
t989-2

SøWNEN

Dansk Ornitologsk Forening, Å"h,tr Amt



DANSK ORNIT\OI..OGISK FORENING

Er en landsforening for fuglei-nteresse-
rede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Danmark. Foreninqen er stiftet
i 1906.

Foreningens fomål er at freme kendska-
bet til og interessen for fugle og at
virke til beskyttelse først og fremest
af den danske fuglefauna. Dette fomå1
søges fremet blandt andet ved afholdel-
se af møder og ekskursioner og udgivelse
af et tidsskrift og andre publikati-oner
samt ved at arbejde for at forbedre fug-
lenes livsvilkår.

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

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

ordinært nedlemsskab kr. 195-/år
Juniomedlem (under 18 år) kr, 95-/år
Pensionistmedl. (over 67 år) kr. 130-/år
Ekstraordinært medlem *) kr. 60-/år

*) Ekstraordinære medlemer nodtager ik-
ke foreningens publikationer, men kan
deltage i møder og ekskursioner.

Som medlem modtager man gratis "Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift" (2-4
hæfter pr. år) og bladet "Fugls" (5 hæf-
ter pr. år), hvori meddelelser om møder
og ekskursioner brj-nger.

Dansk Ornitologisk Forening
"Fuglenes hus"
Vesterbrogade 140
IOZU ÅØDENNAVN V

Tlf. 01 31 81 06
Giro 7 0O 08 39

T,OKALAFDELINGEN T ÅRHUS AMT

står for aIle tokale arrangementer.
AIle DoF-medlemer kan frit deltage i
afdelingens møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen adresse er:

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen for Århus Amt
Naturcenter Sølyst

8220 Brabrand
Giro 5 51 09 61

Lokalafdelingens bestyrelse :

Allan Janni-che (formand)
Svend Møller Jensen (næstformand)
Jens Bonde (kasserer)
Flemning Lundberg (sekretær)
Thomas Kjær Christenser.
Lars Gabrielsen
Peter lange
Jacob salvig & Vagn Llolmelund

SØRA\N{EN

er lokalafdel-i.ngens bLad. Det udsendes
4 gange årLigt i Århus Ant til alle med-
lemer. Irledf emer udenf or amtet kan teg-
ne abonnement på btaaet. Det koster kun
40 kr. pr. år.

Redaktion:

Otto Trap Hansen (ansvh. redaktør)
Jens Bonde

Svend Møller Jensen
Christian Jordansen

rssN 0900-1832

Annoncer:
Hel sj-der kr. 3SO-,/nr. eller 120o-lår
Halv side: kr. 200-lnr. el1er 600-lår

SØRAVNENS kalender for 1989/90:

Nuruner Deadline Udkommer

1989-3
I989-4
1990-1
r990-2

1 ^,.^
I. nov.
l. febr.
1 *^lr. rLsJ

15. dec.
15. inar.
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Så skete det! Eta o9 nd nr. 1-1989 er
SøRAVI{EN trykt pa genbrugspa.pir. I

D.O.F. har gjort 1989 til året hvor de
nnnge forskellige publikationer - sårzel
c€ntrale scrn lokale - skal vee "grønne"
- ikke alene i ord len ogsa i hardling.

Redaktionen er 100t enig - og bald<ede
naturligvis beslutningen op fra årets
be$andelse. vi. nener at resultatet er
acceptabelt og vj.l løbende prøve at for-
bedre b1.a. billedkvaliteten.

Ved redaktionens start, trS dette nurner,
har vi sagt farvel til 1rorben @eskorr,
der efter et år har ønsket at b.Iive fri-
gjort for arbejclet rrEal SøRAVNEN, efter

en fordobling på hjenmefronten. Vi si-
ger tak for sanarbejdet.

Er opøkscrn iagttager kurrre laske fris-
tes ti1 at foreslå, at redaktionsøder-
ne afholdes i en svirqdør, n€d den ual-
skiftriing der har \,'æret i de seneste år.
Vi foretr*ker istedet at folnrsere på
de positive påwirkninger scrn re&ktio-
nerr således.rcdtager' cE scm gøt, al
SøRAVNEN ikke stivner, ren stadigrd<
udvikler sig.

Ir4en altså - vi er en redaktion der sø-
ger forstarkning - se venligst c[Elaget
irde i bladet.

Otto Trap Hansen
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Ketty LundbøI : l7

Ø,rcrge fotos i SGAVNEN kender vi desrs-
re il<I<e ophnvsraruten til. De klar beroet
;å vores arkiv i en årræl<ke, ogr vi tnr nu
de tekniske nuligheder for at yde den
retfædighed. Vi vil :imicllertid gerne tø-
re fra fotografen, så vi kan få æren pla-
ceret - og så iøvrigt, hvis du i de rtel-
lanliggende ar oSSa har væet prodr:Jctiv
- ja, så står spa.lterne åbne.

oEto lYap ltransen



GUL VIPSTJERT (I{CIICilJ,A FT,AVA FIÅVA)

YNGLEF'IreL I ÅRHUS Atrtl 1960'erne - 1988.

Grørnne -enge, rEn hvorlange -
Grle "vitr4:er", ren hvorhenne.

GUL VIPSTJERT I 1960 'erne 70'erne.

Gul VipstjerL er gået krafti.gt tilbage
son lmglefugl i oawrnrk på .gn:nd af de
aendrede landbrugwetoder, hvor enge er
blevet dranet- og crnskabt. til pIøjet a-
gerjord, eller groet til scm følge af
rnanglende græsning (Drbbro 1976 q 78).
Det er en kendt sag, at engene er en bi-
otop, scm er inder reduktion. DOF har
føIge1igrt for få år siden drevet.en kam-
trEgne for de "grønne enge".

I 1970'erne udvikledes eL klassifice-
ringssystem neJ 3 kategorier af diverse
biotoper (rerdinand l97l og 1980). Fo-
rekcrnsten af visse arter eller tal-stør-
relser af fugJ-e indikerede en lokalitets
ornitologiske rmdi og bestemte stedets
klassificering. Selv crn cul Vipstjert ik-
ke indgik i dette oprirrdelige systemr
blev arten dog næwrt i undersøgelsernes
fuglelister, hvj-s den forekcrn på de be-
handlede lokaliteter. Åbenbart hersk@e
der en fornermelse for, at arten var
trtrrgt og nåske vigende i.den danske fau-

GUL VIPSTJERT I 1980'erne.

I begydelsen af 1980'erne revideredes
delvist dette system (Dybbro og Janniche
1983 o9 oybbro 1985). GuI Vipstjert - u-
anset antallet af .lmglepa.r - blev henred
anlaget scrn indikation for eng- og over-
drevscinråder (E-lokaliteter) af 3. kate-
gori. Den eneste anden nåde at opnå denne
status'ville ræere at 30 ande-vadefugle
regelnæSsigt fandtes i crnrådet. I øerigt
war E-lokaliteten karakteriseret ved at
ræe den biotopstype, scm samrEn ned he-
den, havde fsrest indikatorarter r,'ed 3.
kategori.

iivorfor var Gul Vipstjert blevet indj-ka-
torart? Svaret blev ikke givet direkte
i undersøSie1sen, sotrn blot kort forklare-
de nødvørdigheden af , at irxlikatorrrs-

dierne'fra tid til arden blev justeret
i forhold til andri-ngerne i fuglefauna-
en. Følgende prioriterede srzanmU.ghe-
der kan tiEnkes: 1) Gul Vipstjert var
blevet nere sjæ1den scrn ynglefugl (o1lb-
bro 1976). 2) cul Vipstjert er forholds-
vj-s nern at registrere uden fare for j--
blanding af rastende trælcfugle efter ju-
nis begiyndelse (!!ø1ler 1972 q 1984) -
3) Man savnede ornitologisk indikation .

for at krmne karakterisere 3. kategori/
Fl-3 lokaliteter.

trr de1 enge og overdrev var del"e af and-
re lokalitetstyper, rest våde omåder,
og blev derfor beskrevet under den do-
minerende biotop, hvorved E-lokaliteter-
ne vil1e skjule sig i rnaterialet. Der var
altså ikke tilvejebragt nogen overskue-
lig præsentation af E-lokaliteterrre.

Konsekvensen nå i. første cngang blive,
at aIle lokaliteter ned ynglende Gu1
Vipstjert har en særlig ornitologisk
værdi, .scrn er vigtig at kende i et pla4-
lægningsperspel<tiv. Dernæst kunne tnan
nåske disla.rtere om arten er en L€nsigfts-
næssig indikatorart for E-Iokaliteterne.

KONKLUSION C[,I YI{GLtrORffiCI4ST.

I-okalrapportens j-ndsamlingsnFtode er
alt andet end systsrEtisk. Iubnglende
neddelelser kan derfor ikke anvendes
til slutninger cm manglsde tilstede\ræ-
relse af Gu1 VipstjerE. Ligeledes er
ikke aIIe neddelelserne et resultat af
grundige optællinger, ren nå forstås
scrn nrinimursrærdier for bestandens stør-
relse. Det er derfor nEget rmrligt, at
der blandt den næ\mte ræl<ke lokaliteter
kan eksistere flere steder, der ned en
registreret, regelfiEessj-g ynglebestand
af Gul Vipstjert kunne klassificeres scrn
E-3 lokaliteter. Andre lokaliteter kan
have undgået registrering, og der er
god chance for eksistensen af flere Io-
kaliteter, end de her næmte.

Det ses af angivelserne af ynglefugle,
at bestanden er aftaget si.den 1960'erne
på de registrerede ynglepladser.'Store
bestande scrn før kunne ses ved Kysing,



TABff, I.

