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DANSK ORNITOLOGISK FORENING
er eD laDdsforening for fugleinteressereale og
fuglebeskyttelse meal aftlelinger over hele lanalet. Foreningen er stiftet i 1906.
Foteningens formåI er at flemne kendskabet til
og interesseD fo! fugle og at virke til beskyttelse først og fremest af tlen danske fugIefauna. Dette formå-I søget fremet blanalt andet veil afholdel-se af møder og ekskursioner og
ualgivelse af et tidssklift
og analre publlka-

tioner, smt vedl at arbejde for at forbeille
fuglenes livsvilkår.
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kr. 95,-/At
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*) Ekstraortu.nære medlemmer moiltager ikke
foreningens publikationer, men er velkomne
til at tleltåge i møder og ekskursioner,
nan gratis Dansk Ornitho(2-4 hæfter pr.
logisk Foreninbs Tidsskrift
år) og bladet Fugle (5 hæfter pr. år, hvo.i
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det sommer - og Søravnen nr. 2
til tiden!
Som lovet har vi lagt os i selen for at
friske bladets udseende lidt op - vi synes faktisk det er lykkedes ganske godt'
uden vi dog af den grund vil læne os til
bage i stolen og sJ.appe af.
Den opmærksomme læser vil have bemærkett
at det team der overtog redaktionen af
Søravnen i 1986, efterhånden er skrumpet
kraftigt ind. Ved årsskiftet sagde vi
farvel tll Kirsten og CarI Erik Mabeck'
først på året var det Lars P. Johanssons
tur og her i det sene forår har så Erik
Hørning trukket si-g tilbage. Fra de tiloversbfevne skal der lyde et runqende
tak for godt samarbejde i de to år der
er gået. Vi håber I fra tid til anden vil
bidrage med stof til bladet - I ved jo
hvor afhængige vi er af bidrag "udefra".

Så blev
kom

0g hvad så fremover ? Ja, som det kan
ses på siden overfor er Torben Bøgeskov

indtrådt i redaktionen, oq vi har endvidere - som resultat af vores op/nødråb i

sidste nummer - fået et par henvendelserVi er qlade for r at der er friske kræf-

ter blandt vore læsere, som tør tage udfordringen op. I næste nummer vil vi vende tilbage med en præsentation af fremtidens redaktion.

0g så - til alle Jer der åbner bladet og
læser dette - husk at vi har brug for at
høre hvad I mener om Søravnen - skriv eI-

.Ier ring - Somme tider er det nødvendigt
for en redaktion at få bekræftet' at vi
er mere end I mennesker der Iæser bladetOtto Trao

Hansen
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LOKALAFDELINGEN EFTER GENERALFORSAMLINGEN

op, ikke bare tiI generalforsamlingen, men oqså til de i den sammenhæng mere uforme]le møder. hvor et eLLer flere

Ved generalforsam.Iingen den Il.2.l9BB

Mød

5 bestyrelsesmedlemmer tilbaqe i

bestyrelsesmedlemmer

på Søiyst var }okalafdelinqens bestvrelse i den situation, at Jer kun vår
en

bestyrelse, der normalt burd6 have 9
medfemmer. Nu er det desværre ikke usædvanligt, at der mangler bestyrelses
medlemmer. Siden den 1.1.1985 har der

ll - nu - forhenværende
medlemmer, som principielt vælqes for
en 4-årig periode. Af hensyn til det
fortsatte arbejde i foreningen er det
vigtigt for lokalafdelinqens aktiviteter, som f.eks. ture, møåer og arbejdet med Søravnen, at bestyrelsen er
fuldtallig, da indskrænkninger i aktivitetsniveauet ellers er uundgåelige.
således været

På generalforsamlingen, der havde l5

deltagere - hvoraf 8 tidligere eller

indvilgede 3 personer i at j-ndtræde j. benuværende bestyrelsesmedlemmer,

styrelsen. Det var i slg selv bemærkel
sesværdigt, at bestyrelsen blev supp-

leret med nye medlemmer, der ikke forud var indstillet af bestyrelsen, ved
denne lejlighed hvor a1le foreningens
medlemmer har mulighed for, på god demokratisk vis, at give deres mening til
kende. Dette set i modsætning til den
mest anvendte metode tiI supplering af
bestyrelsen, hvor et bestyrelesemedlem
henvender sig til en person, som kunne
formodes at ville indtræde i bestyrelsen. Der kan i høj grad ankes mod denne
metode - f.eks. er den jo alt andet end
demokratisk. Den giver let bestyrelsen
et skær af indspisthed, og gør afstanden ti] medlemmerne større. Det er doq
heller ikke med vores gode vilje, at
tilstanden har været som beskrevet, men
snarere at ldemokratitt er en svær størrelse at holde i funktionsdygtig stand,
når en som regel underbemandet bestyrel-

se har været underkastet nødvendiqhedens
lov. denne lov siqer, at vi gerne vil yde medlemmerne den bedst mulioe service
og det er i praksis vanskelig[ at drive
et rrujævntrr bestyrelsesarbejde.
Hvordan

får vi

lemsskaren

?

nærmere

kontakt til

med-

altid vil være parat
til en eftersnak af det ene eller andet

ehne, som bringes på bane!. Endelig står
Søravnens

fra

spalter altid

medlemmerne. Hermed

åbne

for

indlæq

skulle der

være

mulighed for at åbne op for en mele demokrat.isk proces, hvor en eventuel dia1ag bes!relsen og medlemmerne imellem
kunne give nye impulser til beqqe parter.
Den kunne også i høj grad øge din indflydelse - ikke mindst på DOF's fremtidige

virke, som fastLægges v-ra 2 årlige repræsentantskabsmøder. Her er det absolut

nødvendigt, at Iokalafldelingens repræsen
tanter er velinformerede om, hvad der rø
rer sig i medlemsskaren - så giv dit besyv med.
Efter generalforsamlingen kan det siges'
at bestyrelsen har qennemgået et genera-

lionsskifte, idet en række yngre mennesker er kommet til, bl.a. via den flittige og p.t. velfungerende Rapportgruppe. Det er måske uheldigt' at bestyrel-

sen dræner udvalq og gruppert men det er
blot for at gøre opmærksom på, de næsten
altid ledige pladser omkring bestyrelses
arbejdet. Bestyrelsen har nu B medlemmer
- og som en væsentlig ting har vi igen

efter c.irka 2 års fravær en formand.
Bestyrelsens udseende er hereftet :
AlLan Janniche - formand
Sv. Møller Jensen - næstformand
Jens Bonde - kasserer
Flemming Lundberg - sekretær
Thomas Kjær Kristensen
Peter Lange
Jacob Salvig
Eigil Thomasen
Desuden deltager Torben Bøgeskov
i møderne som repræsentant for
D0Frs hovedbestyrelse.
Svend Møller Jensen
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rnErteri-

For j-agttagelserne gæIder at den samre
fugl, der ses t€ et sted naturlig'vis senere kan rære den samre, scm er set et
andet sted, og altså \Æere en "skjult"

Danrmrk.

1970 udgik Sort Glente

udwalgets

aur

af

Siældenheds

liste, og observationer af ar-

ten kunne frit refereres i DOF's publikationer. I årerne 1962-69 qodkenåte
SjæIdenhedsudvalget 15 forei.cnster af
SorE. Glente. Det følgerule l0-år bragte
el negtrg stigrning i forekcnsten, scrn

skal ses i relation til en stiqende
feltornitologisk aktivitet, oq til åt arten udgik af SU-listen."Oversicrt over
Darrrnrks ufgle" nævner 1970-75: 15-35
iagttagelser crn året, nens "t$lt crn fuqle i Danrnark" bragte det vistå sksna.
(Sksna nr. l).
både

genganger. I-okalrapporEens rnateriale er

ilke i stand til at afklare dette for-

ho1d.

I to tilfælde haves observationer fra

M-Djursland i en sanrenhang:ende tEriode, der tyder trri, at der kan vaere tale
crn de sanne eksørplarer. I 1981: I-2 ex.
8/4 + I2/4 og 1 ex. l3/4 + t6/4 sam:- i
1987: I ex- 27/4 + 3O/4- Netop den geografiske beliggenhed st)rrker sandsynligheden

for at fuglene er forblevet i

rådet i nogle dage, inden det rette

crn-

vejrlig ellercouragen indfinder sig,

så

oversigt over {orekonsten i T0rerne:
1970 1971 197? 1973 1974 1975 1976 197? 1978
torEr
€{t erSr

Efter
der

19?9

dæikker

nødsaget

20 '11 20 30 20 25 58 26 38
3051115E13

er der ikke bragit oversigter,
hele Darmark. Man er derfor

tiL at indhente oplysninger

arten fra de regionale ra[4)orter.
SorE Glente

i Arhus

cm

Anrt.

