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En gennqnlæsning af kalenderen ( bagest
i dette blail) fortælIer tydeligit, at nu
er det efterår. laan betrøver ikke at se '-
på datoerne, alene udbuddet af nøder og
ekskurtioner viser at nu er det sæson
igen - efter den stille scnnerperiode,
er det nu , der er rm:ligheder for at se
de qwdende gæster højt f.ra nord. Og
indendørs i varnen, kan vi høre fra de
eksotiske hjørner af verden.

Den l. september er jo dagen hvor jagten
pa en ræl<ke fuglearter gik inl. Det får
nig altid til at reflektere over for-
skellen nellern ornitoLogen og jægeren.

Ornitologsr bruger natr:ren, han oplever

og går videre - og naturen Ligger der
stadig klar til den næste.

Jægeren forbruger naturen, nar fran irar
været der, tager han af natu-
ren ned hjøn i gryden (og jager resten
\æek) - naturen er blevet lidt fattigere
til den næste.

Iøvrigt. nener jeg il<ke, at jagt skal
forbydes - bare alle dyr og fugle to-
talfredes året rundt.

God fornøjelse til alle jer naturbru-
gere.

Otto Trap Hansen
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YIGTENDE \ZAIIDF\JGLE I 33 SøER. OG IvtOSM. I ARIIUS A[-TI 1989

I 1989 har undertegnede unders@gt 33
søer og noser i Århus.åmt nEd henlclj.k
trf, at registrere o9 optælIe yngtende
I{æbtemåger. De urders@ite lcteliteter
er udva1gt. ud fra en fonpdni-ng cmr at
hten ardr€ IErsoner optæ1ler de pågl-
clerrie }httenågekolcnier i 1989. I SØ-
ravnen 1/89 uar der nemlig en cg:for-
drirg til, at deltage i en llættadgeop-
tæ11h9, nEn denne gav ingen respons
fra redlennsre. Undersøgelsen dækker
ijdce alle de ferskvardsld<aliteter.h\Dr
der yngler ltattenråger. Det skyldes, at
ard:oe personer fØlger lmglefuglebestan-
dene, fulcl. Ilætternågerne, tr€ en række
lokalit€ter, der b1.a. clrtratter ibssø,
Julø, Birksø, l.ørke I(ær og nosere på
Helgeres. Desuden ynfler ltættsrågen på
en riæJ*e lqgstlokaliteter, bl.a. Anholtt
Stavns Fjord, A1rØ Polder og Dejret Ø-
hoved, der optælles af andre perscner
sant VildtresenraU<ontoret.
Selron denne urdersdgelse har haft alet
prjnEere fornåI at optælle ynglende IIæt-
tenåger i Århus Ame, er det ikke på ttu-
wrerde tidstrmkt mrligrt, at give ert
erdetig o\rersigt o\7er dert samlede be-
stand i 1989, Først t 1øbet af efterå-
ret, når Mågeterneg:r,rpperr har fået
irdsanlet a1le oplysnhgerne, kan den
endelige bestard olryøres.

Foruden at registrere og optæUe ltætte-
någebestardene er der gjorE en lang
Eekke iagttagelser af forskellige tap
peilykkere, Kncpsvarle, Grågås, ader,
Rørtrg, vandtøns, wadefugle og Fjorcl-
terne m.fl. For flere af disse arter
er der gjort mange si-kre ynglefimd, en-
ten i form af rugerde eller r:ngef@rende
fugle. Det er derfor naturligt at samle
disse arters forekqnst, da der for fle-
res vedkcrmende er tale crn en e1ler an-
den form for tilknytning til netop kr
lcnier af lrglende llætten6ger.

Undersøgelsen af de 33 søer og rpser er
foretaget i perioden 30/4-7/6, dog rcd
Brabarnd Sd scm undtagelse, da optæI-
lingerne her er sket i tiden 1/4-2/8.
Q'tællingerne er hovedsagelig foretaget
fra først på fornLiddagen og ti1 hen på
eftermiddagen eller først på aftenen.

Kun Brabrand Sø er besøgt i de tid.lige
nnrgentfuer. Flefe af lol(aLlteterne er
.besøgb denne salnre dag.
27 af æ 33 lct<aliteter er kr:n besøgC
6n erikelt gang ("engangsurdersøge1se"),
rens 6 lokaliteter er besøgt 2-4 garge.
Brabrand Sø er besøgt ialt 18 gange. De
undersøgt€ lokaliteter er sannen ned
optelllngstidsg:nkterne vist på figur 1.

I det følgerde genneryås resarltaterne
fra underspgelsen. I flere tilfælde er
lokaliteterne kun angivet rEd et nurrEr
fra 01-33 i artsqemeryangen, og dette
henviser ti1 oversigten i figur 1. Ef-
ter lokalitetsnumEret eller -na\/net er
f@rst antallet af ynglepar og derIEst
det naksirnale antal registrerede fugle
nævnt i parentes.
F@lgende forkortelser er anrændt; ad.=
adult (gamrel), 1k= l.kalenderår (fra
første rigtige fjerdragt til nytår i
klekningsåret) 1 pr11.=pu11us/pulli (un-
ge(r), sy.=slmgerde (territoriehæulen-
de) , pf. /ps. =parrjngsflugt,/parringsspil
(sangflugt), +=angiv,er milinumsantal.

troppet Lapg:edykker:
Arten blev fundet lmglende på 12 loka-
Iiteter red en sanlet ynglebestand på
131-151 par. Parfordelilgen er vist i
tabel 1.



Gråstrubet r anlglyklcer :
BIev registre'åt F 8 lokaliteter, rEn
kun red sikre ynglebeviser fra 2. yrq-
Iebestanden på de 8 ld<aliteter er otrF
gjrot til 5-11 par. I-okalitetsfordelirq
01: (0-2 ; 41, 062 (1 t 2-31, 07: lA-1
i 1l , 242 (0-1 i 2l , 262 l2-3 r 3+1 ru-
gerde fu91), 30: (1 ; 5, 2 fugle bVgge-
de rede), 31: (1 i 2-31 q 33: (0-1 ;
1).

Sorthalset Ialpedlildcer:
Registreret på 7 lol<alit€ter, og rEd
sikkerhed furdet yrglende på de 3. på
ftederiJ<sdåI Hede lmglede 1-3 par, da
der blev set 2 ad. ned 1 rr:11. santt

15 reder rcd fØlgende ægirdhold; 3 x 0,
3 x 1, 5 x 2 q 5 x 3 æ9. I Dætrup SØ

blev der findet 4 reder under en bro
nidt i søen, og der \rar ialt 7 ad. fugF
le på sden tnrder optællirryen 18/5. På
de Øwige 4 lokaliteter er 2-3 fugle
set ligge samen på vandfladen eller
svøfirErde cnkrirq rørbralnEn, hvilket
tyder F€, at arten også kan have lmglet
trå en eller flere af disse lokalitetert
scrn er; Bjerregrav lOse (2) , C'amælncse
(3), sortesø (3) og tillesØ (2).

Litle Latrpedlzkker:
F\nttet på 5 lokaliteter ned 6-7 ]tngle-
par. LokalitetsforCeling; 03: (1 ;
1 ad.), 17: 12 i 2 ad. ned 2 1k + 2 ad)
, 26:' (1 r 1 qf.). 30: (1 ; 1 ad.)r o9
31: (1-2 i 2-3 q.l .

KnopsvarE: :
Registreret på 19 lokaliteter og rEd
sJJcre ynglefi:nd fra de..11.. Den samlede
lmglebestard er opgjort til 21-41 par.
Parfordelingen er vist i tabel 2.
2 lcrtd ned polslre unger (:tærihvid ihrn-
dragt, l?de f@der).
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Taffelard:
Registreret på 10 loleliteter, nen la:n
fi:rdet lrglerde på de 3. Yrglebestarrien
er trå mirxist 7 trnr, ren sandslmligvis
q tjll 1-15 par. Iokalitetsfordelirg;
01: {? ; 3 han, thun) , 042 l? ; t han) ,
15: (? ; 3 han), 17: (3 (3 reder), 19:
(? ; 65),202 (? ; 6 han, 2}:l:ug.tl ,24z(? ; 2 han, t hun), 27: {3+ (3 ungekuld)
; 4 han, 3 hr:n, 2), 30: (1+ (1 r:nget$Id)
t 10) oS 31: (? ; t han) .

$coldand:
Registrer€t på 14 lckaliteter, nren kun
nEd siJ<kert lnglefr:rrt fra Brabrand SØ.
YngleJrestarrien sdlnes at \æ!.e på mi_ndst
'10-20 par. Idcalitetsfordeling; 01: (?
; 100) r 04: (? ; t han), 06: (? ; ltranr
thun), 09: (? ; than, thtrn), 10: (? ;
than, thrn), 15: (? ; thån) , 172 (2 |
2 hwner rcd 2,5 9x11.), 19: (? ; !Q),
232 (? i than, thun) , 242 l? i 4l, 252
{? ; than; thr:n} , 26: (Z ; 2tnnrer) ,
27t l? i 28) og 30: (? ; 5).

Wl
Fon fØrste 9arr9 sicbn 1979 lnglede ar-
teri ikke \æd Brabrard Sø. Eteste par
fandtes i lGagenosen trå Sams@, hrrcr
paEet sås t parrjngsflugt og nEal rede-
rBteriale.

Varrirlkse:
Iføft på 2 lokalitet€r; SØen i IanSå
('t) og Kragespse på Sarrsø (1).

@mberEt Vrhdp:
Registreret på 18 lokaliteter, h'r/or det
bortset fra Brabrand S@ ln:n drejer sig
cfir sete eller hØrte fug1e. I Brabrand
SØ er bestanden otr>talt til 20 par (15
æder red æS). De Ørzrige lokaliteter
fonpdes at har,ie 1-2 par hver. Den sanr-
lede lmglebestand skønnes ti1 rnjJrdst
38-40 par.

