensen.

RAPPORTGRUPPEN

Der foregår et omfattende arbejde i lokalrapportens regi. I en fælles overskrift kunne man sige, at lokalrapporten
med kontakt til relevante feltornitologiske kilder forsøget at frembringe den
bedste, aktuelle dokmentation om de
vilde fuales forekomst i Århus Ant.

af
Dokumentationen består traditionelt
en årl.ig lokaLrapport. Den sidste er ud-

givet i januar 1988 ned ca et halvt års
forsinkelse og omfatter året 1986. En
komende lokalrapport omfattende 1987 er
projekteret til udgivetse omkring juni
1988.

Lokal.rapportens ledeLse og sekretatriat

Arkivet

Feltornitologer/
Bidragydere
Europæisk

ynglefugLeatlas

Redaktion af
Lokalrapporten
LandsraPPortgruPPen

Siden

Sidst

Artikler
til
Søravnen

Lokalrapportgruppen består af 10-11 nedlemer i øjeblikket. En stor del er studerende, hvis indsats periodisk blemses
af eksaminer og bortrejse i ferierne.
Andre medlemer er aktive feltornitologer, tilknyttet
større projekter, der
kræver bortrejse i længere tidsrum. Derfor er gruppens svaghed, at den på visse

tider ikke besider nogen særlig kapacitet. Det var dette forholdl der gav problemer ved den sidste udgivelse. Gruppen er dog fuldt arbejdsdygtig indtil
ihvertfal-d l. maj, og hvis alle medlembør udmerne overholder tidsfristerne,
givelsen ca. juni ikke kome i fare.
I 1987 har gruppen haft kontakt med 74
7-9 ornitologiske grupfeltornitologer,
(Gjerrild Fuglestaper og institutioner
tion, vorsø, Moesgård-tallene. Anholt
Ringmærkningsstation, Lokalitetsregistret, Samsø-rapporten og Horsens Fjordgruppen) samt udvidet antallet af i11ustratorer tir 5. vi vil meget gerne have

kontakt med fIere, og forsøger at være
opsøgende, så godt som kræfterne slår
tit. Ingen bør dog passivt afvente vore
opfordringer, for alte kan frinodigt opsøge tokalrapporten enten ved at skrive
til lokalafdelingens adresse eller ved
at henvende sig til gruppens kontaktperson ( se søramen ) .
Det indkomne materiale er arkiveret på
sølyst. I det forLøbne år var det hensigten at få et overblik over arkivets
indhold, hvilket desværre ikke lykkedes.
Dette er nu ved at ske. Men allerede nu
kan det konstateres, at vi ikke har
kendskab til,
hvor en del af materialet
fla 1975-1980 sant 1982-1983 befinder
sig. I hvert fald de to sidst nævnte årgange findes med begrundet sandsynlighed
hos et tidligere gruppemedlem. En række
henvendelser igennem mere end et år til
vedkomende har ikke braqt klarhed over
tilstanden.

rrFra felten" modtager en meget variabel
strøm af ornitologiske iagttagelser fra

foreningens medlemer. Flere må kunne og
bør sende infomationer. TiI tider er
der kritisk få bidrag. Et udpluk heraf
sendes til- "Siden sidst", hvis det skønnes at have interesse for denne redaktion.

Lokalrapportgruppen har kontakt med
landsrapportgruppen og repræsentanter
fra vor lokalafdeling deltager i landsrapportgruppens årlige møde af en weekends varighed.
Da lokalrapporten har så stor en berøringsflade med de aktive feltornitologer, har man opfordret kontaktpersonen

til

at være amtskoordinator for det eu-

^'/u?

ropæj-ske ynglefugl-eatlas-projekt, hvilket btev tiltrådt
ultimo 1987. Det btev
påstået, at der ikke var andre i amtet
til at varetage denne opgave. Selvom vi
har påtaget os arbejdet, agter vi at
prioritere det lavere end udarbejdelsen
af den komende lokalrapport. Forhåbentligt er projektet organiseret i Århus Amt ved indgangen til februar, så
der bliver arbejdsro til l-okaLrapporten.
vi er ved at inddrage medhjælpere udenfor vor gruppe for at involvere og aktivere en bred skare ud over amtet.
Man kan blive bidragyder ved at rette
henvendelse til gruppen (se ovenfor).
Derefter modtager man nogle skemaer ti1
udfyldelse, f.eks.:

Arr: køe"La,a-

OOgER,VAI'R

t. t;,
AEMÆRXr{U{€j.R

/ÅlIettL
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l-or/rj-F rpogt.ffuppEN -oR

ved udgivelsen til særpris, hvis han eIler hun ikke frasiger sig den.

For lokalrapportgruppen
Eigil Thomasen.

ll:*

Ågtårrrr .gøl-Ysr , GJe!€ruPyeJ lll

skemaerne sendes til den påtrykte adresse. Når rapporten engang med tiden er
færdig, modtager bidragyderen den straks

,l*a-

,b229. oR^DM^ID

PRO.'EKT "HAVTUGLE

I

ÅRHUS AMT"

RINGUÆRKERGRUPPEN

opråbet 1 søravnen 1987-2 side 22 var en
for, at finde ud af om der var interesse

for et sådant projekt. Desværre fik vl
kun ganske få henvendelser fra interes-

serede, Den vi er alligevel begrlmclt Ded
færhetællinger på crenå-varbergruten og
crenå-Anholtruten, 09 har tilstræbt en

kontinuerllg dæknLng af Fornæs.
Vi håber, at vi I tøbet af 1988 kan få
mere

udarbejdet et projekt, der bl.a. oEfat-

te! neilleEsr0øder, ekskursioner, faste
tæIlinger, studielejr i efterårsferien,
færgetæIlinger, og at arbejdet kan munde
ud i en eller flere artikLer on havfugIene i Arhus amt.
r øjeblikket har vi ikke fået afklaretl
hvem der skal r,"ære projektets kontakt-

person, æn interesserede kan foreløbig
henvende

sig til "Projekt Eavfugl",

søIyst, Gjellerupvej Lll,

for

DOF,

8220 Blabranal

:W

nærnere oplysninger.