Der eksisterer Lokalrapporter

for

Århus

Ant fra efteråret 19'72. I de sidste par

år er der indgået en de1 supplerende
fund til tidligere udgj-velser. Da der
både synes at eJ<sistere en fortsat stigning af iagttagelserne i anrtet, og da
der på det seneste er indkcnrret somrerfi:nd, scrn 1å lærgere sigt kan sdre artens status i amtet, forekonner det interessant at bringe en oversigt over Iokalrapportens materiale.
Det IIå pointeres at præsentationen ope-

rerer ned totalobservationer, frenil<crnret ved sfupe1 addition af sarntlige iagttagelser. IØvriqt sås Sort Glente ikke i l-972.(Sksna nr. 2).

et

udtræl<

1979
13

Skerna

nr.

1

over vandet forsøges eller en

anden træl<retning rræIges. Lignende forhold er især kendt fra Skagen i foråret.

I Århus Arrt er det kun M-Djursl-and, der
besidder denne "hjørneeffekt" i foråret
for fugle ned en hovedtrælcretnjlg, der
ligger øst for nord. Det er på sådanne
Iokaltieter probløret crnkring
re er nESt s)mligt.

gengange-

llan kan dog ikke entydigt slutte, at det
er de sanne eksorplarer, blot fordi der

er gjort iagttagelser i en række dage
tæt pa hjlanden. To forskellige fugle
kan selvfølgelig lige så godt forekcnne
pa to pa hirianden følgende dage. Scxn på
sanne dag e1ler ned en uges nellsnrlnn.
Forekcrnst

i Antet.

Første obs.: 1981 - 8/4 l-2 Veggerslev
(Rolf Danielsen). Sidste obs.: 1976 -

3I/10 I Søften (Svend I'løller Jensen).

Forekomst over 15 år (a1le iagttagelser)
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1976

- 8/5 3 trk.

r
t4o-

esgård (Georg Guldvang & ilbrben Sørensen)., I98l - 8-4 (se ovenfor), 1981 I2/4 I-2 liØ-Djr:rsland (Jan & Jacob

Silberg, Studielejren,

Påsken l98l),
trkf. Gjerrild (Gjerrild F\r91estation).
Øvrige efterårsobs.: 1971 - 18/8 1 Sa1ten Iangsø (Peter Nielsen), 1985 - I2/lO
I TYekanten, Sarnsø (Leif Brauer).
1985 2

I
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o

42L4

Forekcrnsten af Sort Glente i Arhus Ånrt
viser en forventet, tydelig dcrninans af
I'bj-obs., der traditionelt forklares
scrn ikke-ynglende ungfugle, der er rrere

ledelinieorinterede end retningsorienterede, da deres trælcinstinkt j-kke er in-

flueret af trangen til at

opsøge yngle-

stedet. Multe fug1e, der er flere ret-

ningsorienterede, trækker allerede i

april. Den lllle ynglebestand i det Østlige Skandinavien 09 Baltikrnn strejfer

7-.1åna<

narindor

t udateret iagttagelse er udetådt: I9T4)fliai)I Hjelm.

afdrift og da kun i gla
tal oS især vest for gtorebælt. liet@
april 1981 huskes for sit influx af 9Iige rovfugle i Påsken. Det er i dette
år Århus Aft har flest aoril--obs. af
kun Darrmrk ved

Sort Glente.
t'åske er der

tale crn en reel stigning
af antallet af Sort clente i 1980'erne,
ren den nå være under indflydelse af
amtets stj-gende feltornitologiske aktivitet og det voksende antal bidragydere
til lokalrapporten. Forholdet er vanske1i9t at udrede så lange bidragydertallet
qes.

l€
I

4l

års i.ntensive observationer ved Gjerrild
har adret denne terdens.

2) Der er set relativt mange Sorte Glenter Ig Kattegatøerne i forbirrlelse nred
driften af fuglestationerne der. Det er
dog i-lcke uventet, da Sort Glente i sin
føilebiologi er knyttet til \rdrd.
3) En lignerde afhangighed af vand vj-ser sig fornentlig i det l4ialtjyske, hrzor
der til trods for en traditionel ringe
og usystsrEtisk aktivitet er gjort et
psrt antal iagttagelser fordelt over 4
nåneder.
4

) ltdcstederne

ren, og der er

besøges ild<e crn scnne-

gocle grunde

flErobs. gøres andre steder.

ti1 at

scrn-

5) Bortset fra trækstederne viser kortet

ild<e, hvor der er størst chanc€ for at
se Sort Glente i Arhus Amt, rEn hvor

af den ornitologiske alctivitet
er lagt. De store crnråder uden "prikker" er et u&rEerket teqn pa at her har
feltornitologerne ildce været på ekskursion ret ofte.
tyngden

:

Mslutning.

"b
s08T GttltTt
IAGT. tSt3-81

l{:

J

56

Udbredelseskortet viser en rd<ke aspek-

l:er :
I ) cjerrildfiø-Djursland og I'4oesgåray
Arhus-cnnådet Ltar næsten det sarrnE antal
iagttagelser i perioden, hvilket fornentligrE ikke gør sig gældende for nogen
anden rovfugleart. Forskellen findes i
forholdet nellsn april- og najobs.. Hvor
riØ-Djursland har ? apriliagttagelser ha-r
tnloesgård,/Århus kun 2. Tilsvarende har l{Øojursland 8 nnjiagttagelser nrcd l'4oesgård
,/Arhus' 12 rnaj- og 2 juni-iagttagelser.

er tale crn srna tal, scrn let kan fors\des i en anden tendens' nEn tager man
i betragtning, at der er en chance for

Der

gengangere ved liØ-Djursland, ser det ud
scrn l,lresgård,/Arhus passeres af flest
Sorte Glenter. Ikke enganq de sidste 3

Sort Glente er et godt eksenpel på, at
de få, spredte og usystsrEtiske observationer, Lokalrapporten nndtager år
efter år, kan aldcr-uru:1eres, så vi på 1ærgere sigtt kan opnå nere viden crn fuglene

i Arhus Ant. LokalrapporEen ligger efterat
vi påregner en løbende strøn af denne
slags artikler til Sørarznen. Det betyder
for det førsle, at vi nEget gerne vi1
have respons på vores nåde at frenlægge
artiklerne og for det andet, at vi herved gerne vj-l sIå et slag for Lokalrapportens betydning. Endelig vil vi neget.
gerne have nye og flere kræfter i gruppen, for der er nok at lave. Se hercm i
efterårsprogrannet for Lokalforeningen.
hånden inde nred så neget rnateriale,

Eigil

Thcrmserr

Kollens l4øllevej

8

Adslev

8362 Hørning

tlf . 06 92 37 '73

Litteratur:

Se side 16.

SØLYST LEVER OG BRUGES FLITTIGT

Naturcenter sølyst overlevede komunens
sparerunde og fmgerer i bedste velgående. Det nå bl.a. 91æde atle DoF-ere, idet lokalafdelingens møder siden efteråret 1986 har været holdt på Sølyst.
Sølyst hører under Århus Komunes Naturfomidling,
hvis opgave det er at
fomidle viden om natur og naturforvaltning i Århus Komune. Det sker bt.a.
gennem naturskoleaktiviteter,
foredrag,
naturvandringer, udstillj-nger og informationsmateriale .
Århus Komunes Naturfomidling har siden
september 1987 været en del af Miljøninisteriets 3-årige forsøgsordning med

naturvejledere i Danmark.
Tj-l daglig er SøIyst bemandet med en naturvejleder og evt. en langtidsledig biolog. lærer e.1.. som kan træffes mandag
og onsdag kI. 14-16 enten ved personLig
henvendelse etler henvendelse på tlf. 06
25 46 55.
Den 26. juni 1988 er det to år siden,
sølyst offj-cielt blev indviet. Et tilbageblik på, hvordan det er gået siden
indvielsen, vil måske være interessant
for foreningens medlemer, der er blandt
brugere.
centrets flittigste
q+illa

