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Scrn redlan af lokalafdelingens bestyrelse,
vil jeg knytte et par kcnnentarer ti1
indholdet i SøRA\^{B{ 3.

For det første er opEa\,rerne cnkring best],relsesarbejdet så nange, at vi ikke
alene kan overkcnne de opgaver, scrn på-

hviler os i forhold ti] nedlsnsskaren.
Det nedfører så, at en rælcke nennesker
udfører et stort og prisrærdigt arbejale
for bestyrelsen, uden iøvrigt at \Ære
tilknl,ttet denne. Da disse nennesker,
scrn vi andre, lever i et land rcd ytringsfrihed, vi1 neninger i bladet naturligvis iklSe til enhver tid rære lig
ned bestyrelsens. Af sanne grund er 1ederen i bladet altid underskrevet. Desuden er bladets spalter åbne for enhver
nening - ne&nindre denne nå anses for
iniurerende npd anden Derson.

Angående

lederen i

hold til

jægere og andre naturbrugere

SøRAVNN

3 kan jeq

sige, at lokalafdelingens linie i for-

er, at naturligrt rærerde nodsætninger
skal løses gennem indbyrdes drøftelser
og initiatj-ver. Denne linie er iØvrigt
svarende til hovedforeningens politik.
At divergerende interesser ikke blot
hører forskellige natr:rorganisationer

til - vidner beretningen crn liathejren
på Djusland cm. Jeg har tidligere i bladet givet udtryk for, at der ikke findes nogen form for fugleinteresser, der
er nrindreværdige i forhold til andre,
nen ingen af vore interesser nå på noget tidspunkt gøre påviselig skaåe på
fuglene eller den øvrige natur.
Svend lr4øIler Jensen

INDHOLD- INDHOLD_ INDHOLD- INDHOLD- I}{DHOLD-I}iDI{OLD_ INDHOI'D_ IND

TEG},IERE:

INDHOT,D:

l-eder
Ynglende vandfugle
Brabrand Sø 1989

i

Projekt Brabrand
Fuqle i
Breve
Indeks
Skema

til

Sø
Århus Amt 1"989
SøRAVNEN

til tokalrapportgr.

Indeks (fortsat)

Havfirgle veC

fttjylland I

SuIe

Fra felten

crønt kontor i
Anmeldelser

Referater

Ko[nEnde ture

Kalerder

Grenå

: side

3

:
:
i
:
:
:
:

si-de 4
side 9
side 11
si-de 13
side 15
side 18
side 20

:
:
:
:
:
:
:

side
side
side
side
side
side
sloe

22
25
2a
29
30

Eqon Kruger

!-orsiden
Jens Overgaard Christensen

Siderne 5, 25, 26, 27, 28, 31 6.
Claus Bering

Siderne 13 &

34

Christina Kjelsmark
Siderne lr4, 22, 24, 26 e 29

32
54

,

/gnrw-/

33

Y}{GI,H\DE VAI{DFUGI,E

Siden rddten

I

BRABRA\]D SØ 1989

par i form af territorier, reder og ungelculd, redebevoksnjlgens art og fugle-

af 1970'erne har jeg fulgt

og Jldsamlet oplysnS-nger om fuglelivet

nes ynglesucces.

ved Brabrand S4t. Fra 1980 er de lznglende bestande af lappedykkere, ænder,
vandhøns, vadefugle og lhttemager op-

Registrerjngen af reder er foretaget
fra båd eller ved at vade langs rørbreønnen, hvor dette er nuligt. AIIe
fi:ndne reder er Jldtegrnet på et kort i
nålestoksforholdet ca. 1 :12.500. Rederne er blevet nuncereret og indslcrer,ret i
en notesbog nred oplysninger om redens
jndhold af æg (dog ikke for lhtteinåge)
redebevoksnirgens a-rt og e!'t. andre be-'

årligt' ogt udvikljrgen er
ret nøje.
I 1989 er bestandene igen optalte og

talt

næst€n

således fu19t

denne arti}<el behandler nogle ynglebioIogislce forhold for. en række arter af
1a14:edykl<ere, ander og vandhøns samt
llættemåge.

nærkni:rger. Rederhe er optalt i dagene
21 .-22, rnaj nrellemrkl, 6 . 15-19 .00

nornaltid).

(dansk

Registrerjngen af r.ngekuld er foretaget

ned kjldcert (10x50) og teleskop (25x77\

fra steder I€ Brabrandstien, hvor or,nersigrtsforholderre er n€get gode. Der er
anvendt ca. 10 faste observationspunl<ter, hvorfra det har \æeret mtrligiE at få
dæidcet

hele søens vandflade og rørbrerF

rE. f alt er unge}<ulderie optalt 8 gange
i tiden fra 3. juli til 6. august red
7 tællinger næ1lem 19/7-6/8. Tbllirgerne er udført nellem kI. 9.20-24.15
(dansk normaltid),
De ø\,(ige 11 besøg er jaznt fordelt
over hefe perj-oden, og er foretaget
om formiddagen eller efterniddagen.
RES-I'LTATER.

Resultat€me fra undersøgelsen i 1989
er sanrrenfattet i tåbelerne 1-3 og
IJNDMSøGE,SESO}{RÅDE.

figurene 1-7.

Brabrandstien ned erikelte undtagelser.

l,Lindst 2 ynglepar i Brabrand Sø og ruligvis 1 par ved Åby frrg i Århus Å nedstrøms søen.

CE-ffi@e
omrfie crnfatter vandfladen af Brabrarid Sø red polderne af Søkogleaks, rørbærtnen og tildels de crnliggelde enge. Gnrådet afgrænses af
.

Ved Stavtrup Stationsby er griensen
overgangen nEflem rØrskoven og det b€byggede ornråde, oq ved DØde Å er gaiænsen ne11em engene og de andre vegetati-

onst)æer el1er de bebyggede onråder.
Omådets afgr=nsning frengår af fi-gure-

ne 1-6.

I{ATERTALE OG MSIODE.

mgiæ;6ffi4er
Ealgt i perioden fra
1. april lil 6. august 1989, hrpr cnrrådet er besøgt 21 gange. Undersøgelsen
har cmfatt€t en registrerlng af yngle-

Lille

Lappedykker:

I nidten og slutnilgen af juli territofugle i søens vestende h\ror
et par rpd 2 unger ses 2/8. Den 6/8 ses
1 1k ud for DØde Å's narndjng. I. apriJriel:ævrC.errde

territorieLrævdende fugle på Åby EnS.

LaFpedykker kan få 2-3 kuld nen
hvor udbredt dette er i Darunark vides
i-kke. Ungel<uldene i Brabrand SØ ses
næsten altid fra sidst i juli ti1 siclst
i augiust, hvor de endda kan have srå
r:nger. F\:glerre s1'nes såIedes nornralt at
lmgle ret sent nEd æglÆgning orkrjng
nånedssl<iftet rnaj/jurd e11er senere.

Li1le

' størrelse

skjulte levevis 9ør alet vanskeligt
at registrere arten båile scnr ynglefugl

på optæUjngstidstrnd<tet d€n
21/5 trlder på, at æglægnjngen er startet
samtidig (1-2 dages forskel) i @9e ko-

Den

og dens ynglesrrcces. De 2 ynglepar har
i 1989 proctuceret mtudst 3 r:nger, altså
fiLi-ndst 1r5 i:nge pr. par.

placering er

vist

på figur

fnSekulderres
rqppet. lappecry.KKer:
92 lmglepar fordelt rcd 89 rædefund og
3 territorier uden rede.
Uhder redetælljllgren fardtes 3 red€r
hvor æggene var klældcet og redere var

,

lørier, og at dette er sket i dagene unicldelbart før tæ11fu9en. l0q1ægni-ngen er
således sl<et

i tiilen fra ca. 17./n.

(først€ q Lqtl reder ned 3 q 21/51
og freln tj-l- 25./26. maj (skønnet ved 3
æS i de tcmrc reder fra 21/51. I 1988
farrdtes ingen reder i dagene 25.-27. traj
æn fuglerb var samlet cmkring det fornpdede lmgleonråde.

forladte. Yderligere 6n rede ned 6t

kldkket (få ttuer gannel latrpedyld<erlC/IIirrS) ogr 3 "heleu æ9. De ticlligste
reder nEd lnglesucces er så1edes anlagiE i tidsrturnet crnkring clen 20.-25.

apri1.

og

6t æ9. er sjælclne
helt renhvlde
var flere af disse

Reder nEd kun

at dfime efter

farve hos

æggene

den

anIagit. lige crnkrhg cptælllngstidspunktet. De 3 territoriehsdende par kunrE

rære underetåblerilg, således

at

ægl,æg-

ningstidspunktet i Brabrabcl Sø i 1989
lå fra ca. 20. april og frem tj-I først

i juni. I 1988 blev stå lapped:&kerlqflU-nqer @ set i slutrlrgen af sept€lrF

ber, hrrcr æglÆgningen så

er sket

crn-

kriag 15.-20. august. Qn det har riæret
orilæg eller €t sjældent tilfælde lEd 2

Arten lever noget skjult og

bå<Ie de ganr
1e og senere ungenre kan'være vanskelige
at registrere fra obsenrationqxtrikterrre
på Brabrardstien. Erfarirqer fra 1988

viser, at

kuld vides i.kke.
Arten er ret 1et at legistrete ude på
den åbre rrardflade,-hvor fuglere også
holiler til rcd urgerrre når tlisse er

af Sorthalset IåtrXEfra bftl i tiClen
fra nidt i juli tif fdrst i august,
når der seiles roligt og langscmt foråi
potdore af Sd0<.ogleaks elLers langs rør-

gdr varierede \æd de 7 (8) tæUjnger
fra 20 (24/71 tL]- 3'7 (2+6/8r, (27 d,.

3/7). thgegenn€cnsrdttet er således på
pr. par for bestandens 92 par.
IJd fra oplysnilgerre i tnbel 2 kan
kfd<nirgspn:ocenten (udviklingen fra ægt
til fl]^redgtigt irdivid) udregræs ti1
mbdst 12,042, hvilket vil sige aL mlrdæ erd hvert 8. lagt resulterer I en
f\^/edygtig l4eedyld<er. Arten slnes at
have en negret lav ungeprodrktion i Brabrard Sø og dette fortrold diskuteres se

åntallet af lappedykler\zllinger rrarieæde \æd de 7 (8) tæfHnEer fra 0 (24/71

0,36 unge

viser 0,14 urge pr. 5nr for de 16 lrglepar. Dette tal er ganske giræt hØjerer
rcn kraftigt tråvirket af & vanskelige
cptælUngsforhold. Dette påvir*er også
kfdadrgsprocenten der for Sorthålset
LaFpedykker er trå 8100*. Det vil sige at
mind:ce erd hvert 12. eg resulterede i en
f11ruedygeig wge. Yrqlesucceen for arhen

figur 2 er TbFpet
udbredelse vist.

i

kfudcket. Antallet

af

lappedyld<erlqylun-

nere.
På

r,a$per\;kkers yngle-

Sortlnlset

Lamedykker :
15-16 ymglepar fordelt i 2 koløier npd
trentroldsvis 5 og 10 par sant nuligvis

6t €nkelt enligt par.

