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DANSK ORNITOI.,OG]SK FORENING

Er en landsforening for fugleinteresse-
rede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Danmark. Foreninoen ar sniftaf
i 1906.

Foreningens formå1 er at freme kendska-
bet til og interessen for fugle og at
virke til beskyttelse fØrst og fremest
af den danske fuglefauna. Dette formål
søges fremet blandt andet ved afholdel-
se af møder og ekskursioner og udgivelse
af et tidsskrift og andre publikationer
samt ved at arbejde for at foxbedre fug-
lenes livsvilkår.

Indmeldelse sker ved henvendelse til
foreningens hovedkontor eller ved indbe-
taling af kontingent på foreningens gi-
rokonto .

Der er flere muligheder for medlemskab
af DOF. Kontingenterne er følgende:

Ordinært medlemsskab kr. 195-/år
Juniormedlem (under 18 år) kr. 95-/år
Pensionistmedl. (over 67 år) kr. 13O-/år
Ekstraordinært medlem *) kr. 60-/år

*) Ekstraordinære medlemer modtager ik-
ke foreningens publikationer, men kan
deltage i mØder og ekskursioner,

Som medlem modtager man gratis "Dansk
Ornitologisk I'orenings Tidsskrift" (2-4
hæfter pr. år) og bladet "Fugle" (5 hæf-
ter pr. år), hvori meddelelser om møder
og ekskursioner bringer.
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,rF,r^t 6hac htrcil

vesterbrogade l40
1620 København V
Tlf. 01 31 81 06
ciro 7 OO 08 39

I-OKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT

står for alle lokale arrangementer.
Alle DoF-medlemer kan frit deltage i
afdelingens møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen adresse er :

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen for Århus Amt
Naturcenter Sølyst

8220 Brabrand
ciro 5 51 09 61

Lokalafdelingens bestyrelse :

A1lan Janniche (formani
Svend Møller Jensen (næstformand)
Jens Bonde (kasserer)
Flemning Lundberg (sekretær)
Thomas Kjær Christensen
Lars Gabrielsen
Peter Lange
Jacob Salvig
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er lokalafdelingens blad. Det udsendes
4 gange årligt i Århus Amt til alle med-
lemer. Medlemer udenfor amtet kan teg-
ne abonnement på bladet. Det koster kun
40 kr. pr, år.
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Otto Trap Hansen (ansvh. redaktør)
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Torben Bøgeskov
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I redaktionen såve1 scrn i bestyrelsen er
det os stadig neget magtpåliggende at
pteje og udbygge kontakten til nedlsnrer-
ne ude i Arlt'et. Dette natr:rligvis tiI
gavn for fuglesagen, nen også ti1 udvik-
ling af den enkelte safiTb kanneratskabet I
foreningen. Her er det ikke uden betyd-
ning, at nedlsnrerne og bestyrrelsen nødes
eller taler sannen af og til.

I den nænæste fremtid vil der rj.ære to
gode muligheder for at nødes ti1 fæ1les
bedste. Der trenkes her på nødet den 17.
januar - hvor alle, r.ranset on de ømsker
at nedvirke i eventuelt kcrmende aktivi-
teter eller ej - er velkcnn're. l4Ødet ten-
kes bl.a. brugt til at fastlægtge forskel-
lige projekter til udforskninq af Anltets

fuglebestande. Har du ideer, scrn.du kr:n-
ne tan]<e dig at udføre - enkeltvis eller
i sannrbejde rried andre - har bestyrelse
og nedlarrer her en mulighed for gensi-
digt. at inspirere og støtte hinanden.

Den anden mulighed er generalforsamlin-
gen den 25. februar, scrn indledes ned
en tur fra Sølyst kl. 10,00 rundt on
Brabrand Sø. Hvis du ikke kan konne ti-l
generalforsamlingen, er du sel-wføIgelig
ikke afskåret fra at deltage. Skriv blot
din nening til adressen på Sølyst. Det
er vigtigt for bestl.relsen at kende ned-
lsnrernes slmsp\rrkter i vores arbejde
for et Hre mF.

Svend lvløl1er Jensen
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cENSKAB ÅnHus Åoell DOF-ARHUS AMI }IB{R:

Den 17.8.1988 frensatte Socialistisk
Folkepartis byråds- og niljøgruppe i
Arhus et forslag crn, at iværksætte en
undersøgelse af rruligheden for, at gen-
skabe Arhus Adal nel1em Brabrand Sø i
øst og Skibby i vest, og ned Århus Å
F^+ r; lH-^^ +il -i+ ^^rih^6liao lal-rL?rL urr|€gs uPlfrruLrrYL,v,
nidt i dalbunden.

SFrs hegn:ndelse for at frernsætte for-
slaget er, at ådalen i dag frernstår som
et kedeli+ landbrugsareal ned Århus A
sorn en rere eller rnindre lige kanal.
I4ed det stigende pres på arealerne om-
kring Brabrand SØ og restapreringen af
denne godt igang (se Søravncn 3,/1988
ci^a ?-el rzil Åaf \Ero n^+,rr]id åi

forlærge den grønne kile nrd vest. E:r
genskabelse af en naturlig ådal vil be-
tyde et rigere og ftIere varie.ret plante-
og dyreliv fomden at fuhus A's selv-
rensende effekt forbedres til fordel
for bl.a. Brabrand SØ.

Forslaget blev positiv't nodtaget, og
Arhus Byråd besluttede at neds€ette en
arbejdsgruppe, der skulle undersøge nm-
lighederne for at genskabe ådalen. Ar-
bejdsgruppen blev den teknikkergruppe,
der stod for forprojekteringen af den
nu igangsatte restaurering af Brabrand
Sø.

I DOF kan vi krm stØtte en genskabelse
af en naturlig ådal. Gn end vi ikke
lige forælcg en tilbageføring af Århus
A, så ønskede vi føIgende nåIsætning
for Århus Adal ved revision af regi-
on- og kcnrm:nep1anlægningen i 1985:

- at eksisterende drradnger af de i dag
endnu vandlidende arealer sløjfes, og
våde engpartier genopstår til gavn for
plante- og dgelivet,
- at alle engcrnråders beståen sikres
ved græsning og hØslet,
- at stianlæggene for gående og ryklen-
de færdiggøres, og
- at Århus Ådal ikke udsættes for flere
indgreb, der striGi nod intentionerne
red at sikre cnrådet til naturhistoris-
ke og rekreative fornåI.
I dag er situationen i Århus Ådal den,
at arealerne siden åforlægningen og af-

va:rdingen i 1962 har sat sig (er surt}<et)
en halv neLer. I-andfisldene er nu også
ved at have betalt 1962-proiektet, og
de står overfor valget nrellem at opEive

Iandbrugsdriften (korndyrkningen) eller
investeringen i nye dranj ngsprojekter.
Derfor er tiden netop nu noden til, aL
få cf reqfå'rrerinosnroiekt for Århus
AdaI udarbejdet, og at give åda1en til-
h:aa ril hr+,rr6h

Debatten om at opqive de nnrginale jor-
de, som f.eks. ferske enge I ådalene
olIar e+rrnÅo IiI I:nÅFnrac-

produktion af kornafgrøder blev hjulpet
i Aan riæi^a .af ni n^ rf mrorcLrråcnrn-

duktion til EF-Iagrene og opgivelsen af
statstilskud til draringsprojekter. He-
le narginaljordsdebatten, der en over-
gang så ud til at kunne hjæIpe ned til,
at genskabe en mere fornuftig balance
nellem de intensj-ve produktionsarealer
og naturområderne er ganske eni<e1t Iø-
bet ud i de sandede jorde. Det bliver
forrentlig kun til nogle årernalsbrak-
lægninger, så dy'rkningen på de tidlige-
re ferske og salte enge kan genoptages
ved den rlindste nedgang i overskudslag-
rene I

I b1.a. Aarhuus Stiftstidende Lrar rnan i
efteråret 1988 kunnet se Hedeselskabets
annonce: Invester i draning - det beta-
1er sig. Annoncen fortæller' at der
igen er god ØkonofiLi i at drste' fordi
statstilskuddene til draeninq er gen-
indført l

IOF Arhus AnrE er r-kke blind, o9 tror at
det bljver en nsn opgave, at få gen-
skabt Arhus Ådal. Af hensyn til de na-
turnessige og rekreative nuligheder i
en naturlig ådal, nå DOF ned sin inte-
resse for fuglene og deres lrvsniljø
rzære ned helt i front, når det gode i-
nitiativ skal frennes og den "rlgtige"
beslutning skal tages.

Allan Jar:niche



LrLLE SKALLESLUGER r ÅRHus er"rr

frr gennelgang af lokalraptrnrtens nate-
riale.