^ha+år+

Efteråret 1986 qik prirert med indretni-ng og opbygnj-ng af stedet, j-nalkøb af
udstyr samt markedsføring af komende

aktiviteter.
I september begyntlte de grønne foreninger, der var interesserede i at benytte
Sølyst til møder o.1., at bruge stedet.
Det drejede si-g i første omgang om DOI.,
DVL og øBF. Siden er også Botanisk Forenj-ng, Friluftsrådet og DN begyndt at
holde møder på Søtyst.
Fra starten af 1987 begyndte skoletjenesten på Sø1yst at fungere med naturskoleaktiviteter for komunens skoler oq
institutioner.
Aktiviteterne i 1987.
E;f;;$-il
d-æ;f's
et indtryk af benyttelsen af Sølyst, vil det være mest
hensigtsressigt at betragte et helt kalenderår.
I 1987 har 59 skoleklasser, 16 daginstitutioner og 10 grupper fra andre insti-

tutioner besøgt Sølyst. I alt drejer dlet
sig om ca. 1500 bøm.
Hovedparten af klasserne har været på
besøg j- somerhalvåret, og 5. og 6. årgang er de hyppj-gst forekomende.
I naj aleltog, skoletjenesten j- en kulturuge, "Børn og dyr i Tranbjerg", og i
somerferiens to første uger gennemførtes i samarbejde med Naturklubben på Naturhistorisk Musem et somerferieprojekt for skoleelever.
brugt
De grønne foreninger har fLittigt
Sølyst i aftentimerne, og flere af foreningerne har oplevet et stigende antal
mødedeltagere, Der har i a1t været afholdt mindst 86 større eller mindre møder eller andre arrangementer i foreningsregi.
Andre naturve jlederaktiviteter.
Naturvejlederen har afholdt offentlige
naturvandringer ved Brabrand sø eller i
Århus Åaat hver måned. På turene har der
været fra 4 til 126 deltagere med 48 som
gennemsnit. Yderligere er der afhoLdt 10
ture og 7 foredrag for organiserede
grupper

.

Århus Komunes Naturformidling har del-

taget i 3 forskellige

udstillingsarran-

gementer: skolevæsenets udstilling,
"Årets Fag" i Ridehuset i marts, "Festugeudstillingen" på Rådhuset i september
og Miljøninisteriets
"Miljøtog" i okto-

ber.
Naturvejlederen har desuden været involveret i en række andre infomationsopgaver, f.eks. produktion af pjecen "Restaurering af Brabrand Sø - hvorfor det?"
og folderserien "Natur i Århus", udarbejdelse af diasserier og undervisningsmateriale for skoleelever, deltaget i
infomationsmøder om naturpleje og naturfomidling samt undervist i naturfornidling på Tune LandboskoLe og Molslaboratoriet.
Naturformidlingen er en succes.
Som helhed har interessen for naturcentrets aktiviteter og tilbud været tilfredsstillende.
Deltagerantatlet på de offentlige naturvandringer har været over forventning,
og på visse af turene har antallet næs-

ten wret for stort .
Der er sto! efterspørgsel på foldfere og
pjecer, mens det er swrere at registrere antallet af interesserede på udstj-llingerne. Dog nå "Miljøtogets' ophold i
Århus betegnes som et flop,
søgningen ti1 naturskol-eaktiviteterne
har reret stor, og i naj-juni og i sep-

tember har en de1 klasser måttet afvises
p.g.a. kapacitetsmangel. OpretteLse af
nye naturcentre vil naturligvis hjæ1pe
på tlette ploblem, og i someren 1988
åbner Naturcenter ørnereden i skovene

syd for Århus
Torben Bøgeskov.

FRA FELTEN
Fra Felten indeholder denne gang iagt-

tagelser fra februar ti1 og ned

maj

nåned.

Selv on det geografisk skulle

dadcke

hele Arhus Arnt, er der en tendens t11,
at der er langt flest indsendte bidrag
fra "Østlcysten". Det nå der rettes op
på. Indsend/ring derfor også dine lagttagelser ind fra "rnidtlandet", eksembelvis l'lossø-, Ry-, og Saltenlangsø ornrådet,
sarnt Horsens Fjord og P.anders onrådet.
Jeg ved der sker en nasse. I gleurner
bare at fortæ11e det.

Iappedykkere, hejre:
Der er igen i år Sorthalset Lappedykker
ved Brabrand Sø: 2415 13. Nathejre 1 juv
blev set ved Fannerup på NØ-Djursland
fra ult. dec. - ned. nar. Denne noget

utradi-tione11e gæst fik i øvrigt fø1ge
af 1 på Fyn og 1 pa Io11and. Rørdrun er
set ved Brabrand Sø 29/2. Hvid Stork :
23/4 L Sølyst. Denne har optrådt flere
steder i Århus området i apr./maj, samt
det sædvanlige ynglepar i Randers.
Svaner, gæs og srder:

9 + 16/2 1lØ Brabrand Sø,
L3/2 lIO0 Mariager Fjord, 12/3 196 Kolj.ndsr-nrd. Grågås:L4/2 2 Stubbe Sø, 6/3 6
Kolindsrurd, l5/4 2 fu,Id, Enborg Odde, 1714
lI + Li /5 for første gang er der med
sikkerhed konstateret yngel ved Brabrand
sø, nanlig 1 par m. 4 pu11. Lysbuget
Knortegås: 31/1 1300 }Iadsund. -Kanadagås
Sangsvane: 6/2

I4/2 56 stubbe Sø. Ibarand: t/f 3ll saisø.

Bjergand: pr. feb. 250 Studstrupvmket
og 300 Stubbe Sø + B/3 250.

Vejret
Vjnteren sor0 var nrild og våd, fortsatte
med ufornindsket styrke i både februar

og rnarts måned. Temperaturerne 1å ornkri.ng

frysepunktet, ren dog helt op ti1 10
grader. Det vekslede godt me11em sne,
slud og regn og vi så eksenibler på vind-

styrker fra svag ti1 kraftig storm fra

vest. I apri.1 blev vejret bedre i hele
Er:ropa. Det betød at sangfuglene kon
tidligt i år, og dette satte ligesom
gang i det he1e,
Maj har været neget god vejrnessigt, ned

so1 og 1un østenvind, og dette har betyd-

et en fi.n start for de mange ynglende
fug1e, så 1ad os håbe det fortsætter.

Der har vtret en de1 store flokke af
havfugle, b1.a. Fløjlsand t9/2 I0æ
Vejrø. Sortand 1912 tæ Yejrø og 613

6115 Odden-Ebeltofu. Ederfugl L3/2 250fo
Odden-Ebeltoft, 19/2 6000 Vejrø og 30/3
12000

pr. feb,
+ B/3 1000

Anholt. Stor Skallesluger

800 Salten Iangsø,
Stubbe Sø.

27

/2

1'2C0

Rovfugle:

sig her for størsteparten af iagttagelserne, og der er således

Moesgård tegner

blevet set følgende i. forårets

1øb

(totalta1) : Rød Glente L0, Rørtwg 12,
81å f.mhøg 2, Fiskeørn 12, Lmkefalk 3
og Drøgfa1k 3. Sedste dag for ltusvåge
var 2/4 298 og for Spurvehøg ligeledes

2/4 rrcd 65N, hvilket var ny dagsrekord.
Fra den øvrige de1 af antet kan revnes

:

3/4 2æ-4W trk Gjerrild. Røxtøg
L4/4 L par redebyggende Brabrand Sø.
81å l(æhøg 1213 1 Kolindsr:rrd. .Fiskeørn

ltusvåge

2913 1 Anholt og 3/4 L

2+4/41Gjerri1d.

Gjerrild samt 3/4

I4oesgard kr:nne desuden $nJe på Traner
2B/3 ZN + 30/4 25, og der var igen

i

:

dette forår Plettet Rørvagtel ved Brabrand Sø. 4/5 blev

t

hørt.

Skødstnrp. Et par interessante iagttagelser er af Pungrejse 30/4 l.Kasted Mose,

samt flere fugle + reder ved Brabrand
Søen, og endelig af 15 Slegmejser 28/5
Randers Fjord.

I4isteldrossel : 3O/4 I50 Gjerrild.
Ringdrossel har optrådt invationsaktigt
i antet i april r6ned, Der sku11e have

vaet utroligt

i rridtjylland (hun-

nange

dredevis) ned flokke på godt 30, samt

med.

gård.

apr. 25 Gjerrild og 20 rst.

Moes-

Vade-, måge-, alkefwle:

første Strandskade dukkede op l4/2
ved Forres og l2/3 btev der set 200 Viber
ved Kolindsr:rrd. A1rø har fremvist et Dar
Den

i foråret, så1edes tt3ejle 874
I7/4 500 og Klyde
8/4 Il2 samt en tidlig Storspove 15/2.
Ud over dette har der vaet Stor Kobbersneppe 30/4 1 Brabrand Sø og L6/5 |
store ta1

1200, A1m. Ryle 8/4 +

Kysing Fjord. Svaleklire blev set a1lerede 2O/2 ved Hornslet og 1/5 var der 70
Hvidklirer ved Råby Odde og 170 ved
Sødring Ho1m.
Drragmage er set ZB/4 i Tranenosen og 2
Sortterner gæstede Brabrand Søen 24/5.
Endelig er der lndrapporteret en Søkonge
d. l2/4 fra I'lcesgård Strand.

