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SøWNEN

Dansk Ornitologisk Forening, Å*h,tr Amt

DANSK ORNITOI.,OGTSK FORENING
Er en landsforening for fugleinteresse-

rede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Danmark. Foreninqen er stiftet

i 1906.

Ordinært medlemsskab
Juniomedlem (under 18 år)
Pensionistmedl. (over 67 år)
Ekstraordinært medlem *)

kr. 195-lår
kr, 95-lår
kr. 130-/år
kr. 60-/år

Foreningens formål er at freme kendskabet til og interessen for fugle og at
virke til beskyttelse først og fremest
af den danske fuglefauna. Dette fomål
søges fremet blandt andet ved afholdetse af møder og ekskursj-oner og udgivelse
af et tidsskrift og andre publikationer
samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.

*) Ekstraordinære medlemer modtager ikke foreningens publikationer, men kan
deltage i møder og ekskursioner.

Indmeldelse sker ved henvendeLse til
foreni-ngens hovedkontor eLler ved indbe-

Dansk Ornitologisk Forening
"Fuglenes hus"

taling af kontingent på foreningens girokonto.

L.OKALAFDELINGEN

I

14O
V

Dansk Ornitologisk Forening

Lokalafdelingen for Århus
Naturcenter Sølyst

Tlf.01 31 8l 06
ciro 7 00 08 39

ÅRHUS AMT

står for a1le lokale arrangementer.
AlIe DoF-medlemer kan frit deltage i
afdelingens møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen adresse er:
Amt

1tl

8220 Brabrand

Giro 5 5l 09

Vesterbrogade

1620 København

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

Gi.llar,lhirAi

Som medlem mootager man grati.s "Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift" (2-4
hæfter pr. år) og bladet "Fugle" (S næfter pr. år), hvori meddelelser om møder
og ekskursioner bringer.
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Lokalafdelingens bestyrelse

:

Allan Janniche (fomand,
Svend Mø1ler Jensen (næstfomand)
Jens Bonde (kasserer)
Flemning Lundberg (sekretær)
Thomas Kjær Christensen
Lars Gabrielsen

Peter

Lange

Jacob Salvig & Vagn t:olmelund

SØRAVNEN

er lokafafdelingens blad, Det udsendes
4 gange årligt i Århus Amt tj"l alle nedIemmer, Medlemer udenfor amtet kan tegne abonnement på bladet. Det koster kun
40 kr. pr. år.

Annoncer:

Redaktion

SØravnens kalender for 1990:

Hel side: kr. 35O-/nr. eller 1200-/år
Halv side; kr. 200-lnr. eller 600-/år

Otto Trap Hansen (ansvh.' red.)
Jens Bonde

llJIrnEr

Deadline

Christian Jordansen
Christina Kjelsnark

1990-2

1. april

rssN 0900-1832

r990-3

Svend Mø1ler Jensen

(bsrEerk det franrykkede
1990-4

l. aug.
l. nov.

Udkcnner

15. maj

tidspunkt).
15. sept.
15. dec-

LEDER.-LEDER.-LEDER-LEDER-LEDM.-LEDER.-LMM._LEDER-LMER-LMER-

frr

god

del af nævuende

{ nmler

SøRA\

"ra[æort 1989" fra de forskellige grupper, der arbejder i lokalafdelingens re-

gi.

Vi rener det er vigtigrt. at tledlqmErne
på denne nåde bliver orienteret crn, hvad
der sker rundt qnl<ring. Og hv€n ved nåske får enkelte lyst til at \Ære fied

i arbejdet.

I SøRAVNEN 4/1989 bragte vi indeks fra
"ar 0" ti1 og red 1988. 1 dette nrlrrer
følger vL op ned stikordsregister for
sanne periode & begge dele for så vidt
angar 1989. vi er herned a'jour - og
kan leerre os tilbage og takke "forfatteren" for hjælpen. Overskuelighed er
en god ting - scrn nu også SøRAVNEIi kan
l-'nre+a

ci n :f

Vi forsøger stedse at daekke et bredt
spelctrun. Der er dybdeborende artikler
crn enkeltarter og nu kan vi'så bringe
en selvbiognafisk skildring af "Søndagsornitologen" - 1æs den før din nabo!
SØRAVNEN 2,21990 udkcnner tidligere end
vanligt (se side 2) pa grund af .F\:glenes Dag - den 20. rnaj - hvor dette "særmnmer" vi1 blive uddelt til alle del-

tagere (ikke nedlsmer)

.

og så vil vi - scrn vi plejer på denne

tid af året - gøre oprerkscrn trå, at nu
er det forår og ønske alle vore læsere
et gcdt forår ned en nasse oplevelser
der ude hvor det sker.
Otto Trap

Hansen
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Ynglende vandfugle I
Brabrand Sø 1989 (II)
Rapportgruppen 1989

Sortspættegruppen 1989

Oliefuglegruppen

1989
Rovfuglegruppen 1989
Randersgruppen 1989

Eugleregistreringsgruppen
Ringnerkergruppen
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Stikordsregister
hdeks 1989
Stikordsregister 1989
Arureldelser
Grenå - Djursland, se her!
Søhøjlandet, se her!
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Referater
Kcrmende ture
Kalenderen

: side

Andr6 Mahon:

:
:
:
:
:

side 4
side 8
side 10
side 1I
side t2

Forsiden.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

side 13
side 14
side 16
side 2l
side 2I
side 22
side 24
side 25
side 26
slde 29
side 3I
side 32
side 34

Claus Bering:

Siderne I & 9.
Jens Overgaard Christensen:

Siderne 4, 10, 14, 26 & 27.

Christina Kjelsrnark:
Siderne 5,7, I0,22,30,31
Hans

Pindstrup:

Side 15.

& 32.

YI{GLM{DE VANDFUGI,E

I

BRABRAND

Første del af artiklen blev braqt i

Ilætternågre:

I 1989 blev der talt 3189 Hættelnåqereder, Disse er ikke nærnere unaer$gt,
da Clette vil-le være tefirrEligt uotæistue-

ri*.

irdhold varierede lige fra tarr
ne, nyanlagte reder til reder forladt af
Redernes

æg

er

Iagt-cr&rhg 15.20. april og sen*e-iagt-

tagelser viste at æglægnjngen enAru: itO<e
var ophørt i nidten af jrni (orilag"te
kuld eller sene førstegangsynglerrde

fugle).

I{ættenågernes yngler:dbredelse
figur 6.

er vist

T989

(II)

For Hættenågerne er fordel!.ngen ligelige fordelt nellern reaer antqt i- faqrØrsberdrsringer og i s6kogleakspolder.
Det skal dog benærkes, at horædparLen

Søravnen 4/89.

5 -10 dage ganrle r:nger. De første

ffi

på

af

Hættemågerne

fra

tagr@rsbevoi<snin-

gerne la'qlede i 6n stor kolcni ned
1179 pr på den store tagrørsø "MågeØen". Her lzrglede b1.a. også ? parIbppet Lappedg<ker o9 5 par Sortllalset
Lappedlikker. Fuglene på ,,ItåSeøen" kan
også betragtes scm ynglende på den åbre vardflade. ."Mågeøen', og pol&rne af
sd<ogleaks kan opfattes scm ubeHe
fugleøer, der ned deres placerllg ude
på vandfladen er sikret nna f""Ci af
rcvqfr (f.eks. næv og hunde) og nerureskeligre forstyrrelser- (dog jJ<Jce sejlarts) .
Brabrand S@ cpfylder en lang ræJ<ke rzand-

fugles kr-av til valg af redeplads, og
det er således ild<e disse, der er en-

@rænsende faktor for de llnglende vandfugle og ltættenågebestande.
Fortroldene for Brabrard SØs firgleliv er
rræsentlig ændrde fra perioden ttellen
1880'erre og 1930'erie og frem til i
dag. Frsern ti1 '1930'erIF og fonrEntlig
endda til nidten af 1950'erne havcle sØen en rig wdenrandsvegetaticn og en
stor rigdcrn af forskellige nildæ wånddyr og futsekter.
Undersøgelsesresultåterne fra 1989 skal

sttes i relaticn til s@erls nu\zerende
tilstand, hvor vandet er o\lerg@et rreat
fosfor og algerre har slqzgget urder-

vdnds\regetationen rak.
De la1glewle

vandfugle og t'ættenåges

valg af redeberrcksnilg er vj-st i tabel
1r o9 de donjlerende vegetationstl1Er

er vist på figur 7.
Af tåbel 1 freryår det, at der er en
næsten ligelig fordelhg rellem reder
anlagt i taga?rsbevoksriager og i pol&r af sdkogleaks. Hos vandfuglene er
der dog store forskelle i valget af
redeberdcsnl.Ilg hos de erlke1te arber.
f,appedyt<kerne, der er lgryttet ti1 den
åbne vandflader fngler således ude på
denne i de fritståerde polcler af sØkogleaks. De andrc Endfuglearter, der
i højere grad le\rer nær ba"edvegetationen anJ.ægger også deres rede i denne.

Ungepro&rl<tionen hos de ]æglende vand-

fugle er vist i tabel

2-

Arternes ungeproduktion skal vurderes i

forhold tiI en række forhold, son kan

have stør-re

eller

rtdrrdre

hdflltletse

på

urqeprodrktionen. Det kan være forhold
scm artens trækvaner, levetid, vinterens

påvj:la:ig,

ægkuldenes

størelse og neget

nere. For at bestardsniveauet kari opretlroldes nå hvert ynglepar i sin leve-

tid proårcere germernsnitlig 2 yngledygtige unger. Er mindl:e mgep'roduktiør
vi1 nedfØre en bestandsnedgang, nens err
større produktion vi1 føre ti1 frern9an9.

For de 4 talrige arter, TcpIEt Talpedlzk-

ker, Sorttnlset Lappedykker,
Rørhøne og

crønbenet

Blishøne synes ungeprodul<tio-

nen rEget lav. Ungerne af TbFpet Lappedyld<er lever af såfisk op til 4-5 cnrs
laqde, nens deandre arters unger der
dafnier og ardre srå v"anddyr. lbget ty-

der på, at både sråfisk og forskeltige

xLbdre wanddyr kun var tilstede i så
nengder i 1989, og at dette resulterede

i, at nEnge fugleunger fornentlig sultede ilje1. llcods nnnglen pa æ1dl:e cplysninger cxn disse arters urgeproch:Jcticn i
Brabrarri SØ nå det fornndes, at situa-

tiøren fra 1989 il<ke er enkeltståerxle,
nen har forel<orsret over en lærrgere årrdcke, hvor rmdervandsvegetationen har
manglet. Årsagen er den forrYkkede baIance i Brabrand Sø, der dcrnineres af
et fisl<esamfund ned Skaller ocl Brasen.

tilstede. De v,oksre fugle har størt:e erfarJrg i fødesøgnj-ngen og er iJdce aftrur
gige af helt besternt fØdekilder, scrn det
er tilfæLlet hos ur4erne. Ud fra dette
rå nran sige at siterationen for disse 4
arter i dag er kritisk i Brabrand SØ. De
store og væsentlige yrqlebestffde (tabel
3) kan jJ<ke retrxoducere sig selv, og cpretholdes kun ved at overslqrdende fugle
fra f@erige søer og noser ildtager de
ledige pladser, når garnlæ yngle;nr for-

svjrder. Et u&rærket eksenpel på dette
er netop den Sortlnlsede lappedlddcer,
der har haft en stor frengang i l,bssø
fØrst i 1980'erne, og siden har breatt

sig ti1 flere midt- og @stjyske søer

oq

nrcser.

