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DANSK ORNITOIOGISK FORENING

Er en Landsforening for fugleinteresse-
rede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Danmark. Foreninqen er stiftet
i 1906.

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

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

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

Ordinært medlemsskab kr. 220,00
Juniomedlem (under 18 år) kr. 130,25
pensionistmedl. (over 67 år) kr. L30,00
Ekstraordinært medlem *) kr. 80.00

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

som medlem modtager man gratis "Dansk
ornltologisk Foreninqs Tidsskrift" (2-4
Iæfter pr. år) og bladet "Fugle" (5 hæf-
ter pr. år) hvori meddelelser om møder
og ekskursioner bringes.

Dansk Ornitotogisk Forening
"Fuglenes hus"
vesterbrogade 140
1620 Købenttam v
Tlf. 01 3l ar 06
ciro 7 OO 08 39

LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT

står for alle lokale arrangementer.
Al1e DoF-neCtlemer kan frit deLtage i
afdelingens møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen adresse er:

Dansk Ornitologisk Forening
Lokal,afdelingen for Århus Amt
Naturcenter Sølyst
Gjellerupvej llI
8220 Brabrand
ciro 5 51 09 6I

Lokalafdelingens bestyrelse :

Al1an Jannicire (formand)
Svend l4øller Jensen (næstfornand)
Jens Bonde (kasserer)
FIeming Lundberg (sekre!ær)
Thomas Kjær ctrristensen
Jonn Andersen
Henning Ettrup
Jacob Salvig
Vagn Holmelund

SøRA\N{EN

er lokalafdelingens blad. Det udsendes
4 gange årJ.igt i Arhus Amt til alle med-
lemer. Medlemer udenfor amtet kan teg-
ne abonnement på bladet. Det kosler kun
40 kr. pr, år.

Redaktion
Otto Trap Hansen (ansvh. red.)
Jens Bonde
Svend Møller Jensen
Christian Jordansen
Christina Kjelsmark

rssN 0900-1832

Annoncer:
nETGIa., kr. 350-/nr. eller 12oo-lår
HaIv side: kr. 2OO-,/nr. eller 6OO-/år

SØravnens kalender for 1990:

IfuTInl T Deadline

l. aug.
l. nov.

Udkcnner

1990-3
r990-4

sept.



LEDER-LEDER-LEDER-LEDER_LEDER-LEDER-LEDER-LEDER-LI

Velkcnnen tj-l Søravnen nr. 2/1990. Scm
sædvanlig når vi ud til a1le nedlerner
af DOF i Arhrus Anrt + vore trofaste abon-
nenter i and-re afitter. I kender Søravnen
og ved hvad den står for.

Dette nufiner er jmidlertid noget suligt
- rent oplag$ræssigt - idet det her i
foråret vi1 blive brugt scm et "PR-nun-
ner" for DOF-Århus Anrt. Således vil aI-
le deltagere i arrangorenter i forbin-
delse ned zuGLENES DAG rTDdtaqe et eksem-
p1ar.

Vi siger derfor også velkcnnen til rnan-
ge nye 1æsere, scrn kan begtTnde her. Vi
håber fra redaktionens side, at fort-
sættelsen vil læe et nedlsrskab af
Dansk Ornitologisk Forening.

Den nilde vinter Lrar gi-vet mange fugle
et tiltrtrrgt pusterwn, Viben er for-
lasrgst anl<ctfiret, solen skinner (i skri-
vende stund) - kort sagt det er forår!

Det er nu i skal ud og opleve noget -
god fornøjelsel

Otto Trap Hansen

INDHOLD_ INDHOLD- INDHOLD- INDHOLD_ INDHOLD- INDHOLD- IT

INDHOLD:

L,eder og indhold : side 3
Nattergalen i Århus Amt : side 4
Mørke t(ær : side 10
Fiskeørnen i firserne : side L4
Fornæs : side l-9
Sortspættens vintersøvn : side 25
Nørreris Skov : side 28
Viben : side 3f
FlgletæIlinger ved Norsminde : side 33
Fra Feften : side 34
Breve tif Søravnen : side 35
Grågåsen i Østjyffand : side 36
Moesgård : side 38
F\rdlanpq T)åd : side 42
cættefug] : side 46
Referater : side 47
Kommende ture : side 49
Kalender : side 50

TEGNERE:

Claus Bering 6, 32, 47
Jens Overgaard Christenser: 5Øv, 11, 13
Morten Kvist 5ne
Andr6 Mahon forsiden
Hans Pinstrup 23, 24

Fcrlo:

Lars Borup 9, 14, 18, 25, 29, 30, 33,
35,37,38, 41, 44,45,46 49
Jens skovgaard Pedersen 19
Erik Thomsen 42, 43
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NATTERGALEN I ARHUS AMT 198I-1989

Derr, der een gang har oplevet en stille
xEjaften ned syngende Nattergal"e, gle[IF
nFr det aldrig. H\rert år, når den tid
kcmrer, dragtes uen af den helt specielle
stena:ilg, der er en stille aften ned
fugtigt grr:æs, frj-skqrØnne træer oq n]re
bldnst€r samt - ikke mirtdst - Natterga-
Iens kraftigt lydende, eksotiske sang.
Denne li1le artikel slcal handle crn, hvor
og hvornår rnan kan'opleve Nattergalen
her i vort eget lille hjØrne af verdsr.
Scm baggrund er anvendt de cbservationer
(ialt 655) fra årene 1981-1989, scm er
j-ndserdt til DOF-Århus Amts lct<alrapport-
gnrppe.
Artil<l-en er i-kke nogen endelig gennellF
gang af dette ldcalrapportmteriale. Den
skal f@rst og frennest give i-nspiratiot
og o\ierbljj< til nye (og qamle) redl-enners
Nattergaleture.
Foruden lcil<alrapportrnaterialet er an€ndt
diverse litteratur (se U-tteraturlisten) .

NATTERGATÆhI PÅ \ÆRDENSPLAN
Først vi1 jeg kort resunEre lægleudbre-
delserne af Nattergalen (Luscinia lusci-
nia) o9 af en nænt besl-ægtet art, Sydlig
Nattergal (Luscilia negarhlmchos), for de
er gansl<e s1ændende. Se rrenligst Fig. 1.
Det ses af Fig. 1, at Darunark udgør vest-
gaænsen for Nattergalens udbredelsescnrrå-
de, og at Nattergaler faktisl< endnu ikke
yngler almirdeligt i det nidterste Vest-
jyfknd (Jvf. "arglene i Darumrk", 1989).
Den spredes dog rcd nord og vest, det har
den gjort i range år: Onkring 1925 Le
Århus-Silkeborgunrådet f.el<s. på nord-
grrrensen for arten i Dannark ("Fuglene i
Darunark", 1989).
Hvis det ellers er tilladt at reldarFre
her i bladet, vi1 jeg benytte lejligheden
ti1 at sIå liclt på trcnne for l-andets 1o-
ka1ratr4nrter, der kan bidrage ti1 regi-
strerjngen af f.e]<s. Nattergalens q)red-
ning.
Den danske bestand af Nattergal er af
I\rgleregistrerhgsgnrppen cpqjrot ti1
115.000 lr€fleparr scrn basis er anvendt
1983-cptælUnger ("F\:91e" 1985:21. Det er
flere, end nnnge - incl. undertegnede -
ttrRiddelbart vj-Ile tro. fsær j- de dstliqe
egne af Darunark nå den betegnes scrn nEget
a1mbdelig.

Fig. 1.. Yngleudbredelsen af Nattergal og
Sydlig Nattergal.
Se teksten for nærnere forklaring.

Sydltig Nattergal, der scrn næwlt er en an-
den art og i-kke blot en race, ndnder tern-
nelig neget crn Nattergalen red hensyn til
sffig og udseende ("Bi-rds og the !{estern
Pal-earctic", '1988). De to arters sang kan
dog 1et skelnes fra hjranden. Også m.h.t.
habitatvalg ligner de to arter hjnanden.
Sydlig Nattergal er dog knap så kræsen
scm Nattergalen, den kan klare fiere tørre
og højt beliggende crnråder ("Birds of tlre
Western Palearctic", 1988) -

Af Fig. 1 frengår, at de to arter geogra-
fisk set kun orærlapper 1idt. Også i vin-
terkuarteret (@ge overvintre i Afrika)
er der rilge o\rer1ap.
fnteressant er det, at Sydtig Nattergal
faktisk yngler ryegret tæt på den dånsk-
tyske g:ænse. I Dannnrk tlæffes dan kun
scm en sjælden trækgæst, der har dog et
par gange iræret nistadke on yngel.
Af DOF's sj']denhedsudr,algs rapport for
1988 frenqår det, at der for årene til og
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rred 1988 er godkendt 39 fund af Slzdlig
Nattergral fra Darunark. &r del af disse er
gjort af ringnerkere.
Ved at gennedlæse DYbbro (1978) santt
sjældenhedsudvalgets'rapporter for årene
1965-1988 (publiceret i DoFI 1969-1989)
fandt jeg 3 fund af $rd1ig Nattergal fra
Århus Art, nernlig; 4.-22. Trxri'|'969 1

slmgerde Brabrand Ø, 23. maj 1973 1

ringrrærket på Hjelm q 9. naj 1976 1

rjlgrrærket på itjelm.

H\NCRNÅR KCX\,MM, NASTMGALEN TIL A}iIIgI?
I marts forlades overviltringscrnråderne i
Afrilca.
De første, der når frem ti1 amtet, er
gamle hanner, 09 de 9år fonrodentlig i-
gang red at slmge hurtigt efter arikcmst-

Tabel 1 viser; hrrcrnår de første Natter-
gale er hØrt i araet i årene 1981-1989.
Det ses, at det svilger fra år til år,
hvornår de første fugle hØres. Tager ran
gennemsnitsdatoen for årets første obser-
rration bliver denne den 6. maj.

iIVSRNÅR SI4{GM NATTMGALEN ? - LII){T C[4 AT
OP]U[I,E YI{GLBES:TANDB{E
Det kan !ære s\ært at rnrrdere, hvormange

lmglepar , der findes på en given fokali-
tet. Årsagen til dette er bl.a., at det
i-]dce er alle sla"rgende hanner, der er yng-
Iende: harnrer der er på forlffIqet træk
eller nås]<e gerurertræk, kan s1mge. Der
findes ti11i-ge en de1 u;:arrede hanner,
der ikke er stærke nol< til at opretholde
et territr:rium, og som derfor sidder i
udkanten af området eller fortrælcker
til et andet sted.
Fra mange af de biotoper, der i forvejen
rumrEr en god yrqlebestand, er der i ho-
vedtræ]<tiden (sidste 14 dage af maj) af
oq ti1 reldt on så nange syngende fugle'
at de i-ld<e alle kan lere ynglende.
Vi har også en del observationer fra
denne periode, hvor der har \Æret en q/n-
gende fugl på en lcicalitet i få dage,
nen hvor ildsenderen gør ogærkscm If, at
fuglen jJd<e siden er berærket på stedet.

1. obs. 2. obs. 3. obs.År

1 981
1982
1 983
1 984
1985
1 986
198'7
1 988
1 989

6 (4/41 7 (1/1)
5 11/11 10 (1/11
6 (1/11 8 (1/11

12 (1/11 13 12/31
e (1/1t 10 (4/81
4 (1/31 s (2/21

10 12/21 15 (1/21
2 (4/5\ 3 l2/3
3 (1/11 4 (3/31

I 14/161
11 (1/11
g (2/31

14 (4/41
11 18/19\
6 12/31

16 (3/41
6 (5/141
5 (/21

Tabel 1. De tidligste Nattergale-obserua-
ticrrer fra Århus Ænb i årene 1981-1989.
For hvert år er angivet de 3 første ob-
servationsdatoer, nåneden er i alle til-
fælde naj.
I parentes er arqivet (antal lokaliteter
r€d Nattergaleobservatloner den trågælden-
de dato/ samlet antal Nattergale på dis-
se lokaliteter denne dato).

Materialets rrest e]<strelre eksenpel på'
hvornanrge rastende hanner, der kan synge
på en biotop, er fra den 25. maj 1985,
hrrcr der fra l"lØrke I{ær neldes cxn 73 syn-
gende individer. Ynglebestanden ligger
her nonnaft på 15-25 par!
Hvordan optæIler nnn så et cnrådes yngle-
bestand? Ud fra det foregående lyder det
jo som en grumlE fæl opgave. Jeg har l,æst
l-idt i- "Birds of Western Palearctic" cm
Nattergalens ynglebiologi samt rådført
m-ig ned Allan Janniche fra lokafitetsre-
gisteret, og her bri.rrges nu ned eneret
for "Sdrarznen", en kort gennengang af err
neE.



De ganrle hanner kcnner scrn næwtt først.
Derefter kcnner de yngre hanner o{t hlm-
nerne, hr:nnerne 8-10 dage efter hannerre.
Ci-rka 4 dage efter, at hun cq han har be-
stemt sig for hirranden, starter hunrrert

IrEd at \gge reden. Hun gør det alene'
nåslce forcli det bedst kan betale sig, at
hannen bruger tiden og kræfterne på sun-
gen og territorieforsvar€t. Hunnen bruger
4 daSe på redebygnirqen.
Vi skal nu hanæ lagrt nogle æ9. l'bd en hy-
potetisl< ankcrnstticl på den 5. maj (gen-
nenrsnit fra Tabel 1) er vi heme cmkrirq
den 24. naj.
ÆgEene ruges i 14 dage af hunnen' hun
fodres j-kke af hanren inens. Stjæles æg-

gene, lægger hunnen qn. l,bd ægf.ægning den
24. naj må kld<ningen finde stecl clen 7.
juni.
I en finsk urdersØelse fra '1977 sang ]m-
glende hanner nest før ægJægnirgen" nrind-
re unier nrgning,en og nEget tidt eller
slet ild<e efter kldmingen.
Ynglende halner startede ned at s)mge ca.
1 uge før iJdce-lzrglende hanner, rren stop-
pede rIEd at slnge ca. 12 dage f@r i-kke -
lzrglende hanner.
Vil rmn cp(tøre bestården "orclentligrt" i
et orråde sed flere yng1etrnr, skal- nran
denrd nere end een gang. Bedst vil det
rære red 5-6 besøg i perioden 25. rmj til
15. juni, mindre kan måske gøre det.
Selv hsne otkrilg 5.-10. juni kan nan
opleve tilfFldige i-kk*ynglende hanner
slzrge. På den anden side skal rnan jo også
afsted, hden ungefodringen lukker rebbet
på hanrrerne. Jeg har tiJ.ladt rnig at anta-
ger at de gode finners resuttater også
glder hernede, hvilket nok i-kke er helt
givet. Det nå nok anlcefales, at koncen-
trere sjle besøg drkrfuig 5. juni, hrrcr
det st@rste træk er overstået, og hvor
alle parrene er igang ned 1mg1en, ren
hvor ægEene erdnu i-kke er klæld<ede.
Aftert-, nat- og l[Drg€ntirErrE er at fore-
træ*ke. Hver gang tegres fuglenes place-
ring ird på et kort.
Tidligt/sent ankonsttidspurkt oq fore-
kffrsten af vanebØlger kan nåslce forslcuF
be datoelTle lialt.
Erlige hanner, der slmger på sanne sted i
længo:e tid, er nok svære at gardere sig
intcd.
Hvls trogen skulle riære kcrmet i tvivl, er
Iokalrapportgnrypen selvfplgelig glade
for alle cplysnjngrer, også dem, hvor nnn
har jJd<e har q>talt et helt qrråde el1er
kun været der en ertkelt gang.

Af litteraturen frengår det, at Natter-
galen holder op rred at slrnge ctrkrirrj sct;
Hans, Iten at enkelte syrger endflu i står-
ten af juti. Det stemrer firt overens iiblt
rrcre tal: der er fra perioden 1981-1989
lkke bdrapporteret slmgende fugle efter
6. juli. ornitologernes aktivitet og tud-
serderlyst er dog nindre på denne tid af
fuet.
LitterabJren nipvner en opblussen af san-
gen senere på scnneren (juvinile fugle?) 'en sådan har vi i-kke kwrret konstatere.
Nattergalerte træld<er vd< igen en senscnF
rernat. I@le allerede først i augRrst,
andre først sidst i septenrber. T perioden
fra Sct. Hans ti1 afrejsen fører den en
neqet skjult tihærelse (1981-1989 ialt
4 observatiorer efter 6. juli) -

-fu-her /z*z
æSKRIEIEN PÅ EN TYPTSK NATTBGAI,EOKA-
LITET .

For nye nedJ-anner, scrn nåske iJ<ke kender
Nattergalen, er her sr kort beskrirælse
af dens foretrukne biotcpstlpe.
Nattergalen foretrækker fugtige orråder.
Pilekrat o&rirg søer, nDser og ganle
tdrvegra\re udgØr de hjerdtige cngirrelser
for mrge Nattergale-par. Det saIIIre gør
de fugtige ådales pilekrat, ellesurpe
oq askesdfipe. lkke for tætte Iø\F og
b]-ardskove langs åer kan også bnrges.
l,tirtdre hyppigt lmgler den i skovlysnirqer
ned pletvis kraftig opvækst. Og endnu
mi-ndre h:æigt oSså i frugtplantager og
parker santt på kirkegårite.
Fblles for alle biotoper er, at Natter-
galen h:æver en vis nrmgde undervegeta-
tion af f.eks. nælder etler hindbæ!.. I
denne aribririges reden på jorden blanilt
d@e grene, rødder eller i et tltkt blad-
Iag. FØden søges jnteressant ncik oSså på
jorden.