Sangere

:

foråret komner, står
orrlitologerne pa spring for at få sangSon sædvanlig når

erne så hurtigt son mrligt.
"Fra Felten" har fået fat i følgende
arter og datoer:
Brabrand Sø var en "hurtig" lokalitet

Nattergal 2/5, Savisanger L6/5, xæsanger 1715, Grlbug 16/5, tturk 1414,
Tornsanger 1/5 og Gransanger 31/3.
Øwige var Gneshoppesanger 4/5 L Fladbro
Nørreådalen og en nok overvintrende lf:nk
hun, som blev set ved Søsterhøj 31/1 og
24/2. Iøvsanget L6/4 L t4oesgårå og skoisanger 30/4 1 Iiesselholm, Samsø. med

s-^

X

Finker og vslinger

:

er indsendt et stort ta1 for Bogfinke
2Bl3 1000 rst. Antrolt. l2/3 bl:ev der set
24 Bornlmker ved Kolindsr:nd og ti1 sidst
skal rmmes endnu en sDecialitet fra
Moesgård dette forår, iremfi.g t rastende
Der

"Forfusp1atte"
Ifuldue 3 rned, feb. l4oesgard. Mosehornugle er set 3/4 pa Egå ftrge og 2B/4 ved,

Råby 0dde og Sødring Holrn. De første 4
lfrrrsejlere blev set 2/5 ved. Brabrand Sø,

I3/5 fIøj 2 Biædere over

Enebsbakken

ved Moesgård og 5/4 var der Sortspætte i
Gjeqrild Overskov. Toplmke var s1'ngende
på Arhus Ilavn I9/2, Hedelæke: 29/3 6-8
Antrolt og Bjerglmke 1412 1 Kalsenade.
Af kragefugle kan rewres Rarm, som nu
har br:edt sig både ti1 N-Djursland og
helt ti1 Roldskov, b1.a. 1 set L2/3
Kolindsund, saml Nøddekrige u1t. feb. 1

Hortulan 1215.

Det var a1t fra denne omgang, men HUSK

!

- at indsende e11er indtelefonere dine
bidrag ti1
:

Flennring hndberg

Saralyst Al1e 67 3 tv

8270 }lzjbjerg
t7t.06276226

FREDNINGSUDVALGET

Fredningsudvalget gennem 10 år.
Fredningsudvalget startede sit virke for
10 år siden i 1978. I en sådan anledning

er det normalt at gøre status. Det skal

den og fomere sig. Paddernes situation
er efterhånden velkendt, men insekter og
andre hvi-rvelløse dyr er i dag stærkt
truet af udryddetse - de "forstår heller

ikke et kvæk".

dog ikke ske her,men i stedet genoptryk-

kes Jdrn Eskildsens endnu højaktuelle
artikel fra dengang - en artikel som er
trykt første 9an9 i SøRAVNEN 7812, efter
at der var gjort en målrettet indsats
for at få loka1e DoF-medlemer engageret
i naturbeskyttelsesarbe jdet.
JOrn Eskildsen skrev dengang således;
Pres på naturen,
Vort samfund har været bård ved naturen.
vi har oplevet, at den ene værdifulde
mose efter den anden er blevet opdyrket,
inddæmning af den ene strandeng efter
den anden, udretning af den ene å efter
den anden o.s.v.
Det er gået hårdt ud over våre vådområder, thi hvis de ikke blev afvandet,

blev de som oftest forurenet. Det rekretive behov for naturen er imidlertid
steget i takt hermed.
Det industrialisrede samfund har givet
men vel også
individet mere fritid,
større psykiske belastninger, hvoraf
stress nok er mest velkendt og mindst
kompliceret. Her er naturen det bedste
hvilket
og mest oplagte tilflugtssted,
flere og flere har fundet ud af.
Den stadig sti-gende arbejdsløshed. der
på længere sigt kan tænkes at ændre samfundets dynamik, har givet naturinteressen og naturforbruget en ekstra tand. vi
står i dag i den situation, at vi kan
notere en stadig stigende naturinteresse
santidig med at naturarealet til stadighed indskrænkes!

Dyr truet af udryddelse.
@
d6r

dar

ar

+ilh-^a

de naturområ-

--u er sa sma

ogt

spredte. at man må si-ge, at visse dyrearter trues af udryddelse. Bliver arealerne for små, forsvinder fuglene simpelthen.
Bliver der for langt mellem områderne,
trues byttedyrene af udryddelse - de
får nenlig sværere ved at finde hinan-

rår vi i DoF har kæmpet fuglenes sag, er
det ikke kun for fuglenes skyld. Vor egen verden bliver også langt fattigere,
om vi sku11e nøjes med de fuglearter.
der kan tilpasse sig et stærkt menneskepræget miljø, d.v.s. arter som Gråspurv,
Sanglærke o.a.. vi nå imidlertid ikke
gleme, at uden frøer, uden insekter aLtså uden økologisk balance - så har vi
helter ingen fugle. Derfor må vi ikke se
isoleret på fuglenes ve1.
DOF og fredningsartejdet.
DoF's arbejde på at sikre fuglenes levesteder og overlevelsesmuligheder er derfor vigtigere end nogensinde. Det erheldigvisgået op for ftere og flere af DoFs
medlemer, I takt hemed har man oplevet
fra foreninflere og flere initiativer
gens lokalafdelinger rundt om i landet.
Der er ingen tvivl om, at DOF efterhånden har fået skabt en position, der giver den indflydelse på flere afgørende
felter. I'oreningen optræder ofte som de
ansvarlige myndigheders "sorte samvittighed", men lige så ofte er DOF blevet
inddraget direkte i planlægningen.
noF - .lat r|i] einp rlid der 1æser dette
- har et særligt ansvar overfor fuglene.
Det er nemlig DOFS lnedlemer, der besid-

der den faglige viden og interesse, der
skal til for at samfundet kan indpasses
i naturen og omvendt,
Fredningsarbeidet i Århus Amt.
a uu!-Arnus er vr Komet noget sent i_
gang med fredningsarbejdet. Til gengæ1d
har vi taget et par stormskridt, der har
ført os frem i forreste linie. Udadtil
har det givet sig udslag i en række sager, der er behandlet i sidste nr. af
SøRAVNEN (77/2). De fleste har været med
betydeligt held. særligt må vi fremhæve
sagerne omkring Brabrand Sø, Borre Li1lestrand og Bjerregrav Mose, der a1le
har fået et positivt udfatd.
Folkene bag disse sager tæl1er blot 4-5
personer - man må nemlig betænke, at DOF
også har andre mere medlemsrettede oDqaver, der også kræver arbejdsindsacs. i
dag knj-ber det inidlertid med tj,d for de
4-5 bagmænd.

-

Fredningsudvalg i Århus Amt.

Bestyrelsen indkaldte derfor en række
medlemer til et møde, hvor man skulle
diskutere en udvidelse af staben af fredningsmedarbe j dere

stykke arbejde, får man santidig lejliq-

hed til at diskutere sine synspunkter
under kameratlige former. Du er velkommen til at kome og se "hvad det er for
noget"

.

EFTERSKRlFT.
Som det fremgår af Jdrn Eskildsen artike1, var man dengang optimistisk med
hensyn til fredningsudvalgets fremtid og
betydning. Det er vi stadig, men vi er
desværre også ved at være titbage ved
udgangspunktet. Der sidder igen 4-6 personer Lilbage i udvalget, og systemet
med kontaktpersoner fungerer desværre
kun i få komuner.
Eksempler på saqer behandlet i f987.
På trods heraf har fredningsudvalget
fungeret - takket være de få meget aktive personer. Man har så1edes i 1987 behandlet mere end 45 sager, hvoraf kun
halvdelen dog er nye. Reglen er nemlig,

at.ic
flFsfp
ar undrevejs.

eådar ar f1ar6

Allar

h.h^6

.

Reaktionen var meget positiv. Der blev
nedsat et udvalg bestående af 2O-25 personer, der på et senere møde fik delt
arbejdet op mellem sig, Derudover blev
det vedtaget at forsøge etat)1eret et net
af kontaktfolk rundt om i amtet. Målet
er at få mindst 6n kontaktDerson i hver
komune.

