1989-r

.'rF{Å

Dansk Ornitologsk Forening, Å"hus Amt
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1-1989 på gaden.

Det er vores opfattelse, at vi i løbet
af 1988 fardt en god forrn tå bladet. Et
af vores forlilleder har \ræret det hedengangne

"Feltornitologen". Vi overla-'

der til vore læsere at

er

lyldcedes

for os.

bedaf,IrrE, crn

det

Dette ntnmer indeholder netop dsr tilstråte bredde i stoffet - Iiaveornito-

logi for "fritidsornitologen", et polenisk irdlæg.crn Sningeengren fra en yngrre
engageret læser og en special artikel
crn Skarven, skrevet af ekslErten Jens
Gregersen.' Desuden er der aktivitets-

.-

af IHte-

någekolonier og diverse fugleture.

vi nDdtager stadig nrcget gerne såvel
tegininger scrn fotografier (helst sorthvide), idet vores muligheder for en
korrekt gengivelse af specielt sidstnævnte er blevet stærkt forbedret.
så er det blevet forår - vi ønsker
alle vore 1æsere et gdt og spandende
a-r rrEd vores fælles interesse - FI.IGLENE.
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Forsiden på dette og de føIgende nunre

er tegnet af

Egon

Kriiger, uddaruret rekla-

retegmer, og idag direktør i et århusiansk reklanebureau. Kriiger er passio-

neret lystfisker, led øje for alt,

hvad

der sker i hans nærhed nens fiskeriet

står

på.
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SKARVERNE VED FUSSING
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hørte ti1 her. Søravnefandet
ligger klods op af amtsgrænsen mod
syd, så det var nærli.ggende at opkatde
dette lokalblad efter havets og søens
som

Vorsø

I Århus Amt btev skarven ynglefugl i
l-982, på Svanegrunden hvor nogle få par
byggede reder og lagde æ9, uden at der
kom unger. Det var en sensation, da det
var første sted fuglene ynglede et sted,

hvor der slet ikke fandtes træer. Rederne
1å ganske tæt direkte på jorden, bygget
af tang og ting fra flodvrag.
På Svanegrunden forsøgte skarverne at
yngle de fØl-gende år, men først i 1987
kom der unger. en eneste unge blev vist

flyvefærdig. I 1988 byggede 35 par reder
og 20 unger var levedygtige midt i juli.

er jo et hjØrne af Århus
Amt som l-igger lidt af vejen, men elIers
har man nok regnet skarven som en lmgleSvanegrrnden

ravn, Ålekragen. Lige dengang var skar-

ven netop blevet fredet på Vorsø. Man
skØd ikke længere på ungerne, når de var
kfar til at forlade rederne. Kolonien,
som på V9rs6 var kendt for at være kuet
og holdt strengt på 250 ynglepar, var
der rygter om sku1le være gået frem;
steget til o v e r 500 reder. Der var
]-r'i

Å i

car:trnan

er der langt over 3000 par Skarver på
Vorsø og mere end 14.000 par på landsttru

plan.

Og bestanden

stiger'fortsat.

Al-

denne velstand har man også kunnet måle
ved F\.rssing Sø vest for Randers. Man har

også kunnet se det mange andre steder,ja
overalt langs kysten, i Ka1ø Vig, i Stub-

be SØ, Randers FFrd og inde i Skanderborgs6erne incl. Mossø. On det så er i
Brabrand Sø er'Skarven blevet en del af

søbilledet.

I Fussing

omend

SØ

små, aLlerede

i det

mådehol-dne.

dukkede Skarven

op, i det

i 1979. Et par år i forve-

jen havde Flemming Christensen på@ryndt
de systematiske nrærkninger med farveringe
som den dag idag tæIler l-3.000. I 1980
havde John Rasmussen aflæst en af de farvernærkede Skarver i F\rssing Sø, hvor fuglene vaq begyndt at overnatte i træerne
langs sydsiden lige overfor øen Kalvehave. Der var ikke mange, men nok til, at

finde

een med farvering fra Vorsø. 25%
af ungerne fra 1979-80 bar ringe. så det
er klart at chancen for at finde en fuql
med ring, var stor.
De føLgende

styrter sig ned over overnatningspladsen
for at sætte sig til rette under megeil
palaver.Særlig på. stille aftener er dette
sceneri et storslået skue. Man står på

søbredden ved Kalvehave og hører suset af
som vælter sig ned, hvi.rvlende
gæs og kredse elegånt ned over
skovbrynet ud mod søen. Tager nogl-e run-

flokkene,
rundt som

der og lander på den
ter aften.

\&*
trk

år steg antallet af overnat-

tende Skarver ved F\:ssing Sø. I l_983 var
maksj.mun omkring 500 og der var system i
affæsningerne. Sær1i-gt fra Vorsø var der
unger, som s@te hertil efter at de var
blevet udruget på Vors@ og tilbragt 50
dage i reden og 20 dage som flwefærdig.

I slutningen af juli tif inil i

steg antallet så ved F\rssing.

august

1983 var også året, hvor fuglene dukkede
op i. Hald Sø. "cennem de sidste uger har
Hal-d Sø haft besøg af en usædvanlig fug1,

der yderst sjældent ses i det indre af
landet" hed det sig i en avisomtale I7l8

1983. Og videre: ,'For byens mange amatør-

ornitologer er der imidlertj-d rmrlighed
for at iagttage en fugl, som ikke sædvanligvis ses på Viborg-egnen. ',Det skulfe
vise sig. at Skarverne kom igen de føLgende år.

samme

gren aften ef-

$

&--

R

John Rasmlissen og Henning Pedersen har
systematisk fulgt skarverne i l-987 og
1988 med mere end 35 observationsaftener.

Det viser sig, at de samme fugle kommer
hertil- år efter år. De væIger et mønster
for efterårsfouragering, som een gang har
vist sig givtigt. Hos nogle af fuglene er
der af1æsninger på deres videre vej sydpå
senere på efteråret. Der er SkarVer som
har.forladt vorsø 25/7 som benytter F\rs-

sing Sø som overnatningssted gennem august og septernber, som så bfiver set i
Holland (Ijsselmeer) i oktober og i Schh'eitz i november. Her kan de overvintre,
rnen de fleste går videre til Sydfrankrig
og Nord-Italien. Et fåtal tager turen

over Middelhavet tif Afrikas nordkyst ved
Tunis og Algeriet.
Skarverne ved Fussing Sø og iøvrigt også
Hald Sø Tilbringer for langt størstede-

l-ens vedkommende dagen med fiskefangst J
Limfjorden. Der er også nogle, som går
ud i Randers Fjord og videre til Kattegat. Hvor meget de æder i selve søen er
ukendt, men fuglene satser næppe på tøae

steg antallet år for år. I
taftes op til f620. Det var lidt af
et mysteririm, hvor de mange fugle kom
fra. Henning Pedersen satte sig for at
løse denne gåde. ttan havde set flokke
komme ind fra Limfjorden, for at krydse
Tjele Langsø, for at gå videre sydØstover
ti.1 Fussing Sø. Fuglene kommer højt oS
Ved Fussing Sø

l-987

der. Hvad der nok har tiltrukket dem i
første ollqang, er deh realitet at FusSlng Sø er fiskerig og meget ktrarvandet.

forestil-le sj.g, at Skarverne
at yngle ved Fussing
sø. De har prøv t et par gange, men uden
succes. I 1988 fandtes 3 færdigbyggede
reder, som blev forladt. Årsagen skyldes
at der løber en sti under træerne, sdn
næsten dagligt bliver betrådt.
Man kunne

vi1le

kunne l-ide

I

l-984 byggede 120 par skarver reder ved

af Mariager Fjord.
Det var en kofoni, hvortil det var rmlligt at iagttage fuglene meget fint, og
det skulle vise sig, at det var den fl-ok
som holdt til ved Fussing Sø i efteråret
1983. Da Havnø kol-onien var væk året efter på grund af træfældning, blev fuglene spredt i aIIe retninger, mest'til
Havnø på nordsiden

den nordfor ]iggende Tofte Sø. Nogle
vendte tilbage til Vorsø, hvor de var

før.

sammensætningen

af skarver,

som

i dette

efterår har overnattet ved Fussing Sø,
er ikke som de første år, næsten udeluk-

kende Vorsø-fugle. Kolonien ved Tofte Sø
som allerede i 1984 talte et par hundre-

de reder, producerede masser af ungert
som på deres vej sydover tilbragte nogl-e
dage e1ler uger/måneder ved Fussing. Men
ell-ers er de set fra alfe de største kolonier, med absolut overvægt.fra de to

Tofte. I 1985 bl-ev
der set to fra en koloni ved Odra floden
nærmeste, Vorsø og

Hvad der er i-nteressant, er at
der også kommer fugle ind fra de kolonier, som findes på steder, hvor der ikke
er træer, altså på sandrevler som Svanegrunden, Måge@erne og Rønholm i Limfjor-

i Polen.

reden. Llbeboede øer og sandrevfer l-igger

jo ude hvor.fiskene

svørruner.

Hvorvidt Skarverne får fodfæste

der sig fra at forsøge for

mange gange

jordbyggende Skarver blev som
gang konstateret på Svanegrunden. og med jordbyggende menes kol-onier på l-okaliteter, hvor ingen anden
mutighed for redeanlcringelse er tilstede. På Brændegårdsøen begyndte Skarverne
Fænomenet

første

allerede i l-979 at bygge omend ikke direkte på jorden, så da i jordniveau kvaset på de træer, som bl-ev fæIdet. Det
var sikkert startskuddet til det, som

som efterårsgæst ser det ikke ud tif at
udviklingen er ved at vende. I auqust

1988

taltes op ti1

2500.