SæÅranligvis J.ægger Sorthalset låFpedy&-

ker 3-4 o9 sjældrere 2-8

q.

Kuldbnes

urrgerne

dykker bedsi. otrtælles

brannere-

ttl 4 (20/7+3/8,

(3/7'). tlngegennemsnittet

diskuteæs senere.
Sorthalset Iappedlzkkers lmgleudbredelse
Brabrand Sø

i

2 ynglqar rrEd

1989

er vist på figur

6t sucæsfuldt

og

6t mis-

\ddret ynglefcsøg.
De mirdst 5 æg resulterede i 3 r:rger
hvilket giver en ktd<nfngsprocent på
50,00t.

1.

Placerirgen af Ihopswanereder er

figur

vist

3.

trå

Gråqås:
Op
14

firgle war tiLst€ate ff[<rijtg r|atil
nedsskiftet nrartslapril. Flere af fugle-

viste lpelig yngleadfærd q 1-2 ganrcdede ynglecrnråder. Gæssene holdt nest
ne

ser er ned sjldcerhed set cnkri-ng de for-

til

og fouraqereate på det engstlddce,

scrn

ligger nellem de 2 åløb i søens vestende
Særligt på dette sted har der ræret
rnange forstyrrelser fra båile nenresker
og hurr3e, scm er-blevet luftet. Det for-

at det er disse fiennes]<eskabt€
forstyrrelser, rnrligvis i forbi-rdelse
ned en lav forårswandstand der har gjort
dele af rørskoven tilganqelig for ner
nesker og rovErr, der er den væsentligste årsag tiI, at gæssene o1ryav at yngle

nndes,

BlishørF

A
reder
89 26 129,21
16 5 (31,3)
2 (10021
2
2 (1OOzl
2
3 {100r)
3
15 9 (60,0)
45 31 (68,9)

IFttenåge

3189 1558 (48,9)

Lappedyld<er

sortlElset

Lappedtdd<er

Knopsvane
Gråand

Taffeland
Grønbenet Mrhøne

vardfuglel ialt
Ynglefugle ialt

172

april. I 1988 blev arten for første garq
truffet ned urger i Brabrard Sø.

Gravand: Yrgleparrene i og cnkrirg Brabrand S@ registreres når de ned deres
ætlinger @er ned ti1 sden og ud trå den
åbne valdflade. Arten har i-kke \Æret '
fulqt i '1989, nen iagttagelser tyder på
at der rnindst har \,æret 2-3 par ned un-

ger.

Gråand:

og n-inclst 3 ungelculd giver
rmlighed for at vurdere ynglebe-

Z-ffi:rn
j.}<ke

i 1989. Ud fra er
farilger fra tidligere år er et realistisk skøn doS en bestard på 20-35

standens stØrrelse

par.

RedevegetationsqT)e

Antal

lcppet

og forsvandt i rddten og slutnirgen af

78 (45,4'

3361 1636 148,71

53 (59,6)

6

16,71

4

10 {62,51

1

(6,21

0

0

0

0

U

0

0

0

0

2

0

1

(6,7)

10 (22,21

1

(2,21

1553 (48,7)

78

12,41

(43,61

9

(5,21

1628 (48,41

6t

(2,61

75

(13,31

Q,5l

3 (20,0)
3 {6,7)

'o

1o
10

(o,o)
(5,8)
(0,3)

Tabel 1. Redebe\Dl<sni:rgen hos ynglende mndfugle og }lættelåger i Brabrand sø 1989.
VegetationstyperA-D;AiTagtørrB:S@kogleaks(polder)'C:Duriharmer'D:BIandet bevoksrjlg af Tagrør og Søkogleaks.
1) vardfugle crnfatter latrpedlzkkere, ardefugle, vandhøns og vadefugle-

Taffeland:

Skeand:

E-ungeku1d (hr:n red 3 fllnrectlgitige un-

ger) blev iagttaget i vestendens åkandebcnzolcsnirger 2/8.'

Efter urrgares ud-

viJ<lilgsstadie at dørrte s]mes disse

tæt på såIvstørdighed, hvilket vil sige
ca. 6-7 uger garnle. tlcl fra dett€ rå ægfÆgnfuqen \ære sket or[<ring den 25. rmj.

3 yrlgiepar og a1le ned redefr:rd.
Alle 3 reder blev fundet &n 22/5 q
kr.rldene er forfiEntlig fuldlagite, da

den nornale kuldsØr:relse angi\res til
6-11 æg. rglægnirrgen nÅ såIedes rnere på-

legyndt i tidsnnrlEt fra ca. 10.-15. nej.
2/8.æs 9 lk4affeLsrcler .scrn alle fo::tc-

rg-i

Ægl<rildstørrelser

unger

0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11
Ll.

1

Iatrpeclykker

4oooooo

Tp. IåPpedlzld<er

o

Sorth. IåFpedykker

33345 550 0000000
0000
o 150 o'l 000
o 17 0 o o 0 1'0 0000

KrEps\rane
Gråand

Br'n21g42

84
IJ

2

00000001010

1?

Troldand
Grønbenet MrhØne

321
z0c

Blishøne

1

J

14 011220
911 8 3 1 0 0

r50

0 t36

2;5 16 - 1 ,75 (0,14)
2,50 2 2,50 1,50
3r50

Skeand

Taffeland

3,27 92 2,99

15

0

AE

- 1
9,00 3 9,00
- 2 5,80 19 4,58
4,24 49 3,90

3,00

3,00
3r5o

0,56
0,51

2. W- q ungepr"oduktiør hos lmglende vandfugle I Brabrand Ø.'|989'
der iLLe-er kontrrolleret e1lei scrn var klæklcede sanrt territorier uden redgJ er
ikke vist i tabellen. Antallet af disse typer svarer ti1 forskellsr nEllejn antallet
af reder ned æg og antåIltet af Par.
it R.d. forladl *åa At æg. 2) Råe plyndret - 2 q i reden- 3) Rede i å:nhanner -

Tabe1
Reder

usild<ert cm det er denne art. al n"å" n*a mindst 1 æq. 5) Sede ned mirdst 3 æg'
åi neae torfaat rEd 6t æg. 7) Rede forladt ned 6t æg. 8) Recle ned nindst 6 æ9.
des at\ære udruget i Brabrand Sø. De
flyr,redygtige årsr:rrger giver en kJ.d<-

9

ningsprocent på 33,338.
Redefr:ndene

gur 3.

for Taffeland er vist på fi-

Vandril<se:

ffi@rres

FrtleSnr ned urgekuld på henholds-rris 2 og 5 ret srå unger(ca. 10-14

april til først i maj.
er il*e optalt i 1989, nen iagittagelser af fØrsteårsfugle båib i ræstenden og crrkrjrq Døde Å viser, at mirtlst
1 lmglepar rar tilstede i h\ært af crråftønbenet MrhØne:

dage) den 2/8.

SæEæen

fra ungeI:€s størrelse, da de
blev set, er æglægnfuIgen
sket på et ret sent tidsp.:nkt od<ring

Arten levrer

ud

gang

den 25.-30.

i

ilerne.

Troldand:

første

at \rtte eft€r

Arten

Iffiæ-2
Beddnit

bedst ved

territoriehanderde fugle i skunringen
deres nest aktive periode fra sidst i

jrni.

nglægnirgen angives

fra ticlligt i naj i s1'd eller nånedsskiftet nnj/jr:ni i ngrd og 6t enkelt

ku1d, nEn tit rcd onl.€eqnjng (ltarriscn,
19?7). Holm iloensen (1989) angirrcr æglægnhgstidspnl*et nere bredt tif naj,t

jirri. Mari-nger fra

kaliteter tyder

ardre Østj]rclce Iæ
på en ligrerde sen æ9f-

1æ9njr9.

Placerjrgen af ungekuld hos Tnoldaruf er
vist på figur 3.

er på 19 på.r' hvoraf 16
reder rrar ned æ9, 3 var tcnflE og 6n blev

kørtrolleret.
:et skjult og er s\æ:r at registrere når nan ser bort fra lycll€ringerre fra de tsritorietrærdende figle i
april-rnaj I og senetre kmtaktlyilere nellern voksne og urger. For 1989 rå clet clog
vurrCeres således, at alle rederne af 1.
kuld rrEd få undtagelser er fundet. Det
skl'ldes at det i 1989 har været nuligt
at gerursnsøge hele den mnddæj<kede def
af rØrskorrcn og alen Øwige vegetatiøt.
nal,ægningstidspntktet for disse første
].uld er sket i ilagene fra den 12.-13.
og frar til den 21,/22. naj, hvor flere
af kuldre erdnu ildce var fuldlagrte.
ildce