YM]Lil.OKALITSTR FPR q.IL VIPSTJRT I ARI{US AIVil I 1950'ETNE. (FETdiNANd I97I).

Iokalitet @lysnings år Antal par

Randers Fjords udløb - Sødringholm
Grund Fjord
Virring l"lose
Gudenådalen, Silkeborg - Srninge Sø
Tåstrup Sø og l4ose
C,eding Sø, Kast€d l4ose
Brabrand Sø
Begstrup Røn
fucorg
Kysing Fjord (Ilorsninde Fjord)
Alrø Pollet, Alhage
Ierdrup Vig, Vest for Gylling lEs

70
68
bq
69

69

68/;;
65/66+69

60/6e
7:8/69+'70

28/69

s-ø
z- !
5-10
2-3

1

a1m./25*
I

z- 5
1

3

* (Janniche 1987).

Grund Fjord, Guderåen ved Sninge Sø og
ikke nrindst ved Brabrand Sø er reduce-
rede til relikter eller helt forsvundet.
fi rd<ke enkeltstående 1'nglepar holder
tilslneladende stand i artet.

liye vigtige crnråder er trfvist ved Guden-
åbredningen og ved Århus ltravn, tilsyne-
ladende artets vigtigste lokaliteter ved

1980'ernes slutning. Der er dog ikke kcnr
penseret for bestandsnedgangen arrJre
steder, og Lnrmens frantid scrn yngle-
plads er alt andet end sikker.

./(1 , .,

I t 't

t**+-\ ".t,\-r"u,

TABEI, 2.

Y}{GI,EIOKALITSIER. FOR GUL \rIPSJJRI I ÅRHUS AIVfl (StAtUS ].983). (DYbb. + JAffI. 1983).

E-3 lokaliteter Oplysnings år Antal par

Gudenå Bredning
cnrnÅ FinrÅ

Kolindsund
Dagstrup !!ose
Vejlby Nord, @ådal
Geding Sø, Kasted llose
Brabrand Sø
r^etarlTr ha6

Sninge Sø
Kysing Fjord (Iiorsnirde Fjord)
Randlev- /Ø:ting l,bser

t6
78/8t
80/81

18
79/80
80/82
78/82

81
69

77 /78
78/80

+
5-8
1-4
2-30-r

l5r - 20
z

5-10
6-9

I



TABtr, 3.

Y}iGI,,M,OKALITETM. FOR GUL VIPSTJRT I 1980'efne

Ynglelokaliteter angivet årvj-st ned antallet af trnr.(Iokal Rapportens rnateriale + Jarmiche 1987 for Brabrand Sø).
E-3 lokaliteter if1g. TABtr, 2. er rarkeret ved (E-3).

I98I L982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Salten Ådal
Kolindsund (E-3)
Bjerregrav Iqose
Ellerzangssk. Årh.
Arhus }tavn
Århus Østhavn
Århus t{ordha-vn
Dronningborg Br.
ØIst Baj<ker
Brabrand Sø (E-3*)
Sninge Sø (E-3)
Ahø
Lerdr:up Vig
Eskelund
Kysing Fjord (E-3)
Sødringholm
Hollandsbjerg H.
F\rssj-rlgØ
Antolt
Anholt, Flakket

+
3

rz/ L>
3/4

8/9 4/rr
>2

>l)/4

I

I
1

t

5/6
I

7/g 7/e '7/9 7/9 4

7 /L\
1

?

I

I

* Brabrand % br dq ikke klassifi-ceres ud fra forekcrnsten af Gul Vipstiert.

1
L/3

1

DISKUSSION AT' GUL VIPSTJRT SCt\4 INDIKA_
TORART.

Det er ikke fiuligt at konkludere, at
hvor der er en god eng, vil der lmgle
cu1 Vipstjert. - dertil er dens udbre-
delse for spredt (Dybbro 76 q 78). Den
kan rnangle selv trå tilsyneladende egne-
de steder. Man kender ikke årsaqerne
hertif.

Det cmvendte, at hvor der yngle Gu1 Vi.p-
stjert, vil der aLtid ræe en god eng,
er he1Ier ikke en regel. Det størsted
)mglefflråile i. Arhus Ana rå nænlEst kal-
des et ruderat. For Ellevangsskolen nå
det saIIIre gøre sig gæIderde. Et af vore
rest mishandlede engcrnråder, Eskelund,
kunne.lnradoksalt fiåske vise sig at lE-
re en E-3 lokalitet.

cul Vipstjert er ikke entydigt en eng
og overdrevsirdikator. Den er fiåske sna-
rere tiltrukket af de åbne' forblæste
cfiråder, scrn en lille undersøgelse ved
Rye A i riorcljytland viste. Her fardtes
lmglepa.rrene på disse steder, nens de
rere besk)rttede engqnråder blev frekven-
teret i trd(tiden. Safire undersøgelse
gav iøvrigt en bestandstæthed på 2,2
par/tcn (l4øller 1972). DeffIe tæthed er
fornrodentU-g overskredet på Arhus llavn
- der er dog ikke lavet beregninger for
stedet.

Den ornitologiske inili,kation af crnrå-
der. af E-3 lokaliteter 1å på et minimnn.
Der nå desuden siges at være stor fgr-
skel på lokaliteter sctn rumer et trEr
cul Vipstjert. til lokaliteter som nnnner
30' ande-vadefugle selvcrn begge lokal.i-



Lokaliteter med Gu1 Vipstjert i
Århus Amt.

a - Ynglelokaliteter
o - I'fulige Ynglelokaliteter

teter ville tilhøre den sanrne, kategori.
Man må derfor konk}dere, at ynglefore-
kornst af arten ikke slmes at være den
mest hensigtsmæs-qige målestok, der ale-
ne kan r.rdlØse 6n klassificerirq til en
E -3 likalitet.

I'HøIIIDET,IGE ALTMNATI\NM. -
N][\AO I FI,åG.

IIVad skal Inan sætte i stedet? - eller
supplere red? Uden nærlrere overvejelse
kunne foreslås lmglefund af: Rødben'
Dobbeltbel<kasin, Rødrygget Tårnskade,
Blmkefugl, trrgpiber, Bcrnlaerke. Desuden
regelnæssigt, orn someren fourragerende:
Hvid Stork, Rørt1øg, Hedelrøg., ltusvåge,
Tårnfalk, l4osetprtmrgie, Skovhornugi-e,
Slørug1e. Eventuelt kunne en form for
kcnbination af disse arter overvejes.

nigi-I Thcrnasen

Litteraturliste - se næste side'

TABEf,,4.

MULIGE YI{GIEIOKALIT TER FOR q]L VIPSTJRT I ÅRHUS AI"fl I 1980'ETNC.

Lokaliteter angivet årvist ned antallet af Gul Vipstjert i .juni/juli 1981-1988.
( Iokalrapportens materiale ) .

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

overgåral
qf:rme EinrÅ

Kysing Fjord (E-3)
Tranebjerg !!ose' Samsø

Alrø (Y)
hi c+nrn Pnda

Hattemager l,lose
Bjerregrav Mose (Y)
Sødring f\80.
Grund Fjord (E-3)
Brabrand Sø (E-3*)

l2
I

1
I

* Brabrand sh br dq ikke klassificeres ud fra forelccnrsterr af Gu1 vipstjert.
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'IbTIny Dybbro:

De danske ynglefugles udbredelse.
(DOF. Kbh. 1976).

Oversigt over Dafinarks fugle.
(DOF. Kbh.1978).
Status for danske fuglelokaliteter.
(mF. Kbh. 1985).

Tonny Dybbro & Allan Jarniche:
zuglelokaliteter i Arhus Anrt.
(mF. Kbh. i983).

Lorenz Ferdinand:

Større .danske fuglelokaliteter.
(Bind 1. 1971).

Større danske fuglelokaliteter.
(Bind Z. 1980).

Allan Janniche:
Restaurering af Brabrand Sø
(Arhus Kcnm. e Århus Antskcfim. 1987).

Lokalrapporterne for Århus Anrt l9j2/g7.
Iokalrapporten for Århus Anrts arkir,zrnatr.

Bernt løppenthin:
Danske ynglefugle i fortid og nutid.

Arders Pape MøIIer:
l.{etoder ti1 ov<lrvågning af fuglelivet i-
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BERHIT{I}re FRA RAPPORTGRUPPEN _ 19BB

1988 har for Rapportgrqæens vedkcrftrcn-
de \rtret præget af stor aktivitet. Hele
to lokalrapporter er det lyldcdes os at
få på gaden. Den forsirikede 1985-rapport
udkcrn i januar 1988, og l98?-ratrporten
udkcrn ca. l. juli, for første gang i nan-
ge år næsten uden forsirikelse. 1988 blev
også året, hvor vores udgivelse skifte-
d.e nanrn til- det lrere mndrette og dæk-
kende narm FtGtE I ÅRHUS'Apfl.

Rapportgruppen har i 1988 tnft kontakt
ned nere end 120 aktive ornitologer
spredt over det neste af landet. Heraf
bidrog de 80 ned obserrrationer til F-uG-
I,E I ÅRHUS AMI I.987. '

Tb udgivne ra[æorter i løbet af et år,
har givet et storL arbejdspres pa Srup-
pens nedlemer. I,len efter en vetfortjerrt
pause er alle nu friske og utålnndige
efter at begynde skrivningen af 1988-
ra[4)orcen.

