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DANSK ORNITOI..OGISK FORENING
Er en landsforening for fugteinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Danmark. Foreningen er sti-ftet
i.1906.

ordinært medlemsskab
Juniormedlem (under 18 år)
Pensionistmedl-. (over 67 år)
Ekstraordinært medlem *)

Foreningens fomål er at f reme kendskabet til og interessen for fugle og at

*) Ekstraordinære medlemer modtager ikke foreningens publikationer, men kan
deltage i møder og ekskursioner.

virke til beskyttelse først og fremest
af den danske fuglefauna. Dette fomål
søges fremet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner og udgivelse
af et tidsskrift
og andre publikationer
samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår,

Som medlem modtager man gratis "Dansk
ornitologisk Forenings Tidsskrift" (2-4
hæfter pr. år) og bladet "Fugle" (5 hæfter pr. år), hvori meddelelser om møder
og ekskursioner bringer.

lndmeldelse sker ved henvendelse ti1
foreningens hovedkontor eller ved indbetaling af kontingent på foreningens gi-

Dansk ornitologisk
"Fuglenes hus"

rokonto

1620 Københaw V

.

Der er flere muligheder for medlemskab
af DOF. Kontingenterne er fØlgende:
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står for alle lokale arrangementer.
Alle DoF-neallemer kan frit deltage i
afdelingens møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen adresse er:
Lokalafdelingen for Århus
Naturcenter Sølyst

kr. 195-/år
kr. 95-/år
kr. 130-/år
kr. 6A-/år

Amt

lll

8220 Brabrand

ciro 5 51 09 6l

Lokalaf delingens bestyrelse
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AlLan Janniche ( f omand )
Svend Mø1ler Jensen (næstfomand)
Jens Bonde (kasserer)
Flemning Lundberg (sekretær)
Thomas Kjær Christensen
Lars Gabrielsen

Peter
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Jacob Salvig
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er lokalafdelingens blad. Det udsendes
4 gange årligt j- Århus Ant til alle nedlemer. Medlemer udenfor amtet kan tegne abonnement på bladet. Det koster kun
40 kr. pr. år.

Annoncer:

Er-Elo-6r kr. 350-lnr. el1er 12Oo-lår
Halv side: kr. 200-/nr. eller 600-/år
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Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
Søravnens redaktion så frem til det første fedaktionsmøde for dette nummer med

Ville der i posten være
tomme arkiv ? Jo,
det var der - og tak for det. Vi kan sagtens bruge alt hvad I kan overkomme af
slagsen - Lil glæde for de mange.
Men - hvorfor afskære alle dygtige fotonogen spænding.

tegninger til

bladets

grafer fra at bidrage til bladets alsi-

dighed oq forskønnelse. Vi vil meget gerne udbygge vores arkiv med en række fuq-

Je/naturfotografier, der naLurligvis

hår

en fremstillingspris, som vi - ihvertfald
1 noqen grad - er parate til at honorere.
Ved større leverancer for eksempel med en

film el.ler to.

Svend
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Jensen
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Ilanddrevne sæler, marsvi-n og fugle
ltu reddes Brabrand Sø!
Søravnens nye redaktion
Fra felten
Ynglefuglene på Anholt i 1988
FugletæI]-ere søges ti1 Nepal
Opråb: tuåger og terner!
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ILANDDREVNE SÆLER, MARSVIN OG FUGLE
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ÅRHUS AMT

Indledning.

Herudover blev Anholt løbende undersøgt

DOF's haviuglegruppe har gennem de se-

hermed ikke konstateret. et øqet antal
døde fugle (Steffen Kjeldgaard personlig

Fnn døde qælcn nn dcr bfev

neste 4 år lavet undersøgelser over ilanddrevne fugle ved vore ydre kyster.
Undersøgelserne har forløbet. som 2 årlige Lællinger (uIt. februar og uIt. marts)

meddelelse )

i forbindelse

.

med det lormål at klarlæqge mere om
olieforurening og dens betydninq for fuglene. Der har ved disse LæIljnger væreL
mange mennesker involvereL. De har haft

-

deres egen kyststrækning, på typisk mellem 10 og 15 kilometer at tælle. Denne
store tæ.Ilerstab har bevirket at vi efLerhånden har opacbejdet

et

enestående

kystberedskab, som i Lilfælde af en kri-

med kort varsel kan dække
hovedparten af, den ydre kysLlinie. På
havfuqlegruppens årsmøde i Klitmøller
blev vi enjge om, ai vj j højere grad
vllle prøve at "sæIge" dette beredskab
til andre instanser - I førsle omqang
for at få øgeL PR omkring vorl arbejde.
Allerede en måned efter årsmødet gav denne holdning pote. En henvendelse f,ra
Skov- og Naturstyrelsen i forblndelse
med de manqe døde sæIer. der drev ind på
vore kyster, bevirkede at de ønskede at
købe vorL beredskab til en undersøgelse
af de danske kyster for døde sæler. Sammenlagt 42 personer undersøgte i Arhus
Amt 285 kilometer kyststrækning' hvllket
er den bedste dækning nogensinde i- for-

sesituation,

bindelse med dlsse tællinqer (se fiq' 1).
1

Sæ1erne.

Al-lerede under vinterens tællinger af ilanddrevne fugle konstaterede DOF en mar-

kanl stigning i ant.allet af døde sæler
på kysterne. De forrige år fandt vi nemdød sæl for hver 115 ki.lometer undersøgL kyst, men ved tællingerne i februar oq marts 19BB fandt vi en død sæl

1ig I

for hver 45 kilometer strand - alLså l

gange så mange. Denne forhøjede dødelig-

viste sig som bekendt at fortsætte
helt frem Lil begyndelsen af juli - dog
på andre lokalj-teter. I starten frygtede
man en sammenhæng med de giftige gulalger, men efter de førsLe dyr var sendt
til analyse stod det klart, at det drejede sig om en vj-rus, nemJ-ig den såkaldte
Picorna virus. Nogle sæler er dog tilsyneladende angrebet af Herbes (Rune Ditz
.- Miljøstyrelsen - personlig meddelelse).
SæIerne bliver dog stadig i skrivende
hed

stund undersøgt, og de endelire resulta-

Dekningen ved tcellingen maj/juni 1988

ter foreligqer først

senere.

I Arhus Amt yngler den spættede sæJ på 3
lokaliteter: Anholt med 500-500 ex., Svanegrund 500-550 ex. (incl. MøIlegrund,
Vejle Amt) og i området Samsø øst med
120-150 ex.

er det gået langt hårdest ud over
Anholts bestand. På Anholt har man fun-

Her

def 218 døde dyr pr. 7/7 - fordelt med
114 aborter (hele årets ungeproduktion),
lB subadulte dyr og 65 adulte. Herudover blev der ved vor tæll ing maj/juni
fundet 5 sæler på Djursland, som sandsynligvj-s stammer fra Anholt og I på Helgenæs som antageliqt stammer fra Samsø.

bliver ikke fundet de store mængder
fuqle i Arhus Amt. Især I "de indre
flarvande" fra Arhus tlL Alrø er der meget tomt. De største konsentratloner
trr; les på øerne Anholt, Samsø og Tunø
og på Djurslands nordkyst (se figur 3).