":2,

at berette for året 1987.
Der har været tl(lt aktivitet på Anholt i
foråret, ca. 14 dage, nen uden hverken
de ophidsenile sjældenheder eller fuglenængder. I den ene af ringErkningsperLoderne blev der overhovedet ikke fanget 6n eneste fugl I
I foråret 1987 bLev der ringærket 17
solsorte af en enkelt ringærker.
Flere ringærkere må forroodes at rrære af
alen opfattelse, at ringnærkningsgruppen
ikke har nogen værdi for dem, hvorfor de
"nøjes" med deres egne projekter. Det
vil slge, der samtales og saroarbejdes en
del æIlen dlsse folk, son ikke henvenaler sig til gruppen.
I løbet af 1987 har der været 3-4 henvendelser fra personer udefra, som er blevet
Ringmrkergruppen har ikke roeget

besvaret.

Den 21. novenber 1987 afholdtes

for

ale

et

Eøde

jysk-fynske ringnærkere på søIyst,

og ialt 21 personer aleltog.
Ringærkergruppen får nu ny kontaktPerson
da undertegnede

er flyttet fra

odense, 13. januar

byen.

1988

Anders l,lyrtue

RANDERSGRUPPEN

i Randers har i årets løb
afholdt 2 ffier og 2 ekskursioner, samt

Lokalgruppen

tilrettelagt

"FugJ-enes

Dag". I den for-

bindelse vj-L vi gerne takke Århusafdelin-

for hjælp og støtte.
og ture i alet nye år kan nærrnes;
rodde ned Torben Bøgeskov 3/2, ekskursion
til Fornæs 10,/4, ruglenes Dag 29/5, natravnetur 4/6 og ekskurslon til Kolindsund
med Lars P. 'Johansson i efteråret.
selv om vi har haft en pæn tilslutning
til alle arrangementer, vil vi gerne opfordre alle interesserede i onråatet til
at nøde op, eller henvende sig til vor
kontaktailresse: Claus Elkjær, tlf. 05gen

Af
OLTEFUGLEGRUPPEN

Oliefuglegruppen er nu blevet en del af

Den Skandinavlske Eavfuglegruppe, nen

optællingen af "oliefugle" langs amtets

kyster fortsætter i 1988, og interesse-

rede kan henvende sig til undertegnede,
der i oktober 1987 har overtaget koordineringen efter Eenrik .8. Petersen.
Jens S. Pedersen

tnøder

467803.

g. J. Slenqerik

Hansen

FRA FELTEN

t'ørst et par småting - siden fuglene i
november ti1 januar.
Dette er min sjette og foreløbig sj.dste
udgave af "Fra felten". Flemming Lundberg gav efter kort betænkningstid løfte
om at fortsætte, hvor jeg slipper. Jeg
håber, at F leming vil modtage en masse
bidrag son en tilkendegivelse af, at man
er glade for, at der er en artikel fra
felten i Søravnen. Der bliver jo nok en
del at berette om fra foråret.
Hvis man vil bidrage med nyt til "Siden
sidst" i bladet, Fug1e. er næste deadline 8. marts 1988 og ti1 "Fra felten" 25.
april 1988.
Bidrag ti1 begge spalter noteres enten
på listen, der hænger på sølyst, eLler
sendes/ringes til Fleming Lundberg, saHøjbjerg, tlf
ralyst A116 67,3.tv,8270
ub zt oz 20.

så streng, at nordligere vinterbestand€
fandt det magen værd at flyve hertil.
I lang tid klagede ornitologer over,
hvor fugletomt og trist en vinter, vj,
oplevede. Den kjedsom vinter gik sin
9an9....., men af og til blev del set
Iidt, der varmede.
FUGLENE.

må være årets vinterlokalitet
x"l.ira*A
Se her: Fiskehejre: Jan. 30 rst., Pibesvane: 15/11 5 rst., Sangsvane siden nov
- flokken vokser og er u1t. jan. på 90
rst + 1 Kortnæbbet Gås tillige med. Utt.
okt. 1 Sædgås, e/IL 1064 Hjej]-et, 29/11
650 Hjejler + 750 Viber. 81å Kærhøg: Nov
-jan, t han + 2 brune, ult. jan. desuden
I imm. han, Musvåge nov.-dec. op t{1. I
rst, , Tårnfalk: 2-3 rst. , Vandrefalk I I
set i dagene omkr. 17lI, Bjergiriskr26/
12 139 rst., Bomlærke: Siden dec. ovef
1OO, max. 4/1 r9O j- flok + 37 røse.
I øVRIGT.
Lomer, lappedykker, Skarv:
6/I2 I storlom N Fornæs, 1711 I Islon
(Su-art) + I Nordisk Lappedykker, Kysing
Næs, IOl12 1OOO rst. Skarver på Hatter
Psy + 2OO Rumpen, Lindholm.
Gæs

og ænder:

3llt I Blisgås Norsminde Fjord, Bramgæs
ses tilsyneladende oftere i vort amt: 14
/ll 8 Kalsenade og dec.-jan. I rst. østerby Mose. Kanadagæs er set i mindre
antal: 8/1.2 4 Norsminde Fjord, med. dec.
I Amstrup l{'ose, L2/12 5 N Fornæs og lo/f
4 rst, Brabrand Sø. Stor Skallesluger
4/t min. 5O0 salten Langsø + min. 320
VEJRET.

someren udeblev, er det med
ra*
vinteren. Mitd, våd og trist med meget
mere - gumistøvler og regnfrakke. I decembers begyndelse forsøgte vinteren sig
i godt en uge. Jorden blev hård, porrerne levede lidt længere end pLanlagt, de
ferske vande og selv den brakke Norsminde Fjord blev islagt. Det afgjorde sagen
for de atlerfleste trækfugle, der fortsatte rejsen til mildere himelstrøg.
Landet blev overladt til standfugle og
nogle få vintergæster, der kom til; men
vinteren blev ikke på noget tidspunlt
Lf

Stubbe Sø.
Rovfugle:

I efteråret sås I Havørn i Stavns Fjord
(under en fl-ytælling) . 6/12 L juv. Rørhøg trk. Nø Norsminde Fjord (Fjorden var
isdækket og Sangsvanerne gjaldede. Efterårsferien 1 vandrefalk stubbe sø.
vadefugle:

De sidste vibert 6/12 4 Norsminde Fjord,
15/1I I svaleklire Rugård Sønderskov.