Mhdre lmglebestande af de 4 arter
v111e m:ligvis betyde, at kqrkur:en-

cen cm f@en nellen de enkelte par og
deres wrger ville blive rlirldre, og
såIedes glve en bedre ungeprodukticn.
For de øyrige vandfuglearters vedkctrF
IrEnde qmes ungeproduktionen largt
bedre, selvcrn også disse arters unger
i al væsentlighed lever af tnj-n&e v"arddyr og lignende. Det kuffre nåske netotr>
sl<yldes de gnå bestarde og den cleraf
minare id$rrrdes kcn'kurrence crn fg6gn.
Nogle af disse arter har en forholdwis

kort levetid eller er stærkt tråvirket
af vinterklirnaet, og scrn følge Cleraf

bl-irrer også deres reproduktion forholds-

Disse fisk æder alle dafnierne og de

arxlre Øvrige vandilsekter sdrnt nr:ligvis
en stor del af deres eget afkcm. Uden
dafnier til at æde al-gerne bliver vandet fyldt af disse, og det forhi-rrirer
at lyset kan nå ned til vandplanterne

på søens tr:nd. Uden lys dØr vandplanter-

ne, og uden wandplanter har snådyrene
j-ngen skjulesteder og er 1et bl.tte for
Ska[er og Brasen. Skaller og Brasen lever fedt, for deres fjender kan ild<e ræ-

re.i søen, for

Gedd-er

og Abborrer jager

af s]znet ogt kan intet
se i det uklare vand. Netop scrn f@lge
af, at fuglene er øverst i Brabrand S@s
f@ekæde, kan vi ved hjæIp af d-isse se,
nenflig ved hjærp

at noget er helt galt, Ihiiddelbart vurderet ser det neget godt ud, da der er
mange voksne fugle af de edkelte arter

vis dårlig.
Et andet forhol-d der underblzgger Brabrarvi SØs i dag dårlige f@eproduktion
er, at hovedparben af både arterne og
hdividerne i august sØger fØile i den
store åkandebevoksnilg i søens sydriestlige hj/rne. Når denne fØdekilde er ædt
cp først i septenber forsvj-nder fuglere
også, tn:ds det, at der de f@lgende nåneder raster store bestarde af vandfugle i Dannark.
Det rmnglende f@eurderlag i Brabrand
SØ kunne vsre en begr€tserde faktor for
de ynglende vandfuglebest-ande. L øje-

bUldcet slmes bestandene stabile og
visse'arter scrn Sorthalset Lappedlzldcer

og Taffelard viser fre[gang; nens ltoldard og Skeard fortsat kr:n yngler visse
år. Stabilitetet og en fortsat
er kun tllstede sålange andre cmåder
tnr en produktic,n af overslqrderde fugle,
der kan søe ti1 Brabrand Sø. Forringes
vardhraliteten i andre søer og rroser
scrn det har \æret tilfælclet ned Brabrarrd
SØ

vi1

oversklalende

fugle

iJdce Lstgel:e

s@e

til onrådet, og først

nredfØr.er en

bestandsredgang på deffre og senere også

ldcaliteter. Derfoi er
det utroligt vigtigt i tide, at beslqfte
på de oprindelige

vandcrnråclerne nnd fonrrenilg ned fosfat
og kvæIstof, så clen rnturlige balance

nellqn forskellige plante og dtrrebestande bevares.

I tabel 3 er kriterierne for, hvordan
søer og rncser klassificeres opstitlet.
Det freryår at Brabrand Sø er en ekstraordjrer god yrrllelokalitet for arterne
Sorthalset Iappedy]&er o9

ltættemåge samt

for den samlede ynglebestand af rærdfug
Ie. BI.a. scrn følge af Brabrand SØs beQ'delige fugleliv har Århus Anrtskqnrure
ogt Århus Konn:ne i fæIlesskab iværksat
en restaureriJq for at bevse disse natuniærdier. Restaurerj_rqen skulle gerrp
redvirke tjl, at Brabrard Sø igen fil(
en rig undenrands\ægetation. Dellne vegetation ville betyde, at mjnalre rrdrrddyr igen vil kuffte flrde skjul og æde
alger uden selv at bliræ ædt af Skaller
ogf Brasen. Vardet vil også blive så
klart, at @unden kan ses overalt og
Gedder og Abborrer vil kunne jage de
andrc fisk. Vandfuglere og iJdce mi-ndst
deres r:nger vil få et langt stØrre f@e-

vil derfor rære af stor betydnlrq
at de forskellige interesseorganisationer går sarrrEn og laver en fælles forvaltnjrJE)lan for Brabrard SØ. F\:gIei-nteresserr er blevet kaldt en egoistisk
særjntel€sse, nen hvorcrn alt er, kcnner
nere errd 90* af de bespgenie for at oIF
leve rnturen og kun få for at se på kapDet

roni-ng. Derfor kan udgargsgdkt€t kun
visre en bevarelse af natunrærdierne,
og en tilpasning af de rekreative udfol-

delsesnrligheder til dj-sse.

Allan Janniche.

g:rrrrllag og lmglesucceen og ungeproå.il(tiqten vil stige. De ynglerrle fugle viI
kunne oprettnlde bestandene uden

udefra, og arter

Latr4ædyld<er,

[æ

tilskud

llllll

Lille og Sortåa1set
Ske-, Taffel- og fr.oldard

**

scm

sanrt fornrentlig også crgnbenet Rørhøne
og Blishøne vi1 få større lmglebestarde.
Derimcd kan nan forvente at Tbppet Lappedldd<er 9år noget tilbage, da dens f@e
scm Skal-Ier og Brasen, vil bliræ reduce-

ret i antal.

dlle L.
.1w
t2w!

N*t

I

a 5*!

O'o *!

;iHJ yi4#5:'* *"

Lilre

ht#r

q $r&r*' 6t|#r

Det er neget sperdende at følge den udviklirg scrn langscrnt startes eftertrånden scm en større ogt større del af Brabrand Ø bliver renset op. Brabal:rd Sø
Wr L W grad beva:es sdn fuglesø, tren
der fjrdes en lang rældce rekreative in-

teresser,

scrn

rEdfører konfliJ<ter til

natunærdierne. Det er i-nteresser scm
jagb, fiskeri, sejlsport og kanoudlejning red nere. Det vil \rære nu:ligt at
fj-rde en lØsnjlg så båcle natr:nrærdierre

lllllled-

--

og de rekreative interesser kan dyrkes
side crn side. Det krrsver en gensidig
respekt for hinandens jnteresser og

viljen til at ir@å nogle kcnq:rcnr"ier,
der ijd<e altid helt opfvlder ens krav.
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RAPPORT FRA RAPPORTGRUPPEN

-

Fugle

I9B9

skaffe adgang til egnet EDB-udsL\ry (evt.
}åne/leje tit at starte ned).,

Io

Arhus amt rgtE

personer deltog
88-raSporten:

Fø1.gende

i arbejdet red

Jens Christensen, Århus
Kjær Ctrristensen, Århus

Thcrnas

Lars Gabrielsen, Århus
Keld Henriksen, Abyhøj
Lars P. Johansson, I.dørke
Peter Lange, Stjær (redaktør)
Carsten Olsen, Grenaa

Jens Skovgård Pedersen, Tfrcrsager
Jacob

Salvig.

Århus

Jens Otto Svendsen, Arhus

Eigil

Thcrnassen, Højmark

Christian Lange, Arhus (forside)

I skrivende stund er gruppen ved at starte ned arbejdet ned 89-rapporten.
Scrn

nor._Ånnus Axr

Det lreste

af gruplEns arbejdskraft har i

1989 ræret koncentreret crn udqivelsen af
den årlige ra[4)ort "zugle i Aihus anrt".

l988-rapporten udkcrn ca. t. juli, hvitket var lidt forsinket i forhold til
g:ruppens

tidsplan.

Ra[æorten blev i 1988 en af de større,
118 sider, og for første gang nogensinde red fotos (sÆ) . Desuden blev iapporten i år trykt på 1008 ubleget genJcrugs-

papi-r (jvf. henstilling fra foreningens
repræsentantskab), rcd godt result-at,'
synes vi selv.
Over 100 aktive ornitologer, sant

skellige 9rupper, bidroq

noget nyt. har

vi, efter flere op-

fordringer, besluttet i frenrtiden

for-

nEd fugleob-

servationer til 88-rapporten, hvilket er

Iidt flere enal i 1987. I-ars P. Johansson ydede igel i 1989 en stor indsats
ned renskrirzningen af rapporten. Dette
er Ireget tiilskrævende for LPJ, og nedfører et cmfattende layout-arbejde. Derfor er planen for 1990, at rapporten
skrives ind på IDB (tekstbetnndlling).
Vi kan derved slEre negen tiil og arbejdskraft, og arbejder i øjeblikket på at

også

at indsamle observationer af Pattedyr,
Krybdyr og Padder fra Århus Afit. Dette
blev besluttet i foråret, således at opfordringer til at sende ind, sant indsendelsesnØgle, er ned både i 88-rapporLen og Sørawen 4/89. Vi har aftalt
ned Jørgen lerp Laursen, Brabrard, at
han nodtager og bearbejder det indkornne
fiEteriale. Det er ikke planen at pattedyr, krybdy,r' og pa.dder skal ne<l i F'r-rqle
i Arhus Ant. Vi satser toreløbig pa Sø-

Øwige aktiviteter.

ry

I løbet af 1989 har gruppen fortsat deltaget i nøderne crn udviklingen af EDBprograrnEr til brug ved rapportskrivning

af fugleobserrzati-oner (DOF
har i satmrbejde IIFd Ornis-Consu1t videreudviklet tFbase III
til mF-brug, og på et nøde i novernber
/øl
1989 pa F\m, blev resultatet priBsente//
//,'/'' ret, og enkelte adringer vedtaget. Vi
t-'t---.
håber i tøbet af 1990 at få prørrekørt
DF-basen her i fuhus også.
og arkivering

base).

DOF F\m

r,._

lto af grutrpens nedlqnner (PL og JSP) har
dettaget i arbejclet ned de landsdældcende rapporter "}llrt. c[It fugle i Darrmrk".
Rapporterne

er, af grunde scrn vi er

uden

indflydelse på, reget forsirikede. Såle-

des ventes 1980-83-rapporten først at
udkcnne i løbet af 1990. Det er dog vort

håb, at l988-rapporten kan frersl<1mdes,
såleites at den kan udkcnne i mFT i 1ø-

bet af

1990.