Der

døde

Efter tæIlingens afslutning

kunna man i
daqspressen læse om yderligere mindst
15 døde sæJer på Djursland. Sarnsø- og
Svanegrund bestandene vurderes på den
Lraggrund at være sluppet meget billigt
på nuværende tidspunkt. Vl har lnqen
nøjagtige tal over døde sæIer fra de 2

kolonier,

men ved vor kysttæl1ing, blev
der kun fundet I sæler som vurderes at

have tj.lknytning tjl Samsø og jnqen j
nærheden af Svanegrund. Att i alt blev
der fundet I sæl for hver 12 kilometer
kyst i Århus Amt (se figur 2).

Døde lugle

Hvis vi deler amtets undersøgelsesområr- -- ; 1, n--Bi- r - njurslands kyst.en
- Helgenæs, Omnåde 2 = Helgenæs + SLud-

st.rup-Alrø og Område J: Samsø og Tunø,
får vi følgende fonde I inq at anLal fug Le
pr. kilometer.

Døde sæler

Der blev ved undersøgelsen kun fundet

et marsvin, nemlig resterne af l unge
på ca. 90 cm. ved Gjerrild Klint.

I = 117,5 km. og 30 døde Fugle =
I fuql pr. 3,9? kn..
0mråde 2 = gZ kn. og I død fugl =
I l'ugl pr. 92 km.
Område I = 76,5 kn. og II2 døde fugle =
I fuql pr. 0,681 km.
Disse koncentrationer er doq for intet
at reqne imod hvad man kan finde på den
jyske vestkyst. Undertegnede har ved flere J.ejli,gheder fundet meLlem 50 og 100
fuqle pr, kilometer på tilfældige steder
på vestkysten. Når vi aIIigeveI gerne
viL undersøge kysten for fugle skyldes
det ønsket om at finde en 'rnorma.lfakLorrl
for antallet af døde fugle i Århus Amt.
Således at vi kan slå alarm, hvis mængden af døde fugle bliver markant øge;-,
p.g.a. syqdom, forurening eller lignende. Derfor reqistrerer vi også alle iugIe, både rene og olietilsølede oq både
hele og rester (vinger brysLben etc.).
På den måde får vi også en faktor for
hvor mange al fuglene der er olietil,søUmråde

blev der fundet I syg fløjlsand, som blev
aflivet, samt I Svartbaq, der havde bidt
på

et fiskeforfanq og som også måtte af-

lives.

Iede.

f

igur

4

Afslutning.
Det er mil håb, at det høje aktivitets-

niveau, der har afspejlet sig i

denne

tæ}Iinq, kan overføres ti-l de fremtidige
næppe heller herske
Lvivl om, at vi i iremtiden vil indgå i
andre former for beredskab f.eks. med
tæIllnger af døde fiskr algekoncentrati-

tæ11inqer. Der kan

oner, døde marsvin og liqnende.
Derfor er der stadig brug for tællere
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AmLsfordelinqen af, fug)e er vist på
fig. 4. Herudover blev der fundet ) fug-

Ie, der ikke kunne bestemmes og i.øvriqt
I af hver af føIgende arter: Skarv, Gravand, Toppet Skallesluger, Ride, Tejst (n.
olie), Mallemuk (fundet af undertegnede
ved Sanqstrup Klit), Lomvie. Herudover

til vore ordinære tællinger i februar
og marts, da nogle af deltagerne i denne
tæ11inq ikke ønsker at fortsætte.
Ring til" undertegnede og hør nærmere
hvis du er interesseret.
Tak LiI alle tællerne for et storl oq
godt arbejde

I

Jens Skovgaard Pedersen

Vester A116 4, Thorsager
8410 Rønde

TIl. nr. 06 J] 95 83
Amtskoordinator for Havfuqlegruppen.
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er der begyndt at ske en
af Brabrand Sø.
l@pe har ynglefuglerre fået deres unger
trf vingerne, før store entreprenønnaskiner er begyndt at andre landslcabet.
Det er dog iJdce anlægsarbejde i forbindelse red et nyt boligcnråde, der er
startet, nen beq/rdelsen trå restaurerilgen af Brabrand SØ.
I skrivende strnd er der anfagt sandfang i Århus Å vest for Søskovvej.
Der er trå err rnark vest for SØskowej
ved at blive anlagt store afvandingsbassjrer til det rm:dder. der slcal purr
pes op af s@n. llassirrc sandaflejringer
er ved at blive fjernet ud for Århus Å's
udløb i søen, hvor der i lØbet af efteråret skal laven en tnwr til- fartøjet
"finrd catten", der skal klare oppupnilgen
af nu:dderet.
Disse anlægsarbejder er fØrste del af en
crnfattende restaurerjng af Brabrand S@,
scrn Århus kffrn:rre og Århus amt har ivsksat. I løbet af en 6-årig periode
skal godt 400.000 m3 næingstroldigt rnudder fjernes fra s@ns bwd. Sartid-ig skal
tilfØrslen af fosfor til søen @ranses
ved hjælF af en udoygget spildevandsrensning og @ræ:sning af tilledningen af
g@n:j-ngstoffer fra landbrug i søens otr>land. Sand- og jordtilf@rslen til sØen
wil p.gr.a. anlægget af sandfanget ved
SØskowej frqrover også \rse begråset.
I

denne sctrrrEr

ltesse ved vestenden

af Brabrand Sø er vedtaget,
i Øjeblij<ket er truet af overg@njng og tilgronilg. Den store nungde
fosfor i søens vand og bundens rmrdder giver livsgrrundlag for ufattelige msrgder
alger, der gør vandet grurLset og uklart.
Derved hindres sollyset i at nå bunden
og rovfisl< i at se deres btrtte. Resu-Itatet er, at vandplanterne trives dårligt
og forsvjnder, antallet er vardjnsekter
forrn-indskes og rovfisk scrn gedde, aborre
og ørres forsvinder. Denne udvjJ<llng forværres af, at store msrgder dØde alger
synker til burrds, rådner, forbruger ilt
og blandes ned sand til nn:dder, der f1zIder søsr op fra br:nden.
Søvandets k\ralitet har selvf@lgelig betydnjns for hvilke fug1e, der fore]<orrrer
i sden.
Restaurerjngen

fordi

Den

sØen

rjnge

af vandplanter og
at arter scrn iille

fore]<crnst

varrdirrsekter gør,

og sorthalset lappedl'kker, pi-beand,

skeand og blish@ne har srret ved at
klare sig, rens fiskeæderde arter scrn

toppet lappedyldcer, skarv, fiskehejre

og stor skallesluger trives rirelig

sdt.

En oprensnjng

af

søen

viI fonentlig be-

tyde, at de fiskedende arter vil gå
noget tilbage og de plante- o9 inselctæderrde

vil gå frecn.