Bltsl@re:
Arten er regisbleret på 26 lckaliteter
red en skønnet lnglebestanil på 128-136
par. Yngleparreres fordeung er vist i
tabel 3.

Strardskade:
Registr.eret på 5 loleliteter, nen uden
sJkre lzrglebeviser. Arten er dog tidli-
gere fundet ynglende aIle stederne.
IadJng Sb Q t 1), Drstnrp 56 l? i 3l t
Kragerose (? ; 41 , !@elncse (2-4? i 8l
og lYanerDse (? ; 2l -

Vibe:
Registreret på 11 ld<aliteter ned sijcre
lmglebeviser fra de 4. yrglebestarden
skønnes at \æe på 21-30 par. Irckali-
tetsfordeli-ng; 01: (1) , 032 (1-2), 04:
12-41, 092 l1l, 172 (10-15) t 182 l2l,
23: lO i 6 (yngler jJd<e),30: ('l),31:
(1lt 322 (1-2) q 33: (1).

Stor Præstelsave:
1 ex. set \red !@eLrDse, hvor arten
tidligere har ynglet.

Id<.rl]. Yrglepar !btode

0'l
02
03
04
05
07
08
09
10
't1
'12

13
15
1'l
18
19
20
21
23
24
25
26
27*
29
30

15-20
1-5

60-75
155-170

5
35
45.
10-15
15
60

100-125
75

4
3190

3-5 ?
5-10?

50-75
50-75
5-10?

50
tf
7-10

705
I

500

5t6
516
515
1 15t6
1r5
516
1 .5.6
6
4r5
416
1,516
5
115
1

516
516
6
416
6
6
6
5r6
1 ,3,5
t
515

25 ynglelok. 5148-5295 par

lbbel 4. ForeLqnsten af l{ætteråge på 33
ferslsrandslokaliteter i Århus Ant 1989.
Iokalitetsnwu:ene henviser til figr:r 1,
og Hætt€mågens udbredelse er vi.st i
ti$rr 2.
27*: Optællingsresultat rcdilelt af S.
IlØjæe-r; se tel<sten.
Itbtpde: 1: Intensiv redetælling, 2:
E<stensiv redetællbg, 3: Optæl1llq ved
genre[g:ang. 4: SkØn ved gennengang. 5:
o5>tælUrrg ved fjernobsenration. 6: S<Øn
tzed f jernobsenratidr.



&agås:
Yrqlede på 4 lckafiteter real 5-7 par.
Bjenegrav lbse 3 par neit 315,9 E[1.
Brab!:ard St' 1-2 par (lngleforsøg), scrn
lldie fik tlger. rystn4> Sø 1 par trted
4-5 9111. Kraqe$ose på Sarcø 1 par ned
5 pr1f .

Gaward:
Registrer:et på 13 lokalitet€r, nen kun
scrn si-kkert ynglende på 5, a1le steder
scrn ungekuld. Ynglebestard på nrhdst
10-15 par. 8 wrgeku1d forclelt så1edes;
2,2,2+ ,6 ,6+ ,7 ,9 ,17 (2 kulcl sanrlet af 1

par) puf1.

Gråard:
Registreret på 23 lokaliteter, nen sik-
re lmglebeviser kendes kun fra 6. På

lderligee 11 er Gråandrild<er registre-
ret i \æntepositicn. Den samlede be-
stand vurderes til nirdst 68-78- par.

IGiJ<ard:
r\rr&t på 3 lokaliteter, hvor det nå
forrttcdes at dreje slg qn sene. træk-
gæster eller overscrnrerrle firgle. 03:
(2 hanrer), 18: (1 han) og 23: (4 han-
ner + 2 hunrer).

Skeard:
Registreret på 6 lckaliteter, ren h:n
sqn siJd<ert lmglerrde i Brabrard Sø.
Det kan jJdce udelukkes, at artern har
ynglet på nogle af de Øvrigre 5 ld<ali-
teter, da SkeandriJ<ker er ftindet i
forrodet \æntepositiqr. Ldcalitets-
fordel-{rry; Frederj-ksdal llede (2 hanner)
, Brabrand SØ (1 hun nljd 3 1k), Sortesø
(2 hanner), llØrke ler (4 hanrer, 1 tun)
, qystrup Ø (2 harmer) og Kragerose på
sarLsø (1 han, t hnn). ,

-- "/
'. .-!1s"-' 

----1
---a---

Lol<alitet lbx.antal Reder Ungekuld Yngletrnr

Udbyo\ier Sø
lbse \ied Gas$nn
lbse \Ed Asferg
Bjerregrav llcse
Sø i Iarrgå
LysenDse, Grauballe
Grauballe I'bse
Ganrelnose
lilørre[IDse
llederiksdal Hede
Iading Sø
Brabrand SP
Tåstrup Sø
Sortesø
Lillesø
lbse ved Hesselballe
Hvalløs I(ær
Vesterkær, Pildstnrp
Wl:Incse, Pirdstrup
Tjerrild l,rcse
Skaføgård
lbrke Iiær
Dystrup Sø
Krag'ercse, Sansø
løgelnDse, Sansø
tranemose, Samsø

17
2

10

4
4+
tr

1

4
z
5

lrJ

8 reder og ungelanld
I tqro

5+ (skøn)-
?
2+ (skør)-

10 (skøn)
2 (skøn)
1 (st<øn)
2 (skøn)

1+ (skøn)

å (":.ø.,)
50 (sløn)
2+ (skØn)
3+ (skØn)

;
2 (skøn)
6+ (skøn)
4 (sløn)

2+ (skØn)
15+ 1g16n1
10+ (sk@)
'l+ (skØn)
5+ (skØn)
5+ (skøn)

46
10+

+
2

8
20
I

10+
43

160
6

lz
z)

26 ynglelokaliteter ned en samlet bestand på mfudst 128-136

Tabel 3. Forekcmsten af Blishøne på 33 fersl<\randslokaliteter i Århus Afia 1989.



Id(alitet !,!æ<.antal Territorier Reder Ungekuld Ynglepar

Udbyover Sø
Bjerregrav ljbse
Lyselpse, Grauballe
LadiJIg Sø
Brabrand Sø

'påc*rrn Sø1

Lillesø
Hvalløs Kær, ClaushoJm
Vesterl<ær, Pindstrup
Wrlrose, Pindstnrp
!.,!ørke KÆr
fhrc+nrn qd

8-10

')

A

9

1! ) )t

11

1 ,2,2

11)a

4-5
8-1 0
0-1
2-5

ot
4-6
3-7

3
J

5-7

89

1

1

J
14

7

12 )mglelokaliteter rpd en santlet bestand på tJ t- tf, |

'Iabel 1. Forel<omsten af Tbppet Lappdykker 1€ 33 ferskvandslokaliteter i Århus Arrt
1 9o9.

Lokalitet lGx.anta1 UdBarrede Unge]<uId Ynglepar

Udbyover Sø
libse v,ed Asferg
Bjerregrav lbse
SØ i Iangå
lbse n.f. Grauballe
l{oser ved Galten
Brabrand SØ

Sort€sø
lbse ræd Hesselballe
H\ralløs Kær
Vesterl@r, Pirdstrup
WrltDse, Piadstrup
TjerriLl lbse
S<aføgfud
lørke Kår
Dystrup Sø
Krage[pse, Samsø
løgelrose, Samsø
TranerDse, Sansø

o(
1

1-B

lz
1

2
1

1?

1

1

:
4
7

i
1

2
7

1

1

1 par
1 par

12

14
1

2

2
2
2

6x2=pa.r

1xz=p:ar

1 par

5 ( 1polsk)

5 { 1polsk)

3,4
5

19 lmglelokaliteter red en samlet bestarrd på 21-41

Tabel 2. Forekcmsten af Knopsvane på 33 ferskrændslokaliteter i Århus Amt '1989.
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Figur 1. Oversigt over 33 underspgte ferskvandslokaliteter (søer .og rr)ser) i Århus
Amt 1989.

01 Udbyover 9ø 11+19/51
02 Mose ved eassum (1,/6)
03 ltbse ved Asferg (1,/6)
04 Bjerregrrav ltlse (1915)
05 fuerrpse (19,/5)
06 sø i I€ngå (1915)
07 Lysenose ved Crauballe (31,/5)
08 Mose nord for Crauballe (3115)
09 Graubatrl-e ilcse (3115)
10 C.amelrcse (31/51
11 u/rrerose (3115)
12 Frederjksdal Hede (3115)
13 Overgård Mark (31,/5)
14 Lyserpse rcd Iåslcy (3115)
15 l,bser ved calten (3115)
16 Ladins W 17/61
17 Brabrand Sø (18 besøg i tiden 1/4-

2/8, redetællittg 21-22/51

18 Tåstrup W 17/6)
19 Sorteø (31,/5)
20 Lillesd (3115)
21 ltbse v€d ll,esselballe (18.,/5)
22 Hrralløs I(ær, Clausholm (1,/5)
23 Vesterkær, Pjndstrup (1/6)'
24 $rPrnose, Pirdstrup (1,26)
25 Tjerrild lbse (18/5)
26 *afdgåan (/61
27 tgrke r<æ (1/61
28 Dagstrup lOse (1/6)
29 ttuIdrermse {18,/5)
30 Qrstrup Ø 80/4+18/5+4/6)
31 Kragenose, Sansø (3+4+5+7/5)
32 ltrggelnose, Samsø (3+5/5)
33 Ttanennse, Samsø (3+5+7/5)



LiIIe Præstelcrave:
!4r1igvis 1 lmglepar i Vester]<ær (på
rudderbanke) og ved Dlrstnrp Sø (på sø-
bred), ila der beEge st€der er set fugle
i pf./ps. Arten er også set ved Bra-
brad Sø og har m.rligvis ynglet i slarr
bedene lige \rest for søen.

Dobeltbeld<asin:
Yngler ved Brabrard Sø rrEd 3-5 par.