Skrivningen af snåartikler ud fra arkivrnaterial-et er fortsat i 1989. Således
crn Sule, Gu1 Vipstjert og
offentliggjort i Søravnen, og

er artikler
Sivsanger

artikler

crn

Vandstæ' Lyshryet i(rlortegas,

Alkefugle vd Fornæs m.fl. bragt i Cæjrfuglen 4,/89 ( jubilannsnilrner):

Vi håber at fortsætte

denne produktion

det kcnnende år.

Alle opfordres til at ildsende observatidrer af både FUGLE, PATIEDYR' KRYBDYR
og PADDER til arkivet. Alle observationer
er velksn're, også æIdre, ikke tidligere
indsendte observationer fipdtages.

til gruppen kan man vederlagsfrit få tilsenclt det nødvendige
antal sken|aer. Indsendere [odtager autcrnatisk rapporten, efter udgivelsen.

Ved henvendelse

ravnen, sart et sætryk til

de irdsende-

re, sqn ildce er abonnenter på denne.
Vort A-5

skerna

fungerer fortsat fint. Vi

planlægger i øjeblikket at trykke nye
skermer sarnen led Rapportgruppernbe i
det øvrige Jylland o9 på Sjælland. Skernet bliver således fæIles for alle
gmp[Erne, og vi har fået rnidler fra Statens Forskningsråd til at trykke 500.000
sksnaer for. Sksnaerne bliver således
uden onkostninger

Inkalafdelingen.

for

Rapportgruppen og

Henvendelse

til

gruppen kan ske

til

foieningens adresse, eller til
nede oå

telefon 86 95 03

41.

Peter Iånge
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u
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RAPPORT FRA SORTSPÆIIERUPPEN

Undertegnede har

_

1989

i srnrt I0 år fulqt

Sortspættens indwandring og etableiings-

forløb i I'{idtjyuand.

Undersøgelsescrmå-

det cmfatter prirrært Arhus Anrt, dele af
Ringkøbing Anrt, nordlige det af Vejle
AIItt og sydlige del af Viborg enrE.
FornåIet ned aktiviteterne i '89 er liq

det projekt

scrn blev paberyndt i 198I ;?
qnfatter registrering af artens individl

antaL ved hjælp af ringrmerkning, kortlægning af ynglepopulationens størrelse
og yngl-estatus, kønskvotering, ungfug-

lespredning, relationer fiellsn Sortsætter i ttordtysktand - Sønderjylland l4idt jyl land, populationens aldersnessiqe
sarnensætning i de enkelde delcrmåder,registrering af enkeltirriividers fierfæIdningsstatus (foretages i oktoberfebruar), artens betydning for føIgearter scrn f.eks. huldue - perleugle, sanrt
stationæe arters udnyttelse og brug af
sortspættehuller (fugle - pattedyr honningbier) m.v.

Scrn fø1ge af artens nære tilknytning tilde gamle rnidtjyske naturskovsarealer
foretages en registrering af di-sse in-

denfor r.rndersøgelsesonrådets geograf iske afgransning, herunder indtegning af
de enkelte hultræer ned henblik pa - i

et sanarbejde ned de pågældende skovdistrikter - at sikre træernes fortsatte eksistens så lange det er rm:ligt, ti-I
gavr) for far.rnaen.
foretages en løbende registrering af fuglelivets udvikling (over-

Desuden

vågning) i de undersøgte skovcrnråder.

på

nurærende tidspun]<t registreres b1.a.

Stor Flagspætte, Grønspætte, Spurvehøg,
Musvåge, Hvepsevåge, Ouehøg, Ravn og
Huldue.

Aktiviteterne har i

1982-84 \æret

tet af "Projekt Status" og fra
af w, DoF.
Bo Ryge Sørensen

E==

støt-

1985-89
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RAPPORT FRA OLIEFUGLreRUPPN

_

I9B9

Frerrrtver bør gruppens rurvn være Oliefug-

l:gruppen og ikke liavfuglegruppen, da
der ikke p.t. foregår andre aktiviteter
eni den årlige kysttælling efter ilanddrerne fugle.

I lig..ed ned de foregående fire år deltog gr {XEn i den årlige kysttæIling efter ilarddrerme fugle.
Kysterne ved Anholt, Djursland og fra
Studstrup til Saxild Strand blev dækket.
(Sansø høre.r under en selvstandig koordirntor og er derfor ikke nedtaget her).

optalte kyststrækning kan ses
kortet.
Den

trå

Der blev (scrn sædvanligt) ikke fundet
fugle på stræJ<ningen fra S,tudstrup

nogen

til Saxild Strand. Konsekvensen biiver
nok, at vi frerncver vj-l droppe derle
strækning på tællingerne.

I stedet for vil vi forsøge at gøre s)
større indsats for at få folk til at

nogle af småøerne (Frdelave, T\:nø
+ delvis Samsø). I fremtiden vil det
dæ:kke

nernlig lræne

vigtigt, at få indsamlet

prøver af olie fra stranden oq døde fuoIe. Det er nu blevet nuligt, vea npfpaf gaschrcrnatografi at "tage oliens fin-

geraftryk", såIedes at vi lettere kan
afsløre slmderen af en oliekatastrofe

og skaffe beviser tj-I retsforføIgelsen.

l€r blev, i J-ighed ned de sidste tæIlinger, fundet rEget få fugle og stranden
var overalt nEget rer. og flot.
De fiest interessante furrC var nok en
lellenkjove ved Jernhattc-n oq 5 Malle-

Antrolt. Disse usædianliqe fund
skal nc< ses i sannenlraeng ned de Åtore

mukker: i-å

koncentratj.oner af havfug_!_e, der var i
lGttegat i januar og februa:r. (Se tokal-

rapporten når den kcnner).

Derfor vil det også i frentiden r,ære
vigt-igl, at vi får dækket så stor en
del ai kystlinien scrn rmrligt. ltye tietlere kan derfor stadig nå at kcnne ned
ved at henvende sig til undertegrnede
på telefon 85 37 95 83.
Tak til alle "de gamle" tælIere for
deres utrættelige indsats.
Jens Skowaard Pedersen

RAPPORT FRA ROWUGLEGRUPPEN

I

1989

har Rovfuglegruppen haft et utrr-

dret nedlernstal trå 3 personer -

ligescrn

aktivitetsniveauet er stort set r:srdret
i forhold ti-I de to foreqående år- Det
vit sige at der arbejdes i 3 såkqldte
ænsuscrnråder tå 50, 70 og ?0 lcn2. Her

registreres forskellige yngledata scrn
f.eks, antal trnr, ungeprcduktion og o-

verlevelse hos forældrefuglene. Så vidt
mrligt noteres sanrtlige rovfuglelnr i
crnriiderne. Disse data inclgår scm led i
den sanlede naturovervågning i Danrnark.
Desuden arbejdes der nEd, hvilke landskabst)per rovfuglene foretræJcker til
fouragerjlg. Dette gælder både for de
lokale fugle i lmgletiden og for såvel
lokale scrn gæster i vj-ntertiden.

_

1989

På Rowfuglegrq4:ernes årsnøde,

der blev

afholdt i Birkerød, blev der bl.a. vedtaget at rette henvendelse til el-sel-

skaberne angående eventuel opsættelse af
redestativer på højspeendingsnaster -

for Fiskeørn. Ideen er hentet
hvor Fiskeørn i stor udstræl<ning benytter denne redqrn:lighed, I førberegnet

fra

DDR,

ste crrgang skal et eventuelt forsq gøres i det Wordsjællandske crnrå<le, hvor

efterårs- og forårsbestanden er størst.
Hvis du vil vide ydertigere crn gruppens
arbejde kan du kontakte undertegnede
pa

tlf. 86 98 65 03.

Svend

l4øIler

Jensen

to ynglesæsoner har været gode for de fleste arter, sansynligvis
grundet nnnglende
Isa Tåinfarlk og Sprvehøg har nydt godt af det
De sidste

mrlde klina-

-frisk
økonomi
til dig...
Få styr på økonomien
med en A-budget konto.

aNAilDEr.sBANr(Eru

RAPPORT FRA

RANDERSGRUPPEN

8/3 zugle i

-

1989

vfan
Dractulann.
9/4 TUr til Kolindsund vf,ars p. Joltrordskandinavien

hansson..

lI/5 Tur til Vil&rosen og Ttofte Skov
28/5 Arrangsrent af ',F\rglenes Dag',
2'7/8
l5/9

v/Claus Elkjær.
Tur.

til

Sødringhol-m

v/Allan Jan-

Tur ti1 Kotindsurd v^å_rs p. Jotnnsson.

27/g Havfugletræk, lysbilledforedrag
v/Petet Iange og Jens Skovgård.

23/Ll F\rgle ved Blå\rdnd, lysbilledforedirag v/Th, Kjær Christensen.

ær har vtret godt besøg til alle arrangeftEnter, helt ovenæeldende til turen
tj-l Vil&rosen og Tofte Skov.
Ednu engang tak til alle vore turledere
og foredragsholdere, der har \rtret os til

stor hjælp i årets

}øb.

F{JGLEREGI STRERI}GSGRUPPH\
FuEleregistreringsgnr;4>ens arbe jde er
baseret på optæUinger over hele landet.
Og ud fra disse optællinger bruges vore
alnindeligste srnafugle scrn en slags ',rnil-

jø-indikatorer". Dette kan lade sig
re, da fugle ofte nEget hurtigt vil

gø-

naturens surdhedst.Llstand,
både i udvalgite biotoper og,zeller på
landsplan. Ynglefugletællingerne i rnaj/
juni viser'hvordan vore ynglefuglebecrn

stande udvikler sig, nens vinterfirgletæIlingerne kan give oplysninger crn
ynglesucces og i_nvasi.onsforhold hos ilere af de nordlige årLer, scrn gæster Danmark i vinterhalvårel. Tilsannen kan
vinter- og scnrrrertællingerne g!_ve oplys-

ninger crn st"andfuglenes vinterdøde1ighecl og efterfølgende bestandsudviklinq.

betragtninger skal selvfølgelig
hanges op på en rdcke naturlige faktorer, så scrn vinterens strenqhed i Danma-rk, tlorge og Sverige, tugtrg/før søt
Sådanne

rrer, frøsætning hos forskellige fødeplanter etc. I{en så skulle det oqså være

rn:Iigt. for os rennesker bedre at forstå

iidt af naturens

gang.

crul{Ens eksistens hviler på ornitologer der frivil}igrt gennanfører punkttæIlinger sonrer og vinter. t Århus l\Ira er
der ved vinterfugletællingen 88r/89 gen-

nqnført 23 ruter, og ved ynglefugletæ1lingen rajljuni 89 22 ruter. På landsplan er der optalt h.h.v. vinter og scrrF

xer

277 og 356

ruter.

Indenfor det sidste års tid har gruppen
afholdt to nEder i Arhus AfirL. Et på Sø-

lyst den 25/lO 1988 og et i nandeis 23lfl
1989. l€ningen ned nøderne har \ræret at
gj-ve e-n generel introduktion cnkring optællingsnetoden, rutepiacering etc. Derudover også at Lelyse hvorledes de enkelte ruter indgår i beregning af landsdæikkencle yngle- og vinterfugleindex.
Antallet af tællere i Århus Art er for
)mglefugletællere gået frern fra 13 i

1986 til 22 L L989. I denne stigning
gemrer sig et frafald gå 9 ruter og en
tilgang på 18 nye ruter. For vinterfugletællernes vedkcnuende har vi- fra 87188

til 88/89 haft en frørgang trlå 6 ruter,
fra 17 til 23. Alt i a1t er der en frsngang over hele linien, scrn vi håber
fortsætter.