Det er mægtig fint at iagttage fuglene
fra den gamle F\rssing ø kaldet Kalvehave.
Herfra er der nogle hundrede meter hen

ti1 sydbredden, så man ser hele scenerj-et
helt perfekt. t"ted et godt teleskop kan
man af1æse farveringe. Eventuelle af1æsninger modtages

med glæde hos:

Jens Gregersen

Naturreservatet
Vorsø

Pr Søvind
8700 Horsens
DANMARK

tlf. 05 65 93

gang blev set på Svanegrunden i
1982, oq sotn først rigtigt slog igennem
på Mågeøerne/nordfyn i l-985.Siden da er

første

det gået slag i sl-ag med jordrugning på
Fgholm 1985, Roholm f986. RØnholm f986,

Fjand Ø 1986, Bastholm 1987, Klægtxnken
1987. tldviklingen vil bevæge sig væk fra
træerne. Når man har set på tivet i en

skarvkoloni direkte på jorden, forstår

at dette er den mest hensigtsnEssige
for en skarv at leve på. oenne lj-dt
klodsede fugl bruger meget energi på at
få en rede til at hænge sarnmen L0-20 meter oppe i et træ- Det kan tage en måned.

man,

måde

eå jorden bygges en rede på en dag el1er
to. Hertil kommer at fuglede slipper for
en lang flyvetur mellem fiskepladserne og

i

træerne på sØbredden ved Ftrssing Sø - ikke mindst på grund af menneskelig uro såvel tif fands som ude i søen. Det vilsikkert også passe Statsskowæsenet Hst
at slippe for.fuglene mest muligt. Men

den.
nævnt

som yng-

lefugle ved Fussing sø, skal- naturtigvis
stå hen i det uvisse. Men som situationen
er nu med udbredt kolonisering på ubeboede øer, er det muligt, at fuglene afho]-
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Isrming østerby, Atling
- ca. ; nn.nord for silkeborg, i Gjern kcnrnrne flæJd<erne

Skovby, Nisset og Grauballe

Iigger en hel

rnindre søer, eller
vil.
Da cnrrådet er privatejet vil det resten
altid ræe nøilvencligt at indhente lodsejernes tilladelse for at fsdes i cnrådet. I"len det er fonncdentliqt heller ik-

wandhuller

crn

ræld<e

ruin

ke noget probløn.

så nnnge andre srnåsøer i det danske
Iandskab er grauballe lbser tørvegravernes efterladenskaber, . fornndentligrt. opstået i en af de 2 store verdenskrige,elIer i årene uniddelbart derefter.
Sctn

ligger scrn sna åndetruller for
flora og faurn, en slags oaser i
de vældige korn- og rapssletter, der cnp
giver langt den overvejende del af søertrdoserne

egnens
ne.

Ånnus aur

tig), lådden dueurt, snalbladet duriha:nrrer og knopsiv m.fl.
Scrn tidligere nævnt er fuglelivet noget
helt specielt i disse noser, særligt i
)mgletiden, udenfor yngletiden runnær
lokallteten kun spredte flokke af viær-

linger og finker. xogle kragefugle hol-

der til på de cfirkrinqliggende marker og
så lsrge vandet er isfrit holder en del
Fiskehejre og af og til

til ved nbserne.

en enkelt Isfugl

Det der urLiddelbart skaber størst oprErksonhed er nok de stedlige Hættanagekolonier, i alle de større nrcser (Garr
ilEI, Nørre, Tavlebod og Lyserpse)lmgler
någerne, og red dsn deres såkaldte ty-

piske "følgearter".
l,led dette rtener man arter der følqer efter llættanagekolonier for at bosætte sig
her og nyde godt af rørgdens beslqrttelse. Udtrlzkket cmfatter arter scm: Sorthalset Lappedylker (rødlisteart), Gråstrubet Iap@ykker, troldand, Taffeland, Skeand og Gråand m-fl.. tr4ed undtagelse af Skeanden yngler a1le de nævnte
arter i flpserne ned et varierende antal

- naturligMis.
Desuden

yngler Krikand, Itropsvane, Grav-

ard, LiIIe Lappedykker, Vandrikse,

Pø.*1ø-

ne og Blishøne.
I den cnkringliggende bredvegetation og
krat fi.ndes der best:nde af Nattergal,
Rørsanger, I(ærsanger, Rørspurv, Tornsanger, Gransanger og Gærdesanger, samt rTejser og nogle spurvefugle. I 1988 blev en
cræhoppesanger registreret qmgerde ved
liØrrsrDse, og det kan ikke udelulckes den

lbsernes lave vand og de nunge græshol-

hrr

rhdl6+

re og snråøer, er af helt klar betydninq
for omådets strwrdende fugleliv, ållerå
er darrrrpne cnkranset af en variation af
pil, el og birk, ned enkelte gran og egevoksninger ind i relIen.

de fugtige marker og de få engdrag pisker et par sændeles forårskåde
Viber rundt, nens deh nere beherskede

Undervandsplanter forekcnner, nen

Hirnelen rø&rer vesterude oq rnan sæCter
sig tilrette på rygsæl<stolen i udkanten
åf nnsebevoksningen og funderer lidt o-

specifik identifikation har ikke

nocren

væråt

mrlig, for bredveqetationens vedkcnaen=
de er sagen dog en lidt anden, det er
Iykkedes nig at bestsrre bl.a.: Gifttvde (der scrn nawrct siger er dødelig gif-

Ude på

Dobbeltbekkasin flyrer i rældije buer,
helt op under hirrrelhrælvingen.

dagen der gik og på den der kcnner.
Bawed dør tlæLtørågernes ellers tønrelig
vedvarende kaglen og skrigen langscnrt og

ver

wskeligt ud. fr Vandrikse stcrnnede,
goid<ede og prustede irde fra sa,en og
Gr-æshotpesangerens nEqet tr|)notc(Ie trille
var blandt de karakteristiske i aftenko-

ers beslqrttelseslinier (S 47A). Det er

g1æde1i9t at kunne (for en sjæIden gangs
slqrld) uncllacle beretnirger crn lokalite-

tens trusler og deslignende, rmiddelbart

sikret, i hverL tilfæl-de
for en tid. Denne ståtus ctnskes naturligvis ikke sdret:
Den wanskelige adgang til den egerrtlige
vandflade tnr nok sin store del af s$1den for den fuglerigdcrn scrn lokaliteten
repræsenterer. Jeg står tvivlende fcir,
crn der skal arbejdes på en lettere adsllnes rrDserne

over det lil1e stykke eng steg daq)en
og en Bynkefugl gjorde dagens sidste
fangster fra en pæI ildce langt fra mig.
Et par Ageihøns blev jaget \d< af eri Rær,/,
der latgscmt og nysgerrigt unlersøgte et

IJd

rulwarpetul,,for dog blot at fortsætte
nod nord.

ltrcen danpede scrn aldrig før og ostanndderne kvaltes rreat uhørt brutalitet. Pludselig gled en s\gge lydløst hen over nig,

jeg forblev helt stil1e og en Natugle
fortsatte ud over errgen, drejede ned langs
kanten af bevoksningen og verrlte snart
tilbage til min eng - den overfløj den

ned hovedet tengerrle søgerde ned under
krotr4:en; for snart at s1å vingerne sarnnen og slå ned bag en tue. Det nå have
\,'eet en kikser, i hvert tilfæ1de fortsatte uglen lidt endnu, nEn forsvardt
snart red kurs ncd en nærliggerde gård.

rørkt og nEre vigtigt
- min the var slugpet op, så jeg satte
kursen nnd ryklen, afterikoret va.r næsten
døet ud, kun Nattergalen fortsatte til
nin udelte fryd, af og til lød et forarget någeskrig gennem nørket - der er aIdrig ro i en någel<oloni.
Grauballe l,toser er ikke det niiltjyske
Tryggelev lior eller dansk Canarque - roserne er et godt eksarpel trå hvor storDet \rar nu næsten

artede srnåsøer kan \rære, så hVis du er
tørstende hitjæger, er du gået galt i
kryzen - her findes et bredt specter af
ynglende rnnil- og surpfugle, fien det er

jo

at beware.
er da også crnfattet af Naturfredningslovens S 43 o9 af loverr crn søogså værd

ldoserne

til vandfladerne, uniddelbart er
jeg af clen.nening, at søhøjlardet bar i
så store nørgder af storslået og til-

gang

gangelig naturcrnråder, at nogle nå

skam-

at tiltrøre naturen. Der kunne dog
helt klart gøres rere for crnrådets flora og fauna: Således kunne man, nåske i
forbindel-se ned realisering af det nEget
cmtalte rnrginal jordsprojekt, opkøbe og/
eller braklægge de ret sna jordlodder
rellern de enkelte vandhuller - herefter
kunne nnn drive naturpleje på arealerne
i form af afgr-æsning ned enten kreaturer el-Ier får.
Det ville give cnrådet karakter af et
nes

samenhangende naturonråde IIEd dets na-

turlige fordele for åIt levende.
Denne fantasi ligger dog, desrrærre, ne-.
get langt ude i frqntiden! !
Jeg fi-nder cyklen, fimler ned låsen og
tager et sidste blik ud over cle danpende rncser - en flok råvildt grræsser -fredeligt på den anden side af rrnsen, og
alt ånder fred og ro, o9 j€ nå i alt
poesien konstatere, at jeg kan se frern
til en 5 1<n. lang natlig travetur, d.a
tnit bagdæ]< tilsyneladende er udåndet
sådan helt bogstaveligt - og så Uden
thel ! Katastrofe! I
Patrick

McDonald

D.O.F.