R@en:
Yrqler ildce Jærgere ræd Brabr. and S/ og
er kun registreret på SarLø. Itøgelrose
(? , 2l og Ttanerose 11? i 1l .,

Fjordterte:
1-2 ygLepar i Bjenegrav llcse, hvor
3 ad., heraf år på fornndet rede, blev
iagttaget.

IEttanåge:
Arten s registreret scrn yngleftrgl på
25 ld<aliteterl og den samlede bestard
er c6gjort tjL 5148-5295 par. Foræltug
og cptælliiggretode freqår af tabel 4.

IA,SIEMÅGMPM,LXV@{.
@1 4 erdetkun I
Brabrard SØ, at der er foretaget r.ede-
optællirrg. På flse af lokalitet€rne
har en tlel rederlær€t q/nlige, nen be-
stsdere er norlalt opgjort ud fra for
skellige forner for skffr og vurderirger.
Det beQderr at bestardene 5å itisse 1o-
kaliteter er beleftet ned en vis uslk-
kethed, scrn stiger i takt rrEd koloni.er
nes størrelse. tGnge steds har der son
fOLæ af cptællingseidspurktet \Æret en
IIEget høj \regetaticn. Derme har uq'zrr
liggjort narge af de nrgerde fugle. Ql-
tæUfuger firrl igssp på lmglesæsønenvil nåske kunre give nEæ FiBcise tå1.
Tidlige tætUnger kan @ også betl'de,
at en del firgle ertru iJd<e er fegyndt
at ]zngle scm fø19e af f.eks. en hØj

forårsrrardstard, der o\rers\rømer 1mgIe
crmåderne, eller forsirikelser på gr. af
en lang og kolil vinter eller et reget
IØligt forår.
ved at samenligne denne urders@elses
resultater fra lørke I{ær rcd en grr.Edig
cptæIling foretaget af Øren l@jager
sadrested, tyder neqet på, at de store
lnglekolcnier snarrere er underurrderet
erul-orærvurderet. S. Højagerrs resultat
-for l.@rke I(ær viste 705 par, nEns "erF
gargs-wxter@elsen" foretaget 1 /6 gav
535-585 trxr, hvor særligt en ø rEd en
1,5 m høj ch:ntanrerberrckm5-ng volilte
wanskeligheder. "Ergangsr:ndersdgelsen"
gav såIedes et optællingsresultat, der
Ie 17-242 under resuLtatet fra den
gn:ndige qtæfflng. Det kan dog ildce
uniddelbarc antåges' at de ø\Eige storc
lbttenågekolcnier (>100 par) er un&r-
vr:rileret ned cp til ca. 258. Det har
nenlig scrn ræd Ey'r*e l(ær i hØj grad no-
get at gør"e rEd, hvilken \ægetåticrt
Iræ+ernågerrrc an1ægger deres reder i.
I Bjerregrav libse lmgler ffkrirq halv-
ilelen af firglene dels på en \regetati-
ørslØs "ØrveØ"r dels i cnuråder ned
v-dr$>larrter flydende på vardoærfladen.
I disse crmåder kan ædeme ret precist
cptælles, nen dette ildce er tilfæIclet
for den anden hahnlel af bestanilen, da
den lmgler få "sivdd<kede ØI-t€fFjr".
Forhotdene på F)oederilcsdal Hede (yng-
Ier i drarhamrer/sivlcevdcsrjrqer) o9 i
rystruip Ø (frqler i tagrør) ligrEr
ganske godt situationen fra lØrke IGr.
På disse steder er cler således m,rlighecl
for, at bestarden kan rære undervurde-
ret ned cp til 24?.

I de rnirdæ kolsrier kan der.også visse
steder, hrær rægetatiørsfortloldene gØr
cptallingome vanskelige, \,EEre tale cm
en fejlvrrderfug. [Enne er rEptE rl|ere
erd 108, og antages ligeledes at \,er€
en urråenrurderirg.
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Figur 2. tætterågens yngleudbredelse på 25 ud af 33 urdersøgte ferskv"andsld<aliteter
i Århus Ant 1989-

KCNKII'SION.
CEETIart, at en under@else scrn
denne, hrior hver lokalitet kun er be-
søgt 6n gang (for de 27 af 33) må be-
tegnes scm særdeles overflaclisk. A1li-
gevel rerer jegr at en sådan unabrsø-
gelse kan tillægges en vis rærtli, fordi
cptællilgerne er foretaqet på det op-
tirmle tisdlurkt, i slutrrilgten af naj
eller beqrdelsen af juni, hvor flene
af arterne viser sikre lznglebeviser i
form af rngekuld.

En sådant undersøgelses rærcli vil- bliræ
\æserltltg h/jere, hrzis antallet af F
søg forøges. Flere af de vanskeligt re-
gistrerbare arter (sl<jult levevis, nat-
aktive'arter, sent lznglende arter m.v.)
viL blive bedre rep:æsenteret, og der-
rcd blirær sk@nnet over disse yngtebe-
starcie flere si-kkert. Fr større feltak-
ti\dtet på de enkelte ld<al-iteter l<trrre
npdsvares af et mindre undersøgelsesclrF
råde, hvis def kun er en beger:set.tid
tiI rådighed for urderspgelsen. Det i-



deelle ville \æe 6 besøg necl 6t i hrier
af perioderne 15/4-30/4, 1-15/5, 16-31/
5, 1-15/6, 16/6-15/7 q 16/7-15/8. r
perioden 15/4-15/6 dtte 2 af bes@ene
gerne Jægges scrn heriholdsvis rrnrgen- ogf

aftenbesøg.

ltbd ovenstående håber jeg, at have gi-
ræt nogle af DOF's nedlencrer en ide til
en kcrnrende undersøge1se. Denne kunne
f.el<s. fftfatte enten søerne og fioserne
el1er alle grusgrav€ i den kcrrn:ne hvor
nan bor. Uillerspge}sen kan selvfØIgelig
også gerinernføres uderfor yngletiden,

hvor rmn i søer og rrlcser tæller de ras-
tende svaner, gæs, ænder og Blisbøns m.
fl. i stedet for antallet af ynglende
par. Går man nu igang rcal en sådan r:n-
dersøgelse, og får cien afsluttet, bØr
nan sarnle sine resultater til en arti-
ke1 i S@ravrren, så vi- andre kan blive
orienteret om Fuglene i Århus AIIL og
inspireret af dit engagenEnt for "fug-
lesagerr".

Allan Janniche
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EN tiIY FIJGTEIOI(ALIIET VED RAMERS FJORD

Bag diget Xen jeg'gå ganske uforstyrret.
Kun et par llættenåger skratter lidt over
nit hoved, nen ellers er alt roligt. Jeg
stikker forsigtigt hovedet op over digets
kant. Kun 15-20 m. fra mig ligger 6 Ske-
ænder og snadrer i det lave wand. De 4
hamer i flotteste dragit. jager af og til
efter hinarden i kanp crn hunnerne. Jeg
nyder synet j- langere tid uden at blj_ve
bsrærket og fortsætter så nrin vardring i
Iy af diget. Lidt langere heff€ lister
jeg igen kikkerten op over kanten. Her
ligger en større flok Kril<ffider - igen så.
tæt på, at jeg knap nok behøver at bruge
ki.kkerten for at beundre farverne. !!en
til højre i flokken ligger 3 større srder
- lidt uanselige, ned grålige farver:
3færder. Et sjældent slm her ved fjorden.
Denne gang bliver rain tilstedermelse dogr
opdaget: Et par Svaleklirer tripper r:ro-
1i9t rundt i vandkanten og letter så plud-
selig - straks efter fulgit af anderne,
scrn dog hurtigt slår sig ti1 ro i sel-
skab ned Skeeenderne.

Ovenstående er en af mange oplevelser
fra en nyskabt fuglelokalitet ved Randers
Fjord, scrn jeg her vil beskrive rusnrere.

Hvert 4. år uddybes sejlrenden i nanders
Fjord. Til opbvaring af de store nørg-
der slam, der oppurpes herfra, etableres
der bag fjorddigerne såkaldte spulefel-
ter.

I foråret 1988 blev et nyt spulefelt ta-
get i brug i Paderup E:ge på sydsiden af
Dronnj-ngborg Bredning (den inderste de1
af Randers Fjorcl). Det reste af arealet,
der er på ca. 15 ha, tlar tidligere iæet

@yrket - i den sydlige del var der dogf
en del krat. Spulefeltet er cngivet af
2-3 m- høje diger og delt op i et stort
og et lille bassin. Det 1ille bassin har
lige til juni 1989 \Æret helt rzanddæk-
ket tred en snule tagrør i midten og
langs kanterne. I det store bassin faldt
vandstanden gradvist, såIedes at der i
løbet af efteråret 1988 frsnstod store
frie rnrdderflader. !4en endnu i foråret
1989 rrar ca. L/5 af dette bassin dækket
af vand.

I den oversvørnede kratvegetation vokse-
de en tæt tagirørsbevoksning op, orgivet
af åbent vand ti1 alle sider. Det blev
et j-deelt skjul for en stor del af de
ynglende vandfugle, der kunne konstate-
res i løbet af scnneren 1988. Fr tH.te-
någel<oloni på op nnd 50 par etablerede
sig hurtigt. Desuden sås necl unger: LiI-
le Lappedykker (1 par), Gråstrubet Lappe-
clyk]<er (1 par), Knopsvane (l- par), crav-
ant (5-7 par), Gråand (5-8 par), skeard
(1 par), Troldand (f par), Grønbenet Rør-
høne (2-3 par) o9 Blishøxre (5-7 par). På
de tørlagte rardderflader ynglede l;i11e
Praestekrave (1 par) og narliwis Stor kæs-
tel<rave.

ScnnEren igennam opholdt en del ikke-yrg-
Iende aerrder sig Iå det åbne wand, isæ
ltoldaender, Taffelærder og Krikaender,
nen også regelnessigt cp til 9 H\.rirffiraler.