Følgende har deltaget i arbejilet ned
1987-rapporten:

Jens ihristensen, slbjerg
TLrcrms Kja Clrristensen, Århus
Lars C,abrielsen, Århus
Keld Christensen, Abyhøj
Lars Lurd llansen, f.angballe
Peter I-ange, Stjær
Jens Skovgåid Pedersen, Tlrorsager
Jacob Salvig, Arhus
Jens Otto Sverdsen, Viby
Eigil Thcrnasen, AdsLev
I-ars P. Johansson, I'ørke

sarrt en ræJ<ke dygtige tegnere, scrn har
bidraget ned j-llustrationer til rappor-

Efter udgivelsen af l987-rapporten er
Lårs Lund Hansen trådt ud af gruppen.
Hans plads er overtaget af Ca-rsten Olsen
fra Grenå.

Gru[IEns aktiviteter har dog ikke ligget
stille i efteråret. I novsiber var grup-
pen \rært ved et.nøde cm indføre1se af
DB i ratæortgrupperne. I nadet deltog
repræsentanter fra ratr4nrtgrutrper over-
hele landet, sar.rt fra Ornis C-onsult i Kø-
benhEvn. Ivlødet resulterede i, at vi fik
fastlagt rafirErne (m.h.t. hardware og

prograrmer) for brug af EDB til registre-
ring og arkivering af fugleiagttagelser.
I skriverde stund startes pilotprojek-
ter, i sarnarbejde nred Ornis Consu1t, tr€
flm, og srnrt også i Ri-ngkøbing Ara. Og-
så her i Arhus ånrt håber vi at få prø-
vekørt databaser i løbet af 1989- ko-
blsrEt i øjeblikket i denne forbjndel-se
er PEIGE. DB-udstyr er dyrt, og ingen
lokalafdelinger har uniddelbart råd til
de nødverxlige fuxlkøb. Er nedsat arbejds-
grupp ned nedlsmer fra flere qrupper
arbejder i øjeb1i-kket led disse proble-
IIET.

,f{i:



L løbet af efteråret har vi i vores gnllF
pe fået udarbejdet en ny og grundig skrj--
vevejledning ti1 br-ug ved lokalrapport-
skrivning. Dette skulle gerne lette vo-
res skrivefase og korrektur for en de1
arbejde, q gØre bearbejdningen af arter-
ne rrEre ensartet.
I 1988 er en del af gruppens nedlsmer
blevet involveret i arbejdet ned de ef-
terhånden neget forsinkede Iåndsra[por*
ter for 1980-83 og 1984-87. I skrivende'
stund har vores gruppe netop !uet.\ær-t
ved Landsrapportgruppens årsnøde, 69 ved
dette nøde blev arbejdet ned disse rap-
Forter crnstruktureret, således skulle
begge gerne udkcrnre indenfor ca. I år.
Ligeledes blev det på ar*ødet beslut-
tet at beg)mde skrivning€.n af 1988-
landsrapporten all,erede i efteråret 1989.

Efterhånden har vi også fået oiganiseret
vores arkiv, således har vi nu næsten
a1le indsendte observationer trf skernaer
fra og ned 1981. Før dette år skete der
ingen skemaføring af indsendt rnateriale.
Vi håber snart at få organiseret en ind-
samling af ældre ikke-indsendte iagtta-
gelser blandt antets ornitologer. An-
swarlj-g foi arkivet er Jens otto svend-
sen.

I årets 1øb Lrar vi også arbejdet med
gennønførelsen af en wrdersøge1se af
den ornitologiske aktivitet, i form af
en spørgebrevsundersøgelse. Dette arbe j-
de fortsættes i 1989.

I novsrber tog gruppen initiativ til
gennernførelse af en Silkehaletæ1ling i
stor-Århus. TæIlingen gennqnførtes den
18. novernber red stor succes. 15 perso-
ner talte over det neste-af År:hus, ned
forstæder, og der bLev set ialt 1108
Silkehal-er; Dette nrateriale indgår nu i
vores arkiv.
I 1øbet af 1988 Llar gruppen, i sarnar-
bejde ned Søravnens redaktion, fået plc-
liceret de første to artikler crrt arrtets
fug1eliv, skrevet trå basis af indrappor-
teringer til lokalraSporterne (artikler
c,m Sort Glente og Lille Skallesluger).

Dette idtiativ fortsætter, således for-
beredes dår i øjeblikket artikler cm
Splitterne, Sivsanger, Vindrossel og hav-
fugIe.
Pr. I. septernber har Flarming Lurrdberg
overtaget arbejdet rrEd FRA FH.TEN og
SIDN SIDST efter Eigil Tfrcnasen, der
har fået job i Ringkøbing. Dette bety-
der, at denne funktion nu er uden for '

Rapportgnippens regi. Vi opretholder
dog en tæt kontakt til F.L., bl.a. ned
en gensidig udveksl.ing af observati-oner.
Vores A-5 skernaer fr,:ngerer nu meget
fint, langt de fleste (over 958) af de
indsendte observationer er skrevet på
sksnaerne. Dette sparer gruppen for et
stort. arbejde, specielt nu da fisrgden
af indraprporteringer er steget en del.
Vi fortsætter selvfølgelig ned skqmet
frøncver, @ nåske red enkelte aendrin-
ger p.g.a. overgangen til E)B-registre-
ring.
Al1e opfordres herned ti1 at indsende
fugleobservationer ti1 rapporterne og
arkivet. Alle observatj-oner ervel-kcnu're,
også æIdre, hidtil ikke indsendte ob-
servatiorier er velkcfme.

Ved henvendelse til gruppen vil nran ve-
derlagsfrit få tilsendt det nødvendige
antal skqraer. Bidragydere til rappor-
ten fipdtager den autcrnatisk efter udgi-
velsen.

Henvendelser til gruppen kan ske til
foreningens adresse, eller til under-
tegnede.

Ti1 sidst er blot at sige, at underteg-
nede i efteråret har overtaget hvervet
scm redaktør af FUGLJS I ÅRSUS AI"II efter
Eigil Tlrcxnasen. Eigil deltager dog fort-
sat i gruppens arbejde.

På gruppens vegne.

Peter Lange.

Adresse: Jeksenvej I08, Stja
8464 Galten

Telefon: 86 95 03 41

-:?t+ );L'''- - * /----> +, #



BM.ETT\]ING FRA FIAVF'UGLEGRUPPEN "_ 19BB

Havfuglegruppen, som er en underafdeling
at Skandinavisk Havfuglegruppe, blev
sidste år startet af en meget 1i11e
gruppe havfugleentousiaster. cruppens
må] var i første orngang, at få et over-
bl,ik over havfuqfetrækket i amtet -
dels igennem fæigetællinger og dels i-
gennem koordinerede tæ11inger forskelli-
ge steder fra kysten.
Cruppen har i årets tøb gennemført 19
færgetællinger,, hvilket må betegnes som
værende meget tilfredsstiffende. En o-
versigt over de observerede fugle brin-

H".uaouei har gruppen ved hjælp af øget
kommunikation de enkelte havfugletæl1ere
rmellem, formået at vi i 1988 har haft
den bedste og mest koncentrerede dækning
af Fornæs. Resultaterne af dette arbejde
vil man kunne 1æse udaf indrapporterin-
gerne ti-1 lokalrapporten.
Det lykkedes også gruppe,n med mindre end
en uges vårsel, at stable en koordineret
tæI1ing af den store alkeflok, som igen
i år blev konstateret udfor Fornæs, på
benene.Der blev i dagene fra d. 8/)-2 tIl.
d. I0/I2 gennemført ikke mondre end 6
færgetællinger til/fra Djursland, Iige-
som der d. 9/tZ blev tal_t fra 4 forskel-
I ioe lckal i Fefcr nå Nnrdriirrrei:nd nac-
værre var afkene trukket nordpå umiddel-
bart inden tæ1lingen. Der btev a1t iaft
kun konstateret ca. 3000 på tæflinoen
(der var ca, 100.000).
Endvidere arbejder gruppen på udgivel-
sen af en artikel om havfuglen€ i Århus
amt, hvor man også vil ottentliggørc ob-
eFrrz:fi^nar Frå fi.llinaro år rlor anrlnrr

ikke har været puJcliceret.
T I QRQ rri I anrnrcn f^r+q!f+å ma/l f>rda-

tællinger og kystobservationer idet man
nu vif søge at inddrage nye folk i ar-
bejdet.
Således bliver der i .1989 arrangeret et
efler ffere medlemsmflder, hvor medlemmer
af gruppen vil vise havfuglebilleder og
1ære interesserede metoden ti1 færgetæl-
lingerne.
Herudover bliver der i efteråret arran-
dcrAl a+ 

^.- 
hr?å +il r^e--- ^å !lr^Pd LruD_

punkter, hvor der normaft ikke er akti-
vitet herude.

Årets største opgave bliver den afslut-
tende. I decembe'r måned skaf gruppen
arrangere årsmØdet for Skandinevlsk Hav-
fuglegruppe, med dertil hØrende fore-
drag, indkvartering etc.etc.
Ti1 slut en tak tj.l vore flittige færge-
tællere, samt de mange havfuglej-nteres-
serde, der samarbejder med os.