Til slut vil jeg sige tak til optæll-erne
for deres indsats, hvilket gætder både
nye og gamle tæIlere.

For at undgå unødige ruteoverlab
vi1 jeg neget gerne have et kort over
det crnråde hvor I tæller op, ned jeres
rute indtegnet. Thcrnas Kjiær Chr_istensen
OBS:

RTTG{ÆRKMGRUPPMJ

_

I9B9

Ringnerkergruppen har ikke fungeret son
grqpe de senere år. Nu er kun 2-3 ring-

nerkere tilknFtet nod tidligere 12.

'Derfor opløses grqpen nu!

vedr. ringnmkning kan dog
fortsat rettes til :

Henvendelser
Henning

Ttygsvej

Ettrup
5

8230 Åbyhøj

og

Jaocb Salvig

Jordbrovej 20
8200 fuhus N.

FRA FELTEN

Så er det tid lgen,
Vinteren burde være på sit strengeste nu,
men udenfor er det 8 grader, forårsblomsterne og nogle tlær er på nippet
ti1 at springe ud, _og vadefuglene er her
18en.

Itre1t

forkert for årstiden,

Det..lune vejr, den meget nedbør og ikke
Tr.ndst ctg orkanagtige stonr€ har præget
decernber/

janrar.

flere

En

stor de1 af

week-enderne

i oerioden

det jo nornralt er der de fleste har
bedst tid ti1 at kikke, kan det godt

v1-L-L1gt.l .

Hele 19 GråsLrubede Lappedykkere er re-

Øster Hedekrog, San-

sø. Træk- og vintergæsten, den Nordiske,

er set

1

23111

sanrne

sred samt 3O/I2 z

Kysing ltus. Sorthalset lappedykker 7/1
Stubbe Sø

I

er højst atypisk for årstiden.

Ynglestandfugle optræder dog,
nok forelægges

men'

bør

SlJ.

er truffet

nnnge steder i pe92.Salten Langsør 29
Mossø, 11 Kysing Fjord, 4 Vengsø, 29 HesSangsvane

rioden, b1.a.

med

selholm og 79 l(olindsund.
Pibesvane 5ll2 B rør Boes ved

l.dossø.

C€s

Grågåsen sorn

plejer at

være en forårs-

bebuder, er truffet 1211 6 Stubbe Sø.
2Bl1 4 Salren t€ngsø og 10/2 16 Srubbe
Sø.

Nørre Sø ved Rugård.

Sidste i familierr skal ikke helt glenrnes,
således Toppet Skallesluger 26111 83 Hesse1ho1n.

Rov-, vade- og alkefugle

aerrder

ved,

655 Sondrup SLrand, og ligeledes poa"re ta1
for Hvinand 20lLL 4æ Ebeltoft Vig, 13/1
101 Kysing Fjord og 6/2 355 Sondrup Str.
Er enkelt F1øjlsand han havde forvildet
sig ind ril srubbe sø Io/2.
300-400 Stubbe Sø, og den Li11e Ska11esluger er truffet med 2 l,lossø, 6 Kysing
Fjord, 1 Brabrand SØ, 3 Stubbe Sø og 4

(onS; lisuen er ikke udtørmende, da ca.
% af ornitologerne i aultet mangler at
ir.{g9nag. Men det er jo også helt fri-

gistreret 23/LI

1211
612

med Stor Skallesluger har der vaeret
igen i vinter med 350 Salten Iangsø og

98

ti1

af

overvintrende Bjergaærder er truffet
517 Stubbe Sø, 16/1 525 r<alø vig og

hrrt

da

have noget at sige.
Men 1ad os kikke pa det.

lappedykkere

e11er nrindre flokke af Kanadagæs, således 26111 t8 Hesselholm, 3lL2 B Kysing
Iks, 9/12 50 Ebeluoft Yi-g sant 6/2 7
Horskm. De mere statior€ere flokke befandt sbg ult.dec/pr,jan 70 Ebeltoft Vig
ogL0llz - 1lL 84 Stubbe Sø (måske sarrne

Gravand 6/2 18O A1rø. Store flokke

silkehale, ræsten helt er udeblevet.
Hvad angår fuglene i Århus amt for perioden november-jarnrar, er der ikke rneget
nyt under so1en, men sorn altid a11igeve1
var nu også rant af dår1igt veJr, og

_Forrrns.

&rder

vadefugle er set i vi.nterperioden, mens
nordfra kornende invasionsarter, så som

nogle godbldder.

ro/l l-)

Nonnalt for årstiden regisLreres større

flok).

Be så markant tenperatur-forandrlng har
også fået i-ndflydelse på fuglenes irælc-

rnønster og artsfordeling. Langt

Blisgås IOILL L Kysing l&es, Kortnaebbet
Gås 23/ll 5 SV Hesselholm qg Knortegås

vi nok på de rnest
bensrkelsesværdige iagttagelser for denne periode; se blot her.
Fjeldvåge 10/2 3 Kolindsund er p€!nt, nen
helt usædvanligt godr er 4 llavørne, fordelt så1edes: .Fra 2IlI 1 2K Salten I-,anesø og 4/2 var det 2 juv i ornrådet. Ligåledes fra ZL/I I ad Stubbe Sø (nmligvis
Ved rovfuglene stØder

opholdr slg der sidste vlnter), og endelig 29/I 7 ad trk V Østerby

den. sanrne som
Mose.

En Rød Glente

har formodentlig overvi-nt-

ret ved Rugård, og 81å Kærhøg er set
2317I \ S Øster Hede, 1911'I A1rø ag
5/2 7 A7kÆ (al1e brune), men ingef fra

i vinter; Der er kun indsendt ta1
for Århus området vedr. januar n6ned, og
som det stØrsEe anta]-l 24lI 92 Søren
somt

Frichsvej.

Kolindsund ? Ti1 gengæld var der pS denne

lokalitet 1 juv Vandrefalk l0/2.
Dvaergfalk 3/12 1 Kysing Fjord.

Vadefugfe
Denne

artsgruppe har unægteligt vMet

tidligt på fæde i år, hvis de pågældende
fugle da overhovedet kom afsted.
Strandskade l- lt 4I }.'Irø og 612 7 ltrorskær.
Vibe 13/1 20 Kysing Fjord og 6/2 76 GyLling lihs. Srrandhjejle 26lLI 2 A1rø var
nok de si-dste i 1989. Hjejle 23111 150.
Hesselholm og 6/2 75 cylling ltus. Enkeltbekkasin Z6ILL I }4a11ing l'trose. Stor Regnspove 6/2 3 Akø, og så har der både
26lII, Lll og t9ll rn'set 4 stk Li11e Kobbersneppe ved A1rø (fornndentlig sanme
flok). Rødben 23lLL 50 llesselholm, Ul 1
lJrø og 6/2 5 lloxs1ræ, og ti1 sidst Alm.
Ryle 1/1 220 + I9lI 116 Abø.

Herefter kan vi vist godt udråbe ALRØ ti1
vinterens vadefuglelokalitet .
orkanagtige vestenstorne medførte,
trods ødelæggelserne de bragte med sig,

De

også enkelte

positive ting. Her er et ud-

pluk fra Kysing lhs: Storkjove 27 lL I S
(en helt usædvanlig iagttagelse på denne

tid af året),

Drraergmage

2B/1 3

ad'

Søkon-

ge 29ll 21 og 512 16 sarnt h,mde 28/1

juv rQt.
Det skal

1

også nævnes, at Søkonge er truffet 18/11 7 Kysing lbs og 23111 3 Øster
Hedekrog.

Ugler ti1 småfugle
Eneste ugleiagttagelse denne gang

er af
I9/I2 | $pørring, og så er
Isfugl set 4/II 1" Spørrirng Å og 18/11 f
Kysing Fjord. Br Bysvale set 19/11 ved
Moesgård lfuser-rn er halvanden nåned senere
end normalt, så den er nok aldrig nået
tl1 Mrika.
26/12 var der 13 Vandstme i Pindsmø1leda1en, og 3lll2 2500 Sjaggere ved Srubbe
Skovhornugle

Sø.

Endnu en art var sen ti1 at korme
derure gang Ringdrossel, som 19/11

afsted.
blev

set ned 2 ex ved Stubbe Sø.
BjergvipstjerL 12lIl 2 ciber Å.
Br af vore typiske vinterfugle, Silkehalen , som j- visse år kan optræde særdeles talrigt., har dog vist sig meget spar-

d

Stor Tornskade er truffet 2111 ved Salten

Langsø, og en Steereflolo

be

L6lI 4@ ex Stub-

Sø.

De sidste

Torn-irisk 251L2 I Kysing ltus, utroligt

dec/jan ved Stubbe Sø,
op ti1 350 ! og 1 sy Li11e Korsreb i

mange Gråsiskener
rned

følgeskab rned B andre lol2 ved Nørre Sø.
1200 Kvækerfirrker ved Stubbe Sø 26112 er
pent, og dette er ligeledes 50 Bomlaaker
ved Kolindsund i febmar.
Absolut sidste obs i denne omgang bliver
laplandsvaenling I2lll 1 Kysing ltus og
6/2 I AIrø, samt Snesprrv llltl. 25 Foxnæs, nen
HUSK

!

- at indsende eller indtelefonere dine
bidrag ti1:
Flemning l,r:ndberg
Skovlundgårdsvej 72

8260 Viby J.

r1f. 86 2B 65

57

Ibste periode vil dadcke febmar, nnrts
og april, og skal indsendes senest
ultimo apri1.
Husk at pudse kikkerLen, og øve dig på
fuglestenrnerne. Det er ved at vire ved

tiden

!

STIKORDSREGISTER

INDI.EDNI}I3.

trRAVNEN.

ar{zt ?.
oaq 1.

Råge

fl-.ræd føIger arden del at jrdekset for de første L5 årgarge af

Føste .del

set) firdes i

(nåvnåinOeX-

Søravnen

nr 4

4, 1989.

3<ægnejse.

988,4:
984,4:
984;Lt

Sortkraqe.
Sortspæ[te

eener, hvoltil. der er irdgarg via
en rd<ke stikord. Onfamet af
irdd<set er iøvrigt beskrevet i
Søarrnen rrr

o7? I.

$<aIles1tqer, Liile.

1.989.

|'ledenståerde irdehoider en rd(ke

Hennirg Ettmp

ctFt? .

987,2:
975,L:

Fræi:g_t,

frgpiber

981,t:

Fjeldvåqe.

Grønbenet Rørhøne.

982.2:
980,2:
oA1 ?.

Glente,

982,2:
986.3:

RØd.

26
-LJ

42

4
4

45
26
5L

q.trf

!987,2t

2L

Fiedehøq.

1983,3;

30

1984,4:
1987,2:

20
10
l-3

-

ftuldue-

1988, 2:

1AA4 1.