Brabranå Sø 1989

Ynglepar Klassifikatldr

Lille

Lappectl&ker

lbmet

LaFpedykker

Sortåalset lappedyld<er
Koopsrare

rTKateqori

BefiErknhqer

z
92
15

V1

RØdliste

art

z

crågås

l-z

GJaavard

2-3

Gråard

20-35

V3

40

10

25

t1

+

6

t

*eard

1

Taffeland

3

V3
V3

Trotdand

2

rr

2

V3

Vardrikse
Grdnbenet Rørhøne

't9

BIistrøne
thttemåge

49

varrlfuglel

Søer og lpse.r V

ialt

3189
v
211-227 v

2

1
1

tf,

2000
200

f,

10

+

300

+

60

30

Tabel 3. Vandfuglebestarden ved Brabrand Ø i 1989 samenholdt ned kriterierne

for klassifikatiqren af danske fuglelokaliteter.
1) Vardfiryle onfatter lappedyldcere, arde- og vadefugle samt vandhØns.
Kategorierr€ 'l-3 dældcer; 1: ekstraordinænt g&1 2z neget gode og 3: gode fuglelokalit-eter. Ta1lerxl angivet antaUet af par for opfirldelse af en bestemt kateqori. Sorthalset Lagpedykker er optaget på danske rØdliste over truede d!4.
og klassificeres scm "sårbar".
ges sqn regel godt skjult i vegetatisæn
Antallet af wrger af GrØnbenet Rørhøne
nens de voksne fugle oft€ ses frit fretrr
hår ved de 6 (8) tællilger varieret fra
re på vandflaclen uncler fØdesdgnjlqen.
9 (5/81 dI 21 (6/81 . To tæIlinger, nnd
Når r:ngterne klækkes sker f@esØgnjngen i .
norrnalt 6n hos de Øvrige, er frasorteden første.tid nær rørbrårrEn (noget
ret, nemlig 0 (3/71 q 1 (19/71 (10 unskjult), rens de senere søger nere ucl på
gex 20/71. Dette gi\rer et ungegennemsnit
den åbne vandflade.
på 0,76 unge pr. par for de 19 ynglepar.
Æglægnj.ngen hos Blishdnen er påbeg1mdt
Ved at sanneriholde ungegennensnittet nEd
orkring 15. rnaj, ren da norrrale kuld er
æggennersnittet (for 1. kuld - tiherpå 6-9 æS, var det langt de færreste
'151539,
net) fås en k1æknirgsprocent på
kuld scrn-var fiildlagte på optæUirgshvilket vil sige at crntrent hvert 6. æg
tidspunJctet. Efter den rrilde virtter
fra 1.kuld- resulterer i 6n flpedy*ig
1988/89 kunne parrene således godt have
Grrønbenet Røhøne. Også denne ynglesucbegyndt eg1ægningen tidligere, og de
ces slznes lav og de nuligte årsager discptalt€ kuld i dagere 21-22/5 la:nre for
kuteres senere.
en dels vedkcnnende teoretisk v?sre crIF
På figur 4'er yngleudbredelsen af Grønlq, ilå sådarne kuld er talrige.
benet RdrhØne i Brabrard Sd i 1989 vist.
Åntallet af r:nger af Blisbøns ved de 7
(8) tælljrqer lraiiercde fra 13 124/71
BlistrØre:
til 45 l2/8,, $ 317). Dette gi\rer et
ffiG'feoestand var i 1989 på 49 par
ungegennensrdt på 0150 unge pr. par for
Bllslr@ns, hrrcraf de 45 registreredes i,
de 49 1'nglepa.r, 09 s kb*nilgsprocent
fonn af reder red æ9, 2 reder vår tcrrre
EA 12t82Lt hvilket vil sige at ndrd:ce
og 2 blev jJdce kontrolleret.
erd hvert 8. æg resulterer i åt vjJcsen
anfægRederne
Arten lever noget skjult.
Blist!øre.
ArtikLen fortsættes i næste numner, hvor
samtlige udbredeLseskort også er sarnlet.

PRO]Efl

BRABRAND

Sø I99O

I de sidste pa.r år har vi i 1c*<alafdelirlgen forspgt at samle nogle af forenjrqens nedlenwer cnkrjrg forslcellige
fugleunders@greLser. Det er desvtrre iJ<ke lykkedes særligt godt. tfåske har
ermerne til urdersøgelserne ræret for
strEcielle - hvsn ved?
I DOF vil vi gerne forsøge at lave et
fæ1lesskab cxrkrilg fuglene. og derrred
engagere vore nedl-enner noget nere. Når
vi ser 1å vore ligesindede i Østjysk
Biologisk Forening har de gennem de seneste 10 år haft stor succes nred at Iave fæ1les undersøgelser. ØBF har bl.a.

lavet rudersøgelser af Norsraiade Fjord
(Kysi::g Fjord) i 1977-78, Bjenegrav
lbse i 198'l , Ivørke I{ær i 1982, vandhullerne i Hiraerup kcnrm:ne i 1983 og ne-

get andet. Perscrterne scm har deltaget
i dette arbejde har haft store udbl.tte
og gJæde af dette, bl.a. fordi det har
vist at ens egne fugleiagttagelser kan
bruges til nEre end blot at give 6n
selv nogle glæder og cplevelser.
ØBF's ide er gn:nden ti1, at vi i mF i
1990 vi1 prøve at samle nogle- og gerne
Inange - nedlenner til at deltage i err
urdersøge1se

sd i

af fuglelivet i

Brabrand

1990.

Ø er valgt scm undersøgelsesøråde af flere qrunde. Det er Iet at
Brabrand

til Brabrand Sø båale ti1 fods,
på rykeI, rEd hrs elLer i bil. Det er
også let at færdes i crnrådet, dii der
findes gode stier og 6t fugletårn. De
nange forskellige naturtlzper scrn f.elcs.
kcnne ud

rØrskove, enge, landbmgsarealer,

s}<ove

at der findes rnanqe
forskellige fuglearter. Og nEd ae mange
nattlltlæer og fugJ-earter er der også
mange rn:ligheder for, at lave forsketlige slags fugleurdersøelser.
AIle interesserede kan deltage i unders@elsen, rrEn rrun vj-1 no]< få rrest ud af
det, hvis rnan i forvejerr kender de nest
alrrhdelige fugle, Det er dog ingerr betJngelse, da et af forn€lene oqså er at
forbedre artskendsl<abet til fu;kne.
Det eneste krav scrn stilles for at deltage i undersøgelsen er, at nran vil
.bruge 4-6 tirrEr 1-2 gange crn måneden,
hror fuglene skal tælles op. Deltagexm.m. beQrder også,

ne skal nemlig s]<iftes til

at

lar"ze

o5r

tællingerne, evt. i snå gm:rpper fi 2-4

persorEr.

Fornålet ned PROIH(T BRABRÅM W 1990
er at nan i fællesskab ned andre fugleirteresserede kan blive "uddannet" til

at lave sine egne fugleundersøgelser.
Det skal foregå ved at:

- lære flere fugle (bedre) at kende (se
artiklen cm fugleture til Brabrand Sø
i 1990),
- lære at tilrettelqge og forberede en
fugleunder@else,

- deltage i.en fugleundersøgelse og Lpre forskellige netoder for opt elling
af ynglende og rastende fugle,
- lære hvad ens fugleiagttagelser'kan
bruges til, og hvordan de kan bnrgres
af 6n selv cgf andre,
- cptæIle fuglene i Brabrand Sø rnirrlst
6n gang orn ugeri i hele 1990 l'l/2-31/
121,

- cptæIle antaltet af ynglende fuglepa.r
ved Brabrand Sø i 1990 (1i4-1/91,
- fØ1ge bestemte fuglearter og fiacle ud
af hvor de foretrækker at holde til i
onrådet,

- lære at opstill-e og bearbejcte de ildsamlede oplysnilger fra en fugler:ndersøgelse,

- skrive artil<ler

crn

resultatesF fra

fugleurdersøgelsene

I

- lave et særligt numrer af,-SØrar,a'ren
ned titlen "Fl-rgleliræt ved Bråbrand
sø 1990".

Projektet start€r lprdag den 20. januar
1990, hvor de jlteresserede npdes pa

fra kL. 09.00 ti1 ca. kI. 17.00.
dels en iastrr:ltticn .i hvordan
fuglei:nder@e1ser, dels skal
det bruges til at tilrettelægge undexsØgelsen og fordele de forskellige opS@lyst

l4Ødet er
man lave

gaver.
Programret for lørdag den 20. janrar
vil se således ud:

09.00.-09.45: Eb11es norgenkaffe/te n/

.

rundstyldcer og pr:æsentaticn af

deltagerne og deres fugleilteresser.
09.45.-10.15: Lidt csn Bråbrand Sø og

dens fug1e, samt hvilke undersd-

gelser der er lavet i

cnrråclet.

crn de forskellige
retder til at optælle fuglene
på, og forslag til- enner rnan kr,:n:

10.15.-11,00: Noget

ne undersøge.
11.00.-11.45:- Pause og frokost hvor den
nedbragte nad spise sanuren ned 6n

øI el-Ier

sodavand.

11.45.-15.00: tundtur ved Brabrand Sd
hvor forskellige cptæIling$eto-

der vises, og vi fortsætter snakkerr crn hvad
hrrordan.

vi vi1 unders@e og

15.00.-17.00: Vi afslutter dagerr på Sølyst ned at fastlægge de forskellige undersøgeIser, hvordan det

skal ggres,

hvem

orienterer hi-nanden crn oplevelserne

og

taler

cxn

ogf h\,ordan

e',/c. optællingsproblere-r

disse lPses.

til n@ets planl,ægning og
af naterial-e er ti1 neldjrg nØdveCig. Tilnefdjng senest
januar
torsdag 1e.
1990 til undertegnede på t1f.: 86 13 62 16 (hedst efter

Af

hensyn

udarbejdelsen

tor.

Håber på nenge irteressered-e!

Allan Janniche

RaVn Oq SOftSpættg - Midtjyske rusle
nutiå.' Af Hans-o1e Matthiesen.

UffUqI,

af deltagerne der

tæller hvornår, aftaler nye fæ11esrpder (1 ndde ca. hver 2. måned) hvor vi

rra istid til

I november 1989 udsender Viborg Stiftsmuseum et smukt værk
om fuglelivet
i de ni-dtjyske egne. Forfatteren Hans Ole
Matthlesen indleder bogen med at fortælle om de fuglearter,
vi kender til fra arkæologiske fund og gennem optegnelser
fra fuglepionerer. Herefter skildres de. mest karakteristiske
ynglefugle på heden og i eng,skov og mose, ved å, fjord og
sø, samt L byen og på agerJorden, Ti]- s1ut gennemgår han de
mistede og de nye arter i området.
URFI GL, RAVN og SORTSPÆTTE er i 3-spaltet opsætning i A-4
format, 32 s. og gennemillustreret. DOFs medlemmer tilbydes
værket til
særpris kr.
57,- på udgivelsesdagen med
viborg
til
Lndsendelse af nedenstående bestillingsseddel
Stl.ftsmuseum, Hjultorvet 4, 88OO Viborg.- A6-62 30 66.
herved
stk.
: Hans ole
Undertegnede bestiller
Matthlesen, URFUGL,RAVN og SORTSPÆTTE, pris kr. 57,- +
forsendelse..
'Navn:
....,.
Adresse:

FIJGLE

Nu

I

ÅRHUS AI\,1I 1989

er det tid for indsendelse af fuqletil FUGLE I ARIIUS A'II }989.

Vi er

isaer interesseret

i følqende arter/

ObSETVAIiONCT

for indsendelse er,
tidligere åt, 20. januar.
Deadline

ligescrn

AIle irxlsendere nDdtager rapporten efter udgivelsen. Ønsker du ikke raI4)orten, så neddel venligst dette ved ind-

ral4)orteringen. Du kan også abonnere på
I ARHUS A!tI. Kontakt Rapportgruppen og hør nipnere.
FUGLE

Stålorm,

AIle

Snog .og Hugorm.

lrtård1r.

Alle ualnindelige rmrsearter.
Alle Flagermus (også ubestefiAe Flagermrs).
@ern, Grærzling og

Odder.

Kronhjort.

Alle

Marsvin.

Sæler

ietningslinier for indrapportering:
HVf,RDAN:

Hvilke arter:

er uoverkcrmelj-grt, så

Synes du dette

sker vi i-sær:

øn-

ande- og vadefugle.