Den

UNDMSØGET.SE

I7/1 afholdt

Svend

Møller Jensen et

mfde, hvor det var meningen

nogle af lokalafdelingens

at

samle

medl-emmer med

henblik på, at lave en efler flere forskellige fugleundersøelser i 1989. Mødet og de aktiviteter,.som det blev muligt at starte, er omtalt andetsteds jbladet. Da jeg selv er interesseret i- at
deltage i arbejdet, og iøvrigt sarnrnen
Jens Overgaard Christensen er koormåge- og terneoptællingerne
i Århus Amt, mener jeg at have et spændender emne at undersøge. Det er at optæ1lå al-1e amtets ttættemåqekolonier i
med

dinator for

() Oversigt overHættemågekolonier

A. Registrerede,

men
Ramten-Dystrup Søer

undersøelserne, tirsdag d. 4/4 kl. 19
på Søl-yst, har jeg udarbejdet en over-

sigt over de tiættemågekolonier, som blev
fundet i 1988. Materialet er indsamlet
af DoF's måge-ternegruppe, og Peter Lange fra rapportgruppen har været behiælpelig med lhttemågekolonier indserxlt til
;

rapporten "Fugle i- Århus Amt 1988". De
sidste oplysninger har givet et vigtigt
suppleme:nt
r r1

til

måge-ternegnrppens egne

i Århus Amt 1988.

par (Al,l-an Janniche)
? " (søren Højager)

med

kerne):

?

Sø

(Jens Kirkeby)

AIø i Jul-sø

BirksØ
B. ltættemågekol-onier
udbyover Sø
Skaføgård Sø
Dejrei øhoved

? " (JensKirkebY)
med I-99 par (litle, sort cirkel):
16 par (All-an Janniche)
10 " (Jørgen Terp Laursen)
5-10 " (Jens S. Pedersen)

Lindholm Hoved, Mossø
A1rø Polder
Flakket, Anholt
Ørkenen på annolt
Kraqemose,

1989

l-989, og samtidig undersøge hvilke andre
fuglearter, der er knyttet tif disse kotonier i- Århus Amt. Som optakt til, et
l-ille indlæg på det næste møde om fugle-

ikke optalte ttættemågekolonier (åben cirkel

Mørke t{ær

tåding

I

AF AIVIIE'IS HÆTIEMAGEKOIONIM.

Samsø

C. tættemågekolonier

54
30

5-10
med 100-999

(.lens Gregersen, Vildtreservatkontoret)
(He1ge Carlsen, Jens S. Pedersen)
(Helge Carfsen, Jens S. Pedersen)
(Jørgen Terp Laursen)

I0. "
par (mellemstor, sort cirkel):

300+par (Af1an Janniche)
Mose
(Jørgen Terp Laursen)
100+ "
Auning
100 " (Patrick McDonald)
Gammelmose. Graubafle
(Patrick McDonald)
Tavtbord Mose, nær Grauballle I00
(Peter Lange, Eigil Thomasen, Jens Kirkeby)
150-200
Elnborg Tange; Mossø
Erik Buchwafd). tckafiteten kunne ikke finl-00
Hedesøen ved Malmhøj Mose
des på kort, men formodes at ligge i Midtjylland.
D. ltættemågekolonier (1000 par (stor, sort cirkel):
3440 par (A1lan Janniche)
Brabrand Sø
(Vildtreservatkontoret)
3000 "
Stavns Ejord, Samsø

BjerregravRingsø ved

Bestandsstørrelse i Århus Amt 1988:
Kategori A, Skønsrnæssigt vurderet på baggrund af tidligere år:
:
Kategori B, kolon.ier med 1-99 par - ialt 8
:
Kategori C, kolonier med I00-9b9 par - iatt 6
Kategori D, kolonj.er med (1000 par - ialt 2
Hættemågebestanden

i Århus Amt 1988 er på ca.

8500-9000

par :

1000-1500 par

I34-I44
850-900
6440

8424-8984 par

i

sa€

v

r-f)€,,)

FUGLEOPTÆLLINGER

I

ÅRHUS A!M.

På mødet d. l7/I på Søfyst meldte 6 af
de tilstedeværende sig, som interesserede i en ell-er anden form for registre-

ring af amtets fugle. Der blev aftal-t
nyt rnøde på Sø1yst d. 4/4 kl. 19.00,
hvor endelige projekter fastlægges. Det
skal understreges, at mødet stadig er åbent for nye deltagere. Dette ikke
mindst fordi 3 af deltagerne på det.første mØde gav udtryk for, at de var interesserede i en regj-strering af nogle.for
hvor de håbede på at
kendskab til de samme

dem kendte områder.

'Y(

kunne sætte kasser op i Skæring Skov,
Forteparken Risskov oE Lisbjerg Skov.
teif Rosendal har siden 1979 fulgt fuglelivet på Ny eqå Enge. Foruden de ovenfor nævnte var Kl-avs Mortensen, Anders
Madsen og E1len Busch interesserede i en
el1er anden form for optæIljng.

Allan Janniche vil på mødet d. 4/4 fremIægge en plan for optæ1ling af amtets
lhttemågekolonier.

Som

koordinator for

måge- og teineoptæIlingerne

i Århus Amt,

har Alfan udarbejdet en liste over

2L

tbttemågekolonier fra 1988. Ud fra denne
liste vil det være rm:1igt, at få en god

dækni-ng

ter.

af amtets

Hættemåger

+ fø]gear-

fra andre med
lokaliteter.
Idet jeg nævner interesseområder i pa-i
rentes efter navnet var det følgende:

For mit eget vedkomrnende mener )eS, føIgende optællinger kunne være relevante:

kalafdelingens bestyrelse modtaget en

Med

høre

Kurt Kellberg (Pinds Møfle), lvan ZinkNielsen (rtøjstrup Skov/Kysing Fjord) og
Brian Frederiksen (fgå). Desuderr har 1o-

detaljeret plan fra teif Rosendal, der
sIår til lyd for oprrettelse af en redekassegruppe på 4-5 personer, som f.eks.

I. optæUinq af Rågekolonier + Bomlærke.
2. OptæIling af Digesvalekolonier + Li1le Præstekrave + Bomlærke. 3. SkovundersøgeLse med udvalgte arter.
venlig hilsen og veI mldt d. 4/4 kI.

19.00.
Svend

Møller Jensen.

FRA FELI5N

Ja, så er jeg her igen,
Der er rm atter gået tre rnåneder, og
derfor er det tid ti1 endnu engang aE
bringe lagttagelserne fra felten, denne
gang fordelt på månederne novernber, december og januar.

På rnrvarende tidspunkt få1er de fleste
ornitologer nok, at det hele ligesom er

gået lidt i stå. I vintermånederne er
en tendens ti1, at fuglene bliver på
{er
de same lokaliteter, udskiftningen viiker relativ 1i11e, og sorn fø1ge åf den
meget nilde vinter, har behovet for at
søge nye fødep1ådser \æet endnu nrindre
end nonnalt.
lhnge af os venter nok rned 1agse1 på de

første forårsbebudere, men hvai, når du
læser detle er nok både Viben og nogle
andre arter konrnet, der er forår i 1uften, og den grå og triste vintertid er
forlangst g1emt. Ivbn husk så, on krm ca.
3 måneder begynder det så srnåt at gå den

anden

vej igen. Og se så at få

kikkerten

srnåfug1e,

rere føde, flere kuld unger ?),

men der kan jo nå at ske neget endnu.
Den_meget li1le nørgde nedbør er iøwigt
også atypisk for årstiden, og hvad

vinden ångår, så kan der vist @pe
sj.ges noget generelt om den, for den er

he11er ikke som den plejer.
lfu da det forgangne års fugleiagttagelser her "trta Felten" er ved aL blive
sanlet sannpn med mange andre gbservationer til rapporEen nF\rgle i Århus amt",

bliver det spørdende at se,

om

året

lorn

helhed har afviget væsentligt fra tidligere år, eller orn vi bare bilder os
det.ind, så det svundne år trods alt
ikke var meget anderledes end de forrige,

a1t taget i betragtrling herunder "gu1dfra felten.

kornene"

pusset

!

I.orlrrer. stomrfusle os æs:

Fra Felten har denne.gang, fonrden at
bnrge de indsendte bidrag, også vcet på

ekskursion i det ti1 lokalrapportgruppen
tilsendte bidragsydermateriale. Jeg har

Året der gik - året der

kom

Vintervejret har uregteligt vtret et af

helt store santaleemær. Det for årstiden neget varme vejr har givet sig udslag i utallige diskussioner on årsagen
hertil. Forureni-ng, nener nange, med deraf følgende "drivhuseffekt". Om dette
alene er'årsagen skal vse usagt, men en
vis betydning for fuglelivet og artsfordelingen skal deL nu nok have. Resultatet. viser sig måske i årets 1øb (f1ere
de

lant lidt spmdende i.agttagelser fra novanber og december, og kan derfor bringe
følgende obs:
I-on sp.: 6/11 10 + l9/1I 13 Forres.
Storlon sp, 5/11 1 Kysing lihs. Rødstrubet
lan: 27 lLL 11 Kysing lbs samt 2911 1
Stubbe Sø. Fugleq var olieskadet, og
prøvede forgæves at rense sig. Nordisk
Lappedykker er set 25+27/1 ved Brabrand
Sø. Br sådan indlarrdsiagttagelse er
meget sjælden i antet, og som vinterfind,
bortset fra kystobs, er fut vist første
gang i dette årti-.
I medens vi er ved de rnere usaeCvanlige
iagttagelser, kan også rnermes 41 l,Ia11e-

rm:kker 2111 Grenå-Varberg, hvoraf de

fleste befandt sig rm Anholt,-en Sodfarvet Skråpe der holdt ti1 i Århusbugten ult.nov/pr.deq., og endelig endnu en
Stor Stormsvale, denne gang 9/11 ved

Forræs.

er set ved

1 samt
er ligeledes set
ved Forres 14111 1 N og 17 l1.l 1 N. kr
enkelt Rørdnnn blev set gående i kanten
af rørskoven pr.dec. ved Brabrand. Sø, og
en flok på 310 l(nopsvaner blev registreSulen

25112

I,

Forræs 1911L

og Topskarv

reE 2\ll2 ved Lerdrup.
Øvrige .er Sangsvane 27 l7L 30 Salten Iångsø, 29112 L49 + 29/l 70 Kolindsurd, ogPibesvarre 26/LL Z. Ø Gjerrild + 29112 2
Kolindsurrd.
Er rd,cke gåsearter er også iagttaget i
perioden. Det drejer sig om Grågås ned

hele to vinter obs. Det ene helt ekstrent ned 75 ex. 2BlI2 Grund Fjord, det
andet 30/1 2 Brabrand Sø. Øvrige: sstgås

L Kysing Fjord, Korr.rr6bet Gås 16+29112 1 Kolindsl:rrrd ogt<arradaeås 2+4112
25 Silkeborg Langsø, sÅt 291L2-7 cy1,-

tTlLl

ling lhs.