II\DR TJDBREDT ER. IiIATIERGALEN I ÅBHUS AT!I?
F.i.g. 2 viser de lct(aliteter, fra hvilke
vi har oplysninger for €t eller flere år
i perioden 1981-'1989. For hver lokalitet
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Fig. 2. Nattergalelcilcaliteter i Århus Amt 1981-1989.
På kortet er vist samtlige lokaliteter, fra hvilke vi har tat fra mindst 6t år.

lF 1 syngende

* 2-5 syngende

lF 6-15 slmsende

fi te- svnqende

Se teksten for nærnere forklarilq.



angi\ær prjkstørrelsen det maksimale an-
tål qmgende hanner, der er hØrt på tdca-
liteten på een gang.
Er del af fuglene er red garenti i-kke-
ynglende. Man kunne ønske sig en @eling
ne11em ynglelokaliteter og ikke-y-rg1e1o-
kaliteter, ren det er unmlicrt at sidde
bag skrivebordet og afgØre, hvad der er
ynglefugle og hwad der i_kke er wqlefus-
le. Af konsekvensessige årsagei er alie
Iokaliteter derfor behandlet q:rs.
El]<elte lokaliteter ligger nreget tæt på
hhanden. Her har jeg i få af tilfældene
nøjedes fied een stjerne, bI.a. oqså fordi
der kan rære tvivl cm, hvor præclst ild-
senderen har angivet tokalitetsnawret.
Vi har oplysnjrger fra ialt cnl<rjnq 120
lokaliteter. Tager nan for hver lo[alitet
det største antal syngende hanner el1er
par og J,ægger tallene sarnen, får rnan ca.
500.
f denne ffgang bliver det i_kke til en
vurdering af, Gn der er tale om svilcrnin-
ger fra år til år, F.e]<s. kr:nne rnan nåske
forestille sig, at Nattergalen havde
spredt sig ti1 nye lokaliteter i ]Øbet af
perioden. Dårli-ge vilkår i or,,ervirrtrjngs-
onrråderne kurrre også betyde ar red færre
Nattergale.
Kigger nan på koftet, ses det, at der er
obseriationer fra hel-e antet.
Flest observationer har vi fraonråderne
tæt på Århus, hvor der dels er u&rærkede

levesteder, dels en stor feltaktivitet.
De store hvide pletter 1å kortet skal
hovedsagelig forkfares ned nanglende
fel-taktivitet. Forhåbentlig bringer kor-
tet pionerånden op i læserne, så vi får
oplysninger fra nye ]okaliteter i de kon-
nende år.
Kigger nan på ceodatlsk.Instituts kort i'l:100.000 får nnn dog det i_ndtr1&, at der
generelt er færre vandlØb, nDse- og sø-
crnråder i den nordlige de1 af antet end i
den sydlige og det midtjyske. Man kunne
nåsl<e forestille sig, der var pletter ned
langt nellem de file leræsteder i disse
crnråder?
Irbd hensyn. tildet midtjyslce girrer en sanF
fienligning ned 'De danske lmglafugJ.es ud-
bredelse". (1976) dog det indtrlzk, at ar-
ten er blevet langt lrere atnindeliq i sø-
h/jlandet og ongivne onråder siden Atlas-
undersøgelsen i 1971-197 4 -

SI!øRRE I,OKALIIETM T ÅR}IUS AMI
f Århus Aft fi-rrdes der flere steder necl
en fin bestand af Natterqale.

Tabel 2 viser d6 lokaliteterl fra hvilke
der er oplysninger om 5 eller flere yng-
lepar e1ler crn 5 e1ler f,lere lndivider
qmgende på een gang.
Iokaliteterne er [Fdtaget, selv om dbr
evt. kun er sådanne opiysnilger fra et
ern<elt år.

Brabrardstien nEIIem ^^
søen oq C. Blochsgadezd' Inal

Dagstrup libse 16. rnaj

F\mderholm/ørnsø
ved Silkeborg zb' IIEII

F\rssing SøÆessel-
bjerg Sl<ov

Gudenå ne1lem Svo-
strup og Silkeborg
Hattemaqer Skov/
Kvottrui trrse lJ' 'JIInl

Astrup libse ved
Ny Solbjerg
Bjerregrav l4ose

Brabarnd Sø

Hungstrup Skov ogr

Itær n.f . Rarders

Kasted }bse

Lil-feåen ved Haar-
vadsbro

Pannerup l6se \æd
TYige

Ramten-Dystmp Sø

S@by Vad ved Harnel

Tåstrup SØ v.f.
Århus

Vallum SØ ved \zon-
Sård

1982 7 sy.

4. juni 1982 60 qg.

1. juni 1989 7 s1-

1982 7 sy.

1989 15 sy.

1988 6 sy.

1986 7 par

1986 23 par

198? 5 sy.

31. naj 1987 5 sy.

22. all.;-J 1987 30 sy.

26. nnj 1986 6 sy.

19. naj 1988 5 sy.

1986 5 par

1988 5 sy.

1) mi 1QR 1 ? crr
' -f .

I*1-T-T11T sør- rs. nraj lege 6 sy.cen og Hr-nnemp

ivørke F(ær 25. nø) 1985 73 sy.

1981 5 par

llSlflonssruna i t. juni 1e8e 14 sv.Kanoers

Åkær Å ved Ørting 26. maj 1989 20 sy.

Tabel 2. Lokaliteter ned mirdst 5 syn-
gende eller ynglende Nattergale.
Den største observation af syngende fugr-
Ie eller antal par nievnes, alt efter
hvad indsenderen har angivet.
Se teksten for nærnere forklarirlq.



E del af cplysningerne i vort rateriale
er kcnnet fra ornltologer, scrn rrålrettet
hår talt et omåde cp for at skøffre an-
taUet af yrqlepar. Scrn en slags tak for
i-rdsatsen vi1 jeS nu kort gemangå nogle
af de vigtigste crmåder, fra hvilke vi
har sådanne optysnirqer (hvor indserderen
altså selv har skønnet antal par). Se og-
så Tabel 2.
For hrier lokalitet har jeg fonrden lmgle-
taLlerE argivet det mkslnale antal qm-
gende firgle, der er hørt på lokaliteten.

BImRTRAV I'OSE ved Randers: Antets tc'p-
lckalitet. Bl.a. en reldirrg fra 1989:
"lbsen total-t givetvis mttdst 40 par".
Det er nit fdtrltk, at ornitologerE
sjældent når at talle hele qnrådet op,
fordi Clet er ret stort. Jeg vi] gatte på,
at bestån&n tlpisk ligger neLlsn 35 oq 50
par. Største antal slrqencle fugle på een
gang: 4. juni 1982 50 slmgerde.

I'øRKE IGR. rellem Rosedholm o9 {y'rke:
19862 25 pa.r, 1988: ca. 15 pa.r, 1989:
19 par. Sørste antal Engenile på een
gang: 25. nuj 1985 73 syngerde. lf*-
største ta1 herfra er 25 pr i 1986.

I(ASTID IOSE nord for Århus: 1986: 15-23
par, 1988: 14-17 par.

QJDEI{A nellem Srostrup og Silkebom:
1986: 23-25 par (heraf 9 par ved $nirrge
søl.

DAGSIRUP Ii{CSE nær ltØrke: 1985: 10 par.
Største antal- slzngende på een gang er
16. maj 1989: 15 q,rgende.

q]DENÅPARKENAASENÅCIreST,TIID ved Rarders :
1985: 5-8 par, 1986: 5-6 par, 1987: 4-5
pa.r, 1989: 5-7 par. St-Ørste antal slmgen-
de på een gang: 7. juni 1989: 14 syngen-
de.

BRABRAND SØ ved Århus: S@n nrndt 1985:
5 par, 1986: 7 par. Sørste antl syngende
på een gang: 1. juni 1989 7 qmgende.
Brabrandstien rellem Brabrand Sø og CarI
Blochsgade: iryen tåf irdsendt, ren be-
starden ligger her nok tl4pisk på cnkr:ng
3-5 par. Største antal qmgenile på een
garrJ: 28. naj 1982: 7 slmgende.

Tilbage er kun at ønske en virkelig god
Nattergaletilr. Sætter du tal på dile q
levelser, så lacl gerne disse tilflyde

lokalrapportgnrppen, hvis kontaktådresse
er: Iokalrapportgrrrypen' DoF i Århus ånrt,
s@lyst, Gje[erupvej 111 , 8220 Brabrand.

Jens otto Sændsen
UniversitetslExken,
KoII. 8, vær. 339
8000 Århus C
TIf.: 86 19 87 71
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O<ford University Press.
libltofte, H. 09 J. Fjeldså 1989: F\rglene
i Danmark. 2 bind. Gylderdal.
Dlzbbno, T '19762 De danske ynglefugles ud-
bredelse. DF.
[dcbro, T 1978: Orrersigt o\rer Dannarks
fugle. DOF.
Dansk Ornitologisk Forenlnqs Tidsskirft
1 969-1989.
n-rqle 1985:2.



IVIØRKE KÆR

INDLEDhII}G
l,tørke Kær er sarrrEn ned Bjerregrav llrse
Århus Anrts absolut bedste npselokaliteter
i ornitologisk henseende.
Ialt er der registreret 129 fuglearter i
llørke Kær, hvoraf 52-55 arter har lmglet
i 1980rerne. I mange danske noser er det
samlede registrerede artsantal- væsentfigt
h@jere - i Kasted l,bse f.eks- 141 arter -
ren det fortæller i reglen rrEfe dn ilen or-
nitologiske aktivitet end crn cnrådets fr:g-
lenessige kvalitet. I\ørke l(ærs relativt
isolerede beliggentrcd fjernt fra st/rre
byer har nEdført, at flIcsen kun besøges af
.få ornitologer.

ADGATGSTORTIOI,D

Iørke Kæx ligger ca. 15 km NNV for Århus
I{ellen byerr€ lrørke, Gl. lØrke og herre-

gården Roserihol,m {se Fig. l).
lbsens centrale dele kan nås til fods fra
vejen AB, der skærer t\Ærs gennem onråclet.
I selve rrDsen er der i henhold til natur-
frednirgsloven fri adgang til aIle uhegne-
de og udyrkede area-Ler. I pralcsls betl'der
det, at nan Via snåstier har mrl-iqhed for
at overskue alle nosens 5 større ørueg.a-
ve, - f 1ølet af 1mg1esæsonen kan vegeta-
tionen besværliggøre færdslen ad de helt
snå stier; det nå derfor tilrådes, at rnan
på det tidspurikt holder sig til de lidt
større veje. - I 1989 blev a1le stier fri-
holdt ved hjæ1p af en ofifattende sprøjt-
ni.ng. ftrtler naturelsker nå naturligvis
på det kraftigste tage afstand fra denne
form for "stipleje", scrn dog næppe heller
er for:etaget af hansyn til ornitologerne!
Hvor Landevejen fra Hornslet nod Alrning

Fig. 1, Iiort over IØrJ<e I(ær.



s]<ærer S]<ørring Å (narkeret ned C på F'ig.
1) fj-r&s en lille holdeplads i rcjens
rordvestlige side. herfra er der nuligted
for at gå ned til kanten af npsens største
ørveqrav ned en fin udsigt bl.a. til en
af de stØrste lhtternågekolcrnier. Af hensyn
til lyset er iaqttagelsesbetingelserne
bedst sidst på dagen. Teleskop kan aribefa-

Y}{GLffiTJGIE
Det bedste tidspunkt at bsøge }ørke I(ær
er 1 naj o9 juni, hvor fuglenes yngleak-
tivitet er på det h@jeste.og sangintersi-
teten stor.
Tåbe1 1 viser resultater fra ynglefugle-
optæl1i-nger i 1982, 86, 88 og 89. Foruden
de i s]<enraet anførte 52 arter har Fiske-
hejre ynglet i 1987 ned 1 par, Mrhøg an-
tagelig ned 1 par i 1981 og Drosselrør-
sarrger er hørt slmgende en]<elte år bl.a.
L 1989, uden at der dog er konstateret
yngel.

Scrn det ses af Tabel 1 er alle de i Dan-
nark ynglende tappedykkerarter registre-
ret i nr:sen. Sorthalset Iappedyldcer er
en såkaldt 'nødliste-årtn neA beteorre:.sen
"sårbar". De få ynglencte par af a"ture art
fincles iØvrigt ligeledes i alirekte ti1-
knytnlng tj-l ncsens lhttenågekolonier.
Blanlt spurvefuglene optreder også en
"RødU-steart" ned betegnelsen "sårbar"
nen[ig PungfiEjse. Arten har rred sjld<erhed
ynglet i 1983, 84,85, 86, 87 o9 88. f
1984 fandtes hele 4 reder, nen nEget ty-
der dog trå, at kun 1 par har fået unger
5å vilgerne hvert af de nævnte år.
Foruden de egentlige ynglefugle kan der
i yngleyiden bl.a. ses arter scrn $<arv,
Pi-beand, Hvhand (årligt overscxnrerde),
Bjergand, Fisl<eØrn, l,[rdderklire, Sortter-
ne og Isfugl.

trIERÅR-VINIm'-FORÅR
Udenfor yngletiden kan npsen forelconre
ret tom, nen så længe nosehrllerne ildce

. ,@

er isdækkede, er der dog i reglen altid
Iidt for den fugleinteresserede. Det dre-
jer sig bI.a. crn følgende regelnEessigt
forel<cxnnende arter ned naksinunsantal i
parentes: Skarv(10; dq 9/12 1989 150) '-Sangswane (17), Grågås (13), Gråard (600) 

'Krikand (80), Taffelancl (70) 
' Tlroldanai

(200), Hvjrnnd (27), Stor Skallesluger
(150) oS BlishØne (425).
Af spr:rvefugle forekcnurer især Bogffuike
ogr Krækerfirike regelressigt og i psle an-
ta1, f.elcs. blev der i december 1981 set
275 @firiker.
Forudsr de faste gæster er der nabrrlig-
vis altid mrlighed for grå og store over-
raskelser. Blandt disse kan na/nes arter

b@,:,-,/

I\bst befiærkelses\ærdigt er den nEget sto-
re bestand af Taffeland og rroldand. Det
nå fonndes, at af anrtets sadede bestand
yngler op rcd 1/5 af Taffelænderne q 1/4
af Trol-dænderne i tvgrke IGr. Der er irtgen
tvivl crn, at de 2 andearter nyder giodt af
Itættonågernes agressive (oq stØjende! )

adfærd. Næsten alle kuld af Taffeland og
Trotdand ses i urniddel-bar tilknytring tiI
Ibtternågekolonlerne. HovedlErten af lbt-
temågeirre lmgler i 4 kolonier, 2 i den
største af tørvegravere nnd N og 1 i hver
af de 2 søer på hver side af stien 50 m

sydvest for B. Kun Brabrand SØ og Stavis
Fjord runner større antal ynglende IIæt-
ternåger i Århus Ana.



Art 1982 1 986 1 988 1989

lwpet Lappedyld<er
Gråstrubet Lalæedyld<er
Sortlalset Iap@1dd<er
Lille Lappedlftker
Knops\rane
Gra\rard
cråand
Kril<ard
9<earrl
Taffeffd
1?oldarri
Spunæh@
Agertøne
Fasan
Vardrij<se
GrønberEt RØrtrØne
BIislr@ne
Vile
Dcbbeltjreklcasin
IIættenåge
Rhgdue
c#
Sanglærke
Husskade
ltusvit
Blårejse
Pungrejse
Gærdesrutte
Sangdrossel .

Solsorb.
Bynkefugl-
Natt€rgal
RØdhals
Gr:æsltoppesanger
R/rsanger
Kærsanger
Sivsangter
culbug
Md<
Itravesanger
Tornsartger
@rdesanger
Iøvsanger
Gransarqer
Broget Flueslatrper
Jerrtsgrrv
H]rid Vipstjert
GrØnirish
Tlornirisk
Bogfirke
Artspurv
Rørsplrv

19 16120 ca. 15 >15
1 'l-2 1 0-1

5-6 1-2 1 1-2
2-3 2 0 1-2
6846
6>4 16

>10 15-19 + +
1?000
1?334

10 10-12 + +
9-12 10*15 + +
00-100
0011-2

>3>3++
2201

>7541
17 18-23 >10 >10

ca.4 2 4 1

1't00
ca,. 740 ca. 580 736 '710

ca.9 ca.5 + +
++++

>5+++
011-20

3-4 2-3 1 2
1-2 1 2-3 0
011?
01+6
0230

1-2 s-8 5-6 7-8'l 0-1 00
>21 18-25 16 19

o1-200
o 1-2 2 0-1

18 6-10 >12 't6
23 6-8 >13 15
1-2 2 0? 0?
1-2001
>l 5-8 6-8 3
13 1 6-7 11
22 9-12 >16 14
1-2 0-1 1-2 1

23 15-20 ca. 20 20
0014
00-'t 00

>3 3-5 ca. 5 ca. 4
o1-200

1-2011
0011
2 5-B 7-9 7-9

11 6-10 ca. 10 ca. 10
29 10-16 ca. 15 ca. 20

Tabel 1. Orrersigt over lmglefugle i Irlårke l(ær 19g2, 1996, 19gg (]9 1999.
Parantallere fra 1988 og 1989 er beregnet på baggrund af relativt få ekskursioner,
og er derfor beteftede r€d en betydelig usiklcerhed.
+ angiver, at arten er konstateret Frglende, rrEn at parantallet i-kke kendes.



scrn Pilesvane, Lille Ska1les1uger, Fjeld-
våge og Isfugl.
I jagttiden kan det rære noget af en
blandet fornøjel-se at be@e IrØrke I{ær.
Visse dage kan jagttrlzkket \ære så stort,
at rnan l-ige så qodt først scrn sidst kan
fortræk]<e til en anden og nere fredeliq
lokalitet.

Visse dage kan jagttrykket rære så st_or-t,
at nan lige så godt først scur sidst kan
fortrække til en anden og nere fredelig
Iokalitet.

L]TIERAIIJR
frr betydelig nere dybtgåencle behandlJlg
af naturen i lørke Kær bl.a. ttEd en qerF
nergang af de øvrige hvirvelcllmgnrpper
samt floraen findes i følgende 2 artik-
ler:
Højager, S. 1987: l.{ørke I(ær 1983-1986.
Gejrfugten 23. årg. s.40-47-
Østjysk Biologisk Forening (ØEF) 1982:
I$rke lrær. cejrfuglen 18. åry. s. 42-71 .

S@ren H@jager

3 timers bitledserYice
- setfutlig...

MIMCTSA sroREToRv5 -E{no Ånlrus c
TELEFON06I2O4II



FISKEøRN I FIRSERNE - ARgus eul

FISI@RN I FIRSmNE - ÅF[{JS A}fI, hrior -
hrc:når - hrmrrmnge. I?a lckalraplnrLens
arkiv.