Mågefugle:

Efterårsferien ( same dag som vandrefal-ken) I Storkjove Stubbe sø. L5/ll 2
Dværgmåger stubbe sø. I nov.-dec. blev
der i øvrigt set en del Dværgmåger enkeltvis her og der langs kysterne. I7/l
min. 5 Rider Kysing Næs.
Alkefugle (vinterens overraskelse) :
Med. dec. ca. 45O0O trk. på en formiddag
ved Fornæs, i julen sås 28000 på en formiddag samesteds. Tatlene er uden sidestykke, men harmonerer med det nyeste
kendskab til arten i Kattegat. Havundersøgelser har vist, at IOOOO-vis raster
Nø for Djursland. Endnu en gang er det
altså påvist, at danske farvande har unik betydning for voervintrende havfuglebestande. Når overraskelsen så har
lagt sig, kan bekymringern(: indfinde sig
, . . . . tænk engang hvad amtets planer for
industriudviklingen i Grenå med en føIgende havforurening kan kome til at betyde i skikkelse af olieeftersøgning,
skibsforlis ned olieudslip samt gradvis
forringelse af havet som levested. Jeg
husker stadig Tv-udsendetsen fra Harbo-

N]ER FOR BIDRAG

IIL

BLADET.

Redaktionen har vedtaget følgende retningslinier, som vore bidragsydere venIigst bedes fø19e.
Artikler m.v. afleveres maskinskrevet
med 40 anslag pr. linie og i A4-fomat.
Hvis den anvendte skrifttype er Courier
12, kan det skrevne anvendes direkte,
ellers bliver det renskrevet af redaktionen. Håndskrevne indlæg nodtages ikke!
Grafer (søjlediagramer, kurver m.m. )
afleveres rentegnet med sort eller blå

ør-tangen med den gamle, grædende fisker, der fortalte on sit forgiftede og
døde hav, hvor han tidligere havde sit
levebrød. Er der nogen, der tror, at det
ikke kan ske igen? Søkonge 15/ll 12 Fornæs, 22/Il-3I/1
1-2 Kysing Næs, nov.dec. l-2 Århus Ham.
"De små":

Ingen invasioner er meddel.t. Måske er
der lidt flere Sortmejser end sædvanligt, men det er min-personlige fornemmelse. Bjerglærke 28lIO 8 trk. S Århus
Havn + 14/11 2 Kalsemade - meget store
ta1 for vort amt. l9/L2 I hun Munk + 1
cransanger Kysing Næs. 27/l 70 Snespurve
Århus Kulhavn.
FORÅRSREGN?

Ul+-. jan . er Viben komet, Iærken er her
er set her og der ved kysten
og Rågerne sejler over kcloniern€.

Gravænder

Tak for læselysten - og husk at give
Fleming en hånd!

Eigil

Thomasen.

farve. Redaktionen sørger for fornøden
nedfotografering .
Endelig modtager ledaktionen meget gerne
tegninger (kraftig, sort streg)og fotos
(sort/hvid) ti1 i.llustration af indsendte artikler.
Deadline er den absotut sidste indleveringsfrist,
men man må naturligvis gerne
insende sit bidrag tidligere - det letter indskrivningsprocessen.
Med

venlig hilsen

REDAKTIONEN.

TT'RREFERATER

ca, I I/2 time vi opholdt os her, og
der var en masse fugle at se på. Foran

VADEHAVSTUREN, NOVEMBER 1987.

Som

omtalt i Søravnen nr. l/1987 var

1987 eksder i Weekenden It/II-I5/\l
kursion til det dansk-tyske vadehav. Vi
var 8 deltagere på turen, og turens Ieder var Allan Jannicke' Turen startede
fredag den Il. november fra Arhus ved

poserede en del fiskehejrer på
i vandet, og en del vadefugle og
andefugle fouragerede i de lavvandede
områder, og i det flotte vejr hørtes
regnspoveFløjt i luften over os, som på

diqet
pæIe

en god forårsdag.

l9-tiden, og vi kørte fordelt i to biler til Løgumkloster Vandrehjem' hvor
vi skulle overnatte. Køreturen foregik
i vådt og regnfuldt vejr, der ikke Iovede godt for weekenden, men vi ankom i
qod behold til vandrehjemmet, hvor den
sidste af deltagerne stødte til' han
kom fra Fåborg. Vandrehjemmet var, udover os, beboet af en del Fjerkræ i
form af duer og hønst idet der samme

weekend afholdtes fjerkræudstiJ.Iing.
Samme Fjerkræ sørgede for at vi blev
vækket tidligt lørdag morgen' og vi drog
afsted sydpå ca. k1..7,)0, efter at være forsynet med madpakker og et soJ'idt
morgenmåItid.

i et noget koldt og diseL
inden vi nåede grænsen kla-

Turen startede

vejr,

men

rede det op og
ste stop efter

bJ.ev ret pænt vejr. Førgrænsen giorde vi ved

pumpestationen øst

for Rosenkrantz

på

sydsiden af RudbøI Sø, der var her en
smuk udsigt ind over søen oq det Flade
marskland. Vi så her flokke af viber'
hjejler og stære på træk sydover, desuden så

vi et par ravne, sjagger,

dob-

belLbekkasiner samt en fjeldvåge.
På turen videre sydover havde

vi Flere

rovfuole i kikkerten bI.a. ved

kranti, hvor en

Rosenmusvåge sad og nød mor-

gensolen på eri elmast, og på masten ved

siden af en tårnfalk. Her var god lejJ.ighed til at studere dem nærmere i teleskopet.
Første længere ophold gjorde vi ved Hauke Hain Koog (Schlijttsiel), fra slusen
er der færgefart til noqle af vadehavsøerne. Der var her mulj.ghed For at observere både i laguneområdet bad ved di
get oq på vaden foran diget. Bortset

fra en kort,
kom, var det

kraftig byge lige da vi an
et blot efterårsvejr i de

diget sås fire forskellige rovfuglearter i luften over engene og rør-

Bagved

skoven, tårnfalk som musede, musvåger,
en fjeldvåge, samt to blå kærhøge; i

vandet så vi bI.a. pibesvaner, grågæs,
en del forskelJ.ige andefugle samt en
dværgmåge.