Alle rovfugle.
Ynglefund af stort set alle arter/optællinger i crnråder af f.eks. sl1Ilgende fugle
(herunder også tal fra dine ynglefugle-/
vinterf ugletæl
De

det nqrnEste og rrEst overskuelige
for os, er at du bruger vort skerna (se
nidteropslaget ) til indrapporterj-ng.
Ske$aerne på m-idteropslaget er ti1 at kopiere fra, har du ikke mulighed for.at
kopiere, kan skermerne rekvireres gratis
ved henvendelse til Rapportgruppen eller
til Sø1yst. Du kan oqså selv lave sksmet, det skal blot have As-størrelse, og
der nå kun noteres en art på hvert sksna.
LangE

FIJGLE.

Vi rodtager ned glæde alle de iagttagelser, du gider indsende, cgså af de ,'a1rdndelige" arter.

i.

j-ng ) .

tre første + tre sidste obs. af aIIe

trækfugle.

AIle invasionsarter.
Alt hvad du j-øvrigt finder interessant;
store flokke, usædvanlige forelccnster rm.
Vi- *odtager IKKE autcrEtisk oplysninger indsendt til andre grupper 09
ratræorter, ønsker du dine obs. ned i
F'uGtE I ÅRHUS AI"n, så indserd dern direkte

BElvl4RK:

til os.

Når du udfylder skønaet, skal du huske
følgende:

+

en art på hvert skerna (sksr|aerne
er gratis og du kan alti-d få flere).

KLxl

+ Klokkeslet .ved trd(observationer, op-

1ys også gerne tidspunkt for usædvanlige observationer, store flokke og lign.
+ Kort beskrivelse ved sjældne fugle (beskrivelse af fuglen og obs.-forholdene).
+ @lysning cm evt. nedobservatører..
+ Brug kun SIEDIiAVNE scm kan genfindes
på ceodæcisk .Instituts kort 1 : 100000-

(kortbogen). Veil nindre lejlcaliteter
oplyses nerlrEste større by/sted.
+ Husk altid navn oEI adresse på hvert

sksrs. Er du tidligere irdserder til
rapporten, er det Ot( kun at angi\te

det initial du hir fået tildelt i rapPArIEDYR, KRYBDYR 09

PADDER,.

sdn noget nyt irdsamler Rapportgruppen
nu også obs. af disse artsgn4per. Observationerne s:<emaføres oq irdsendes på
samr€

vi.s

nedenfor).

scrn

fugleobsenrationerne (se

porten.

Ivlen

husk navn og adiesse på

følgebrev og kuvert.

+ kug aldrig selvtccnpcrerede initialer
og forkortefser på skenaet: (se listen over anverdte forkortelser bag i
rapPort€n).

+ Overhold arAsgraFerne, send.krn obs.
fra Århqs Ånrt ind til os.

Vi har sæilvanligvis problerer

Deadline
l.lord

ved:

?

jyl }ands- oq_yiborg

I.Iord

Afitsgransen følger Salten A fra Gudenå
til Salten Langsø. {zdbredden af Salten Langsø er Vejle Ant., Nordbredden
er Århus ArA. Salten liæs er Arhus Anrt.
Vandfladen i de to søer nedtages i

7800 Skive

Liljevej

Vejle Aft.

Anrter

jysk Ornitologisk Kartotek

Klosternølle,/Kloster]<ær ved l4ossø er

3

Deadline L0/.I-L990.
Observationerne fra Arhus Ana indsendes
senest den 20. januar 1990 ti1:

begge rapporter.

IØv'Iigt henvises til egnet kortrnteri-

Rapportgruppen
Dansk

Orni.tologisk Forening i Arhus

Indsendelse

af fugleiagittagelser fra
vore rt;lboarter kan ske til:

Gjellerupvej 111
8220 Brabrand

Vejle

Henvendelse kan også ske

Arnt

Kim Bi-I1edgård
Søndergade 8,
8700 Horsens

til:

Peter långe, Jeksenvej 108, 8464 calten
Telefon 86 95 03 41

2

Deadline 3/2-I99A.
Ringkøbing

Anrt

Peter Dargård
|4adun)<agårdvej

Anrt

God
4

fornøjelse og god jul.

Rapportgruppen

6990 Ulfborg

3 timers billedservice
- sefføtlig...

MIMCISA
@

sroRE ToRv
TELEFON 06

5-

stnoÅRHus

I2O4II

c

BREVE

TIL

SØRAVNEN

1989-3 i lederen anførte du
nogle betragtninger over forholdet nel1øn jægere og ornitologer, hvor du an-

førte at

natu.ren

når jægeren har

blev lidt fattiqere
der, og at jagt

\Æeret

ikke skal forbydes, bare alle dyr
fugle totalfredes.

I disse tider hvor

jægere og

oS

ornitholo-

ger er beg)mdt at kunrre tale samrFn og
blive enige om rcrnge ting, forel<cnner
en sådan udtalelse hei-t uanstandig, og
jeg håber ikke at Dansk Ornotologisk
Forening deler dine s)mspunkter.

It/Ied

venlig hilsen

Henning Jensen

Trolstojs AlIe

2860

RI

26

Søborg

SVAR:

Tak for dit brev. Det er altid rart at
rrcdtage reaktioner på det nan skriver.
Scm du ganske rigbigt håber, er det ikke DOF's officielle holdning, der afspejles i denne leder -.det er min hvilket efter ndl neninq ildce qør den
minÅro

ri+ia

hilser iøvrigt ned glæde, at den debat, der for laenge har \,ræret "j.kke eksisterende"; atter er leverrie. Illåtte
andre blive j-nspirerede af dette.
Jeg

Med

venlig hilsen

0lto Trao

Hansen

/24ftr

i rnzd

FUGLHURSI]S FOR BEGYNDRE

7'

I

Er du lige begmdt at se på fug1e, eller

har du bare lidt svtrt ved at holde rede

på de rnange artskendetegn og fuglestemner'
ior så er-her et tilbud ui1 dig, så du
konmer godt og rigtiSt igang'
Folkeligt Oplysn-ings Forbund i Arhus afholder neurlig i foråret eL kursus, hvor
du kan få udbygget dit kendskab til
fuglenes kendetegn, stefiner og adfsd.
Kurse! vil indeholile temaer så som skovens fugle, fugle ved vore søer, sangfuglene og meget mere, og på kurset vi1
blive brugt håndoptagelser og d.ias af
bedste kvalitet.
Derforuden vi1 en de1 af urrdervisningstiden blive bnrgt pa ekslqrrsioner til
fine fuglelokaliteter, således at kendetegn og stennEr bliver øvet i både teori
og praksis.Kurset begmder 5. marts 1990.
llndervisningen foregår ilEndage på Fjordsgade Skole.
Yderlisere oDlvsniinser kan fåes ved henverdelie ti1^FbF i Århus (E1f 86122955)
el1er ved wrdertegnede kursusleder.
I decenber/jarnrar husstardsondeles FOF's
nye kursusprogran, hvori rErEre oplys-

ninger vil fremgå.

På forhåbentlig gensyn ti1 foråret,
hilsen

FlemLing le.nrdberg

Skovhurdgardwej 72

8260 Vibry J.

rlf.

86 28

6'
'7

Koks

i timinqen hos Gråånd,

leobservationer fr i)!e!El-e!ler-!cc:

vejr har tilsyneJ.adende gjort
det vanskeligt for nogle fugle at finde
ud af om det er sommer eller vinter.
som nermeF sig. Denne uorden giver sig
Det milde

Ligger du inde med observalioner fra
Neusiedler See-området - også af ældre
dat - modtages de gerne snarest muligt.

udslag på særeste vis.

Materialet anvendes i udarbejdelsen af
det østrigske fugleatlas og indgår i
arkivet på Biologische Station Neusiedler See til fremtidig brug.

Et

eksempel herpå kan for tiden ses i søen i St. Sjørup, hvor et Gråandepar ikke har kunnet "holde sig på måtten',.
Parret har netop søsat et kund på ) æl.Iinger. Da jeg observerede dem første
gang.den l) november, var de bare 2-j da-

ge gamle. Det

bliver nu

spændende

at føl-

ge deres udvikling - eller måske mere realistisk, hvor længe de vil kunne klare

- vigtige for
- er nødvendiqe
alle bidrag.

Uddybende kommentarer

æIdre observationer
særdeles velkomne i

og

Der bl.iver ikke udarbejdet en rapport

sig i den kommende vinter.

over evt. modtagne notater, men jeg sender'gerne en kommentar aF resultatet

Hvis andre har gjort Iignende observationer, vil jeg opfordre til at lade
SøRAVNEN det vide.

Michael Westerbjerq Andersen

Henning Ettrup

til bidragyderne.

Brogade ll l. th.
4100 Rinosted

Redaktionelt.

Vi kan ira og
NEN

=v

s{

med

nummer af SØRAVti1 et nyt redakti-

dette

byde velkommen

onsmedlem, n6m1i.q Christina Kjelsmark.
Christina kommer fra Vestjylland og er

flyttet til Arhus i.f.m. sit studre statskundskob. Af særlige inLeresser kan
nævnes: Naturfotograferinq & teqning.
Vi kan allerede i
de os over

nærværende nummer 91æ-

illuslraLioner fra Christinas

nano.

9r det snart .s.lut med 1989 - her
fra redaktionen skal der derfor lyde eL

0g.så

-3*Aqdt
C-tgs"

GOD

JUL OG GODT NYTAR.

0tLo Trap

Hansen

INDEKS-INDEKS-IIJDEKS- INDH<S-INDEKS-INDEKS_IMH$-INDEKS-IND

INDLEDNII're.

Irdekset

hygrger på

de første

L5

årgarge af S0)RAVND,|, og mfatter
son sådån følgerde årgarge: 1973
(2 runre) , 1974 0 rufrmei), 1975
(2 nunne) , L976 (L nunner), 1977
(2 nunre) , 1978 (2 ntnt'e), 1.979
(L nunner), 1980 (3 nuore), 19BL

(2 runre) sant 1982-L988 (alle

årgarge å 4 rn-mre).

Irdekset er opbygset traditionelt,
altså dels eftei'-forfatter, deis
efter enneord (følger i Søravnen

nr L,

L990)

Det omfatter således kun eqentliqe

artiklcr, turreferater,

anmeidei:

ser sarot snånotitser, nen ild<e
efterlysninTer og opråb (ned nindre diirse o6så iideholder aktueit
stof), ledere, konnerde nøder n.v.
Afgransnirgen er gjort ikke bare
urder hensyntagen tii irdeksets
oofarg, nen også tii aktualiteten
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HA\lFtiGLE VED øSTJTLIÅND

Forekorsten

I :

SULE

af Sule i Århus A,rnt.

Sulen (SuLa bassåna) forekcnner

Forekcnsten ved Østjylland.

I alt foreligger-der 120 observationer
af ialt 650 Suler fra Århus punt i peri-

scrn en

regelnæssig, nen fåta1Lig træl<gæst langs

østjyllands lqzster, især
(augustdecønber)

crn

efteråret

oden 1968-88. Materialet stanner håved-

sageligrt fra:

.

1.