Ande-,vade- og alkefuele:

i store ta1 ved Lyslnrp
Strand (Norddjurs): 7111 11.500, åg veå
Forræ L2/LZ 3.800 sarnt en indlandJiagttagelse 29/l 21o,stubbe Sø. Erdrnr to ivpiske vinterfugle er Stor Skallesluger
27/II I78 Salten Langsø + 7/1 500 Siubbe
Sø, og Li11e Skallesluger 7/1 1 Veng Sø
og 7/l lO + 29lI 5 Stubbe Sø (Er den
Bjergand er set

slet ikke registreret

ved Kysi.ng Fjord i
vinterens Løb ?).
Itravørnen har virkelig gjort sig .benmket
i Jylland i jarruar nåned, og der har nok
lrÆet onkrjr€ 6 ex. på sanrne tid. EnesLe
ex, i amtet har råske vuet 1 ad. son er
set ved Stubbe Sø 2B/I2 og 29/1.
Sidste "rovserf' for denne gang bliver
81å Xberhøg IlL 2 + 2911 1 Ko1:ndsund.

Vadefugle:
For andet år i trd< er Rrkeftbekkåsin
set på en eng rnr Søbygård Sø, denne
gang 3Ill2 2, og så er Skovsneppe truffet
9/11 ved Tarskov oe 22/12 ved -Brabrand
Sø. Øntri.ge vadere er Svaleklire Z3llI z
Dørup lw og 4ll2 1 Lyngbygard Å, samt
A1m; Ryle 291L2 12 g11ing lbs.
Dragmåge 10/11 3 ad. Forrnes.

koncentrationer af alkefugle er
registreret ved Djurslarrds kyst, så1edes
A1k/Iornvie L4|LL 54O N + 27.100 S Forres
og alk 19/11 43.000 Forres oe 26111 min.
70.00O (måske endda 90.000) ved Forræs
E:rorme

Gjerrild, hvilket resten er hovedoarten af den reg'j.strerede Nordsøbestanå.
Og endelig Søkonge: t9/L1 2 Esby Strand
og 5lll 2 + 25/12 3 Risskov Strand.
og

Spurvefwle m.m.:

Er Isfugl er set 7/11+9/1 ved Pinds
l&11e, Rarm er set lige ornkring årskiftet med 4 ved Gjerrild, 2 Granslev Åda1
og 2 Veng Sø. En karakteristisk vinterfugl ved vores åer er Vandstæen. De

fleste ex. er set 12111 10 Pirds t{ø11edalen, 2011! B Lystrup ir og 22/L2 5
Lyngbygård Å.

højst uædvanlig iagttagelse af Rødtoppet Fuglekonge er fra 9/I ved lerba11e Skov. F\rglen optræder normalt i
det sønderjyske i somlerhalvåret, og en
En

er vist helt
fortilfælde i antet.
Bjergvipstjert er set 291\2 cltr-r it og
sådan vinteriagttagelse

uden

B/1 Edslev lØ11e. F,n af "vinterens"
invasionsfugle har vset Silkehale.

Egentlig srød den

os.lidt,

og

viste sig

kun i store ta1 i navember. Den er formodeqtlig set de fleste steder i amtet,
og de største indrapporterede tq1 er

pr./11

400 ltriversitetsparken, Århus,

1/11 100 ltrewing, 13/11 1000 ilasle og
endelig 18/11 1000 Storårhus (sarfiet op-

tællj.ng).

SLor l(drsræb

er truffet'21/11

på &rdelave ued 10 ex., Bornlæke 1/1 17,
Kolindsund og'Sidsre obs bliver fra

Forres 19111-: Snespurv 2.

Det var
HUSK

- at

alt fra denne orngang,

rnen

!

indsende e1ler indtelefonere diire

bidrag til:
!remnng Lundberg

Saralyst. Alte 67, 3.tv.

8270

rrf.

IIø

jbjerg

06276226

lftste periode vi1 daddre febrr:ar, marts
og apri1, og skal indsendes senest ult.

april.

ANMELDEISE: .:RreNBUMRREDEN''

-

For de af os, der interesserer os for
andet i naturen end fugle, fisk foreksørqre}, er her stof til at forøge sin

viden.

:

NaturNstorisk Musernn har udgivet et
hæfte der hnndler crn Regnbueørreden.
Hæftet er skrevet i et let tilgeengeligt
sprog, som nemt kan forståes af alle uden forhåndskendskab.

R:lolikationen cntaler næsten alt
regnbuens

befrugtes,

liv, lige fra
crn

fiskens

cm

ægget qydes

opv€ekst

ogl

i fersk-

vand, cm vardiingen til havet, hvor den
opholder sig i nogle år, oq crn gydewahdringen tilbage ti1 ferskvandet, hwor
cirklen sluttes ned en ny gydning.

Et kapitel

crn regnbueørredens afstanu'ring
og historie mangler heller ildce, og

desuden dntales regnbuerrs fødevalg også.

H. særligt interessant kapitel, er den
del der fortæller crn fisken scrn danr

IiU\TUR

&

MUSEUM

brugsfisk,

af darnbrug,
ca. 100.000.000 stk. fisk

crn opbygningen

og hvordan de

(Daffnarks alnulndeligste husdyr) opdræt-

tes og opfodres. ftr god ting ved kapit-

let er, at forskerne helt klart erken-

der, at der er et foruren:ings-

o9 mi1:
jøproblan i forbirdelse red danbrugsdrift, noget som nEmge danrbrugsejere benægter blankt.

I{æftet inde}rolder desuden farveplancher
der viser de forsketlige lakse- og ørredfisk i neget detaljeret udførelse.
Dette, i et og alt gde og velinfonrerende hæfte, scm kun kan anbefales 1å

det kraftigste, hvis nan også er fiskein-

teresseret, er skrevet af

tør Ftank

nn:seursinspek-

institutlder Gorm
Rasnussen og er illustreret af Steen
IångMad, fås på Naturhistorisk ldrseuns
forlag - Nåtur og I"XJseun - for den lave.
Pris af kr. 29'oo.
vaqn Holrerund
Jensen og

I\aturelskerens drøm!
Vejleme - Bulbjerg - Vester Thorup Klitplantage
er nærmeste naboer

Huset er

til dette

skØnne fritidshus.

til salg p.g.a. flyfidng.

Sråtækt - 90 kvm. - 5 tønder land - nedlag landbrug
- masser af muligheder. EW. kollektivt ejerskab.
Pris: 440.000 kr.
Ring 0g hør nærmere på 05 56 56 71 - Wæhrens.

I.IA\/EORMTOIÆI

for uforbederlige "ornj-tter", der fornsrner, at den plagede
familie trarger til et se en p{ hjanne-

- ornitologien - adskiller sig ikke fra an-.
clen hobbyvirkscrnhred i retning af utalli-

også muligheden

,ke lidenskaben.
Fr af de nere oversete

vil vi nyde, nå der selvfølgelig ogvi igang ned v_irrterfodring
af fyglene, bør det absolut gøres helt
regelræsigt, ellers er det en foranstaltning, scm gør større skade end garrn.
l,led henslm til fuglekasserne er det tiden nu til at efterse dsn irden ynglesæsonen. Sidder de ny godt placeret er de tilstræld(eligt fastgjorb.e - hvordan ser de ud indvendig - skal der opsættes nye kasser - hvilke arter skal

Vores fæI1es fritidsbeskæftigelse
ge nurligheder og wariationer
og1

for at dl'r-

råske også li-

det agtede af slagsen er nok den variant,
scrn af nogle kaldes foderbrætornitologi
- her kaldet haveornitologi. denne status er efter rnin nening helt misvisende, idet dette cnrråde af fritidsbeskæftigelsen indetrolder en ræJ<ke nEqet a\.r-

kede, nren sjældent beskrevne qrner.

fronten.

I.En

så ydes. Går

de tækkes

?