Fødeudbudet

vil

scrn

fonrentlig blive rere varieret, og
rnan nå fornrde, at Brabrand Sø frsrover
sådan

Brabrand Sø 1988
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vil få større betydning som yngle- og
rastelokalitet for fugle.
Restaurerlngsarbejdet udf/res af henslm
ti1 søens ynglefugle kun i perioden fra
15. jufi - 31. januar og kun i en ende af
søen ad gangen. I hele perloden vil rnan
overvåge arbejdets betydnilg for søens
dyreliv.
I år er DI'rs konsulentfj-rma, Ornis Consult, såtedes hyret til at foretage fugletæ]urger og andre registrerjlger ved sæn,
ligescrn firrnaet Bioconsult skal lave r.:nders@gelser af søens fiskeliv.
Århus byråd behandler i Øjeb1i.]d<et et forslag on at Eøre Brabrand SØ til et såkatdt
byresenrat ned forbud fiod jagt (bortset
fra 4 l@rdage crn året), wjldsurfi-ng, næs-

Brabrand Sø 1994

T0pttT LAt,'fDyKt(tR

ten al sejlads ned optinr-istjoller o.I.,
sejlads wed hjælpenotor og fædsel ned

hunde

i fuglenes yngletid

1Å arealerne

nellern Brabrandstien og søen.

Gennsnføres dj-sse bestennElser,
sarm€n

at Brabrand Sø crn nogle år vil frenrstå
scrn

en endnu nere spandende b1mæ natur-

perle, hvor et al-sidigt og rigt dyre- og
planteliv i fred o9 ro kan udfolde sig

til glde for de tusinder af nennesker,
der hvert år benlztter Brabrandstien.

Torben l3øgeskov

?
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Som bekendt er der i år sket en markant
udskiftning i Søravnens redaktion.
Af hensyn til læserne skal vi derfor

tillade os at præsentere os sefv

KOrt

ganske

Formand i lokalafd. og medlem of DOF's
repræsentantskab. Interesserer sig for
rt

.

Sefvom 5 personer skuffe være nok til at
udgøre en redaktion, vil vi dog gerne
trndersl-rma

Svend Mølfer Jensen, Søften. 44 år <ry
Medfem af DOF saden 1969. Næst-

lærer.
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.lar Fr nl:rte

især renskrivere,
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På billedet af redaktionen ses fra venstre mod højrel
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Christian Jordansen, Århus. 40 ar og typograf. Har været medlem af DoF i 6 år.
Thtaracca.ar

ein

fnr

å1t

mazl Fiar

nå

Jens Bonde, Hevring. 44 år q fritidspædagog. Medlem af DoF siden 1966. Kasse-

rer i lokafafdelignen. Tnteresserer sig
for al natur, dog mest fugle.
Otto Trap Hansen, Hørning. 38 år og orokurist. Interesserer sig især for bestemte lokal-iteter: Kysing Fjord, Pinds
Møfle og naturligvis Skagen ("En forårsuge på Skagen er en menneskeret").
Torben BØqeskov, Brabrand. 33 år og naturvejleder. Medlem af DOF siden l-973.
l-okalformand fra 1983-86 og medlem af
DOF's hovedbestyrelse fra 1988. Interesser: Rov- og havfugle og fuglebeskytelse

FRA FELTEN

Fta Felten irdeholder denne gang iagttagelser fra ult. naj ti.1 og tted juli
nråned.

Da

sidste numpr af

Søravnen

1e forsinket, blev si-dste

var en sru-

artil*e1

ud-

videt til også at oafatte naj nråned, i
det crnfang der var nateriale ti1 det.
Dette forhold bevirkede at det ikke var
a1le obs. fra nnj der kcrn red, så det

vi bod på i denne mgang.
Jeg taklcer naturligvis for de breve og
opringni.nger jeg har fået i irrleræende
råder

hn der kan bruges nange flere
af den slags I Observati.onerne der sendes/ringes ind bliver bnrgt dels i stort
mfang til denne artikkel, for senere
ved årets slutnir€ at blive videreglvet
ti1 lokalrapportgruppen, så de også kan
konne ned i "Fug1e i Århus amt", og dels
til "Ftrgle"s artiliakel "Siden Sidst",
hvor det er de lidt nnre hittede ting
der dukker op.
DERF0R : hjælp ti1 nred at gøre fuglestoffet så aktuelt og fyldestgørende sqn
overhovedet mul-igt, ved løbende at irdsende dine iagttagelser fra hele amtet,

>>
E

periode.

store sør

snå.

iler vi

Og efter dette hjertesuk,
med det for oerioden relevante

videre

stof.

lEi4,

vejr fortsatte fra
foråret og i-rd i juni nåned, og kunræ
ræsten en overgang have karakter af tørke. Men ak, lige scrn de solglade strand1øver og gldent bnne badenlmfer nød
vejret side or side næd Grlsprve og
Det lune og solrige

Tornsangere ved antets badestrarde, må
en eller anden lettere irriteret lad-

have danset en sdeles mgisk og
effektiv regrxians, og så kan det nok

rnar'rd

for sluserne fra
'ræe der blev åbnetjuli
oven. fgerrren hele
nåned kurne vi
f.igesm bedre kende vores dæske "scrrrlEr"
æd so1, regn, og god wird fra vest, æn
da var det jo ligesø for sent at flytte
badegæsterne fra den Store kæstekraves
yngleplads - strarden.

Storke, ander og rovfugfe :
Igen i ar er der blevet set Sort Stork i
arntet. Eneste indsendte bidrag er fra
tumsø 1/6 hvor 1 trk. S ved Øster llede.
Store træf(tal af lfurkbuget lGaortegås er
konstateret ved Hesselholm, hvor der i
perioden 22/5-3015 trak 3145. ltbx var

29/5 2595 Øl.lØ. Atlingand : Der er konstateret par 27 15 lbgelmsen, 2/6 Brabrard
Sø, 416 l{esselholm samt I han 3/6 nåb}'

et sjæ1dent sqnrerobs'
216 1 par Brabrand Sø.

Odde, og

afi

Af rovfugle bør følgerde

:

rrevnes

af

Pibe-

for

Ved Issehoved var en Skrigeørn sp. ude at vqÅe 2916 for erdelig

perioden

3016 at trddre rrod nord til llelgeres.
Der foreligger 1 sonnerobs. af Rød Glente pr, ju1i, hvor L blev set ved tåsby,
og Sort Glente er set 3O/5 1 N Issehoved,

hvilket iøvrigt er anden obs. derfra iår.
Endrnr et IIEget interessant scnærtbs. er
af llavørn: L9/7 trk 1(2K) ud ved Bektrup
Vig, og same fugl er muligvis set tidligere ved et danibrug i Julsdnte (der
blev også i 1986 d. 2617 set en 2-3K ved
Stubbe Sø. Interessant ned disse, crn
strnEren, ønstrejfende imture fugle).
Der har \ræet et fint forårstrd( ræd

Ituepsevåge på Sansø: 2Ll5-316 350 N, nax
27 l, 23L N. Af øwige rovfirgle kan revnes: Rørhøg 2ll7 L fui}r,rg Odde. Drehøg:

2/7 L Liindholn Hoved, Ligel,edes lbssø.
Fiskeørn: 2915 L v Vitved + 217 L im
Salten Sangsø, og errlelig Aftenfalk:
2815

2 trk

Issehoved.