I skrivende stund har vi kontakter i
halvdelen af amtets komuner. Det er meningen, at det organinserede arbejde
skal udføres af udvatget, d.v.s. de 25
medlemer centreret omkring Århus. Når
der er sager under opsejling, inddrages
kontaktpersonerne som vore lokate "spejdere". Samtidig skal kontaktpersonerne
fungere som et "vagtværn". således at vi
hurtigt bliver informeret om ulovligheder og andre mystiske overgreb mod vor
natur.
Dynamisk udvalg.
De fleste af de medlemer, der nu udgør
udvalget, har aldrig været med i et så-

dant arbejde før. Derfor er arbejdet
tilrettelagt
således, at man udvikler
sin viden og erfaring gennem diskussion
og praktisk arbejde med såve1 trænede
som ligesindede.
Har du 1yst, skal du derfor ikke holde
dig tilbage. Udover at udføre et vigtigt

Et eksempel herpå er Bjerregrav Mosesaqen, som har tO-års jubilæw samen
med udvalget. Det er en gyser om opfyldning, tilplantning,
opgravning og afvanding af mosen i strid med naturfredningslovens $43. Sagen er endnu ikke afsluttet.
En anden jubi:l-ar har i 1987 til gengæ1d
fået en lykkelig afstutning, idet Århus
by- og amtsråd har besluttet at påbegynde en restaurering af søen i 1988.
Derimod tabte vi slaget om den "maritime
ferieby" ved Øer, der er et værdifuldt
naturområde syd for Ebeltoft. Hvordan
fredningsmyndighederne kunne "sælge ud"

af så spændende et naturområde er ufatteligt.

DOI' er også ved at få afprØvet de nye
bestemelser om beskyttelse af strandenge og heder, idet der er anmeldt adskillige ulovlige tiltag i området ved sødringholm nord for Randers Fjord,
Fredningsudvalget har desuden set på 10katplaner om lossepladser. højspændingsmaster, diverse byggerier, ulovlige opfyldninger og reservatforslag. Nogle har
været omtalt i SØRAVNEN, mens du kan få
viden om andre ved at møde op ti1 møderne i fredningsudvalget.
vi mangler fredningsmedarbejdere!
som det fremgår af ovennævnte, magler

der aktive folk i fredningsudvalget. Både kontaktpersoner i amtets forskellige
komuner og i selve fredningsudvalget.
Det er ikke nødvendigt, at du har kendskab til foreningens arbejde og lovgivningen, når bare du har interesse i fugle- og naturbeskyttelse. Resten lærer du
hurtigt !
Mød derfor op på Naturcenter SØlyst,
hvor fredningsudvalget holder møde den
ellEianden onsdag i måneden (-juri),
kontakt fredningsudvalgets kontaktperson
Henning Ettrup.
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ÅsrNr HUS PÅ sØLysr
Så er der igen mulighed for uforpligtende samvær i DOF. Fra og med den 5. september vi1 DOF-S bibliotek og de øvrige
lokaler på Sølyst være åbne for medlemmerne den fØrste mandag i hver måned fra
kl. 19.30 ti1 22.00.
Der er ikke på forhånd noget progran for
disse aftener. Medlemer af rapportgruppen, bestyrelsen eller redaktionen vi1
være til stede, måske igang med noget
foreningsarbejde - og meget villige til
at fortælle dig om foreningen og måske
inddrage dig i arbejdet.

Har du lyst ti-l at møde ligesindede og

f.eks. bruge foreningens bibl.iotek og
tiddskriftsamLing eller måske vise andre dine billeder, er det nu muligt.
Foreløbig er lokalerne åbne følgende aftener:
Mandag den 5. september,
mandag den 3. oktober og
mandag den 7. november.
Adressen er Naturcenter Søtyst, Gjel1erupvej 111, B22o Brabrand, LIf. 06 25 46
55. Nærmeste bus: Linie 17 til cjellerup
skolen/Brabrand Skovvei.

BLYHAGL

I

RAI\,ISAR-OMRÅDER

I 1986 udsendte Miljøministeriet bekendt
gørelse nt. 784 om anvendelse af blyhagl
i visse vådområder samt ved fLugtskydnang.

Forud var gået en lang og følelsesladet
debat såvel mellem grønne foreninger og
jagtforeningerne som mellem de forskel-

lige politiske

partier

i Folketinget.

Bekendtgørelsen forbyder brug af blyhagl
i 26 Ramsarområder samt i opdrætsdame
og udsætningsdame for Gråænder. Det er
også forbudt at skyde med blyhagl, hvis
haglene falder ned over de nævnte områder

.

Forbudet skal hindre, at der sker yderligere blyforurening af områderne, idet
der i visse onråder med megen jagt er
fundet over 1OO hagl pr. m2. Når ænder
og svaner opsamler kråseflint, er der
stor risiko for, at de får haglene i
kråsen og senere dør af blyforgiftning.

For at sikre overholdelsen af forbudet
anmodede hovedforeningen lokalafdelingerne om at kontakte de politimestre i
amtet, der har Ramsarområder indenfor
politikredsen.
Fredningsudvalget sendte derfor en skrivelse til potitimestrene i Odder. Grenå,
Randers og Hobro. Sidstnævnte politimester blev tilskrevet efter aftale med 1okalafdelingen i Nordjyllands Ant.
Politimestrene blev anmodet om at foranstalte kontroller ved Ramsarområderne i
jagtsæsonen L9A7/AA. Det er pointeret,
at det især er den præventive virkning
ved et antal kontrolbesøg ved Ramsarområderne samt eventuelt ved nogle opdræts
og udsætningsdame, der er vigtig.
Politi-mestrene blev endvidere amodet om
at oplyse, hvor mange kontroller der er
udført samt resultaterne af disse.
Lokalafdelj-ngerne har modtaget svar fra
samtlige politimestre.
De enkelte politimestres svar kan ikke
gengives i deres helhed her i bladet,
men følgende uddrag skal nævnes.
Pol-itimesteren i Odder har oplyst, at
han bestvivler, der er hjemel til at
undersøge byttedyr for blyhagl, medmindre, der forelj-gger en konkret, begrundet mistanke om overtrædelse af 1oven.

Politimesteren i Grenå, der har Ramsarområdet ved Anholt i sin kreds, fortæller, at bestemelsens overholdelse kontrolleres i- forbindelse med de almindelige patruljeringer på øen, men at der
kun er stationeret politi på øen i juni,
juli og august, og at der j-nqen sognefoged er på øen! ! ! !
Politiet i Randers har foretaget to egentlige kontroller i Ramsarområde 11,
som udgøres af dele af Randers- og Mariager Fjorde og hayet ud for. Der blev
ikke konstateret blyhagl i byttedyrene
eller i jægernes geværer. Der var dog
jægere, som havde patroner med bly i
lomer og tasker . Det blev oplyst, at de
ikke skød med disse i Ramsarområdet.
Rigtigheden heraf har ikke kunnet kontrolleres.
Politimesteren i Hobro har anført, at
han ikke finder anledning til at oplyse
om politiets
virksomhed med kontrol ved
Ransarområderne

.

Det fremgår af besvarelserne fra politimestrene i Odder, Grenå og Hobro, at det
politiressige tj-lsyn og kontrol med bestemelsernes overholdelse ikke vil blive systematiseret i jagtsæsonen 87/88,
men vil i-ndgå son et led i politiets
øvrige tilsyn og kontrol med overholdelse
af love og bestemelser.
cenerelt nå det således siges, at politiet ikke har mandskab til at sikre overholdelsen af forbudet mod brug af
blyhagl i Ramsarområder, ligesom man
mangler lowæssig baggrund for at føre
en effektiv kontrol.
Lokalafdelingen har derfor stillet forslag om, at hovedforeningen kontakter
MiIjøministeriet for at få indføjet
skærpede kontrolbestemelser og et forbud mod at medbringe blyhaglpatroner i
Ramsarområderne ved en eventuel revision
af bekendtgØrelsen.
En anden nulighed for at få forbudet overholdt er, at medlemerne af DOF holder øjne og ører åbne og anmelder de overtrædelser, man får kendskab ti1 i amtet ti1 politiet.
John Hansen.

TIL

ALLE

ORNITOLOGER

I

LOKALRAPPORTEII ARHUS AI'IT

ØSTJYLLAIIID:

198/

ER KONHTT.

Når dette læses er Lokalrapporten for Arhus Amt 1987 netop
udkommet, sprængfyJ.dt med spændende observationer gjort i
amtet i det forgangne år. Så vil du f.eks. vide:
Hvor mange røde glenter der blev set i 1987 ??????????????
Hvor skeænderne ses i amtet ?????????????????????????????')

EIIer hvilke steder der kan ses sivsanoete ???????????????