I min 1100

m2 store trave, scrn startede
pa "bar br:nd" for 16 år siden, har jeq
til stadighed ca. I0 kasser af forskel-

Iig observans. Af disse er vel årligt

5-6 beboet. Beboelsesprocenten kunnå
rnturligvis Lræves, hwis alle kasserne
va.r stærekasser, rEn der er jo også en
vis strmrdi-ng ved at el<sperjrentere lidt

for at tj-ltræl*e forskellige arter. De
helt regelneessige arter, scrn ikke svigter er gråspurv (tidligere), Skovspr:rw,

Irtusvit og Stær, nedens Grå Fluesnapper
og iser elårcjse har vset nere ustabile. Desuden er-Broget Fluesnatræer og

Rødstjert årlige gæster, nen indtil videre uden held. Dog ltar Rødstjert et
enkelt år )mglet, nen ti1 kasseentusiastens wådelige ægrelse i et natur-

ninger giver gode nn-rligheder for nærstudier af fuglenes ageren i forbindelse
rcd )rngleqtklus, føclesøgning og adfa:d

ligt trdrul i naboskellet.
I årenes Iøb er det nok den Grå Ftuesn€rp[Er, jeg blandt rEqet åndet har haft
'størst glæde af at iagrLtage under havearbejdet. Hvad andre fugle berønres for,
rrangler de art i udpræget grad ned sin
ret ensartede, grå1ige fjerdragrt og en
sang, der ved sin højeste fornåerr ikke
bliver til andet end knj-tren og knirken. Eir sådan ufornåen opvejes dog i rigelig grad af et iltert te{r[Eranent,
scrn kcnner ti1 udtryk under fødesøgningen og især, hvis frsnrede fugle kcnner

er hrFets vinduer et u&rEerket
skjul, hvorfra vi har første parket ti1

l,ted

Haveornitologien er i de fleste tilfælde knyttet til foderbrættet ogr redekasserne.. Sådanne renneskeskabte i-rdrel-

overfor rovfugle, artsfæller o.F.v.

.

Desuden
rEtrlge

ude

scenerier,

scrn

sjæIdent opleves

i den fri natur. Brdelig er haven jo

redepladsen nær.

flyvende insekter scrn fødespec.iali-

tet er havens lmglepar i)<ke dukket op tør
L'1/5 - 2I/5- F'ra første faerd er rnan klar

over fuglenes tilstede\Æelse, fordi den

forholdsvis sjældne sang oftest er afløst.af et uafladeligt kald åf ensarte-

de zitt-zitt lyde. Sanrtidig er fuglene
i staclig beræegelse ned hurtige kast os
sving ud fra en stolpe, et plankeræk
eller en tør gren efter flyvende i.nsekter, scm fanges led et'lydeligt srælcl
fra ndcbet. Arsagen til de ovenfor nævnte st-artsteder, sqn fuglen tit verråer
tilbage til efter jagten, kan f.eks. rære uhindret varneindstråling, der ti1-

træJ*er insekterne. Det .kan oqsa kcrnbi-

at fuglen herfra kan ang:ibe
fra alle vinkler.

neres ned,

At kalde den Grå FluesnaptrEr for kasseruger er nåske en overdrivefse. Den bur-

rettere kaldes "platfornrsruqer,'
Arten er kervft for at rærå neget alsldig oS nåske ud fra en nenneskeliq bede n6ske

tragtning også skødesløs i sin redeanbringelse, der tiest udgør en synlig
platform. Det vi-I sige, at kassen til
denne.art skal være det flade urderlaq
nere end hulrr-unet, hvitket opnåes neå

en kasse, scrn har dobbelt bredde i forhold til højden. Den synlige redeanbringelse hår lrddlertia nåX sin neninq.

SansynU-gvis er det et led i fuglens f6rsvarsstrategi, der kort sagt er flugrt,
hvis overnagten er for stor. Fr sådan
strategi kra./er netop et uhindret udsrrn

for at være effelctiv, hvilket betvderat ovenfor'naetvnte kasse nraksirnalt skal
have 2 cni. forkant. Dens furiktion er således udelukkende at \Æere stØtte for
reden, der består af nrcs indvazet i
spindehæv. For at perfektionere flugten
forsryer fuglen at skjule redens nøjagtl_ge position ved nærlrest at lade siq
falde ud af reden i et stejlt dyk. Det
videre forløb er derefter lav flucrt over de næste 4-5- m., inden den i en
stejl opa.dgående bue forsvinder i de

rffnEste træer. Fta visse synsvinkler
vil fuglen i denne situation være vanskelig at se, før den flyver irxJ i tæerne. Safire adfsd ha- flere jordrugende fugle, scrn ved fare tit foilader-reclen ved.at gå eller løbe fra den inden
eventuel opfllryen. ltu er den Grå Fluegrrapper imidlertid ikke en kryster i al1e situationer. Ilvis fjerrilen vurderes
scrn overkcnnelig, går i hvert falcl hannen angrebsrEessigrt til rærks, når arxlre
fugle kcnne indenfor nogle neters afstarxl af reden. Angrebet består af rasendg dyk, scrn strejfer fredsforstlnren,
sarntidig tred at fluesnaS4>erør afgiver en
hræserde lyd. On lyden frenrbringås af
nSbet eller hurtige vingeslag, rrcd jeg
ikke; nen det er tilstrækkeligt. tiI åtvifte Skovspurvene \æk. Itravens Solsorte
kcnner ikke ræl< i første qrgang. De er
dog tydeligt desorienterede, når en orå
p+l qed et hræs pIøjer deres issefjei,
så efter næste bø1ge fincler også då et
roligere sted.
Til slut fan jeg sige, at den beskrevne kasse de sidste 3 ar har tiltrukket

de Grå Fluesnappere. Kassen skal på en
husrn:r sidde i mfurdst 2,5 m. højde. Inden kasserne - 2 stk. - kcrn op, havde
fuflene 2 ganEe sat 4 unger i-vej fra
taget af en rejsekasse, sqn htrger If
husruren. Sanne kasse har 2 andre år

båret en solsorterede, rrEn der har doq
aldrig sanrtidig \æret fugle i kassen
og på taget.
God fornøjelse i haven.
Svend l4øller Jensen
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Jeg vandrer gennem landskabet, det bløde
bakkede landskab, sætter mig på en stor
sten, pøser en kop the i koppen olt ltrun-

der endnu enganlt over

HVORFOR:::

er €;t fantastisk spændende
område indenfor næsten a1t. Her er planter, dyr, fugle, insekter og a1t hvad en
naturinteresserets hjerte kan @ære.
Denne artikel er derfcr en utvetydig opfordri-ng til at besøge området, mens det
endnu er som det ligger i skrivende
stund. Ja, havde den sætning også en
forkert genklang i dit øre,.hvqn i al-verden vil da røre ved et så enestående
Smirgegnen

og uspoleret økosystem??.
Sånrænd de loka1e beboere. Det synes somom, de er de eneste, der l-ige netop ikke

er klar over, hvor store naturværdier
har udenfor deres hevelåge. Så cjern

de

r borgmester i
med sn
spidser, har fremsat en plan om et cenkonnm:ne,

ter til

219.000 mennesker om

året. Efter

års stridigheder tabte Natrufrednings-

foreningen den ujævnbyrdige kamp. Hvad
et bundt fritidsidealister stille op
mod en hord af lønnede fi:nktionærer,
konsulenter, sekretærer, planlæggere,
kan

sagsbehaandlere og ministre, der fra en
blØd lænestol bag et skrivebord, ser
bcrt fra årelange, minutiøse videnskabelige optæ11inger og undersøgelser. FoLk
(de fleste af dem) hvis eneste kendskab
og kontakt med naturen kommer fra den
år11ge skovtur ell-er fra vandr:eturen i
fjeldet for 2o år siden. FoIk, som på
trods af grøn rnode og bunkevis af infor-

mation, ser alt i et kortsigtet, snævert

Økonomisk perspektiv. Ja, for penge,
det ved de noget om, fomodentlig deres
tilværelses eneste indhofd. Dem bytter
de gladeligt ud med frisk luft, ren jord
klart vand, fugle, træer, planter og

mennesker

- kort sagt LIV.

Ohh, jo, Danmark - l-andet med verdens
bedste miljø og fredningslovgivning. t"tah

tage sig ti1 hovedet:::
Vor herre bevares - ledelampen for andre
må

nationer, BMK:::
I Danmark er de store naturdestruktioners tid forbi. Skjern Å var en fejl og
@r bliver det.

Nej,-vend hellere blikket den anden vej,
se på Ruhrområdet og de beskidte erxlelske floder, eLler hvad med ørkenspredning, ozonlaget, drivhuseffekten, eller

Nej, i li11e
fredelige Danmark sker der ingenting af
den slags. Konstant bliver vi bombarderet
regnskovs@e1æggelserne.

med katastrofeberetninger, såsom oversvØmmel-ser i Bangladesh eller Sudan.

A1t imens vore egne betroede, så at si-ge

under bordet på a1t og al1e, fører de,
for deres politj-ske anseelses og images,
mest behagelige beslutninger igennem. Så
når den nye naturdestiuktør træder frem
på skærmen, ser vi stadig det samvittighedsfulde og \rælgerforf6rerde smil, de
små røde kinder ogdet nydeligt satte
hår. Ingen skal være i tvivl, dette er
den rene grønne linje. lfu er det bare
slut, og det eneste der for mig er til--

er en. nagende selvbebrejdelse, en
spfittet formørket sjæ1, oS en ny mappe

bage

på reolen, bærende teksten

CASE

cLbsED :

slutte her, og tildefinitiv status for
et uerstatteligt, uigenkaldeligt rigt
naturområde, der stadig ligger uvidende
om sin gnrsomme skærbne. Uvidende om den
dØdsdom, der er blevet sænket over dens

Så nu er det tid at
bage er kun at gøre

jomfruelige bakker, med de klukkende
og frodige kær.

bælcke

fra vort li11e fredeLige
lannds alnrægtige hovedstad - 300 km væk.

Dommen kom

Ak, ja,

som en

klog

mand engång

Life is hard and then you diel:
gang raite døden Gjern bakker-

sagde

:

Denne

atter, smider den, nu
kolde bundsjat ud. Stranmer låget på
Jeg rejser mig

thermoen, svinger rygsæl<ken på nakken og

begiver mig ud over de dampende enge.
Luften er ladet med trolddom og urgamle

ufortalte eventyr, og oppe fra bakkerne,
dybt inde fra de-største træer og de dybeste moser lyder ligesom et sidste ensomt skrig: HVORFOR? Er I stupide skabninger ikke vokset fra den tid? Hvorfor
også mig?