Det skal her også

23lJ trk L Trane

lige bemkes, at

N ved lbsselholn.

der

Vade-, måge-, alkefugle

:

Strandhjejle: 29/5 55 ØNØ Hesselholm
3/6 10 Eskeplet (Sødring

Ktr).

og

Stor
Regnspove 3/6 6O l{ø;rj,ager Fjords ud1øb.
Li11e Regrrspove på efterårstræik dukkede
op på Samsø allerede pr. ju1i, og7717

var der på

Hesselholm

helt

op mod 200

rastende. Li11e Kobbersneppe: forårstræft
22/5 200 M og 23/5 41 rsr + L1!} øt{Ø
Hesselholm, efLerårstrdc 9/7 40 S Eskep1et. En noget utrolig trækgæst er Sortkliren; lige son sidste eksemplar u1t.
maj forlader Danmark på vej nod dec
nordligste Skandinavien, så allerede pr.
juni kan arten ses igen på efterårstrd<,
på vej mod syd; 5 eks. er jurri max for
Brabrand Sø. Sødring Holm ved Randers
Fjords udløb har vist pøre efterårstrækta1, så1edes: Hvidklire 9/7 372 + 2217
105, Islandsk RyTe 22/7 20, Alm. Ryle
9/7 424 +22/7 465 og I(rum'Ebbet Ryle
22/7 4. Herudover ltudderklire 6/7 71
Sangstrup K1int, som er en forholdsvis
tidlig observation.

?l\tri oF

^rrar

.

I Jeksendalen. Og så
endnu 2 Biædere i dette forår,
således 5/6 2 N Gjerrild Nordstrand. Fra
Randers Fjord er der også ti1 denne artikkel indsendt La1 af Skægrnejse: 1/6
rrin. 10 ad + 1 juv. Et spørdende sormerSkovhornugle: 19/6

er der set

fi:nd af Vindrossel I sy juli nd. Søbygård, kr:nne rnåske tyde på ynge1, ligeson
der på Helgenås for første gang er kon-

stateret et )rnglepar af Husrødstjert
L717.

Lige tif slut bringes en

rad<ke arter fra
foråret på Sarnsø, som nok nrå få enhver
fuglekikker ti1 aL spmre øjnene op,
Bfåhals: 13/5 + I5/5 I sy Langøre Kirke,
Lnndsanger: l/6 I sy Kanhave, Lil1e
Fluesnapper: 28/5 L rst Issehoved, lfarkpiber: l5l5 1 rst Li11eøre + 22/5 | N

Issehoved, Rødrygget Tornskade: 2Bl5

B

rst Issehoved og endelig kan det rrrvnes
at Karnlindonpap 3-5 sy Issehoved formentlig kan opfattes sådan, at fuglen nu

sku11e vme ynglende på SansØ.
Og ti1 allersidst kan det oplyses, at
Lilfe Fluesnapper har ynglet i. lloesgård
Skovene, så1edes blev der 7/7 set L par
rned 2 netop f11ruefændlge unger.

Det var aft fra denne omgang, nen
HUSK

En enkelt terneiagttagelse har fundet
vej ti1 "Fra Fclten", Fjordterne 2T/7 32
Lindholm, Mossø, samt 3 iagttagelser af
Tejst: 26/5 44 + 23/7 36 ftnø og endelig
en rrreget enteressant konslatering af 3-5

1'nglepar På Sarnsø.
Det skal også lige rmevnes

at der er rygter om en sofmer-observation af Lr:nde,
hvllket uresteligt er lidt af en sensation.

:

- at indsende e11er indtelefonere dine
bidrag ti1 :
Flerrning Lundberg

Saralyst A1le 67,3 tv.
8270 llajbjerg

t7f..

06276226

lhste periode vi1

daekke august, septernber og oktober, og skal indsendes senest

u1t. oktober.

YNGLEFUGLE PÅ ANHOLT

I

I9BB

I erkendel,se af den skæveoptællingsintensitet, viJ- jeg i det fØlgende kun gj-ve en bestandsvurdering af fuglene i @rkene; idet jeS doS vil supplere med bestandsstørrelser for særligt optal-te arYnglefugfene

i

ørkenen.

cravand
Ederfugl
Svartbag
Sildemåge
SØ1vmåge
Stormmåge
Fhttemåge
Fjordterne
Gråkrage
Ringdue
(vnoler

fuglelokalitet bliver Anhoft vef
først og fremmest betragtet som en god
forårstræklokalitet. Men også som 1'nglefugtelokalitet har øens værdi gennem
mange år været høj.
På Anholt yngler 3/4 af landets Sildemåger, !/4 af landets Markpibere, t/I0 af
landets Svartbage og en del andre arter,
Som

som

her har en væsentlig forekomst

nå iorden)

100-150 par
Engpiber
6-8 par
Markpiber
30-40 par
Sanglærke
0-10 par
Hedelærke*
strandskade
10-20 par
0-1 par
Dobbeltbekkasin
0-2 par
Stenpikker
* Der blev ikke lyttet efter Hedel-ærke.

Ta1let beror på andres skØn!

j.

forhold til artens status i Århus Amt.
Det drejer sig f. eks. om Dværgterne,

Karmindompap, Hedelærke og Engpiber.
I lyset af dette har det forekornrnet un-

dertegnede rnærkeligt, at der i-kke har
været gennemført egentlj.ge ynglefugletællinger på øen i ffere år.
I perioden fra den 10. juli til den 15.

juli i ar optaltet jeg derfor ynglefugle
i Ørkenen.
I det følgende vi1 jeg kort fremstiLle
resultaterne af optæl-l-ingen, som dels er
baseret på egne iagttagel-ser, dels på
meddelefser fra lokafe fuglekikkere (ipå øen, især

sær Frank Svensson, som hermed takkes).

For overskuelighedens skyld er tallene
opdelt i 2 grupper. Dels ynglefuglene
fra Ørkenen, som bl-ev optalt meget grundiqt og dels ynglefr.rglene fra resten af
øen (Flakket og den vestlige del), hvor
der ved gennergang blev optal-t 4 gange.

2 par
40-50 par
50-60 par
1000-1-200 par
120-150 par
50-60 par
5-10 par
4-8 par
20-40 par
10-20 par

=?

Øvrige observationer.
200 Spættede sæ1er ved Totten den 12.
juli var i relation til den omfattende
sældØd

på Anholt (se side 4-6) et

deligt syn.