F[.tsskade

llvepsevåge

ffuidsisken

lhttenåge,

10?o 1.

1075 1.
L984,2;

1985,4:

$:1e.

.

1AA? 1.

1986,4:

10?a 1.
IQ,FA 4.
1 A??.1 .
1AR5 a.

Svartbag.
Søkorge

SØlvmåge

diverse

AIEeTwft-Teltbest.

.

Måqerl Antroit
Rovfuqle.
-, Anholt
Vadefug'le, Artus ant.

4L

L982,2:
L984,4:

980,2:
104? t.
1475 1.

1

.

L3

!978,2:
L983.,2:

'loFt? ?.

Vibe.

kb.høqe

L979,1:
L98L,2:

T979.!:

Kjove, bestemelse.

L987,!:

10

Våger, feltbest..

4

4

l-0

5
2L

18
10
10

A

AA

I

7B

15

t8

L983,1.:

IA

147? 1.

10

1983,3:
L984,2:
1983,3:

L979,l:

1986,4:
L978,2:
L982,2:

I985,2t
!973,L:

Anhol r

Bjerregrav

Mose

Æ

1A

25

4
4

1q
56

6

1973,2: 92
1980,3:20

4

25

1.5

3/

o-L

35

t0

5
LL

L973,2;
lAAa ?.
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Sandhøns, Duer, Cøge, t_lgler, l{atravne,
Sejlere, Skrigefugle, SIEtter, Spurve-

fugle, Lærker, Svaler, pibere, Vipstjerter, Silkelnle, Drosselfugle, Sangere,

Fluesnal4rere, t'lejser, Træløbere, pungrrejse, Tornskader, Kragefugle, Væverfugle,

Værlinger og Finker.

del af "F\rglene i Dannark,, fortsætter hvor fØrste del slap. Den fortæt_

Anden

Ier

crn

Kjover, I'4åger, Ternår, Alkefuqle,

Stilen fra første del fortsættes. Der
fortælles crn fuglene, deres karakteris-

tika, sang, adfærd og strheder. Altsamren krydret IIEd flotte fotos, kurver,
tabeller og snukke tegnj-nger.

Der fortæIles crn, hvorledes Blishønsene
sprøjter vand efter Svartbagen, scrn forsøqer at snuppe de nindste. On Allikerne som hugger [Elstotter fra heste og

kær, for at .deres urger skal ligge h:nt
og gdt. Hvordan Tornskaderne hanstrer
insekter, nus og fugleunger og rnakaberb
spidder dan på torne, hvor de så kan
t nge på rad og ræ*ke og vente på at
Tornskaden får Lyst til at æde døn og
så videre.

AVISÆiDER, OG AT\]DRE DYR.

Af Søren Olsen. 48 sider.
Pris kr. 58,00

Forlag: Andersen Bogservice.

@ er så fuld af naturens finr:rman læser den på een gang.
Den cntLnndler bl.a. jagten på en'eurn,
der huserede i Jyll-and, rren scm nan j-kke nåtte jage pa grund af den danske
jagtlov. Der er også nnnden, der blev
skudt, efter at have kørt naboens hund
Denne

ligheder, at

over. Geden, der legede førerhund
rnange

sandt - noget ikke - IIEn det er i hvert

fald underholdende. Det er

Der fortæIles crn musvithalnernes hakke-

næste

sær'præg.

URFIIGL, RAVN

førl-ig|. ned i anden del. Både det latinske og det danske fuglenavn er at f,inde.
Bag det danske rrar-rn er der skrevet sanrElige steder i @erne, hr,,or navnet er

- hvor fuglearben specielt er betnndlet er sidetallet tydeliqt frqnlre
vet. Dette giver nn:llghed for at nan,
efter at have læst cm den egentlige fugl,
kan finde supplerende stof om fuglen
næwrt

andetsteds

i bøgerne.

Ulery)en ved

stik-

ordsregisteret er så blot, at nran bliver nødt til altid at have anden del i
nærheden, for at finde en fugl, også
hvi-s den kr:n qrttales i første del.

Af

Jordansen

Hans Ole

æ

SORTSPÆIIIE.

Matthiesen. 32 sider.

Kr. 51,00 + forsendelse

scm dette nøder rnan ikke ret
tit. Det er et stykke kultur,/naturhistorie fra de niidtjyske enge og heder,
skove og sær, q i det hele tåget' hvor
der har \Æret noget der var \Ærd at se
og høre. Bogen er illustreret ned en
del flotte, s}<arpe og interessante bilIeder, der fint supplerer den let fattelige tekst. Vi tnr her at gøre med en
bog, der vil kunne bruges både i fe1ten og hjsilre i ls€stolen.

Et \Ærk

Chr. Jordansen

Wer e er skrevet yderst dækkende, og
fortæller varieret og farverigt - i et
s;mrdende og let forståeligt sprog * bå-

de crn fuglenes specielle egenskaber' orn
interessante tendenser og særpræg og cm
a1t hvad der er set og kencrt af krlzbende,
flyvende, baskerde, skrigende q tLøj-

tende fugle i Dafinark.

To smukke, spEendende og yderst jnteressante bøger crn fuglelivet i Dar)Ir'ark.

Christirn Kielmark

artikler,

altid sandt.

Cfr.

I arureldelsens af første del kritisere-

gna

der har læeret bragt i'forskellige aviser - og når det står deri, så er det jo

orden, hvor dcrnirnnsen afhaenger af den
bredeste bryststribe, og cm Tornskadernes, Tårnfalkenes, Tornsangernes, Ttorniriskernes og kirketårnenes forskellige

de jeg @en for dens nEnglende stikordsregister. DeL er til gengEeld fipget ud-

og

andre anekdoter. I{åske er noget

A/llØ /T" uu7lti /' h"b
LL'ræ
gF. (u7/ -7 f'd/
"tu/

Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

t,

PS Biludle,ning udlejer nyere personvogne, varevogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til
yderst tordelagtige priser.
Personvogne: HONDA - FORD - NISSAN - FIAT PEUGEOT. MAZDA- VW - OPEL - BMW - VOLVO
eller TOYOTA.

etc.

I

MESSER - UDSTILLINGER

I

ligst for lele af luksusbil eller

@

campingbiler.

I

I

GRENA

-

DJURSLAND, SE HER

Her i foråret 1990 har

DOF' lavet 5 ari Grenå og på Djursland.
Det er 2 nøer og 3ekskursid€r, hvor
af den ene er arrangel€t af Randers-

rangexrEnter

gruppen.

Det crønne Kcntor i Grenå, scm nam

b1.a. kunne læse

cm

i sidste

nlnrnEr

af S@ravnen (4/881, kan frenpver blirze
et fast r@etolcale for IJOF's redlellrær
i crstå og på Djursland. De 2 første
tdder aftroldes doS 1å Sdrqndshjeflret i
Grerå.
De 5 arrangenenter er:

nreLEr,rVEiI PÅ DIURSIAND, onsdag den

28. febrr:ar 1990 kI. 19.00 på Sdnandshjemet, Strardgade 5 i cænå.
Iårs P. Jchansssr vil i sit første foredrag crn fuglelivet på Djursland 1æg-

ge særIigt vægt på crnråderne ved Stubbe
SØ og Rrgård, hvortil der arrangeres
elcskursioner henholdsvis 11/3 q 29/4.
lbd lysbilleder af lanrlskaberne og fuglene forLælles der crn natrren og de

forskellige fuglearter, der træffes året rundt.
DOF's 1o]<alafdelirtg er værb ved en kop
kaffe ned kringle, ogf rrens denne nydes
vil Ållan Janniche fra lokalbestlæelsert
fortæIle lidt om planerne og nnlighederne for, at starte nogle mF-aktivi-

rnange

teter i Grenå oq på Djursland. De1tagerne er meget velkcnr€ ned ideer og
ønsker.
KSKURSICN

TIL

SIIIBBE SØ, sdrdag den

11. rmrts 1990. l&clesteder! Rørde Sta-

tion kl. 08.00 eller Tirstrup Brugs kI.
08.15. Egne biler.
På tur.$ er der nulighed for at se TqF
pet:rell>g\rlcker på yngleplads og manqe
Store Skalleslugere. Hvis \æjret er
godt kan der ses et stort træl< af rovfug1e, og ellers er onrådet err gocl srå-

fuglelokal-itet.

I€der: Iårs P.
EKSKURSIq{

Tlf,

JckEnsson.
KOLINDSUI{D, søndag den

8. april 1990. !@ested:-Kolind Statj-on
k1. 09.00. Turen arrangeres af Rardersgruppen. F4ræ biler.
På og olær rmrkerne i Kolildsund ses
B1å Kshøg o9 flokke af Viber oS Hjej-

:

rer, Hvis

engene

er overstl6nede

kan

der også \Ære rEnge ær&r, f.eks. Grå-

Kril<- oS Skesrder og hvis vi er heldige
også Spids- og Atlingder. E11ers er
cmrådet nok adcets bedste ldcalitet for
BcmlÆrker.

Iedere: Iårs P. JdEnsson og Claus EI-

kjær,

Randersgruppen.

EKSKT]RSION

TIL

RTJGÅRD

MNTTSØ, sørrlag

den 29. april 1990. l@ested: Tirstnrp
Brugs k1. 08.00. Eghe biler.
Vi går en tilr rundt crn ldørresør h\Dr
vi bl.a. kan ntsde Tcppet og Li1le LaIF
pedyld<er, Skarv m.fl. Onrådet er en
neget fin sråfuglelokalitet, og vi kan
h@re mange forskellige san3fugle. Hvis
vi er treldige kan der også ses rovfugletræk hen over crnrådet.
Husk gumistdvler.

I-eder: Iars P. Jchånssql.
FtlGLS.nZEf PÅ WURSIÅI\ID, onsdag den 2.
1990 kl. 19.00 på s6rnndshjennet,

rmj

Ståndgade 5

i cr€nå.

Det ardet fo::edrag scm Iårs P. Johansson holder cm

fuglelivet på Djurslard

handler cm skovene, søerne, ncserne

det

re

ogf

lanl

rred cle lerrende hegn. \ilcsangfugle er ved at ahkcmlE fra de
åb'ne

sydlige vinterkvarterer, og der wil
blive lagt \æ9t på i hvilke lardskabstlper de forskellige arter kan treffes.
Foredraget ledsages af lysbilleder af
landskaber og fugle fra b1.a. Iøvenholmskovrene og RamterFrystrup Søeme.
krkelte fuglearters sarq genæ[rqås
nred

båndoptagelser.

vil rrære m,rlighed for at købe kaffe, te, lys @1 eller vand under nØdet.

Der

år læser dette har alet fdrste nEde
afholdt. lbn så
har du nåske set at det var annonceret
i Dagbladet Djursland, el1er nåske er
år en af dem, der fik neddelelse cm
ngdet pr. brev. Hvis i-kke, så håber
vi 1å at se dig til et af de andre ar-

Når

nåske allerede \ræret

rangenEnr€r.

libd venlig hilsen
Lars P. Johansson, lØrke og Allan
Janiiclre, lokalbestyrelsen.