Sulens nærneste yngJ.epladser er Skotland
og ShetlandSøerne, safirt øen Runde ved
Vest-l{orge. Sulerne er på yngleplad.serne
fra narts tiI august-septernber, hvorefter de spredes og trældcer sydpå. Ungfug-

lene træj<ker hovedsageligt direkte nnd

overvintringscnrråderne ud for Vestafrikas \zst', hvorilod rnange af de voksne
fugrle trækker ud i Nordsøen og derfra
sydpå nnd Biscayen, hvor de fleste voksne Suler overvintrer. Det er under denne
spredning efter )mgletiden, at Sulen hyppj-gst ses langs de dånske kyster. Langt.
hovedparten af fuglene ses langs den jyske vestlqrst, fien Sulen ses også regelnes-

sigt i lhttegat, hvor især vejrforholde-

ne et af betydning for, crn Sulerne ses
ved Østjyl1and. l4en også forekcrnsten af
Sild og }bkrel i Katteqat fornodes at
spille en i-nd (Ctristiansen 1984).

arkiv (obs. j-ndsendt
til Lokalrapporten/F\:gle i Arhus Anrt).
2. Observationer fra Fornæs stillet til
rådighed af Hans Christoffersen, Ålborg og Rolf Danielsen, Risskov.
3. Observationer offentliggjort i Havsfågler i Kattegat (Skandinavisk HavRapportgruppens

fuglegruppe).

er samtlige nunre af SØRA!'Nm{
Arhus Arnt) 09 Gejrfuglen (Østjydsk
Biologisk f'orerring) gennemset, og enkelte observrationer er fr.rndet på den nåde.
Desuden
(DOF

Fordeling af observationerne.
observationerne af Sule fra Arhus Ana
fordeler sig son vlst i tabel l.

Tabel 1.
Vj-nter ( jan{|arts

Forår (april-rmj)
Scmter

)

(juni-juli)

Efterår (aug.-dec.

)

: Et fi:nd; 8. februar 1985 I acl rst. tilcesqård Strand.
z 6/4-22/5 iatt 5 obs. af II fugle.
: Tto furd; 3. juni 1973 1 irrrn. øst for Sarsø og,30.
julit9S3INFornæs.
z I2/8-25/I2 ialt 636 fugle.

@

N.650

JAN

APR

JUN JUL AUG

Sulernes fordeling på årstiderne ses af
fig. I, hvor sanrlIi.ge fugle fra fuhus
Anrt

er fordelt på Tdagesperioder.

ninationen falder,

scrn

Ku1-

det også ses af

tabel l, i efteråret fra septønber til
prirro november.

fugle først.i septernber krmne
uniddelbart give indtryk af en to-totrF
pet forekcmst, de 195 af fuglene starmer
dog fra en enkelt storrmzejrsperiode 1-2
septqnber 1984, så det store antal i en

Fuglene presses under

EC
kraftige vestlige

vinde ind i Kattegat, hvor de foretager
et sløjfetræk for at kcnne ud igen, og,
specielt hvis vinden lægger sig elLer

skifter til østlige retninger, ses store nwrgder af havfugle veil Østjylland

nogle dage efter stonrEns kulnination.

De nange

periode beror fornrrdentlig på en tilfæIdighed.

I perioden 1968-88 kendes kun en indlandsforekonst fra Østjylland; ultinn
novernber 1981 blev en Sule fundet af-

kræftet ved Silkeborg. Også på landsplan er det nEget sjældent at træffe Sulen inde i landet.
De store forekcmster og velre!..

Det er en kendsgerning, at de store forekcmster ved Østjyllands kysterafhænger af vejrforhol<lene, og her specielt
nwgden af lavtrtzkspassager i Sulernes
træktid august-novenber (se f.eks. Blcnr
qvist ag Peterz, 1984), Janson, 1985,
sailt ra[4)orterne li,avsfåg1ar i- I(attegat,
1978-84.

For Sulens vedkcnnende tlar vi- kenclskab

ti1 føIgende "nasseforekcrnster" (dage
ned over 10 fugle på en lokalitet). Efter hver forekcrnst er kort gjort rede
for vejrforholdene i dagene cnkring obsdatoen:

1973; 20/L0 43 Fornæs o9 23,210 7t t'I
Fornæs. Vejr: Ingen oplysninger.
I983t 2I/I0 14 Fornæs, sanA ialt 9 på
3 andre lokaliteter safire daq.
',/ejr: Der nåles W-NW vinde ai

storrnstyrke (oxter 24 m,/s) natten

til 19110.
L984i 0l/09 114 N Fornæs,

samt sarrrE
dag 47 Ø Helgenæs og 7 Issehoved.
02/09 .8I N Fornæs. Vejr: l?ontpassage 25/8-2/9 ned vinde fra
w-Nw op ti1 hård kuling (18-20

L985;

Vs).
l2/IO

26 N Kysing liæs. Vejr:
fYontpassage ned vindstyrke op ti1
kuling (2I-24 m,/s) fra W cnrkring
clen 12,210.

f986; 05/10 min 42 S Kysing

Næs.

Vejr:

Frontpassage 3-4/L0, ned vind-

styrker cp til hårcl kuJ.ing fra

og

W

NW.

1987i l5A0 5 N + 12 S Arhus llawr (Århus Bugt).r,Vejr: Hårde sydlige

vinde, eftilrfulgit af storm fra

flyve "tilbage" nnd øst, fien lysten til
at træj<ke over land er endnu rnindre,
hvorved forvirringen indfinder sig. Men
Sulerne trælcker østud af fuhus Bugrt, det
ses f .eks. af den store nmrgde østtræ)<:
kende Suler ved Helgenæs den 1/9 1.984.

NE-E 14-I7l10.

viser klart at forekdrlsten af
Sule ved Østjyfland tørger sannen ned
forekcrnsten af l-avtrykspassager. Disse
kan dog forekomre uden at det nedfører
Ovema,rnte

større nEengder af havfugle vecl Østjylland, dette er. især Li-lfældet hvis virrden bliver i det vestlige hjørne, hvorved fuglene fornodentlig træ]d<er ud af
Kattegat, øst cm Anholt.

Interessant er-otiså de.store tal af syd-

træl<kende Suler .i Århus Bucrt h.h.v. 5,210
1986 og 75/IO Ig8'7. Arsagen til dette
faencfiEn, kan.ræere at fuglene øjensynligt

bliver.forvirrede når de østfra kcnser
ind i bugten, og pludsetig kun kan se
land ti1 alle retninger, undtagen hvor
de kcrn fra. Jeg har selv set Suler flakke forvirret rundt ved Kysing les, fuglene har tydeligt en nodvilje nod at

o

c)<-1e

(.t(fr

Tak til Hans Christoffersen, ÅIborg o9
RoIf Danielse, Rissko_v, for at have stillet upublicerede notater fra Fornæs til

rådighed.
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(Sula bassana) i f\attegat 1985.
Pelagicus I: 15-18, 1986
Søravnen (DOF-Århus Amt) 19?2-88.
Lokalra1æorEen for fuhus Ant 1976-86.
DOF-Arhus ArA.

Fiqur 2.

Lokaliteter

med observationer aF SuIe
(Sula bassana) i Århus Amt.
0bservationer fra færgerne til Sverige

er ikke

medtaget.

l\rgle i Arhus Ant 1987-88. mF-Artrus
Peter Lange
Jeksenvej 108

8464 calten

ånrt.

FRA EEI,TEN

Frost er over os. Vinteren står for
døren, og landets yngletrækfugle er for-

Kong

lænqst

fløjet til

syden.

der bare kunne iølge efler !
De nordfra kommende arter så som drosler,
silkehaler og vandstære, kommer da heldigvis og besøger os, så der stadlg findes et rimeligl udbud af forskellige arHvem

tet.

hvad skete der i august, september
og oktober, hvor nogle rejste og andre

Men

kom

til

?

SvareL, en f,jerrejsende gyser på både
godl og ondt, bringes i de følgende små
afsnit af detLe numrners "Fra Felten".

æ_ '..'' ;.:::-.'-.. - 'Øtrr
.

Ifterårstrækket i amtel gik forholdsvis
stiLle af sig. Der var ikke de sLore

:::+

overraskelser i de enkelte artsgrupper'
men.alligevel en del observationer som

absolut fortjener at blive nævnl. 0g så
naturliqvis et par go'e qammeldaws HIT
(Hjemløse Internationale 1rækfugle),
forvildet sig til Århus Amt.

som

håvde

0g for ikke at blive beskyldt for snæversynethed har der oqså sneget sig enkelte
iagtLagelser med, fra Iidt på den anden

side af

amtsgrænsen.

Lappedykkere

til

ænder

træktal for lappedykkere er
først Gråslrubet 8/10 15 Fornæs, hvilket
skulle være ny rekord, samt For Nordisk
5/I0 4 rsL Kysing Næs.
To pæne

Det er ikke storrnfugleiagttagelser der
har fyldt siderne i notesbogen, men l-idt
er det da blevet tiL: Mal]emuk 10/9 I
Kysing

Næs

og samme sted Sodfarvet

Skråpe 8/10 l. Enkelte Sufer er registreret ved Fornæs, således 6/8 I N + 8/IO

l5+281101N.

i Danmark er
den afrikanske Pink-backed PeIican. EL
eksemplar er set i Ørsted Branddam, Horsens Fjord, Ramten/Dystrup Søer, El]ekraltet i Skagen oq endelig i et vandhul
ved Grenå. Flyve kan den da. Så er
spørgsmålet bare hvor langt.
Pibesvane dukker som sædvanligt op medio
oktober, og der er da også 16/IO set 23
oå Anholt.
En noget usædvanlig gæst

::::

' +::

'

Gråqås: 7O/8 25 + 24/9 24 Brabrand Sø og
2/9 3t6 SV Hy1ke, saml Bramgås ?9/10.27
Endelave.
Ænder

740 Gråænder i UniversiLelssøerne ved
Arhus Z/10 mod normall 25O ex. kan muJiq-

vis skyldes et

øgeL

omkring Arhus

jaqllryk i

Af store koncentrationer af
nævnes Sorland

8/IO 642 trk

områdernJ'

haværider kan
Fornæs oq

roerrug-r )u/, )u.uuu ttelgenæs samt 8/10
5500

trk

Fornæs.

Rov fuq I e

tidlig Fjeldvåge er set f0l8. ved Spørring, Hereftet 29/9 9 Helgenæs. samt
28/lO J Kolindsund,og i efterårsferien
blev et ex set på Anho-It med en død
Mose=/Skovhornugle i fangerne. Uglen .har
formodentlig været stærkt afkræftet elLer død da den er blevet taget, da FjeldEn

vågen normalt kuq tager mus og padder

i enkelte tilfæIde mindre hønsefugle.
Ligeledes var der i dette tidsrum 2 Hav-

samt

ørne på Anholt, og 3O/9

i Astruo

Mose.

var-I blevet set

2I/8 3 |uu Fjeldskov. Der er
tidligere indberettet 5 ynglepar fra omHvepsevåge:
rådeL.