Klokken

ca. 12 gik turen videre til

Hamburger Hallig, en vadehavsø bagved
hvilken man har indvundet et stort om-

råde af vadehavet tiJ. qræsninqsarealer,
så det i dag fremstår åom en stor halvø
som rager ud i vadehavet.
Vi Fik her vores frokost, inden vi gik

turen ud til spidsen af Hallig'en

og

tilbage, en tur på ca. 10 km. På arealerne græssede en del får på begge sider af den lange fJ.isebelagte vej, som
er anlaqt ud til Hallig'en. På vejen
derud så vi ret store Flokke aF bramqæs
og knortegæs som græssede (ca. 1500 ialt) samt store Flokke af pibeænder (mere end 5000). På halvvve.ien qjorde vi
,roldt veå-en iårehytte, hvor vi bl.a.
så en stor Flok bjergirisk (ca. 500)
som rastede. På HaIlig'en findes en kro
- som kun har åbent i sommerhalvåret hvor der kommer en del turister. Hambur
qer Hallig er et fuglereservatt og er i
vinterhalvåret lukket for trafikr mens
f.Iisevejen i sommerhalvåret er åben, så
man kan køre helt ud ti} spidsen. Vi op
holdt os omkring kroen i ca. en time og
så bl.a.en flIok snespurve, flokke af
gravand samt en del ederfugle.
Efter denne vandretur på ca. fire timer
vendte vi næsen mod Danmark igen. På ve
jen hjem gjorde vi et kort stop ved Hau
ke Hain Koog igen, men da det var beqyndt at blive mørkt gjorde vi kun Få
iagttagelser, bl.a. 4 blå kærhøge' den
ene en flot han, som stille gled hen over rørskoven på jagt efter bytte. Ved
grænsen gjorde vi holdt ved en grænsekiosk for at få gjort de obliqatoriske
indkøb til den forestående jul, og vi
nåede så tilbage til vandrehjemmet, hvor
der ventede os en solid s-ønderjysk middagsmad.Effer de mange timer i den fris
ke efterårsluft var alle Lidt matte i
sokkerne og gik forholdsvis tidligt i
seng, mætte af indtryk fra dagens tur.
Søndag gik turen igen syd for grænsen
til Riclelsbijll Koog (den tyske side)
og Margrethe Koog (saltvandssøen, den
danske side), som ligger bag ved det
nye fremskudte dige. Der pumpes her
vand ind i saltvandssøen fra havet for
at holde vandstanden bag ved diget. På

vejen derud så vi en del rovfugle j. 1uf
ten, musvåqer, fjeJ.dvåger og Lårnfalke'
oq vi fik indtryk af at Cer var en Pæn
bestand af rovfugle i det nordtyske. En
fjeldvåge Lavede en hel Iille opvisning
for os, den sad i eL træ ved vejen og
lettede først, da vi holdt næsten lige
under den. For så at lave en flIot rundflyvning over osr og derefLer lande på
marken ud for os. Vi opholdt os ca. 2
I/2 ttne ved saltvandssøen' Dette sted
er faktisk det eneste sted' hvor man
har god udsigt ind ovet søen' idet der
oå den danske side er delvist lukket
for offentligheden. Der er på østsiden

placeret noqle observationstårne, som
benyttes af bI.a. Vildtbiologisk Sta-

tion.
Vi qjorde en del iagttagelser her' heraf kan nævnes fiskehejrerr en del forskellige andefugle, en del gæs, duehøgt
musvåge, fjeldvåge, tårnfal.k, strandskade, stor præstekrave, hjejlert viber

alm. ryle, regnspover' bjerglærker' enq-

piber, snespurve, sortklire m.fl.
Ture gik herefter videre til Danmarkt
hvor vi kørte gennem marsklandet til
Ballum Sluse, og derefter til Rømødæmningen. Begge steder stod en del qæs og
rastede, bl.a. en flok bramgæs ved dæmninqen (ca. 1500) samt en FIok pibeænder (ca. 4500-5000). Ved J.5-tiden gik
turen tilbage til Arhus.
Alt i alt en meqet udbytterig tur, hvor
vi fik set stort set aIIe de fluglearter, vi kunne ønske os.
Da jeg selv er ret ny som "fuglekigger"
var mit udbytte af turen stort. Det at
snakke med andre Fugleinteresserede og

sig i naturen en hel weekend
for at kigge fugle og tilmed i et efter
årstiden flot vejr' var dejligt og meget lærerigt.
Med hensyn til en mere udførlig fugleIiste kan jeg henvise til Allan Jannicke, som har udfærdiget en sådan og med
hensyn tiI oversigtskort henvises tiI
Søravnen nr. J side 26 (gengives i formindske størrelse her).
Åge B. Lauritsen

opholde
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0tte deltagere, heriblandt også vor ansvarsfulde leder Allan Jannicke, var
troppet op, da der fredag aften kI. 19
var samling ved Banegården, til en week
endtur ti1 dette velkendte syddanske
træksted (efterår). To oersonbiler
bragte os på ca. tre timer til indkvarteringsstedet, nemlig et par lejede
ferielejligheder på campingpladsen i
Ristinge, S.V.-Langeland, Stedet kan ab
solut anbefales, dels på grund af den
Iave pris, dels på grund af beliggenhe
den relativt tæt på både Tryggelev Nor
og Dovns KJ.int.

Tidli.gt lørdag

morgen

af

startede den fug-

sagen med at kigge på
træk ved selve Dovns Xlint. En kold oo
Iemæssige side

kraftig N.V. vind var dog ikke beforfor sydtræk af nogen art, så ret
hurtigt besLuttede den håbefulde lille
flok ornitologer at trave sig en tur
rundt i det nærliggende Kelds Nor. Dette IiIIe smørhul af et nor. med ti]drende

grænsende strandenge kunne da også frem-

vise et

pænt udbud

og andefugle,

af årstidens

bl.a. nogle

vade-

frokost i det grønne.
Efter frokost gik turen mod Tryggelev
Nor, undervejs sås efterårets første
blå kcrhøg (ik-fugl), et par spurvehøge og en tårnfalk.I det forblæste nor
var der en del rastende ænder, næsten
alle i kedelige eklipsedragter. Dette
gjorde de fjerneste svært genkendelige.
Efter vi var blevet mætte af fugle for
denne dag, gik turen tilbage til camping
pladsen til et hvil og en kop kaffe før
almindelig råhygge. En
speciel tak skal her gives til aftenens
to kokkemænd, der med stor iver og væl-

afLensmaden og

dig fantasi formåede at forkulle aftensmaden tiI ukendelighed, samtidig
med at den lokale sigtbarhed p.g.a.
sort rø9, nedsattes til under middel,
smukt arbejde.
En

lille aftengåtur til det nærliggenet pænt antal

de Ristinge Nor gav også

fugle,

var der start kl. 5,00
Klint. Vejret var stadig meget blæsende, og fuglene var få. Derimod kunne vi nyde en utrolig smuk sol.Søndag morgen

ved Dovns

meget pædago-

giske dværg- og temmj.ncksryler, og
meget

greb om sig og alle mavers fortvivlede
knurren blev overhørt indtil henad 14tiden, hvor der endelig kunne indtages

en

tidlig blisqås. Fuqlekiqqeriet

op9ang.