Indledning.
Den Lille Skallesluger forekcrmer scrn
en regelnæssig vintergæst i de Danske
farvande. Her opholder den sig prirært i
fjorde og langs besk$tede kyster. I\tor-
nalt observeres det stØrste antal fuqle
når vinteren er på sit højeste i januar-
irBrts. At den Lille Skallesluqer kræver
åbent vand scrn fourageringscrnråde, be-
tyder at forekcrnsten er aflraenqiq af vin-
ta*rtelr[Eraturen.
Tilfrysni-ng af vore lawandede vandcxn-
råder kan nedfØre kraftige koncentrati-
oner af fugle i få isfrie cnråder oq,/el-
Ier et såkaldt kuldetræl< til crnrådei svd
for Dannnrk. Derfor vil antallef aF frrl-
le i vore farvande "tt. ="iiåå-r.'åiri#.Fig. 1 giver et indtryk af sådanne vaii-
ationer i Århus Arra 1979-1987.

I ekstrdnt kolde vintre kan den Lille
Skallesluger fore-kcnne helt ned ti1 det
vestlige lrtiddelhav, irens Darurark udgØr
nordgrænsen af overvintringsqnrådet. Den
Lille Skallesluger registreres kr:n r:re-

gelnessigt i Syd-Norge og Sverige' og
sjældent i store tal. Dette skyldes sik-
kert, at vinterEenperaturerne generelt
er lavere nord ogt øst for Darunark.

l"letode.

Det anvendte materiale udgøres af de ob-
servationer der er blevet indrapporte-
ret til Arhus Arnts Lokalrapport i årene
I979-L98'7.

Ved beregning af de enkelte ndneders an-
tal fugle er anvendt den stØrste obser-
wationsdag for hver en]<elt lokalitet i
den trngræIdende n€ned. De sr:rnnerede nå-
nedstal udgør derefter årets totale an-
tal fugle. Dog er observationer uden må-
nedsangivelse nedtaget i det samlede to-
taltal for de enkelte år. Det skal næv-
nes, at d.e anvendte årstotaler dæ]d<er
vinternånederne oktober-april( juni), oø
altså ikke et nonnalt kalenderår. Ved
beregning af vintertelperaturerne er be-
nl.ttet gennensnittet af novqnber til ap-
rils niddeltenperatr:r,

r98r/82

Tabel 1. Vinter niddeltsq)eratur, beregnet ud fra norrerrber-aprils
gennsnsnitstefiEEratr:r. Total antal fuqle i aflAet, liors-
nr:inde Fjord ogrBrabrand Sø sant antal lokaliteter ud over
disse to, hvor Lille Skallesluger er iagttaget.



Status for Arhus Anrt.

I Århus Anrt findes 6n lokalitet scrn er
af største betydning for den Lil1e Skal-
lesluger, nemlig |iorsninde Fjord. Her er
arten år1igt forekcnnende, og for perio-
den 1979-1987 udgør antallet af fugle i
Norgninde Fjord 365 ex. (ca. 72*) af de
samlede iagrttagelser i Århus AnA, ialt
509 ex. (fig. 3).

Fig. 3. Forekomsten af Li11e Skallesfu-
ger (Merg,us llbellus) i Århus Amt i 1979

-1987. "Andet" rumner samtlige observa-
tioner udenfor Brabrand sø oq Norsminde
Fjord.

Brabrand Sø er en anden lokalitet hvor
arten ja/ntigt. observeres. Der forelig-
ger iagttagelser af Lille Skallesluger
i 6 ud af de 9 betnndlede år. Antalsræs-
sigt er lokaliteten dog ret svag, idet
kun 23 ex. (4,5*) er iagttaget i årene
19-19-1987, svarende lll 2,5 ex. pr. år.
tld over disse to lokaliteter er den LiI-
Ie Skallesluger set trn en lang række
an&e lokaliteter. Især findes iagtta-
gelser fra åfirtets kyster, hvor Grenå
Havn og Studstrupværket er de nESt nEr-
kante lokaliteter, fien også søerne i
det rddtjyske og på Djurstand er repræ-
senteret.
Det er især siden 1984, at observatio-
nerne fra disse andre Iokaliteter er
indkcfin€t til Lokalrapporten (tabel 1)'
hvilket kan ses på baqgrund af to fak-
torer: For det første en reel stigning i
den ornitologiske aktivitet (flere felt-
ornitologer), scrn har nedførE en bedre
dælcning af amtets nuindre besøgte afkroge.
Og for det andet, at de sidste års kolde
vintre så at sige har tvunget fuglene ud
langs \zsterne og til de åbne rrardløb.

r årene 1979-1987 ;;Jen r,i-Ile Skalle-
sluger iagttaget regelnEssigt fra novern-
ber ti1 april (fig. 2). Fordelingen vi-
ser et rn-inimrm i februar, relatiW ti1
januar og rnarts, hvilket givetvis kan
tolkes sqn et udslag af en træ:kberæege1-
se. F\rglene vil- altså opsamles i vore
farvande gennqn oktober, novønber og de-
cenber og alt aft ngig af tenperaturen i
januar, enten blive her eller delvist
træJcke l.ærgere sydpå.

Materialet fra Århus Amt undersLøtter
dette. C,enerelt ses der få Lille Skalle-
sluger når vintrene er kolde. Man kan
altså sige, at fuglene ben).tter Darunark
scrn transithal i disse isvintre. Detter
er særligt udprægret i vj-ntrene 1978-1979
og 1981-1982.

E:rg- 2. Månedsfordelingen af Lil1e Skal-
lesluger (t"lergus Afbellus) i Århus Amt i
perioden 1979-1987.

l4odsat giver de "varne vintre" et nogen-
lunde ens antal- fugle i januar, februar
og fiarts (tåbel 2). Især den 1r.ne vinter
1980-1981 ned det rekordstore antal fug-
le har givet gode overvj-ntringsrmrlighe-
der i danske farvande. Februar 1981 vi-
ser her et større antal Lille Skalleslu-
ger end både januar og marts.

At nårts nåned antalsræssigt er den bed-
ste nåned nå tilskrives en opsamlings-
effekt i starten af fuglenes forårstræk.
Vi ser altså de fugle der har overvin-
tret her i Iandet sarnen ned fugle der
har overvintret langere sydtrf.

_Jær7



Tabel 2.

ianuar februar marts

Konklusion.

Den Lille Skallesluger -forekcnner årligt
i Århus Amt i vintertElvåret, hvor den
træffes fra decenrber ti1 april. Udenfor
disse måneder ses arten kun sjældent el-
ler uregelnessigrt. F\:glene ses hovedsa-
Iigt langs kysterne og i lawandede fjor-
de og søer.

Antalsnessigit kan den Lille Skalleslugers
forekcrnst korreleres rted vinterte[r[Eratu-
rerne. En sannenligning red tqrperatu.ren
og den Lille Skalleslugers forekcrnst er
dog ikke helt entydig. f neget kolde
vintre kan antallet af fugle variere fra
få til nrange individer alt efter crn fug-
Iene tvinges sydpå, og i hvor udpræget
grrad dette sker. I\4odsat vil- de mildere
vintre give forholdsvis nange fugle, da
fuglene ikke trækker sydpå i så store
tal scrn i kolde vintre-
Antål1et aE fugle vil i disse år afkrange
af ten[Eraturerne i crmåderne nord og
øst for DadTark. Er det koldt i Sydsve-
rige og i- Østersøcrmådet ser vi flere
fugle end hvis disse crnråder hnr et rr-il-
dere vinterkU.rna.

I den belnndlede periode findes desuden
en neget raild vinter, nenlig vinteren
I982-f983. Her er antallet af Li-Ile Skal-
Iesluger slående lavt. Ivlin egen forkla-
ring pa. dette er, at fuglene sinpelthen
ikke har overvintret i Darunark, ren der-
irrpd har lnft gode betilgelser især i
crnråderne øst for os. Jeg går her ud
fra, at vore rnilde tefi[Eraturer afspej-
les af klirmet nord og øst for Danmark,
hvilket for raig at se rå \æe den rESt
naturlige forklaring.
Vi ser altså relativt flest fugle i Dan-
rmrk når vinteren er forholdsvis kold,
nens antallet varierer kraftigere ved
ekstrsrE tsq)eraturer, hwadenten disse
er lave eller høje. Vinterte[peraturen
afspejler sig også i den årlige n6neds-
fordeling. Hvilket scm beskrevet ses ved
februar dneds forekcmst af Lille SkaI-
lesluger.
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Antalsnessig fordeling af Lil1e SkaIIe-
sluger i januar, februar og mrts ndned
i henholdsvis vartrp oq kolde vintre.