En meqet

tidlig juvenll Blå Kærhøg er set

2O/8 ued Assedrup Enqe. Øvriqe 15/lO

J

+ I AnhoLt og fra Kolindsund
28/IO 2 hannec + J. brun og 5/II I brune.
Lokalitelen huser iøvrigt også arten om
Helgenæs

v

inLeren

Duehøg

.

er seL 5/9 2 Stjær

Bakkeskov og

28/IO I Stubbe Sø. Fiskeørn er truffet
i perioden I5/8 - 9/IO ved Skanderborg
5ø, Helqenæs, Kysing Næs og Solbjerg Sø.
Lærkefalk: 27/8 I Helgenæs og Dværgfalk
28/IO I Fornæs.

t;
li
\l::

-::==4

Vade-, måqe-. alkefuqle

for perioden største vadefuglekoncentrationer har været Strandskade I4/8 7OS
Saxild Strand, Vibe: 2L/9 650 + l,/I0 500
Kysing.Fjord og 78/IO 1000 + 5,/lI 100
Kolindsund. 0o hvor der er viber er der

De

I

erner

Sortterne 2/9 I Kystng Næs. 0g så er
sjældne Rovterne endnu engang set i
tet, denneqang 26/8 I ad Issehoved,

den

amSam-

Sø.

Solitterne: I4/8 33

S SaxiId Strand.

4lkefuqle
Her er hvad indsenderen skrev om ALk,/
Lomvie: n25/IO 25.OOO trk Fornæs oo
26/IO 60.OOO Lrk Fornæs. Forholdsvis
mahqe -Iomvier, men hovedparten er ioen
i år alk. Meget ti.dlig ankomst, fugiene
er ikke s.et ved Skagen i år.,'
1l/8 bler en juvenil Lomvie set drivende
Nord ved Fuinæs. Da de unqe Lomvier først
er flyvedygLige sidst på åfteråret, må

denne altså være svømmet hertil. Nærmeste ynglepladser er Christiansø eller
Norges vestkyst. UngfugJ.ene er dog istand
til aL klare siq på egen hånd, Iænqe

før de kan flyve.
Til sidst kan nævnes, at både Søkonqe
og Lunde er set J0l]0 ved Kysing Næå.

i

også tit Hjejier, således 1,/10 1000
Xysing Fjord og 28/IB 1000 + 5/Il 1200

Kolindsund.
5 Slenvendere 9/9 på Iunø er mange, medens 14,/8 2 Horskær oq I9/8 I Fornæs er
mere almindeligt.

Igen er der blevet set Tredækker

Biabrand Sø, De sidste par år

er

ved
den

blevet hørt spillende først i maj måned
på Døde A enge, men delte ex er sel me-'
dio september på måqeøen ved fugletårnet.
Skovsneppe I+/n Z + I7/IB I Helgenes og
2/1I I Thorsager. Stor. Regnspove 4/9 11
Spørring

Kær.

De nye opmudringsbassiner

i

vestenden af

Brabrand Sø var soået som fine rastelokaliteLer for vadefugle, 0g her er så
max-tal for august måned: Tinksmed 5,

Sortklire 5, Mudderklire 7, Hvidklire 7,
AJ.m. Ryle 8, Temmincksryle 5 og Brushane
7.

er set Sortgrå RyIe 8,/10
i Fjorden Ternmincksryle lll8

Ved Kysing Næs

og 29/lO, og

2 os )/9 l.
KIydet 24/9 2 Spørring

Kær.

Måqer

er set l0/9 ved Kysing Næs
og Dværgmåge 27/8 I HeLgenæs og 10110 I
Kysing Næs.
Ride 28110 2 Helgenæs og ,/i 2 Fornæs.
En Storkjove

Uqler til

småFuqle

er måske 27/lO I
Salten Langsø.
En mindre invasion af Høgeugle har måske
fundet sted. Således er der iagttagelser
fra både Skagen, Nordjylland, Viborg og
Syd Langeland samt Arhus ant:' 22/LD L
set og fotograferet med solsort i fanger0mrådets sidste Huldue

ne

fra Skjoldhøjparken i Tilst (Arhus).

Kik godt efter dem. Fuglene plejer at
være meget stationære i længere tid.
Mosehornugle f5l10 I Helgehæs.
Isfugl 25110 1 Spørring A og hele 3

27/IO ved Kysing Fjord.

er for første gang i 5 åt
hørt ved Kolskov 2l/8. SortspeLtet 27/IA
Grønspætte

I Salten Lanqsø, 2 Hedelærker blev det
LiI 3O/9 ved Helqenæs, medens flere
Bjerglærker er registreret på AnhoLt i
e fterårsferien.
Sidste Landsvale 22/IO 1 Kysing Næs.
observation tangerer

Denne Nøddekrige

visL afle rekorder: 6/8 45!

indtrækkende
ved Fornæs1 fugJ-ene kom trækkende i små

kileformede formationer.

Underligt at der ikke foreligqer

af

Nøddekrige fra efteråret.
Pungmejse: 3/9 6 Brabrand 5ø

obs

andre

Vandstær: en af.redaktøren bekendt bio-

logistuderende har den teori, at Vandslæren normall kommer tiL amtet første
stjerneklare nat efter den 25. oklober.
0g ej heller i år sloq detle fejl, såIedes 26/IO 2 Arhus A ved Tarskov oq
28/IO I Skramsø Plølle.

Øvrioe
En anden usædvanlig, men al,Iigeve.L næsten
årlig gæst i den østliqe de1 af amtet er
Sortstrubet Bynkefugl. I dagende 15-17.

okt. sås I han på Helgenæs.

En syngende Græshoppesanger

I2/8 på

Ky-

slges at være noget sen' og
Løvsanger 13/8 7OO rst Fornæs er rigtigl
manqe. Det samme er 42 Skærpibere fra

sing

Næs må

Kyslng Næs 30lI0.
GuI Vipstjertz l/9 I2 Ebeltoft Havn.
Stor Tornskade, L1/IO I Helgenæs og

27/IB I Salten Langsø.

Størsle tal af Stær et 22/9 10.000 v/
Randers og af Bjerqirisk IBl10 llll0 Helgenæs
Havn.

+.100 Anholt og 2O/1O 100 Arhr.is

Gulirisk

2018

i amtet i år.

I hun Malling er nummer 2
år har der slet

De senere

ikke været nogle.

Karmindompap

6/8 I

sY Fornæs.

inqer
Såfremt en Pileværlinq 17/IO

Værl

I 2K han
fra Helgenæs godkendes af SUr vil det
vist nok være første gang siden 1967t
at arten er b]-evet set i amtet.
Absolut sidste er to trækiagttagelser af
Laplandsværling fra Kysing Næs l0l9 oq
Helgenæs I5lI0.
Det var så all frå efLerårets tr-''oyser,

.men ønsker du

artikkel,
HUSK

at sætte Cit pt*g på r"'ete

så

!

- aL indsende eIler indtelefoneru
' bidrag Lil:

cli'ne

Flemming Lundberg

'Skovlundgårdsvej
8260 Viby J.
Tlf. 86 28 65 57

Drosler

Størsle tal af drosler er som følger:
Misteldrossel 8/9.17 Høvild Skov.

Sjagger 21/IO bO Salten Langsø og 5/II
400 Kolindsund. Vindrossel |z/n 6A
Tarskov oq 21/IO lLO Sa]ten Langsø, 0g

endelig Ringdrossel 3019 I Helgenæs

I8,/I0 I AnholL.

Næste Deriode

vil

72

dække november, decem-

ber og januarr og skal indsendes senest
ultimo januar.
God

jul, godt nytår

!

og

DK-ny

Såfremt SU godkender en Isabella Sten-

pikker fra

tale

,Endelave

d. 2l/9 vi1 der være

en ny art for Danmark. Normalt
hjemsted er Tyrkiet og området omkring
det Kaspiske Hav.
om

"-&-#=$t

GRøITI KONTOR

I

MENA

-

OGSA FOR ORNITOI.OGER

Det Grønne Kontor i Grenå kan bruges af
alle, der holder af naturen. Også fugle-

venner. Og både træ}<fugle og standfugle

er

af børnetegninger
res åbni-ng fest.

crn

natllren fra vo-

vblkcnn're.

Det GrØnne Kontor i Grenå er et y&nygt
lille lokale (en nedlagt butik), scrn
ligger på adressen Strandgade 6 i Grenå.
Det l-igger helt centralt og lettilgænge1i9ts pa Grerå Havn. Det blev startet i
scttrreren 1989 af fire foreninger, nem-

lig

Oanrnarks

Naturfredningsforenings lo-

kalkcnr-ite for Grenå-Djurs, den selvejende institution Fiskeri-kollektivet af
1978, son råder over miljøkutteren Æ:{TON af Bønnerup, Socialistisk Folkeoplysningsforbr:nd (SFOF Grenå) sanA for

det fjerde
Grønne

Grenå

t{iljøforening.

Det

Kontor er ikke et kontorfæl-les-

skab, nen også et nødested for nriljøinteresserede og ndljøaktive på ojr:rsland i det hele taget. Deltagerne arbejder ned nLiljøproblerer I€ hver sin nåde
og på hver sit grundlag. Vi betaler hver
sin trlart af kontorets udgifter til hus-

leje o,1j-9n., nen får doS eD del af di.sse udgifter dæl<ket af støttekredsen,
det Grønne Kontors Venner, hvortil Ornitologisk Forening i Arhus Arnt hører.
Det er vi glade for at I gøtHvad

Vi

der er lavet indtil nu.

ha-r

i starten haft

ganske

travlt

ned

selve oprettelsen, indretning af konto-

ret, etablering af støttefond osv.

Ivlen

derudover har vi også nået:
- at holde en åbningsreception for at
rnarkerd det nye sted, den blev holdt
dels på kontoret .(hvor de;r jo ikke
var plads nok).dels hos vores genbo,
Sønandshjannet.

- at holde støttefest, ned børneunder-

holdning cm eftetmiddagen og musik og
underholdning, udstilling og servering

af fiskeretter saIIA tale af en repræsentant fra ltiljøLinisteriets "Vor
fplles frentid" kanpaqne.
- niniudstillinger: DN-udstilling crn
affald og genlrrug, inens Grenå Kc[Trrllnes affaldspLan var ude ti1 offentlig
hørj.ng, materiale crn storebælt-pro jektet fra Scan-Link nej tak, udstilling

I kan bruge kontoret til nøder (bare

det ikke myldrer ned deltagere). I kan
bruge det scm raste- og.fourageringsplads, hvis I er nogle stykker på odflugt.. I skal selvfølgelig have en aftale cm det på forhånd. Og hvj-s I vil
lave en udstitling i vinduet, er I velkornne til det. Kontal<t os, så. kan vi Iave en aftale. Desuden er det et sted,
hvor I vll kunne finde aktuelle lokal-,
regions-, frednings- og andre planer,
samt andet rnateriale. Vi er ved at indrette "aktivitets\ærksted", nen er doq
ikke kcnnet så langt ned det, sorn vi

har Ønsket. Jeres nedlqmer herude opfordres til at kikke ind, og I der bor
langere

\,æl<

kan jo også gå forbi eller

kikke ind i åbningstiden, hvis I er i
crenå på træ]<

eller ophold.