Stl.ners

Billedse.rvice
se'føLiqI
sloRE roRv
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ad formiddagen gik turen over Fred
lidt N.Ø, for Dovns Klint til
Tryggelev Nor. Her var der dog ikke

Hen

mosen.

sket det helt store i nattens Iøb' for
fuglene var antalsmæssigt stort set som

før.
Efter en solid frokost var der almindeligt opbrud, og ved 17,00 tiden kunne
en flok søvnhungrende fuglekiggere atdagen

ter se Arhus, efter en hyggelig weekend. Se]vom det forventede store rovfuqletræk ikke viste sig fik vi dog en
tur og en masse frisk luft.
tiJ. Sydlangeland blev bl.a.
set - på de forskellige lokaliteter

god

På turen

:

Toppet lappedykker/Gråstrubet lappe-

dykker/Ii1Ie lappedykker/skarv/fiskehej relknopsvane/9rå9ås/spi dsand/kr i

k-

andlskeand/troldand/eder fugl/hvepsev åge / t

ørhøg/ stenvender/dobbelt bekka-

sin/Storspove/LiIle kobbersneppe/svaleI i relt inksmed/sor tk I i relbrushane/vandrikse/gul vipstjert/grå fluesnapper/
sortstrubet lom/bysvate/digesvale/

k

Landsvale/o. s.v/o. s. v.

Frits

Efter en lille pause ved bilerne, kørte vi videre til Kielstruo Sø. Denne sø
plejer at kunne fremvise en del dykænder, men det slog helt fejl denne dag.
AIt hvad vi fik at se her var en skovskade, en musvåge, en skarv og så en
fin lille lappedykker, De få seværdigheder gjorde så,

at vi kunne spise vor
alt for mange for-

medbragte mad uden

styrrelser.
Efter endt frokost gik turen til

Rost.

Havnø

tur var arrangeret af Randers-grup
pen, Turen startede kI. 7,15 fra Arhus.
Efter at have samlet Randers-folkene op,

for at se lysbuget Knortegås. Gæssene
skuffede heller ikke. Der var ca. lf5o
lysbugede knortegæs. Her taLte vi også
en enkelt pibeand o9 250 bjergirisker,
)5 fiskehejre og 6 musvåger.
Nu var klokken ca. 15, og vi besluttede os til at drage hjemad. Vi havde kun
kørt 500 meter, da vi fik en dejlig o-

fen,

verraskelse.
Inde på en mark stod der bare 1500 hjej
Ier oq fløjtede vemodigt. Viber var der

MARIAGER FJORD

-

LøRDAG DEN

17.

OKT. 87.

Denne

fortsatte vi til den første bager i Hobto, hvor man handlede sig frem til de
obligatoriske basser til formiddagskafNæste

stop var Bramslev Bakker. Her tal

te vi 28 fuglekiggere.
Det pragtfuJ.de vejr gav os .en flot tur
her i bakkerne. Fugle var:her også, og
især rovfuglene gav mange deltagere en

fin oplevelse. Vi så bl.a. en musvåge
flyve bort med en husskade i fangerne.
Den tabte dog skaden senere og samlede
den ikke op igen. Husskaden var forment
Iig skudt af de par jægere, der gik nede ved stranden og skød måger.
Her i bakkerne så vi yderligere 5 musvåger, 3 spurvehøge, kvækerfinker, grøn

sisken, dompap, fuglekonge, skovskade,
sjagger og mange andre.

ligeså mange af og knortegæssene fløj
bagqrunden, ude over fjorden. Det var

i

et flot syn.
gik det hjemad.
Forresten - jeg havde nær glemt den bIå
kærhøq - hun, som vi var et par stykker,
der var heldige at se om morgenen ved
0g så

Lecaværket mellem Arhus og Randers.

- det var sgu' en god tur. 0g tak
til Allan Jannicke, der gad at vise tin
Joh

gene frem.
Hogens Lykkegaard

AT.IMELDELSER

FUGLE OG DYR

I

NORDJYLLAND.

Udgivet af: Foreningen Fugle og dyr i

Nordjylland. Pris kr. 75,00.

v/Tscherning Clausen, Spergelvej 2),

nr. 6 2l 17 71.
bliver man uvilkårligt interesseret i at blade op i verket
for at se, hvad det nu er for noget de

9270 Klarup. Girokonto

tyder indeholder bogen også et afsnit
om iagttagelser af pattedyr - såvel nye
som historiske (ulv, mammut), hvilket
jeg finder helt relevant i disse tider'
hvor vi rnå følge miljøet over en bred
front.
Svend Møller Nielsen

Når man ser bogen,

nordjyder her kormer frem med. Interessen skyldes nok først og frermest den
flotte udføreJ.se i papir og tryk, som

kendetegner meget af det skriftlige, vi
ser deroppe fra. Bogen lukkes op - og

det afsløres, at der er tale

om L0KAL-

for Nordjylland.
En lokalrapport skal bl.a. være et opslagsverk, der kan fortæIle den fuglein
RAPP0RT

1986

teresserede, hvor og hvornår områdets
fuglearter treffes i landskabet. Desuden kunne man måske ønske, at den skulle
fortælle noget om bestandens status fra
år til år, men her er det nok sådan, at
indsenderskaren har tendens

til at svin-

ge fra år til år - som fuglene - og tran
gen til at notere og meddele alle iagt-

tagelser er uden
denne skare..

tvivl også svingende i

Narværende rapport opregner samtlige fug
learter, som træffes i landsdelen. Hver
art er ret ensartet behandlet med bI.a.

første og sidste obs., største flokke
og som en virkelig god ting - en månedsvis opgørelse over antal sete fugle.
Hermed kan man

hurtigt overskue artens

årstidsrmssige forekomst og drage nytte
af den viden, .når f.eks. turen ud i
landskabet skal planlægges. SelvføIge-

lig kan det vendes og drejesr

hvad

bør medtage i en artsbeskrivelse,

man
men

JORDBUNDENS MIDER OG SPRINGHALER.

Peter Gjelstrup og Henning Petersen.
Udgivet af Naturhistorisk Museum, Arhus i serien "Natur og Huseum".

Pris kr.