Patrick

McDonald

BERSINNG

BER,EINING FOR 1988 FRÅ DOF'S I.OKALATDELINC ÅRHUS ÅMI

I

nred mange udskiftninger i
lokalbestyrelsen, ser det ved udgangen
1988 ud til, at vi for en tid har fået
en fåsttdnret bestyrelse. Bestt/relsen
har såt sig som måI, at arbejde for dels

Efter nogle år

at få

medlenunerne mere

engageret

i for-

eningens arbejde, dels at føre foreningen mere frem i de lokale medier (radioer, aviser m.m.).

med tiL, at give S6AVNEN
rnere sperdende indhold i 1988.

bl..a. været

et

tokalafdelingens fredningsudvalg har
igen gjort et stort stykke arbejde, og
behandlet en lang rdcke natur- og miljØ-

beskytt€lsessqer.

På denne

front har

der desværre vænet en afmatning, og i
seneste år har rdvalget oplevet

frafald af aktive.

de.

et stort

Medlemsaktiviteterne har omfattet 17 mø16 blev afholdt i lokalerne
på Naturcenter-Søsyst. To af disse møder
generalforsamlj-ngen og "kursus i fi:gIeoptællingsmetoder", blev afholdt som

der, hvor de

tørarye. |"lØderne har
vist en lille frengang i antallet af

heldagsnøder på
frenunØdte.

Der blev afholdt 22 ekskursioner, hvoraf

de 3 var weekendture tif bl.a. Skåne og
Småland. Kun 6n enkelt ekskursion har
måttet aflyses, nemlig en sejltur på Århus brgt, da båden havde fået maskinskade. Antallet af del-tagere varierede fra

- 25, men der var gennengående en pæn
interesse for arrangementerne.
Vort lokalblad SøRAVNEN har gennengået
en række ændringer, og har nu fået både
et.mere professionelt udseende og layO

out,

såve1 som et mere alsidigt indhold.
Det skyldes bI.a. at hele 30 personer

har bidraget

med

forskelligt stof, fra

ekskursionsreferater over debati-ndLæg
til faunistiske artikler, ti1 bladet.

Tidligere var bladet skrevet af

ganske

få personbr.

tJdviklingen omkring møder, ekskursioner
og SøRAVNEN giver os optimisme til at

tro på eh voksende interesse for flere
af foreningens aktiviteter.

Lokalrapportgrrrppen har nu arbejdet sig
frem ti1 at væf,e helt ajour med den år-

lige rapport over fugleiagttagelsern€,. I
juni 1988 kom dne hi-dtil største og

bedst bearbejdede rapport med den nye
titel "Fugle i Århus ant 1987". Endvj-dere har gruppen formået at skrive de første artikler om nogl-e fr.rglearters forekomst over en fænqere årrække. Disse har

I

vi i Århus Amt 15 fuoleture
d. 29. maj, hvor åa. 560
mennesker deltog og fi-k set mere end L00
forskelli-ge fugl-earter. At vort arrarqernent blev så stort skyldes et godt samarbejde med flere af Danmarks Naturfred1988 havde

på r'uglenes Dag

ningsforenings lokaLkomiteer. silkeborg
Naturhistoriske Forening, Naturskolen på
Sansø og Århus Komm:nes Naturformi-d1j-ng,

tpkalafdeLingens må1 i 1989 er b1.a. at
få oprettet en ny lokalgruppe i Silkeborg, hvor en rælcke medlemrner har vist
interesse for dette. Det vil betyde, at
DOF'S arrangementer

i Århus Amt vil bli-

ve spredt ud på Århus, Randers og Silke-

mål- er at slmU-ggøre DOF
lokalt. Her arbejder vi på, at få et
samarbejde med en loka1 avis, hvor DOF
evt. kunne få en fast rubrik, der bl-.a.
kunne'i.ndehol-de "Månedens fugl", "Fugfetwen på søndag'., "Spørg om fugle" m.m.
Det sidste af vore hovedrnål i l-989 er,
at skabe nogl-e arrangementer og en atmosfære som kan fastholde og gerne aktivere vor nuværende medlemsskare i Århus

borg. Et andet

Amt.

På lokal-afdelingens vegne

All,an Janni-che

ENT

DAG

pA srunrelnrR

Herunder fortæ.1-fer en

af deltagerne

på

studielejren til Anholt i efteråret,

om

en begivenhedsrig dag.

var det på med overtøjet. vi blev delt
i to hol-d, det ene gik mod nord, det andet.mcd syd. Vi observerede fugletræk fra
Så

bakkerne med udsigt over vandet. På trods
af de mange lag uldtrøjer og thermojakker

var det koldt at sidde stifle. Selv Hannes camillethe "dø la kaffe", fra en kaffethermokande, og ekstra vanter, var ikke
Onsdao

d. I9l10

VæKNANO

nok til- at vi fik varmen.

1988:

tur til S/nderbjerg eller
jerg. Trækobservationer .
Frokost kf 12.00.
Eftermiddag: Rinqmærkning v. Helge CarlFormiddag:
Nordb

sen.

Indimellem gåtur
Aftensmad

kl ca

til

mosen.

18.00.

Aften : Lysbilleder

om

milj/problemer

og

naturarbejde i Sydeuropa, især Portugal

v. Jens Christensen.
Vi blev

vækket ved

6-tiden af

Thomas, der

stod i døråbningen og meddelte, at der
snårt var morgenmad. Vi vadede ind i den
fæl-les spisestue, hvor man alferede sad

i den fugtige cornflakes, og bad en stille bøn til væl<keu-

med hovederne nede

ret.

gjaldt det ellers om at være hurtig:
fugle der var i flokkene,
arten, retningen, og om f,uglene gjorde et
helhjertet træl<forsøq. Og mens man er i
fuld sving med at notere, kommer der lige
et alliketræ]< på 300, så det er om at være vaks på fingrene. Vi holdt ud i l+ time, hvor vi talte træk i kvartersj-nter:
valler.
Derefter prøvede vi at finde en lille sØ,
hvor der efter Helges udsagn skulfe være
en Vandstær, og Peter skulle vist nok vide hvor den var. Det blev ved "vist nok",
Så

1811e hvormange

KI 5.JU.

på vejen så vj- en enkel-t Vibe, en Bl-å
hun samt Korsnærb.
Efter frokosten gik vi ned ti1 Hefge, for
at se på ringinrærkning. f det net, han
havde sat gp i haven, havde han bl.a.
fanget Musvitter, en Rødhals (maoistisk
vintersportsfugl), B1åmejser og Bogfinker

men

kærh@g

lf,j.il$

t'ili)

#.

Forsigtigt blev fuglene lernpet ud af
nettene, først kløerne, hovedet sidst.

For'j.kke at beskadige fuglene, holdes de
på det øverste af benene. lige under
brystet, mellem pe{te- og Langfing€r.
Helge klemte små aluminiumsringe om be-

net på frrglen, noterede nr, dato, køn.
osv. og slap fuglen 1øs.

var ton, gik vi en tur
ned til den sø, hvor der skul-le vare
Vandstær. Fra nogle af drengene var der
forinden kornmet nogle aflednirgsmanøvrer, hvor de påstod, at de havde vablef,
og om ikke de måtte blive og se Helge
ringærke fugle. Men der var ingen pardon fra de skrappe ledere. de skulLe med
ned og se Vandstær. Og ganske rigtigt,
nede i erxlen af clen lille sØ (mose), lå
der en Vandstar og plaskede rurdt i vanDa Helges pose

det.

På vej hjan så vi to Silkehal-er i. en have. Vi var meget tæt på dem, og kunne

tydeligt se de flotte gule og røde far-

On

Ti1 alLe jer, der efter at have iæt
dette har fået lyst ti.l- at kofime med på
studielejr, kan vi oplyse, at alle urq

om

domsmedlermer

Mette Rasmussen.

i februar. Alle andre kan få det ved
at henvende sig til DOF'S kontor i København, tlf.: 0l 314404.

ver på virgerne'.

aftenen holdt Jens lysbilledforediag
miljø- og naturarbejde i- Portugal. Og
til sidst sporten: Grækenland-Danmark
r-1.

af

DOF

får

programnet

over forårslejrene tilsendt automatisk

3 timers billedservice
- setføtlig...

rt'IIlvlCISA

sToRE TORV 5 . 3000,Å,RHUS C
TELEFON 06 12 04 U

TAG MED

pA ruei,ui,EJR

r ronAnpr

Atter en garr] ruermer foråret sig, og
er det studielejrtid. Antallet af
DOF-studielejre er i år større end nogensinde. Mirdst 12 forskellige lejre
afholdes i løbet af foråret overalt i

vi1 vi også SE på fiig1ene. og
at Iære deres kendetegn, l-igesom
vi selvfølgeli.g også vi1 opleve resten
af naturen, planter, dyr og j-nsekter.
Herudover

hermed

prøve

Danmark.

Lejren finder sted på Nø-Djursland, ved
cjerril-d, hvor vi har lejet et sonmerhus
tæt på skov, krat strand og mose.

Der er noget

lejre, hvor

for enhver smag; TrækfugLestår med snuden i vejret

man

og ser på fugletræl< dagen 1ang, kanotur
tiI Skåne, ø-1ejre på Saltholm og christiansø ved Bornholm, og mange flere.