Vores åbningstid er tirsdag-onsdag-fredag k1. I0,00-12,00, torsdag 16,00-18,00
- i ørigt efter aftale. Der kan altid
indtales besked på teleforrsvareren trE
tælefon 86 30 00 82. Vil du riære red i

støttejsedsen, så er kontingentet kr.
100,00 pr. år.

Mads

Nikolaisen

Det Grønne Kontor
Strandgade 5

8500

Grenå

i

Grenå

AIiUvIELDEI,SE

Anmeldelse af første del af "Fugle i.
Danmark". Udgivet af Gyldendal i samalbejde med Dansk 0rnitologisk Forening.
Bogen

er skrevet af 19 forskellige for-

fattere og redigeret af

Hans

Meltofte

og

Jon Fjeldså.
t'Fugle

i Danmark" er en optegnelse over
Danmarks Fuglearter, såvel kendte
og oFte forekommende som sjældne og ukendte arter. De første afsnit i bogen
er en generel indledning om "fuglenes
alle

Danmark", fuglenes levesteder og vilkår
h.h.v. i skoven, i byen, det åbne land,
vådområderne, enqene' kysten, vadefladerne og på havet. Der forekommer afsnit

påvirkning af naturen, fugIejagt, beskyttelse og selve undersøgelser af fugle inden man kommer til den
egentlige introduktion til fuglene.

om menneskets

hver for sig, finder man ud af at de er
særdeles atypisk opbygget. Farve, type,
æglægning og fødevaner bliver godt nok
beskrevet hos de forskellige arter, men

det der bliver lagt højest vægt på er

adfærd og eventue.l.le specielle særpræq
og tendenser. Dette gør bogen interessant
og varierel at studere.

F.eks. forLæIles der i afsnitLet om
præstekraven om d'ens Specielle afledningsmanøvre, hvorledes den løber baskende omkring og ser ud til, .at have brækket både vinqer og ben.. Når den så har
afLedt forstyrrens opmærksomhed, eksem-

pelvis fra reden med

æg eller unger i,
Ietter fuglen med en overbærende mine
og flyver bort....

lappedykkers, tranernes og
urfuglenes parringsdanse og kampadfærd
Den toppede

{..lac-{/eru fua'&rrQ;cb
; t--re; . bprT-aq/Auø-t -W
Der findes 412 fuglearter, som er seL i
Danmark og d.isse gennemgåes

.i

denne og

den efterfølqende boq. Fuglene kategoriseres i grupper som f.eks. Stormfug.Ie'
storkefugle, ænder, roVfugle, hønsefugle, årefodede fugle, vadefugle m.m. Desuden optræder nogle af fuglene udenfor

de eqentlige kategorier så som flamingoer oq trapper.
Begynder man

at læse fugleafsnittene

L.rcr

/.-/ t/Ø.a,

i et varieret og
let florståeligt sprog, hvilket medvirker
tiI, at gøre bogen let tingængelig ior
alle interesserede uanset faglig bag-

m.m. forklares grundiqt

grundsmæssig viden.

Det bedste og mest iøjnefaldende ved bogen, er uden tvivl de mange fantastisk
flotte og teknisk gennemstrukturerede fotos, som er taget, og de specielle tegninger og smukke akvareller som kunst-

neren Jens Gregersen og Jon Fjeldså dekorerer bogen med. Til næsten hver enes-

te fugl knyttes et til- flere fotos, hvor
af en stor del er i farver. Manoe af
bjllederne er snuppet i specielie situationer og bgskriver deri i sig seLv en
episode i fuglenes adfærd. Mange kort
og forklarende tegninger varierer og

klargør li.geledes indholdet og forståelsen. Alt i alt har opsætningen, overskueligheden og variationen i tekst oq
billeder medførL en meget høj kvalite[.

er ikke beregnet som et leksikon,
gøres der opmærksom på i indledningen,
men kan beriyttes som opslagsbog, og er
dertil også særdeles velegnet, dog finder
jeg aL for at kunne få rigtig gavn af
delte, mangler der en IilIe detalje. Det
Bogen

forudsættes, at man så at sige på for-

hånd kender fuglen man

vil

læse om, da

der nemlig intetsteds i bogen findes

alfabe.tisk indholdsforteqnelse.

Ved

en

man

f.eks. på forhånd ikt<e, åt en Skarv hører ti} gruppen af såkaldt årefodede fug.le, må man pænt bladre hele indholdsfor-

teqnelsen igennem, da den er delt op efter h.h.v. sidetal og de føromtalte,grupper, hvori alle fuglene er inddelt. Hvad
er en årefodet fugl i øvrigt, og hvordan ved man som nybegynder hvi.lke iugle
der er hønsefugle elle vandhøns ?

Dette er til

gengæJ.d også

rekte mangel,
bider mærke i.

som

den eneste

di-

jeg ved første øjekast

Dette er bogen som giver et godt og varieret overblik i og forståelse for typiske og atypiske træk ved fugle man kan se
i Danmark, den henviser endvidere til

flere lokaliteter i landet, hvilket naturligvis skærper .Iæ.serens nysgerrighed
for evt. selv at gå ud og undersøge terrænet. En helt igennem anderJ.edes og interessant bog, som nok er v_ærd at benytte sin tid på, både for almindelj.ge fugleinteresserede og for mere trænede or-

ni tologer.

Chrj.stina Kjelsmark

REFERATER

SøDDRINGKÆR DEN

27.'AUGUST 1989.

I0 fuglekiggere fra'Randers,

Mari.ager og

Arhus med Allan Janni.che som leder. mødtes kl, 5,00 ved Kulturhuset i Randers.
Det vil sige de to fra Mariagel, som al-

tid

møder

op, stødte ti.l I Søddring. In-

den vi nåede Søddrinq besøgte vi baqeren
i Dronningborg, og så 1500 Hjejler på en

mark. I blandt dem var der også nogle Viber..

Kl. 5,50 spiste vi vores morgenmad.

Der-

efterpåbegyndte vi gålvadeturen. Vi. J.agde Qodt ud: Rødben 20, tlvidklire 14, Alm.

Ryle 600, Strandhjejle 125, Stor

Regn-

spove 50, Stor Kobbersneppe 2, Lille Kobbersneppe 3, Dobbeltbekkasi.n 10, Stor
Præstekrave 4, Fiskehejre 5, Skarv 70,
Skeand I, Gravand ? og en tidlig gæst,

Lysbuget Knortegås 45, samL en AIm. Kjo-

ve,

som

alle (vist nok)

så.

vi vadede langs vandkanten, fandt
vi en syg ryte (ungfugt), Den stod og
"sov". Den var så syg, at bl.a. Allan

Mens

Janniche var henne og røre ved den. Efter 5 min. fløj den.

vi nåede diget ved Overgårds jord
valgte vi at gå langs det, på grusvejen.

Da

Da vi nåede til hvor diget drejer, stoppede vi. Her havde vi et Fint udsyn til
de manqe Fugle, der stod forhol.dsvis tæt
på os. Der så vi b}.a. Islandsk Ryle 2,

Fjoidterne 2, Splitterne 2 og Krikand 550.
På vej tilbage var jeg og Allan Janniche så
venlige at skræmme 2 SvalekLirere op, så

fik ooså en
flot Rørhøg (ungfugl) at se. Vi tog den
Iettere og tørre vej tilbage (markvejen).

de andre kunne se ddm..Vi

KL. 11r45 spiste vi \,{ores middagsmad,
et meget nysgerrigt Firben spænede
rundt omkrinq og over os. Vi tog videre

mens

til Udbyhøj, hvor vi startede kl. 12.,>5.
Der så vi et par tusinde - sandsynligv.is
- Ryler, samt Pibeænder (de var langt ude). Der var også I50 Skarver og en llud-

rundede turen af k\, I3r3O,
På hjemvejen så vi den længe savnede Due-

derklire. Vi

hø9. Ii-L Allan Janniche og de andre del-

tagere, tak for en qod tur,

Benny Krist.ensen
Panåorenrr

rnnon

kefugJ.etrækket startede som sædvanligt

først efter et par timers forløb, men
desværre ret langt ude. Det var
således umuligt at beslemme ret mange afl
foregik

alkefuglene. Alk/Lomvie sp, 229O S +
1780 N, Lomvie I S, Alk 14 S + 1 R, Tejst
I 5.+ I N, Søkonge I N + I S-R, Ride I
ad N +

det

må

I ad S, Skærpiber 12 S I i flok da være rekord ? Bjergirisk 33 S,

Snespurv

I N, Bomlærke 23 S - er

oqså

usædvanliqt, men formodentlig lokale yng-

lefugle på strejftur.

ffter tre Limers råkold morgenobs. afbruft af en gåtui på strandenqene,

dog

hvor de meget svampeinteresserede federe
var ved at blj.ve helt fraværende p.9.a.
de manqe interessanle Linq, valgte en

del af deltagerne at

et

Forlænge turen

besØg ved Slubbe Sø. På

500 Sjaggere ved Høgeholm.

vejen så

med

de

Ved Stubbe Sø var det nok lidt for tid-Ligt til ska-[IesIugerne, bjergænderne,
havørnene oq hvad stedet ellers er kendt
Fnn

mcn rlcf

i i I

f nnrlc

nar,

rlel-

rlnn

on

samlinq ænder, således: Krikand 18,
Gråand 900, Taffeland 220, Troldand 150,
Bjergand 5, Hvinand 30, Stor Ska1les.luger
2. Udover ænderne sås oqså: Skarv lJ oq
pæn

Toppet. Lappedykker

)0.

Tilbage er så kun at anføre: Synd at der

er så langt t.il
FORNÆS DEN

12.

NOVTMBER ]-989.

Iiqqer som bekendl lanqt fra Arhus
- for lanqt vil mangesikkert mene, og der
mødte da også kun 7 deltagere op til denFornæs

ne

a

lkefuqletur.

ForvenLningerne var elfers ti-IIlet højt
efter de sidsLe 2 års kanonforekornster

af Alk, i slutningen af november måned.
I år sås der allerede sidst i okLober hele 50.000 Atke på en dag, men siden er
der ikke set de helt store mængder.
Tre timers observationer ved fornæs gav
dog udovel alkefuqlene, som sædvanligt

en de.l ænder. lommer og andet godt. 12
lommer trak sydpå, heraf 4 sortslrubede
og 2 rødstrubede. Skarv 14 S + I Nr Kortnæbbet Gås I N er ret usædvanligt' Pibeand I S, F}øjlsand I S + 4 N, Ederiugl
kun 1000 5 blev noteret, Hvinand 19 S +
9 N, Toppet Skallesluger I S + 2 N. A1-

Fornæs. . . . .