Denne artikel er et bestilllngsarbejde
til abtte nlnnEr af SØravnen. Forllålet er
at vise forekcnrsten af Fiskeømen i Årfn$
Amt, så mn fortråbentlig nEd lidt stØrre
helcl kan planlæEge en ekskursion rn.h,p.
at se denne irteressante arb i vort ant.
På visse ld<aliteter slculte iler'(Ære trEne
nuligheder for at filde arten, årstiden
taget i betragtning.
Artij<len indelolder desuden afsrit af
statusressig karakter, der dætdcer tiåret
1980-1989. Herv€d skulle der også vme
læsetærdige elenenter for drevne feltor*
nitologrer,

SIAT'ARTROMATTIIK
Iad os starte rEd at fastslå, at artjj<len
j-kke er nogen garanti for at se en Fiske-
ørn ved blot at besøge en afiErket stjer-
relokalitet. Arten regnes stadig for at
'uEre en specialitet, der "redder da9en",
hvis den viser sig. Den er et e]<sotisk
elelrEnt i vor fi:glefauna, scrn derr selv
bekriæfter \led sjn stradende jagttekniJ<,
når den fanger fisk og ftlnær bort rrEd
dem til fortærirq. Flere c6nærkscrnre i-
agttagere har bserket, at Fiskeø!:rEn kan
nedbrfuq "*^F"Ii."" - selv urder trddcet.
Og så o/ervintr€r den så langft rnd< scrn i
Afrika. Saf.rri - hver virrter.
Indtil 1800-tå11ets slutning lzngleile Fis-
keØrren udbo:edt i Daruark, nen misforstå-
et wililtforrraltning udrlrddede bestånden
og itdsknænkede rior natlrs rnangfoldi$red.
At se en Fisl@rn er samtidig en drdn crn
en ustrnleret cprindelighed.

llåske er en lmglebestard under r.eetable-
ring. i disse år, rEn der er i så fald
tå1e oin ganske erikelte og fornænt1ig u-
regelnæssige par.
Fiskeørnens vigtigste europæiske lmglecnr
råder ligEgr i dag i Sverige og Finlanal.
Forår og efterår passereres særliqib øst-
dannark af en clel Fiske@rne, nen også År-
hus Årnt får en gr ardel heraf.
FISI@RN PÅ FORÅRS'IRJff(
Fisl€øraen er kendt for at kunne trd<ke i
a1 slags \rejr o9 på aIIe ddgnets lyse ti-
ner. Både ved solotrryang oS vd soln@ang
er den j-kke usædrzanlig. Der er ingen do-
huEntation for, at alen skuUe væ!.e nat-
trækker. hvilket i ø\rigt også ville rære
sensatiqrelt for en rorzfugl.
Den ses naturligvis også midt på daSerr
santidig rcd de andre trtd<kerile rovfuglel
der helst udnltter dagens stigende tenpe-
ratur. Fiske@rnen er knap så ttlbøjeliq
til at kredse scrn f .elcs. lfusvågen, nren
ses ofte i en retlinet, aktiv flugt, af-
brudt af slev. Urxier svævrrilg og kreds
hsqer de lange virger.
Den er ve1 bredfrqrttrddcer, nEn ses ofte
1å trækstede:=e, hvilket nå vise en vis
attenlgtred af lardnilj@t,
Fiskeørren ses hytrpigst 1å forårstrd< i
Østdarumd<. I Jyllard er Skagen langt d€n
bedste td<alitet. Forekcrnsten i Århus ånrt
er vist i Figqr 1,

GODE RÅD, der kan forbedre charrcen for at
se Fiskeørn i foråret:
1. Besøg et forårstræksted, I'besgård,
Gjerrild, evt. Sansø eller Helgenæs-qrå-
alet.
2. \btg dagen indenfor kufunilatiørsperio-
æn 1/4-28/4. Den første uge af april kan
være \msk. Maj-bd<ket kan wigt-e fra år
tLt ar-
3. Væ19 en dag ned rarb'vejr' d.v.s. lunt
hvor b&le sol og gråvejr er \ielegnet.
Godt trdcvejr kan vist kort siges at \,æ!.e
t@rvejr, hrior tenperaturen gerne rnå være
o\rer periodens genrønsrit, eller i h'vert
falcl i stignilg.i forhold ti1 de foregå-
ere dage. Hvis Fiskeørnen skul1e svigte
b.rrde dette vejr giræ andre trd<fugle.
#vird skulle lære bedst ved Gjerri]d.
SV-vird bedst ved lbesgård.



4. Pas på - \ær otrxlerksdn på at FiskeØr-
nen 1et forvel<s1es IrEd unge store någer
såscrn Svartbag.

FØrste forårsobservati-on over 10 år:

1. obs 2. obs. 3. obs

1983 4/4
1984 6/4
1985 31 /3
1986 17/S
1qR7 )A/1
1988 25/3
1989 27 /3

12/4
8/4
3/4
E I'

3/4
'11 t',,

4/4

13/4
B/4
4/4

3/4
3/4
7/4

1980 3o/3
1981 22/3
1982 4/4

1/4
29/3
\/4

2/4
31 /3
6/4

Re]<ord: 17/3 1 Silkeborg Larrgsø, 22/3 1

Brabran.l cn 25/3 1 zussilg Sø.

Fig. 1. Kortet viser den vide udbredel-se i amtet ned tyrrgdeptrnkter ved trd<-
stederne. I sær1i9 grad gør llØ-Djursland sig benærket ned nær ! af antets.
forfusobserrrationer. frrdskønt Fis]<eørnen siges at \Æere en bredfronttræl<ker
viser den alIigevel en tilknytning til land og ledetjnjeeffe]<t' hvilket
yderligere r:nderstreges ved de nange observatic,ner ved l,loesgård.



FISI@M{ PÅ ETMÅR5rIR'E(
Århus Ana indelrolcler ijcke efterårstra:k-
steder af prfuer betydning. F\rgleflugts-
liajen er sarn nævnt et østdansk fåEncnen.
Overskiften er vel rr-isvisende.... Der
dyrkes dog liitt havtræk. i de fØrste dag-
tjlrer ved f.eks. Helgenæs, Fornæs og Ky-
sjiq libs, hvon:nder der nu og da ses en.

trdkkenale Fiskedrn.
De bedste og efter egen nenilg Smtd<este
meligheder for at se Fiskeørn ligger der-jrcd i at cpsøge arten under rast på det
sydgåerde træk i- efteråret. Iokaliteterne
kan tilslmeladende indetrolde Fiskeørne i
ugevis 1€ denne årstid fØr trætdriften
tvinger fuglene videre. Vort ant har en

EiS: 2. Kort€tt viser også en vid udbredelse lred overvægt i det midtjyske og en
nåske-noget overset tæt forekornst oril<ring Randers og Cruna Fjorde. el fi:-få,
1en rås]<e regelnessigt efterårstræJ<. !* og"a ses veå Helgenæs og Kysi_ng Næs.
Der er en bsærkblsesæråig nnngel på observationer fla Akf€tzl1irrqnæscrrrådet
selv cm onrådet i 1980-1989 er Isrt besøgt i vadefugletræl<tiden (juli- sept€cn-ber). Et ligrrende frarær af FiskeØrn kan konstaterei pa an:re ti1ålaleladencle
velegnede steder, f.eks. litariager Fjoral, hvortil ekskursiorer dog ikke er
ilokunBnteret.



de1 rzelegrnede lokaliteter, scrn vil frengå
af korLet Fi-gur 2. Ikke alle er lige ve1-
bes@te, så der er rig lejlighed for at
udfors]<e sirr region af amtet. Midtjylland
er dog klassisk.
Efterå-ret er en god tid til- fugleture.
Der vil altid \Ære noget at kigge efter,
hvis j.kke Fiskeørnen skulle vise sig.
Hvis rnan har heldet ned sig, vil der være
cllance for at se
den fiske. Den bruger norrnalt flere for-

@ - både "tØrre" oS "våde" - fØr det
lyld<edes at kroge en fisk, Flere Fiske-
Ørne kan vise sig ad gangen sarne sted.
Viser de siq derimd 6n efter 6n er liclt
elsrentærkendskab til fjerdragten samt en
god kiJd<ert uundværlig for at kun:re afg@-
re, hvor nnnge el<serplarer n|an har set.

I

I
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I

I
I
I
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1. Det ses tlzdeligt at Fislrcørnens forårstræk sætter i.rld i første uge af april
og kulninerer på 3 ugier. Visse år kan det dog fortsætte langt. irrd i april.
2. lbdio rnaj er hovedtrækket nornralt afsluttet ued enkelte efternØlere nåske
helt irdtil princ juni.
3. Prirlo juni - nedio juli er en stj.Ile tid. Det er rrel i denne periode de få
orærsonrrende el<senplarer ses.
4. Fra nedio juli slmes det som orn der j-ndledes et svagt tiltrd<, der vol<ser
uge for uge for at kul:nilere ultinD august. Alternativt kunne foreslås, at det
er antets få ynglefugle - qn sådanrre fi.ndes - der efterhånderr viser sig ned
f11næfaclige unger. Disse fugle suppleres efterhånden ned tiltræld<ende fugle
i tøbet af sorureren.
5. Efter nedio septenber ses efternølerrre._
6. l€dio oktober stiger ornitologernes aktivitet 5r.9.a. skoleferien, og de al-
lersidste efternølere ses nonnalt i derne periode.
7. b Øvrige erikeltobserrrationer fra januar, november og decenber er a1le fra
det elcstrenrt nLilde år '1988. Set i tilbageblik hrrde disse observatisler nåske
rære forelagt DF's SjæIdenhedzudwalg, da de fornentlig selv på landsplan fal-
der noget udenfor de kendte forel<crns@nstre, nen nåske var netop dette ene
års vejrlig den faktor, der nurliggjorde observationerne.



GODE RÅD, der kan forbedre charlcen for at
se Fiskeørn i efteråret:
1. Besøg en eller et fjordonråde. I'tåske
er det bedst at ræere på færde fra rorgen-
sb:nden ell€r sidst på efterrniddagen (e-
gen erfarllg - andre kan have en arden).
2. \,ræ19 dagen i august evt. først i sep-
tember, derefter skal der nere held til
at se en Fiskeørn.
3. Placer dig på en uilsigt og forsøg at
have lyset bag cD-g evt. fra siden, så kan
du bedst se fuglens fjerdragrt.
4. Chancen for fonrekslilg ned store nå-
ger er nhdre iJde i landet, nen den fil-
des.

Sidste efterårsobservation over 10 år:

År Sidste obs 2. sidste 3. sidste

Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

PS Biludle,ning udlejer nyere personvogne, vare-
vogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til

pnser.

1980 27/9
1981 27 /9
1982 27/10
1983 ult./9
1984 15/10
19Bs 21/9
1986 26/9
1987 2s/10'1988 17 /12
1989 't6/10

19/e 14/9
B/e 6/e

28/9 26/9
17 /9 rrpd. /9
6/10 16/9

18/e 13/e
16/9 16./9
18/10 11 /10
12/',t1 28/10
24/9 17/9

![ed. = midt i nånedenr u1t. = sidst i
r6nerien.
Relcord: 17/12 1 pletten, trtariager Fjord,
12/1'l 

,1 
Artnlt q 28/10 1 Kjetlerup S@.

Eigil Thcrnasen.

Personvogne: HOND-A - FORD - NISSAN - FIAT -
PEUGEOT. MAZDA - VW - OPEL - BMW - VOLVO
eller TOYOTA.

lvarevogne føres alle mærker.

Flyttebiler: I alle størrelser til alle formål bl.a
MESSER - UDSTILLINGER etc.

Busser: 8-9-11 -15-20 personer.

Skulle De have specialønsker, så kontakt os ven-
ligst for leje af luksusbil etler campingbiler.



FORNÆS - ØSTJYLLANDS FALSTERBO

IIIDI,MNING
Jyllands dstligste punkt, Fornæs-hafvøen
ned Fornæs FYr, er en af de ældst kendte
trælclokal-iteter i- Århus Amt.
Al-lerede i 1950rerne blev der crn foråret
arrangeret studielejre, red det fornål-,
at studere forårstræl< af især rovfugle.
Igennem 5O'erne og indtil rnidt i 60'erne
var Fornæs især kendt som et, for-årstræ]<-
sted.
I efteråret 1966 opdnEcde et par 1oka1e
ornrtologer det enofie alkefugletræJ<,
der så godt som årligt siden. har været
hovedatraktione.r på stedet.
Alkefuglenq lohl:ede folk til rornæs cm
efteråret og ud:,),{tet var de l.ange køre-
ture fra Århus r:erd. Udover a-kefuglene
så nran nemlig fl-,)re and-re arter pelaqis-
ke havfugle som s;ul-e, Mallerul<, Sodfar-
vet Skråpe cg kjcver.
Dannelsen af Skandinavisk Hal{r-.glegruppe
i 1978 gav øget viden om disse åbent-
havsfugles forelccrrst i Kattegat.
Siden er der sket neget lidt. I starten
af 80'erne opdagede flere lokale ornito-
Ioger, at forårstrækket ved Gjerrild var
større end ved Fornæs og hened var 1o-
kaliteten efterhånden reduceret ti1 et

sted nran så på alkefugle en lørdag i no-
vernber.
De seneste par års observationer har dog
afsl@ret et interessant og (efter Århus
Amt-forhold) stort træk af både terner
og vadefugle, ligesom der er observeret
et jndtræl< af snåfugle der iJdce ses j- så
store koncentrationer andre steder i anF

I det f/}gende vil jeg give en uftrakort
gennengang af fugletrJrJict ved Fornæs $
de forskellige årstider.
Hovedrægten vil bl-ive lagt på sensomrrer-
trækket og resten vil blot blive ridset
op i korte træk, idet trækket i disse
perioder er beskrevet langt bed-re and,re
steder.
Forårstrækket er f.eks. beskrelet i:
"zugletrækket på Nø-Djursland" af Hans
Gfistophersen og Rolf Danielsen, Iige-
som aLkefugletrælcket er blevet behardlet
i en artikel i "Gejrfuglen" (nr. 4 1989
slde 162-166, 25. årgang) af r:ndertegrre-
de.
Velvidende at en gennefigang af aIle
træ]<tiderne bliver neget overfladisk,
vælger jeg alligevel denne frengangsnå-
de for derned, at give en appetitr,æekker
til- lokafiteten.



Fiske
huse

Fyrskoven

I,OKALITHTEN
Selve Fornæs-ha1v@en er skitseret i Fiq.
1. Den oftest benyttede obsenrationspoåt
er enten på selve parkerilgspladsen e1-
ler 50 m syd herfor i- l-æ af de to fis-
kerskure.
Herfra kan nnn overslcue trækket over ha-
vet, sa[A træ]< af snåfugle, når disse
trdekker langs ned kysten.
Rastende vadefugle findes langs kysten
nord for fiskers]ftr-rene, helt om i bugten
nord for firret, nen især på den 1il-Ie
tange nord for p-pladsen. Tangen er tør-
laqt ved lawande.
Rastende snåfugle fjlder rnan i fynreste-
rens harre i den title ,'plan-
tage" 50 m slzd herfor "fy'rskoven", sanrt
i eq ræJ<ke sr6krat 1€ overdrevscrmådet
qgd for "ffæskoven" kaldet "Forres-syd',.
Her raster også Vi-ber, regnspover, Slære
drosler, sara ikke mindst frrqpi_bere både
forår og efterår. Engplbere ian nan også
se i store tal.på strandengesarealet
nord for p-pladsen, hvor svangreirteres-
serede iøvrigt kan fjlde en lang rældce
strandengssvanpe, heriblandt en række
vol<shattearter.
På skr:enten langs den nordvestliqe de1
af strandengen findes en fil observati-
onsplads til forårstræ]<ket.
Onrrådet kaldes "Fornæs-nord" og henrdfor
og på selræ strandengen raster i efterå-
ret op inpd et par tusinde någer hver
nat, ilden de on nrcrgenen trækker stdpå
rcd Grenå Ha\n. Det er også her rnn kan
finde S<ærpiberen orn vilteren.

Sehe lolcalitetens geografiske beliggen-
hed har en enkelt stor uleq)e. l.lan har
nenrlig altid nrcdlys' når nan om nrcrgenen
ser ud ovrer havet. Dette er især et pro-
blem, når nnn skal bestenne de lidt sræ-
rere arEsgrupper sctn IoNIIIET og alAefuqle-

FORÅRSTRIffi \lm FORTES
Træl<]<et nr-j-rrder nEget cm det der foregår
ved Gjerrild, hvad artssannensætningen
angår.
I narts og ti1 dels begyndelsen af april
er trd<ket, især i Østliqe virde størst
ved Fornæs.
Her tækker lærker, Rilgduer, AlliJcer og
krager ud i store rængder,
sannen ned enkelte Grågæs, Sangsvaner,
Hulduer og de første I'tistefdrosler. I
begyndelsen af april dcmjnerer Bogfinker
og KlÆkerfiiker, samren ned droslerne,
krgpibere og vi.pstjerter. Her begDmder
de fØrste Spurvehøge og ltusvåger også at
trække ud.
I den sidste hahnlel af april oS i maj
er træ]d€t over land altid størst ved
cjerrild.
Vender rnan imidlertid bLilket ud over
harzet, er der altid rest at se ved For-
næs-. I-drErer, Skarv, Sule (efter vesten-
vind), Ederfugle, skalleslugere, enlcelte
vadeftrglearter 09 terner præger billedet
af forårets hawtræl<.

RHruRTR,K
Et fænolren der oftå kan iagttages ved
Fornæs er returtræk. Det vil sige, at de



fleste fugle der ticlligrt om nDrgenen er
tnrkket ud, enten ved Fornæs ellei (of-
tere) ved Gjerrild, nØder dårligere
vejrforhold ude over havet og i stedet
for at.fuldende trækket, vender crn oql
triek]€r ind igen.
Disse til tider nreget slukØrede og tr:æt-
te firgle, træld<er ind lige over hovedet
på en oS slår sig trætte ned, På det
først egnede sted de finder. Et eksenpeJ-
fra rnirr egen notes@z æn 29/3 '1987 så
jeg 45 Mrsvåger og 4 Fjeldvåger træld(e
lrrd på derrre nåde. .reg fjk øje tr>å fugle-
re Iangt ude over harret og i IØbet af
den tjre jeg observarede her' kcm alle
49 en efetr en dødtrætte i-rld ti1 strand-
kanten, hrrcr de ørgåerde slog sig ned tr€
jorden - kun et par reter fra havet.
Sannen ned rovfuglene noteredes også en
del Sanglærker trække incl på sanre nåde.

SENSOTO,{ERTRIN<

I juli nåned fegl4der der igen at sl<e
noget ræd Fornæs, efter scrrrerens.yngle-
sæson og i perioilen frem til miclten af
s€ptefter foregår der et træ}<, der i crn-
fang overhorædet i-kke kan nåle sig ned
de rere kendte efterårstlæklokalitetert
ren scrn efter Århus Amt-nålestok er
ganske eneståerrle - nåske undtaget He1-
gerues,
For overskuelighedens sl<yld er træld<et
delt op i fire grupper.

\ADEFTGT,E
Vi har en de1 gode rastelokaliteter for
wadefugle i Århus Amt' nEn et egentligt
efterårstræk ses i-ldce rmnge steder.
Ved Forres'kan rcn se vadefugle på ef-
terårstrd< fra juti råned og irtdtil ok-
tober. Itæld<et forldber for de fLeste
arters vedkcnnende ude over hå\ret, rEn
af og til ses/høres wadefugle, der
uyaser fralvøen i stor højde på vej qd-
på.
zuglene ses som regel enkeltvis trd<ke
qgdpå, ren edkelte raster også långs
kysten og på den ti1le revle nord for p-
pladsen.
5ld<i<et er ildce stort og talLene blegner
ved sannenJ.igrnirrger ned rastelokalite
ternes antal.
I Tabel 1 er vist en ræklce optæUinger
af trætd<encle vadefugle fra '1987, 1988 99
1989.
fri tidt nere ualmindelig årt, hvis fore-
kornst i Århus Anrt især er knybtet til
Forrlæs, er Stenverxleren.
Nedenfor er et par observationer - både
nye og garnle - nævnt. Son det kan ses
forelcomer Steil/enderen næst€n ucleluk-
kende i augusti 20/8 1966 8 rast' 2518
'1968 9 træk ("zugleu:æt&et på l@Djurs-
1ard") , - samt egne obsenratiører: 30/8
198? 1 rast, 1318 1988 5 rast, 18/8 1988
22 tx:æk + 13 rastr 21/8 1 rast og 18/10
2 trak N.