Ud over den norrnale forekcnst i vinter-
halvåret foreligger der to observatio-
ner fra juni nåned i henholdsvis 1981 og
1986. Begge observationer drejer sig crn
udfarvede hanner, scxn er set i søer inde
i landetl
Dette er usædvanligt - ren ikke enestå-
ende. Ifølge højst uofficielle kilder
skulle observati-onen fra 198I r,ære 4.
scrmeri-agttagelse i landetl

Fiq. 1. Forekomsten af Lifl-e Skallesl,u-
ger (Mergnrs elbellus) i Århus Amt 1979-
1987. Årstotalerne er beregnet ud fra de
summerede månedstotaler de enkelte år.

Ttt'|æ3gGitr,

/oc tt



Det skal siges, at den retode jeq har
anvendt ved terTperaturberegning ikke
tilgodeser korttidsaendringer. Vinteren
er jo som bekendt ikke lige kold hete
tiden, fien varierer ne]Iem varlere og
koldere perioder. Dette vil sannen ned
den anvendte optællingsretode give den
usikkerhed, at antallet af fugle vil
blive optalt flere gange i de år hvor
nange individer overvintrer hele perio-
den end i år hvor der foregår en større
træJ<bevægelse sydpå.

Af denne grund nå det siges, at de an-
gii,'ne forekcrnster nok snarere skal tol-
kes relativt, da de ikke helt vil svare
til de reel1e ta1 af Lille Skallesluger.
Også begrebet dobbeltregistrering må an-
tages at forekcnne, da den Li1le Skalle-
sluger er en neget nobil fugl, scrn hrtr-
tigt kan bewæge sig fra en lokalitet
til en anden.

Disse usikkerheder har desværre ikke
kur:net undgås ved gennengangen af dette
materiale, da indrapporteringen ti1 Io-
kalrapporten er for spredt og usamren-
hærgende. For at få det reelle tal af
den Lille Skallesluger i Århus Anrt, rå
optællingen ske på en nere koordineret
nåde.

Men selv crn vi ikke er klar over det
præcise antal fugle, er et dog sikkert:
Den Lille Skallesluger p1'nter gevaldigt
i det danske vinterlandskab og mange ser
vel frem til vinterens første sorthvide
fug1e.

Thcrnas Kjær CLrristensen
Universitetsparken ko1. 3,r,er. 133
8000 Arhus C.

tlf. 06 13 17 86

3 timers billedserYice
- sefføtlig...

MIMIfS/A STORE TORV 5 . EOOO ARHUS C
TELEFON 06 I2O4II



ANMELDELSER

IT,AGERMUS.

Hæftet er skrevet af mrser.nnsinspektØr
Birger Jensen og udgivet af Naturhisto-
risk Muser:rn, Arhus.
Pris 29,00 kr.

Natur og l"luseum er endnu engang frernl<crn-
nEt nEd et spaendende hæftef der denne
gang crnhnndler flagernn:s, scrn jo ofte
forbindes ned en de1 mystik 09 uhygge.
Fine tegninger sant billeder og en nEget
oplysende tekst kcrfirer dog d:isse fordcrn-
ne ti1 livs, og får sanrtidig præsenteret
flagermusene, i både Danrmrk og den øv-
rige verden, ned den værdighed de for-
tjener.
Ser man $ flagermus generelt, så findes
der ca. 1000 arter fordelt over hele
verden. De er de eneste fl)zvende patte-
dyr, red vingefang på op ti1 150 øn. og
en vægt svingende fra 1000 gram og ned
til et par gram, såldes findes en art i
Ttniland, der er så 1i11e, at den nå
rqrtes scrn verdens nindste pattedyr.
Flagerm.rsenes føde består for største-
delen af arternes vedkcnnende af insek-
ter. fin række arter lever dog af frugter
eller nektar og pollen, og bliver så-
Iedes en vigtig kilde ti1 frøspredning
og bestøvning. De sidste af arterne
tager større levende b)rtte så scrn fisk,
frøer, firtr-n, fugle og nus, fiedens et
par stykker ernærer sig scrn blodsugere.

I Darunark er ca. I/4 af vore landpatte-
dyr flagermrs. Der træffes regelnæsigrt
12 arter med et vingefang svingende fra
2l-35 crn. og en kropslangde på 4-7 cm.

Scrn de fleste sikkert ved sover flager-
mlsene vintersør,ryr i ca. 7/2 ar. I denne
periode er deres legøsfunktioner stærkt
nedsatte, såIedes er der kun 25 hjerte-
slag pr. rninut mod over 1000 i aktiv
flugt. I april,/rnaj starter så udflyv-
ningen fra vinterkolonierne, scxn kan ha-
ve \æret hule træer, bygninger, kirker
eller kalkgrubber m.m. 09 igennem hele
scxnrerlralvåret vj-I flagermusene en 6-10
tilrer pr. dag, afLrærgig af årstiden,
sqe fødLe fra kort efter solnedgang til
solopgang.

l{år vi r:nderE.iden hører flagernms, er
det deres *kvidrende og pibende" kcnmu-
nikationslyde scrn er hørbare for det
nenneskelige Øre, fl€dens de højfrekvente
orienteringslyde son aktive flagernars
konstant franbringer, ikke kan høres.
Det er jo nok nest i de lune sc[firernæt-
ter vi alle har truffet flagermusene'
nåske ned en e1ler anden følelse af både
uhygge og slwrding for denne llmhurtige
flyver der kcnner os så na, og som vi-
alligevel ved så lidt crn. I"len nu er
chancen her altså for at få nere at vide'
da forstand mange gange fortrsger uhygf-

Alt ialt et absolut adcefalelsesværdigrt
hæfte scm både bidrager ti1 oplysning
af generel karakter, sanrt ved en neget
gmndig og videnskabelig gennengang af
de danske arter.

Flemrlinq Lundberg

"MrNBaNrFonsrÅnMIG"

il. nTDELsBANKHFR



FRA FELTEN

Fra Felten har denne gang nredtaget {e
mest interessanEe iagttagelser fra Århus
ant for månederne august, septoriber og
oktober.
Jeg vi1 gerne starte rned at takke for de
indsendte bidrag, da det er disse som
gi.ver artiklen indhold, og sarnti-dig er
ned t.i-1 at gengive det eksakte billede
af fugleforekornsterne i det midt- og
østiske omåde, på en aktuel og for-
Mbentlig læsevenlig nråde.
Derfor hvis du vi1 være ned til at sætte
foh,rs på fuglelivet i Årfrus amt, så husk
at indsende dine bidrag, ssn hereft.er
vi1 blive brugt safiren ned det øvrige
nrateriale, ti1 belysning af fuglenes
forekqnster Mde arts- og antalsressigt.

l@!:
Sensqmer og efterårsperioden er nok
årstiden rcd det rEst skiftende vejr.
Den ene uge kan det væe biderde koldt
ned kufing fra vest, for den reste at
s1å over i rrI.ildt og solrigt vejr, og så-
ledes har he11er i-kke dette år vaet
nogen urdtagelse.
August rnåred havde ikke rneget varnE at
bde pa. Solen blev afløst af hyppige
byger, og vinden korn for en stor de1 af
tiden fra vestlige retninger. Hen i sep-
tember korn den første kraftige vesten-
storm, og straks gav det sig udslag ved
øget antal storrnfugleiagttagelser ved
Vestkysten. Igen sidst i. septønber og
først i oktober b1æste det kraftigt fra
sydvest. lbn en hurtig vinddrejning ti1
øst i perloden olrkring skolernes efter-
årsferie, gav en uventet oplevelse for
orni-tologerne ved de østvendte lcyster,
for de hav- og stormfugle der var blevet
bl.æt i.nd i Kattegat ved de føromtalte
vestenstonp, bLæste nu ikke ti1 Sjæ,11and
og Sverige, nren derimod i stort onfang
til den jyske østkyst. 0g det gav mange
fine observationer I

lsnrpr, stormfugle og ader :

Traditionen tro er efteråret et fint
tidspunkt for lornrer, og Forres har top-
pet med Snå1on sp. zlLO 55 + 19/10 114.
18/10 var det storlcxrner det gjaldt, så-
ledes Islcrn 1 N og ltuidr$bet Ldn 2 N,
sidstrEevnte endda over 1and, og endelig
en sjælden indlandsi-agtt. af Rødstrubet
I-olr- I 23ll0 fra Brabrard Sø.
Der foreligger 3 iagttagelser af l'{a11e-
muk: 19/10 1 N Forres, 2OIIO I + 2LllO 7
set fra fægen ti1 Antrolt, og en noget
utraditionel gæst i Amtet, nenlig Storm-
svalen, er ligeledes set tre steder:
u1t/9 1 lbesgård Strard sanE 19/10 1 kl.
8.40 Sletterhage og I kl. 8.55 Forres,
(begge Store Stormsvaler), og endelig er
Sulen set ved Forres 18/9 5 trk., Kysing
I'hs 2019 5, ZOIIO 5 Sletterhage og ZllLO
2 fra fægen ti1 Anholt.
Både }tuid- og Sort Stork er set i perio-
den. Førstrævnte 30/8 hvog 3 ex. gik til
overnatning på bygring i Århus C, og
sidstrevnte 1418 1 Dråby Strand samt
2518 1 Forstbotanisk ltrave.
Eneste obs. af Sangsvane er fta 24lLO,
hvor 26 fløj over A1rø Poller, og så er
der 3/10 set 170 rasEende Grågæs ved
Skanderborg Sø. Af øvrige gåseiagtt. bør
også rennes l(nortegås l7 llo Il7 + 18/10
15 + 19/10 42 aLIe Forres, I9llO 20
Sletterhage og 24/LO 95 lJrø Po11er sarnt
Bramgås lllL9 L28 Kysing }bs, 16/10 55
Kysing Fjord ogL9|LO 20 Sletterhage.
Af specielle "havandefugle" obs. fra
Forrres kan revnes liavlit I9ILO 6, Fløjls-
arxt 19/10 286 samt Ederfugl 19/10 9390.