SøHøJLANDET, SE HER
Nr skal det'være. Her i foråret

stårter

DOF

:

1990

de første aktiviteter i

højlandet. Det bliver 6t n@e og

SØ-

6n

ekskursion. Vi håber derfor på at se
vore EF-redlenner i Sdrøjlandet dvs fra f.eks. Ry, ltrem, Silkeborg og
Gjern kcnm.rrer - til et af disse arrang€fiEnter.

DOF skal harre nogle faste aktiviteter i Søtrrøjlandet, skal der sarnles
en lil1e gruppe af [Ersoner fra qnrådet, scrn vil rære rreal til at planlægge
og arrartgere de aktiviteter, rEln gerne
vi1 have i Søhøjlandet. Derfor efterlyses disse trErsoner son opfordres ti1
at kcrme til rødet den 28. marts.

Hvis

liIAIRA\aiISnlR

juni

TIL

!,IIDT.TYLLAND, IØrclag clen

kI. 17.00 fra Tforvet i
SilJ<eborg (Mrlighed for at starte turen
\æd lhsi-khuset i Århus kI. 15.00).
Første stcp på denne aftentur til ltialtjyllard viI \æ!€ \restenden af Salten
Langsø. Efter en trrr ud på rEsset (et
par tirers varighed) vil vi b1.a. f@Ige
Salten Å-da1 videre rncd vest. Vi vil
16.

1990

gøre holdt ved KatrirEdal og Lystrup-

nirde for at kigge efter Bjergvipstjert.
Onkring kI. 22 nåx vi Mrlund Plantage,
hrmr vi gerne skulle q)Ie\re Natravrrcns
spil!'Natxavr€n er alraindelig

i

planta-

gen og svigter k'm sjældent på dette
tidspunkt i juni. Af andre fu91e er der

for at se Skarv, Hvepseråge,

De 2 planlagte arrarqer{Enter er:

ctrance

SøIøIIÅIDE'IS FIH,E, cnsdåg den 28.
nerts 1990 k1. 19.00 i Ferskvandscente-

de, Lille KorsnS og [åske en overraskelse sqn f.eks Dreh@, Fisk@rn eIler

nets bEning

M1

i Silkeborg.

Foaredraget holdes af Jens Kirkeby, der
crn nogen er kenderen af naturen og ikke
nLinilst fugleliræt i det nidtjyske. l,bd

fysbilleder gennetq,ås de forskellige
tlper af natr:rcnråder rred tilbørerde
fugle, bl.a. librdeuropas største lmglekolqri af SorttElset Lappedlzkker i lbssø. Af lardfuglene rnØder vi Qpiske arter scrn bl.a. Skovsnelrye, SorEEEtte,
VendetnLs og HedelÆrke.

Sort- og Grønspstte,

Vendelnls.

til lederre serest 1515 på
t1f. 85 13 62 16. Prisen for turen b1iær 40-60 kr., og deltagere der stiller
bi1 til rådigtred for 1,10 kr./sn.
Tilreldj-ng

Iædere: Vagn HoJrælurd og Allan Jan-

Vi håber trå, at

nran

vi1 deltage i ar-

rangerentene og denred bekr'æfte vores

fonodning crn, at der er et ønske (rn,

Onkrhg kl. 21 serr,erer vi en kcp kaffe

at

ter i Søhøj1andet. Her er deltagerne
nEget velkcnne ned ideer og ønsker til
aktiviteter, og vi sku11e gerne filde
en lille gruppe lokale persører rred interrese i, at genrenrf6re disse arrangerEnter frerncver.

l€d venlig hilsen

led krjngle, og nens denre nydes rril
Allan Janniclp fra ldcalbestvrelsen
fortælIe lidt crn planerne o9-m.rlighederne for, at statte nogle DOF-aktivi.te-

nødrygSet lrornska-

DOF

blirrer aktiv

i

SdrØjlardet.

Bo Ryge Sørensen, Silkeborg
Kyhnau, Gjern
Jørgen Ballegaard, Bqrrup
Peter Lange og AUan Janniche,

Willy

lokalbestrrrelsen.

BRE\IE

TIL

SØRA\A{EN

trt kedelig grå vinterdaq - eller

!

Efter i juledagene at have foretaqet den
årlige vinterfugletæIling til DOF, følte jeg trang til selv at beste{rrE tiil og
rute, rted de afvigelser, som en officiel
optællj-ng ned sit stra$rE tidsskerna forhindrer.

Derfor gik turen nytårsnnrgen, den dag
i året, hvor der iagttages det rntrdste

antal nennesker i naturen, ti1 Stubbe
Sø scrn udgangspr:nJct og nålet Gjerrild
Klint. Vejret var næsten scrn sædvanligt.

led enkelte regn- og sludby-

Overskyet

ger, Vindstyrke 2 fra sydvest og et par
graders varre. Godt sigte, nen hvad ned
fuglene,

nEd

som

turen

jo var det prinere fornåI

?

Stubbe Sø gav det første resultat: I
Sorthalset Lappedykker o9 3 Lil1e Skallesluger. Skarv scm findes på søen året
hel-e året, doninerede ned hele 36 ek-

serplarer. Dens nsfieste nuingskonkurrent Fiskehejren sås srmre i I eksanr
plarer over riardet. Og hvad \/ar det for
en flok store srder der flød nrndt et

stykke ude? Ja nu kunne det også høres,
80 IGnaclagæs blev det til da scrcpet kcrn

at stå. Sanrticlig kcrn der et par hulIer i stylaget, hvilket afslørede at
andeflokkene fik et varieret indhold:

op

600 Gråader, 40 Taffelaenrler og over 800

Troldsder, suset i luften afslørede
flok Hvinsder, irrden kikkerten blev

en

drejet ind på de farvelysende Store Skalleslugere, der 1å i srna flokke spredt
over hele søen, 5-500 blev det til så
langt scopet kunne rddre.

'=<

æ

Øc-TROTOAND

T\ren gik videre til Rugaard tdørresø.
Her var billedet det sarnæ blot i nindre
nålestok. @ I Fjeldvåge og 3 Tårnfalke kume ses trå markerne, ligescrn en
mindre gruppe nåletræer bød på 5 fiejsearter og en s\rærm på et par hundrede
Flglekonger. En vild tjørn i et hegn
blev dekoreret rned Stor.Tornskade, den
lyser godt op i det lidt nørke larxlskab.
$nåfloldce af sisken kunne skirntes over
hegnene. I Rugaard Skov skulle der vel
rære Kvæl<erfirike under de ganle @e-

træer. Nej, først I)å Katholm Gods dukkede de op, til gengælil var der nok et
par tusinde langs hegnene i Annebjerg-

skoven. En lille flok på 20 Lil1e KorsnS fløj hen over hovedet på nig, nedens jeg lyttede til et par flagspætter
scm åbenbart skulle blande 3ig i latterfuglen, scrn rnin nabo kalder GrønslEtten,
der i lange kast fløj over lysningen ,
inden den satte sig og gjaldede gennem
skoven.

jo ikke n).tte noget at falde
i staver her, nåIet 1å lærgere rordpå.

Det kunne

StenffErk og ForrEs var næste station.
Det \rar efterhånden blevet noget op af
dagen. Alkefuglene var åbenlcart gået til
havs, kr:n et par hr:ndrede Eclderfugle og
en enkelt Sv"artbag kurure iagttages fra
fyrcrnrådet. DoS - pa nnrkerne nellan fyret og skoven sad en flok Agerhøns og

pillede i et efterladt hjørne red stub.
I dqr lille skov var der igen rejser, et
par flokke Bogfinker og 30 Stillids 09
rninisanten kcrn der en flok på 30 Stae.

ltu videre til Gjerri-ld Klint, redens

det endnu var lyst. Det

kom

til at

gå

I Karlby saal
en flok Silkehaler i et frugttræ, på
jorden under gik 4 Dorpapper og ledte
efter-kerner. Småflokke af Gråsisken og
Bjergirisk foruden Gulspur'br q Grønirisk gjorde området levende. I hegnet
ved een af gårdene sås Gudesrmrtte og
Rødhals, nok et par arter gå dagens liste.
langsonnere end beregnet.

l.Iå videre - hov - ved Gjerrild Nederskov
kcrn der pludselig nogle store flokke
drosler i luften. Ja naturligvis, de
skal jo være her et sted - Sjaggerne, og

et festligit og støjende indslet i turen
giver det jo ned 2-3000 fugle fordelt
på 4-5 flokke.

Li1 klinten, ser det ud til
at blive en skuffelse, nen ned kikkert

Ve1 ankqrnen

der og Havlit. En enlig pukkelrygget

svønrefugl gllder lavt hen over vardet,
jo det nå \rære en lcrn, ja den nærner sig

og

at

btiver efterhånden klassificeret til

\rære rødstrubet. Det tusser efterhånden, et sidste kik over havet, nok en

flok'edderfugle. l,lens grejet pakkes ned
i bilen glider en rørk s\'gge forbi, det
var Spurvehøgen, der skulle på den siclste afsøgning af buskene inden også den
gik til ro. Det vif jeg også gøre, efter en grrå n€n absolut ikke kedelig
vinterdag. Fuglene er der uanset vejr
og årstid, det gælder blot cm at kcrme
ud til dern, det gør rnn jo ikke ved at
blive i Is€stolen og sige, at det er
et kedeligt vejr idag.
P. B. Petersen
Skovkanten

8500

I

Grenaa

for øjnene og scopet i skudstilling, an-

drer billedet sig hurtigt- Først et par

Skapibere i strandkanten. En flok sjæ1dne fugle - Gråspurve - pusler cnkring i
græsskråningen. Og nu dukker der nogle

pletter op ude på havet nellsn de srna
fuLger- Et par Fløjlsander kaster sig ned
ikke langt fra et par flokke af Sortær-

3 timers biltedseryice
,- serføflig...

MIMCTSA

STORETORV5.&NOÅRHUSC
TELEFON 06 12 M TI

OPRÅB

I:

Angående någerne

i Arhus ront.

Hvis du ha-r kendskab til rågekolonier i
Arhus Arnt hører jeg gerne fra dig- Erfaringen fra sidste års optælling viste,
at rederne skal tæIles inden løvspring,

da det er r:rmrfigt

disse, når

skoven

at lokalisere gg tæ1le
er grøn..

Århus: Risskov, Skjolilhøjkoltegiet, Søskov, Døde A veal Stavtrup, Skoven ved
Pinds lblle, Grcnrlyldce Alle ved 1tanbjerg, Tingskoven ved Tranbjerg, Hjorts-

højlund, IGnldcølle ved Greråve-i.
S;end l4ø11er Jensen

Telefon 86 98 65

03

Sidste år fik vi optalt 27 af 47 kerdte

lokaliteter (Sørarrnen nr 3/89\, så lnr
tid og lyst, når du alligevel ser 1å
fuglene i lanilskabet, kan vi sikkert få
talt de fleste. Hvis du ijdce har tid til
at optælle, vil jeg alligevel gerne høre fra dig, hvis du kender kolonier ud
over &her nævnte-

du

llar du tid og lyst til at tælle er det

bedst, at du kontakter mig først, så opgaverne kan fordeles. Ved optæIlingen
vil jeg gerne, ud over antal reder i kolonien, have kendskab til følgerde :

l. Redetræernes art. 2. Evt. koloniens
historie. 3. E\t. andre )mglefugle i kolonien.