Al1e kan deltage på

Her i Århus amt har vi Fuglestemmelejr i
pinsen d. 12-15 maj.
Her vil vi se på, og især høre på, det
store kor af fuglestenun€jr, som er overalt på denne tid.

ikke at

lejren,

mån behØver

af DoF. Men
da det er en ungdomslejr, har unge i aIdersgruppen 10-20 ar fortrinsret.
sål-edes

Prisen for at

kr.

være medlem

komme med

(Dælcker mad,

bliver ca. 3oo'
div. materia-

ophold og

l-er ) .

tedere på lejren bliver Peter Lange og

Vi vi1 lytte til bånd med fuglestemmer,
hvorefter vi går ud og genfinder fuglene
i naturen. Vi vil qå på jaqt med båndoptager og mikrofon, for at lave vores

Hanne

Øvlisen (tlf.

06 950341), Jens

(tlf. 06 379583) samt
Thomas Kjær Kristensen (tlf. 06 131786).
Skovgård Pedersen

eqne fugl-esteruneoptagelser .
På lejren vi1 vi også beskæftige os med
bl.a. natsangere, samt ynglefugletæl-]inger, og du vil få noget at vj-de om, hvad

Vil du vide mere om fwlestemmelejren
elfer en af de andre l-ejre, kontakt då e:
af ovennævnte, så sender vi vores lejrprogran ti1 diq.

Endelig kommer fuglestenuneeksperten Poul

Vi ses på studielejren.
Med venlig hilsen fra ungdomsudvalget v.

der truer sangfuglene.
Hansen

fra Naturhistorisk

ltuselnn

i

Århus

og fortæll-er os noget om, hvorfor fuglene slmger.

DoF-Århus amt.

Peter Lange.

"MrNBalwFbnsrÅnMdt

il,. ANDELSBAN"HTR

@

KOMMENDE TURE

BUsruR

TrL vEir.ryr,uvo

søNDAc

d.

som Rørhøg,

30.

Atter i år gentages lokalafdelingens tra-

ditionsrige tur til Vestjyl]and.
T\rrens hovedmå] bli_ver i nævnte rækkef/lge: Vind Hede, Skjernå-engene, Tipperhalv6en, Holmsfand klit, Hvide Sande,
og hvis tiden tillader, Vest Stadil
fjord.
Vi starter fra busholdepladsen ved musikhuset i Århus kt. 04.00 Dræcist!
Vi kører over Silkeborq. hvår der efter
mJ iea;;;;. ;ii';;-il;d;"'
"ttaiå
for opsamling.
Første stop er Vind hede, hvor vi håber
at være ved sotopgang, så vi kan opleve
Urfuglenes særprægede parringsspil. Her
vil der også være mulighed for at se
Stor

Regnspove.

Medbring: Madpakke + drikkevarer, varmt
tøj q tcdtøj, samt kikkert og evt. foto-

udstyr.

"/rl
og tid: P-Pladsen ved ltusikhuset, Århus, kl.04.00.
Mødested

|hste mål er ?ipperhalvfen, undervejs vil
vi qøre holdt i Skjernå-deltaet, for at
se, hvad dette kan byde på.
På Tipperhalvøen

BIå kærhøq og Dværgfal-k.

har vi fået lov at

ind på reservatet fra kl,. 10 til kl.

komme

12.

Her kan vi, fra stationens observationstårn og en naturstj-, opleve et mylder af
fugle i fjord, rørskov og eng.
Artsudval.qet på lipperne er stort på denne årstid. Vi vil opleve en lang række
ande- og vadefugle, samt Mosehornugle,
Btå kærh6g og måske vandrefalk. Da vi
kornter lige midt i træktiden, vil der også raste marlge småfugle i krattet omkring
Tj-pperhuset, f.eks. G:L vipstjert og tnls-

Vi'vil

være

tilbage i Århus ca. kI

l-8.00

afvikles i bus, er der begrænset antal pladser. Til-meld dig derfor i

Da turen

god

tid, og senest fredag d. 7. april.

Tilmelding sker ved at indbetale turens
pris kr. I20.- på gironr. 5 51 09 61 DoF
Århus Amt, Gjellerupvåj flt, 8220 Bra-

hrrnÅ

c6nac+
frpdaa d 7
::::::--:i----:---

:nri]_

tedere på turen er Peter Lange (06
950341), Jens Bonde (06 488275), og
Flemming Lundberg (06 2'76226).

rødstjert, samt mange sangere.
Inden vi forlader Tipperne, vil vi her
spise vores medbragte mad og slappe af.

Fra Tipperne kører vi over Ho1msland.s
klit til Hvide Sande, hvor der vi1 være
nulighed for indkøb af frisk fisk. Vi vil
desuden se på hvad der gemmer sig af måger og terner i havnen.

Til sidst vil vi, hvis ti.den og vejret
tiLlader, køre et srm:t omkring engene
og markerne ved Vest Stadil fjord. hvor
ffere tusinde xortnælcbede gæs græsser på

engene, inden deres vi-dere færd mod nord.
Her er der desuden mulighed for rovfugle

SøRAVNgfUR

T\rr til reservatet Vorsø i Horsens fiord
Iørdag d. 17 juni 1989.
Så

er der mulighed for at

besøge

et af

komme

ud og

ældste videnskabelige reservater, nemlig øen Vorsø i Horsens

fjord.

Danmarks

i 1928 reservat, "et fristed
for planter og dyr, også de såkaLdt
"skade1ige,,. som der står i reservatbeVorsø blev

sterffnelserne.

I dag huser Vorsø en af landest stdrste
Skarvkolonier med 3173 reder i 1987.

Mødested: P-pladsen ved musikhuset

kehejrekoloni, samt en RågekoJ-oni.
Hele øen henl-igger idag som urskov

15 .00 .

Desuden huser øens skove en

større Fis-

i
kl. 8.30.
Vi vif være tilbage i Århus igen ca. kf.
hus

og

krat, og er derved tillige et eldorado
for småfugle, hulrugere m.f1,
Vorsø huser også en overorder,tlig interessant flora og insektfauna.
\7i

nnl crzar

nn.lar

\'6i

l a-lni na

frr

ra<ar-

vatets observatører, Skarvkolonien,,indefra", fra et observationsskjul midt i

den ældste del af Skarvkolonien, ligesom
vi vil få en rundvisning på den 6vrige

del af /en.

bliver der desuden lejlighed
ti1 at nyde den medbragte madpakke, fØr
vi vender tilbage til fastlandet.

fu<za cact _ å<zl +.ze/,aj I

På Vorsø

Vi skaf sefv vade over til Vorsø
(ca 600 m.). Vandstanden er normalt max.
ca. 1.00 m Medbring derfor enten waders
elfer badetøj+håndktæde Lil brug under
overfarten. Endvidere er et par badesko
el1er gummisko velegnede til at vade i
(er man ligeqlad med små fladEisk og
BEMÆRK:

muslinger, kan man sagtens vade barfodet
over ) .

Medbring: Madpakke + drikkevarer, waders

eller badetøj + håndklæde, evt. kikke:rt
m

fn*nrr^cfrzr

frir.n<

nri

Tilmelding og betaling: Tilmelding sker
ved at indbetale 50 kr på girokonto nr.
5 51 09 61, DoF Århus amt, cjefferupvej

I1J,

8220 Brabrand,
SENEST

@holdet på Vorsø forventes at vare ca

(O lzr

<.

3

tolqdag d. l-Ii'{ri.

. Daf ar

T.a.lara

Transporten mellem Århus oE Vorsø foregår i privatbiler, oplys derfor ved tj-lmeldingen, om du har plads i bi1en"

Pga. begrænset antal pladser tilrådes

l,lul-ighed

tff.: 06
for opsamling i odder.

hlrr+i^

I

H>nna

r/rr1 i qan

tr-mer.

950341.

fi lmalÅina

FUGLSIUR

TIL

PILBRODALEN VED STILLING

Sø

Tirsdag d. 6 juni har hele familien m:-

I forbindelse med de annoncerede ture
ti} Norsminde fjord i december, februar

liqhed for at komme med på fugletur Jden sm:kke Pilbrodal-, som ligger syd

for StilLing

og marts vj-1 jeg gerne konune med en undskylQning. Dette gæIder især overfor de

SØ.

som har haft l-yst ti1 at del.tage,
ikke har haft transportnulighed. Normalt vi1 lokalafdelingens ture blive afholdt således, at folk uden eget trans-

fo1k,

Turen er en aftentur, den starter k1. 19
fra P-pfadsen ved Pilbrodalens start ved

Stillinq

EN I,]NDSKYLDNING

men

Sø.

portmiddeJ-

vil der være mulighed for at
opleve de fleste af vore almindelige
sargfugle i skov, eng og rnose. 81.a.
vil vi se og høre arter som Nattergal,

Ier tog. -

På turen

vil

Men

kunne deltage

i- de tre

via bus

ovennævnte

e1-

til-

fælde har det desværre været sål,edes, at
dser ikke har være brsforbindelse ti1
Norsminde.

fejlen er opstået på basis af det, der
normalt kaldes "dårlig plan1ægrning". og
jeg vil i fremtiden arbejde på, at dette

Rørsanger. Tbrnsanger, løvsanger m.f1.,
sant Vandrikse, Blishøne og marqe arrdreIjdover de mange fugle vj-l vi selvføIgeliq også se på Pilbrodalens øvrige fauna
og fJ.ora.
I\ren afsluttes ca. kl-. 2l-.30.
Ledere er Peter Lange tlf 06 950341 oq
Lars Gabrietsen tlf 05 183802.

ikke gentager sig.

Thomas K'iær

Turen er gratis.

er velkomne, også i-kke-medlenuner.
Ingen tilmelding.

A11e

@

Kristensen

KO\4MENDE TIJRE

FUGI,ENES DAG

SøilIDAG DEN

28.