Rovfugle, vadere og måger :

1 juv Havørn er L7-1.8/9 set ved Hasres,
rm Ebeltoft, og af Kæhøge kan ræerrnes
Røt}aøg Il9 3 Hollandsbjerg Hokre, 2919 2
Brabrand fu og 2/10 1 l.tørke l(ffi, samt
81å [.øhøg 4 i efterårsferien ved Slet-
terbage, 4 pa Anholt og 16110 t han
Kolindsr:nd.
D.rctøg 2218 1 juv + 1 ad Sødring Holm.
Fiskeørn 19/B 1 v Sølyst og 2I-22/lO 1
juv lbstbjer3 , M falke kan rærmes
Vanirefalk 16/10 I Kolindsr:nd og 22llO \
hnn SletLerhage. Ill9 blev 1 juv læke-
falk set æde en landsvale ved Brabrand
Sø og sarnested sås en Draergfalk 29/9,
lige som den også blev set 30/9 ved Stjm
samt 3-5 ex oå Anholt i efterårsferien.

En enkelt hønsefugl har også sneget sig
ind fra felten, nenlig'Jagtel 29/8 L
Kastbjerg, og så ti1 vadefugleobsene.
Der har selvfølge1ig været rnnge vade-
fugle i amtet i efteråret, men af plads-
nessige hensyn bringes her kun de sEørste
seneste og sjældneste obs m.rn.:
Strandhjejle l3ll0 260 Bønnerup Strand'
Hjejle 11/10 485 Kysing Fjord og 24110
3000 Alrø Po11er. 22lB var der hele 13
Stenvendere ved Sødrj.ng Holm og den i
amtet måske seneste lfudderklire befaldt
sig den 11/10 ved Kysi-ng Fjord. Islandsk
Ryle er set 2218 80 Sødring Holm og

sidste vader bliver for denne omgang

Sandløber 17 ll} L4 N Fornæs og 18/10 35
(femtitre !) rst funnerup Strand. Disse
to obs er i øvrigt nEd ti1 at give en ny
efterårsrekord for Sandløber i antet
(1981 i a1r 48).
og så til mågefuglene.
Her har der virkelig vaet "guf" at hen-
te for de aktive ornitologer på havobs,
så1edes Aln. Kjove: 14/8 2 BønneruP
Strand, hvoraf den ene "foura!.erede på e;:'

Skarv", sant fra Forræs i3l9 1, 18/10 1

og L9/LO 2. hn !4/B blev der også set
I4ellemkjove ved Bønnenrp Strand hvor 1

ad trk Ø, og så er den sjæ1dne Lil1e
Kjove set ved Kysing ttes 1/10, og 2ll0
var 1 ad helt j-nde i KYsing Flord og
fouragere.
Fire nråge::, -'ter er også værd at medtage,
og to ai dem er endda meget siældne.,
Den første er Sorthovedet Måge, son dog
vist nok er på vej ti1 at blive nele 9g
rnere alnindelig i Daffrark, men 14/B sås
1 1K ved Gjerri.ld Nordstrand' og den
anden af de siældne måger er Sabinemåge
19/10 1 juv Slett.erhage' Øvrige er Dvøg-
rcge 2618 2 juv Brabrand Sø' 19/10 1 ad
Forrns og21/10 1 juv Sletterhage' samt
Ride 1-9110 95 trk Forræs.
Af terner kan nævnes den sjæ1dne Rovterne
13/8 I ad N Forres, en meget sen Hav-/
Fiordterne 2IIIO ved Sletterhage sarnt

Sihtterne 14lB 300 rst Bønnenrp Strand,
og en sen 19/10 ved Forræs'



Alkefugle og øvrige arter :

Der har rreet godt gang i alkefugleuræk-
ket ved Forræs i efteråret, og den 19/10
blev følgende ta1 og arter indprintet i
notesbogen: Alk/Iornvie 880, A1k 1430,
Iomvie 70 (dagen før 295), Søkonge 2 og
Tejst 3. 21110 sås 2 Tejster fra færgen
ti1 Anholt, og I8/9 + 2/10 er der set
henholdsvis 2 og 1 Lunde ved Pornæs.
0g så til de resterende arter.
16/10 var der hele 5530 trk Ringduer på
Helgeres. l'losehornugle er der set 10 af
på Antrolt i efterårsferien, Isfugl er
set 13/9 1 Ravnsø, 13/10 1 Kollens Møl1e
og 11/10 I Brabrand Sø. Herudover kan
der af spørdende ting nævnes Sortspætte
5/9 1 Houlbjerg Skov, Itursejler 3/9 340
trk Gjerrild Nordstrand, og så er der
igen startet en invasion af Nøddekrige:
L2-I3/9 1 iløjbjerg, 2Ol9 2 Kysing lks og
I5/IO LZ + L6llO 5 Ti:nø. Så hold øje ned
dem, da det tegner til ilvasionsår for
de nordlige arter.
Vinterens første Vandstær er måske 15/10
1 Tunø og derefter i efterårsferien 2
Antrolc. 11/10 var der hele 17 Skægmejser
ved Brabrand Sø og 13/10 2000 Sjaggere
ved Mslev, sant 2Ol10 3 Ringdrosler
Sletterhage.
Så er vi ved at være nået frem til små-
fuglene, og også her rnå vi have fat i
notesbogen fra Forres, denne gang fra
den 4/9 : Bynkefugl 40, Blåha1s 1,, I-øv-
sanger 2600, Grå Fluesnapper 5, Broget-
40 og Li11e Fluesnapper 1.
Vinterens første 4 Silkehaler er fra ult
okt. Anholt, nen i skrivende stund er
der utroligt mange i Århr:s området (og
formodentlig også andre sEeder), nen dem
tager vi nred i næste nurmer,

.: -.- ,,

fst?o;;;;ri

:i1,

Sidste arter i denne ongang bliver :

Stor Tornskade l5-22/IO 4 SleLterhage,
17 ll} I Forres og u1t/10 4 Anholt,
Kærnebidder 20110 10 Søften, Bjergirisk
u1t/10 225 Anholt og 2OllO 300 Sletter-
hage, Stillits 2llT0 28 Sletterhage og
samnesled var der 15/10 Stor Korsnæb !

og 22llo Snespurv sarnt ligeledes Sne-
spurv 23110 1 Brabrand Sø.
DeE var a1t fra denne omgang, men

HUSK !

- aL indsende e11er induelefonere dine
bidrag ti1 :

Flernring h:ndberg
Saralyst Alle 67. 3. tv
8270 IIøjbjerg
rlt.06276226

lfoste periode vi1 dad<ke november, decem-
ber og jarn:ar, og skal indsendes senest
ult. ianuar 1989.

.r/r.r2
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"FUGLE r ÅRHUS AMT', (rorelRepponrsN)

FUGLE T ARHUS AMT 1988

I(ære ornitol-og i Århus Amtl

Så er det atter ved at være tiden, hvor
du skal til at indsende dine fuglei-agt-
tagelser fra det forl/bne år til lokal-
rapporten "Fugle j" Århus amt',.
HVORDAN:
!I-IæF selvføLgelig, at du vi1 indsen-
de så mange iagttagelser som muligt. For
at gøre materialet så overskueligt som
mul,igt, og for at lette vores arbejde,
beder vi om, at du indsender dine iagt-
tagelser på vores skemaer.
Skemaerne, der bringes på næste side, er
til- at kopiere efter, skemaet har A5-
format, hvilket er det hal-ve af et A4-
ark. Man kan altså kopiere 2 skemaer ad
gangen og så dele på midten.
Har du ikke mulighed for at kopiere, kan
skemaerne rekvireres gratis ved henven-
deLse til rapportgruppen, ligesom de vi1
ære fremlagt på Sø1yst ved mØderne d6r.
Du kan selvfølge1ig også lave skemaet
selv, blot skaf det have As-størrefse,
og der må kun noteres 6n art pr skema.
HUSK navn og adresse på hvert skema.