91æ-

Ca. 80 Småspover og 20 Storspover rastede spredt over @rkenen i hele perioden - Man fø1te sig heft hensat til

fjel-dverdenen mod nord. Desuden l,ludder-

kl-ire 8, Svaleklire 3, Hvidkfire 8, Li1Ie Kobbersneppe 3, A1m. Ryle 40 og Kanadagås 6 (på totten). Endelig sås I'tursejIer I Ø den Ll-l7, Spurvehøg I Ø den I3/'7
og Hvepsevåge \ Ø den I4/7.
Konklusion.

af mågerne yngler i den østligste
tredjedel af Ørkenen. Sildemågerne i- 4
store og ca. l0 små kofonier. Den vok90"/

sende bestand

af Svartbag er nok

sammen

forstyrrel-ser den eneste begrænsende faktor for mågernes an-

med menneskelige

Jeg så under opholdet på 6ens mindst 4
Sildemågeunger og en næsten voksen Krage
blive dræbt af Svartbag. Problemet er,

at når kolonierne forstyrres af

fodgæn-

gere, går

mågerne på vingerne og ungerne
1Øber i skjul - og på denne føbetur må
de nærmest l-øbe spidsrod mellem sultne
Svartbage.

Markpiberbestanden var nok større end

forventet, men ikke så stor. som de I015 par, der opgives fl-ere steder.
Stort set ser det altså rimeliqt ud for

ynglefuglene i Ørkenen.

Ynglefugfene på resten

af Anholt.

Listen omfatter de arter, hvor en bestandsvurdering var mulig. Tallene er

bestandsstørrelsen i par:

Knopsvane I, Grågås 0-f, cråand 5-10,
Skeand 0-1, Toppet Skallesluger 1, Rør-

høg 0-1, BLishøne 3, Vandrikse I-2, Stor
Præstekrave 20-30, Vibe 2-4. Skovsneppe

3-5,

Rødben

0-2,

risk

mj-n. 100, Karmindompap

Dværgterne

3 !!!!,

Hav-

terne 5-10, Natravn 0-f, Glr1 Vipstjert I
-3, Misteldrossel 0-1. stær 50-100, Gulbg 2-4, Rødrygget Tornskde 2-3. Torni-

pikker l-, Bynkefi:gl 2-4.

3-4, Sten-

Der yrqler nu kun 3 par D\rærgterner på
den udsatte yngleplads på stranden. Mere

glædeligt er de 3-4 par Kårmirdornpapper.

Anholt er absolut en af amtets vigtigste
ynglefuglelokaliteter, specielt med hensyn ti1 måger og terner samt Markpiber,
Engpiber og Karmindompap. Herudover har
@en

også betydning som sommerrasteplads

for vadefugle, især spover.

Det kan varmt anbefales enhver, der kan
udholde myriader af turister, at besøge
@en - også i sommerperioden.
Jens skovgaard Pedersen

Vester AfI6

8410 Rønde
06 37 95 83.
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FUGLETÆLLERE SøGES

Danske

ornitofoger,

TIL

NEPAL

som planlægger

holde terie i Nepal, kan nu gøre et

at

stykke aktivt naturbevarinsarbe jde.
naF

'l'i'l

l6

L^h^å-i^^
Avrrvs!fvE

fi

Hi-51
Lrf'r'qfoyq rt?i

vq!
'rF

fdr
!P!-

af skov. Men den
hastigt voksende befolkning kræver mad
og plads, og i dag er kun ca. 431 af
landet dækket af skov. Når skoven ryddes, eroderes jorden bort af den kraftige monsunregn, hvilket medfører, at endnu større områder ryddes. En selvfornrnaac

Englænderne Carol og Tim inskipp har med
støtte fra fCBP (Det Internationale Fug-

lebeskyttelsesråd) startet en

kampagne

for at få fredet ffere skovområder i Nepal. Carol har kontaktet DAFIF (en dansk
støttegruppe til ICBP) for at bede danske ornitol-oger hjælpe med at tæIle fugle i visse områder af Nepal.
De områder, der især /nskes oplysninger
fra, er:
A. Subtropiske løvskove, især med bevoksninger Schima og Castanopsis (ægte
kastanje). Disse træer bestemmes bedst
ved hjæ1p af O" Polunin: "Flowers of the
Himafaya", som kan kØbes billiqt i Kath-

mandu. Danskerne har

fået tildelt

områ-

det omkring buen Pokhara, hvor der stadig findes en del af denne skovtype tilbage.

af skovene kan nås på 6ndagsture
tejet cykel eller i bus. Også optætlinger fra skove, hvoraf en del er fæfdet har interesse. Så du kan rislkere,
at skoven du tæl-Ier i, ikke er så fuglerig, som du kunne ønske! Men et negafivt
resultat har også Inskipp'ernes interes-

Ftusk

tilfadelse

besøge Makafu Base Camp (fås i
Kathmandu) . Medbring petroleumsbrændere.
Det er forbudt at brænde træ! ! Besøg
bør være efter maj, da sneen så er smel-

til at

hen næsten 100% dækket

ef rlrando

hvor man får en guide med ti1 at krydse

det farlige Barun-pas.

2. 3o\ral Ba!d!a_Reserve_:_ Bus eller fly
fra Kathmandu til Nepalganj. tokal bus
til Kohalpur. Cå herfra til landsbyen
Thakkurdwara, lige inden for grænsen ti1
reservatet (3-4 dages vandring). cod base for ture i reservatet. Medbring Mad.
3. Shivapuri Begerve i Kathmandu-dalen.
Camper nær toppen og bliv der et par dage. Medbring mad.
4. Kosi Wildfife
_telaReserve nær Kosi Barraqe.-IaedbrinqMad- Ean købes.
Kontakt DAFTF og fortæl, hvilke(t) af
disse områder, du ønsker at tælle i.
Selvom du ].kke besøger nogen af de ovennævnte områder, kan du godt bidrage med
ny viden om fuglene i Nepal.

Carol og Tim Inskipp ønsker fortsat at
modtage afle notater om fugfe fra dår-

ligt unders@te områder i hefe Nepal,
samt notater om sjældnere fugle fra de

bedst kendte områder som Annapurna,
Langtang, Lukla-Everest, Chitwan og Kathmandu-dafen. Også æ1dre notater

har in-

Nogl-e

Inskipp'erne arbejder på en opdateret

på

udgave

Foruden fugleobservationerne skaf der

helst gøres notater om, hvor meget af
skoven der er fældet (gerne i %), om den
bruges til græsning og indsamling af
brænde etc. Bedste tidspunkt for optællinger er oktober til april. Maj er For
varm, og i juni til septernber regner
det. Interesserede kan henvende sig til
DAFTF oq få tilsendt korL over de områder, hvårfra optællinger ønskes.
B. Eksisterende efler projekterede reservater:

f. qarqn ya!feV_: Onrådet nås ved at gå
op gennem Arun Val_ley til Khandbari,

af deres bog "A Guide to the

Birds of Nepal".

Notater kan sendes ti1 DAFIF, DOF, Vesterbrogade L40, 1620 Kbh. V., som vil
sørge for at sende dem videre.
Kaj Halberg.

OPRÅB!