Mad rranlia hileon
,'Iane qL^\rdåård DadareFh

.Vester a1f6 4,
Thorsager,
8410 Rønde
r1-r. 06 379583

PS Havfugleinteresserede er aftid vel-
komne til at kontakte gruppen for infor-
mation el-Ler vejfedning.
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BtrRETN]ING !T{A OLIEF'UGLEGRUPPEN - 19BB

19BB blev året med den hidtif største
:Lrivi Få+ +rr 

^l 
iarrr^l.Fnrnnanq qirta

Vi slartede årct med de to ordinære ræI-
Iinger i februar og marts. Her starLede
mit arbejde som ny koordinator med at

+-tt^*^ | it ---^^ rF -+r-lz-^drrY ilys L Lf ,,,d,'99
ninaarna n6f ^iL l;^ts I r:hF \/i Fik 

^h-
+- l+ ?o v- v,,d+ i fahnr^r hizar \/i q^m-

^," 
Ny- L

i-ht -^- Lr.n rrniF a c,r^ta fcnrfrnrl ?rrE rrf o9 L u ugtE

^-q--i I h-+r^-q^6 
" 

qlnrmmåna IvrooL,v f , rj4(Lsiloge
s@lvmåge 1).
r r1rt - rl I i ^rd^ ^l i ^+1r^l Mr,,^|.6n c i^v, ,slugrw, uyF" rfv

maÅ on 7 l'l:cco nå Thnrc:nor qlznla

hvor undertegnede er unoerviser. De hav-

^a 
at omna am nl iofrtnlo i rcri^r]an 

^n
ii I mårref}l I i ndan /T tål få c+rÆkni ndån

fra Fornæs tif Øer.
n^r ' ^ m-jtårL^ rF ^!r-l"nihdan \7a/l m>rl q-r Lrd^r r!r19L-r
F-lrinaan Llar. n* 11 Vm M 

^t 
.lor .lannåLd!!t, r(js,, ef qv [,d / / N,.' *

-rn^ ^laU 
rrrnrior ?O.idd6 Trrdla iprr'leirvurrv vrrv

l--^^-,,-^^ 1 ^-q--^ I a^rl -hn ?rur I r, 
^iluPrvdrLY 

J,9Ldd'ru
aÅarfrrnl A Fan ckr] I eFnrmmåao I
cAl \/må^6 I e\7>rtl.\å^ R nråk r:na 1 nn1

sp, -1. i

\/å^ ^l i 6^r',^^onc !'rcma".la I nÅ I rnrtcnt :n )v!v v! Llv,

r.] iqLrrt6ra.ia rzi mrr'l inhar{on f-r åi "qældc"
vort beredskab til andre mil-jøorganisa-

^- *q-^j ^f-^,r ru''Y, L J
'I i a i m> i l-r'l orr rla r hnr^ f^r da+ n: eFl -
dØden pludselig bfev inLensiveret gav
mtrrc 

^l 
iof,rnlaanrnrc qk^\r- lY n^trrrcF\/-

.alc66 aF I ilhrrn nå an L-l I inx rf rlla

\i^ra rTdra k\7etar Har k^m rzi iaan i ek-
rinn m Åonno nrnn lrir A6F håf\7^åli^f

lettere at motivere fofk ti1 at deltage.
A l I o da \7/lra k\7<tar i .mfa+ l.\'l 6\r 

^hf 
i l +

;-1. ^5 1AA v- ..\^ d^r hlår' Åanna n:naw us! ltsv vs' rils va' rg

fundet 143 døde fugle. (For artsforde-
Ljng: se nr. af Søravnen). Herudover
bfev der fundet 1 marsvin oq 9 sæ1er.

^r 
r i -r ts h-.f ^-LFj h^ 

"n 
r^rcL61 l ina man_Jrlj /w -uLo^L

nesk€:r været invofveret i årets tæ]lin-
ri -^! - r,,+fd^ ^q ^n cdr^al i n mÅ,-to(JE' r nLvL [-'d crr JU.

idet der d. 9/I2 bfev konstateret op
imod 2000 olietilsøIede fugle på Anholt,
\zsl F^rnlc c:m+ nå Haeca I d /M \/6,-'l pdr-

\.i^ når "rr hri--r! +-lo nm nÅarrrrnlav o! |J! r,rc!
men også mange sorlænder, lomvier og af-
ke. Frank Svenson fra oliefuglegruppen
aflivede i ugen op imod jul omkring I00
T,'^l^ -^m -.^ h{ -Frlh/lar, mon i Åon,uv,q, -vru -ou yq -(roJrv
same periode sad der omkring 400 tugle
n9 cfr-nrnn p. ^+^^x^ rr Lrr'l.la .n ii Icd_

let i olie.
Srznderpn pr rrl-rri rzl qnml- pl- 6l iat rånqrmr1--
ckih dar i nål FFne mrrlm m mdrkF h^r

spufet tankene.
nennF.lieForrrreninn "i] uden tvivl sæL-
l-a cit nr:m nå fnråraFe Fællinaor
jeg håber kan gennemføres med det samme
hdrie akrivi tptsniveail som ved sæfLæf-
I i nnan T 

^an 
f^rhi h^ol ca <+år

<fådi^ åMh Fnr nrro fnlL -^h hl- Fi^ MrLqufq Mrr t'di Llu w
1.--! !;1 -L -c-- ^- -rLarmi^d:n i hon_rVJ L LlI

hofdsvis en week-end sidst i februar og
sidst i marts.
Tak til alfe invc'.lverede tæ]lere for et
eI^rI .r dtults irl-6 iÅo m +:lz f i I Fi nn

f^r ah m,fAf ,4rzn+i n Lnnrrti nari na

Jens Skovgaard Pedersen,
ÅmlcknnrAi n>+nr

Vester a116 4,

8410 Rønde
r]f. 06 379583
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SIVSA}{GERE I ARHUS AMI - HVOR ER, DE ?

En genne[gang af lokalarkivets materia-
Ie orn Sivsanger. fra perioden 1981-1988.

sivsangeren forekoNner i Danmark som
jævnt udbredt yngletrd<fiig1, samt son
almirdelig trd<gæ.st (yrrflefugle fra den
Skardinaviske halvØ).
YngL&iotoperne er ved moser, kær og an-
dre sumpornråder, hlppigst i områder.med
kraftig urtevegetation, indenfor rør-
skovszonen, sjæIdent i rørskoven, (tyb-
bro 1978).

Om det at tæ1le syngende Sivsangere.

At opgøre en Sivsangerbestands størrelse
kan være vanskeligt. Dette skyldes det
fænomen,'at Sivsangeren kun slmger ind-
til den finder en hun. Hannen holder
altså op med at synge så snart den er
udparret. End ikke afspilning af Sj-vsan-
ger-sang i dens territorie kan få den
til at synge.
Da et områdes Sivsangerb€:stanci jo ikke
ankommer på samme tid. betyder dette, at
de først ankomne Sivsangerhanner er
hol-dt op med at. synge. allerede inden de
sidste hanner er ankommet.
Dette betyder, at selvom man optælIer
syngende Sivsangere jævnligt i et områ-
de, og på den måde følger bestanden,kan
man ikke på noget tidspunkt optæ11e he-
Ie bestanden samtidig.
Antallet af syngende hanner er størst i
den korte periode ml. hannerne,s og hun-
nern€,s anmomst. Det maximale antal s)rn-
gende fugle i det tidsrun. giver et ud-
tryk for ]mgl-ebestandens størreLse, men
altså lkke det totale antal ynglepar.
Dette betyder også, at negative meldin-
ger fra lokaLitetdr, der tidl-igere har
huset Sivsangere, kan skyldes et for
sent besøg på lokaliteten (Uansen l-979).
Dette i-llustreres af fig. 1, som viser
antaLlet af syngende Sivsangerhanner
gennem en lrnglesæsOn (Omtegnet efter
Cat.chpole, fra Hansen 1979). Det ses at
chancen for at registrere arten, afhæn-
ger meget af besøgstidspunktet.
Sivsangerbestanden blev i 70-erne kraf-
tigt decirneret, dels pga, tørke og ør-
kendannelse i artens vinterområde i Af-
ri-ka syd for Sahara, dels pga. drænirq

Fig. 1. Antallet af syngende Sivsangere
i en bestand gelrnem en ynglesæson (om-
tegnet efter catchpole, fra Hansen 19?9)

og opdyrkning af artens foretrukne yrg-
lebiotoper, moser og kær'. visse oplys.-
ninger tyder oqså på, at Sivsangeren ud-
konkureres af l(ærsangeren (Braae 1976).
Dj-sse probl-emer behandles dog ikke yder-
ligere her.
I den her omtalte årrække viser materia-
l-et ikke nogen markante ændri-nger i be .-

standen i Århus amt.
Fra en de1 lokal-iteter har vi observa-
tioner af Sj-vsangere i perioden 198I-84,
men fKKE senere (exc:]". træklokaliteter),
hvilket kan indikere en tilbagegåhg: Det
drejer sig om f1g. lokaliteter:
Stenvad Hede
Smørmose ved Auning
Nielstrup ved Auning
Kclindsund ved Fannerup og KoLind
Skaflgård sØ
Lading sø
Kysmose ved !firdelstrup
Tåstrup sø
Mossø
c^ l l.\i6.^ cd

Pi]brodal-en
Sortesø ved Skanderborg
Tbnsbjerg i Hadrup skov
Søby fredsskov
Kragemosen, Hesselholm og Tranefiosen,
alLe på Samsø



MarrEler Sivsargeren stadig på disse 1o-
kaliteter? Måske eksisterer de ikke Iæn-
gere som Sivsangerbiotoper? Evt. inte-
resserede opfordres hermed ti1 at holde
øje ned/lytte efter sivsangere, hvis man
besøger disse.l-oka].iteter i de komende
år.

Sivsangerbestanaeri i lstjyuand i dag.

F!-.g. 2. tokaliteter med Sivsar-rger 1985-
1988.

eå fiqur 2 ses santlige ]okaliteter i
Århus ant, med observationer af Sivsan-
gere i perioden 1985-88.
Kortet er således det Hste udtryk for
Sivsangerens udbredelse i Århus amt, som
kan fremstilles udfra herværende materi-
a1e.
Arten observeres over det m€rste af amtet
med.hovedvægt i de større ådale og mose-
onraoer.
f tabel 1 vises det maximale antal slm-
gende hanner, registreret på de enkelte
l-okaLiteter i perioden 1985-88.