LOKALRAPPORTEN KAN HJÆLPE DIGI
Rapporten kan f,eks. også bruges aF nye medlemmer, der gerne

viI vide hvor fuglene ses i Østjylland,
ler ideer til den næste tur,

eller som står og

mang-

AIle der indsender observationer til Loka.lrapporten,
modtager den automatisk og med bidragyderrabat.
- Endnu en god grund ti1 at bidrage med dine egne observationer
til Loka.Irapporten, A11e observationer har j.nteresse, brug vore
skemaer, som kan kopieres fra Søravnen nt. 4/1986, eller fås ved
henvendelse ti1 Rapportgruppen. ALT HAR INTTRESSE:
I988 observationer skal være Rapportgruppen j, hænde senest
den l. februar 1989.
tit:
Rapporten kan fås ved at indbetale kr.50,00 (uhørt billigt)
D0F ARHUS AMT, Sølyst, Gjellerupvej 11I , 8220 Brabrand
Giro nr. 5 51 09 5l (mrk. Lokalrapporten 1987 ) .
Rapporten kan også købes ved møderne på SøJ.yst'
Prisen er incl. porto.
G0D LÆSELYST ønskes af RAPP0RTGRUPPEN.

HUSK:

@

RANDERSGRUPPEN

Bor du i Randers eller Omegn, og er du

irteresseret i fugle, og rener du, at
det ikke er strwrdende at se på fugle alene?

Ja, så skal du bare se efter i SøRAVNHi,
cm Randersgruppen har nøde eller har en
fugletur. Det sker også, at RandersgrutrF
pen arrangerer et fored.rag crn f.eks.
Skagens fugle. 1"1ød op : Du vi1 ikke fortryde det !
Claus Elkjær (leder af Randersgruppen)
er en dygtig ornitolog, der gerne lærer

fra sig.

er heller ikke bange for at
rykke ud, hvis et nedlern har ringet ham
Han

fortalt crn en oplevelse - hvis
f.eks. et nedlqn nener at have set en
invørn og gerne vil have hjælp til at
finde ud af crn det er ringtigt - ja, så
er det faktisk sikkert at Claus kcnner.
op og

FUGLEI.OKAL]TETR
lah

6r

I

cfdtdr

^61
se på fugle

Til sidst vil jeg gerne sj-ge tak til
Allan Janniche, for den indsats Lr,an gør
for os (fuglekurset holdes i Randers).
Jeg kan en del flere fuglests[rer nu
end før kurset. Bl tak til de andre på
fuglekursusholdet for det gode kameratskab. Tak!

trr tak til Claus Elkjær, for Lnns ind-

sats for Randersgruppen. Ligescrn Allan

er Claus ikke bange for at fortæ1le, crn
fugle på de tu.re han leder/deltager i.
Ti1 fuglekursusholdet i Arhus: Jeq håber at I får lært en masse fuglesianrer
frenover. Tak for sidst (fuqlekursuslangtu-ren)

.

Venlige hilsner fra
Benny Kristensen.

RANDMS OG OqEGN ?
a+ +rda

han

Fnr

:+

i

Randers og orTeqn. Der kan
nævnes Gudenåparken (ved fjorden

f.eks.
i Randers). Fladbro Skov (udenfor Randers), F\rssingø Skov og Sø (udenfor Randers) og Hjerregrav l4ose (udenfor

Ran-

ders). Gransanger, I-øvsanger, Sivsanger,
RØrsanger og Nattergal kan a1le høres

på disse steder. Disse steder kan anbe

fales.

C,od

tur

LITTERATURLISTE

!

TIL

ARTTKEL SIDE

5-7.

Insse Braae: Forekcmst af Sort Glente

(l4i1vus migraas) i Danmark,
især i årene 1970-74. mIIl
7I. irg. l9j7 - rtt. l-2, s.

Tomy Dybbro:G,rersj-gt over Dafirlarks ntq1e 1978. Kbh. 1978.

I-okalrapporterne fra Århus AnA 1972-1981

liyt
13

cm Flgle i Dannlark. I'leddelelse nr.
fra Rapportgruppen. 1986.

Red.: Rene Ctrristensen m.f1.

ANMELDELSER

PATTEDYR

I

delegeret ti1 enkeltpersoners undersøgelse, ligesom DOF's kvadrater blev det.

ARHUS AMT.

Af Jørgen Terp Laursen. 1987. 52 sider.

Ill.ustreret af J. Chr. Schou.
Bogen kan erhverves for kr. 27,00
(incI. forsendelsesomkostningei) på
giro nr. t J9 97 96 - J,T.Laursen, 8220
Brabrand. TIF. 05 26 12 96.
Pattedyr i Århus Amt udgør anden del af

Jørgen Terp Laursens store faunaundersøgelse i Arhus Amt, hvor første de1,
der udkom i 1981, behandlede krybdyr og
padders forekomst i amtet. Beqge bind
kan iøvrigt erhverves for en samlet pris

af kr. 35,00 (excl. portci).
Pattedyr i Arhus Amt er resultatet af et
atlas-projekt inspireret af DOF's atlasundersøgelse af ynglefugle I97).-74 og

I forhold til registrering af fugJ.e eksisterer der langt større Problemer for registrering af pattedyr' hvilket har af-

spejlet sig i valget af metoden for undersøgelsen, der ofte bygger på tilfældige iagttagelser. Forfatteren nævner
selv, at "Pattedyr er ofte nataktive'
sky, tavse, vanskeJ.ige af iagttage direkte. Man må lide på fodspor, bo, skeletrester (f.eks. i gylp), eskrementer o.s.v.
Vidste du f.eks. at ]/3 af pattedyrerne
kun lader sig bestemme i hånden ? Hvem
kan høre forskel på spidsmus ? Eller
ske.lne flagermusrr o.s.v. - o.s.v.
Boqen er velskrevet med en imponerende
oplysninger om de nuværende bestandsforhold og om arternes forekomst

mængde

Ungdoms atlasundersøgelse af
padder og krybdyr I916-84: Hensigten er

i historisk tid. Forskellige tabeller og
oversigter gj-ver et qodt overbli.k. Der

nes udbredelse

art samt smukke illustrationer.

Natur og

at fremstille et billede af oattedvreri Arhus Amt. mens dåres
kvantitative størreLse kun berøres se-

er tydelige og veJ.trykte kort for

hver

kundært.

Wltd Mustela nivslis)

Forfatteren har selv forestået en stor

del af feltarbejdet til

denne udgivelse,

som desuden bygger på 220 udsendte spør-

gebreve foruden opfordrj-nger i forskellige faqblade til at indsende oplysninger.
Ialt har ca. 500 personer tilsendt svar,
deraf 60 ornitologer.
Bogen er et pionerarbejde på mindst 3
måder. 1) Det er første gang der forsøges en atlasundersøgelse på pattedyr. Z)
Det er første gang, der laves en atlasundersøgelse af blot et amt (her ses
borL fra J.T.L.'s bog om padder og krybdyr). 3) Kvadraterne er ikke blevet ud-

Foruden de førnævnte metodiske asoekter

skal to forhold særljg omtales. I) Der
er gennem undersøgelsen skabt positiv
dokumentation for arternes tifstedeværelse i kvadraterne. Herefter bl-iver
det interessant, om det er muligt at
opdage en art i et "tomt" kvadrat, dvs.
om man qør nye iagttagelser af en arts
udbredelse. Dette er utvivlsomt muligt
for en række arter jfr. registrer.ingsproblematikken.2) Som for visse fuglearter har en lang række pattedyr ikke
kunnet sprede sig til j-solerede øer.

ARKITEKTUR

,::

--:]

PouI Hansen

4;$

.:i

\\

l,tngprsl fl.g€rmu8

qlver så godt

som

sikker-

hed for, at en række småpattedyr helt
mangler på amtets øer, hvilket givetvis
må sætte spor i de lokale økologiske
systemer.