R,.
Datoer:

1 989
2e/7

1 989
13/8

1987 1988
3ol8 18/e

1989
6/8

1989 '1988 1987
19/8 23/8 27 /8

Stranitskade
HjejIe
Strandhjejle
Brushane
Islandsk RyIå
Almindelig Ryle
Xbnnincksryle .

Krwrmæl$et RyIe
Dobbeltbekkasin
Stor Regnæove
LiUe Regnspove
Rødben ,
Hvidklire
Itrdderklire
S\ra].eklire
Stenvender
Stor Præst€l<rave

6
4
I

17
o

z
't7

3
21
8521

13
24119

.l

4
10

31
36

32
1

2

20
2
2

J

3
I

Tabel 1. Vadeftrgletræld<et ved Fornæs. Datoerne er opstillet i krørologisk række-
fØIge.



TMNER
Efterårstrækket af Hav-, Fjord- og Split-
terne i- Århus Anrt er nok et tennelicrt
dårligt beskrevet område. Det Liltrods
for at der foregår et- rreqet nassivt ef-
terårstræk af især Splitterne ved Fornæs
(og andre steder) i august-septenber rrå-
ned.
Splitternernes karakteristisl<e træse
skrig præger lydbilledet i derme tid,
når de gamle fug1e, ned de fllrvefærdige
- sultne unger !å slæb trældcer sydpå.
De største observationer af SpLj_tterner
fra 1987 og 19BB nævnesi 13/9 1987 122 S
q 27 N, 18/9 1988 32 S og 24/9 1988
4?c
I 1989 observeredes scrn noget nyt Ha\F
terner på efterårstræk. Iitåske har de
tidligere \,ræret overset, da de ikke g@r
så reget opqærkscrn på sig selv scrn Spilt-
t€rnerne. Ofte sås Havternerne træl<ke
lavt-over wandet langt ude - et par gange
i sråflokke; 29/7 1 S, 618 18 N I t s, -

1318 2N + 15 S o9 1918 1 N + 7 S.

SMATUGr,E
Et egentligt efterårstræ]< af snåfugle
rar indtil for få år siden helt ukendt i
amtet. Da opdagede Jørgerr $erp Laursen,
at ganske nnnge sråfugle (og rovfugle)
træld(er sydpå via Helgenæs.
Inidlertid kan rnan også ved Forriæs q)le-
ve snåfugle på efterårstræl<. Her er der
tal-e qn fugle, son cm natten eller i de
tidlige rDrgentirer træ]d<er jnd fra Sve-

rige og raster i fyrhaven og fyrskovren.
Betingelserre for at opleve disse dage,
hvor krattene kan \Æe helt levende af
snåfugle, er at det erlhar været sti11e
og klart vejr natten forinden. f Tabel 2
er der vist optæJ-lilqstalfene fra en rad<-
ke bes@ i august-septenber nåned.
For orrerskuelighedens skyld er der kun
fiedtaget de egrentlige nattrælckere.
I betragtni_nq af hvor få dage Fornæs

lliver besøSt i denne periode er det op
l-agt at forestille sig at endnu større
dage kan forel<cncre.

AIlDEf,
Sensc{rneren er en periode, hvor a}t kan
ske ved Fornæs. pludseliq m dag (den
11/10 19881 ræ1ter det ind ned elUjcer
ude fra havet. Ialt 928 kcrrcrer trækkende
ind i løbet af et par tjner.
Indtrækkende rovfugle ses også af og til
:.!9r 9! par snåobs fra 1988; Spurvehøg
2/10-17/11 17 j-ndtrækkende, Drærgfalk '
4/10 2 indtrækkende, 19110 1 syiltrækken-
de, Tårnfalk 4/10 1 tndtrækkende oo Vand-
refalk 4/10 1 jndtræk]<erde
Senere tr€ året ses af og til irdtraekken-
de Fjeldvåge, Btå Kærhøg og ttosehornugte.
Eller hvad red. den daS (den 6/8 19g9,,
hvor 45 l@dekriger korner træl<l<erxle ird
over hovedet på r.ig ogr sætter sig til ro
i fyrharien og skoven bagved.
Efler da en Øst1i9 Rose1la (undslupet
papeg@je) den 1318 driver gæ:k ned os -
ved at sidde s}<jult i flaskoven og skræp-

fl-.

Datoer:
1 989
6/B

1989 '1988 1987
13/A 27/8 30/8

1988 1987 1987
4/e 13/e 20/9

BIåhaIs
RØdstjert

Stenpikker
Gulbrg
Gærdesanger
Tlornsånger
tI?rrac.hd6r

Mmk
S}<ovsanger
Gransanger
Iøvsanger
crå FluesnaplEr
Li11e Fluesnapper
Broget Fluesnalæer

1

J
o

12
21
915

1

5

11
1

2740

6

?1

1

3
650

2

1

31 21A 2500

Tabel 2. Rastsrde srnåfugre ved Fornæs. Datoerne er q)stillet i kronologisk række-
fQLge.



Pe op (den lnvde jeg godt nok aldriJcg set
førlJ .
og så venter jeq stadig pa den dag twor
jeg skal se Hvidbrlznet Iøvsanger e1ler
Fuglekorrgesanger i krattene - for de nå
da kcnme der en dag...

trIMÅRS'IRÆK
LOMqER
eåab forår og især efterår.kan der ses
træ]dcende lcrurer ved Forres. Det drejer
sig nok hovedsageligt qn lcnner der orzer-
viltre i lGttegat og sorn flakker cr&ring
i danne periode, rEn et egentligt tad<
foregår også. oen st rste dag er far den
19110 1988 hvor 107 lcnqer trak rord ogr

7 syd.
Ho\redparten af de artsbestecnte ldrrer er
Sortstrubede (ca. 60?), ilrens resten er
Mdstrubede.
I de seneste par fu er der endvidere god-
kendt et 1nr Islonrer og HvidnæbbeCe Ior
rer og noget kuffre tytb på' at de to ar-
ter ildce er helt ualrnindeliqe ved Forræs
i oktober*dece{ber.

STORMF'TJGLE

T?ældcet af stormfugle ved Fo::ræs er i WJ
grrad aftrængig af disse fugles forel<dnst i
Kattegat. Det vil sige, at der efter pe-
rioder {ed nEgen vestenviitd er størst
chance for at se lrlallenukker, skråper og
stormsvaler ved Forres.
Perioden septenrber-oktober er traditio-
nelt de bedste xåneder, nen efter de se-
neste års par rnilde vintre er der set
stor:mfugle i store nEngder i I€ttegat
igennem hele vjlteren jJdtil rlarts nåned.
Når aler er stormfugle i Kattegat, sl€I
vinden helst 1Øje af, e1ler endnu bedre
- gå crn i øst, for at vi får den at se
\red Fornæs.
Fra 1988 og 1989 foreligger dog kun få
observationer:
Mal-lemrk: 24/9 1988 1 N, '19110 1988 1 N.
Sodfarvet Skråpe: 14/9 1988 1 S, 3/10
1989 2 N.
Af de Øvrige pelagiske havfi:gle ses især
Sule og AJmirdeliq Kjove. Disse to ar-
ters forelccrnst t@er nornalt i august-
septenber rnåned og de kan ses længe
(over 14 dage) efter at fuglene er blæst
tud i IGttegat.
$rle: 1987: 13/9 2 N. 1988: 18/8 3 N,
18/9 3 S + 2 lt, 18/10 4 N, 29/10 2,
2/11 2 N. '19892 6/8 1 N, 24/9 3 N, 3/10
3 N, 8/10 3 S, 11/10 3, 12/10 1, 26/10 1

og 28110 3 N.

Almindelig Kjove: 1987: 13/9 2, 17/8,
18/8 , 20/8 q 18/10 a1le 1 og 19/10 2.

HAVDYI(MiIDER
Især i efteråret er der gode rarligheder
for at se havdækærrder ved Forræs. Eder-
fuglen er klart den alnildeligste art og
ses ved aUe besøg og ofte i store kon-
centratiører {over 10.000) .
Sorband, Fløjlsanal' Hvjrand og Toppet
Skallesluger er ligeledes nEget ahLjJde-
lige i efteråret.
Havlitten ses hvert år især fra ol<tober-
jarl:ar, nen i rnindre antal end de /vrige
havdld<ænder, nøn1i9 sjæIdent over 15 pr.
dag.
store nængder Bjergænder pasærer Fornæs
hver vinter, når de flyLter mndt iire[enn
deres forskellige ovewJ.ntrilgsonråder,
rtens art€ns forekcrnst adski-Iler sig fra
de @vrige dyl<ander ved, at den på træicket
holder rEget stærkt samren i flokkene.
Således er der ofte s€t flere tusinde
passere på gans)<e få rri-nutter, i perioden
qrkri-ng nytår.

AIKtr'tJGTÆ
Scm nævnt i ildlednilgen er alkefuglenes
forekcrnst besl<revet i "c'ejrfuglen" nr. 4

1989, så her vil arternes forel<cmst kun
blive ridset op i korte træl<.

Ir[fiITE
De først€ Ldrvier kan ses allerede i au-
gmst nåned, hvor der bl.a. i 1989 blev
set en ungfugl ksme svømende forbi For-
næs. Det drejer sig sandslnligivis crn
i-kke-flyvefærdige fugle fra 1mgle}<o1oni-
erne ved $<otland! ! ! ! (1an9l at svørgre
for en Irrmrieunge).
Herefter ses de første fugle nornalt i
oktcber og arben kan herefter ses i re-
get svfuqfende antal indtil febmar nåned
hvor de trækker nordpå igen.
frrkelte fugle ses hv6rt år helt frem til



AI;K :'O7
Fornæs er forflEntlig et af.verdens vig-
yigste overv.intringscrrråder for Alk.
Således orærvjntrede der tiLqmeladende
op jnDd 150.000 Alke udfor Fbrræs i vjll-
teren 1989-1990.
Ftglerre i oktober på sarne tid
scn Lc|nvierne, ren forwj.nder allerede
allerf@rst i januar igen.
I 1989 kulmirerede forelcqnsten den 3/12
hrrcr ikke mindre end 120.500 ALke trak
foråi Forræs nordpå oS arrlre 10.000 se-
nere sås syd for Fonæs, også på vej
nordpå.
Fuglene fl}'tter højst sarlts-ll1igt ruI}dt
i cnrådet, aIt efter hvor de ffåfisk,
scm de fever af er.

TEfST
Ses hele året, uen qn efterår:et
hrcr der næsten hver dag ses et par lbjs-

Det drejer sig sardslznligvis crn lokale
ynglefugle, fra Sangstnp Klint, scrn også
qn vinteiren oFfro1der sig nEget tæt på
lmgleld<aliteten.

SøKCICE
Ses rnrnalt kr.:n i no'eriber og til ctels i
decqnber måned.
r\:g]ere der overvintrer i Skagerak blæ-
ses af vestenstonrE jJ)d i Kattegat. h\Dr-
fra de larllscrrrt ud igen.
Ved Fonæs er der de. seneste par år ser
crp iJr|f,d 10 pr. cbservatic'nsdag i rnvecn-
ber-

LTJNDE

Lurrlen er 1å m's sjældenhedsuclvalgs
liste for Kattegat og alle obsenraticner
af arten skal derfor godkendes af ud\tal-
get før de nå refereres.
Imidlertid blev der anneldt ikke mirdre
erxi 18 Lurder fra Forres i 1988' scrn alle
blev godkerdt og dette ildikerer, at der
nok h\Ert år gnrtter noqle få Lunder ind
i ltattegat sannen nBd de nnnge Alke.

\IINIM.
Flere af de cnrennævnte artsgrupper ses
stadig crn virteren, ja enkelte topper
næl:rest her (Bjergard, Havlit, A1k etc),
IIEn heru&ver kan en vi-ntertur ti1 Fornæs
oqså ofte byde på f.eks. Srespr:rve og
Bjergirisker og så er Skærplberen rstrest
karakterart i hele efterfus- og wi-ntegpe-
rioden.

AF'SLI,}fI{I}{G
Sccn nan kan se af ovenstående er Fornips
en fantastisk alsidig lokalitet, hvor res-
ten alle typer træk og trdkfugle kari tæf-
fes-
Det vi].le riære cverordentligt interessant,
at få startet en fuglestatiqr på stedet -
fra slutningen af juli og året ud.
Krattere byder på eneståerde nnrli$eder
for ringærknirg og en daglig opæl1furS
ville utvivlscnrt afsløre ntæ interessante
sider ræd stedet, Iigescm ålk f.rglot"=
forekcrnst ]anne blive dokunenteret og be-
arbejdlet.
Orcnstående ultralorte gennergang er kun
tænkt sdn en slags appetitrækker og vi1
ved en senere lejlighed blive fulgt op af
en rældce uddyberde artiJ<ler crn de forskel-
lige artsgruppers trdd< på lokaliteten.
Afsluttende kan nran jo lmn igen beklage,
at ForTEs ligger over en tjres k6rse1 fra
både Århus og narders - rrEn rnn ikke det
er den tilre \ærcl, .. .

Jens Skovgaard Pedersen
Vester A116 4, Ttrorsager
8410 RØnde



SORTSPÆTTENS VINTERSØVN

SortsFetten i ldrrenholnrFjrld skovkon-
pleks på Djursland drillede os lange.
Første gang, vi noter.ede den son h6rt,
var 12. maj 1986, og det blev til yder-
Iigere et trEr notater det år on forrncdet
Sortqpætte hØrt i det fjerne. Denne n]F
iaårandrer til JyJ-Iand r,rar, såvidt vi
ved, dergang erdnu i-kke registreret fra
disse sl<orre, nen det var naturligt rok,
crn den duldcede op her. I Iøbet af 1987
h@rte vi den flere garge, rrEn så den al-
drig. Selvcrn vi kender SortsFctten fra
rEnge Sverigs-besøg og fra littrdsjælland,
dergang den i 1960'erne etablerede sig
d6r, så va.r det alligevel en stor dag,
da vi 8. juni 1988 endelig så den "i
egen person" f\nie lige hernver os og
denned borbvejre enhver tvivl.
I foråret 1988 kcrn der i det hele taget
nere gang i sagen, idet vi på tæt hold
hdrte Sortsfstte regelressigt i forbjn-
delse red, at vi fulgte et bestemt kuld
raræhvalpe i skoven. Itbn det bJ-ev hen trf
scmrEren (13. jufi) , fØr wi efter syste-
rratisk gery)elTrtravrlhrn af - for os at se -
egræde skorpartier fandt et SortstrEbte-
hul u&rejslet i en @r. $:æet rålte i
brysthøjde 2,60 m i cmkreds, og hullet
sad i godt 10 m's trgjde. Kort efter for-
talte en af skovens fo1k, at han havile
fundet endnu et hulb:æ ca. 350 m fra det
første og i en @ af rngenlurde tilsva-
rende alder og større1se. Itullet \,"a.r 09-
så trer i godt 10 m's h@jde - i begge
tilf,ælde urder den egentlige krcne, len
vendt henholdsvis ncd øst og vest.
I litteraturen er besl<rerret, at Sort-
spstt€n i h\rert fald i vintertiden ofte
ovematt€r i et af sine hulfer. On "vo-
res" havde nEre end to at \ræIge inellenr,
ved vi jJd<e, nen slid 1€ stanrens gr@nne
algebelægnfuq urrler det f6rstrrvnte hul
tl$ede på, at det blev benybtet.
'19. norenber så vi den fllrve ti1 nått-
sæde i hulIet, yderst iliskret - det rå
siges. Faktisk viste det sig \red senere
aftenrragter, at rran slarlle vsre nEget
tråpasselig, for j-kke at tlniste" den. Br
danpet mjarcn eller "kry-en" noget borte
\arskoede dog ofte, ilden den slog tiI
rred hullet, hvor den sad et Øjebljl<, fØr
den forsvardt ild.

Efterhården san vi satte tingene i sy-
stem, fjJ< vi en serie gode obsenratie-
ner, især qrkrjry dens opvågnen, hvor
nan så nrere til fuglen end crn afteren
red "serqetid".
Det \,"ar ofte kolde vagter - nen aldrig
kedelige. SFætten sørgede selv for pa.s-
sende, snå afvekslilger i progrralnnnet, og
der var neget andet at se og navnlig lyt-
te tiI. I forhold ti-I andle fuqfearter

stod SortslEtten relativt sent cp. Både
Stor FlagqFætte og crønspætte hØrtes
forinden, og SortsFetten kiggede sjæI-
dent ud, før SlEbrejsen havde ladet sig
}:ø.re.
T novernber-decefter flØj den ud gennettF
snitlig nogle rninutter f@r lokal solog-
gang, nEn i januar-narts gennqGnitlig
et kvarter efter, og den giJ< til ro
kort efter Ioka1 solnedgang. Som vist i
Fig. 1 kunne der være udsvjlg, nEn det
var en undtagelse, når der to på hllan-
den f@lgende dage var en hel tirEs for-
skel på udfllnzningstidspurktet (28.-29.
jauar) .
Standard-adfæren før udfllrunjngen rrar
gerne, at den stak horredet frem nogle
gange (i et erkel-t tilfælde rrEre end
20!), for så, inden den kastede sig ud,
at sidde et eller få rnirrutter i sleve
hullet og kigge sig drkrjrrg. Fler:e gange
hSrtes s1ætten hakke lidt irde i hullet,
fdr den forlod det, rEn egentligt hald<e-
arbejcle foregiJ< iJdce, ogf der 1å kun en-
kelte friske sråspåner på jorden under
træet.



For jldie at forstlære holdt vi en af-
stand på ca. 75 m fra hultræet til vor"es
faste obsenrationq)ost. Herfra var fug-
len i danrringsbelysnilg s\,/ær at se ned
det blotte.øje - soln en sort fugl i et
sort hul- nå være det - ren i ki-kkert rbf
det sc.n at se en trold str:ald<e hovedet
frern og trældce det ti1 sig igen. \de-
ligst sås det lyse næbspyd og det lige-
ledes lyse ogf vilde, stirrerde øje. Den
r@ issekalob, der viste" at det \,'ar en
han, kørtraterede først nod den dybsorte
fjerdragt, når belysningen havde nået en
vis styrke. Det var os ijd<e mrligt at
afqøre, hvorvidt denr€ SortslEtte var
ringnErket eventrrelt farverirgnærket.