En bestandsopgørelse ud fra materi"alet
bliver meget usikker pga.:

a. arten overses/overhøres let
b. ufuldstandig dæl<ning af potenti-

el1e Sivsangerlokaliteter.
c. Usystenatiske optæI1inger, herr:n-

der ovennævnte problem med kort
sangiperiode.

d. en del af registreringerne kan
skyldes fugl,e på træk.

Brabrand sø (12)
vasen/Kongslund ved Randers (4)
Bjerregirav mose (3)
Dronningborg bredning (3)
!,!ose ved FussirrgØ (3)
crund fjord (3)
Langs adenåen strkn. SvostruPsilke-
borg (3)
Kasted mose (2)
Mrke kær (2)
Paderup en e ved Randers (2)
Åby erq/Eskelunil (2)
Desuden 15 lokaliteter med hver (l)

Tabel l. Det maximale antal syngende
Sivsangere på de ialt 28 lokaLiteter
med Sivsanger i perioden 1985-88

Disse problemer iaget i betragtning. må
man formode at Sivsangerbestanden i År-
hus amt er noget større end det frenrgår
af fig. 2 og tab. 1. Bernær'k f .eks. at
der i amtats velnok Hst besøgte siv-
sangerlokalitet, Brabrand sø, også er
registreret langt det største antal Siv-
santere. En l-ång ræl<ke mindre velbesøte
l-okaliteter, f.eks. Randers fjord og
Bjerregrav mose må fonnodes at huse tj-l--
svarende bestande.
Under Atlasperioden 197f-74 blev Sivsan-
geren da også konstateret som sikker el--
ler sandsynlig ynglefugl i næsten 60
kvadrater (5 x fkm) i Århus ant (f,rybbro
1976 ) .
som det ses af ovenstående bliver arten
i dag på årsbasis kun observeret i ca.
I0 kvadrater i Østjy1land. I perioden
1985-88 (fire år) er Sivsangeren regis-
treret på i-alt ca. 28 lokaliteter (her
ca. 28 kvadrater 5x5 km. ) i Århus amt
(tabe1 1), Dette kr:nne tyde på en kraf-
tiq titbegeqang i antallet af Sivsange-
re siden Atlas i L97I-74.Her skal dog
tages forbehold for materialets karak-
ter: T.Atlasperioden var der tale om
målrettede eftersøninger igennem 4 år,
hvori-mod arkivets materiale hovedsagte-
lig bvgger på spredte observationer.
På figiur 3 ses åntal-let af lokaliteter
med Sivsangerobs,, sanmenlignet med an-
tallet afsivsangerobservatører og det
totale antal bidragydere ti1 lokalrap-
porten for hvert af åren€, 1981-88.
Som det ses er mængden af Sivsangerloka-
liteter ikke øget i de senere år, på.
trods af flere bidragydere til arkivet.



o = Det totale antal bidragydere til-
lokalrapporten

o = Antal bidragydere med Sivsangerob-
servationer

+ = Anta1 l-okaliteter med Sivsanger

Fig. 3. Kurverne viser det saml,ede antal
bidragydere til lokalrapporten (e), an-
tallet af disse med Sivsangerobservåtio-
ner (l), og antaf l-okaliteter med obser-
vationer af Sivsanger (+). pet forøgede
antal- lokaliteter med Sivsanger i 1986,
skyfdes at arkivet dette år modtog op-
lysninger fra lokafregistreringens op-
tællinger.

I takt med det øgede antal indsendere
til lokal-arkivet, og den dermed følgende

større aktivj.tet og bedre dækning af am-
tet, får vi forhåbentfig bedre oplysnin-
ger om Si-vsangerbdstanden i Århus amt i
de kommende år;

Denne fil1e oversigt er tænkt som en op-
fordring til alle, om at holde bedre Øje
med arter som Sivsangeren og andre arter
fra biotoper i tilbagegang. .Her skal og-
så opfordres ti1, at alfe blandt 1æserne
som ligger inde med æ1dre, ikke indsend-
te observationer af Sivsanger fra Århus
amt, indsender disse til- fokalarkivet.
Især observationer fra f@r I98\ har j-n-
teresse .

Peter Lange
Jeksenvej 108, Stjær
8464 calten
Tlf. 06 950341
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FRA FELTEN

Denne udgave dæ}<ker perioden februar,
rarts og apri1.. Vinteren udeblev forL-
sat,.dog faldt der lidt sne den 2I. &

22. rrørts- l'4ange af vinterens ellers fas-
-^!^- 

L--.*-^! ,*^^^l---l^^ t
YørLsr rn! vd eL uEYsrrræDf gsr I !

eks. ingen snå skalleslugere i Kysing
Fjord. Mange koftdistancetrad<kere er
komret n€get tidligt. Hvorjrrod Afrika-
træi(kerne blandt snåfuglene kcrn senere,
nåske p.g.a. den kolde vind sidst i ap-
ri I br Lm F^rct r; d; + r -6å-r '- I ^,!fYLJgL
efter Week-enden 29.-30- april.

Rovfugl€ a ugler.

Moesgård har kunnet frermzise nv rekord
for cræl<kende musvåger 11,/3 rned 799, den
tidligere rekord på 480 var fra 29/3-
1980. Der har igen i år ligget en notes-
bog "skjult" i en enebærbusk, derfra ha-
ves fØlgende totaler: Irilusvåge (1166) +
I øst1ig race 4/5, njetdvåge (4), Hvep-
sevåge 30/4 en hun er nreget tidlig, Rød
Glente (3) - 7/3, 26/3 cxJ 9/4 - RørhØs(I) L9/4 var første her, Spu.r-vehøg (269),
Duehøg (2), Vandrefall< (4) - I2/3t 26/3,
21/3 cry 21/4 - rr,ærgfalk (7), Tårnfalk
(20), Iærkefall< (I\ 4/5, FiskeØrn er set-7+8+L7+I8+22/a q 1/5 ialt 7" Gjerrild
har derincd haft ret få Musvåqer ned nnx.
13/4 2O5 trk., Fjeldvåge nEx. I5/4 Ig
trk., RØ'd Glente l0l4 (1), Sort clente
30/4 (I), Røfrlq 23/4 (6), Blå rerhØg
nøx. 4/åag, Spunzehøg nax. I/5 130 trk.,
Drærgfalk nøx ),/5 4 ia1t, Ierkefalk fØr-
st,e I5/4, nøx l/5 (7), Aftenfalk 2/5
(3-5), Fiskeørn nELx. 2l/4 (51, ialt 20,
I,losehornugle ialt 7 nnrts/april. Andre
obs.: Havørn (4-5 k) ved Stubbe SØ, blev
sidst set 5/3, Vandrefalk ved Brabrald
Sø 26/I, her var også nød Glente 7/3 (1),
Rød clente er også set I1/3 i Århus C.,
Sort clente vedHøjbjerg 2L/4, arten er
også set ved Salten IångsØ !3/4. FørsLe
F,ørhq 1/4 et eller andet sted. Ved Mal-

, Iing er der set Fiskeørn 2j/3 q Lærke-
falk 30/4.

Svaner & ænder.

Pibesvane 2l/3 \2\ N. Gjerrild, Sangsva-
ne L9/2 (30) Veng Sø. Den 3. nrarts var
en fin gåsedag ved Skanderborg Søerne,
således Grågås (28) + Blisgås (l) Skan-
derbrg Sø og Grågås (43) + Branqås (2)
på engene ved Ringkloster. I begyndel-
sen af perioden 1å'50 Kanadagæs i Stub-
be Sø. Grågæ.ssene ved Brabrand SØ prØ-
vede igen i år at 1mgle, højest indsend-
re ta1 1713 (8).

Spidsand og Atlingand har øjensynligt et
nrvlt l-arÅr i År Åof +a r.nl 

^ar 
rtcÅ 

^r-
YwL !v!l]+

hus Anrt. Spidsand 5/3 (550) Mariager
Elord, 23/4 (4) Skødshoved. Atlingand
9/4 et pr Gjerrild o9 en han Kolind-
svrtd, 28/4 en han Eskelund Losseplads.

Bjergand er set i Stubbe Sø ned 700 stk.
L1/2. LIILe Skallesluger f9l2 (1) veng
b.



I4age- e vadefugle.

Lille Kobbersnep;pe 26/2 (24) ved A1rø.
Et besøg pa Alrø 3/3 gav: Vibe (150),
Hjejle (I30), Lille Kobbersneppe (36),
Strandskade (58), Storspove (200), KIy-
de 4/3 (4). ten L2/3 var her: Vibe (50),
A]m. Ryre (500), Hjejte (1000), Lille
Kobbersneppe (ca.600), Klyde (2), RØd-
ben (5), Stor Præstekrave (10) og Strand-
skade (30). Gjerrild melder cro et fint
år for Svaleklire ned røx. 3O/4 (22),
herfra også Stor Kobbersneppe 2/5 (I)
og trrkeltbekkasrn 2I/3 ( I ). Oe første
Tin]<smede er set ved Brabrand Sø 4/5 (6)
og en enlig Skovsneppe ved Stjær 22/2 oJ
en ved Veng Sø L2/3.
D\,ærgterne 29/4 (1 ) Cjerrild og Mel}em
Kjove l1l4 fra båd ud for Norddjursland.
Hvidvinget }4åqe (2k) A]Jø 22/3.

VandhØns & Traner.