:E€F;go
HVILKE ARTER:

Vffiætaqer-med g1æde a}le de observa-
tioner, som du orker at nedskrive, også
af de almindelige arter. Synes du , det
er uoverkommetigt, så er vi især inte-
resserede i yngteobs. og ynglefugletæl-
linger, første og sidste obs. af vore
trækfugle (gerne de 3 første/sidste
obs. ), observationer-af rastende oo
trækkende fugle, invasionsarter, siørre
flokke, og i det hele taget a1t. hvad
der er l-idt ud over det normale.

\.\*'W\
w\,

HVORNAR r

S-kemaerne j-ndsendes ti1 gruppen senest
20. januar 1989.

C,od arbejdslyst og cod ju1 fra
Rapportgruppen

Henvendelse ti1 gruppen kan ske på for-
eningens adresse efl-er til:

Peter Lange
Jeksenvej 108,
8464 Galten
tff. 06950341

EPTERLYSN]NG:

GAMLE T-,OKALRAPPORTER

ForenilqeiE-a;Eli er uhetdi.gvis blevet
tømt for nogle af de æ1dre lokalrappor-
ter. Ligger du inde med nogle af disse,
som du tænker på at kaste bort, så gør
det ikkel Det er især L,okalrapporterne
For-Trhus Amt 1980 q 1982 vi-mangler,
og de kan sendes til- foreningens adresse
elLer afl-everes ti1 en af rapportgrup-
pens medlemmer. Dlsør udlovesl

På forhånd tak for hjælpen.
Rapportgruppen.
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SORTSPÆI1IEN I JYLLAND

HVORFRA KOMMER DE JYSKE ''TøMMERM]N!D''

Af: Hans Christensen og Bo Ryge Sørensen

?
-Hvordan er "standfuglen" sortspætten så
nået ti1 Midtjylland, hvor den første
jyske ynglepopulation opstod? L.lærmeste
større bestande i- 1979 var i Nordtysk-
land, så Sjælland samt i Sverige og Nor-
ge. l-50-200 km over vand el1er gennem
skvfattige landskaber. Vores hypotese er
dog, at indvandringen sker fra Nordtysk-
1and.
Da sortspætten i 1969 første gang blev
iagttaget i Si-lkeborgskovene, foreLå der
enkelte spredte observationer fra Midt-
og Nordjylland tilbage til midt i 1800-
ta11et. Disse sortspætter kan ikke umid-
delbart sættes i- forbindelse med den ny-
ere indvandring. Ekspa.nsionen i Nord-
tyskland var dengang knapt nået til Ham-
borgområdet; i 1960 ynglede arten f0 km
syd for grænsen tif Danmark. Kun knap 90
år forinden var skovplantningen i disse
egne for alvor på@yndt. - T Sønderjyl-
Iand er sortspætten første gang set,
dvs. skudt i 1956.
Sortspætten har etableret sig hurtigt i
Jylland, især i Midtjyl-land. Kerneområ-
det - Søhøjlandet - er blevet udvj-det
nget md nord, men kun lidt mod vest,
syd og øst. I 1987 har vi, sammen med
Henning Pedersen, i Midtjyuand (skove i
Århus, Viborg, Ringkøbing og Vejle amt)
fundet 23 sikre par, mens der i Sønder-
jylland var 3 par og i de nordligste 20-
25 km af Tlskland 4 par. Vi har idag
konstateret sortspætten udbredt meget
tæt på Ribe og Nordjyl-Iands amter, men
her er der endnu ikke dokumenteret vno-
lefund.

terne i

årene for de flrste yng-
Iepar i Midtjylland (1979) oq S@nderjyl-
land (1985), oprettede vi 2 r:nders@eI-

sesområder (se figur I). Sortspættens
forekomst udforskes i ca. 9.500 ha skov
i område I oq godt 30.000 ha skov i om-
råde 2, der såLedes er langt mere skov-
rigt end det sydlige område.
Vores i'igtigste midfer i undersøgefserne
er kikkert, teleskop. kondi og rinqmærk-
ni-ng. I Jylland ringnrærker vi for Zoo:-'-
logisk l,luseum i København, mens HC des-
uden arbejder for Vogel-$rarte Helgofand i
Sydslesvig. Programrnet består i så

AV

En stor de1 af sor



vidt muligt, at ringnærke alle redeunger
samt at farvenærke alfe voksne sortspæt-
ter individuel-t, Selve rinqnærkningerne
benytter vi til- samtidig at optage be-
stemte ynglebiologiske og morfol-ogiske
(især fjerfæIdningsforløb) data. I denne
artikel vil vi dog holde os til ring-
mærkningsmaterial-et .
Man kan ikke affæse/kontroLl-ere nummeret
på en stålring på en levende fugl i fel-
ten, men ved at give de voksne sortspæt-
ter 2, i reglen forskelligtfarvede,
plasticnnge på modsatte ben, kan vi i-
dentificere dem gennem teleskop evt.
kikkert. Disse aflæsninger/kontroller er
et vigtigt led i de videre unders@el-
ser. Så1edes har det f.eks. vist sig (de
voksne ringmærkes kun udenfor yngleti-
den), at næsten alle fuglene i område I
og hal-vdelen af område 2 efterhånden er
farveringrnærkede. FUg]enes færden føIges
i@vrigt ved aflæsninger/kontroll-er året
rundt --

Og nu til tallene.
Pr. I. januar l-988 har vi ringnrærket 249
sortspætter ialt, heraf 184 redeunger og
65 voksne fugle. 102 sortspætter er ble-
vet farvetrerket, heraf var 37 oprinde*
ligt nuerket med stå1ring som redeunger.
Yderligere 5 farvemærkede sortsFEtter
har kendt alder (iflg. fjerfældningssta-
tus på nrænkningstldspunktet). Mindst 25
af de farvernærkede sortspætter levede i
deres 1. kalenderår på mærkningstids-
punktet, altså umiddelbart før det fØr-

ste efterårs og vinters forventede øgede
dødelighed.

Lad os nævne nogle af resultaterne.
Af de rinqrærkede redeunger er der pr.
1. januar 1988 15,8%, der er blevet åf-
Iæst/ kontrolLeret, mens 3,8% er blevet
genmeldt (dvs. trafikdræbte el1er dØd-
fundne). Enkelte individer er både af-
læst/kontrolleret og genmel-dt.
Af de farvemærkede sortspEetter er 70,6%
aflæste,/kontrollerede, mens 3,9% er gen-
meldte (dvs. dØdfundne, dog efter 6n el-
1er ffere af1æsninger/kontroller) .
Det lyder måske af mange resultater, men
der skaf alligevel mærkes i nogte år
endnu, før vi kan udtale os endeligt om,
hvordan den nuværende indvandring i Jyl-
land forløber. Med dette forbehold skal-
vi dog her ]øfte sløret for nogle af de
første spredninger og andre eksempler.

Sønder jy1 land/ Syd,s _lesvig
tf,er har vi konstateret de længste dis-
tancer for Jylland (4-165 km, dog flest
13-51 km), hvilket nok hænger sammen med

den noget større afstand mel1em skovene
her. Spredningsbilledet er noget diffust
- lo retninger er repræsenteret - men :: -

fuglene er overvejende f1øjet i nordlige
retninger. De fleste eksempler på fugle,
der har ftyttet sig, skyldes individer i
ders første kalenderår (efteråret), men

også nogle æIdre alderskategorier som 2.
kalenderår er påvist. Se fiqLlr 2.
Vi vil fremhæve nogle enkelte mere inte-
ressante fugle:
2 nordtyske fugle er fløjet ud af område
l, men kom igen i spgelyset da de havne-
de i område 2. Den første var en 1984-
redeunge, som i- december 1984 blev kon-
trolleret i en skov ved Sil-keborg (165
km), hvor den siden har ynglet succes-
ridf F^raldhidf i ? sæSoner. Den anden
nordtysker blev mærket som voksen fugl i
november 1983 oq var sporløst forsvundet
indtil den i marts 1987 dukkede op i en
midtjysk skov for at yngle.
Fllarc ar l.\i l la.lai nrmFf åf rrnafttole

der er fløjet fra 6n skov til en anden
skov.
En l985-redeunge i område I fløj f3 km

NNV i vinteren 1985/86. I yngfesæsonen
optrådte den som enlig han (der var i
forvejen et etab.Leret par i skoven) men

i rnaj 1986 blev naboterritoriet -5 km

mod SSØ - ledigt (ynglehannen d6r dØde),
hvorefter fuglen i juni flyttede dertil.