Ilglen kunne rære tavs ved udflyvnirgen,
nens den arrire ganqe udstødte sit gjal-
dende flugtskrig i kortere eI1er J.urgere
tid urder bortf\rvni-ngen (se rig. 1).
I januar-febnrar fløj den hver garg bort
i samrc retnjng, hvilket gav anledning
tiJ- at udbygge iagrttagelserne liclt. Da
vi havde den fordel at være to, placere-
de vi os i dens flyveretning for at kr:n-
ne'fØlge den så J"angt scrn nnrligt. Hvis
sFEtt€n ildce selv annoncerede, at nu kcm
den, signalerede den af os, der holdt
øje nEd hultræet, kort efter udflwnin-
gen ned et stØd i en flØjte til dån an-
den qn at \ræ!:e oprerksom- Det lld<kedes
jJd<e at se den 9å ned i bestemte ferra-
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Fig. 'l . Sortsfttens j-rrt- og udflyvnirqstidspunkter fi:a sit sov€træ.
40 cbservationer af det tidstrxrrkt Sortspdten cm rr'r'genen forlod sit sovetr , og
9 obsenratidpr af, hrprnår den gjl< ird cm afteræn (cktober 1988 - naj 1989) . Kr:n
\ted 6t nDrgenbesøg i norrerber sås firglen iJ<ke, nen den kan rrale gruttet i et ube-
red€t øjeblik. @trukne linjer argirær solens op- og nedgang for K@nhayn. Iodret
streq wlier siginaturei argiver at SortsF€stten "kryede".



geringsqEåder, nEn det var overraskende
at se, hvor langt den fføj vd< direkte
fra sovetræet. Over 1 lsn har vi kr:nnet
føIge den, og det gav noget at spekulere
på. Var det Tordenskjotdi soldat(er),
der var tale om, når en Sortspætte sås/
hØrtes langt fra hultræet, og når spor i
form af c'pspilttede træstubbe fandtes
vidt omkrilg i skoven?? Eller var der
flere SortspæEter i onrådet?
Dette Iill-e sidespor nÅtte vi jmidl_ertid
opli-"'.' at f@19e, da slætten i begyndel-
sen af nerts ændrede nønst€r oq nu kr:n
fløj et kortere stykke \ræ.k. f 6euagt-
ning af af årstiden i-kke overraskende.
11. marts hØrte vi for første gang ti1-
lige dens trcrmen, der afgjort var den
store spEstte værdi. Den trorrede nu oqså
ved hul nr. 2 q flyttede i begyndelsen
af april til dette hu1, der frem til vo-
res sidste observatj_onsdaq den 31. rnai
benyttedes ti1 ove:natninq
Af forskellige grunde måtte vi c'pgive at
fØIge Sortsftten somreren igennem, og
selvon flere SortslEtter nu er set, er
vi jkke be}<endt tred noget bevis 1å, at
arten har ynglet i l/venholFFjeld i
1989 (eller fØr?). Ved check af beqqe
hultræer henholdsvis 7. novernber d-
13. decenrber 1989 sanrt 31. januar iS90
traf v:- *ngen "hjanne", og 5:artier af de
pågldende bevoksnfuger var i rel-Iemti-
den fæ1det. Forstfolkene er sEEtterne

venl-igt. stenrt, og hultræerne har fået
Iov at stå, Tiden vj-I vise, crn en Sort-
spætte al,Iigevel filder, at der nu er
for negen luft omkrilg dens bolig.
Her scm andre steder viste Sortsættens
hu1 sig eftertragtet af andre fugfear-
ter. Itlåske var det en slags storheds-
vardvid, at en ltusvit inspicerede hullet
(18, decenber), nens det var nere for-
ståeligt, at en crønslEtte en uge senere
satte sig i hullet - i @ge tilfæIde
lidt efter, at SortsFætten selv var fIØ-jet bort.
Den 2. april - 12 ninutter efetr at
SortsFætten var fl-øjet ud - satte en
Stær sig i hullet o9 fl@jtede Jænge lys-
tigt derfra, nEns et par Hulduer sanrti-
dig parrede sig i trækronen over hullet.
Ved sidste besøg, 31. naj 1989, opførte
Hulduerne sig helt, scrn øn de beboede
lejligheden, ren da syntes Sortsgætten
altså selv at haræ forladt residensen.
Sådan fulgte der nnnge snå oplevelser
IIed awterne. Det rest spndende var nok,
at et lille antal Silketraler vi_ste sio
at overnatte i en ung granbevol<snjlg ira
decerber til først i april ogf crn rDrge-
nen forl-od stedet med en firt trilren,
inden Sortspætten viste sig.

Annelise Jensen
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NØRRERIS SKOV - ET BESØG VÆRD

Nørreris Skov er beliggende i Hinnercp
koun:nes sydvestlige hjørne, der gn:ænser
op til Halnrel og Århus korarnrner. Skoven
kan nåes fra Sabro ad vejen ncd Hsdsten
el-Ier fra SØften ad Kvottrupvej. Også
fra tlorring konner man ad Riisvej til
skoven.
Nørreris er kendt fra Dannrarks historie,
idet udgrarminger har 1åvist et garnrelt
voldSted liggeruie i si<ovens nordlige
kant. Efter overleveringen har rrcl"dste-
det \æret bosted for der bel:fte ridder
Niel-s ftbesen, der i 1240 "vog" den
Kullede Greve i Randers. I dag er det
fiest narkante ved stedet den karpestore
Eg red starnetlild<e grene og en stamre,
der krærrer ve1 6-7 nBnneskers strErvidde
i cnkreds. Selv orn det historiske er ne-
get interessartt, er det natrren i den
ca. 125 ha. store skov, sqn skal ræere
smet for denne artjj<el, rlen når man nu
er i skoven, så skal Egen jo beundres.

Skov-en har to ejere, der begge dri\rer et
irrtensivt sl<orårug, nen alligevel ud fra
et rraturnessigt sl.nspurikt ned forskef-
ligrt resultat. I de sidste 20 år er sto-

re areal-er ned @etræer forsvundet ogt
erstattet ned nåletræer - især R@gran.
Skoræns Østlige ilel frerrtræ<]er derfor nu
scrn grranbev,oksninger af forskellige
aldre. Af de oprirdelige store @ebe-
vo]<sningter er der her kun et par IlLilldre
plantnjnger tiLbage ned hugstrnoden Btrg.
Der fjdes dog }ængst tncd øst 2 relativt
unge @eplantnlrger og en rnirtdre red Fg,
så der i årene frenover også vil være et
nirdre indslag af Iøvt::æer ud over even-
tuelle randtræer til at tage vi-ndpreset
for nålet:::æerne.
Den vestlige del har derj:rnd Langrt rere
tiJJcage af det cprirdelige præg og her
fildes stadig forholdsvis store areal-er
ned hugstnnden BøS. Man kunne så scm na-
turelsker frlErte, at denne del af skoven
i føbet af få år vj-lle \rære uden @etra
er. Dog - den ognerksorøe skorqæst vi1
her benærke, at skovlcunden under @ene
ser ud scrn havde rnan sendt en flok svin
på olden. Det er natxrligvis iJdce tilfæl-
det i dagens Dannark. Sagen er, at slcc'v-
ejeren i dervre del af slcoræn har harvet
s]<orrh:nden op fordi neningen er' at der
fortsat skaL rzære BøS pa arealet.



Når skovlcr:nden netop er nu er harvet op
skyldes det, at 198-9 var et af de storå
oldenår II€d IIEget stor frøsætning for
W q Fq. For at sikre en rigelig spi-
ring skal fr6ene gerne drysse ned i barjord, hvor langt flere frø rÅr at spire.

Det sker i-kke på en nornall skovbund r.:n-
der @etræer. Her vil det tyld<e bladlag
indeholde nengder af nedbrydende svam6E,
som også vil angri-be fr@t, så de fleste
frø vi1 \Ære ødelagt ilden spiringen.
Når vi bør interessere os for skovens
træsamrcnsætning skyldes det, at alle
undersøgelser viser \,ræsentlig stSrre i.rld-
hold af plante- og dlæearter i l6vskcxrene
end i nåleskovene, Si:rpelttren fordi r.æ-
sgntlige livsbetilgelser son f.eks, Iys-
forhold, fødenerqde og redemuligtreder er
bedre i Iøvsko\ren. Det nå naturligvis be-
tyde ændriryer for fuglel-ivet scrn den
øwige natur, når skoven ærrdres scrn be-
skrevet. Nogle ærrdringer registreres u-
middelbart og andre kræver crbservaticner
over en årræld<e for at kunne erkendes.

Onkrfurg 1970 runrede Mrreris Skov en ko-
Ioni af Fisketrejre på 10-12 par, sdn lmg-
Iede i en ganrel @ebevoksni-ng. Da denne
blev fældet forsvardt kolonien oSså. I
dag ses kun 1-3 Hejrer, der scnner og
vjnter strejfer rundt efter føde ved Lil-
1eåen, scrn lØber 200 m fra den q/dlige
skovl<ant. Oldenåret har også i 1989-1990
rnarkeret sig ved hurdredetallige flckke
af Rirgduer, scm letter fra skovlcunden
red h6je vilgeklask efter at haræ ræsket
sig ned de lækre @. Hovedparten af dis-
se fugle er sardsynligvis fra nordligere
hirnElstrøg. frr anden fugl, son også vi-
ser sig i stort tal i gode oldenår, er
Kvækerfiriken. De flokke jeg har set i år
har dog \Æret snå - ca. 50 fugle ad gan-
gen i f@19e rred ile hjernlige Bogffuiker,
der scrn navnet antyder er lige så stor
qaier af frøene. nr hjemlig art, der har
overrasket mj-g noget i forbindelse nEd de
store @forekcmster, er Kernebideren.
Det overraskende for nig har ræret, at
jeg flere gange tnr set snåflokke på 8-9
fugte på jagt efter @ i skordarnden.
Sandsynligvis har arten hele tiden udntrt-
tet denne fØdekilde, ren først ned rige-
Iig fødersgde ogi større hyppighed af
arten gennern de senere år, har jeg fået
Øje på denne fØdeudnyttelse. Der yngler
veL nu 5-6 par af den srukke fug1, der er
knyttet ti1 IØvskoven. Et særkende for

Mrreris er netop en [æn bestand af Skov-
kirsebr, hvis sterkerner arten kan knæk-
ke ned sit særdeles kraftige næb, der y-
der et tryk på 40 kg.

Langerevarende ærrdringer i fuglelivet,
forårsaget af det øgede nåleskovsareal,
kan $vises hos typiske nåleskovsarter
sdn Sorblejse, Toprejse og Ftgle]<onge.
o,rer en periode på 15 år ned årlige tæl-
linger på 20 faste g:rikter er skovens

lmglefugle blevet registreret. Her har
de tre arter \Æret konstant tilstede de
sidste 4-5 år, hvor de tidligere i-kke
blev set eller var neget uregehessige.

Det stemrEr ned, at arterne er kendt for
at foretrække ældre nåleskov son 1zngle-
qnråde. Det skal så li-ge tilføjes, at
SorurEjse og fuglekonge i sanne periode
er gået tilbage på landsplan. Onvendt
b:rde der så i same periode kunne spores
en tilbagegang for l-øvskovsarter sdn
f.eks. Spætnejse, nen det er i-k]<e konsta-
teret, nås]<e fordi den vestlige del son
sagt kun har haft en nindre reduktion i
@earealet. Jeg vil her slutte ned at
nærzne flere snåfugle, IrEn blot tiuøje
at alle almiltdelige fugle for skoven kan
træffes her. Mange af dem vil rnn dog
ikkese r:nder et besøg, rrEn kun høre.
scrn besøgende i skoven i naj/juni vil
der rære gode chancer for at se og høre
en Ravne-familie, scm de sidste 4-5 år
har holdt til i den samre rede.

ftr tillg s€sn gør Mrreris Skov speciel



frem for rnange andre skove, er det store
antal rovfugle, soNn træffes ynglende. Så-
ledes var der i 1989 3 par Spur.relr@e,
3 par !trrsvåger, 2 Far Tårnfalke og 2 par
Natugler. Desnden er der rere uregelnæs-
sigtt 1 par Hvepsevåger og 1 par Skovhorn-
ugler. frr usædvanlig sanrnenstuvnilg på
kun 125 ha. Betingelserne for denne kon-
centration er bl.a. tilstr-ækkelige fØde-
nEngder og gde redemrligheder.
Sputrlæh@gene errrarer sig især af den
store produktion af snåfugle i haverne i
$ften o9 Sabro, nedens ltusvåger og Tårn-
falke især ryer fØe i de nærliggende
2 nosecnrråder, Dansbro lbse og Ristmp
lbse.

Det \rar lidt cm en skov oq dens fuqle.
Har n|an lyst til at se og høre natur, så
er skovene altid et bes6g værd på alle
årstiiler.

Svend Møll_er Jensen

Andelsbanken Privatbanken SDS
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Unibank



VIBEN _ AGERLANDETS KARAKTERFUGL ?

Vi5en kaldes traditionel-t for aqerlan-
dets karakterfugt. tEn det nå desræne
idag siges at være falsk varebetegnelse,
for Vj-ben er ved at \rære en s'iætden fuoli det landskab, vi forstår scrn "på tanldet". Scrn DOF.s ynglefugletæItinger vi-
s'er (Fi9. 1.), er bestanden reduceret
drastisk gennen i hvert tilfælde de se-
neste 10-15 år. Bestandsstørrelsen udgør
idag således kun 35-40t af, hvad den
gjorde i 1976.

kun er registreret 1€ 54 lokaliteter kan
derfor besteflrt iJ<ke betegnes scrn til-
fredsstillende.

De største bestande findes på cle få
større eng- og starndengscrnråder, scrn
en&ru findes i amtet. Det er Brabrand
S, -AIrS, Staws Fjord, Dejret Øhoved og
cnrådet cnkri-ng Randers Fjord. At det
jJdce er en tilfæIdighed, skyldes at
dens foretnrkne lmglesteder er våde af-
græssede enge og strandenge på grwd af
kravrene til levestedet under unqernes
oF^/ækst.

Den lmgler (frrdnu!) ogiså i agerlandet,
Irbn heller jkke på den dyrkede jord er
det tilfældigb, hvor den anJ.ægger sin
rede. ilndersøgelser foretaget herhjenne
(Ettrup & Bak 1984) og i udlanctet (f .e]<s
Galbraitfi 1988) viser samste$rrende, at.
vand er af vital betydnllg for ynglesuc-
ceen. Det er derfor karakteristis]<, at
agerlandets Viber altid \ælser at place-
re deres rede enten på en aarfi-g ai=o*t
pl-et eller i uniddelbar nærhed af vand
e11er et engstl&ke. Udtørrer crnrådet i
I@et af nrgetiden, vil- Fglen raislyk-
kedes. Vandet er af afgørende be\dnlng
for at der er nok af Vibeungernes føde-
emner - irtsekter - til det daglige ener-
giforbrug.

Betydningen af til-strd<kelig f@e frern-
gfu af Tabel 1. Heraf ses, at Vi_ber der
vokser cp på våcie græssede enge dagligt
i gennensnit tager crnkrjng 5 gram tr€,rens de kun tager 3 gram på crn dagen,
når de sl<al_ fiade deres fØde på den dyr-
kede jord. Det ses oSSå af taleffen, åt
lznglesucceen - IråIt sc[n entallet af r:n-
ger, scrn hvert ynglepar får 1€ vi-ngerne
er større på engene end på de dyrkede
rnarker. Den prilrere årSag hertil er, at
f@en forekonrer rere spredt på marker
erd pa engene. Ungerne nå aer-for bruge
rere energi til fødesøqnirg, i nogle
tiltulde så næget, at de dØr af sult.
laqtiaig er de også nere udsat for pre-
dation, da de nå bruge nere tid ned-at
strejfe udækkede crn i crmådet.

Ud fra rjlgrnerknbq har nran fundet ud af
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Fig. 1. Irdelcs for yngl-eb,estanden af
Vj-ber på lardsptan. InieJ<set bygger på
DOFrs år1ige ynglefugletællinger, og er
et relativt nål for beståndens udvil<-
lirg. 1976 er sat tit indel<s 100.

Ser nanr på et korL over yngleudbredelsen
i Arhus Antt (Fig. 2.), kan man forledes
til at tro, at Vilcen stadig er rireligt
vidt udbredt i Århus Amt. Kortet er
fremstillet på baggnmd af indrapporte-
rhger til lokalrapporten gjort i årene
1987-1989. Hvis der blot et af årene erjrdsendt cplysnirger crn si_kre ynglefund
fra en lcjkalitet, er den afsat på kor-
tet. Der er samlet oplysninger fra 54
lokaliteter ned ialt 203-236 ynglepar.
Da kortet alene bygger på dette materia-
le, lå det ikke betragtes scrn dækkende
for Vibens yngleudbredelse. Det trå doS
fornodes, at aIle vigtige bestande er
ledtaget, da kortet jo oSså er udtryk
for den ornitologiske aktivitet, At den

INDEX.tor VI8E, t976-89



Fig, 2. AntaLlet af ynqlefund af.Viber i
Århus AInt indrapporteret til ld<al--
ratræorten i perioden 1987-1989.

aC hvert ynglepar skal prodrcere lrellem
Q,,8 q 1,2 ungte for at cpeje @ilelighe-
den og der:led cpretåole ballance i be-
starden. scm ]'nglefugletælulgerne viser
(Fig. 1.), er den ballance nås]<e Ødelagt.
Årsagen herCil nå prilært tilJægges det
eff€l<tir/e landbrug, der ildce har råd til
at der på deres parcel firrles dårtigt
d!sr* eller udyrkede aqåder, e1ler
sarn har udsat det k\Æeg, som sl<uIle af-
græsse erqerre.

Ibriklusionen rå derfor blive, at Vjbens
or,erlerielse i det danske agerland scm et
IllinjmJrn helt aftrærrger af at kreaturgi:æs-
ningen opretholdes på de få våde erqte,

Vægttil- F11ruefærdige
rækst unger,/Fr
S/Wn Jyllancl Skotland

scrn endnu filcles. Og det er der trods
a1t et realistisk håb crn - ja udvikUn-
gen kan uås}<e ligefrern vendes til fordel
for Vilcen - gennen de nye tiltag ned na-
turgencpretntug og milj/forbedringer.

Og Vj-ben vil giræt kvitere for Hre
forhold. Det gives der et fi-ngerpeg qn
af føtgerde ekserg=I, sorn viser, at Vi-
ben er hurtig til at tage eqnede lmgle-
steder i besiddelse. For hrzem ville reg'
ne ned, at større blqgepladser kunne
udgØre egnede steder for vj-ben? Ikke
desto ni-ndre har etablerirr;en af Århus
Østlnrm og l,tarselisborg r,ystbådetravn 

-

santt bygnirqen af Scejtryr Sygtetrus i Århus
i byggeperioden glrret mfli.ghed for i alt
10 pa.r Viåer. Årsag: Jordarbejdet i tD/g-
gefasen ha.r givet store næsten vegetati-
onsfrie arealer ned nnnge vardflzldte
spor og huller.
Det bli\ær glEnderde at føIge udvjkljn-
gen

Heffij.'tg Ettnrp.