Der har \,æret part med traner. Gterrild:
8/4 (7\ <x) l3/4 (8), ArLl-rolt 8/4 i\23),
Itidtjylland I4/4 ø1 2I/4 (9) Brabrand Sø.
Altså rnere end 48 traner: plettet rØr-
vagtel kr]rllre høres på Døde Åeng ved Bra-
brand SØ 2-3/5 (I-2\, som blev akkornpaq-
ne.rel af op til 3 vandrikser.

Allraf,rnla r. Å,'^-

Der blev knn set 10 Tejster på Tt:driø L9/tt,
::;: arten mon i fortsat-tilbagegang her?
Søkonge ved t4oesgård 25/2. SLørste due-
ral for Moesgård er 9/3 (1750).

T-n Fr & ql- nmfrrnl o

Hr':.':ræbber rr:xt I 1 /2 ( 2 ) Grenå-iieili.ng-
borg er sendt tjl SU, nren endnu L,',::c be-
håndlåf nonna qåil+irr a:rr mqå i:r-l Io--

mLrl< (37). Sortha-:.tet Iappedykker er og-
så set nå nml . af dc fasle lokalitci:rr
f.eks. Rarrlen-Dystrup Sø l5/4 (12), Bra-
brand Sø 28/4 (2) og Enborg Odde, Mossø
21/3 (8). Gråstrubet Lappedv..J<er er sct
i l\lØrke Kær. Lille tappedykker - Bra-
brandt, SØ I7/3 er indsendt.

CLri nafrrnl o {. .'++6r

Hærfuql er set ved Gjerrild 7/4, hvor
^^h 

-5å ^3 ^- --r -^^!r--^^^Pa eL L | æ lls L^dbse, LU Udqe 5e-
nere 9/4 hØrtes fra Drebakken ved Moes-
-: -r ^^ - ' iarn hr rnÅq nænYqr s srl JLqrErE 5ulll ell I J__-_
hvi lkeL jo svarer ti I scenrnebeskrivel-
sen for llærfugl.. så nåske?l Tsfugl er
set ved Bodil 1.1Ø11e i Arhus A-dal 2L/2
cry I3/3 Giber A (l). Sortspætte e-r nØrt
ved Gjerrild f.eks. ved byen 9/4, tøv-
rigc 2 fugle fast her. Mere n),"t er J-5
^-- +-^fÆr Lra LØveriJto_Lm bKov. FØ-rste Vende-
hals er seL 20/4, desuden enkelte indi-
vider ved Gjerrild fra 28/4, 2/5 hele
5 Fjeldskov.

GrØnspæhten ved l'loesgård
qnrz,lcr hol I ar i kLo i årt
(Lr.:ndberg I9l2 )



Småfuqle.

Horlalærko 1A/1, 11\ Mæqdård (rreloma
kcm sent: FØrste landsvaler 14/4 Salten
q I8/4 I død Hou Havn, efte-r 29/4 hvor
alle 3 arter sås ved l,troesgård er der
IIElnge obs. Første Mursejler 30/4. Pj-ro}

tidligt, dette er også Ra\,n nred store
vger 18/4. Ra\,n er også igen for andet
år qor f-aqt rzad (]iorri I d Drnrrcica or

set s)mgende ved Brabrand Sø, f.eks.
)1 /4 rcå 1 rodor æ )A/1, I err m rina-
rærket ved Gjerrild 1/5. Korttået træ-
]øber er set to steder i anrtet i april,
welkcfre back? Hele 16 Vandstære er talt
2I/2 L Ar.has A og tillØbende bæl<ke, de
forsvandt fra området cnrlcring I/4. "Fra
Feltensl' faste redaktØr hØrte sangdros-
se1 så tidligt sar.t 6/2 - har den nrcn o-
\ran7i nrråf 2 pi nadrnccol -å- " ^ 

rr^^-r\ !r lYl4vJJ! r 5as vcu fG>-
gård (17) 28/a a1 sannre dag på Eskelund,
I/5 (16\ cjerrild. Eskellnd Iosseplads
ar an fin ricFanlå/lc Fnr 

^raclar 
1i/ALvr \!v-rs!, zul T

1988 sås alle arter på nær Sjagger o9
sarTfnen nred Ringdroslen 28/4 r år var
23 Sangdrosler. I{isLeldrossel 28/3 148
trk. Gjerrild
Nogle fØrste obs.: Rødstjert hØrtes aI-
Lerede I4/4 ved HØrhaven. HusrØdstjert
2l/3 (2) Arhus Havn. Nattergal 3/5 I sy
Kasred Mose, cræshoppesanger t/5 Gjer-
riid og 3-7/5 (21 Brabrand Sø, MunJ< 1514
Moesgård og cjerrild, Havesanger 27/4
rrhnrc:car iY I /q ciarril^ rnvÅanrn*rrw r/ r uJs! L t Lu, \eus-drvsr
L4/4 Hørhaven, iøvnqt rnange i år, t-øv-
sa ger I3/4 Gjerrild, Gransanger 7/3
Gjerriid, Broget Fluesnapyæ.r 27/4 C)er-
rild og 29/4 [kæsgård, Hvid Vipstjert
12/3 Gjerr)Id, GuJ Vipstjer:u 22/4 cjer-
rild og 28,/4 t'loesgård.
Bjergvipstjert 2I/2 (5) Arhus Å, 1913
(7) Pøt l{øILe, 28/3 et par SkovnøIlen,
Giber A. To store tlokke af Silkehaler
ved AlrØ, 26/2 l9O) q 2afi (60). Sidste
Silkehaler sås i Århus Nord medio april.
Stor KorsrEb I2/3 et par Kysingnæs. Stor
Tornskade l9/2 (I) Klap Skov. IGrnebider
er rapporteret fra talrige lokaliteter,
bl.a. Botanisk Have, trlårslet Kirke og
hele 8 ved tloesgård l2/3 q s1år således
Gjerrild max. på 7 1/5, Stillids ser ud
til at rrse på vej tilbage bl.a. flokke
ved notorvejen j- Viby.
Arets tsna for F\rglenes Dag er scrn be-
kendt SKC[/ffr{, 09 at det kan være slEn-
dende at "gå i skoven" viser flere 1n:g-
1e ta1 fra l-øvenholm Skov: 30-40 par
Ddrpap og f0-15 par IGrnebidere.

Det var så alt fra denne-gang, 'nen langt
fra alt hvad der er set. Da DU er kcnnet
så langt i arLiklen, nå di.r også vae
interesseret i at denne også frerover
indeholder så rnange dugfri-ske iagttagel-
ser sc[n muligt. Husk derfor at indsende
drne obs. fra maj. juni oS juli (senest
den 20. juli) til den faste redaktør pa
hans nye adresse:

Flonn-ing Lundberg
SkovlLindgårdsvej 72
8260 viby J.
rlf . 86 28 65 5'7

Coil tur ud i F\rgletandet, hilsen

Klaus l\4ortensen & Bjarne Huus Jensen



ROVFTJGLENE I DANMARK . . .. OG I ÅRHUS AI\,fI

Blardt de danske fugle er der sikkert
kun få arter der - bl.andt fugleinteres-
serede - er rrere populære end rovfuglene.
Rovfuglene er sartidig nok den fugLe-
grqpe vi kender rest til, idet alle ar-
ter er fulgt nøje gennen Rovfuglegrup-
pens undersøgelser i de seneste 10-15 ar.
Blanlt gruppens narge projekter har væ-
ret langsigitet overvågning af bestands-
udviklingen og r:ngeproduktionen i faste
prøveflader, habitatundersøgelser, føde-
undersøgelser, ringnenkning af ynglebe-
stande i store crmåder i alle eqne af
landet, vinterundersøgelser og Å.g.t rre-
re. I de senere år er flere proiekter ud-
ført i sanarbejde ned verdenånai.urfon-
den og Skov- & Naturst)rrelsen.

Takket iære de forsketlige aktiviteter
har vi idag en masse aktuel viden om de
danske rovfugles forekcrnst og levevil-
kår, og resultaterne er nu sannenstillet
i bogen DAMARKS ROVFIJGf,E.

f Århus Afit er rovfuglene især undersøgt
i crnråder vest og nord for Århus (Jør-
gen Terp I-å.ursen og Sv-end l4øIler-Jense-n) ,
nen også fra andre dele af anrtet forelig=
ger oplysninger. Hvordan ser det så ud
for rovfuglene j Arhus Anrt?

Musvåge, Hvepsevåge og Spurvehøg yngler
ret alrrindeligt i skovene, men p.g.a.
antets r€get varierende landskabs- og
jordbundsforhold veksler bestandstæthe-
derne fra eqn til egn. Tårnfalken yngler
lokalt ret alnindeligt, iren generelt sy-
nes arlen at \Æe gået en hel del tilbage
i antal indenfoi de seneste 10 år. Rør-
høgen har i Arhus Arrt ikke haft den sam-
ile \æsentlj-ge.bestandsfrergang som i lan-
dets sydlige dele, og den yngler kr:n re-
gelnæssigc på no91e få lokaliteter i am-
tet. Dubhøgen yngler en del stederf Iren
den rnangler adskillige steder, hvor der
slmes at \rære gode m-iligheder, og den
bliver sikkert bel<aæet på en del priva-
te skovdistrikter. Glenten har lmglet
flere gange, lr€n det drejer si-g kn crn
enl<elte parr 09 ingen lokaliteter har
\æret anvendt 1 en laenqere årræl<ke.