Derefter har den ynglet i 1987. Den vis-
te sig, i relation til vores undersøgeI-
se, at få en meget "interessant" kone.
Denne var redeunge fra det første søn-
derjydske kuld (1985). Først dukkede den
op i en sydslesvisk skov i august 1986 (

3l- km mod SSV), men alLerede i september
flØj den yCerligere 14 km VNV, for i a-
pril 1987 igen at dukke op yderligere 8
km mod NNV. Her slog den sig ned som
ynglehun i 1987. Dens udflugt rundt i
Sydslesvig er såJ-edes forelØbig slut. I
kraft af den overvejende sydlige "spred-
ning" udgør dette individ mere end noget
andet "støj" på vores indvandringshypo-
tese, som de fleste andre individer dog
synes at bekræfte.

Mi.dt jyl.Land.
I det følgende gkal nævnes enkelte ek-
sempler på spredni-ngstendenser fra og
tiL det midtjyske søhøjland.
Men først rkaf vi præsenteres for den
ældst kendte jyske sortspætte. nrglen
blev stål- og farveringnrærket i feb.
1983. Da spætten er fanget i redetræet
fra ynglesæsonen l-982, formodes den at
være identisk med det pågældende terri-
tories ynglehan fra samme år.
Spætten er i dag sål-edes mindst 8k ( 7
år) eller ældre. v.h.a. farveringnrærk-
ningen har det været muligt, at føfge
fugl-en igennem 6 yngJ.esæsoner. I løbet
af denne årrække har han dannet par med
3 forskellige hunner, hvoraf den sidst
ankomne er identisk med den første af de
nordtyske sortspæLLehunner, som er duk-
ket op i det midtjyske søhøjland.
Som det er tilfældet i Nordtyskland/Søn-
derjylland, er det prirnært udfløjne un-
ncr dpr ar fldiat- frå redeterritoriet
til andre skovområder.
I område 2 optræder ikke distancer af
samme længde, som er påvist i område I,
hvilket formentlig skal ses i sammenhæng
med områdets kompakte skovstruktur (I,4
-40 km., overvejende afstande fra 2-20
km., dog genmeldinger af 5 enkeltindivi-
der fra 21-40 km.) (riqur 3).

I det følgende skg_l-_S:nkelte af de mere
interessante nævnes.

--En 

f9$:Igggglgg mærket på et skovdi-
strikt i den sydlige del af Viborg amt,
blev i marts 1987 kontrol-leret og farve-
ringmærket i en skovområde i Århus amts
sydvestlige del, 32 k8j_lqqy for fØdeste-

Frg. 2. Skematisk diagram fra område f.
Det viser 17 aflæsninger/kontroller samt
1 genmelding. For 10 givne verdenshjpr-
ner viser pifenes 1ængde gennemsnitsve-
ion i km Tr]Iaf rricar rh+rl 

^-+- ^qJu,, r ^"ri orrLor uoLa Pd
retnlngen.

det. Det vides rned sikkerhed, at spætten
ikke har ynglet indenfor fangstlokalite-
tens afgrænsning. Det må formodes, at
FIldl en qircifår nln.lf i qaon aFf 61 6+

ledigt territorie.
Eksempel- 2 viser en fugl nuerket som re-
deunge 1983 i en skov syd for Silkeborq.
Spætten er fra fødestedet fløjet den
stik modsatte retnj-ng end den forannævn-
te, idet den er fløjet 2l km mcd NNø til
et skovområde netiggenael den stAlige
del af Viborg amt. Her etablerede den



sig i et l-edigt territorie og dannede
par. Parret ynglede første gang med suc-
ces i 1985 og var dermed det første do-
kumenterede sortspættelmglepår i viborg
amt.
Det 3. eksempel, som skal omtales, gæ1-
der en f986-redeunge nrærket på Silkeborg
Statsskovdistrikt. Spætten blev i dec.
1987 kontrolleret og farveringrnærket på
et skovdistrikt i den nordlige de1 af
Vejle amt. spætten blev kontrolleret in-
denfor et al-lerede besat territorie. Den
pågældende territorieejer han havde på
daværende tidsprnkt endnu ikke opdaget
den nyankomne, hvilket fortnentli.g skyld-
tes dennes meget diskrete optræden, idet
spætten kom til overnatningstræet ca.20-
30 min.
efter solnedgang, mod "normalt" fra L

time før til omkring solnedgang.
Afslutningsvis skal nævnes en 1984-rede-
llryg, som fra redelokaliteten ftøj .39_km
VSV til en plantage syd for Hernirq. Her
blev den registreret ynglende i maj 1987
Parret er såfedes det 1. dokumenterede
ynglefund af arten i. Ringkøbing amt.
Fuglen blev i. dec. 1987 fanget og farve-
rirqrnærket,

20 KM

Fig. 3. skematisk diagrran fra område 2.
Det viser 15 af1æsninger/kontroller og 2
genmeldinger (over 5 krn) af i alt 15
sortspætter, idet 2 individer in@år
hver 2 gange.
For 10 givne verdenshjørner viser pilens
længde den 1ængste afstand for retningen
Tal1et udfor pilen viser antal data på
retnirgen. Yderligere 23 sortspætter er
aflæst 0-5 kn fra redestedet. Disse ind-
går ikke i det viste diagrarn.

Frem for a1t er vores materiale præget
af voksne, territoriefaste sortspætter.
I den seneste ynglesæson registrerede
vi 83 individer i- territorierne: 60
indgik i yngleparrene, resten var enlige
(blandt sidstnævnte 13 ikke-aflæste, af
de ynglende fugle blev a1le aflast).
Af de 83 individer i yngletiden 1987 var
39 farvenrærkede, I mærket med ståIring.
23 unrærkede sarnt 13 ikke aflæste. Den
procentvise udvikling af disse 4 nerk-
ningskategorier gennem de nu 6 sæsoner,
vi har undersØt, er vist i et blokdia-
gram, fignrr 4. Andelen af farvemærkede
fugle er forel-øbj-g toppet i 1985 rned 65
%, men fra en undersøgt yngl-etidsbestand
pa 51 i 1985 kom vi i 1987 op På 83, oq
andelen farvenrærkede fugle faldt tfi' 47.
- jo større antal fug1e, jo sværere er
det at fø1ge med som ringnærker. Stå1-
rirglnærkede fugle @yndte at optræde i
lmgleparrene i 1985; deres andel- er fo-
reløbigt vokset ti1 10% i 1987.

Overvåger skovmiLjØer.
Dette projekt er godt på vej ti1 at gj.ve
ornitologien fØling med, hvordan en arts
etablering og indvandring i. et stort om-
råde som den jyske halvø kan forl-øbe.
Men santidig giver det en masse ny viden
on bl.a. artens adfærd. Da arten desr:den
er bygrnester af lidt fJ.ere hu1ler, end
den selv forbruger, er hulduer, stære,
flagerrm:s, bier og flere andre følgear-
ter for de jyske sortspætter - disse ny-
der selv godt af tømermandens frem-
march. Dette er noget vi dokr:menterer
for især hulduens vedkonrnende.
Sdn det frengår, omfatter undersøgelses-
områderne ikke hel-e Jylland. Derfor er
vi meget interesserede i henvendelser.
især fra de områder vi ikke selv over-

.4.
N



kommer at dække, se tigur 1. Det fønner
sig at være feftaktiv i apriI, så mens
du 1æser dette, er det sikkert ikke for
sent. Det fønner sig også at være i be-
siddelse af en vis tålmodighed, hvis i-
agttagelserne skaf kunne indgå i hele
Jyllandsbilledet. Indsatsen bliver kvit-
teret med gode naturoplevelser. Skoven er
jo dejfig om foråret - gode sortspætte-
skove indikerer oftest et rigt og varie-
ret skovmiljø, hvad der også smitter af
på det øvrige fuglefiv.

Forfatterne kan kontaktes på tIf. 06 81
25 73 (Silkeborg) og 04 72 54'79 (Tønder)

(I artiklen er anvendt ordene afl-æsning,
kontrol og genmelding som i Zoologisk mu-
seums "Hånd@ for rinqrærkere", s. 15).

Fig, 4. l4ærkningsandelen af sortspætter
i yngletiden i de 2 jyske unders@elses-
områder L982-87. Kun sikre par og enlige
fugle indgår. F\rldt udfyldt fel-t = %

farvemærkede fugle, ]odret skraveret : %

stålringmærkede fugle, skråt skraveret =
% unærkede fugle, blankt = / ikke-aflæs-
te sortspætter. ÅrstalLene står over
søjlerne. N = anta.I fugle pr. år.

Sønder jyl l-and/Sydslesvig

Midtjylland

1979

?

t

82

3

3

84

3

1t

8'7

7

23

80 81 83

4

4

85 86

t^

15 2r

Tabel- l-. Etablerj-ng. Tallene angiver sikre ynglepar i perioden 1979-1987.



FLERE LOKALGRUPPER - FLERE AKTIVE, JA TAK!

FLERE TOKALGRUPPER - FLERE AKIIVE,
JA TAK!