I,ITPERIIITUR:
Ettnrp, H. & B. Bak 1985: liogle ttæk af
danske vilcers lzngleforhold. Dansk orni-
tologisk Forenjngs TiClss]<rift 79.
GalbraitJr, H 1988: Effects of agricul-
txrre on the breedi-ng ec'ology af lap'rings.
Jcurn. AIæ. Ecol. no 25.

l---'
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Agerjord 3,0 0,0-0,7 014

Tabel 2; cernen$itlig daglig vægttil*
rzdcst hos Vibeunger på fonskellige leve-
stederf sartt antallet af fl]ryedtgrtige
unger/yngletrnr fundet ræd unders@elser
i Dannark og England.

Strandeng

Fersk eng
o,6-1 ,2 0185,2
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FUGLETÆLLINGER VED NORSMINDE FJORD

På mF-Århus's generalforsarnlilg den 17.
februar 1990, belv det besluttet at på-

et to-årigt fugleoptæIling"pro-
jekt ved Norsrni.nde Fjord (Kysing Fjord).
Baggrunden for clenne beslutaing skyldes,
at Nor$rfnde Fjord, set lred ornitologis-
ke 6jne, har det skidt.
Nog1e af problenerne hertil kan skyldes
forstyrrelser, at der udledes for neget
spildevand (fosfor) via Odder Å, at der
sker nitratforurenilg og anden udvask-
ni-rg fra de tilstØdende marker, og ende-
1ig at slusen ved Norsnilde kun meget
sjeldent er åben. Det sidste betvder at
der kun ledes vand ud, ren atdrig frist<
hawand ind.
For at kunne påvise de kritiske forhol-d
i fjorden, er det vigtigt at være i be-
siddelse af et så detaljeret og retvj-sen-
de rnaterlale sorn overhovedet nuligt.
Sidst en retodi-sk optæl-thg af Norsninde
Fjord fandt sted var i 1978-1979.
Projel<tet blev lavet af østjysk Biolo-
gisk Forening (øBF), og publiceret i
deres blad "Gejrfuglen" i årene 1984-
1986.
Et nyt rnaterj-ale vil uriiddelbart kunne
sarnenlignes ned dette, såfrenrt en nogen-
l-unde ens fietodik anvendes. Dette vil be-
tyde, at der skal foretages en ugentlig
cptæIli-ng i en trårig periode.
En sarrnanligning af naterial-et fra 1978-
1979 q 1990-1992, vil kunne give et ret-

visende billede af udviJclingen af fugle-
bestandene over en 10-12 årig periode.
Denne sarnrenlignilg vil ]amne bruges ti1
at overbevise konmunl- og amtsrådspoli-
tjkere, jægere, fisl<ere, lan&ænd og and-
re brugere af fjorden on, at drastiske
tiltag m.rligvis vil- være n@vendige, for
at forbedre fjordens tilstand.
fl<senpler herpå kr:nne \Ære at slusen ræd
Norgninde blev fjernet, så der blev fri
gennernstrørnjlg, og at daltrIi-rlgerne langs
sydsiden af fjorden blev fjernet, så der
på ny blev store oversvdnrede engarealer.

DIN IT.ruP
Torsdag den 14. juni vil der blive af-
holdt et cplysningsr@e på Naturcenter
SøIyst, hvor de konsende optællirger nær-
nere vif blive koordireret.
Vi- har bmg for netop dil hjæIp til pro-
jektet, sdn fonæntes opstartet den 1.
august i år, så n@e op denne aften og
hØr nærnere. Stor ornitologisk erfarjng
er absolut jlgen betingelse; der vil rrære
brug for alle.
llødet starter k1. 19.30.
Er du forhjldret i at n@e op' ren ønsker
at vide nere, kan du kontakte Flemdng
Lundberg på tlf. 86 28 65 5'7.

Projektet laves i samarbejde rcd øBF.

Flemning Lundberg

*q.**#F*".'f' *. r#* 'e*
-^:itu*d.- *';j;r;" +: ',":ft,
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FRA FELTEN

Under alenne rubrik har der gennem s6rav-
nens historie udviklei sig en tradition
for, at nran kan fØlge ned i de nest in-
teressante fugleiagttagelser, scm er
gjort irden for de sidste tre nåreder.
Ihtad der så forstås ved "en irteressant
fugleiagittagelse" er der naturligvis in-
gsr retnirgsljnier for.
Det tnå bero helt på i"agttagerens skøn.
Iagttagelser sam typisk firrler vej til
artiklen, er rigistr:eringer af mindre
alnrindelige fugle; store kcnceltratiøter;
firgle truffet i andre biotopstltEr, end
hvor de nonralt b:æffes; og specielt for
trækfuglenes vedkcrmerde, de fØrste og
de sidste i årets løb.
Alle kan blive bidragqdere til artjklen,
bare de i-ndserder deres &servatiqrer tiI
den faste redalctpr. Og jo flere bidrag,
desto rere nateriale er der til at udar-
bejde en så dæld<ende artikel- scxn overho-
vedet mrligf.
Det geografiske cnråde hvorfra iagtta-
gelserne Jldhentes, er natur]-igt nok Ar-
hus Amt.
fr del af det i-ndsendte rnateriale tudgår
også i artjJ<Ien "Siden sidst", sorn brin-
ges j- foreningens blad "Ftg]e", salllrEn
neil tilsvarende materlale fra det øwige
tlafinark.
Iagttagelserne scrn bri-nges i dette nlmrner
dæld<er perioden fra midt i februar ti1
først i apri-l, ogr qrfrandler derfor natur=
Iigt nok de sidste rasterrde vinterfugle,
sant de fØrste forårlsbebudere, hvor strE-
cielt iradefuglene er dcnrilererde.

Både (,råstrubet og Sorthalset rappedykker
havde-ned 1 o<. indfi:ndet sig på yngle-.
pladserr ved Qzstrup W 21/3.
Den minclst almhdelige af rrcre svaner,
Pi.bQsvanen, er set 17/3 7 Grund Fjord,
rEns den rere og rere talrige Kanadagås
er registreret 18/2-8/3 I Kalsenade, 2113
1 €rund Fjord og 2413 9 Tjærbnz Enge.
Llzsbuget Krrorteqås, scrn næsten udelukken-
de træffes ried Mariager/Randers Fjorde,
er set 17/3 150 q 2A/3 4 RåbV Odde.

JEiIDER

Knarard 10/3 1 par Brabrard SØ, bØr frenr
banes. Arten træffes kun rrEd 5-7 indivi-

der pr. år i hele amtet; o9 er iJ<lce årlig
ved Brabrand SØ.
Pæne tal for Pj-bearxl er 3/3 655 Norsdrtde
Fjord, ogr 11/3 200 AIrø. Et helt ekstremt
højt antal Qpid*nder er fra SødringhoLn.
Antall-et er næster en fordobung af den
tidligere rekord i amtet.
frr tidlig observation af, Skeand er fra
8/3 1 par Kalsernade.

Bjerganden, scrn er trd<- og viltergæst,
er set 3/3 5 liorsminde Fjord, 1113 '175

A1rø og 17/3 170 Stulbe Sø. AJ skalle-
slugere er i-rdsendt Toppet 1B/2 129 Kal-
semade og Li1le 3/3 7 Norsninrle Fjord.

RC'\mJgÆ
Foråret er ideelt for træ]d<ende/rastende
rovfugle, og freftEves bØr da også: ltus-
våge 17/3 350 trd< Gjerrild Nedersl<ov,
Rød Glente 25/3 1 ad. Ajstnrp Krat ved
lhriager Fjord, 81å I<ærW 1113 1 brun
Alrø oS 21/3 t hart Grrnd Fjord og ende-
lig war der 1/4 Storfalk sp. 1-2 ved l'lo-
esgård.
Den gamle Ha\rørn ved Stubbe Sø, scm har
Iadet sig beslcue fra sidst i januar' er
set så
dukker op i crmådet igen ti1 næste vjl-
ær:

\ADEFI]GLE
fri af artets fineste og nok rest bes@te
vadefuglelokaliteter, er A1rø i Horsqts
Fjord. De næste par Unier vidner lidt
crn hvilke vadefugle-koncentratiorner der
kan træffes d6r.
"rorår på A1rø": Stor Præstekrave 18/2 1,
Hjej1e 11/3 281 q 8/4 800, Stor Regnspo-
ve 8/3 52 q 18/3 44, Lille Kobbersneppe
11/3 525 ø1 3O/3 1080' Aldndelig ry/le
8/3 250, 30/3 915 q 8/4 1200 q endelig
Klyde 8,/3 6 q 3O/3 41 -
øvrige iagLtagelser af wadefugle forelig-
ger såIedes: Hjejle 18/3 1300 Gyllirtg
l{æs og 21/3 882 Hollandsbjerge, oq Dob'-
beltbekkasi-n 18,/2 1 Kalsemade, 24/2 1

Brabrand Ø q 21/3 24 Hollandsbjerge.

ø\R]GE ARIB,
frr tiallig Splitterne er fra 17/3 1 GJer-
rild Nordstrand.



S/konge er set 3/3 1 rast Kysirrg ths, og
GrønslEtte er registreret på følgende
lokaliteter i foråret: Floes Skov, Sten-
alt Skov, Ravnsg, Sal-ten Langsø, cjer-
rild, flcesgård og Ajstrup Krat.
3 Ravne trak 1'7/3 over cjerrild Nederskov
og til al-l-ersidst kan nævnes, at Snespurv
er set 1313 4 PJrø.

Selv crn denne udgave var beskåret lidt af
pladshensyn, så
HUSK !
- at irtdsen<le dile bidraq til:

Flenrnirg Lundberg
Skovlundgårdsvej 72
8260 ViJry .r.

lEste lEriode vi1 dæJd<e april-juli, og
skal indsendes senest ultirro juli.

Jeg håber vi på baqqrlrnd af "F\:glenes
Dag" nå få nnnge nye nedlenner, sorn vil
bidrage til artjklen.

FlermLing Lundberg

BREVE TIL SØRAVNEN

TU. SøRAVNEX\IS IÆSERE
HjæUlppp.. 

'

Støt østeuropæisk miljøarbejde - Al<ut! ! !
Mlljø og global balance er noget der i
høj grad vedgår os al1e... !
Verdens globale mil jØ/udviklingskrise er
i dag nået tmende dirrensioner - dinen-
sioner der i rærste fald kan og vif gøre
en brat ende på vor og andres gøren og
laden på denne vor underskønne b1å jord.
Den østeuropæiske niljøberægelse er gans-
ke ung, og har i h@j grad brug for kon-
tant Økonomisk støtte.
Lj-ge nu arbejder en gruppe kunstnere i
Riga (Lithauen) på en tennelig kreativ,
og i hvert fald ret original udstilljlg.
De har navngivet den With out Word,s,
hvilket er nEget rannende for udstillin-
gens budskab.
l0{ forsøger uden de sædvanliqe rnaskuline
bunker af papir, klister og långe ord, at
gøre olxrEerksqn på problenernes alvor -
With out l{ord's.

MS{... !
Det er en dy'r cngang at skabe, k/re og
afvikle en udstilling af !,tC[r]'s kali_ber,
og i Østeuropa (son alle andre s.teder i
niljØbe-rægelsen) er det ijcke just økono-
mien der står stærkest - og her kan UJ
hjælp:e.
Giv et bidrag - det er nEget vigtigt -giv bJ.ot en helt ubetydelig skærv, ren
hjæIp dog disse fo1k, og giv derved dit
besw fiEd til bevarelsen af denne vor
helt enestående, srukke og fantastiske
planet - jorden... I
Støtte til Witll out lrlords' udstillinq i
Riga - Littnuen, indsættes på giro nr.
I 4'7 89 98, nærket ,,With out Word,s',.

På vegne af Natur og Ungdcrn
Natu-rkræfter og I'IDM
Patrick C. t4cDonald
Fredensgade 16, 3. sal
8600 Silkeborg



GRAGASEN I ØSTJYLLAND

Den eneste gåseart, sdn cprindel,igt lmg-
ler i Darunark, er Grågåsen. Den fore-
træld<er lavrrandede søer og trrcser ofigivet
af enge, hracr gæssene kan græsse. Grågå-
sen lrrgler også pa ubeboede øer og ho]rc
i salt- og brakvand, i Østjyllard f.el<s.
på afrø Poller, Hov Rdn og i Stavns
Fjord.

Grågåsen war tidligere ret sjælden son
1mg1efug1 i Østjylland. F.eks. fandtes
den pa "fastlarrfet" kun ynglende på trog-
le få lokaliteter i lfidtjylland under
ALlas-unders@grelsen i 1971-1 974 (t}]rbro
19761 .

I de senere år er Grågåsen inrid1ertid
fundet på stadig flere lol<al-iteter i
crrrådet, en frelgang scm også er konsta-
teret i f.elcs. Nordjyllarrd og på Sjæ1-
Iard.

Grågåsen er i perioden 1983-1989 funalet
scrn sikker eller fornndet Fglefugl på
i al|- 27 lokaliteter i Århus Anrt. Beliq-
genheden af disse er vist på Fiq. 1.
Fta en del lokaliteter foreligger der
)mglefurd fra årene 1980-1982 nen jJcke
senere (angivet nEd ? på FfS. 1.). Be-
sdger nogen bldrdt S@rarznens l,æsere
disse lol<aliteter, så kig godt efter
Grågæs, ogf send irral til ra[æortgruppen,
hvis du ser c*ps.

Ickalitet yngler nar. arp. maj. ju1. aug. sep. okt.

A1rØ PoIIer ':.... ja
l{orsnincle Fjord
(Kysl-ng Fjord)
R:indkloster-enge ved 2
Skanderborg SØ

Nybro/Horndrw Sø

Enborg Odde, I'tcssp ja
Klosterkær, lbsse
(vejle enaj ?

Brabrand Sø ja
Stubbe Sø og drgivende enge ?

1:nrhÅ Fi^zl

Bjetregrav itlcse ja
Stavns Fjord, Samsø ja

Tabel-1. Kerdte rastepladser for Grågæs i Å:hus+ntt. lihksinalt antal rastende gæs
pr. nåned. Iol<alit€ternes placerlng er vist på Fig. 1.
I tabellen angives det naksirale antal rastende Grågæs pr. nåred fra perj-oden
1980-1989 (10 år). Kun lokaliteter ned obsenationer af nr-ildst 10 rastende Gråcæs
fra rer.e end et år, er [Edtaget.
Desuden arrgives, crn Grågåsen også yngler på ldcaliteten.
Fore]<cmster i viaternånederne er ildce fiEdtaget. Større fore]<dnster fra januar-
februar og/eller,rpvenber-decerber, er kerdt fra Stubbe Sø (nrax. 64) oq crund
Fjord (nnx. Z5).
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ÅRET RIINDT
nrglere arikcnrner nonmlt til yngleplad-
sen i nnrts, dette sldres dog noget af
en del orrenrhtrsde Grågæs, især fra de
senere år foreligger en del vjnterfi:rd
fra jarn:ar-februar og rurerber{ecerber.
De fleste danske Grågæs fornodes at
orærvjltre i Slnispanien, ren nogle få
blirær altså virrteren orær.
Fra ned. rrnrts og fudtil trEd. naj, altså
i gæsseres tr*tid, er ctnnæn størst
for at se Grågæs i Årtrus Aft. El rd(ke

lol€liteter skiller sig ud, ned
næsten årIige obesnaticrner (Tabel 1.).
I juni o9 irdtit ult. juli ses kun få
fugle, rurrllg de få orærscnrerde eller
lrglerde firgle i cnrådet. Sidst i juli
indfbder trd<gæsterne sig iger, trældcet
kulninerer i august, nen il<ke så tal-
stærkt son forårstræikket. I rpvember og
decerrber kun få spredte obserratj-ører.

Fig. 1.
o = rokaliteter ned sike/sandsynlige ynglepar af Grågæs i et e[er flere af å:æne
1983-1989.
? = rokariteter ned yngrerde Grågæs i årene 1990-19g2, n''n ikjce serere.
R = Rastepladser rEvnt i Tabel 1.
Kilde: Irkalrapporterne for 1980-1986 o9 Ftrgre i Årtrus ant 19g7-1999.
oply-srirgetre crn yrgle staInrEr fra obserwatiorer indsendt til rol{alrapporten,hvilket p.w_aert_at nogle rdcalitet€r kan \Ære.o\ierset. Da Grågåsen u.rnea rør:er
en ret skjult tirræretse i lmgretiden, er det faktiske antar yiErepar sikkert nogetstørre.



MOESGARD

]NDLMN'ING
Ved lidt af et tilf,ælde blev det i r|arts
1970 opdaget, at der giJ< et betldeligt
fugletræk nnd nord langs Århusbugten.
Det drejede sig især crn rovfugle samt en
nwrgde andre fugIe, bl.a. duer, lærker,
kragefugle, pilcere, firrl<er og iris]<er
m.m., sclll bnrgite ]q'stlinjen son "vejvi-
ser" under træl<ket nordpå nnd yrqleplad-
serne i Skardinavien.
Det \rar ildlysende, at en egnet observa-
tionspost skulle firdes nær l<ysten, ogl

l{oesgård Strand viste sig særdeles ræl-
egnet til dette fornåI.
De fdrste år var cbserrrationerne næsten
udeluldcende be#ænset til deciderede
træl<- oh rastoptæIlilger vecl }besgåril
Strand og vs6 SøsterhØj.
I de senere år er aktiviteterne blevet
udvidet, og der er bievet iagttaget fug-

i
{

1e på flere lokaliteter i crnrådet, bl.a.
i parken ved Forhistorisk ltuseun (libes-
gård Gods), ligescrn der jld jrellem er
foretaget optællinger i skovene, nen det
er dog stadignræ)< forårstrækket, der til-
trdekker sig størst opnærkscnhed, selv om

også andre fustider kan byde på nange
int€ressante fugle.

IOKALIIHIEI{
Beteginelsen llbesgård dældcer i store trd<
skovene sycl for Århus: Torskov, Skåde
Skov, Storskov, l,toesgård Skov og FIØj-
stnrp Skov.
Disse danrer et 0,5-1,5 lan bredt og ca.
11 kn langt sannentraxEende skoråæIte
Iargs Århusbugterr.
De vigtigste og rest benyttede cbservati-
onssteder,scrn er markeret på Fig. 1 er:
1. laoesgård Strand og 2. skotibrlm og
rnarkhegrn syd for Søsterhøj.
Observationerne ved l,toesgård Strand fore-
tages. prjlert fra den enebærbevolcsede
ba]<]<e ("eneuatckel") nord for den offent-
lige parkeringsplads, selcr:ndært fra plad-
sen ved ishuset. Herfra er der et fint
uds)m over skoven nod syd og over havet
n|)d øst. Endvidere er der et beqtøtset
udsyn ncd vest og nord. Derrre lokal-itet
er god hele foråret, cnend observationer
i nraj og jr:ni af hensyn til strand- og
badegæster b$r foretages diskret.
Fra cbservationsposterne qgd for søster-
høj, dets det sydvenclte skovbrlm, scrn er
angivet på rig. 1, dels nnrkhegnet et par
hundrede Ireter 1ængere nnd slzd' er der
godt udsyn nnd syd og sl^løst, men de
f1elte fugle ses 5å stor afstard. Stedet
har vist iig at rære bedst sidst på for-
året.