Peter Lange & Jens Skovgaard Pedersen

KC[4\4ENDE TURE

NreLEruRE TTL BMBRAI{ID Sø

I

I

Det aribefales

1990 genoptager X)F de n€nedlige

firgteb::e

ti1

Brabrand Sø. nrrene

bliver offentlige og vil bliræ
ceret

annon-

dagblade 9g ugeaviser.
således velkcrme - også selv

geryrem

Alle er

er rpdlsn af mP. Derfor
roligt. jnvit€re venner og be-

cm rrEn i-kke

kan

c1u

kerdte rrEd på trrrene. Fornålet lred
turene er foruclen at frerrvise Brabrand
Øs rige.fugleliv og ilteressante na-

tilr

nørflig også at skaffe no91e flere

ned.Ienner

til

mF,

i

T\r:rene aftroldes den 3. s@nclag
hrær
måned og det er helt gratis at deltage.

Deltagerle på terrene

vil

også nodtage

et lille hæft€, der fortæl1er crn nogle
af de fuglearter, scln rnan kan se v€d
Brabrard Sø. Ibftet er lavet for at
deltagerne bedre kan fastholde de
lrCtq& og oplevelser, scn de får på
trliene. "Ilæftet uddeles gratis!
Ib:æne foregår

ti1

fods ad varierende

nrter rrEd en Laqde på 5-6 lsn. nrrene
kan variere i Lsrgde fra 2-4 ti.ner,
al-t efter hvor nrarqe fugler .der er
stede den påæIdende

af ca. 2å tirTe.
at \F:l,le påklædnhg o9
fodtØj efter vejret, således at f.elG.
altid er \rarmt påbfdt i køligC \Ejr.
Vi skal nernlig oft: stå stille for at
tur.ene have en varitred

1990

til-

dag. lbrrnalt vil

iagttage fuglene.

Tr:rene starter fre. reurrudstilljrgen i
ilen gamle Stavtrup :rtiaticnslcygning k1.

10.00 præcis. Buslir;ie 5 "Stavtrup" har
stoppested ved udga,rgspunktet ligescrn
der her fi-ndes lnrkeri-ngsnrligheder.
De 12 nråned.Iige

ttre i

1990

21. janrier

Bestyrelseq.

'l\fiNBeurFbnsrÅnMrd'

il.

er;

kl. 10100,
SØndag den 18. f:bn'ar kI. 10.00,
SØndag den 18. mu:s kl. 10.00,
S/tdag den 22. apri-l- k1. 10.00,
Sørdag den 20. naj kI. 10.00,
satrdag den 17. juni kl. 10.00,
Søndag den 22. jY]-j. kl. 10.00,
SØrtdag den '19. august kl. 10.00,
SØrdag den 23. se-p:ember kI. 10.00,
SØndag den 21. oktober kl. 10.00,
Sdndag den i8. november k1. 10.00, og
SØrdag d€n 'i6. decernber kl. 10.00.
ve1 røalt på fugletur til Brabrand SØ!
SPndag den

anrDELsBANr(HF&

VANDSTÆRETUR

TIL

PINDS MøLLEDALEN

Skov. Der skulle være mulighed for at se
Hav- oq Konqeørn, masser af Røde Glenter'
t'ir"- oq F;eidvåge, SorLspætLe samt flere
gåsearter og skallesluqere.

OG

ARHUS A.

(Tag bybus

fra Arhus - se

nedenfor)

har vi

Søndag den 28.1,1990

Turen foregår

Vandstære-

historlsk

tur i de skønne naturområder ved Pinds
Mø1Ie, sydvest for Arhus.

20,10. Derefter går turen over Grenå-Ha.lmstad. Ti1 overnatning på færgen bør medbringes sovepose. Der er dog også mulighed for køjeplads, som kan købes ved ombordstigningen, eller bestilLes ved tilmeldingen, hvorved der opnås rabat.

I det fredede område løber Arhus A, som
på denne strækning er friskstrømmende og
varieret, og derfor byder på gode overvintringsmuligheder for Vandslærene. Sidste vinter taltes på strækningen Pinds
Mølle - Tarskov Mø1Ie (ca. I km. å) jævnligt op til 8-10 Vandstære. Er vi heldiqe hører vi også Vandstærene synge.

vi i hytter ved SnogehoJmsjiin, sengeljnned medbringes. Lørdag

Lørdaq overnatter

Turen er meget velegnet for begyndere udi
ornitologien, da vi 1ægger et tempo hvor
iltel
-^-

Vi

rit
LfI

-å urIKd
^+ qd
^i-r,^
aL

,

I

l,(m.

mødes ved Pinds lvlølle

Caieteriaet kl.

9,15.

fra Arhus med bybus
n€nonn
Fra
Å"h,ls RutebilsLation
|
drgdr'9

Der er busforbindelse
ttL.

\q

)/t

kI. 8,21 oq fra Viby Torv kl. 8137, ankomst Edslev (ved Lossepladsen) k].8,59,
hvorfra der er ca. I km. at gå til Pi.nds

Mølle.
Udover busbilletlen er turen gratis I
Medbring varmt tøj, gummistøvler og evt,
eÅ madpakke,

Turleder: Peter Lange (85 95 0l 41).
Vel mødt

øRNETUR

I

TIL

SKANE DEN

9.-I1:

FEBRUAR 1990.

Iuren går som sædvanlig til de "gode"
steder i Skåne. Det vil sige Vombs Anger'

56vdesjiin, Snogeholmsjiin, Krageholmsjiin

og.Ellestadsjijn

samt .Fyledalen og Orup

aften sørger vi lor maden, medens man selv
den øvrige forplejning. Turen
forventes afsluttet søndag kl. ca. 23,3O.

må medbringe

Skovene langs åen byder også på mange
andre vinterfugle, her er ofte mange Grønsiskner og Kvækerfinker samt mejsen - alIe I arter l, så turen byder på rige muligheder for at }ære alle de mere almindeLige skovFuqle at kende.

alle kan være med. Iag.hele famillen med
Turen vil vare cirka 3 timer, og vi kcmq

i bus med afgang fra Naturfredag den 9. februar kL.

Museum

Tilmelding sker ved at lndbetale kr. 150
på giro t 5I 09 5L senest den 8-1.1990.
Yderligere oplysninger hos lederne:
Allan Janniche (86 Ii 52 15) eller
Jens Bonde (86 48 82 75)

KALM{DER

JANUAR

Søndag den 07.

T\-tr

Tog

Tirsdag den
Sønilag

09

ilen 14.

Tirsdag den 23.

til l4ossØ - Klosternølle, Ry St. k1. 9,05.
fra Arhus kt. 8,35 & Silkeborg kl. 8,48.

Åbent hus. Søtyst

k1. 19,30.

T\f til

Ejord, Norsninde Sluse kl. 9,00.

Norsrninde

I-eder: Iårs Gabrielsen.

Jorden rundt - næsten.
Foredrag ved Herrring Lyboft.

Naturhj-storisk
Søndag den 28.

Muser.nn,

fuhus kl. 19,00.

tit Pinds l,lalle. Pinds
k1. 9,15. I-eder: Peter långe..

Vandstæretur

t4ø11e

Cafeteria

FEEIRUAR

Søndag den 04.

Tur til I{osSø - KlosternøLle
{se iøvrigt under januar).

Tirsdag den 06.

Abent hus. Sølyst

Ftedag den 09.Søndag den 11.

Ørnetur til

Lørdag den 1?.

C,mffiA$ORSAr,tr,IlG, Sølyst

Skåne.

Naturhistorisk

Musernn

Tirsdag den 06.

kl. 20,30.

kl. 13,00.

optakt afholdes fra SøIyst en tur rundt

brand Sø. Start.

ilen 04.

19,30.

Ledere: Jens Bonde & Allan Janniche.
Tilneldinq senest den 8. januar 1990.
Scrn

Søndag

k1.

kI. 10,00.

Tur til, l4ossø - Klostennølle.
(se iørrigt under januar).

l{atur og nennesker i

Kenya.

Foredrag ved lårs Skipper.
Sølyst kl. 19,30.

cln Bra-

ADRESSER OG KONTAKTPERSONER:

BESTYRELSEN:
Allan Janniche (formand)
Max tv!0llersgade 5, 2. th.
8000 Arhus C
Tlf.:86 13 62 16

Svend Møller Jensen (næstformand
Holmelundsvej 29, Søften
8382 !linnerup
Tlf.: 86 98 65 03
Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf.: 86 48 82 75
Flemming Lundberg (sekretær)
Skovlundgårdsvej 72

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

Lokalitetsregistreringen

:

Dansk Ornitologish Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt

Gjellerupvej 111
8220 Brabrand

8260 Viby J.

Tlf.:86 28 65 57
Thomas Kjaer Christensen
Kollegium 3, vær. '133
Univeqsitetsparken
8000 Arhus C
Tlf.: 86 13 17 86

Havfuglegruppen:
Jens S. Pedersen
Vester4116 4, Thorsager
8410 Rønde
Tlf.: 86 37 95 83

Rapportgruppen:
Peter Lange

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

Jeksenvej 108

Peter Lange
Jeksenvej 108
8464 Galten
Tlf.:86 95 03 41

Claus Elkiær

Jacob Salvig

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

8464 Galten
Tlf.: 86 95 03 41

Randersgruppen:
Måoevei 7
887=0 Lahgå

Tlf,: 86 46 78 03

Ringmærkergruppen:
Jacob Salvig
(Se bestyrelsen)

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

Svend Møller Jensen
(Se bestyrelsen)

Fugleregistreringsgruppen:
Thomas Kiær Christensen
(Se bestyrelsen)

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

Sonspættegruppen:
Bo Hyge Sørensen
SøholtA116 26

8600 Silkeborg
Tlf.: 86 81 25 73

-Thl med

Nykredit
om

ttrede"

penge

I\bfrm#J@
frtus/Nord: Voldblrgrrcj 2, t24O Risslov. TIf. 06 r? ?9 00
fuhudMidt: Sl<ohgadc 23, Pogtb@( 404, 8100 Årtrus C. Tlf. OO ?6 0100
Xonpgårdcvei 5, 8260 Viby J. Ttr 06 14 EE 00
Arhus/Vest: Østergade 3, E370 Hadsten. Tlf. 9f 50 00
Randers: t{ilaeba& 6, E9(X) Randers, Ttr 06 4f 33 66
Grenaa: øEtergade 2, 85fi) Grenaa. Tf. 06 32 78 00/06 94 4E 66

{*orBy*