I l-ørxJt af juli-augn:st steg antallet af
svcrneærder til rmx. 120 l{rilcaxler og 80
Gråander, safirt enl<el-te Ske-, Spids- og
Pibesraler. l4en scrn det ses af tabellen
faldt ant-allet af srder ti1 under 1,/4,
da jagten satte ind den 1.9. - på trods
af at jagt i crmådet.er forbudt! Stedet
burde t'\ætjrpd \æsre et tj-ltrsrgt hvile-
sted i den ellers jagitbelastede fjord-
Ad-ski11ige tEtronbylstre blev fundet på
diget, og fia lokale har jeg fået oplyst,
at der flere nprgener tlar siddet jægere
på diqet og skudt ud over spulefeltet.

Også for vadefuglene har det lave vard
og de store mudderflader vtret en god
rasteplads. I tabellen ses antallet af



de hlppigst forekcrnrende rradefugle, ren
en de1 andre arter sås i nindre antal.
Af disse skal især nævnes Tørmincksry1e,
scrn sås regelneessigrt tred op til 8 stk. i
juli-august og igen i juli 1989, Sten---
vender (3 d. 31.7. q 2 d. 21.8.1988),
Strandhjejle og Islandsk Ry1e, arter scm
ellers ikke ses i Ranrfers Inderfjord.
Artsudbuddet var ofte fiEget stort rIEd op
til 16 wadefuglearter på en clag.

I lØbet af foråret 1989 faldt va-rdstånden
yderligere, såIådes at rørbevoksningen
nu blev "landfast". Det fik nerkbar ind-
flydelse på antallet af ynglefugle, son
har været langt nLindre end i 1988. Ind-
til nu (den 28/'7\ t\ar følgende ynglefug-
Ie kunnet konstateres: Li1le lap@ykker
(1-2 par), Knops\rane (f par) - scrn ikke
har gennernført yngel - Gravand (4 par),
Gråand (1-2 par), crønbenet Rørhøne (2
par), Blishøne (8-10 par) - hvoraf flere
ikke har haft succes - Li1le præstekrave
(1 par) og Hættenage (kun 2-3 par).

Rastende ande- 9g vadefugle har der fort-
sat \æret mange af .

Af nere usædrianlige iagttagelser gjort
ved spulefeltet kan nærrnes: 1 Kanadegås
(11.5. e 13.6.1988 og igen I. q 23.4.
1989), 3 Knarslder (I han og 2 hurner -
20.4.1989), I Atlingand (han - naj 1989)
o9 I Dvagnåge ( juv - 17.8.1988).

Det videre forløb af spulefeltet vil væ-
re: I løbet af det'næste års til for-
svinder det sidste vand fornrrdentligtt,
og derned er grundlaget for dee rige
fugleliv wæk. Tilbage er slarnlaget, scrn
gror ti1 II€d tagrØr, urter og spredte
buske, scrn vil huse Rørspurve, I(ærsange-
re, enkelte Sivsangere og nåske en Græs-
ho[4>esanger. Dette forløb har kunnet
følges på andre spulefelter, der dog ik-
ke har kunnet opvise en fuglsrsryde,
scrn den her beskrer,ne. Scrn trEnnanent
svønre- og vadefuglelokalitet er spule-
felterne nok heller ikke ønskrærdige, da
slamret fra Randers Fjord indeholder
store fisrgder tungr€tal1er.

I',!en den koncentration af fugle, der har
yngfet ogi rastet på dette spulefelt kan
fortæLle neget cm de ornitologiske vær-
dier og muligheder, der ligger i Randers
Fjord-cnrrådet, specielt i de store nu
incldigede engarealer. Antallet af yngle-

fugle har således \Æeret usæd\ranligt højt
sannenlignet ned den nsl-iggende Dron-
ningborg Bredning - og flere arter lmg-
1er nonmlt ikke i denne del af fjorden..
I\,len scm det ses indfinder de sig hurtigt
- når den rette biotop opstår. Ligeså
har antallet af rastende andefugle og
vadere \æret mange gange stØrre, end
hvad der ellers ses her ved inderfjorden.
Der foregår åberrbart et pslt træk af
disse fugle ind gennem Randers Fjord
(fra Overgård- og Sødringholnr-cnrrådet).
l4en da størstedelen af fjorden i dag er
cngivet af diger ned korrunarker bag,
nnngler de nødvendige rastepladser for
fuglene.

Iårs Tcrn-Petersen
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FRA Fg,lBT

Det er nu september måned, efterårstræk-
ket er godt igang, og sommerens telttur
og badeferie er næsten glemt.
Men måske kan de næste par -Iinier Få dig
til at mindes det lune forår og de meget
varme sommermåneder, når jeg nu tager
dig med på en tre-måneders sviptur udi
fuglelandet, for maj, juni og juli må-
neoer.

Vejret har været pragtfuldt, i hverL fald
set med en solglad danskers'øjne, og no-
get kunne tyde på, at fuglene også har
syntes om det. For tit er det jo en kold
og våd sommer som har medført en dårtig
ynqlesæson, medens godt vejr tegner godt
for fluglene, da en varm og stabil perio-
de omkring udrugningen af æggene er vig-
tiq, Iigesom et stort fødeudbud under
opfodringen af ungerne viL være det.
I forlænqelse herqf kan Fra Felten denne
gang bringe uddrag fra to yngleundersø-
qelser, eq sø- og en skovlokaliLet,
(Brabrand Sø og Løvenholm Skov), og det
kunne da være spændende at følqe udvik-
lingen fremover, liqesom llere oplysnin-
ger af samme slags kunne ønskes indsendl
hertil.
Men nu til luglene !

Lappedykkere, ænder oq rovf,uqle:

I ynglesæsonen 1989 er der optalt 9t par
Toppet Lappedykker ved Brabrand Sø, her-
af var 88 på reder med æg. For Sorthal-
seL Lappedykker samme sted var der 15
par og l) reder med æg, hvilket er det
højeste antal ynglepar der er registre-
ret siden I9l0'erne.
Forårets eneste ? Sorte Stork er frå
22/4 I N Odder. 700 gæs er set trækkende
mod NØ ved GjerriJ"d 2415, Grågås er set
9/7 52 SLubbe Sø og 76/7 34 Dystrup Sø
og Mørkbuget Knortegås 3/5 j56 SLavns
Fj ord.
En Rustand hun opholdl sig i få dage om-
kr-ing den 16/7 ued Dystrup Sø. 0m også
denne fugl var en undsluppen fangeskabs-
fuql slår hen i det uvisse, men som en
gæv ornitolog udtrykte det: I'Bare man
har set tilstrækkeligt mange, må mindst
een af dem vel have værel en "ægte syd-
lænderr'.
Krikand: 4 ynglepar Løvenholm Skov og
Hvinand I hun 9/7 sarnme sted.
t(ovIuo_tene

Intense observationer ved Gjerrild i maj
måned har virkeliq givet nogle fine tal



herfra. Totaltal for maj måned For de
enkelte arter er sat i ( ):.
Skriqeørn sp. L9/5 J., Rød Glente IJ/5 Z.
Sort.Glente (7-8) max 25/5 4, Hvepsevåge(l8I) max 25/5 7I, Rørhøq (37) nax I4/5
7, Blå Kærhøg (10), Hede-/SLeppehøg 25/5
1, Spurvehøg I-7/5 434, Vandrefalk (5-5),
Lærkefalk (41) max 25/5 23, Dværqialk
2/5 7 og endelig AftenFaIk (I0-I1) max
25/5 6. Mon ikke den 29. maj er udråbt
LiI årets Gjerrild-dagl
Alc rovfugle fra den øvrige del af amtel
kan nævnes Hvepsevåge 5 ynglepar Løven-
holm Skov, Rørhøg 1 par Stubbe Sø, Due-
høg 2 par LøvenhoLm Skov, Fiskeørnz 3O/4
I Fannerup Dambrug, 3/5 I Hinnetup, 5/5
I N Issehoved og )/6 I V SaILen Lanqsø.
Lærkefalk l0l4 1 Malting, Z5/7 t Sk;ds-
hoved og 2i/7 I son jagede l4ursejlere
over hustagene ved Kystvejen i Arhus. 0q
til sidst Dværgfalk 5/5 I Issehoved.

Vandhøns oq vade-, måqefuqle:

Fra den 5-1/6 er der reqistreret 5 Vagt-
l'er ved Gjerrild, oq 5/5 sås ligeledes
en Trane. Fra yngleoptællinqen ved Bra-
brand Sø kan ydermere nævnes Rørhøne 20
par og 15 reder med æg samt Blishøne 50
par og 45 reder med æ9.

Vade fuqlene

Strandhjejlernes returtræk starter medio
juli måned, så den der blev set I5/7 ued
Alrø br muligvis amtets første, ellers
I9/5 I52 + 2/6 56 + I,/8 80 alle Sødring
Kær. Hjejle I/5 5OO Råby 0dde. Stenvender
2/5 2 Gjerrild. Tredækker er seL/hørL
spillende ved Brabrand Sø II/5, hvilket
iøvrigt er næsLen samme tid oq sted som
et eksemplar året før.