Som stærkt engageret i l-okalafdelingens
arbejde i mere end Io år vil jeg gerne
føfge det oplæg op, som Wi1ly Kyhnau fra
Gjern bragte i Søravnen 3/1988.
For det første er Willy Kyhnaus indlæg
et dejli-gt friskt pust, der giver nogle
synspunkter omkring foreningens arbejde
og aktiviteter. Disse indlæg kan der
bruges mange flere af, og de vil kunne
glve grundlag for en god diskussion på
vinterens generalforsamling i februar om
hvad medlemmerne ønsker, der skal- priori-
teres højest i foreningsarbejdet og den
til-hØrende med]emsservice.
Da DOF i 1980 skabte bladet FUGLE, var
det bl.a. med det formåI at gøre forenin-
gen mere populær/ folkelig, og man for-
ventede en kraftig medlemst.ilgang. Denne
udeblev, og vi må nok se i øjnene, at vo-
rec frraloinfc al lar 

^nF^ttae
som meget specialiseret, bl.a. gennem
foreningsnavnet Dansk Ornj-tologj-sk Eor-
ening. Et navn som Dånmarks Naturfred-
ningsforening griber mange flere menne-
sker, der her kan støtte en beskyttelse
af den danske natur og det danske miljø.
Med DOt-'s store viden om fuglene og de-
res livsmiljøer er vi ganske enkelt den
forening, der i forhold til medlemsska-
ren, yder mest for at sikre Danmarks
"nefrrr ffi mi I irrrr \/i forbindes i befolk-
ningen kun med Fuglenes Dag, hvor vi med
kikkert på maven render rundt og ser på
og IyLLer til Fuglene og deres sang. Kun
få forbinder os også med natur- oq miljp-
beskyttelsesarbejde.

Mange er naturligvis interesserede i fug-
Ie, f.eks. ved foderbrættet eller rede-
kassen i haven, men derfra og til- et med-
femsskab er vejen lang. Det bLiver van-
skeligt at øe medlemstilgangen så vi
bliver flere. En hjæIp kunne og ville
være, hvis vores medl-emmer fortalte hvor-
dan de var blevet "indfanget" e11er kom
med forslag tiL medlemshvervekampagner.
f foråret 1974, da lokalafdelingen endnu

var ung, lagde man en stor aktivitet for
dagen med 6 mØder i Århus, 3 i Silkeborg
og 1 1 Randers. Desuden var der i løbet
af foråret ]okale aftenture ornkring de 3

byer foruden de sædvanlige ekskursloner.
Dengang havde lokalafdelingens bestyrelse
også medlemmer, der kom fra både Randers
og Silkeborg. Gennem en årrække har lo-
kalafdelingen, trods forspg på andet,
næsten udelukkende kun kunnet rekrutere
sine medlemmer fra Århusområdet og det-
tes nærmeste omegn. Dette har naturlig-
vis sat sit præg på arbejdet og aktivi-
teterne, der er blevet centreret omkring
Århus. Det har ikke været en ønsket til-
stand, og flere gange har aktiviteter i
Sil-keborg, Randers og Grenå været på ta-
1e, men priorlteringen af arbejdsopga-
verne har kostet så meget, at der kun
har været kræfter til at gennemføre med-
lems aktiviLeter i effer med udgangs-
punkt fra det etablerede Århusområde.
I 1985 skete der det glædelige, at nogle
mennesker i Randers mente, at der var
behov for, at Randers blev udgangspunkt



for nogle mØder og ture. Faktisk fik
Randersfolkene selv klaret at skaffe mø-
de1okaler, foredragsholdere og ekskur-
sionsledere uden nogen egentlig hjæIp
lokalbestyrelsen i Århus. I dag har Ran-
ders en lille gruppe på 3-5 personer,
med Claus Elkjær som deres kontaktperson
der engang imellem stikker hovederne
sanmen, og får planlagt de m@er og tu-
re, som de mener, der er behov for. Den-
ne opstart og .l-edelse af en lokalgruppe
er langt den bedste, da medlemmerne i
lokalområdet således ikke kan få føIe1-
sen af, at det er noget som bliver truk-
ket, måske halvhjertet og af p1igt, ned
over hovedet på dem fra Århus. De kan
selv væIge form og omfang af aktivite-
terne, men er naturligvis velkomne ti1
at hente ideer og tj-ps til møder og ture
hos lokalbestyrelsen.
Indenfor en nær fremtid er det næppe r
real-istisk med mere end 3-4 lokalgrupper
foruden aktiviteterne i Århusområdet.
Placeringne af lokalgrupperne måtte så
blive Randers (eksisterer), Silkeborg,
Grenå og nn:ligvis Odder.

Jeg forstår godt, at man ikke er særlig
oplagt til- en køretur i bil på 70 km
tur/retur til et møde på Søfyst. Endnu
mindre hvis transporten skulle foregå
med et offentl-igt transportmiddel. Vi
har dog nogle, såvel foreningsaktive som
del-tagere i mØder, der gerne kører fra
30-120 km tur/retur for at deltage i en
e11er anden aktivitet. I det sldste år
har der været mellem 10-20 personer.
som har deltaget i fra 6t enkelt møde
til 1-2 månedlige besøg på Sølyst i for-
bindelse med forenirxJsarbejde. Det vi-
ser, at der er en vis interesse for ak-
tiviteter, og naturligvis gerne tæt på
sit eget bopæIsområde.
En gang orn året synes jeg nok man burde
se bort fra en lang og træl-s transport-

vej. Det er når vi holder vores general-
forsamling. r f988 holdt vi den på en
Iørdag eftermiddag (13-17), og det vil
vi gøre igen i 1989. Valget af en l-ørdag
er blandt andet, at lokal-bestyrelsen
tror på, at flere medLemmer med en lang
transportvej vil-Ie finde det attraktivt
at de]-tage om eftermiddagen fremfor en
mørk vinteraften i februar.
En anden og mere amtsdækkerde forenlngs-
poU-tik kræver mere end 6t enkel-t ind-
J.æ9, så jeq vi1 opfordre mange flere af
medl-emmerne til at føIge Willy Kyhnaus
eksempel med indlæg i Søravnen og for-
håbentlig senere fremmØde på generalfor-
samfingen i februar 1989.

Al1an Janniche



TURREFERATER

SøDRINGHOLM/SøDRINGKTR 21. AUGUST ]-988.

Vores år1ige Sødringholmtur i august
plejer at være ve]lykket og denne tur
var da heller ingen undtagelse.
Vi startede fra kulturhuset i Randers kl.
6.00 med Allan Janniche som leder og en
"brændmajor" som stifinder. "Brændmajo-
ren'r var nu noget kfatøjet, da han rnødte
op efter 24 timers brændslugrning, så det
kneb lidt rned at finde den bager, der
skulle levere vores morgenbasser. Men ef-
ter flere omveje lykkedes det at få pro-
vlanteret og al-Ie 12 fugl-ekj.ggere kunne
begynde fuglekigningen.
Vi startede ved Sødringholm og lagde
hårdt r:d med alm. kjove, 2 stk., a1m.
hjejle 6000-7000, strandhjejle 5, sten-
vender 6. krumnæbbet ry1e 1, islandsk ry-
1e 4, pj.beand 6 m.m.
Efter en l-ill-e pause fortsatte vi- ved
Sødringkær. Her gik vi en tur langs
stranden op mod Overgårds jord. Her så vi
krunnæibbet ryle 14, isLandsk ryl-e 48,
stenvender 6, alm. ryle 5, strandhjejle
125, a1m. hjejle 250, r@ben 40, svale-
klire l, lille kobbersneppe 4, sortkl-i-re
4, st. regnspove 42, dværgryle I, tem-
mincksryle 4, rørhØ 1, musvåge 8 og en
ung duehøg, som kom strygende forbi på
rneqet tæt hol-d.

Vi vandrede ud på diget ved Overgårds
jord for at fortære vores medbragte mad
og basserne selvfølgefig. Her fra digets
top fik vi en fin oplevelse. Lavt over
kornmarkerne kom en gammel dueh@ stry-
gende med almindelig marchhastighed.
Pludselig kom en lille vådefugl i sigte,
og nu acce.l-l"ererede duehøgen op rned kraf-
tige vingeslag og det blev efter ca. I50
m's forføl,gel-se vadefuglens sidste luft-
sl-ag. Efter denne oplevelse kunne vi spi-
se vores mad og få en 1ille en til ganen.
Og Hannes hjemmebag smagte dejligt.
Efter en mindre regnbyge kunne vi beqynde
tilbagetr:ren indad di-get. Her så vi bl.a.
en rødrygget tornskade I hun. VI fik mere
vand på vej indad og en 1i1le snak med en
jæger, der håvde gravet et vandhuf til
sine l-okkeænder.
Vi s]uttede turen ca. kl. l-5 og kunne nu
konstatere, at vi havde set 50 arter.
På køreturen hjemad var "brændmajoren"
faldet i dyb søvn efter nu 33 timer på
benene, så han så ikke de 2 fl-otte ravne
der stod på marken ved Gjessinggård.
og så til- sidst en tak til All-an fordi
han gider.