Ved et møde på Vorsø i april 19BB blev
DOF's nye Måge-Ternegruppe stiftet. Gruppens formål er primært at samle og pub-

li.cere resultater af tællinger af ynglende måger og terner i hele landet. Hei i
1988, som er gruppens første arbejdsår,
er der opnået ret god dækning af måge-

ternelokaliteterne, men i enkelte landsdele mangler der stadig bestandsoplysnlnqer.

Har du oplysninger om yngleforekomster
af måger og terner, som ikke alLerede er
tilsendt gruppen, vil de være meget velkomne ved henvendelse til undertegnede.

Det landsdækkende materiale bliver i de
kommende måneder bearbejdet med henbli.k
på publicering

i en gruppeårsrapport.

På forhånd tak.

Jens 0vergaard Christensen
l4-r, 8000 Arhus C.
Tlf. nr. 06 19 95 07

Fredensgade

'l\fiNBelnFbnsrÅnMld'
il. nnlDELSBANK*n.q

FRA

LÆSERNE

"TORDENSKJOLDS SOLDATER ?''

Først vil jeg takke jer "Tordenskjofds
soldater" for både et godt blad og et

fint stykke arbejde med fredningssagerne
i amtet. Torben Bøgeskovs ,,Surt opstød,,
I nr. 4, 1986 og Henning Ettrups ,,genoptryk" af Jijrn Eskifdsens glimrende artikel fra f978 forstår de fleste vef baggrunden for og er enige med skribenterne
Desværre

er Jorn Eskildsens artikel

fredningsarbejdet,

ang.
som Henning ELtrup

skriver, aktuel- endnu. Fredningsarbejde
er krævende, Iangsommeligt, men også meget spændende og givende. "I, der har
fid og overskud, meld jerf og giv nye
imnrr'lcar
!,"yqrosL

tiLr! l ue. "^imla""
go'lrs
^a

opfordring lyde.

Men

-R^--

-L-l

-i^

jeg tror heller ik-

ke den manglende deLtagelse i fredningsarbejdet skyldes utilfredshed med DOF's

lokalafdeling elfer

dovenskab.

af
f. I følge Lars P. Johanssons tabel- over
medlemmer I Århus Amt i nr. f, 1987 var
Nogle

grundene kunne være:

vi kun 792 rnedlemmer i hele amtet.
2. Mange af disse er medfem af flere
grønne- eller andre foreninger, og arbejder måske aktivt i en af dem.
3. Ikke alfe har et køretøj, men kun
dårli.ge ko]l-ektive forblndelser. Andre
har som jeg 70 km tur/retur til SøIyst.
4. DOF har for få medlemmerl Her i Gjern
kommune var vi i føl-ge ovennævnte tabef
kun 3 medlemmer, mens vi i samme kommune
var 400 medlemmer af Danrnarks Naturfrednj-ngsforening og kunne oprette en lokafkomite.

Derfor
^11^.

må

A

vi nu igang
+---^

-å-L^

med

at oprette

måclzo

F|aroz

5
In_

i Randers. Strukturen
DN: Et samråd for hvert
amt til at samle rrådene fra lokatgrup-

kale grupper

som

kunne være som
\7^raq

i

^.rla

l-,1

:.l

qarår'nan

tshal

der vi naturligvis.

-

I4i11y Kyhnau, cjern.

REDAKTIONEL KOMMENTAR

OM RANDERS_GRUPPEN.

I

Søravnen 1988-2 kunne man på side 16
læse et indlæg om Randersområdets fugfeIokaliteter og Randersgruppen i DOF.
Indlægget var skrevet af Benny Kristen-

sen, og det fremstod under overskriften,
"Randersgruppen", hvorfor det kom tif at
se ud som

et officieLt indlæo fra

Ran-

dersgruppen.

At dette skete, skyldes en redaktionel
fejl. Indl-ægget burde være bragt under
rubrikken "Fra læserne", da det jo ret-

teligt er et læserbrev.
Redaktionen beklager, og håber .Iaserne

r,rtrderer indlægget i sin rette sanmenhæng!

Redaktionen.

TURREFERATER

PINSETUREN

TIL

SVERIGE

20-23.

MAJ ].988.

T\rens deltagere - inkfusiv leder i- alt
4 - samledes hos turens leder, Al1an Jan-

niche, ti1 en hurtig kop kaffe fredag
eftermiddag, hvorefter vi fik bilen pakket og kørte ti1 Grenå for at komme med
færgen

til

Varberg.

Efter en behagelig sejltur nåede vi Varberg lidt før midnat. Der var lidt småregn, så vi besl-uttede at overnatte ved

Gettercins fugletårn. Da morgenmaden var
fortæret. havde vi tid ti1 at studere
ænder og vadefugle. Vi havde qod tid ti1
at iagttage fuglene. Der var Knopsvaner,
sangsvane og GrågEes foruden Ederfugle og
mange forskellige andre ænder.

Klyder og Viber var godt repræsenteret
bl.a. med 3 rugende hunner hver. Vi så
Temmincksryl-er og en

del Alm. Ryler.

vi gik derfra, hørte vi Sanglærker,
pibere og Tornsanger.
Lørdagens køretur

land til- Store

kommet

gik over midt i

Da

Eng-

Små-

Mosse og Kåvsjcin. Vel- an-

inden frokcst var vi først en tur

ved det nærmeste fugletårn. De er ved at
bygge et nyt fugletårn, og det bliver
afle tiders. Det bliver med elevator_ så
kørestolsbrugere også kan få forn6jelse
af at se ud over søen @ betraqte det

rige fugfefiv.

Vi måtte nøjes med at stå nedenfor,

vi

kunne da se Ttanen og Sangsvanen

men

i

baggrunden. Et par Bynkefugle sad en
hafv snes meter fra platformen og så
nysgerrigt på os. Efter frokost gi.k vi

via Ki.ttlakull over Store Mosse til t<ivci
og tilbage. Svenskerne gør meget ud af
deres fredede områder. Tværs over mosen
var der lagt brædder, så vi kunne gå
tørskoet over. Tfanerne trompeterede,

da

vi gik. I rnosen så vi bl.a. Viber, Hjej]er, Rødben samt Store- og Små Regnspover

.

Kittlakult, og
vi tifbragte en rolig nat, indtil vækkeuret og lYanerne startede ca. halv fire.
Efter pakning af regnvåde telte var vi
færdige til den store tur rundt om Kåvsj6n på 14 km. På grund af lidt overskyet vejr, så vi ikke pinsesolen danse.
Første stop var det nordlige fugletårn,
hvor der var gcd udsigt over den nordlige del af søen med svaner, gæs, ænder og
TeLtene blev sl-ået op ved

Traner. En enkelt Urfugl hørtes også. Vi

fortsatte til- Svantj, hvor Sortspætte og
og Stor Flagspætte sørgede for musik til
morgenkaffen tillige med Vendehals, Ffuesnappere og Bogfinker.