Skovsneppe: 1-4 par Mårup Skov, Samsø.
Stor Kobbersneppe er en forholdsvis sjæI-
den forårsgæst i amtet, derfor skal næv-
nes 2/5 2 Gjerrild. L-ille Kobbersneppe
er derimod betydelig mere talrig, oq
største obs er 7/5 1775 (største obs i
mange år) + lO/5 965 + L5/7 IJ alle Alrø
sant 3/5 90 Stavns Fjord.
Svalekfirens forårstota],kom op .på 99 ex.
ved Gjerrild 09 9/l sås 22 ved Rugård og
25 Mudderklirer.
Islandsk Ryle 10/5 28 AIrø og I/8 90 Sød-
ring Kær. Temmincksryle 10/5 4 Århus
Havn.
Af store ta1 flor Almindelig Ryle kan næv-
nes 3/5 400-500 Stavns Fjord, IO/5 ZOSO
Alrø og 2/6 22O Sødring Kær.
Krumnæbbet RyIe: en sjælden forårsiagt-
tagelse 2/6 I Sødring Kær oq en tidlig
efterårsiagtt. I5/7 2 A]rø.
To umådeligt sjældne iagttagelser fra
foråret af Sandløber, hvoraf den ene er
helt ekstrem, et fra I4/5 2 Bønnerup
Strand og 2/6 IA5 Sødring Kær. De er blot
det 5. pg 5. fund i amtet om foråret i
nyere tid (min. 15 år).
Måqerne

Hvidvingel t!åge 27/5 1 2.K. Gjerrild.
To adulte Dværgmåger i sommerdraqt er set
19,/7 i Brabrand Sø, og der ligeledes der-
fra optalt 3IB0 par Hættemåger, hvilket
er en tilbagegang på 26O pat i forhold
ti1 året før.
Sidste er AIk 3O/5 65 LøgLen/Arhus Bugt.

Fra duer til drosler;

Forårstotalen for Ringdue kom op på
28.950 ved Gjerritd, hvor også iurteldue
viste sig 14-25/5 med 9 ex. Gøq var der
1I-12 af I3/5.
Der er regisLreret 7 par Skovhornug.Ier i
Mols Bjerge, mens en enkelt er funjel død
I8/5 næt Rønde. Ved Gjerrild er der set
Natravn 24/5 pg førsLe Mursejler her var
5/5 nen flesL 2J/5 med 1995 irk. Der er
optalt 25 Grønspætter i Løvenholm Skov.
4 par SortspæLter og I0 Vendehalse. Der-
udover formentli.g I-2 par Sortspætter fra
Gjerrild.
Rødrygget SveLe 22/5 I Gjerrild. pirol
er set på ynglelokaliteter med 1 par'Lø-
venholm Skov og 27/5 I Søby Fredskov samt
5 Lrk ex ved Gjerrild i maj.
4 ynglepar af Ravn er indbårettet med 2
Løvenholm Skov, I Rugård og I Langå.



Engpiber (I9.92?), Markpiber 4+5/5 I,
Gul Vipstjert (IIZJ), Silkehale 215 1,
Rødrygget Tornskade (99), Kærnebider(51),
Gulirisk 5/5 \ oq Karmindompap 20-24/5 9
trk samt 1-2 ynglepar i juli måned.
Øvrige observationer er:
[t ynglepar af Hvid VipsLjert i mejse-
kasse i en fyrreskov ved Stubbe Sø. Rød-
rygget Tornskade 30 par Løvenholm Skov
og til aller aller sidst, Guliri'sk 11/5
I sy Botanisk Have i Arhus.

Det var så højdepunkterne for ligeved 90
arters vedkommende. 0g ønsker du at sætle
dit præg på arliklen, så

HUSK !

- at indsende eller indtelefonere dine
bidraq til:
Flemming Lundberg
Skovlundgårdsvej 72
8760 Viby J.
TIi. 85 78 65 5l

NæsLe per.iode viI dække august, septem-
ber og oktober, og skal indsendes senest
ultimo oktober.

God t
e fterårsLrækobser vaL i onsdaqs indberetn ings
humør I

Nøddekrige er seL lll5 I-2 nær Hinnerup
flyvende frem og tilbage med føde i næb-
bel, og en Pungmejse er ringmærket I/5
vedGjerrild. Derudover er flere seL ved
Brabrand Sø. Korttået Træløber er igen
set ved Moesgård 7/5 oq Skæqmejse er set
ved Randers Fjord med op tll I ex.
Gjerrild har .igen været på spil med træk-
tal, således Sjagger 3O/4 5210 + I/5 3708,
Ringdrossel 16/5 L9 og Bynkef,uql 4-29/5
ol

Sanqere oq øvriqe småfuqle:

Der har været fint med locustella-sanqer.e
i foråret. Græshoppesanger er hørl 28+
29/5 6 og 8/7 I Brabrand Sø, I ex. i for-
årel ved l4ørke kær, I4/5 2 Kasted Mose,
15/5 2 Damsbro Mose og endeliq er J-4 ex
hørt i Bjerregrav Mose fra pr. maj-pr,
juli. FlodsanQer er hørt synqende 24-29/>
J. Bjerregrav Mose samt 8/7 I Romatt Enge.
Drosseltørsanger er hørt på ny lokali.tet:
I/6 + 8/7 1 sy Mørke Kær.
Der er reqistrerel J0-15 Skovsangere i
Løvenholm Skovdistrikt. 2J/) sås 52 Lrk.
Grå Fluesnapper ved Gjerrild og lLl5
blev en HvidhaLset Fluesnapper set i
ganske få timer i Moesgård Park.
Oqså for småfuglenes vedkommen er der
indsendt en del foiårsobservationer fra
Gjerrild og disse er som følger:
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SE HR AI,I,,E UT{GE æ YTGRE :

TAG MED TIL AIiHOLT PA Sfl]DIEIiLIR I

I efterårsferien gentager vi sidste års
succesfulde studielejr til anholt-

Så er du nellem I0 og 20 år, og har du
lyst til at opleve spandende natur ogf

fugle sanne ned andre unge, ja så er stu-
dielejren noget for dig.

Lejren finder sted på Anholt i dagene
14. - 20. oktober 1989 (efterårsferien),
og det koster 690,00 kr. at deltage (in-
klusive færge Grenå-Anholt retur, rI|ad og
ophold på AnLroIt).

Stikord til lejren:

Masser af fugle
fugletræ}<
Sæ1er
Ringnwkning
Vandreture
Hyggeligt sanvær
Grøn nad
Tidligt op.

Vi-l du gerne ned - el1er vil du blot vi-
de nere cxn lejren - så kontakt underteg-

Husk: Studiel-ejrene er åbne for al1e,
nran behøver ild<e rære nedlern af DOF. Så

tag dine venner ned På studielejrl
Æ1dre deltagere redtages i det cmfang der
er plads.

Peter Lange
Jeksenvej I08
8464 Ga1ten
Telefon 86 95 03 4l

'l\rln u BRwI< FbnsrÅn MId'
il, eIuDELsBANKEH6



BREVE TIL SØRA\NEN

Kære "Søravn".

B"r rnedfØdt skrivekløe (! ) er gn-rnden til
føIgende:

I burde sætte nogle tekster under de rnan-
ge illustrationer af fuglene. Det kan ik-
ke rzære jer ukendt, at Ornithologisk For-
ening har et enornt medlemstal og at der
derfor nå \æere rrrange nedlenrner, som "kr.rn"
er fiedler-.rrer af sirpel interesse i natu-
ren, som ikke bare er bidt af fugle og
derfor kender dem ned ti1 den nrindste

C,ør vi nrere eller rnindre uvidende den
tjeneste:

Ma.l r/6nl in hi l can

Knud Juul

ET SVåR:

Vi tror du har ret, og håber at nænræ-
rende og frentidige numre af "Sørarmen"
lorror an ti l 

^i+ 
ahcL6

Mal vanlin hi'lcon

Redaktionen

Til poF Århus

Jeg vi1 gerne efterlyse nogle oplysnin-
ger fra Spørring området. A1t har inter-
esse, det skal bare være indenfor dette
århundrede. Er der nogle som skulle ha-
r7a an +a'mi hd \/andstær redekaS-
SE?

Hilsen
P6ter Torn.ln rn

Agade 18, Spørring
8380 Trige

FI SVAR:

Vi håber der er rnange reaktioner på
denne efterlysning fra SWrrLng.
Med hensyrr til redekassen har vi skrevet
di relrl-o +i I cmrnaran

Mad vani ia hi I can

Redaktionen

RÅ-DPORTGRUPPM{ HOI,DIR UDSÆG.

Æ1dre årgange af lokalrapporten sælges
'l-i l rrÅc:lacnri car.

Årg. 1983: kr. 20,00
År9.1985: kr.20,00
4r9.1986: kr.30,00
Arg.19B7: kr.35,00

Samlet pris ved køb af alle fire årgan-
gei kr. 80,00 (a11e priser er incl. por-
to).

Alle tiders chance for at få konplette-
ret din samling af lokalrapporter. NB:
Vj har- kun et begrænset antal eksenpla-
rer tilbage af de fire årgange.

Henvendelse til Rapportgruppen på for-
enangens adresse, eller til r:ndertemc-

Peter Lange
Jeksenvej 108
8464 Galten
Telef2n 86 95 03 41

ToPo44qv



PROBLEI\,I TUÆ.;P :

Siden 1968 har jeg i min have haft yng-
lerde Fluesnapper eller Røclstjert. Hrzert
år når hannerne kcnrer i aprilr/maj tlar
vi disse syngende i haven, nens de under-
søger de opsatte redekasser. Ffuder den
Brogede Fluesnapper en mage og en kasse,
der pa.sser ham forsvinder Rødstjerten
til andet qnråde i nærheden. fr det Rød-
stjerten der finder bo først, er det
Fluesna[4)eren der fortræld<er. Da arter-
ne ifø1-ge litteraturen ikke har sanne
fødeenn'rer til opfodring af lmglen, fo-
rekcnrrer det underli-gt, idet der er re-
døruligheder til stede.

Et andet cnråde, hvor jeg har sat et an-
tal kasser op, har 3 Brogede Fluesnap-
pere taget bo i besiddelse, nen ind i-
r€llsn disse, ned ca. 25 neters afstand
er andre kasser beboet af 2 Rødstjert par,
hvilket ikke stsflTer overens ned haveiagt-
tagelserne.

Har andre gjort lignende iagttagelser,
kurme det \ære fircrscmt at ]æe disse i
"Sørarmen".