Mogens Lykkegård
Randersgruppen.

bank i centrum

Bendix Bonk
Afdeling af Amagerbanken Aktieselskab

Mejlgade 3, 8000 Aarhus C
Tl{. 06 13 22 11



KOLINDSL]ND DNi 16. OKIOBM. 1988.

Fr god snes fuglekikkere fra Randers,
Mariager og Arhus Ir€d l-ars P. Johansson
og Claus Elks scrn ledere, nødtes k1.
9,00 ved Kolind Station. De næste 5-10
ninutter gik rcd at stome bageren. Der-
næst delte vj- os op i 4 biler, da rnan
ikke ønsker alt for rnange biler på vejen,
scrn forØ\,Tigrt er privat.
Efter ca. I00 neters kørse1 tog vi tu-
rens første stop. Her så vi en pur flok
hjejler, scrn vi kon ti1 at se nrange af.
Sanglærkernes og stærenes sang hørte nan
igen og igen. I-angere frerne så vi en
lille flok ringduer, scxn sad i et træ.
Viberne og hjejlerne var godt repftesen-
teret - det var da også dern der var
skyld j-, at vore blikke bl-ev rettet hen
npd et træ, hvorpå en snehvj-d musvåge
sad, nen den blev ikke den eneste vi så,
nen dog den eneste hvide.

Srnåfuglene havde ikke det helt store at
byde på, ren det blev dog til følgende:
Grønirisk, @finke, gulspurv, bIårej-
se, bomlærke og engpiber. Andre arter:

Allike, gråkrage, husskade, skovskade,
fasan og nogle enkelte sjaggere. Tårn-
Ealke så vi også nogle stykker af.
na, nen vi begl'ndte at spise vores fro-
kost, da en ringdue kcrn lige hen over
os skarpt forfulgt af en VANDREFALK.
Den slog da også ned på duen rnindre end
50 neter rræk. l',len duen undslap og vand-
refalken oplav forfølgensen og fløj rræ]<

lige forbi os. Det vil sige i en afstand
af 10-15 Ireter. FIot - nen der var ingen
tvivl for Lars "tilsluttede kcrq)ressoren"
og galede: VANDREFALK: VANDREFAI,K: (da-
gens fugl).
Eri-k Nielsen var den fØrsle, der fik øie
pa en bIå kærhøg (han). Rig-tig flot viå-
te den sig fran, både flyvende og sidden-
de. Jo, rovfuglene viste sig skam rigtigt
frem den daS, og at det lige var i vores
påsyn gjorde det ikke dårligere.
ffi vellykket fugletr:r. liye arter blev
skrevet på listen hos en de1 af turens
deltagere.
Vi ses ti1 foråret.
Berny Kristensen, Randersgruppen.



KOMMENDE TURE

øRNETI]R TIL SKÅNE ]O_12. FEBRUAR 1989.

ltrren går j- lighed med sidste år ti1
Sovdesjon, Vombs Anger, Ellestadssjcjn og
Fyledalen. Der er mulighed for Hav- og
Kongeørn, Rød Gfente, Fjeldvåge, Musvåge
og Sortspætte samt flere gåsearter. Hvi-s
søerne er isfrie. er der chance for for-
skellige ænder og skalleslugere.

T\rren foregår i bus, og vi mødes ved Na-
turhistorisk l4useum fredag kI. 20.30.
Derefter går turen til Helsingborg. TiI
overnatningen på færgen bpr medbringes
sovepose og underlag. Der er dog også
mulighed for køle, der kan kØbes ved om-
bordstigningen.

Lørdag overnatter vi i en hytte ved Sno-
geholmsjon, hvor vi laver varm mad ]ør-
dag aften. @vrig forplejning til llrdag
og søndag skal medbringes, Turen forven-
tes afsl-uttet søndag kl. ca. 23,15.

Tilmelding sker ved at j-ndbetale kr. 350
på giro 5 51 09 6l senest 5. januar. Y-
derligere oplysninger hos l-ederne Jacob
Salvig (06 f6 12 35) elfer Jens Bonde
(06 48 82 75).

TUR - zuGLHfT,B' - TLBFUGL :

PrØv noget n)rt - tag fied DOF på fuqletur.

En af det bedste måder at lære naturen
og fuglene at kende på' ha. altid været
at fØlges ned en der ved noget' f.eks.
en erfaren ornitolog. Derfor kan det o-
verraske, at så Få tager nred På de af
oOF-Arhus arrangerede ture. Er det inte-
ressen virkelig ikke stØrre blandt fied-
lgnrerne.

Nogle vil nåske indvende, at udva)get
er magert, hvilket vel er korrekt, nen
dette skyldes faktisk det ringe frenrrø-
de til de i årets løb afholdte ture (pa.-
nær FIIGLENES DAc-turene).

Men der er stadig stadige (naive?) ned-
lenrner her i foreningen, scm tror det
kan lade sig gøre. Se vanterprogramret
her i bladet. Kig programet igennem, og
tag din kannrerat,/ven/nor/bedstefar rned
ud i naturen - du Eortrlzder det ikke l

Turene er også en oplagt mulighed for
de der ikke Lnr bil - tu-rlederen er sorn
røa] i ctånÅ fil å+ årråndcrc fællec-lvYer r

kørse1.

Har du forslag til nye turnål, så nndta-
ges de ned kyshånd af turudvalget.

I\4øD OP - TAG MED - GOD TUR :

Peter I-ange

,/ø/



KALENDEREN

JANUAR:

Søndag den f.

Søndag den 1"5.

Tirsdag den 17.

FEBRUAR:

Søndag den 5.
Søndag den 5.
Fredag den 10, -
søndag den 12.

Tirsdag den 14.

LPrdag den 25.

MARTS:

Slndag den 5.
Søndag den 5.
Søndag den 12.

Tirsdag den 14.

Mossø - Klostermøl],e, Ry Station kI. 9.05.
lbg afgår fra Arhus 8.35 og Silkeborg 8.48.
Vandstæretur ti1 Pinds Mølfe og Kolskov.
Pinds MøIle kl. l-0.00. Busfinie 59 fra Århus.
Debat- og p1anlægningsmde - Fuglene i Århus Amt,
s/Iyst kl. 19.30.

l4ossø - Kl-osternøIle, Ry Station k]. 9.05.
Norsminde Fjord, Norsminde Kro kl. 9.00.
ørnetur til Skåne, bus fredag kI. 20.30 fra
Naturhistorisk t"luseum, Århus. Tilmefding pr. giro
senest 5. januar.
Sydeuropas fug1e, lysbilledforedrag ved Jan
Drachmann og Jesper Ahlstrøm, SØJ-yst kL. 19.30.
ceneralforsamlinq på SøIyst kI. 13.00. Som optakt
tif mØdet er der kl. f0.00 en tur rundt om Brabrand
SØ med start fra Sølyst.

Mossø - Klostermø1le, Ry Station kl. 9.05.
Norsminde Fjord, Norsminde Kro kl. 9.00.
Veng Sø og Hemstok Skov, P-pl"adsen vd Veng Kloster-
kro kI. 9.00.
cæssene i- Jamesonl-and, crønland, Iysbilledforedrag
ved Lars Witting, Sllyst kI. 19.30.

t- \<



ADRESSER OG KONTAKTPERSONER:

BESTYRELSEN:

Allan Janniche (formand)
Max Miillersgade 5, 2.th.
SOOO Århus c
Tlf,: 06 13 62 76

Svend Møl1er Jensen (næstformand)
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
T1f.: 06 98 65 03

Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 ørsted
Tlf,: 06 4a 82 75

Fleming Lundberg ( sekretær )
Saralystvej 67,3.tv.
8270 Højbjerg
Tlf.: 06 27 62 26

Thonas Kjær Christensen
Koll.3, vær.133
Univers itetsparken
BOOO Århus C

Lars Gabrielsen
vejlegade 9
8OO0 Århus C

Peter Lange
Jeksenvej 1Og
8464 Galten
Tlf.: 06 95 03 41

Jacob Salvig
.T^Tdhr^rr6i ?n t +h

8200 Århus N
T1f.:0616 12 35

\Iadh H^l h6l rrnA

Parqsrd6rr'ai q

8220 Brabrand
T1f.: 06 25 72 56

Artikler, indlæq, tegninger og fotos til
SøRAVNEN sendes til lokalafdelingens a-
dresse. mærket'rSØRAVNEN,'.
Artikler bedes skrevet med Courier tO
med 12 anslag pr. tome og 40 anslag pr.
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