26100 (abonnement: 4 hæfter

årligt koster kr. 79'00).
Girokonto nr. 6 46 0l 15.
Det handler om noget af det vi går og
træder på - men ikke ser - når vi fær
des i naturen. Her kommer det frem i
Iyset. Hæftet er rigt illustreret med
såvel farvefotos som akvareller (af
25 arter af mider og springhaler).
Disse mikroleddyrs formering, Iivscyklus og fødevalg beskrivesr ligesom
deres rolle i jordbundens økologiske
processer belyses.
Et hæfte der giver et kik ind i en
for mange af os - ukendt verden.

Otto Trao

Hansen

PATTEDYR

I

-

folkene bag dette værk har ihvertfald

præsteret et konsekvent valg, som giver
et godt opslagsværk. Valget er nødven-

digt for at bevare overblikket og en
passende stor bog af denne type. Dog
kunne 8 billedsider med fordel være

spredt ud i. bogen nær de pågældende
artsgrupper i stedet for en samlet
klump nær bogens midte. Som titlen an-

ARHUS AMT.

Af Jørgen Terp Laursen vil blive
meldt i næste

nummer

af

Søravnen.

an-

SE

HER

SøRAV]{E]{ SØGER

:

FRISKE & KREATIVE FOLK

TIL

REDAKTIONEI{.

Santidig ned udgivelsen af dette
nurrtrler, har vi måttet sige farvel

til

cirka halvdelen af redaktionens

medlemrer. Vi er således nu kun
ti lbage.

3

DERFOR:

Har du lyst til at deltage i redaktionen af SøRAVNEN, og kan du afse
cirka 8 aftener om året, så tøv ikke rned at kontakte en af os, vi står
til rådighed ned yderligere information og kan næsten ikke vente med at
høre fra dig.
Erik Hørning - tlf. 06 19 06 82
Svend Uøller Jensen - tlf.
05 98
Otto Trap Hansen - tlf. 06 92 25

@

65 03
92

FUGLENES DAG

I 1988 har lokalafdelingen tilrettelagt
ialt 15 fugleture, foralelt uil over det
meste af amtet, når DOF for 4. år i- træk
afholder Fuglenes Dag, sønalaq den 29.
naj.
Mange af turene arrangeres i samrbejile
ned andre forenj-nger og offentlige lnstitutioner, og vi er alisse rnegen tak
skyldig for, at vort samlede arrangement
igen i år er blevet så stort. Derfor håber vi også vore medlemer vil hJælpe
med, at udbrede kendskabet til Fuglenes
Dag ved at fortælle venner og bekendte
samt arbejdskamberater og kolleger om
turene, evb. veal at vise den disse sider
eller veal at give ilen en kopl af siderDeltagelse i turene er gratis, ren vi
vil i lighed red tidligere år opforclre
deltagerne til at støtte Dof's arbejde
for fuglesagen. Derfor opforalrer vi
deltagerne til at støtte arrangementet
med ninimum kr. 20,00 pr. familie/voksen.
Nu er der kun at byde foreningens medlemer velkorne på turene på ruglenes
Dag, da det at røde op også er en meget
stor støtte for arrangementerne.
vel nødtl Bestyrelsen,

alet er nuligt,

og man besøger så Lind-

holm Hoved, Klosterkær og l4øgelkol. Der

betales kr. 15,00 til bilens fører.
Mangler cler biler bliver turen afholalt
i de onliggende skove m.m.
TUR 3: FUNDER HOLME & SILKEBORG

øSTERSKOV, SILKEBORG.
Mødested og tid: Silkeborg Busterminal,

kl. 03.00.
Fugle: Ved Funder Ho1me Nattergal og evt.
Græshoppesanger. I Silkeborg østerskov
bl.a. Løvsanger, !,lunk, forskellige nejser, Fuglekonge, Grøns[Ette, evt. !hrsvåge, Sortspætte og Isfugl.
Leder: Preben Bach m.flTuren arrangeres i samarbejde ned silkeborg Naturhistoriske Forenj-ng.
TUR 4: NøRRE Sø' RUGÅRD.
(Mellen Grenå og Ebeltoft)
l.lødested o9 tidr Rugård Alvsgård, kI.
04.00

.

Fugle: TopPet Lappealykker, Fiskehejre,
Tro1dand, Iluldue, mange forske1ll-ge
sangfugle med mulighed for Nattergal.
Leder: Hardy Langholn m.fI.
turen arrangeres i sanarbejde med DanrErks Naturfredningsforening- Efter turen sæIges kaffe og rundstykker.

De 15 fugleture i tialsræssig rækkef/Ige:

TUR 5: SøHOLT, MOLS.
(tællem Tirstrup og Ebeltoft)

TUR 1: øRNEREDEN, ÅRHUS.
Mødested og tiil: Ørnereden, Marselisborg
Skov vecl Århus, kI. 03.00.

!ødested og tid:

Fugle3 Skovsanger, Løvsanger, Gransanger
og nåske Nattergal, foruden de alm.
sangfugle.
Led,er; Henrik Hansen n.fI.
Turen arrangeres i saroarbejale med Naturcenter Ørnereden, Århus Konsunes Naturt^yii

ål

i --

TUR 2: RY's OIIEGNRy Station, kl.

Mødested og tid:

03.00.

Fugle: Dobbeltbekkasin, Bynkefugl, Nattergal, Græshoppesanger, Rørsanger, Sivsanger, !hmk, Tornsanger, Løvsanger og
Rødrygget Tornskade.

Leder: Jørgen Keis.
I\.rren gennemføres i privatbiler,

04.00

Iggle: Nattergal og mange andre fugle.
Leder: Ib Clausager, vildtbiologisk station.
I\rren arrangeres 1 sanarbejde med Danmarks Naturf rednings f orening.
TUR 5: PILBRODALEN, STILLING.
(lGllen Stilltng og Solbjerg)
Mødesteal og tid: Inclgangen til Pilbrodaten ved Stilling Sø, kl. 04.00.
Eglg: Nattergal, Rørsanger' Kærsanger'
Munk og Havesanger m.fI.
Leiler: Allan Janni-che
TUR 7: I.{øRKE KJ[R, VED

l'!ødested og tid:

hvis

Søholt llovedgård, kl.

.

ROSENHOLIT{.

Nordenden af mosen på

Tertnestrup/Eornslet-vejen, kl. 05.00.