FIGLETR/fl(KET Oi\,I FORARET

Forårstræl<ket fi-rtder nortlBlt sted fra
feliruar, hrror de fØrste Sanglærker dukker
op, ti1 slutnilgen af naj,/beqlmdelsen af
'juni, hvor der især iagttages Mlrsejlere
og svaler.
Det er nok især rovfuglene, der tiLtræk-
ker sig den største opErkscmhed på trd<-
ket ved }.æsgårcl. Tabel 1 viser forekcrns-
ten af denne fuglegrmppe i 1980'erne, og
som det ses varierer antallet af de en-
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ltoesgårdl
Strand

lbesgårdartiklen
Fig. 1. Korb o\Ær lrbesgådcnrået ned angivelse af <b vigtigste cbsenratids-
poster. 1. lbesgård Strard, 2. skordcryn og narl.Jægn syd for Søsterltøj.
orrråcbt rEllem den stiplecb linie og kysten består ovenrejende af ældre 16r-
Og bladskov.
(Frit efter Laursen, 1980).

kelte. arter en deI fra fu ti.l år. De
dcrnirerende arter er ikke uventet lhrsvåge
og Spurrreå@, nen også anilre arter fore-
kottrer, sctn der ses, i trEne antal.
Eler iagttaqes.også et stort træk af mange
ancb:e fugle i 1øbet af foråret, hvilket
frelrgår af Tåbel 2, scm viser forårsto-
talerne for nogle udvalgte (almirdelige)
arter i perioden 1980-1989.
Der er i tidens ldb truffet ca. '180 for-
skeltige ftglearter på forårstraddcet ved
l.tcesgård.
H\rert år trræffes flere sjæl&rere eller
usaituanlige arter på forårstrækket. I Iø

bet af 1980'erne er &r således lagttaEet
hele 3 arter, scrn er Iå X)Frs Sjælden-
hedsuÅtalgs liste: Islcrn &n 24/4 1986,
Lil}e skrigeørn den 1715 1985 q ltvict-
halset Fhresnager den 1115 1989. Etdvi-
dere er der truffet arter scrn f.eks.
sorb Stork, tErfugl og Bj.æder blot f,or at
nævne et par styldcer af de sjældre.

\lq]REIS INDE:LYD4,SE PÅ IBJfi(KEtr
Det kan godt betale sig at lægge neri<e
til vejret (og e\r€ntuelt hduoe rlejræfdirg)
jJden trrren lægges on ad leesgård.
Speci.elt virden har vist sig at ha\te sttr



Art / antal 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 198'7 1988 1989

Hræpsevåge
Sort Glente
RØd Gfente

Wr}rØ
Blå Kærhøg
Hedehøg
Drchøq
Spurtehøg
ltusvåge
Fjeldråge
Lille SkrigeØrn
Fiskeørn
I.'AITIIAIK
Aftenfalk
D\rær:gfak
Lærkefalk
Vandr:efalk

12 92

44
2 41 147

258
18 59
11
57

614
2'7

49128
13 26 10 24

i
9648
4t52

24

1

A11

J

103
912

J

9

1

6
9
o

21
111 148
874 1484
10 12

616
59

1

8 13
128 396

1189 2348
821

1't0 23
10 31

tl
/ IO

4'7
q+

5 '10

124 222
1043 1037

11 11

13 11

JJ
191 307
718 2072

Y3

2

67
589

6

2
)

1

z1

7
20

7
1

1)

Tabel 1. tr&kende rovfugle ved lbesgård 1980-1989-
Tallene fra 1988 er betræftet ned nogen usildcerhed p.g.a. utilstrækkelige iadrap-
porterjrger. Tallene for 1989 er foreløbige.
Iagttågelser af jkke-artsbestemte rovfugle er jkke nedtaget i tabe11en.

1

za

betf/dning for forårstr:æidcets forlØb. Det
er naturligvis s\rær-t at frendrage noget
generelt, nen 20 års erfarilger har dog
kurrret frermzise nogte klare tendenser.
De bedste vjndretninger er sydlige (SSø-
SV). Især swag - let SV-vind er god, da
den "presser" fuglene ilde fra lardet ud
til \zsten, scrn de derefter f@1ger nod
nord. Også "vestlige't vinde (VSV-NNV) kan
give gode resultater. Vjndens "presseef-
fel<t" virker også her. De ringeste vjnde
er de nordøsilige - de giveg sjæIdent
ret nEget at kigge på.
Telq)eraturen spiller også en ro11e - især
for rovfuglene, scrn sjbldent rører på sig
i stlrre tal, før tstperaturen er oppe $
+ 5-9 gEader.
Også andre fakt rer har beQzdning - sær-
Iigt scrn' i-gangsættere for fugletræk, bl-.a.
oplclaring, oghdrende regn oq større teq)e-
ratr.rrstigninger, f.eks. rrEl-lem nat og dag.

YNGLMUGLE
trbesgårdskorTene huser lxne store bestande
af, de alnindeJ.igre slcovfugle.
M.h.t. rere specielle arter kan nsvnes,
at der lmgler flere par Hulduer i skove-
ne. Eh optæltjllg i 1989 viste en bestard
på rdndst 5-5 par. Også Ravnen lrngler i
cnurådet. Den har. ræret fast )mglefugl si-
den slutnirgen af 1960rerne i F1øjstrup
Skov. Visse år tngler Bjergvipstjerten

ved ciler Å.
En af de senere års nliheder i cmrådet er
Korttået T::æløber, son nu rå regrnes for
fast ]a'rglefugl. Arten er iøvrigt Stl-art. i
Århus AnA.
Endelig bØr nærznes, at der helt sensatio-
nelt i 1988 blev konstateret et ynglepar
af Lille F1uesna14>er.

FrenÅPE'rS æ VI}{IERENS FIJGLE

Det er i-kke kun foråret og scalneren' som
kan give ornitologiske oplevelser ved
I,lcesgård. Efteråret og virrteren kan også
\Ære nEd.
I skovene træffes nogle år store flol<ke
af K\,æ]<erfirker. F.eks. iagttoges 255.000
derr 1/1 1984 oq 10.000 den 24/12 1986.
Ved ciber Å kan nan få nange sjove ople-
velser ved at iagttage Vandstæren, sqn
de fleste vintre hol-der til ved S<o\nøl-
len.
På havet ud for laoesgård Strarrd kan nan
fra novernber til nnrts/april rrære heldig
at-få Øje på S@kcrngen - ren se gdt efter,
for den er neg'et 1il-le.
Et par sjældne arter, som er 1€ mF's
Sjælilenhedsudwalgs liste, skal cnAales:
Lill-e Stormsvale i oktcber 1988 og Tqr-
skarv i. decenber 1986.

F



Art / antal 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

HuLdue
Ringdue
ltursejler
HedeLærke
Sanglærke
Digesvale
Iardsvale
B1ævale
SkorpiJ:er
Hrgpi-ber
Gu1 vipstjert
Bjergvipstjerb
Hvid Vipstjert
Irlisteldrossel
Allike
Råge
Gråkrage
Sortl<rage
Stær
@firike
Ktdcerfirike
@/I<tækerf].nl<e
GrØnirisk
Stillits
Grønsisken
Ttornirisk
Gulsp:rv
RørsIarrv

101 311
8080 6481

32 85
22

7074 6332
28 144

163 557
11 134
2 203'165 208
' zr
t-

216 't23
42 116

4060 3099
109 290

2979 3031
717

4368 3469
660 355
295

6675 2852
174 111
20 15
75 24

321 278
113 30
108 54

122 60
7305 6759
5'r8 82

85
4736 5989

21 6
103 220
148 58
46 26

311 98
93
41

147 81
94 68

3003 996
191 93

3085 1543
21 11

3792 1446
2058 203
105 12

6143 2478
'11 1 40

48
137 135
326 264
82 't9
90 65

95 173
6554 't 1300
2A3 944

74
2697 5317

27 55
380 ',t991

458 504
151 804
247 895
't4 206
176

174 509
48 185

1856 3548
107 170

1594 2522
325

1620 28'13
'f 339 1249

14' 768
3't2't 7746

77 296
zu zt

fia fl27
328 839
51 102
67 83

75 105
4000 6879

36 596
81

2291 2745
23 31

589 311
58 210

262 278
465 549
193
1-

131 212
39 38

1289 2329
85 28

737 1153
8 13

443 1269
986 5730

12
929 10665
82 230
920

162 432
365 475
16 40
70 49

63 75
31s5 815s
333 1222

22
1070 6450' 1 't1

1878 450
142 33
73 51

18s 450
22 12
26

326 218
32 127

1040 2845
27 101

572 't519
918

1041 1363
3964 4023

'11 122
2340 1553
192 176
26 63

1468. 182
378 846
29 45
19 92

Tabel 2. Fugletrækket ved lilcesgård 1980-1989.
Forårstotaler for rrcgle ud\ralgte arter.
Det rå bererkes, at taliere får 1989.er forcløbige, dader iJ<l€ på rnnærende tids-
Frmkt er foretaget er egentllg bearbejdenl.rlg af clette års cbservaticner.

IIDE:SGÅRD.RAPPORIEN
Hvert leller hvert andet) år udarbejdes
en rat{Drt o\rer fuglene ved l,loesgård. Ho"-
ve&rægten er nabrrligt nok lagt på for
årstrældcet, hvor der er den største åkti-
vitet iblardt fuglefolket. RaSporten er
et "pnivat" i-nitiativ, son nu kprer på 12.
år.
Derfor er det vigrtigrt, at observaørene
jrdsender iagttagelserne direkte til tb-
esgårdrapportens redaktion, scm er:
Hans Pixstrup
Dalagenej 95
8700 Horsens
Ttf .: 75 64 27 '13

Ratræorten sendes autdnatlsk ti1 bidrags-.
yderne. Ardre interesser€de kan relcvirere :

rapporben ved henverdelse til redaktdren- i

Ragportens pris er (aftrængig af onfarxJet) |

ca. 20-30 kr.

Hans Pjnstrup



F'UGLENES DAG 1990

Søndag den 20. firaj er det igen F\:glenes
Dag. o/er hele Daruerk arrangerer DOF

65 fugleture. Her i Århus Amt faver DOF

10 fugleture - den første kf. 3 qn npr-
genen ved l,bssø og de sidste k1. 19.30
ved lGsted lbæ og Pilbrodalen. På over-
sigtskortet (Fig. 1) finder I turene og
deres starttidplrlkt€r og n@esteder.
I 1990 koster det 20 kr. at deltage, og
beløbet opkriæves for alle over 12 år.

mF har flere fornåt red at arrangere
F\rglenes Dag. De vigtigste er, at
- give mange nennesker en slendende fug-
leoplevelse, og dened øge interessen
for fug1e,
- fortæIle cm DOFrs arbejde red at be-
skytte fuglene herhjeme i Dannark,
- fortælle cm mFrs arbejde for at be-
skytte fuglene r:nder deres træJ< npd hen-
holdsvis ynglepladserne 1 nord og vin-
teropholdsstederne i s1nJ, og i selve
overvintrjngscrnråderne i Sydeuropa og
Afi:ilca,
- jldsanrle penge til oplysnirgskanqrang-
ner i lande,hvor fuglene endnu den dag
i dag skydes eller fanges i net i nilli-
crrvis.

SP]EIDn{DE EI,JGLEOPLEVH,SM
Det er en slxrrdende fritidsjnteresse, at
kigge på fugle. Fuglekiggeriet kan have
nnnge fonrer. llogle er IIESt interessere-
de i, at f@Ige fuglene i deres have,
hvor fuglene fod.res og der trænges rede-
kasser op. Andre vil føIge fuglelivet
året rundt på en bestemt lokalitet.
Flere af de artjJ<Ier, scrn bringes i det-
te nr:nrrer af S@ranrnen, viser nogle af de
forskellige nråder at se på fugle på.
F.eks. det at følge fuglelivet på bestem-
te lolcaliteter scm !ørke l(ær eller Mrre-
ris Skov. Andre f@lger fugletrækket for-
år og efterår, som det f.e]<s. er tilfæl-
det ved I[cesgård og Fornæs. Nogle s]mes
det er slErdende at følge 6n besternt
fugleart. Man kan f@1ge dens arkcmst
og udbredelse, cm antallet går frem el1er
tilbage scm det er vist ned Grågås, Fis-
keørn, Vilce og Nattergal. Man kan også
studere en bestent fuglearts adfærd og
den/ed få nrange s;ærrdende oplevelser og
nåske opdage nogle forhold crnkrirg ar-
tens biologi, som i,kke tidligere er be-
skrevet. Et spændende emner er således
Sortsættens vi-rttersøwl.

,.f$r
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DOF ARBLIDER FOR AT BESKYITIE FIJGLNVE I
&EDE DAT.ITARK OG PÅ DERES I]RÆ(RTJIER
I Dafinark er der stadig nange forhold
scm betyder, at fuglene jJ<ke altid har
det for godt.
Mange af de steder, hvor fuglene gerne
vil 'trære, blirær @elagt på forskellig
nåde.
Der sker stadig opdy'rkning af heder,
strandenge og enge i ådale og ved noser
og søer, som betyder, at fuglene får
færre steder at lmgle e1ler hvile og
finde fØde under trækket. Derfor arbej-
der DOF irrtensiwt på at få fredet eller
oprettet onråder, hvor fuglene kan ophol-
de sig uforstyrret og udnytte orråderne
til- at lngle, hvile og finde fØde i.
Tilwarende srdres skovene i disse år
fra at vær:e lråvskove for frenDver at
dcrnineres af nå1etræer, der giver skov-
ejerne en bedre økondni. Langt de fleste
fugle foretrækker løvskoven, da den gi-
ver rtrmge flere nnrligheder for både at
firde egnede ynglesteder o9 rige1ig,t ned

fØde. Derfor fors6ger DF også at få be-
varet q ØeL antallet af l@vskove, for
at få beskyttet fuglenes bedste leveste-

l'lange af de fritidsaktiver, scn vi nen-
nesker udfolder, nedf@rer store forstyr-
relser for fuglene både i yngletiden oq
når de under trækl<et raster bl.a, i vore
fjorde og kystnære haronråder, Her er det
f.eks. lystsejlere og jægere, der kan ja-
ge fuglene n:ndt i vandcrnråderne, således
at de i-kke kan ligge uforstyrrede for at
hvile e1Ier for:ragere. Naturliryis skal
der rære plads til os all-e. I\bn i mF
nener vi at det er nEget vigtigrt, at der
oprettes runge flere reservater, hvor
fuglene (og de andre dtrr og planter) kan
bave fred ti1 at Frgle, søge føde og hvi-
Ie. Det stigende pres på naturen, hrrcr
flere og flere nennesker vil ud oq have
friluftsoplevelser, nedf@rer også et ræ-
sentligt øget betDv for, at få bes\rttet
det, scn er ned til at give oplerzelser-
ne, som f.eks. fuglene er det.



DOF arbejder også aktivt for, at hjælpe
fuglene r:nder deres tr:æJ< reflem yngle-
pladser og overvjntringsonråder. Der fo-
regår nernlig stadig err neget stor efter-
stræbelse ef.ter vore sangfugle i Sydeuro-
pa. Efterstrræbelsen finder også sted and-
re steder J- rærden, hrrad de fØlgende elc-
senpler viser.

SA}GDROS,M. PÅ DÅSE
I qfrevennen 1/90,der udgives af Forenirr-
gen til- dyrenes beskyttelse, la:nne nan
1æse, at der årligt fanges over en mil1i-
on Sangdrosler i Spanien. Disse går til
den spanske konservesjldustri, der frewr
sti1ler pa.t6 af fuglene, Denne pat6 eks-
porteres ti1 Japan. I højsæsonen regner
man ned, at der dagligt forarbejde rere
erd 50.000 Sangdrosler. f Darr'ark bereg-
nede DOFrs F\:gleregistreri:rgsgruppe i
1985, at der yngler ca. 300.000 par Sang-
drosler. Det vil svare til, at op nnd
halvdelen af alle danske Sangdrosler
ogf deres r:nger hver,t år fanges og laves
til pat6 i Spanien.

f Radioavisen den 24/2 1990 blev det op-
lyst, at der i Spanien hr,rert år fanges
65 nr-illioner snåfr:qle!

Spanien er nedlem af EF, ogt tr har udar-
bejdet et fugl-ebeskyttelsesdirektiv, scrn
iJdce forbyder denne fuglefangst. Derinrod
forbyder direl<tivet, at der handles necl
fuglene e1ler ned produkter af fugle.
Al-tså handler Spanien klart inpd ffi's
fuglebesl<yttelsesdirektiv, når der fan-
ges Sangdrosler til eksport!,Blandt an-
ilet dette arbejder mF , samren ned den
irternationale fuglebeskyttelsesorganj--
sation fCBP, for at få stoppet.
At fuglenes ilke har det bedre i Asien
vidner dette udklip fra Århus Stifts-
tidende den 1. april 1990 om.
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Fig. 1. oversigtskort over
ture 1å F\rglenes Dag dert
20. maj 1990.
01. l,tosseø. Ry Station k1.
03 .00.
02. 'Mrresø, Rrrgård kl.
04.00.
03. S<anderborg Dyrehave
ved Capri k1. 04.30.
04. Nørreskov og LiUeå-
dalen fra Bystævnet/Ådals-
vej i Hirmerup kl. 05.00.
05. Skæring Hede vd Ka1ø
Vig Bådelravn kl. 05.00.
06. Fussilg Skov ved F\:s-
sjng Sø kl. 05.30.
07. Idvrenholm Slcov ved
Brænderigården kt. 06.00.
08. Brabrand SØ ved Stav-
tnrp Stationsbygni-rq kl.
10.00.
09. Kasted }lcse kl. 19.3C.
10. Pilbrodalen ved Stil-
Iinq Sd k1. 19.30.'



I FUGLEFRI - Buddhister tror, at det
bringer lykke at redde liv, og at det giver
dem selv et bedre liv i det hinsidige. Rent
praktisk gør de det mange steder gennem
ceremonier, hvor fugle slippes fri.

Det lyder jo smukt. Men det er det
ikke.

I Taiwan laves der en mægtig fin for-
retning ud af den årlige fuglebefrielses-
ceremoni, men stik mod de religiøse hen-
sigter omkommer flere fugle, end der
overlever.