Randers: Hastrup, Sletten,Væhh, Tebbestrup l(ær, Langå, Randers,Æ.ångå\rejen U
lsn. fra Randers, Jcrnfruløkken, Hotel Tre
Ege, Haslund l(ær, Itaslund Skov, Iångskov
ved l{adbjerg, Hadsten Banegård, S- for
Hadsten Teghmk.

Djursland: Skov nellsn Gjesing og Vivild,
fiellem Terlrestrup og Bendstrup, BendesSkov rellern Hevring og Lystrup, Ko-

Iindsund ??, Tlllstrup, Trrstrup Sø;
Helgerns, Tåstrup.

Hoed,

Illerup Ådal,
Illerup tldsø rellem Foerlev'og Alken,
Rødkol ved Stilling Sø, Bolskov veat Solbjetg %, Ftuering S., Stilling Skov,
Skanderborg: F\rglsang ved

Sorte Sø, GI. -Sølund, Æcelø.

Silkeborg: SlotshoLren ved Silkeborg
tatgsø Ø, rellqn Silkeborg Papirfabrik

q LaIlgsø, DyreLnven ved Silkeborg N.,
Hestehaven Ø. for Bal1e Kirkeby, Skov ved
Sejling, Flensted Krat ved låsby, V. for
rtrøver.

HET.GEIMS;

I ræ]dcen af særnume scm østjysk Biologisk Forerdng utrEriodisk piilicerer i
Gejrfuglen, er turen nu kcnnet til halrr
@n Helgenæs, der vil blivd udgiret i
efteråret 1990. On end det vil blivb
vdnskeligt at leve

c,p til Br&lave-rurF
ret af Sører lØjaEex, vil jeg betragt€
det scrn et nåI.
I godt 20 år fnr jeg foretaget- feltbio-

logiske undersøgelser trå Helgenæs, nen
Iartgt o\Enejerde har cbt drejet sig on
faunaen. Floraen er dog mildst

lige

interessant. Da cler-ligEer et nEget

I{ogle råge}<olonier i Århus Anrt - kender
du flere ?

ks

EHTERLYSIIIIG!

så

stort arbejde i at indsamle. bearbejde
og skriræ et særnlnmEr, håber jeg at
alle der ligEer inde ned viden cm plan-

ter, dagscrmerfugle, pa.dder, krybqfr,
fugl-e og pattdyr på ltelgenæs vil sende
det til nig. Personer, der eventrrelt
har kendskab til ældre litterabrr e1ler
folk, der råske ,ligger fude IrEd materia1e, bedes venligst også kurtakte n:ig.
I prircippet vil alt blive p:bliceret.
t€r nran eksenpelvis kortlægger fuglelivet i et afgErænset crtu.åde, vil nan
ofte konre i den situatisr at arber,
cler trå lardspfan måske er almfutdelige
i-kke er regfistreret. Her er Helgeres
ingen urxitagelse. Så send ird også de
så<aldte aln-indelige fuglearter.

Intet er så nedslåentle for en forfatter efter p:blicerilgen, at få stillet

sp/rgsnåIet; "Har du iJcke engang set
set den og den art?". Jeg håber at urd-

gå den situation.
-AlIe cplyminger bedes tilserdt nig

$arets og helst jJtden scnrBerferien,
nen senest 1. septenber 1990.
Jørgen Ter? Iatrrserr
Egdalwej 81 B
8220 Brabrarxi

Tlf.: 86 25 12 96

SØNDAGSORNITOLOGEN

Søndagsornitolog - eller hvad rnan nu kan
kalde sig - et svedende' næsedrl4pende
indivicl, scm netop i dette øjeblik stønnende snrider et par sydende føilcler op på
bordet. Jeg kikker på klokken og konstaterer, at nonnale nennesker faktisk
først på nurmende tidspunkt er ved at
vende sig i dåres senge' fiens jeg har

\Æet

oppe

i flere tiner.

er det der gør - sFgIger jeg lrtig
selv - at jeg tar fået den rablende ga-

Hvad

le ide, at studere den nwrgle af larnen-

sig til et lille hvil på øjet. - Pludselig bliver der trådt på
brerftsen, bilen hviner og rnan befinder
sig undrende oppe i forruden. tvtens jeg
sidder der og gnider sørznen ud af øinene, opdager jeg så til min skrd<, at
chaufføren rnangler. "r guder - er der
sket noget?" Jeg springer ud af bilen
og er i farten ved at falde over et otrF
stillet teleskop. Grundende overvejer
jeg, hvad i alverden det bestiller her
nidt pa A 13 kl. 4,30 crn rrDrgenen.

rnan snyder

de galninge, scrn hver llbrgen på det lrest
sindsyge ticlspunkt kvidrer, gokker,

Til rnin lettelse ser jeg ryggen af chaufføren q de andre, scrn engang sacl i bi1en. Jeg følger deres ophidsede blikke,
scrn skuer ud i det fjerne på årsagen
til den hastige crwæltning.

denskab, at kunne adskille en Gråspurv
fra en Havørn?

Ude

pludrer og larner uden for $Lit soveværelsesvindue. og hvorfor Lnr jeg i al
m:in naivitet sat nrig i hovedet, at kunne tilegne nig den noget tvivlscnne vi-

Jeg havde bestsrt mig

for, at nu var

tiden inde til at realisere sine drørre
crn

blot et

beskedent kendskab

til

de

fjerede skabninger, og hvad gør nran så?
Man nelder sig til et af de ellers udnskede fuglekurser - q først langscfirt
går det op for en, hvilken grufuld interesse nan er ved at tilegne sig.
Jeg havde en ide crn, at et fuglekuLsqs
var noget red at sidde i et opvaEret
klasserrselse, læse i en bog, se lYsbilleder og udstoppede fugle og høre
fuglestenner på båndoptageren. - Jeg

blev klogere...

Annoncen nævnte

ndnlig

i-kke noget crn vandreture på heden

regnvejr eller

ned fare

gruopræggende

i

køreture

for al liv cni<ring sig. .. le'

^^i

Første lektion foregik ganske rigtigtt i

et klasse\rærelse rnbd støvede, onredte
udstoptEde fugle, en båndoptager, scrn
ikke duede og en instruktør/owitolq,
son fløjtende imiterede alle fuglelyde,
fiens han kvidrende fortalte, at vi alle
skulle nøde søndag nnrgen kl. 4,00 ...
Vi kører sønmigt ud af hovedvejen, bilen
hqrper afsted, nxcrgenroen san}<er sig og

tå engen hrtger en fugl i en snor o{J
basker ned vingerne. Br Tårnfalk - erfarer jeg senere - og så står de bare

der og stirrer allesarnen i mindst ti
rLinutter, uden at røre sig. Heldigvis
(synes jeg, for det var ved at blive
slmkoldt) styrtdykker fuglen pludselig,
snap[Er en m:s og forsvinder for at
guffe den i sig i fred. Vi kører videre,

er for mit vedkcrnænde
spoleret. Jeg sidder ansputdt og venter
på næste udspil. Og ganske ri-gtig, få

nen rncrgenfreden

minutter senere sker der igen noget.

Vi er kørt ind på en bivej og dukker nu
op for enden af det store hedeareal Vind Hede. Her tolder pludselig en lang
ræld<e af biler j-nde i vejkanten, oq i
bilerne sldder folk ned næserne klqrt

flade apd ruderne. "Hvad sker der nu?"
Jeg kan overhovedet ikke se noget specielt ud over heden. "llvad laver alle
de folk dog her nidt cm natten?" Vi
holder ind i rdcken' og da jeg clenne
gang ikke vil kcnne for sent, er jeS
parat til at springe ud af bilen, da
jeg ret brutalt bliver skubbet tilbage
i sædet. AIle de andre rrælter over i
den ene side og sætter sig så til at
kikke i deres kikkerter INDE r BrLEN:
Forntrret - nen alligevel nysgerrig \ikker jeg også ud af vinduet. P1udse1ig
fatter jeg den ivrj-ge interesse.

Irrte på nnrken høres en nasse kaglen og
gokken, og to sorte høns ned itdrøde aftegninger over øjnene - j- en neget ophid-

set tilstand - drøner ruldt i store cirkIer crn en forskrecrt - eLler betaget - høne. Urfugletnnnerne hræser, skraber i
jorden, saenker vingerne, hopper så pludselig op i luften q fører sig i det hele taget tønrelig neget frern. Kokkerie
vardrer rundt i et besternt nønster, og
lønen sidder bare i mldten og fryder sig
over aI den oprerkscnrtred, rEns hrn vurderer og rælger hvilken kok hun vil

stikke af

ned.

Det \r'ar nok præcis denne oplevelse der

virkelig vagte ndn interesse for fuglene, jeg begyndte at wågne op den norgen,
og selv crn jeg ild<e lavile nogen kikkert
klarede mit kanerazocrn og rrrin tegneblok
de vænste problerer. Dagen bragite flere
oplevelser. Vi så bl.a. en fisketrejrekoloni, hvor de karpe store fugle totalt
havde belejret en staldcels lil1e forhenvæende skov. Og vi så gæs! Aldrig
i nit liv har jeq set så rnange g.æs, flere tusinde Kortn$bede Cæ. Vi sad i

klitterne ved Stadil SØ og gæssene bogstanzeligrt talt trarpede rundt cm fødderne af os. Selv den livsfarlige kørsel
rørrede jeS rrt.ig (næsten) til. De bratte
opbrernsninger, hvor chaufføren i løbet
af et sekund var ude af bilen oq havde
sat teleskopet op.

Vi så Regnspover, Viber og alverdens andre støjende fugle, scrn jeg først senere
har lær't navnene på, og det var først da
nanden i bilen galopperende sanseløst
afsted efter en någe, jeg blev enig red
nrig selv crn, at nu var det vist på tide,
at finde hjern.
Hvad jeq siden har oplevet

af sjove, in-

teressante og nwkvudige ting ned fuglene scrn nidtpunkt i de tidlige rrDrgentiner og sene aftentiner, er ihke srnating-"Nati:ren, dens oplevelser og specialiteter bør opl-eves af enhver", taiker
jeg, rcns jeg sætter kaffen over, hænger
de sr:re sokker $ plads - så alt er

klart til i norgen tidtig.
Christina Kjelsnark

REFERATER

BRABRAT{D

Denre

Sø 21. JÆiIUAR 1990

.F

fugletur var den første af

de
offentlige tr.lre, sc&r DOF afholder 6n
gang dn n6neden i 1990.
Des\rærre blev turen ij<ke crntalt i
Århus Stiftstidende, scrn de "næsten"

rjt-

-{øi4

,æ,

as

.&z

harde lovet os. Derilpd blev den filt
annørceret i 1d<alavisen Århus Vest.