It{ed venlig hilsen
P. B. Petersen
Skovkanten 8
8500 Grenå

ET S\ZAR:
fYa "Søranmens'r redaktion iler vi til .

hjælp - vel vidende, at det stillede
problsn vil være særdeles vanskeligt at
Iøse. Iåd det 1Ære sagt rr€d det sarme,
jeg har ikke kends.kab tj-l noget beskre-
vet alqfnansforhold ttellsn Røclstjert' og
Broget Fluesnapper ved redepladsen, så
nEget fllere velkqllrEnt er dette og andre
irdlæg on fuglenes adfærd. Ir4odsat er
der beskrevet stærk dcrninans af Mr:svit
i forho.l-cl til Broget Fluesnapper ved re-
destedet. Det næj':)es, at iqllsvitter dræ-
ber flere Brogede Fluesnappere erd rov-
fuglene gør i et undersøgt cnråde (Uan-
rnarks F\rgle, SalcnonsenTRudebeck) .
Hvis jeg skal konkludere et dcrninans-
forhold ud fra det beskrevne på de to
lokaliteter, rå det \æere, at de to ar-
ter tilsyneladende er ligerzæo:dige.
lilår problenet skal forklares, er der nnn-
ge aspekter at tage hensyn til. Det til-
sendte brev giver ikke rnrlighed for at
tage stillfug til stØrrelsen, det vil
sige "livsrm:lighederne" for de to arter
på de to lokaliteter, nen det har trods
rnanglende- fødekonkurrence noget at sige
for bosætningen. Mange haveejere lnr og-
så den erfaring, at besterrrte fuglekas-
ser foretrækkes år efter år, nedens and-
re lades urørte. Br vi-grtig forskel i bo-
sætningen kan også spille ind - specielt
ved hus og have. I'tin erfaring er, at
RØdstjerten ikke er nær så stærkt knyt-
tet til fuglekassen scm Broget Fluesnap-
IEr, rnen r,æIger redeplads nere .bredt
erd si-dstnas,rnte art - f .elcs. under en
tagsten. l4åske spiller Rødstjerts gen-
nonsnitlige lidt tidligere ankcmst til
landet også ind. Dette kcnbineret ned,
at hannen hos den Brogede Fluesnatr4)er
angiveligt tit forlader et tilsynela-
dende etableret territorie, hvilket vil
\Æ!re rrpre nærkbart i et mindre crnråde
scrn lraven. De her frernførte forhold kan
efter nin rening vekselvirke sannen ned
flere andre, så det beskrerme bosætninqs-
rønster findes på det rnindre areal i ha-
ven. Omrendt Sætter jeg I€, at det an-
det areal, hvor arterne saneksisterer,
er større og n€re ensartet ned hensyn
til redamrligheder=f uglekasser.
Orn vi herned er problarets løsning nær-
nere ved jeg ikke, nen er der andre,
scrn har slmspunl<ter hertil, hører vi
gerne næffere.

l4ed venlig hilsen
P.r.v. Svend l"iØl1er Jensen



RAGRI{E I ARHUS AMI

På et nøde den 4.4.1989 på SøIyst var vi
3 personer, som enedes cm at optælle anF
tets rågekolonier. Hvorfor nu interesse-
re sig specielt for deirne arb? Efter fidn
nening bl.a. af den gn:nd, at det rå \æ-
re et godt spørgsrnål, hvad der sker fied
rågebestanden, når det danske agerland
er stre)<ket ned korrnnrker, scrn i rnindst
3 ndneder forhindrer rågerne i at søge
føde på størstedelen af landbrugsarea-
let. Erdelig skader det jo i.kke at have
tal på fuglebestandene.

Vi havde nok håbet på, at nogle Stykker
flere ville læe interesserede i at del-
tage, ren det skete ikke, så derned var
det ikke muligt - af tids- og afstands-
næssige å,rsager - at nå rr:ndt til de for-
skellige lokaliteter. Vi blev så enige
cm at se på kolonierne cnkring Randers
og Arhus og derefter eventuelt telle and-
re crnråder ræste år. Det lykkedes at tæl-
1e 17 kolonier ud fra de opstj-llede punk-
ter, nedens det ad anden vej lykkedes at

//

->t=

Ved spørgsrEtoden - sanrt gennenlæsning
af diverse lokalrapporter fik vi kend-
skab til 47 lokaliteter ned rågekoloni=
er. Da Atlasundersøgelsen fra L97I-74 i-
5 gange 5 kilcneter kvadrater viser 50-
60 sikre yngleprikker for antet, er der
sandsynligvis en del flere lokaliteter.
Ud over naturligvis at konstatere kolo-
niernes stØrrelse opstillede vj, følgen-
de punkter: I. Redetræernes art. 2. Ko-
loniernes histori.e. 3. Eventuelle andre
ynglefugle i kolonierne. Desuden valgte
vj- at se på forekonsten af Bcrnlærke, når
vi alligeve1 var på vejene.

--/)r

få optalt antal reder for en del koloni-
er Iå Djursland, så kolonis!ørrelsen på
2'7 af de 47 lokaliteter er kendt for 1989.

DE OPIALTE KOIONIEI. I 1989.

l. JcmfrulØkken (Randers).
2 kolonier (180 + ca. 80 reder).
Redetræ: Bøg-ALrorn, ca. 1/4 Ahorn.
rræerne i den stØrste koloni fældes
tilsyneladende gradvis.,

2. Haslund Skov (Askildrrp) .
Ca. 550 reder.
Redetræ: Bøg-Ask' ca. 1,/4 ask.



3, væth: I.{irdrnnn 25 reder.

4. Fiboræerket NV (Askildrup).
Ca. 380 reder.
Redetræ: Bøg-ELn-I Rødgran, over-
vejende Bø9.

5. Fibqrærket S. Kolonien forladt.
Fteldning af træer i kolonien.

6. langeskov (Iradbjerg).
Ca. 75 reder.
Redetræ: Bø9.
I kolonien findes ynglende Alliker.

7. Hadsten Station-
33 reder.
Rdetræ: Rødel-l Birk.

8. Hadsten Teghrsk (Lilleådalen).
Ca. 90 reder.
Redetræ: Ask-Birk, overvejende Ask.
Kolonien er fornentlig opstået efter
1975, hvor redetræer (lEdelgran) blev
fældet i Sønderskov, Haar.

9. Risskov.
99 reder.
Redetræ: W-W.

10. Skjoldhøjkollegiet (Ilasle).
351 reder.
Redetræ: Ask-EIm.
Sandsynligvis ynglende Alliker i ko-
lonien.

I1. Søskov (Brabrad Sø).
104 reder.
Redetræ: Iløgt.
Ifølge lokale kilder lrar kolonien
eksisteret mindst siden 1970- I ko-
lonien I rede af Husskade.

12. Me A v/nrctorvejen (Stavtrup).
4 reder.
Redebæ: Ask.
Ifø1ge tokal kilcte har kolonien eksi-
steret mindst siclen 1979. Ifø19e sarn-
IIE person skulle fuglene slqrdes ræd<

i løbet af april. Veat besøg på loka-
liteten nedio naj sås enkelte fugle,
ligescrn rederne stadig\tæk \rar intak-
Ee.

13. Skoven ved Pirris lttalle.
Ca. 45:eder.
Redetr:æ: I-øvskov.
Da det ikke var narliqt at besøge sko-
v€n7 €r antal reder fornentlig r:n-

dervurderet.

14. Grcmlykke AlIe (Traribjerq).
155 reder.
Redetræ: As*-Aftorn.

15. Tingskoven ({Yanlcjerg) .
53 reder.
Redetræ: Bø9,

15. IGnkbølle (Grenåvej)
ø. 240 reder fordelt På 3 kolonier
i mirdre løvskov.
Redetræ: W-ry, lige af hvert-
Op tif tL reder i- et træ.

17. Hjoftsføjlund'
Ca. 340 reder.
Redetr:æ: W-ry, lige af .hvert.
@ til lA.reder i et Ege-træ.

18. Flensted xrat (Iåsby).
Ca. 40 reder.
Redetræ: Bø9-

19. Skov nell€m Gjesing og Vivilct.
Ca. 100 reder.

20. IæIlem TenestrupÆendstrup.
I0 reder.

21. Tulstrup. I.,taksfunnn 200 reder.

22. T\rstrup Sø. 4-5 reder.

23. Hoed. 4 reder.

24. Helgenæs. Minimln 60 reder.

25. Tåstrup. 8 reder.

26. Lige syd for FYuering.
Ca. 100 reder.

27. Stilling Skov vÆeksen Mark.
12-15 reder.
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Tingskoven

Grønlykke alle
oøcte A

Skjolclhøj Koll.
Jcrnfruløkken

Risskov

Hjortshøjlunci
Tulstrup
Iångeskov
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l8
187

53

rlf

4

351
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100 255

2s0 320
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15

40
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Antal Fr. Tidligere optalte kolonier.
Kilde: Lokalra[æorten.

Ud fra de optalte kolonier har jeg via
lokalrapporten salinHrlignet ned tidli-
gere optæIlinger. ttet er dog ret få ko-
lonier, scrn ad denne vej kan sarnenlig-
nes, så naterialet tillader ikke den
store tolkning.

Gniddelbart kunne rnan måske fonzente en
tilbagegang i rågebestanden ud fra et
rnindre fourageringsareal, eller en spred-
ning til rnindre kolonistørrelser for
bedre at kurne udn).tte føddrslgden. Det
kan de få tal her ikke vise os noget cm.
Gm,rendt er jeg overrasket over den store
\Æel<st, scm et par bykolonier har haft in-
denfor de sidste 5 år, ligeson der sta-
dig kan findes kolonier over 500 par.
Der er he1ler ikke i denne cngang noget
overblik over graden af beskydning. frr
ting scrn er kendt for at kunne splitte
kolonierne og sprede dqn i nindre afde-
linger. Jeg vi1- i denne organg ikke dra-
ge videre ud af tallene, ren jeg håber
på tilslutning i f990, så vi kan na irå-
let: At kortlægge anrtets rågebestand. I
den forbindelse vil jeg gerne takke Jon-
ny Kahlert og Brian Frederiksen for et

neget fint optæIlingsarbejde i 1989.