En fremtrædende buddhist-leder op-
fordrer nu sine trosfæller til at opgive
>livrednings-ceremonien<, der rent prak-
tisk foregår ved, at de troende køber ind-
fangne fugle hos lokale dyrehandlere og
slipper dem løs. Udsigterne til denne
gode forretning får naturligvis dyrehand-
lerne til at sikre sig rigeligt med fugle til
at imødekomme enhver efterspørgsel.
Lokale dyrevenner har forlængst påpe-
get, at den intensive og hårdhændede
indfangning resulterer i drab på langt fle-
re fugle, end dem der overlever og ender
hos dyrehandlerne.

Buddhist-lederen opfordrer derfor til,
at de troende i stedet for fugle køber lan-
dområdef, hvor fuglene kan leve i fred.

Det er blardt andet til oplysningskarF
trEngner i f.eks. Sydeuropa, at der sarrF
Ied penge hd på nrglenes Dag. Blardt
andet \Æd eri øet oplysni.ng crn fuglene-
nes yngle- og trækforhold håber DOF tr€,at kunne nedvirke ti1, at befolkninqen
i SyCeuroIE får et ardet forhold tii
snåfug1ene, så der iJ<ke længere kun og-
fattes scm en kulirnrisk deUjcatesse!
Det er vanskeli.grt. - nen reget vigtigt
arhejde - hvis vi fortsat skal kunne nv-
de Sangdroslen og cte andre sråfugles -
forårssang j- den danske sctnEr.
I 1989 var det \rrkiet, der var nÅ1 for
i-rulsarnli.ngen på n:glenes Dag. Det blev
til 25.000 kr., scm skulle oplyse bl.a.
tyrkiske skolebprn crn betrovet for, at
beskytte fuglene.
DOF har endrru ikke bestemrt hrrcr pengerre
der konner irrd i 1990 skal anvendes. lrhn
sdn det frengår er der steder nok, hvor
der er behrov for oplysnirg crn bed:re for
hold for fuglene.

Derfor håber vi trå, at nange vil tpde
frem og støtte æF's fuglebesklttelses-
arbejde denne dag, santidig ned, at man
selv kan få nogle slxrrderde tiner nred
nnnge fugleoplerælser.
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I forbirdelse red dette nnnter af SøRAV-
NEil, der også er et PR-nurrter scrn uddeles
på zuglenes Daq d. 20. naj, har vl larret
en lil1e gættekonkurrence.
cættekorikurr:en er åben for alle der læser
dette blad, uanset crn nrn er nredlem af
DF eller ej.
IokalafctelJngen udlorær 25 pu:arrier til ile
rigtige æt i konkun=ncen.
1. pr:anier: Bustxrr til Tipperne i april/

raj 1991.
2.-25. pranier Tcnml/ Dybbros 1i1le @

"l'lrt fra fuglenes verden".
Pranierne vil blive tilsendt vindere ca.
20. juni.

Konkurrencen går ud på at ptte de 5 fug-
Ie, sdn ses 1å tars Borup billede.
Du skal skire navne på alle 6 fugle, næn
oqså crn det er hanner eller hunrer.

Du skirrer navne og k@n fra venstre II|cd
højre, således:
Nr. 1 fra \rensrte: navn og kØn (han/hr:n)
Nr. 2 fra venstre: navn og køn (han/hun)
Nr. 3 fra venstre: navn og l<Øn (han/hr:n)
Nr. 4 fra venstre: navn og ]Øn (hanZhun)
Nr. 5 fra venstre: navn og kØn (tnn/hun)
Nr. 6 fga \renstre: navn og køt (hanftun) .

Du skal sende ilit svar nred navn og adres-
se til:
DOF's ld<alafdeling i Århus Ant
Naturcenter Sølyst
cjellerupej 111
8220 Brabrard

Vi skal lnve dit svar serpst 10. ir:ni .

Held o9 lykke!

Redaktionen/Bestltel sen.
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BRABRAND Sø 'I8. FTtsRUAR 1990

92 personer var fiødt q) for at deltaqe i
denre tur, soin var arrangeret i sanarbej-
de ned Århus kqmunes naturforraidlilg.
Det store freunpde slqfldes jo nok at År
hus Stiftstidende ertlelig hår oppet sig
og afironceret trren i avisen.
Det næsten scnneragtigre rzejr (op ti1 12
grraders varne) havde rigtig sat gang i
både ltusvitter og B1fubjser, scrn sang om
kap red GærdesflJtterrrc,
Vi fulgte Brabrardstien fra Stavtrup sta-
ticrn til vesterden af søen. Urdenrejs så
vi ca. 40 Blishøns, 3 Gravander, 3 par
Knopsvaner, hvoraf det ene allerede træv-
dede territorium, desuden et stort antal
Gråærder og Troldærder.
Vj- stardsede også ved Rågekotonien i
Stavtnæ Skov, cgi de ca. 100 par Råger
scrn lnr reder her gav ltorben.@eslcov an-
lednht ti1 at fortælle crn Rågerne, deres
levevis og lidt crn hrrad larxtrend og jæge-
re forstår ved skadevolderde vildt.
Efter at have beundret en llrsvåge scm
kredsede over rørskoven i vesterden af
søen, gi]( vi- ræd tildet qanle å1@, Her
harn:le vi fået fortalt at der et par clage
i forvejen var set et 1nr Grågæs, og dem
ville vi gerne se 1€. oesrærre var Grå-
gæssene i-kke indstillet 1å clet sarwe, for
de var ildce til at få i kildcerten.
Så gik trrren tilbagre ad den ganle Harrrel-
bane. Her så vi Spætnejse, Stor FlagEptte,
G.rlspurv, nrglekonge og et par Ddrpapper
lod sig også høre, sanrt endvidere en 15.æ-
lPber og en Swrgrejse.
Tilbage ved Stavtrup station taldcede vi
af for en dejlig og fuglerig tur, scrn vi
håber vil få sanne store tilslutning når
vi gentager den i marts nråned,

Vagn Holrelur.rd

BRABRAND Sø 19, !.|AmS 1990

Var vejret godt' på trlren i febnrar, var
det for irltet at regne her på ilenne s6n-
dag i rrarts, hvor turen skulle foregå.
Ved starten fra Stavtrup station var terF
peraturen 12 grader, og da vi vendte ti1-

bage rrar den snegen sig op på 22 grader,
så vejr"et var absolut ned os.
Denr€ gang var der "]crn" rrødt 39 perso-
ner op for at nlnJe turen, og høre de fØrs-
te af vore sangere. og vi blev cla heller
iJdce snydt for dervte oplevelse, da vi
h@rte Gransanger og Sangclrossel på den
fØrste del af turen gerulem Øslcorcn.

Turen foregiJ< ellers son i februar n6ned.
Vi glk langs red søen ud til vestenden
og på den sidste stræknilg af stien kunrre
vi få sØen se TYoldand, T@pet Lappeqyk-
ker, 1 crågås og ca. 30 Fisl<ehejrer. lbns
vi stod og kiggede dukkede, ud af disen,
1 cråstnrbet Lappedykker cp.
Efter at have beundret den, fortalte
Henning Ettnrp lidt orn sgrestaureringen'
hvilket udvjJ<lede sig ti1 en livlig d9-
bat.
Så for.tsatte vi ned til ilet gamle åudl@
og her så vi 1 Grågås og at par Mrsp.lrve.
På erqene ved Århus Å var der 2 pr Grå-
!Fs, nasser af Gråader, Btishøns' og for
at det hele skull-e qå godt for os, war
der også et par l(na::ørder, der tnrde lagt
sig tllskue for vores beurdrerxie bli-kke.
Det eneste der svigtede os denne fonn-id-
dag var rovfuglerre. Det blev kun til 2
Tårnfalke, scrn rnrsede over slardepoterne.
Dereft€r gjj< turen hjernad af den gamle
Ilallenibane. Her så vi en Hvid Vipstjert,
samt de nornrale sråfugle, scrn der nu fin-
des på denne årstid.
Det bedste, qmtes jeg, kon dog bagefter
hvor 5 deltagere tog irltcd tiLlxrdet ctn,
at gå ned i fugletårnet. llbllern tånet
o9 ltågeøen Iå i*lce n-hdre erd 4 Knarærr
der og rød lirret i solen.



Eor de af os, der næsten kun kcnner ved
Brabrand Sø, er det dejligt at se at gæs-
sene ogt ænderne tilsyneladende føler sig
hjenne her. Det giver håb crn at de nåske
vil gøre yngleforsøg.
Det vax alt i alt en dejlig tur ned nange
spændende oplevelser, og jeS håber at
flere næste gang n@er op for at deltage,
da april jo næstsr kun kan blive bedre,
da alle vore sangfugle så næsten er an-
kcrnet.

Vagn Holrelund

Brabrand Sø den 18 Marts-

Var vejret godt på turen i febru-
ar,var det for intet at reqne her
på denne søndag i marts hvår tu-
ren skulle foregå.
Ved starten fra Stautrup Station
temperaturen L2" ,oq da vi vendte'tilbage var den snegen sig op på
22", så vejret ver absolut med os.
Denne gang ver der "kun" mødt 39
personer op for at nyde turen,og
høre de første af vore sangererog
vi blev da he11er ikke snydt for
denne oplevelse,vj- hørte gransan-
ger og sangdrossel på den første
deI af turen gennem Søskoven.
{'uren foregik ellers som i febru-
ar måned,vi gik tangs med søen,ud
ti1 vestenden,på den sidste stræk-
ning af stien,kunne vi på søen se
Troldand,Toppet Lappedykker, 1 Crå-
gås og ca.30 Fiskehejrer,mens vi
stod og kikkede dukkede,ud af di-
sen I stk. Gråstrubet l,appedykker
op.-Efter at havde beundiet den,for-
talte Henning Ettrup lidt om sø-
restaurerj-ngen,hvilket udviklede
sig til en livlig debat.
Så fortsatte vi ned til det qamle
åudløb,her så vi nok en. crågås og
et par Rørspurve.
På engen ved Århus å var der 2
par Grågæs,masser af Gråænder,
blishøns,og for at det hele skul-
ie gå godt for os,var der også et
par Knarænder,der havde lagt sig
til skue for vores beundrende
blikke,det eneste der sviqtede os
denne formj-ddag var rovfullene
det blev kun til 2 stk.tårnfalke
som musede over slamdenofcrnc

Dagens sjoveste observation. Noget for
enhver hitjæger. 1 stk. Hofteskade-

,.?1.*
Derefter gik turen hjemad af den
gamle Hammelbane,her så vi en
Hvid Vipstjert,samt de normale
småfugle som der nu findes På den-
ne årstid.
Det bedste,syntes jeg,kom dog bag-
a€tar hrrnr ( rf Åa]*, *,-tagerne tog r-
m.od tilbudet om at gå med ned i
fugletårnet.Mellen tårnet og Måge-
øen 1å der ikke mindre end fire
(4) stk.Knarænder og nød livet i
sclen.
For de af os,der næsten kun kom-
tner ved Brabrand Sø,er det dej-
lj^+ -+ ha 

^d 
åndArhor r9L dL sc aL Y@r5e'rL vY GrreLrrrL

!ilsyneladende føler sig hjemme
her,deL gi.;er: l'råb ot,t at de måske
vil gøre yngleforsøg.
Det var alt i alt en dejlig tur
med mange spændende oplevelser,
og jeg håber at flere næste ganq
møder op for at delLage,da april
jo næsten kun kan blive bedre,da
alle vore sangfugle så næsten er
ankommet -

Vagn Holmelund.



KOMMENDE TURE

I{ORSMI}IDE FJORD, SøiIDAG DEN 15. JI'LT

SØndag ilen 15/'7 laver mF en vadefugle-
brr til Norsrinde (Kysi-ng) Fjord.
l@ested: Slusen ved tiflrsrTdnde kI. 9.00.
Bus afgår fra Århus Rutebilsstation k1.
8.30. Man skal dog være oprærkscrn på, at
brstiderne kan ærdres, når scnnerkØre-
plaren træder i kraft den 29. raj.
'nrren afsluttes re1lem kI. 12 og 13.

Ittidt i juli er de første arktiske vade-
fugle ankonret ti1 Norsrdrde Fjord, og
der er gode chancer for at se flotte
Islardske o9 Kruu$bede gler i deres
erxlnu kobberrØde yngledragt. Der er m]-
lighed for at se ne1lem 10-15 forskelli-
ge vadefuglearter, så turert er nEget
velegnet for båcle n)re fugl-ekiggere, som
for de rere "erfarne".

I-eder: Allan Jannictrc.

BUSIIIR T[, \ADEIA\iE| , WffiBiIDEN 27 .-29.
JI]LI

I væekenden, fra fredag kI. 18 til søndag
kI. ca. 18, arrangener DOF en brstur til
S@nderjyllanil og Nordtysklancl, hvor vi
skal besdge nnnge gode fuglelokaliteter.
I lilcrdtyskland vil vi bes@e H,auke Hain
xoog (Schliittsiel) o9 "Sal-tvardssøen",
der bedst kan overskues fra den Qrcke si-
de af grransen. I S@nderjylland vil vi be-
søge Magisterkogen ved Viclåen og RtdbøI
Ø, R@danningen, Iakolk Ø pe Rffi,
Karnerslusen ved Ribe og rEget nEre.
Tidspunktet er særdeles godt for studiet
af rradefugle. libsten alle de vadefugle -
nær r.aed 25 forskellige arter - der træf-
fes i Dannerk kan ses i stØrre eller
nindre anta1. Hrrad siger du til at sidde
ved n@dannirgen og kigge på rrEre erd
5.000 Klyder! Eller se store flokke af
Alnirdelige Ryler fl1le inal til "Salt-
vandssdbn" for at vente på, at vandet
igen trd<ker sig til"bage, så de kan fcu-
ragere 5f de store vadefLader?
Eller hvad ned oplevelser af fllruerde
Røhøge og Hedet@e på tæt hold? Ja sØn-
derjyllard giver nange sgdende fugIe-
cplevelser på denne årsticl.

Der vil blive rig lejlighed til at stude-
re fuglene på tæt hold, så trrren er også
nEget velegnet på nte "fuglekiggere".
overnatning foregår på Rl@l Vardrehjem
hvor der også kan kØbes diverse råltider.
Således kan der købes rrcrgenrBd til 38
kr., frokost til 25 kr. og 2 retter af-
tensnad til 60 kr. D] kån også selv tage

din ntad red.
Dl tiLrelder d.ig turen ved at i-ndbetale
365,00 kr. på giro 5 51 09 61, DOF-Århus
cjellrupvej 111, 8220 Brabrand, senest
onsdag den 20. juni,
I\rrprisen dækker transporten ogf ov€rnat-
nirgerne på Rrdltl Vandrehjen, ren j-kke

mad.
I\lren starter fredag kt. 18 fra lfusilåu-
set i Århus, hvortil vi er tj-lbage søn-
dag k1. ca. 18. Deltagerne får nærnere
besked efter tilreldirgen.
HUSK PAS!
Iædere: Jens Bonde (86 48 82 75) oS

Allan Jannictre (86 13 62 16).



I4Af

SØnclag den 20. fiJGLENES DAc. 10 fugletrrre. Se onrtalen jlde i bladet.
Onsdag den 30. TUr ti1 VasenlKongslund- Iv@ested: Kqmunens oplagsplads ved Va-

sen kI. 19.00. Randersgruppen.

JI.'NI

Søndag den 03. Tur til- l.bssø-KlostenøI1e. lØdested: Ry Staticn kl. 09.05.
@ fra Århus kl. 08.35, fra Silkeborg kI. 08.48.

SØrdag den 10. Sørawretur ti1 Vorsø. IvfØdested: P-pladsen ved ltusjkhuset i Århus
kI. 08.30. afsluttes i Århus ca. k1. 16.30. Tilrcldturg senest
3/6 pa tlf. 86 95 03 41. pris ca. 40 kr. privatbiler.

ltorsdag den 14. lløde crn t\rgleoptællilger ved Norsn-inde Fjorcl. Ølyst kl. 19.00.
Se qrtalen inale i bladet.

Idrdag den 16. Natrarrnetr:r til trtidtjylland. l@ested: ldtsil<ttuset i Århus kl. 16
og Torvet i SilkSorg kI. 17. Afsluttes ca. kl. 00.45 i Silkeborcr
o9 01.30 i Århus, Tilrelding senest 1516 på tlf. g6 13 62 16.
Pris ca, 40-60 kr. privatbiler.

SødaS den 17. Tur ti1 Brabrand SØ. l,tØdested: Stavtrup Stationsbygnjng kl. 10.

JIITI

Sønalag ilen 01 . Tur til llossø-Klosterlrølle. I,lødested: Ry Station kI. 09.05.
@ fra Århus kI. 08.35, fra Silkeborg k1. 08.48.

SØndag den 15. Tur ti1 NorffLirrde Fjoril. l@ested: Slusen i Norsrlinde kI. 09.00.
Bus fra Århus Rrtebilsstation kl. 08.30 (brstid kan ændres!). Af-
slutt€s rellern kL. 12 q 13.

SØndag den 22. Tur til Brabrand SØ. Iv@ested: Stavtrup Statidrsblgnjng kl. 10.

Fredag del: 2'7.- Bustur til Vadetravet. l,Ødested: ltrsildluset i Århus tred,aq d. 27/'7
SØndag den 29. kl. 18. Afsluttes i Århus søndag d. 29/7 kI. ca. 18. Iedere: Jens

Bonile 86 48 82 75 og A11an Jannictre 86 13 62 16- Tikelcti-ng sker
ved at jJldbetale 365 kr., scrn dækker transport og overnatninq men
iJd<e mad, på giro 5 51 09 61, DOF-Århus ÅnA, Gjellemprzej 111,
8220 Brabrand, senest onsdag den 20. juni.

AI]GUST

S@ndag den 05. T\rr til lbssø-Klosterlløl1e. lt@ested: q, Statlon kl. 09.05-
Tog fra Århus kl-. 08.35, fra Silkeborg kl. 08.48.

S@ndag den -19. Tur ti1 Brabrand S@. It@ested: Stavtrup Stationsblgrnilg k1. 10.

SEPIEI4BER

SØnclag den 02. TLlr til }bssø-K1osternø11e. Irl@ested: Ry Station kl-. 09.05.
Tog fra Århus kl. 08.35, fra Silkeborg kf. 08.48.

I4andag den 03. Iqøde på SØlyst kl. 19.30, Arrgående ekskursionen til Blåvand
F\glestation, l4Ødeledere: Flermeing Lundberg og thonas Chrsitensen.

Fredag den 14.- Tur til Blåvand Ftrglestation i priwatblier. ltlØdested: Harald Jen-
SØndag den 16. sens Plads {Apoteket) frredag d. 14/9 kI- 19.30. Da der.er plads-

problener. (10 persorrer) tilrådes hurtiq tilælclirq Flenrnirg Lund-
berg (86 28 65 571 eller Thcrnas Christensen (86 13 17 86). Afslut-
tes s@ndag d. 16/9 kt. ca. 18-

S@rdaq den 23- Trrr til Brabrand Sø. I\,Iødested: Sta!.trup Stationsbygning kI. 10.
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