15 persøer var n@t op, rnen af disse
\/ai 5 DOF'S turledere. lfåske rrar det
Srå 09 lidt triste vejr også årsag tiI
at "ikke flere" n@te cp.
Det rlilde rrejr gav en de1 fugle- iEtderne på sgen blev "jaqtet" af et par
kajakroere, der jog n:rdt red store
flokke af Trold- og Taffelrder og
Store skalleslugere. I og over sl<ovene
kurrede Riagårerne q fl:øj deres 5xrrhgsflugit ned virgeklap. Flere arter
sang, bJ-. ltusvit, 81å- og Spetrejse'
nens gråfldd<e af Krædcerfinker sås i
skovla:nden. Det blev også ti1 et par

Solsorte, Grlslrtrve, BogffuIker, Store

FlagslEtt€r, og Fisket€jre
både startede og sluttede

S1rr/ehøg

m.m. Turen

red, at

en

fløj lavt hen over deltager-

ne.

AIIan

Jann-iclrc

KOI\4MENDE TURE

Søravnetur til Vorsø søndag den 1ill6 Poladsen ved Musikhuset i Århus k]. 8.30.
Afsluttes i Århus ca. kl. 16.30.

Igen i 1990 vil vi besøge et af, danmarks
ældste videnskabelige reservater, nemlig
øen Vorsø j. Horsens Fjord,
Vorsø blev i 1928 reservat,

"et fristed
for Danmarks planter og dyr, også de såkaldt skadel-ige", som der står i reservatbestemmelserne, I dag huser Vorsø en
af landets største Skarvkol-onier. med
4400 reder i- 1983. Desuden huser øens

større FiskehejrekoJ-oni, samt
en Rågekoloni.. Hele øen henJ-igger i dag
som urskov og krat, og er derved tillige
et eldorado for småfug1e, hulrugere m. m.
Vorsø huser også en overordentlig interessant flora og insektfauna.
Vi oplever, under vejledning af reservaskove en

tets observatører, Skarvkol-onien "indefra", fra et observationsskjul midt i
den ældste de1 af Skarvkolonien, ligesom vi får en rundvisning på den øvrige
del af øen. På. Vorsø bliver der desuden
Iejlighed ti.1 at nyde den medbragte mad-

pakke,
det.

før vi

vender

tilbage tiL fåstLan-

Vi skal selv vade over til- Vorsø
(ca. 700 m). Vandstanden er normalt max.

BEllÆBK:

ca. 1 m,

derfor enten

waders el.
til brug under overfarten. Endvidere er et Dar badesko el]er
gummisko velegnede (er man ligeglad med
små ftadfisk og muslinger, kan man sagMedbring

badetøj +

håndkl-æde

tens vade barfodet over).

Transporten melfem Århus og Vorsø foregår i privatbiler. 0plys derfor ved til-meldingen, om du har plads i bi1en, el.
ønsker at køre med. Mulighed for opsam-

ling i

Odder.

tledbring: madpakke, drikkevarer, waders
el. badetøj + håndklæde, evt. kikkert og
fotoudstyr, samt turehs pr.is, ca. 40 kr,
delbetales undervejs (benzinpenge til
chaufførerne).

P.g. a, begrændset antal pladser tilrådes hurtig tilmelding ti1 lederne,
Peter Lange og Hanne Øvllsen på tlf.
869503.41, senest søndag den

3. juni.

Bustur til

Vgstjylglg søndag den 6. ma..j .
Bushul6uptuO"en ved Musikhuset i Arhus kI. 4.00 præcis. Mulighed for opsaml-inq
i Silkeborg. Afsluttes i Århus ca. kt. 18.

Første stop på turen er Vind Hede, hvor
vi håber at være ved solopgang, så vj. kan
opleve Urfuglens særprægede paningsspil.
Her vil- der også være mulighed for at se

Stor Regnspove.

Næste mål

er Tipperhalvø-

en. Undervejs gør vi holt i Skjernå-dBl-hvad dette kan byde på
(Pomeransfugl sldste årl). På Tipperhalvøen kan vi komme ind på reservatet fra

taet for at se,

k1. 10 tit kL. 12- Her kan vi fra stationens observationstårn og en natursti opleve et mylder af fugle i fjord, rørskov

og eng. Artsudvalget på Tipperne er stort
på denne årstid. Vi vil opleve en lang
række ande- og vadefugfe, samt 81å Kærhø9, Høihøg og måske Vandrefalk. Da vi
kommer lige midt i træktiden, viJ- der også raste mange småfugle i krattet omkring

Tipperhuset (Ringdrossel, Vendehal,s m.fl.
i 1989), sastt mange sangere. En oplevelse

er

også den mange Hugorme, som

altid finvifor-

des omkring Tipperstationen. Inden

IaderTipperne, vil- vi her spise vores

medbragte mad og slappe af.

Fra Tipperne kører vi over Hol-msland Kl-it
ti1 Hvide Sande, hVor vi, hvi-s tiden tiflader det, vil se på, hvad der gemmer sig
af måger og terner i fravnen. - TiL sldst
Kører vi et smut omkring engene og markerne ved Vest Stadil Fjord, hvor flere
tusinde Kortnæbbede

Gæs græsser, inden
deres videre færd mod nord. Her er der
desuden mulighed for rovfugle som Rørhøg,
81å Kærhøg og Dværgfalk.
Medbrin: Madpakke + drikkevarer, varmt
tøj og fodtøj, samt kikkert og evt. foto-

udstyr.

turen afvikl-es i bus er der begrændset
antal pladser. Til"meld dig derfor i god.
tid. Tilmelding sker ved at indbetale turens pris kr. 120,- på gironr.5510961
Da

vej 7I!, 822O
- senest tirsdag den 17. april.
Ledere: Peter Lange tlf. 86950341 og
Jens Bonde tlf. 86 488275.
D0F-Århus amt, Gjellerup

Brabrand,

.::-{

d;,:;sÅ
1r'#.44;:

v-

KALENDEREN

MARTS

Tirsdag den 27.
Onsdag den

28.

Kikl<erten scm arbejds\æktøj. Dqpnstration og frem*
visning red firnaet ZEISS. Sølyst kl. 19,30.
Søhøjlandets fugle. Foredrag ved Jens Kirkeby.
Ferskvandscentret, bygn. M 1, Silkeborg, kI. 19,00.

APRIL

ftlnclag den 01.

Tur ti-l

I\4ossø - Klostenrølle. Ry station kI. 9,05.
fra fuhus kI. 8,35 o9 Sj-Ikeborg kl. 8,48.
FUgIe og fuglelokaliteter i llorden. Foredrag ved
Jesper ALrlstrcrn og Jan Drach[narn. Sølyst kl. 19,30.
ftr til Kolindsud. Kulturhuset, Randers kf . 8,00
eller Kolind Station kl. 9,00. nivatbiler.

Tog

Tirsdag den 03.
Søndag den 08.

ffiag

deun

2).

bør'roag oen zy.

Tur til Brabrand Sø. Stavtrup Stationsbygining kI. 10,00.
Tur ti1 Rugårdfiørre Sø. Tirstrup Brugs kI. 8,00.

MA.f

Onsdag den 02.

F\rglelivet på Djursland. Foredrag ved Iars P.
Sarnandshjenret, Strandgade

Sønilag alen 06.
Søndag den 06.

Orsdag den 16.
Sørxlag den 20.

5, Grenå, kl.

Johansson.

19,00-

1\rr til ldossØ - KlostenrøIle. Ry Station kl. 9,05.
Bustur til Vestjylland. M-rsikhuset, Århus kl. 4,00.
Iedere: Peter Iånge (86 95 03 41) & Jens Bonde (86 48 82 75).
Tilmelding senest d,en I7/4-1990.
Tur til Vasen/tongslund. Kqmunens Oplagsplads ved Vasen
kl. 19,00. Randersgru[æen
Tur til Brabrand Sø. Stavtrup Stationsbygning kl. 10,00.
'lF\:glenes Dag": Gebyr kr. 20,00 pr.. deltager over 12 år.

Søndag den 20.

Ttlr til ltossø - KlosternøIle. Ry Station kl. 3,00.
"F\rglenes Dag": Gebyr kr. 20,00 pr. deltager over 12 år.

Onsdag den 30.

Tlrr til Vasen/Kongslund. Kcffimmens @lagsplads ved Vasen
kl. 19,00. Randersgruppen.

JUNI
Søndag

den

10.

Lørdag

den

16.

Sørdag

den

SØravnetur til VorsØ. P-pladsen ved }trsikhuset, Århus
kl. 8,30. I€dere Peter Iånge & Hanne Øvlisen (86 95 03 4f).

TiLrelding senest den 3/61990. Prirratbj-Ier.
Natravnetu-r til Midtjylland. I.lrsikhuset, Århus

kl, 16,00
eller Torvet, Silkeborg k1. 17,00. Ledere: Vagin Hohelund
og Allan Janniche (86 13 62 f6). Tilneldi-ng: senest den
15/6-L99O.

17.

Tur til

Brabrard Sø. Stavtrup Stationsby'gning kI. 10,00.

ADRESSER
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KoNTAKTprrisoueR:

BESTYRELSEN:

KONTAKTPERSONER:

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

John Hansen
Grøfthøjparken 5
8260 Viby

Fredningsudvalget:

Tlt.:86 28 43 86
Svend Møller Jensen (næstformand)
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 65 03

Medlemsregistreringen:
P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke

Lars

Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring

Tlf.:86 37 78

8950 Ørsted

Lokalitetsregistreringen:

Tlf.:86 48 82 75
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Flemming Lundberg (sekretær)
Skovlundgårdsvej 72
8260 Viby J.

Gjellerupvej 111
8220 Brabrand

Tlf.:86 28 65 57

HaYfuglegruppon:
Jens S. Pedersen
Vester A116 4, Thorsager
8410 Rønde
Tlf.: 86 37 95 83

Thomas Kjær Christensen
Kollegium 3, vær. 133
Univer:sitetsparken

8000 Arhus C

Tlf.:86 13 17 86

Rapportgruppen:

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

Jeksenvei 108
8464 Galten
Tlf.: 86 95 03 41

Peter Lange
Jeksenvei 108
8464 Galt'en

Claus Elkjær
Mågevej 7
8870 Langå

Tlf.: 86 95 03 41

Tlf.:86 46 78 03

Peter Lange

Randersgruppen:

Jacob Salvig

I rrrrur.re.

^e.v.

st t e.r

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

Jacob Salvig
(Se bestyrelsen)

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

Svend Møller Jensen
(Se bestyrelsen)

Rovluglegruppen:

Altkler, indlæg, tegningor og fotos

Fugleregistreringsgruppen:
Thomas Kjær Christensen
(Se bestyrelsen)
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: 'l .

Sortspættogruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26

8600 Silkeborg
Tlf.: 86 81 25 73
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Århusfi.lord: Voldbjergvej 2, 8240 Risskov. Tlf. 06 U Z9 00
Arhus[\{.idt: Skolegade 23, Postbox 404, 8100 Århus C. TIf. 06 Z6 0r 00
Arhus/Syd: Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J. Tlf. 06 14 88 O0
Arhus/Vest: Østergade 3, 8370 Hadsten. Tlf. 9f S0 00
Randers: Middelgade 6, 8900 Randers. Tlf. 06 4t 93 66
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