Amtets ornltologer bør have slor glæde
af denne bog og dens komplementar om
padder oq krybdyr af de ovennævnte grunde, og den kan blive rar at have I sit

personlige håndbibliotek, Vi viI være
i stand til at sætte en pattedyrsiaqt-

tagelse ind i en

Steen

om

Alle har vel fra tid til anden bemærket
edderkoppens fine spindr men sammenlignet med den fineste arkitektur! Nej vel.
0g dog - efter at have læst "Arkitektur
i dyreverdenen" af PouI Hansen, er det
helt klart. Dyrernes arbejder i forbindelse med bygning af reder, bolig m.v.
tåIer sagtens sammenligning med Utzons
Operahus i Sydney, og andre dygtige arkitekters frembringelser,
I hæftet findes mange eksempler på måder og metoder indenfor de forskellige
dyrearter. Beskrivelserne er interessante, også selvom læseren ikke umiddelbart
interesserer sig for den pågældende dyreart.
Man undres uvitkårligt over, hvorfra
f.eks. hunnen hos en billeart - birkebladrulleren. - ved, hvordan den skal
rulle et blad sammen, som er mange gange større end den seJ.v, og hvorledes den
skal anbringe æggene heri.
fyr som muldvarpen kan
Tænk at en lille
løfte en jordsøjle på 800 9.1 0g et muldskud på 5 kg. dannes på kun 20 minutter.
Hæftet er skrevet r en letlæselig form
og forfatteren har formået at holde undertegnedes interesse fanget til sidste
linie. Kort sagt - hæftet er absolut anfalelsesværdi gt .
Karin Trao Hansen

be

udbredelsessammenhæng

dagens ekskursion,

overvejelser

- .ilLustreret af

Udgivet af Naturhistorisk Museum, Arhus i serien "Natur og Museum'1'
Pris kr. 29,00 (abonnement: 4 hæfter
årligt koster kr. 79'00).
Girokonto nr. 6 46 01 15.

\'i4

efter

DYREVERDENEN.

Langvad.

';;\.- ,-

Undersøgelsen

I

Vi kan gøre

rovfuqlenes fødeemnert

ådselsædernes fødemuligheder

i naturen,

rovdyrernes effekt på ynglefugle (mår,
skovmår,

rotter o.s.v.). 0q vi kan må-

ske lade os insplrere til

en lignende

af fuglelivet.
Tlllykke med det flotte resultat JTL.
EigiI Thomasen.
amts-atfasundersøgelse

\der (hrtorfus Wtorfus)

DIGESVALER! HVOR ER DE?
lysninqer har interesse'

HVEM LIGGER INDE MED OPLYSNINGER OM
DIGESVALEN I ARHUS AMT ????????????

i Lokalrapporten for Århus
Amt 1987 påtænker jeg at skrive en artikel til Søravnen om digesvalen i Arhus
Amt, bI.a. for at beLyse tilbagegangen.
Materialet i rapportens arkiv er imidIertid endnu for spinkelt, f.eks. er
det sørgeligt få af kolonierne, der er
talt mere end l-2 år. Med denne notits
vil jeg hermed opfordre alle I andre
ornitter, garvede såvel som ugarvede,
til at sende gamle obs. ind. Alle opSom nævnL

UNGDOIVISLEJR

ALLE UNGE

men 1sær oP-

tætlinger af kolonier inden for de seneste I0 år samt kendskab til
overnatninger.

større

Oplysningerne kan sendes ti1 Rapportgruppen sammen med bidragene for 1938
åtler til undertegnede. På forhånd tak.
Jens

0tto

Svendsen

RisdalsviJj 46, uætelse
8260 Viby J.

)'22

PS. Arkiveis tal for Tunø (antal huller)
1978: 900, 1982: 840' 1981: 1020 og
1987t 3-4OO.

PÅ ANHOLT

ORNTTOLOGER

I

ØSTJYLLAND

-

SE

HER !

Så er det endelig lykkedes for DOF i År-

hus Amt at stable en ungdomsstudielejr
på benene. Lejren afhotdes på anholt i
skolernes efterårsferie og emnerne b1i-

ver fugle og fuglebeskyttelse.
Har du lyst til at tilbringe nogle dage
samen med andre naturinteresserede og i
fællesskab udforske Anholts fugle og natur, så skynd dig at blive ti1me1dt, der
er kun et begrænset antal pladser.
Anholt er ikke bare fugle, nævnes kan
også sælerne, Vi vil forhåbentlig både
se Gråsæl og Spættet Sæ1.
Herudover vil vi beskæftige os med de
problemer, der er for Anholts natur både nationalt og internationalt.
Program: Lejren starter mandag den 17.

oktober kl 11.30, hvor vi mødes i crenå

ved Anholtfærgen (afgang 12.30). Lejren
afsluttes fredag den 21. oktober, hvor

vi er i Grenå k1. ca. 11.00. Vi bor i
lejet hus i Anholt by, hvorfra vi til
fods drager ud i naturen.

Deltagerantal: Er begrænset ti1 nax. 15
personer i alderen 12-18 år samt 4 ledere. Der vi1 dog i den udstrækning, der
er plads, være mulighed for at personer
over 18 år kan deltage.
Pris: 580 kr, som dækker færge crenå-Anholt t/r. overnatning på anholt, alle
måltider (vi laver selv mad) samt dlverse materialer og udgifter ti1 formøde.
Synes du dette lyder strEndende, så ring
og hør næmere hos en af lejrens ledere:
Thomas Kjær christensen 06 13 17 86,
Peter Lange 06 95 03 4f
Jens Christensen 06 92 84 52
Hanne øvlisen 06 95 03 4f
Tilnelding kan ske til følgende adresser
T(romas Kjær christensen
Parkkollegiet nr 3, 3. sa1
Universj-tet sparken
800o Århus C
e11er

Peter

Lange

Jeksenvej lOB
8464 Galten

Tilmelding bør ske hurtigst muligt
senest 15. september.

og

TURREFERATER

øRNETUR

TIL

SKANE DEN

19.-2I.2.1988.

til Skåne i år var igen en
stor succes. Eft.er en fredelig overnatning på færgen ankom vi til Helsingborg
Iørdag morgen og kørte derfra i vores
minibus til Krankesjiin. Det var en pragt
fuld morgen - Iidt frost men klart solskinsvejr - og vi fik en dejlig morgentur rundt om søen. Der var en masse fugIe at kigge på - grågås, sædgås, kanadagås, stor- og lille skal.leslugerr knopsvane, fiskehejre, troldand, dompapr haØrneturen

lemejse

m.m.

stop var Vombsanqar, og her så vi
en del rovfugle - musvåge, fjeldvåge' bIå
kærhøg - inden vi kørte videre til FvIedalen. Her blev vj. i to-tre tlmer' gik

Næste

tur, fit frokost, nød vintersolen, og
her så vi turens første havørn, en ungfuql der fløj Iige over os. Der var også
rød glente, ravnt grøn (eller var det nu
sort ??) spætte at kiqge på.
Efter frokosten kørte vi til Ellestads.iiin, og her så vi 5 (eller lgfi=T nu
5 ??) havørne. 0m aftenen var vi igen
ved Fvledalen, og kunne nyde synet af
omkring 72 tøde glenter der fløj ind til
overnatning ved solnedgang. En fin afsluLning på en fin dag, og det var 14
glade og trætte ornitologer der selv

at se på ørne og gæs i den svenske vinter.
Som noget nyt i år var der drømmetydning
ved morgenbordet om søndagen - et heLt
nyt tilbud til D0F-medlemmer uden ekstra

gik til ro i hytten efter fin aftens-

betalinq.

mad

En stor tak til turens arrangører Jacob oq Henning - og til vores gode
chauffør Jens,

oq kage

0m søndaqen

I

var vejret elendigt - koldt'

tåget, med slud/sne om formiddagen. Alligevel fik vi en del fugle at se - sædgås, blisgås, tårnfalk, bIå kærhøq, musvåge, fjeldvåge, sangsvane, den nordlige
spætmejse, vandstær oq aqerhøne. Vi så
også en fl.ot voksen havørn skræmme en
flok gæs og bagefler lande ved siden af
2-3 andre havørne (eller var det nu muldvarpeskud ??). Vi var ved 0vedskloster,
Karupsanqer, Vombsanqer, Sovdas.jdn, 0rurp
Skov og Fyledalen om søndagen, og havde
en fin dag ti1 trods for det dårlige vejr.
DOF ørnetur til Skåne,
forhåbentliq ikke min sidste, og jeg
kan anbefale turen til al.le der kan lide

Nick [l|riolev.

'rw

Det var min tredie
men

o\ anoelseaNKEN

FUGLENES DAG

Deltagere Indsamlet FugLe
45
384,80 Natugle, Nattergal-, Rødha1s, Gæralesrutte,

ørnereden

,JernsPurv, Munk og llavesanger

Ryts onegn

16

Funder Holme m.m.