MAJ ].989

Fl.rgLenes Dag, søndag d. 28. maj 1989,
har fået temaet "skoven',. I Danmark bl-iver dagen et l-ed i en international kampagne for bevarel-sen af fuglenes naturIige levesteder. Som 3 centrale emner i

bliver; den nye skovlov i Danmark, det foreslåede EFdj-rektiv til- beskyttelse af naturlige l-evesteder for
vilde planter og dyr (f.eks. Middelhavsskovene), og problemerne med de tropiske
kampagnen

Vi håber igen i år, at vore

medlemmer vil
støtte arrangementet, dels ved at møde op
på selve dagen ti1 en e1ler flere af turene, dels ved at udbrede kendskabet til
Fuglenes Dag blandt famifie, venner og
arbejdskammerater m.fl.
Vel- mødt:

Bestyrefsen

rffihcL^r,6

På a1le turene opkræves

et deltagergebyr
kr. 10.00 pr. voksen (all-e over 16
år), og det indsarnlede be1Øb går ti1 in-

på

ternationaL fuglebeskyttelse indenfor
temaet skoven.

Da temaet er skoven, er mange af de traditionelle ture opgivet til- fordel for
nye, hvor der bliver mulighed for, at oP.
leve nogle af de forskel-lige skovtlrper,
som findes i Århus Amt. Af årets 15 fugIeture er hele 13 lagt i områder,der helt
eller delvi-s dækkes af skov.
De 15

0I

ture i kronologisk

rælckef@lge:

Funderhofme og Silkeborg Vesterskov; K1. 03.00 ved Silkeborg bustermihal. L,eder:
Preben Bach m.fI.
02 Tol1økke skov ved Hceltoft; K1. 04.00 ved indgangen til skoven. L,eder: Stefan Phil.
03 Riis Skov ved Århus; KI. 04.00 ved Sjette Frederiks Kro. ledere: Jacob Salvig og

Lars Gabrielsen m.fl04 Brabrand Sø; K1. 04.00 ved minimuseet
Vagn HoLmeluld

m.fl.

i Stautrup St.by. t€dere: Allan Janniche

og

05 Mørke rbr; K1. 05.00 ved indgangen ti.l- mosen ved jernbanebroen på Termestrup-Hornslet-vejen. L€der: .Tens S Pedersen m.fl.
06 Nørreskov ved Hinnerup; K1. 05.00 ved stien ved Ådalsvej/RøribæI<søen. teder Svend

MøIler Jensen.

07 Mindeparken og Forsthaven; KI.05.00 ved indgangen ti1 Mindeparken overfor Marselisborg Sl-ot. Ledere: Flemr.ning Lundberg og Jens Bonde m.fI.
08 Dyrehaven ved skanderborg; Kl. 05.00 ved indgangen ti1 dyrehaven. Leder: Peter Lange m.fl.
09 F\rssingø Skov; K1. 05.30 ved badebroen ved F\.Esing Sø. Leder: C1aus Elkjær m. fI.
l0 Faurgården ved Ondrup; K1. 06.00 ved Kvickly på torvet i dder. Leder: Erik Borg
m.

fL.

l-1 Norsminde Fjord; Kl-. 08.00 ved |lorsminde f(ro. teder: Carl Erik Mabeck m.fl,
12 zussing Skov; KI. f9.00 ved badebroen ved Flssing Sø. LÆder: Claus Elkjær m.fI.
13 Volstrup Skov; K1. 19.30 ved Voer Møf1e. Ledere: Lars cabrielsen og Jåcob Salvig

m.fI.

14

Gjerrild Nederskov; KI. f9.30 ved T-krlzdset i Gjerrild Nederskov. Leder: Allan

,Janniche m.f1.
15 Moesgfud Skov;

KI. 20.00 ved lfrresgård ttuseun. tæder: Thomas Kjær Kristensen m"fl.

KALNDERN

A P R.I L
Søndag 02

Tur til llossØ - KlosternøIle. Ry Station kl. 9,05.

Tirsdag

l,tøde

04

Søndag 09

på Sølyst. Vj- arbejder videre ned planerne

fra rødet

Clen

U.1.1989. Start kl. 19,30.

Tllr til Kolindsi:nd.

l4ødested er Kulturhuset i Randers k1. 8,00 eller Kolind Station kl. 9,00. Turen

foregår i prj-watbiler. Ieder: Iars p. Johansson.

Tirsdag

25

Søndag 30

Tur til Mindeparken. lødested er overfor Marselisborg slot kl. 19,00. Slutter cirka kl. 21;00..
Bustur til Vestjylland. Vi nødes trf busholdepladsen

ved l4usikhuset kl. 4,00. Afslutning
Tilne1-iling senest den 7.4.1989.

i Arhus kl.

18,00.

MAJ
Søndag 07

T\]r til

Tirsdag

09

Tur til Brabrand Sø. I{ødested Stavtrup Station kl.
19,00. Varj-ghed cirka til kI. 21,00. Busl-inie 5 kører til Stawrup.

Torsdag

11

Tur ti] Lille Vil&rose/Ttoft Skov. Ivtødested er Kulturhuset i Randers kl. 18,00. Vi kører i privatbiler tit
Kragelundsporten cirka 3 kn. nord for Toft Canping

l\46ssø

- Klosternølle.

Ry Station

kI. 9,05.

(kl. 19,00). T\ren afsluttes cirka kl. 22t00.

Søndag 28

FUGf,STS DAG. Se nænrEre

i

dagspressen oq FUGIE.

JUNI
Sørdag 04

libssø

- Klostenrølle. Ry Station kl. 9,05
fra Arhus kl. 8,35 o9 Silkeborg 8,48.

Tog afgår

Tirsdag

06

Tur til

Pilbrodalen ved Stilli-ng Sø. I\4ødestedet er
Stilling Sø kI. 19,00. T\rren Afslut-

P-pladsen ved

tes cirka kl.
Lørdag I7

21,30.

Tur til Vorsø i Horsens Fjord. uren foregår i privatbiler og vi nødes tr€ ltusikhusets Prplads kl. 8,30.
T\-r-reir koster kr. 50,00 - scrn indbetales på IokalafdeIingens Giro konto nr. 5 51 09 51.

@

ADRESSER OG KONTAKTPERSONER:

BESTYRELSEN:

KONTAKTPERSONER:

Allan Janniche (formand)
Max Miillersgade 5, 2.th.

John Hansen

SOOO

Århus

Fredningsudva

crøfthøjparkeD

C

TIf .: O6 l-3 62

Tlf.:

Holmelundsvej 29, SøfIen
8382 Hinnerup

06 98 65

03

06 2a 43

istTeri
Lars P. Johansson
Balevej 10, Omestrup
06 37 78

Lokalafdelingen i" Århus

75
)

8270 Højbjerg

26

Kjær Christensen

Thomas

KOfl.
J, Vær. IJJ
Ilhirrarci+å+chåvL6h

8OO0

Århus

C

SOOO

Århus

C

T1f.: 06 I3 I7 86
Lars Gabrielsen
Vejlegade 9 IV tv.
Tlf .: 06 I8 38 02
Peter Lange
Jeksenvej

108
41

Jacob Salvig

\I.^n

8410 Rønde

T1f. : 06 37 95

83

Rahn.ridrr!nnah.

Eiqil Th..*"
Kollens Møl1evej 8, Adslev
8362 HØrning

T1f.: 06 92 37

73

Pandor<nrrrnnan.

C1*r" Eikf".
7

/u Langa
T1f.: 06 46 78
du

03
:

Jacob Salvig
q6

hAc+rrral

cåh

I

Svend Mø11er Jensen
Se bestyrelsen!

5

8220 Brabrand

Tlf.:

Vester A116 4, Thorsager

Rovfuglegruppen:

H^lmaltrh^

Rareahdazvai

8220 Brabrand

Rlngmærkergruppen

8200 Århus N
Tlf.: 0616 12 35

Amt

lll

HavfuqleqruDDen :
Jens S. Pedersen

Mågevej

8464 calten

T1f.: 06 95 03

:

Dansk Ornj-tologj,sk Forening
ciallanrn\/ai

T1f.: 05 27 62

4L

Loka li-tetsreqi-streringen

8950 ørsted

Fleming Lundberg ( sekretær
Saralystvej 67 , 3.t!,

A6

8544 Mørke

Hevringvej 24, Hevring
06 4a A2

5

Medl

Tlf.:

Jens Bonde (kasserer)

Tlf,:

:

8260 Viby

16

Svend MØI1er Jensen (næstformand)

Tlf.:

lget

06 25 72

56

Fugleregistreringsgruppen
Thomas Kjær Christensen
q6

hac+1rral

ca-

I

Artikler,

indlæ9, tegninger og fotos ti1
SØRAlllIEN sendes til
lokalafdelingens adresse, rerket "SøRAVNEN,'.
Artikler bedes skrevet med Courier tO
med 12 anslag pr. tome og 40 anslag pr.
1inie. T,inieafstand: ].

Sorts
Bo Ryge Sørensen

Søholt A116 26
8600 Silkeborg
t1f.: 06 A7 25 73

:

-Thl med

Nykredit
om

ttredett

penge

w@

Århus/Nord: Voldbjergvej 2, 8240 Risskov. TlL 06 17 79 00
fuhus/Midt: Skolegade 23, Postbox 404, 8100 Å,rhus C. Tlf. 06 76 0100
fuhus/Syd: Kongsgtudsvej 6, 8260 Viby J. Tlf. 06 14 88 00
ÅrhusTVest: Østergade 3, 8370 Hadsten. Tlf. 91 50 00
Randers: Middelgade 6, 8900 Randers. Tlf.06 41 33 66
Grenaa: Østergade 2, 8500 Grenaa. TIf. 06 32 78 00/06 34 48 66