Et par km derfra så vj. en crønspætte,
der gerne vi1le ses i teleskop. Syd for

Kåvsjcin var der store sværme af nyklækkede guldsmede, der er vigtig ernæring
for LÆrkefafken. 3 tarkefalke dukkede op
lidt senere. En 1i11e Tbæløber havde sin
rede i en revne i en træstamme. Vi så
enkelte dyr såsom Hare, Egern og Rådyr.
Vi sluttede turen med et nyt besøg ved

det nye fugletårn, hvor vi atter nø udsigten, inden vi satte kursen sydpå tilSkåne. Kaffepausen blev holdt ved Finjasjcin. Der så vi både en l\4udderklire og
en 'rl\tudderkat". (Se artikef om Brabrand
SØ, red.

)

har de et dejfigt fugletårn. Det havde vj- forn6jelse af om aftenen og næste formiddag, da vi slog
telt op ved siden af. Der var 3 par crågæs med unger. En flok på 150-175 Mørkbugede l{nortegæs trak hen over søen. Et
Rørhøgepar var ved at bygge rede i rflrene. En Flskeørn tog en fisk j. vandoverfladen og trak bort. Nattergal-ene sang
hele natten, og en Graushoppesanger sang
med j. koret. En Skovhornugle kom jagende
og fangede vist en mus, som den flØj
tilbage til- skoven med. De Røde clenter
Ved Krankesjcin

svævede hen over søen. Rørsangere og
Rørspurve hop@e rundt i rørene. Mil-itæret holdt ikke pinseferie. De hol-dt
skydeøvefse hel_e natten, så vi havde ik-

ke megen nattero.

0

1

Mandag morgen

2

3

/f
.f,,

startede

4

Viirnomo

med meget

"Fågellokaler i- Sverige"

tåget

vejr, men det var kun tegn på, at resten
af dagen vil1e give godt vejr. Vandriksen hørtes meget tidligt om morgenen, og
efterhånden kunne vi- høre og se de andre
sangfugle, terner, måger vadefugle, rov-

En svensk familie fortalte, at de havde set og hørt3Piroler.
Derfor fistede vi afsted over en nedlagt
jernbane og et stykke militærområde, til
vi hørte dem. Piroferne sang fantastisk
kfart og flot. Vi så også den er.e han,
den tager man ikke fejl af. Efter frokost tog vi tif det andet fugl-etårn ved
Itankesj6n, men der var ikke så mange
fugle at se. De hol-dt sig i ro i middagsvarmen. Ti-den var også så vi-dt fremskreden, at vi skulle ti1 at køre ti1

fugle og ænder.

Store Mosse og Kåvsjon

(illustration fra

5km

)

Helsingborg for at nå færgen hjem.
Det havde været en skøn tur. Vi havde
ri-ge1ig tid på de forskellige lokaliteter. Vi var kun 4, så Allan havde god
tid til at udpege og fortælle orn de for-

skellige ting, vi så. Ved færgen var der
lidt tid til- at nyde solen. Pludselig
kom Al-lan springer:.de og råbte: "Hvepsevåger, Hvepsevåger". Så fik vj- kikkerterne frem i en fart. 70-80 Hvepsevåger
trak over Øresund i små flokke på 8-10
stykker. Den største
var på 25
over Helsingborg havn. Det va-r en flot
afslutning på en vellykket tur. Vi tager

gerne afsted igen.

Ester oq Preben

Ranch.
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ringet, @[mder man
at overveje at koncentrere sig om den
mere bekvemme interesse for botanik for
fremtiden. Men op kom jeS da, og m@te
endda praci.st kl. 4 foran l.tusikhuset i
Når vdckeuret har

.

Århus sarrnen med l-7 andre fugleinteresserede. I\rledere var Erik Hørning og
Torben B@eskov.
'ftrren skulle egentlig være foregået i
bus, men var p.g.a. en del afbud ændret

til personbiter. (som det vif frengå.
gik de folk, der sendte afbud, glip af
en del).
Det var rart at se, at der foruden mig
var

mØdt en de1 hunkønsv:rsener. Jeg har

mange gange

funderet over, hvad det er,

det g@r, at pigerne er så svagt repræ-

senteret i DOF. Men nok om det.
Første stop var Vind Kirke. Allerede fra
p-pladsen foran kirken sås den første

urkok i det fjerne. Da alle 5 personbi-

l-er var ankommet ad lidt individuelle
ruter, kørte vi videre, og fra en bekvem
plads i vejsiden kunne vi nu se og svagt
høre 5 urkokke spiLle.

det smukke vestjydske hedelandgik turen videre til, Ulfborg. Undervejs observeredes b1. a. Tornirisk.
Rådyr og en VårkobjæIde i vejsiden.
I Ulfborg er der både en bager og offentlige toifetter, så efter diverse ærinder kØrte vi til Nissum Fjord ved
Fjand ø. Her kunne vi, mens rundstykkerne og kaffen forsvardt, bf. a. observere
Split- og Havterner, ca. 30 Lysbugede
cennem

skab

Knortegæs og 6 Små Kobbersnepper. Vi
havde også udsyn til skarvkolonien ved

Fjand ø, der huser ca. 75 individer.
Solen skinnede, rnen der blæste en kraf-

tig vind fra øst, som i 1Øbet af dagen
steg til stormstyrke.
Vi havde en aftale med observatørerne på
Tipperne kI. I0, men det hoLdt hårdt at
skynde sig forbi 10-12000 KortnæIbede
cas, 2

Snegæs,

1 Sandterne,

Gu1

Vip-

stjert og diverse vadefugle på vejen.
På Tipperne så vi igennem den enorme
kikkert i observationstårnet b1. a. 3400 Mørkbugede ltuortegæs og en lille
flok Klyder. Mens vi stod der, hørte jeq

bagved mig, nogen munle ordet Rosenrnåge.

Det viste sig, at der dagen forinden var
set en Rosennåge i Esbjerg havn, og at
to observatører på Tipperne var svært

Men

også her var hønerne svagt repræsen-

teret, for der var overhovedet ingen at
se. Når man ved, hvor 1ill-e bestanden af
Urfugl-e er, får man uvilkår1igt den tanKE, AT DER MÅSKE IKKE FINDES NOGEN HUNNER I oMRÅDET MERE og at hannernes flotte opvisning er rneningsløs. Men så galt
står det vist ikke til- på vind Hede.

ivrige efter at komme ti1 Esbjerg. Den
ene holdt dog fori-nden et foredrag om
forholdene i Tipperreservatet før og nu.
Vi spiste frokost i reservatet orgivet
af Bynkefugle, Fl-uesnappere, Rfldstjert,
Stenpikker og et par ttugorme. I det
fjerne sås Rørhøgene over rørskoven.
På vejen fra Tipperne til Nymindegab gav
vi os god tid. Specielt fasdinerende er
Brushanerne. På denne årstid har de e1lers fidt ordinært udseende hanner anlagt en stor halsfjerkrave, der giver et
næsten løveagtigt udseende. fkke 2 han-

ner er ens. En har et helt gult ansigt

af kulsort fjdrkrave, mens en
ildrødt ansj-gt ongivet af orange fjer. Nogle har eh mere ærværdigt
orngivet

anden har

udseende snehvi-d krave.
De var nasten ikke tj-l

at løsrive sig
fra, og de fordrejede hovedet på min
chauffør i så høj grad, at vi måtte en
tur i grøften. Der sku1le 4 stærke ornitologer og et stykke reb tif at få bilen
på ret k61 igen. Da vi velbeholdne var
nået ud af reservatet, så vi Svaleklire
og Tinksmed. Desuden bfev vi overhafet
af Tippernes observatører på vej til Es-

bjerq.