Fugle: Nattergal. Græshoppesanger, Rørsanger samt flere sangfugle og andefugle.
Leder: Jens S. Pedersen n.fI.
Turen arrangeres i sanarbejale lneal AOF

Tornsanger, Rørsanger, Tornirisk og
GuIspurv.
Leder: Allan Janniche n.fl.

Rønde.

Møalested

TUR 8: ULDRUP - SONDRUP BAKKER.
(Nordsialen af Eorsens Fjoral)
tøalested og tid: Vaals !øllevej ved inilgangen til Uldrupgåralen, kI.05.00.
gg!g: Gravand, ttusvåge1 Gø9, Græshoppesnager, Rørsanger, Sivsanger, llavesan-

Fugl,e: M:svåge, Spætloejse, Su6pmejse,
Fuglekonge, Sangdrossel, skovskade, stor
Flagspætte, Skovsnager, Gransanger og

ger, ?ronsanger, Gransanger og Skowiber. ca. 38 arter vil med sikkerhed blive set og hørt.
Lealer: Erik Borg m.fl.
Turen arrangeres i samrbe jde mecl Danmarks Natulf redningsf orening,
TUR 9: FUSSINGø SKOV, RANDERS.
og tid: Badebroen ved Fussing

Mødested

sø, kI.05.30.
Fugle: !,!r:svåge, Spætm€jse, Suxnprejse,
Fuglekonge, sangalrossel, skovskade, stor
Flagspætte, skovsanger, Gransanger og
Løvsanger.

Leder: Claus ELkjær n.fl.

TUR 12: FUSSINGø SKOV' RANDERS.
og tial: Badebroen ved Fussing

sø, kl. 19.00.

Løvsange!.

Leders Claus Elkjær n.fI.
TUR 13: KASTED MOSE, KASTED.
Mødesteal og tid: Kasted Vanilwærk, kI.
la

?n

Fugle: Lille Lappealykker, vibe, cøg
Nattergal.
Leder: Henning Ettrup n.fI.

og

TUR 14: BRABRAND SØ.
og tid: Naturcenter Sølyst,

!'tødestedl

kl. 20.00.
Fugle : Toppet
vandrikse,

Lapp€alykker, Fiskehejre,
Nattergal, Rørsanger,

GØ9,

Kærsanger, Rddstjert, Gærdesmutte og
Tornsanger .

Lealer: Torben Bøgeskov

luren arrangeres i

n.fI.

samarbejde netl Naturcenter SøIyst, Århus Komunes Naturfor-

nidling.

TUR 15: DAI1SBRO MOSE' HINNERUP.

l.tødested og

tid:

Damsbroen, Dansbrovej,

kr.21.00.
Fugle: Dobbeltbekkasin, Bynkefugl, Nac-

tergal, Græshoppesanger, Tornsanger og
Rørspurv.
Leder: Svend Møller ,fensen.

TUR 10: STAVNS FJORD, SAl.tSø.
Mødesteil og tid: Naturskolen ved Langør,

kr. 08.00.
Igglg: Skarv, Knopsvane, Gravand, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Stranilskade,
vibe, stor P!æstekrave, Rdilben, Klyde,

svartbag, SØlvmåge, Stormåge, Ilættenåge, Tornsanger, Bogfinke og Gulspurv.
Leiler: Mogens vledel-Heinen.
furen arrangeres i sanarbejde med Dannarks Naturfreclnj-ngsforening og Naturskolen.

TUR 11: NORSMINDE FJORD'
tids slusen ved Norsninde

l,tødested og

Kro. kl.09.00.
Fugle: Fiskehejre, Knopsvane, Gravand,
Toppet Skalleslugerr Vibe, Sanglærke,

SMÅLAr'ID
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f plnseferien, fra freilag dt. 20,/5 kI.
22.00 tlt eandag d. 23/5 kJ-. ca. 23.30,
arrangeres en ekskursion til nogle af de
bedlste nellem- og sydsvenske fugleloka-

l1teter.
Vl tager fra Århus ltuslkhus freilag aften
kL. 22.OO, og seJler over Grenå-Varberg,
hvor vi anko@er lrrclag ærgen kl. 05.15.
Fra færgeleJet kører vl dllrekte ud tll
turens 1. r0å1, cetter6n. Ved Getteron
raster Dange vadefugle, bl.a. flere 100rede L1lle Kobbersneppe, Islandsk Ryle
og Brushøne. Blandt lmglefuglene kan vi
måske finde Knarand, Skeanal, Stor Regrtspove, Plettet Rørvagtel og Vanclrikse.
Ourådets specialLtet er Vandrefalken,
soB ses på lokallteten næsten hele året,
så hvis vt er helalige....t
Efter at have set og spist os ætte, evt.
hvilt os llilt, kører vi rcd rcrådet ved

i prlvatbiler, og
får afregnet kørslen necl kr.
1,10 pr. kørt km. Overnatningen foregår
i tette, 09 der skal nedbrlnges ligge-

Turen arrangeres
chauff@rene

untlerlag/luftDaalras sant sovepose. Madlavningen foregår på nedbragte "stormkøkkener". filnelatlng sker vedl at lndbe-

tale kr. 350,00 på giro 5 51 09 51

DoF,

Århus, cjellerupvej ll1, 8220 Brabranal.
Vecl

tilDeldingen

man

kan ædbrlnge telt.

beales Ean

anglve,

on

nan ønsker kørelejtigheal eller har ledige placlser. Desuden bedes nan oplyse, om

Udførligt progran udsendes ca. 10. DaJ.
Furletler: Allan Janniche, 06135216.

Store rcsse og xåvsJ6n nær Vernam.
1. overnatning foretager vi ved Kåvsj6n, så vi har både løralag eftertdildag
og aften samt søndag rcrgen til at stuilere onrådets fugle. I naj nåned opholiler dler sig en del unge Traner på Cung-

Den

flyet (de1 af l6vsj6n), forudlen ornrådets

faste ynglepar.

Foruden Trane yngler aler
også Sortstrubet Lor0, Nordisk Lappedyk-

ker,

Sangsvane, Kanadagås, Spialsanil,

Tro1dand, Stor Regnspove, Dobbel-tbekkasin, Enkeltbekkasin, Tinksned 09 Brushøne. ODrådet er neget stort, og der
kræves god tial, hvls alle fuglene skal

opleves 09 lagttages. Derfor foretager
vi en 10-15 kn. lang vandretur på stierne i de neget tidlige norgentiner om
søndagen, såIedes at vi kan opleve hele
rcseoorådlet vågne.