42

170,00 43 arter; Bynkefugl, Nattergal' Dobbeltbekkasin, Isfugl, Bjergvipstjert, Misteldrossel
Havesanger, Munk, Gulbug' Løv- og skovsanger
280,00 Nattergal, Græshoppesanger, Dobbellbekkasln,
Isfugl, Grøn- og SortstrEtte' Spurvehøg oq
Topmejse

Nørre

Sø

søholt
Pilbrodalen

27

248,75 Nattergal, Toppet Lappedykker, Fiskehejre'
Misteldrossel, Havesangerr Munk, Gulbug'
Løv- og Skovsanger
575,00 62 ar|.eri Nattergal og !'iskeørn m. bytte
259,25 24 arteri Nattergal, Musvåge, Tornsanger,

15

187,00 Nattergal, Sorthalset Lappedykker, Pungnej-

90- 1 00

ca.

100

Havesanger, Munk, Rødhals og @rdesmutte
Mørke

Kær

se o9 Kærsanger

Bakker

280,00 37 arter; Kærnebider, Misteldrossel, Gulbug,
Kærsanger, Rødstjert
547,O5 61 arter; Rødryqget Tornskade, sortspætte,
Fussingø Skov, 2 ture 65
Isfugl, Huldue, Grønspætte' Broget ogf Grå
Fluesnapperr Rødstjert, Bjergvipstjert,
Skov-r Løv- og Gransanger' skarv
sfe\mc F-inr.l
160100 vibe, Rødben, strandskade, Havterne, split76
terne, Gravand, skeand, Eilerfugl, ToPpet
Skallesluger' Tornsanger, Gulbug og Hvid
vipstj ert
Norsmj-nde Fjord
15
130,00 25 arter; Tårnfalk, vibe, Rødben, Strandskade, Havterne, Tornsangerr Tornirisk, Kærsanger og Gul Vipstjert
Kasted Mose
22
180,00 Nattergal, Rør- og Kærsanger, Skovhornugle
med unger, Lille Låppedykker, våndrikse og
vibe
Brabrand Sø
ca. 70
675,00 Nattergal, Gulbug, I(ærsanger og Pungmejse
Damsbro Mose
4A
350,00 Nattergal, Natugle' Græshoppesanger, vibe'
Rør- og Kærsanger, og Tornsanger
15 fugleture;
ca. 560; 4426,85t Mindst 100 forskelliqe fuglearter!
Uldrup-Sondrup

33

Ovenstående er resultatet fra FUGLANES
DAG 29. maj 1988, De 15 fugleture havde 560 deltagere, hvilket er en mindre

tilslutning i forhold ti1 1987, hvor
14 ture havile 950 deltagere. Det lialt
lumske vejr på dagen kan ære årsagen
til den mindre tilslutnj-ng. Det wlger
vi ihvert fald at tro!
Det indsamlede beløb blev på 4426,85
kr., og det er en væsentlj-g forøgelse
i forhold til 1987-beløbet på 2960,30
kr. Desuden skal der i 19BB lægges
2x250.00 kr. tiL beløbet, da Spare-

kassen for Randers og omegn.samt Fotokino i Randers hver gav 250,00 kr. tiL
bl.a. ualgivelsen af en folder om PUGLENES DAG i Århus Ant. Det sanlede belØb
bliver derfor 4926,85 kr.
Alle der har støttet dagen, enten ved at

deltage på turene og/eller give et beløb
til det internationale fuglebeskyttelsesarbejde, som var årets tema, skal have bestyrelsens varmeste tak!
En særl-ig tak skal dog rettes til ale
turledere, som gjorde det nuligt' at
gennemfpre FUGLENES DAG i Århus Amt.

KALENDEREN

JULI
Søndaq

04

Salten Langsø. Ry Station kI. 9,05.

Mossø og

:

loq algar Tra Arnus

K-t.

8,J5.

AUGUST
Søndag
Søndag

07

Mossø

:

og Salten Langsø' Ry Station kl.9,05.

Tog afgår

2l :

fra Arhus kl.

Randersgruppen har

8

rJ,.

tur til Sødringholm/Sødring-

kær. Kulturhuset i Randers kl. 5'00.
Leder

er Allan Janniche.

SEPTEMBER
Søndag

04

Mossø

:

Tog

og Sal.ten Langsø. Ry Station kl. 9'05.

afgår Fra Arhus kI. 8'15.

'MrNBamFonstÅnMld'
il,

aTDELsBANTG#7øR

OP OG NEDTURE

I

HOV FÆRGELEJE.

Dristig redeplacering af Hvid Vipstjert

i

Hov færgeleje.

Færgeklappen forekom

ideel

til

reden:

Udsigt over vandet, solid jernbjælke,
gratis vippe til ungerne, afspærret for
nysgerrige fodgængere. Slige herlighedsværdier må man naturligvis lide lidt for
at besidde: Færgen braser mod jernbjælken ca. 2cm fra redekanten 5-10 gange
dagligt. Støjen herved er også drøj. Alt
og alle bevæger sig lige hen over hovedet på de 3 unger i reden. Fodringen må

indstilles, så længe færgen er i'havn,
til reden er spærret.
Life is full of uos and downs for en
Færgev i ppev i pstj ert.

da adgangen

Eigi

I

Thomasen.

ADRESSER OG KOTCTAKTPERSONER

BESTYRELSEN

KONTAKTPERSONER

AIIan Janniche (fomand)
Max MiilJ.ersgaale 5, 2.tll..
8000 Arhus C
rlf.: 06 f3 62 \6

Fredningsutlvalget
Torben Bøgeskov

Gjellerupvej 111, I
8220 Brabrand
T1f.: 06 25 08 85

Svedd Møllea Jensen (næstformantl)

Holmefundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup

TIf.:

06 98 65

03

Orrj"tologisk ForeDing
Lokalafdelingen, Arhus ht
Dansk

Naturcenter SøIyst
Jens BoDde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring

Gjellerupvej 111
8220 Brebtand

8950 ørsted
Tlf-: 06 48 A2

OliefugLegruppen

75

Flemirg Lundberg (sekletær)
Saralyst A116 57, 3.tv.
8270 Højbjerg
TIf.: 06 27 62 26

Jens S. Pedersen
Vester A116 4, Thorsager

8410 Rønde
TIf.: 06 37 95

83

Rapportgruppen
Torben Bøgeskov

Gjell€rupvej 111, 1.
8220 BrabranA
Tlf.: 05 25 08 85

Eigil Thomasen
Kollens llløIlevej 8, Adslev
8362 Hørning
TIf.: 06 92 37 73
Rendeasgroppen

Thonås Kjær Christensen

Kollegium 3, vær.
Unlversitetspa!ken
aooo Århus

133

C

Trf.: 06 13

17

A6

Cfaus Elkjær
Mågevej 7

8870 Långå
TIf.: 06 46 78

03

Ringmærkergruppen

Jacob Salvig

Peter

Lange

Jeksenvej

lOB

Jordbrovej 20. 2.th.
8200 Arhus N
TIf.: 06 !5 L2 35

8464 calten

Tlf.:06 9s 03 4l

Rovfuglegruppen
Svend

Jacob galvig
Jorilbrovej 20, 2.th.
8200 Arhus N
TIf.: 06 16 L2 35

Møller

Jensen

Ilolmelunalsvej 29. Søften
8382 Hinnerup

T1f.: 06 98 65

03

Lereoistreri
Thomas Kjær Christensen

Valbtryej 5
8000 Arhus C
TIf.: 06 L4 48

Lars P. Johansson
Balesvej 10, Ommestaup
8544 Mørke
T].f.: 06 3? 7A 47

LL

Sortspættegruppen
Bo Ryge Sørensen

Nattergalevej

5

8600 Silkeborg

Tlf.:

06 aL 25

73

Altid tæt pa med en kvalitets
kild<ert.

Æffi
. Kompakt
. Letvægtskonstruktion
r BaK4 kvalitetsprismer
. Knivskarpt syn helt ud til kanten
. Velegnet til brillebærere
. Fås også med gummiarmering

LUMINAR

. Ornitologernes bedste
kikkert
. Helstøbt letvægtshus
. Solidt prismeopheeng

o Brillevenlige øjestykker

Pi::

t-o''.:.?..

'åii::\1Y?z r,: 1695

. Den kendte tyske kvalitets
kikkert
. Utrolig lav pris i lorhold til ydeevne
F.eks. 10 x 50
Kr. .................

.

.
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2364

Kendt topkvaliiet
Velegnet som 800 mm telelinse
Okularer med forst. fra 15

til

105 x.
F. eks. TSN-t, TSN-2
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F. eks. TS-1

??

l

4884 zBTs

DE4 OPTIKERE

Jessen Lindberg Nisted Paludan
9
Oemensstræde
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12 07
8000 Århus

2
8000 Arhus C.
Fredriksgade

rrr. ra s5 æ

12
s6
8OO0 Arhus C.
Ryesgade
15 sg

rrt.

Clemenstorv 15
Ttt. 12 og 44
8000 Arhus C.