sanme vej tilbage til Ring-.
kØbing, og denne gang havde vi god tid.
Ved Vest Stadil Fjord sås en enkelt Bram
gås stikke hovedet op mellem alle Kort-

Vi kørte nu

næbsgæssene. Desuden

ner sig i græsset.

hvilede 2 Sandter-

fra Esbjerg blev ved med at
i hovedet på flere af deltagerne.
Men ingen kunne naturligvis garantere,
at den stadig ville være der, hvis vi
lagde hjemvejen omkrj.ng Esbjerg Havn. I
vores bil var der enighed om, at vi havde set så meget spændende i 1øbet af dagen, at vi ville lade Rosenmåge være Rosenmåge. Men synet af den i fuglebogen
havde nær fået os til at vende om. så
smuk er den.
Det blev en Iang og fin tur præget af
Rosenmågen

spøge

sofski-n, blæsevejr, godt hurnør hos deLtagerne og ikke mindst de tusindvis af
frral

c

wi

cå

br

l-\l a\r nÅ +rrran

-

:l l-

inc1. - set 80 arter.
Det bliver nok ikke sidste gang, jeg er
med på DoF's forårstur til Vestjylland.
Bodil

Thorsen.

a_
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En god snes fuglekiggere fra Århus, Randers og Hobro med Aflan Janniche og CIaus Elkjær som ledere mødtes kI. 19 ved

grusvejen,

som

fører ned melfem

Ramten

Dystrup Sø. Det første, der mødte
os, da vi stod ud af vognene, var et Par
Taffelænder med 3 æIlinger sant den eneste af de regnbyger, som meteorologerne
Sø og

havde

fovet

mange

af.

vi stod og betragtede det
flotte syn af l-6 Sorthalsede-, 2 GråSenere, mens

Klokken var nu blevet ca. 23, og tiden
var inde til at køre den sidste km til
det sted, hvor Natravnene skulle være.
Vejret var ideelt for at se og hØre dem,
men det eneste, vi fik hØrt, var Jodle

Birge

med

"Rigtige venner". På skovkroen

3 km væk var der udendørs bal, som vi

havde "fornøjelsen" af at lytte til.
Natravnene (hvis der var nogen) havde
ikke fyst til at konkurrere med Jodle
Birge, så en dejlig aften blev sluttet
af med en Natugfes tuden kl. ca. 24.

strubede- samt nogle Topppede Lappedykkere i den sydvestlige del af Dystrup Sø
fik vi helt ondt af en lufusvåge, der blev
mobbet

af ca. 50 Hættemåger, indtil

t

den

5 minutter senere kom tilbage og slog

sig ned i en tlættemågekoloni, som 1å på
Ø midt i søen. Nu vendte s!zmpatien fra Musvågen til Hættemågerne,
der skreg som besaLte for al jage ægrøveren væk. Det tog ca. 5 minutter, før
t''lusvågen var rnæt og roligt f1øj væk med
alle mågerne efter sig. Efter ca. 2+ time, som vi brugte til at studere fuglel-ivet i og omkring søerne samt den
pragtfulde natur. der omgiver disse,
skulle vj- videre til aftenens højdepunkt
Natravnene i tøvenholm Skov.
en lille

%
Al-le, der kender lidt til- Alfan, ved at
om Natravnene ikke er slut
Efter at All-an havde ringet Jy1land rundt samt selv taget turen tif
Nørl-und Plantage for at kontrollere de
oplvsninqer, han havde fået, tog han
selv, Mogens tykkegård og undertegnede

historien
endnu.

så på en ny Natravnetur.

fra Ry Station lørdag den 2.
juli- kI. 15.00. Efter at have set Rød-

Vi- startede

rygget Tornskade, Misteldrossel, Grønspætte, Havterne, Hvinand, Taffeland,

Sorthalset Lappedykker, Grågås, Skarv,
Duehøg. Hvepsevåge, Fiskeørn og meget

vi ti1 NØrvi var kI. 23.00.

andet godt omkring Ry, tog
l-und Plantage. hvor

Vejret var fint: ingen vind og

Allan Jannj-che havde ugen forinden været
ude

i

Løvenhol-m skov

for at finde Nat-

ravnen. Dette var mislykkedes p.g.a.
vejret, men han havde dcg fundet en l-ysning i skoven med et Par RødrygEede
Tornskader. Her skul-l-e aftenkaffen nydes, og de Rødryggede svigtede os hel-Ier
ikke; de blev flittigt studeret i tel-eskoperne.

ingen

skyer samt en behagelig temperatur- 500
m inde i plantagen hørte vi de første 2
Natravne "synge". Da vi havde gået ] time, satte vi os for at få aftenkaffen.
Her sad der 3 Natravne og underholdt os
med deres "sang", og 3 gange kom en Natravn flyvende langsomt forbi, mindre end
5 m fra os. Der er vel ikke noget at sige til, at det tog lj time at drikke
kaffen, inden vi kl. 1.I5 tog hjem til
Århus og Randers.

Erik Nielsen,

Randers-gruppen.

KALENDEREN

OKTOBER
Søndaq

02

Tirsdag 25

: Tur til
:

Møde

- Klostermølle. Ry Station kl. 9'05.
fra Arhus kI. 8'15 og Silkeborg kl. 8'48.

Mossø

Tog afqår

for nye som gamle tællere i Fugleregistreringskl. 19'10.

gruppen. SøIyst

NOVEMBER
Søndag

05

: Tur til Kysinq Fjord'

Norsminde Kro

kl. 9'00.

- Klostermølle. Ry Station kl. 9'05'
Tirsdag 22 : Foredrag med lysbilleder om Israels fugle og natur
ved Flemming Lundberg. Sølyst kl. 19'10'

Søndag

06

: Tur til

Mossø

DECEMBER
Søndag

04

: Tur til Kysing Fjord'

Søndag

04

: Tur til

Tirsdaq I3

:

Mossø

Norsminde Kro

- Klostermølle'

Julemøde på Sølyst

kI' 9,00'

Ry Station

kl' 9'05'

kl. 19'10'

JANUAR
Tirsdag 17

: Fuglene i Arhus Amt.
møde

Foredrag/debat/p1an1ægnings-

ved Svend MøIler Jensen. Sølyst

kI. 19'30.

Desuden henledes opmærksomheden på Lokalrapportgruppens åbne møder
- den første mandag i oktober og november fra k1. 19'10 til 22'00

på 5ø1yst.
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