Hvis der skulle riære nogen, scrn ønsker
at deltage i arbejclet reste år - el1er
baroptalt kolonier i 1989, hører jeg
gerne fra disse,personer.

Angående Bqnlakens forekonst blev der
i denne crqang belyst neget lidt. Der
blev set I Bcrnlærke ved Tliqe og på
strækningen fra Randers til Hald blev
der set 12 stk. - alle på luftledninger.
Det skal tilføjes, at næwrte vejstræ]<-
ning af de kØrte veje, har det største
antal" kilcnreter ned ledninger. Betyder
det, at Bcrnlærken kun trives, hvor der
er luftledninger? Nej, det vil nok være
at gå for vi-dt.

Svend Mø1ler iensen
Telefon 86 98 65 03.

fTø,\

' J,'

:' _\':-\'
'R=
-,\

:-)f;n.,,il



Fugle
I
Århus amt rgaa

I'OF - AAt|US l*t

FUGLE r Ånnus lM' ress ER. uDKolA4Er

RaIæorten over fuglelivet i Århus Amt er
i år større end nogensinde, resten I20
sider ! Over 100 personer har bidraget
fied observationer.

I Rapporten kan du Iæse crn saft1j-ge de
nere end 260 fuglearter, sorn er set i
antet i det forløbne år.

Viste du f.eks. at:

- der sandsl,nliryis yngler over 30 par
cråg:æs i Århus Arnt nu ?

- novenrber er det Hste tidsp:nkt at
opleve det store Alkefugletræk ved
Fornæs ?

- Fiskeørn blev set i antet i 11 af årets
ndneder i 1988 ?

- rnan kan rrære heldig at se over 600
Strandhjejler, på en gang, i amtet

- en stor de1 af landets bestand af yrg-
lende Silderager findes i Arturs lrnt ?

Læs cm alt dette og nEget nEre i FTJGLE I
ÅRHUS Al',rr 1988.

NYI$: nu oqså nEd fotoS !

Rapporten koster kun 60,00 kr. (inc1.
poåo), og fås ved herrvendelse til wlier-
teg['Iede.

SEND IliD - SEND lND - SEND IND - SEND IIiD

Beg1/nd allerede nu at skqnaføre dine ob-
servationer fra 1989. Sksnaer fås hqs
undertegnede el1er På Sø1Yst.

Husk pattedyr, frybdyr og pa.dder ! '

Fra og ned 1989 indsamler vi også obser-
vationer af pa.ttedyrr krybdyr og padder
fra Arhus Afit. Disse skernaføres og ind-
sendes saiiiren ned fugleobserrrationerne.

Alle observationer til l989-rap6nrten
skal vse rapportgruppen i trsde SNEST
den 20. januar 1990.

Scrn bidragyder får du ra[æorten tilsendt
autcnratisk efter udgivelsdn - ned bidrag-
yderrabat i

GOD L/ESil.YST :

RapportgruPpen v/Peter Lange

Mresse: Jeksenvej 108, Stjær Bakker -
8464 Galten

Telefon: 86 95 03 41

i.i
I



AN{H,DH,SE

ODDMEN
af åksel Bo t{adsen
illustreret af Steen farqvaa
Natr:r og !tuseum 28. årg. nr.1
32 sider, gis kr. 32,00
Abmnenent 1989 (4 hæfter) kr. 86,00.
Udgi\rer og fortnndler:
Naturhistorisk llrser:rn
qagning 210, Itnirærsitetsparken
8000 Århus c. nf .. A6129ii7

tlirr eneste ople\E]se ned en levende
Oilder er fi:a en srrensk eIv. l.lår rnan
så har'læst dette hæfte, forstår nran
bedne h\Drfor nan som aktiv feltorni-
tolog rcd nange "fineu nnser, søer og
vandl@ i}ke har set år eneste Odder
i fbnmark. Der firdes nenlig kun ca.
200 jrdivider tilbage i lardet, b1.a.jrdenfor g::ænserne af Århus Amt,'99i
dlzret er overvejende nataktiv. lrfan kan
sætte sig fuldstandig i Odderens sted,
for dens tr:ærgsler fø1.gæ trå flere cnr
råder forskellige fuglegr:upper. Artensi
naturlige leræsteder;vandldb, søer og .

npser er stræJ.t red.ræråle scrn f@lge
af regulerjlger, afvaitdj_nger, c6rdr1&-

3 timers billedservice
- sefføtlig...

MIMCISA sroREToRv 5 - 8000 Ånuus c
TELEFON 06 I2O4II

ntulger og for cb tiJ.bageblevne fonue-
njrg. l€top de svenske ddere er. stærkt
påvjrkede af rnilj@ifte, særIigt PCB
fra plastiJ<ildrstrien. Her i Danrmrk
har Oilderen q>le\æt en forfØlgelse trå
Unie ned rovfuglerres i en del af dette
århurdrede, hvilket en rptits i Dansk
Jagttidende fra 1955 vidner crh. O\rer-
skriften IØd "Odder-Plaqen skal bekanr
pes". Det var sågar or ipo.t"fi"L"r-
forenirg, der tog jnitiativ til beksrr
pelsen, scrn følge af Oildetens; citat:
"grådige lrrdhug på Fiskebestarriene".
Faktisl< er dette hæfte sgdende læs-
ning for ert ornitolog, netop fordi
der er så nenge lighedfrmkter nbllem
det der truer Oddenen oq det der truer
mange fuglearter. I et åf de 13 kapit-
1er, scm hæftet er @e1t i; Bevarelse
af Odderen, ser nEtn også at disse be-
strzbelser på nrange prikter ligrrer det,
der gøres for truede arter scm Vanilre-
fa1k, Hardrn m.f1.
Alt i a1t et spærrJende og aribefalelses-
\ærdigt hæfte af Natur og lbseum.

Al-lan Janniclre



TILTøBSSTYKKE I EN AGT]RKE|IID

- E[;LER, LIDtr OM EN MTTIE.IRE PÅ DJI]RSI,ÅND

I en hel uge ha\rde vi llathejren ved Fan-
nerup Dambrug for os selv -- lYoede vi.
På en regrndiset dag, den 5. januar 1988,
i en periode uden noget opsigtsvækkenle
på fuglefronteri, og på hjervejen fra for-
gæves spejden efter'Marsvin ved Gjerrild
Klint, "øjede" vi i forbifarten det, der
skulle vjse sig at \rære en tilathejre. Fug-
len sad lavt i en flerstannet eI, der
hældede ud over et å1øb, og lignecle reil
vore øjne i første cngang en nmkværclig
blanding af Ugle, Ktrhøg og Rørdnnn.

Det var en juvenil Nathejre, hvis plette-
de fjerilragt specielt på sotskinsdage ned
lys- og skyggeflinner i grerl,rærket carrpu-
flerede sin ejer utrolig gotlt. I løbet
af de næste knap to nåneder adrede far-
vetonen rIEd det rrEre vatlrE oq ensartede
brtrne, 'og i farvefordelingen-anedes den
voksne fugls'karakterj-stiske udseende ned
det nørke rrslagrr.

Vi er r:den kendskab til de svdeuroæiske
hejrearter, og dette eksenplår pa åtrreie,
der red et relankolsk udseerde s)mtes at
sidale urørlig på samre sted dagen lang,
atr4=lerede til et næri(€re bekerdskab. Ge-
puscular står crn den i engelsksprogede
håndbøgrer, hvilket oversat betyder tus-
rørke-, skwrings-. Sad den nrcn hensun-
ken scrn en tlatugle rellsn solopgang og
solnedgang, og var det udelukket at se
den i forbindelse ired lidt naturliq "ac-
tion"?

Det [åtte prøves, og fire norgener lyk-
kedes det at se den anlccnne ogt etapevis
rnanøvrere sig tilrette !å dagsædet, hen-
holdsvj.s 69, '7I, 55 q 44 minutter før
solopgang. Desuden sås den tre gange fly-
ve bort i skunringen, 41,38 og 40 ninut-
ter efter solnedgang. Blot lyse, næsten
uvirkelige glirnt af få sekr:nders varig-
hed. I den svage belysning \rar det nær
det rmulige, at fø1ge fuglen nod en nørk
baggrund, nen enkelte gange kcrn den fri
af træerne og sås i srrag silhuet nu:d
himlen.

Vi fik fine stenn'ringsbilleder ned sang-

svansnirsik fra Kolindsr:nd, kragefugle
på vej til og frq overnatningsplads, ug-
letuden og rærzeqøen på disse tidspunk-
ter, hvor dag- og natholdene indenfor
fugle- og dyreverdenen afløser hinanden.
l4en vi råtte nedgive, at en Nathejre var
det - det er ganske vist, kunne H. C.
Andersen tnve tilføjet. llårscnrlrelst vj_
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cm dagen kiggede ti1 den, sad den i sanr
re træ. IGlksprøjt på træet vidnede også
crn trofasthed rrnd det walgte sted for
daghvilen.

Alligevel skyldte vi os selv et bevis
for, at fuglen virkelig ikke foretog
sig nogetscmhelst hele dagen igennen.
Ved en lidt lalgere morgeN/agt så vi den
et ]cv"arter efter arkcnsten klatreÆaske
ned j- åen lige under siddepladsen, og
fulgt af sit eget spejlbil-tede gik den
nu inde under bredden i ca. t0 minutter.
I vand til bugen og ned udstrakt, frerr
adrettet hals på almindelig hejrevis.
Det var umuligt at bestsme de sna "gen-
stande", fuglen ialt fire gange greb
rred rdlbet, nen ikke så ud titr at sluge,
Så entrede den red et par vingebask of
igen og spa.dserede "rigtigt" (ikke side-
laens scrn den oftest gjorde, når den skif-
tede plads i træet) ud på sin \.rante gren.



Samre dags efterrniddag fløj den.ved en
sportsfiskers for nægående besøg ret
højt tilvejrs i et nabotræ, for siden
derfra at flwe ned i åen. Her stod og
gik clen i 40 rninutter, før derl ved "nor-
nal" afgangstid lettede og fIøj bort
lavt over en tilstødende nark.