Du kan få alle detaljerne crn rovfuglene
i- Arhus AIrIt (oS Da$nark) I DANMARKS ROV-
FUGLE (336 sider, talrige fotos, diagranr
IrEr, kort, tegninger og tabeller. Ind-
bundet kr. 298,00.) Bogen kan bestilles
hos:

Hans Erik Jørgensen
Søholtvej 6l
4894 Øster Ulslev
Telefon 03 86 50 27
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EFTMLYSNING

Undeilegnede karper sig, under hårde ild-
karye rcd srær:e tab pa @ge sider og
forltrrgst afbrudte forsyningslinier, for
øjeblikket igennen 25 års indsamlede no-
tatkruseduller, alias det eksistererde
loka I itetsregi streringsrnateriale.
fntet ser jeg rcd større fryd hen til,
end at sidde en h:n forårsdag i naj, rcd
Iup, ord@, underbelysning, pinchet,
ostenadder, KAFFX, svedne underbukser og
orlErent 6 kubikreter papir. @slagsbøger,
napper, pa.pirclips, printerstrimler, bånd
etc. ogi tyde en uidentificeret turder-
skrifts vistnok hebraiske indprintnin-
ger fra 1963, det nå endelig names at
disse - øhh - streger vistnok har rmet
til siden dengang i engen, for siden at
lide døden r:nder en kaffekops effektive
anqreb !: Jubel ::

- Ilfen det skal jo gøres, onend ikke vide-
re helbredsfrqnende for den udøvende.

Nå, å1tså - rur da jeg tnr været alle rnine
egne hiroglyffer igennen, sarnt lokalrap-
porterne tilbage til 1974, plus erhver-
vet rlig en astrondnlsk telefonrå7nj-ng,
mangler jeg vist kul en ti-ng! - Jm.: Sa
hvis du LIar besøgrt en FUGLilOKATITE'I (alt
hvor der yngler nere end 3 par solsorte
(villahaver fritaget) i GIERN, THEM el-
1er SILKEtsORG.KOi,$4UNER, ildenfor de sid-
ste 25 år, bedes du allernådigst kontak-
te undertegnede 1å nedenstående adresse! |

ALT HAR I}.IIRESSE::

Patrick C. l4cDonald
Boskopvej 20
8600 Silkeborg
r1f. 86 82 IL 2I

9\{øtwrfrg sfuioekf4e
"SØrampn" Ørsker enfiiu mere fuft uldzr rtiwe,rne.
Dafor s(gør oi et redak.iorurud[pmry/Lmeil sfuioeLØe,
som ogsø uI aøre ffitd tll øt ffiontere blarlzt.

Du hefiør.rer ikke oøre 6iltt øf fustp, 6øre fu er
interesieret in:å1tTyn oø fiodtffr iørcr sio i [en. Men
nahtr\gyis er fufufiott i centntrn 'nå.r 6t gæ{trer artittkr
trttfl-L Jøftwngn .

"SØra:unen" udkomrner 4 øanse omåtet - oø oifrotdnr Z-l
ml dzr i forbintrek e med ffistitthrg m øf 6 ta{zt.

f@t qkt re{nkt.ionen 
" Qj e.ffmryrt i 7 7 7, 8 220 tsrøhrøn"d

euer nflg ar enJrøTeuilGxofløn.



TURREF'MATER

KOIJNDSI,ND DEN 9. APRIL 1999.

14 fuglekiH<ere fra Rarrlers, lhriager og
Århus ned Iars P. Joftansson og Claus EI-
kær scrn ledere, nødte op ned store for-
verrtnilger til turen efter sidste års
oplevelser. (Se "Sørarrnen nr. 4/1988).

Før Kolini tog vi (den aktive del af fug
lekildcerne) et tr>ar stop. I et vandhul
før Kolind så vi bl.a. Ske-, Krik-' Pi-
be-, Gra\rard og nørspurv. Desuden så vi
i en skov bI.a. GrørnstEtte og TotrrEjse.

EEter otrdeling af personerne, så der
kcrn fære biler ird i crmådet, stornede
vi bageten efter Claus's opfordring.
Kt. 9,20 kørte vi ind i cnrådet. Da vi
p6beryndte vores norgerunad sarne sted,
hr.ror vi spiste rniddag sidste ganq, hav-
de vi bl.a. set l\fi.rsvåge (børing), Ager-
høne, Tornirisk, Grøn:irisk og vibe, sart
nogle sna flold<e Hjejler, scrn stod flot
i scrrrErdragt på en nerk forholdsvis
tæt pa og en stor flok i luften. Vi run-
dered turen af ned en flok Vindrosler
på ca. 50 fug1e. K1. 11,05 kørte vi ud
af crnrådet.

Derefter kørte vi ud til det vandhul
før Kolind, hvoi vi så en af de fug1e,
scrn vi egentlig var på vej til Rarnten
Dystrup Sø for at se - Atlingand. At-
linganden svømede flot rundt nellern
en gd bestand af Krj-l<æIder. AIle fug-
Iene - især Atlinganden - blev studeret
flittigt gennem teleskotrErne.

Efter at aIle var tilbage i deres egne
biler, kørte vi til Ramten Dlzstrup S1ø.

Jeg kan nane, at arterne Sorthalset-,
To1æet Iappedykker samt Spidsand (3
stk. ), Grørlcenet Rørlrør:€, Strandskade,
Grågås og K1ycle. Ja - du læste rigtigt.
Klyde (2 stk.). rångt ude ikke? Det
slmtes lårs P. JolEnsson også, for hnn
så i hvert fald utrolig ud .... Tetk
dig en kikkert (lidt hæget) red et par
strittende øjne gennøn linserne og baS
kikkerEen et stort spørgsnå1stegn. Kan
du se det for dig - i-ld<e? Nej, nen det
er både unuligrt at forklare og tegne og
et fotografial4:erat ville sikkert Væne

brdldt sannen af grin. Så et billede er
også wmligL. at frsmrise.

OlLrur."cJ. d
' 6c"ixn

fl

Inden hjemture skulle vi lige Lrave den
MmEf fornødne rmdpakke & kaffe.
Hjemd kørte vi (Randers folkene) cxn-
kring Vildstrup vandhul/nnse, hvor vi
så Gråstrubet Iappedykker. Så.selv crn
crnrådet ved Kolindsund næsten lrar sqn
blæst for fugle, nå jeg sige at tu-ren
war god. 50 arter blev det ti1.
Benny Kristensen,
Randersgruppen

\IsiG Sø,/HEI{ST.OK SKOY DB\] 12. MARTS 1989.

En af rmrts nåneds førgte solrige og
forårsagtige dage deltog jeg i en DOF-

tur til veng Sø. At det var ved at bli-
ve foråe, fortalte de nyrdsprungine ane-
nnner 1å de sydvendte skråninger. Også
fra fuglene sås og. hørtes foråret: Syn-
gende Gærdesrnrtter, Flagspætternes trcm-
rEn, en syngende RØrspurv og en skrue
på 5 I"trsvåger.

T\rren startede ned et kik ud over Vens
SØi sofit bød pa Gravarld, Ttoldard, Krrop-
svane, Blishøne, Gråand og Fisketejre.
Fxrdvidere war der tid til at nyde den
sm:kke udsigt udover det ltidtjyske sø-
høilancls skovklædte bakker.



Knapt rrar vi nået ind i skoven før t!-
rens overraskelse dukkede op. Bl Skov-
sneplE nente det bl-ev for reget ned 17
nysgerrige ornltologer og rralgte at fly-
ve lurgere ind i skoven, til stor for-
nøjelse for os.

På noget der li-gnede en gravhøj, nød vi
udsigten j-nd over RavnsØ, hvor Grågås,
Spurvehøg og Tårnfalk sås.

Itrrgere incle i skoven, i en solbeskin-
net grantykning, stØdte vi på en irejse-
flok, scrn var et studie lÆrid. De fleste
arter var repræsenteret, så scm Spæt-
nejse, Halenejse, Sortnejse, lhlsvit,
Blånejse og TrælØber, scrn lod sig se på
ganske nært hold. Egnens sky beboer,
ravnen, lod sig også se og høre.

Jeg kan kun sige det var en vellyldcet
tur, scrn bød på nnnge muligheder for i
natrs)m at studere rnange af skovens a1-
mj-ndeligste fu91e og det tidlige forår.
Hanne Øvlisen

FORÅRSTT]R TIL \lEST.TYtitÅ}ID - 30.4.1989.

'Alt har sin pris" og "!fan nå yde før
rnan kan nydeu - det råtte vi i høj grrad
sande, da ræekkeriret nådesløst kinede løs
ved 2 - halv 3-tiden søndag "rnrgen" i
håb crn at lokke een ud trå Vestjyllands
hedsnrser for at opleve Urfuglens par-
ringsspil. Hvad nu hvis fuglene havde
besluttet sig for at sove l€enge netop
denne søndag rncrgen? Heldigvis var der
ikke tid tiL flere overvejelser, og ube-
haget ved at skulle ud af fjerene midt
cm natten blev hurtigt overvundet ved
synet af en hel bus fyldt necl kikkerter,
teleskolEr, gumdstøvlei og nEre -eller
mindre halvsovende ornitoloqer eller
Iignende.

I4ens vi gled nDd vest og pa.sserede den
jyske højcleryg, trådte hedelardskabets
konturer frsn af rorgendisen og blev
langsont farvet fiere og nare rosenrøde,

og på llrrerkelig kort tid nåede vi vort
første bestsnrelsessted, Vind Hede. Vi
listede os ud af bussen og fik snart
spidset ører q gnedet scnmen ud af øj-
nene, da to-tre Urfugle]<okke sendte de-
res rullende kaldetoner ud i æteren og
dansende frerwiste deres skinnende hvide
Iyreforirede haler, der stod i skarp

rcw
kontrast til de blåsorte kroppe q rødle
kanne. Fire-fem nøddebrune urhørns så be
urrdrende til og kagtede bifaldende fra -
deres tilskuerpladser i rnarkskellet. l,lik-
ke1- forsøgrte i al ubener-kethed at liste
sig ind på skoggerplaalsen og konkurrere
ned kokkene crn hønsenes g"unst, fien fug-
lene blev tilsyneladende alle en srmrle
bel<lqrtt ved synet af Lrans flannende ræ
de pels og fortrak for en tid.