I løbet af sønaLag fornidldag 9ør vi os
klar til at foltsætte æd Krankesj6n 1
Skåne, hvor vi vll gøre d,en 2. overnat-

ning.

er Krankesj6n en neget
fuglerig lokaLitet. Den æget varierendle
vegetation onkring søen betyder, at der
findes utrollg Dange forskelllge :mglende fuglearter. Blandt de nere spænalende
er Røldrun, Grågås, skeand, Taffeland,
Irrkefalk, Plettet Rørvagtel, Sortterne,
Fjoralterre, Pirol, Nattergal og Pungnejse. Desuden ses Fiskeørn ofte i søen, og
af og til også sroåflokke af Drrærgmåger.
Ligesom KåvsJ6n

ovgrsigtskort for pinseturen tiI

Snåland

og Skåne, 20.-23. toaj 1988.
1: Getter6n ved varberg, 2: store Mosse
og KåvsJ6n nord for vernaDo' 3: Vonbsj6n
og 4: Krankesj6n dst for Lund.
Ingen målestoksforholcl, nen afstandene
er: Varberg-VernaDo-Store Mosse ca. 150

kn., Store

ca. 250 kn.
ca. 110 kn. '

Mosse-KrankasJdn

og KrankesJ6n-Hålsingborg

NATRAVNETIJR

4. juni 1988
På turen besøges Ramten-Dystrup

Sø,

Løvenholn,/Fjeld Skov og Fuglsø Mose.
Afgang fra Kulturhuset i Randers kl.
18.o0.

Forventet afslutning kl. 24.O0.
Ledere: A1lan Janniche og Claus Elkjær.
P.S. Husk aftenkaffen!
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er svagt faldende. Det
er meget uheldigt af to årsager. Dels er
det nødvendigt at fastholde og helst øge
medlemstallet, hvis foreningen skal kunne fortsætte en medlemsservice på det
niveau, vi kender i dag. Dels er det
nøalvendigt med et stort medlemstal, hvj.s
foreningen fortsat skal kunne have en
stor indflydelse på, hvordan landets natur- og niljøpolittk
skal udfomes og
administreres.
Du kan hjælpe med at øge foreningens
medLemstaMen bedste metode at reklamere for foreningen på er rnund til nund
metoden. Fortæ1 dine fugle- og naturinteresserede venner og stægtninge on DOF
DOF'S medtemstal

t

og det arbejde DOF udfører for beskyttelsen af vore fugle og vo! natur.
Lokalafdelingen har fremskaffet et antal
af Tom|y Dybbros spendende bog, "Nyt f"a
fuglenes verden". Hvert Eedlem. der i år
hverver et nyt medlern,vil gratis få tilsendt denne bog i hvervegave, ligeson
det nytegnede medtem også vi1 få tirsendt bogen.

er, at du skriver til lokalafdelingen. når du har fået en person
til at nelde sig ind i DoF. I brevet oplyser du det nye medlems nam og adresse. Når lokalafdelingen så modtager en
EDB-udskrift fra foreninqens hovedkontor
tilsendes bøgerne.
Frengangsmåden

ANDEISBAIUI(EIU

-værd at bygge på...

KALENDEREN

APRIL
Søndag

01 :

Mossø og

0l :

Mossø og

Salten Langsø' Ry Station kI.09'05.

fra Arhus kl. 08'15.
II : Lysbilledforedrag om New Zealands truede fugleliv
v/Kaj Westerskov' Naturhistorisk Museum kI. 19'10.
Søndag 17 : Kolindsund. Rønde Rutebilstation kl. 08'00.
Lørdag 21 : Møde angående opLælling af fugle - teori & praksis.
Da mødet starter på Sølyst kl. 10t00 og slutter ca.
kl. 17,00, tilrådes det at medbringe en madpakke. TiL
melding: Allan Jannicke eller Svend M. Jensen. Telefon 06116215 eller 06986501.
To.dag 28 : Cykelekskursion til Samsø. Arhus Rutebilstation kl.
Søndag 01 16,00 eller færgelejet i Hov kl. 18'00.
5e turbeskrivelsen inde i bladet.
Tog afgår

Mandag

MAJ
Søndag

Ti.dag 03 :
Søndag

08 :

Fredag 20
Mandag

23

:

Ti.dag 24 :
Søndag 29 :

Salten Langsø. Ry Station 09'05.

fra Arhus kI. 08,15.
Fuglestemmer l. Møde på Sølyst kI. 19'10.
Bustur til Vestjylland' Musikhuset kl' 04'00.
Turleder Erik Hørning
Biltur til Småland og Skåne' Arhus Musikhus kI. 22,00
- med forventet hjemkomst den 2).5. kI. ca. 2)r)O.
Se turbeskrivelsen inde i bladet.
Fuglestenmer 4. Møde på Sølyst kl. l9']0.
FUGLENES DAG. Se nærmete inde i bladet oq i "Fugle"
samt i dagspressen.
Tog afgår

JUNI
Lørdag.04

Søndag

Mødesteder : Kulturhuset'
Randers og Husikhuset, Arhus kI. 18'00. Turen forventes afsluttet ca. kl. 24r00. Turledere er Allan Jannicke og Claus EIkær.

: Natravnetur tiI Djursland.

05 :

Mossø og

Salten Langsø. Ry Station kI. 9'05.

Tog afgår

fra Arhus kl. 08'15.

ADRESSER OG RONTARTPERSONER
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Altid tæt pa med en lryalitets
kild<ert.

Æffi

ADLEBBLICK

. Kompakt
. Letvægtskonstruktion
. BaK'4 kvalitetsprismer
. Knivskarpt syn helt ud til kanten
. Velegnet lil brillebærere
. Fås også med gummiarmering

LUMINAR

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

?iT

t^0.-'-T...

'LJill-,flf?,..". tOgS

. Den kendle tyske kvalitets
kikkert
. Utrolig lav pris i forhold til ydeF.eks. 10 x 50

2O7

.
.

....... 2

6

364

Kendt topkvalitet
Velegnet som 800 mm tel€llnse
Okulat€r med forst. fra 15

tll

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

?i:::
l-

evne

x,. ...................

.

zgto

4a84

F. eks. TS-1

??

2875

DE4 OPTIKERE

Jessen Lindberg Nisted Paludan
Cl6menssir-d€
23
8000 Å|hus C.
ftl.1207

9

Frgdriksoåd€ 2

Tll. 12:,5 66
8mO

Åfiu3

C.

I
I
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