Tirsdag den 19. februar tog vi (nin rmnd
oS jeS) ved fælles h1æ1p en observation
Då 9 tirEr i træl<. Efterhånden senerede
å.oitolog"r.tes "rend" - selvcrn åette fol-
kefænd kan lÆe interessant at iagttage,
så var det liathejren, det drejede sig crn.
Heldigvis viste danbrugets fiskerester
sig yderst ve1villig overfor en arrrod-
ning on at nåtte sidde i fred på dartrrugs-
crmådet og kikke fra fra en bil. Ivled. stor
venlighed blev vi hjulpet til-rette ned
den bedste'placering i 50-70 reters af-
stand.fra hejretræet.

Klokken 07,35 arkcrn vi tiL danbruget, kl.
07,4'7 gjorde Nathejren ligeså og satte
sig tilrette lavt i elletræet ned ryg-
gen nod landevejen. KI. 16,36 forlod den
arenaen, og en halv tirre efter gjorde vi
det sarrne. I tidsrr-met herfuellern for-
lod hejren ikke sit træ en eneste gang,
og notaterne fortæller kwr crn snå, rmær-
kelige "@ivenlreder" set gennern teleskop
1€ en alrnindelig, grå dansk vinterdag.

gange i løbet af dagen skiftede den gren
- bøjede ned i "lmæne" og klattede ual
over vandet. Enkelte gange kløede den
ei a al I ar nrl-+a
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Fuglens aktiviteter rrar sqn sagt sna og
fordelte sig overvejende på fjerpilleri
og pudsning, hvorunder grådun løsnede
sig, og periodevis blunden, der aldrig
forel<on sæIig dyb. SeIv når den hvi-
lecie på et ben i sannensunken stilling
og ned let t ngende winger, lukkede den
kun ganske kortvarigt øjnene he1t. Fern

Der var for os at se ingen ntrkbar reak-
tion på de snadrende og ralpende Grå-
srder i åen lige urrder, el1er på forbi-
flyvende Krager, Musvåge og Spurvehøg.
oerjnrd kiggede den ned hovedet på skrå
efter 5 overflyvende Fiskehøjrer. Akti-
viteten i dambruget og tilfældige gåerde
på landevejen s)mtes ikke at $virke den,
kun to ornitologers optold ned fotogrej
på vejskraenten sendte-den for en halv ti-
ne et IEr etager hØjere op i træet. Her
.sacl den urørlig til den klatredeThoppede
på plads tre ninutter efter, at fredsfor-
st)Eerne var kørt. Så kan ntan selv over-
veje, hvor reget elLer lidt, der skal
|uil., før en daghvile nåske ikke bliver,
hvad den kunne være. Bag en tilslmeladen-
de apa.tisk facade kan blodtrykket scrn
bekendt u&rEerket stige. lbn - trods ban-
ge anelser stod den altså i et par nå-
neder ncdel tj.l talrige ornitologbesøg.
oog er vi ikke i tvivl cm, at den rEd
sit ravfarvede, stirrende ø)e rrøje rqj--
strerede såvel os scrn andre nysgerrige.

Sel-v så vi Nattrejren sidste gang den
23. februar, og den var forsu:ndet fra
Fannerup inden nånedens udgang.

Der er si-kkert taget i snesevis af rere
eller nindre gode fotos af den frsmede
gæst. Hurtig registrering og fotogrrafe-
ring og så afsted i bilen var det almin-
delige billede af de besøgende o.rnitolo-
ger. Dette lille bidrag handler blot crn
en lidt anden nåde at kigge fugle på.
-- OS så war l{athejren forresten af andr.e
blevet opilaget ved darn)cruget allerede
den 27. dec-qnber.

Annelise Jensen
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KCM4ENDE TURE æ I-'IØDR.
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Disse ture og nøder er ikke annonceret
i "Flrgle" nr. 4.

Ttorsdag den 12.10.1989.

løde pa Sølyst kl., 19,30.
Årets gang på en ødema-rksstation i liord-
østgrønland.
Lysbilledforedrag ved biologistudererde
Lars t4ågård, der fortæller crn livets og
naturen ved Vejrståtion Da$narkshavn.
Vi skal se fugle og planter, og vj- skal
nøde Isbjørn, Polarulv, Hvalros og I'los-
kusokse i deres sidste fristed, den ltrord-
østgrønlandske l.lationalpa.rk. l4ødet er
fæl1es red øBF.

Tirsdag den 24. 10. 1989.

I{øde pa Sølyst k1. 19,30.
HavfugIe.
Denne aften viser Jens S. Pedersen og
F€ter Iånge lysbilleder af havfugle, og
fortæ1ler crn deres nange fæt:geture scn
havfugletrellere, herunder også hvordan
nan foretager fcgetællinger.
Så har du lyst til at være aktiv fage-
tæIler, eller har du bare lyst til at
lære tnvfuglenes feltkendetegn bedre at
kende, så rød op denne aften.

Søndaq den 12.11.1989.

Havfugletur til nornæs.
l{ødested: Rønde Rutebilstation kl. 07,30.
Privatbiler.
En tur for de havfuglei.nteresserede.
Fra Fornæs kan der på denne tid ses sto-
re nurgder af alkefugle. Her er et par
tal fra 1988.:
Al.kzlcnnrie - IA/IL 540 N + 27.100 S.
Alk - r9/Il 43-0oO q 26/tI
nin.70.000.
Herudover mrlighed for Søkonge, Lcfiner,
Skarver m.v.
Tilrelding senest den 6.11. pa telefon
86 37 95 83. Se også tirsdagsrøde den 17.
10. I-eder: Jens S. Pedersen

Tirsdag den 21.II.1989.

løde på Sølyst kl. 19,30.
Polylepis Skoven og dens fugleliv.
Polylepis Skovene i Andesbjergene vokser
i højder op til goalt 5.000 m. o.h. Dis-
se.skove er idag truet af udryddelse og
derned er skovenes stregne fugJ.earter og-
så i fare for at forsvilrfe. Der er nu
kræfter igang for at få udpeget ogunder-
søgt de rtEst bevarings\ædige af disse
skovffråder. Således undersøcrte biolo-
gerne Ole FtirEr og Sussie tøller ttiel-
sen et stort cnrråde i egnerre cnkring Pe-
rus Lrøjeste bjerg lluascaran (6.768 m) i
perioden august--oktober 1988. Herfra vil
de derrne aften vise lysbilleder (bl.a.
af skovenes nange snlrkke fugLe) og for-
tæ1le crn arbejclsvilkår og bdwaringspro-
blener i et Sydanerikansk land.
Vel rødt til en spæderrie aften.

r't-rsclaq oen 5. rt. r9u9 .

l.øde på Naturhistorisk M:ser:rn kI. 19,30.
zuglelivet og naturbeskl.Ltelse i Græ-
kenland.
Foredrag ved Anders HoIm Joensen, I]atur-
historisk MJsernn, der fortæller crn flere
års arbejde for naturens bevarelse i
Grækenland. Naturødelæggelsen har igen-
nern en årrække virret i stsk rælcst i Græ-
kenland, hvor skov- og vådonråder øde-
lægges for at give plads til dyrkede nnr-
ker. Dette er så neget nere beklageligt.;
da de gr-æske vådcrmåder bl.a. n-lnrer sto-
.re populationer af overvintrende rrade- og
andefugle. Ivlødet er fæ1les ned ØBF-
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KALENDER

SPTEMBM,:

Onsdag clen 27.

OI(IOBR:

Søndag clen 01.

Tirsdag den 03.

Onsdag den 11.

Torsdag den 12.

Søndag den 15.

Tirsdag den 24.

IOVEMBffi':

Søndag ilen 05.

Tirsdag den 07.

Sørdag clen 12.

Tirsdag den 21.

DEIEMBR:

Søndag clen 03.

Tirsdag den 05.

Tirsdag den 12.

Ivbde, Kulturhuset Randers - kI. 19,30.
Ilavfugletræk. Foredrag ved Peter Iånge

Tur til l"lossø - Klosternplle. Ry St. kI. 09,05.
Tog afgår fra Århus kt. 08,35 o9 Silkeborg kl. 08,48.
Åbent hus. SøIyst kl. 19,30.

l'lødef Kulti.rhuset Randers, kI. 19,00.
Snåfugleregistrering,/Blåvand Fuglestation
Foredrag Ved Thcrnas Kja Clrristensen.

I'Iøde, Sølyst kl. 19,30.
Arets gang på en øilønarksstation i Nordøstgrønland.
Lysbilledforedrag ved Iårs t*!ågård.
Mødet holdes fælles ned ØBF.

Tur til Kolindsund. Kulturhuset Randers kL. 08,00
eller Kolind St. kl. 09,00. lars P. Johansson.

I4ade, Sølyst kl. 19,30.
Havfugle og tæ11in9 af &isse.
Ved Jens S. Pedersen oq Peter lånqe.

Tur til lvbssø - Klosternølle. Ry St. kt. 09,05.
Se iøvrigt ovenfor.

Abent Hus. Sølyst kl. 19,30.

Havfugletur til Fornæs. Rønde Rutebilstation kl. 07,30.
I-eder: Jens S. Pedersen. Privatbiler.
t'løde, Sølyst kl. 19,30.
Polylepis Skovea og dens fugleliv.
Ved Sussie Møller Nielsen oq Ole FtiJrEr.

Tur til-ltossø - Klosternølie. Ry St. k1. 09,05.
Se iøvrigt ovenfor.
I\@e, Naturhistorisk ljllrseun kI. 19,30.
F\rglelivet 09 naturbeskyttelse i C,ræken1and.
Foredrag ved Anders Holrn Joensen.
I!ødet holdes fælles ned ØBF.

Jul-qøde. Sø1yst k1. 19,30.
\ftEit: Jens Bonde.
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