Bt snart tige så sjæ1dent s)m son Ur-
fuglene var en fin lille Agerhøne, der
godt kamufleret skuttede sig i det end-
nu grå-gyldne græs i markskellet under
et nyligt udsprunget piletræs gæslinger.
Regnspover, Viber og Sång1ærker vår og-
så allerede vågne og sang crn kap for os,
nens solen så snåt @yndte at tø vore
halvfrosne fingre op.'

Næste stop var Skjernå-engene, hvor vi
fik et kort glirnt af fsn travle Pcne-
ransfugle, der war på vej videre nod
nord, i nodsætning til Sterrpikkerne og
de GuIe Vipstjerter, der hnvde rrere ro
på sig og.nåske havd.e besluttet sig for
at blive i Darrnark for at yngle. På vej
nDd Vaanengenepa.sserede vi flere Fjelcl-
våger og Dværgfalke, der skuede ud over
landskabet fra deres udvalgte udsigts-
poster.

Forqmet rcd kaffe og rurxistykker kunne
vi nyde fiDrgensolen ved Nordre fade pa
Vtrnengene, alt irrens store flokke af
KortnSbede cæs trak forbi i flotte ki-



lefornationer. De første l.anal- og Bysva-
1er gav flyveopvisni.ng lige over vore
hoveder, q Rørhøry,e sejlede rurdt højt
otrpe langereude over skovene.

På vejen ud nrrd Titrperhuset så vj- aI-
skens vadefugte sparkulere rundt på de
oversvøruede enge: Store- og $nå Kob-
bersnepper, Brushaner- og høns, Almin-
delige Ryler, Rødben, Dobbeltbekkasiner,
Strandskader, Hjejler, Klyder, Store
Præstekraver og Regnspover. Ved vandhul-
lerne 1å sjældenlreder scm Atlingand,
Krikand og Skeand tillige ned de nere
velkendte Fiskehejrer og Tbppede Skalle-
slugere. Det var en ganske overræIdende
rigdcrn af forskellj-ge fuglearter, der
pludselig tonede frqn på arenaen, og fle-
re kcrn til ude ved selve Tilperhuset og
obsenrationstårvet: en Vendehals hoppede
vakst rundt i buskene, og Torn:Lriskhån-
ner frqmriste stolt deres karrninrøde
brystfjer - nåske lidt rnisfornøjede ned
den pludseligt tiltagende renneskelige
forstyrrelse i deres ellers så fredelige
residens.

Solen stod efterhånden højt pa himlen og
fik adskillige Hugorne til at rulle sig
ud for at lade sig vanre op ef.ter en hel
vinters nedkøling. Engpiber, Skovpiber,
I-øvsanger og C*rdesanger sørgede for den
audiovisuelle underholdning, rens vj-
spiste frokost, mageligt henslsqt i et
vellugtende krat af llosepors. Erkelte af
os var heldige at se en Ringdrossel, in-

den vi forlod Tilperne for at fortsætte
turen ud over Holrnslands Klit nod nord'
rod vest Stadil Fjord.
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Der std gæssene i tusindvis, skulder
ved skulder, trå strandengene og de nyså-
ede nrarker, og rnan begynclte at forstå,
at deres samlede energibrehov kunne \iære
et problem for egnens lan&rsd. KortriS-
bede @s var klart i ovejrbal, nen også
Knortegæssene optog en del af billedet.
De enkelte Brangæs skilte sig ud fra
flokken i kraft af deres kulsorte skin-
nende hals og kridhvide tggninger på
hovedet, sorn nEIn bedst kr:nne se, når de
et par minutter holdt pa.use fra at fou-
ragere og strakte hals og baskqde ned
vingerne, sorn cln de rrar ved at orrerveje
at fortsætte turen nDd nord, Sr erkelt
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Bli-sgås var også at se tillige nEd et
par spraglede Tangæs, der nåske følte
nogle urgamle instinkter trække i krop-
pen.

Skønrt var det at ligge på nBven i græsset
fied kild<erten for øjnene og blot suge
indtryk til siq q fø\ge bevægelserne i
den erronre gåseflok, der strakte så vidt
kikkertens qmsfeldt kunne rd<ke. For
det reste stod gæssene roligt og åd in-
de trf rnarker og enge, nen fra ti& ti1 an-
den blev de skreent og lettede for at fly-
ve ud i sikkerhed pf, vandet, og luften
blev ned een gang opfylclt af deres ka-
rakteristiske "honk-honk", hvorned de
siqnalerede ti-l hinanden.

Beriget af de utrolige nnnge fine iruJ-
tryk og gode oplevelser, sorn vi ikke
mirdst .kan taldce de orrermåde kgdige o9
hjælpscnne turledere for, nåtte vi npd-
vi11i9t vendle ryggen til solen og sætte
kursen øst 6å rcd Århus igen sidst på
eftermiddagen, nen ned blod piå tanden
til range kørerde fugl-eture.

Ellen Lorenzen
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KALNDER.

JULI:

søndag clen 02. lbssø - Klostenlølle. Ry Station kl. 9,05.
To9 afgårr fra Arhus kl. 8'35 09 Silkeborg kl. 8,48.

ATJGUS:

Sørdag den 08. trbssø - KlosterrøIle. Ry Station kl. 9,O!.
Se iøwiqt under ju1i.

Søndag cten 20. Vadefugletur til Alrø. mrningen (Alrøsiden) kl. 9,00.
Iars C'abrielsen & Jac€b Salvig.

SPTEMBER,:

Scrdag iten 03.

Tirsdag den 05.

Sønilag ilen 17.

Tirsdag den 19.

lbssø - Klostenløl1e. Ry Station kl. 9,05.
Se iøwigt under juli.

l,!øde pa SøIyst kl. 19,30. Rovfgglene og.deres kerde-
tegn. 

.Peter 
I-ange & Flenrning Lurdberg.

Rovfuqletur til Satten lar]qisø- P-pladsen ved fuhus
I"lrsi-ktrus kl. 6,00.
Peter Iånge & Flsm[ng Lundberg.

Abent hus på SøIyst kl. 19,30.

fzr i rt-cå 1



ADRESSER oc KoivrAl{TprdsoueR :

BESWRELSEN:

Allan Janniche (formand)
Max Nl0llersgade 5, 2. th.
8000 Arhus C
Tlf.:86 13 62 16

Svend Møller Jensen (næstformand
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinneruo
Tlf.: 86 98 65 03

Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf.:86 48 82 75

Flemming Lundberg (sekretær)
Skovlundgårdsvej 72
8260 Vibv J.
Ttf.: 86 28 65 57

Thomas Kiær Christensen
Kollegium 3, vær. 133
Univeqsitetsparken
8000 Arhus Q
Tlf.:86 13 17 86

Lars Gabrielsen
Vejlegpde 9, 4. tv.
8000 Arhus C
Tlf.: 86 18 38 02

Peter Lange
Jeksenvei 108
8464 Galien
Tlf.:86 95 03 41

Jacob Salvig
Jordbr"ovej 20, 2. th.
8200 Arhus N
Tlf.: 86 16 12 35

Vagn Holmelund
Rørsangervej 5
8220 Brabrand
Tlf.: 86 25 72 56

KONTAKTPERSONER:

Fredningsudvalget:
John Hansen
Grøfthøjparken 5
8260 Viby
Tlf.: 86 28 43 86

Medlemsregistreringen :
Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
Tlf.: 86 37 78 41

Lokaliletsregistreringen r

Dansk Ornitologis[, Forening
Lokalafdelinoen i Arhus Amt
Gjellerupvej-11'l
8220 Brabrand

Havfuglegruppen:
Jens S. Pedersen
Vester 4116 4, Thorsager
8410 Rønde
Tlf.: 86 37 95 83

Rapportgruppen:
tsrgil Inomasen
Kollens Møllevej 8, Adslev
8362 Hørning
Tlf.: 86 92 37 73

Randersgruppen:
Claus Elkiær
Mågevej 7
8870 Lanoå
Tlf.: 86 46"78 03

Ringmærkergruppen:
Jacob Salvig
(Se bestyrelsen)

Rovluglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se bestyrelsen)

Artikler, indlæg, tegninger og fotos til
Søravnen sendes til lokalafdelinqens
adresse, mærket "SøRAVNEN":
Artikler bedes skrevet med Courier 10
med 12 anslag pr. tomme og 40 anslag
or. linie. Linieåfåtand: 1.

Fugleregistreringsgruppen:
Thomas Kjær Christensen
(Se bestyrelsen)

Sortspættegruppenr
Bo Ryge Sørensen
Søholt4116 26
8600 Silkeboro
Tlf.:86 81 25 73



-Th.I med
Nykredit
om "rede"
penge

Wffii@
'Århus/Nord: 

Voldbjergvej 2, 8240 Risskov. Tlf. 06 17 79 00

Århus/Midt: Skolegade 23, Postbox 404, 8100 futrus C. Tlf. 06 76 0100
fuhus/Syd: Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J. TU. 06 14 88 00
fuhus/Vest: Østergade 3, 8370 Hadsten. Tlf. 91 50 00
Randers: Middelgade 6, 8900 Randers. Tlf. 06 4f 33 66
Grenaa: østergade 2, 8500 Grenaa. Tlf. 06 32 78 00/06 34 48 66


