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DANSK ORNITOT.OGISK FORENING

Er en landsforening for fugleinteresse- Ordinært medlemsskab kr, 220,00
rede og fuglebeskyttelse med afdelinger Juniomedlem (under 18 år) kr. 130,25
over hele Danmark, Foreningen er stiftet pensionistmedl. (over 67 år) kr. L30,00
i 1906. Ekstraordinært medlem *) kr. 80,00

Foreningens fomål er at freme kendska- *) Ekstraordinære medlemer modtager ik-
bet til og interessen for fugle og at ke foreningens publikationer, men kan
virke til beskyttelse føTst og fremest deltage i møder og ekskursioner.
af den danske fuglefauna. Dette fomål
søges fremet blandt andet ved afholdel-
se ar møder og ekskursioner os udsivelse å:irT:iå:T.il"F:;:;i"H"r?å::i:r;?i'?|-,af et tidsskrift og andre publikationer Dæfter pi. år1 o9 b1ådet,'Fugle,, (5 hæf-
samt ved at arbejde for at forbedre fug- ter pr. år) nvori meddelelser om møder
tenes livsvitkår. og ekskursioner bringes,

Indmeldelse sker ved henvendetse til Dansk Ornitologisk Forening
foreningens hovedkontor eller ved indbe- ',fuglenes hus"
taling af kontingent på foreningens gi- Vesterbrogade l4O
rokonto. 1620 Københaw v

Ttf. ot 31 81 06
Der er flere muligheder for medlemskab Gi.o 7 OO Oe 39
af DOF. Kontingenterne er følgende:

LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT

står for a1le lokal-e arrangementer. Lokalafdelingens bestyrelse:
Alle DoF-medlemer kan frit deltage i
afdelingens møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen adresse er:

Dansk ornitologisk Forening
Lokalafdelingen for Århus Amt
Naturcenter Sølyst
Cialloflr^rrai lll

8220 Brabrand
ciro 5 51 09 61

Allan Jannicire (fornand)
Svend l"tøller Jensen (næstformand)
Jens Bonde (kasserer)
Fl-eming Lundberg ( sekretær )

Thomas I(jær Cnristensen
Jonn Andersen
Hahh i hd Fi f rrrh

Jacob Salvig
Vagn Holmel-und

SøRAVNEN

er lokalafdelingens blad. Det udsendes Annoncer:
4 gange årligt i Århus Amt til aIle med- Het side: kr. 350-/nr. eller l2O0-lår
lemer. Medlemer udenfor amtet kan teg- HaIv side: kr. 2OO-/nr. eller 600-/år
ne abonnement på bladet. Det koster kun
40 kr. pr. år.

Redaktion 
Søravnens kalender for 1990/91:

otto Trap Hansen (ansvh. red.) NnrIIEr Deadline Udkcnner
Jens Bonde
qrrAhd Marrar .r6ncah I99O/4 I. nov. 15. dec.
chrisrian Jordansen l99l/l l. febr. l-5. marbs
christina Kjelsmark l99l/2 1. rnaj. 15. juni

l99l/3 l. aug. 15. sept.
IssN 0900-1832 lggl/4 I. nov. f5. d;.



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

lrlar vi her på Redaktionen i en stille
sturd - hvilket optræder nEd cfiarent
sanne hlzppighed scrn en Søpapegøje i Bo-
tanisk ltrave - reflekterer over Søravnens
indhold, ja så er vi ganske goilt til-
fredse - i det store og hele altså. Men
det er ligescrn der mangler noget.

Vi savner en bøIgende debat. Vi sai,rner
en fortsat udveksling af slmspunkter.
- Se blot i nrc;LE nr. 3/1990- Vi savner
forslag til Redåktionen (nye stofcnrrå-
der f.eks.). Vi savner spørgsnal til Io-
kalafdelingens Bestyrelse eller andre

mF organer.

Vi lover at skaffe svar i sarIIE numter'
si rmn ikke skal vente i 3 naneder på
en reaktion.

I'{ålet er en levende alebat i en levende
forening. Annnrnitionen er klar (spal-
terne er åbne). l{u venter vi kun på at
læserne fleer løs - Inan undslqrlder
ordvalget her først i septenrber n6ned.

Redaktionen 91æder sig - scrn wanligt -
til de kcnnende nrmre.

Otto TYaP Hansen
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FUGLE
IARHUSAMT

1989
Happortgruppens årlige lapport om fuglelivet i Århus Amt udkom ca. 20. juni.
1 989-rapportel er pi 1 20 sider, og rapporten er for første gang skrevet vira. elek-
tronisk tekstbehandling.
I rapporten kan du læse om de i alt 249 fuqlearter, som blev set i amtet i 1999.
Rapporten indeholder igen i år en række slh{otos fra fugleåret der gik.
1989-rapporten kosJgr 65.- (incl. porto), og !ås ved henvåndelse til rindertegnede.
Rapporten kan også købes ved mødeine på Sølyst.

Begynd allerede nu at skemaføre dine observationer fra 1990. skemaer fås oratis
ved henvendelse til rapportgruppen, eller på Sølyst.

|luqkgt vi også indsamler observationer af pattedyr, krybdyr og padder fra Århus
Amt. Resultatet af det første år med indsamling afdisså arier; [ah ses andetsteds i
dette nr. af Søravnen.
Dyreobservationer skemaføres og indsendes sammen med fugleobservationerne, til
rapportgruppen.
Alle observationertil 1990-rappoften skal være rapportgruppen i hænde sENEST
20. jan. 1991.

Som bidragyder får du rapporten tifsendt automatisk efter udgivelsen - med
bidragydenabat! - så send ind!, vi er glade for alle observatioier, både fra diq som
kun noterer enkelte observationer, og-selvfølgelig også fra jer der noterer alt,'hvad i
ser. Indsend også gerne resultatet af ynglefugletælli-nger oå lign. direkte til råpport-
gruppen, vi modtager IKKE dissetal fra f.eks. småfuglegruppin eller Ornis cbhsuk.

GOD LIESELYST!
Med venlig hilsen fra Rapportgruppen.
Pg.v. Peter Lange



KJOVER I ARHUS AMT

Af de fire kjovearter, som fore-
komrner i Danmark, er det kun en,
almindelig kjove (Stercorarius
parasiticus), som forekonmer re-
gelmæssigt ved de østjyske ky-
ster.
To arter, storkjove (S. skua) og

mellernkjove (S. pomarinus) fore-
kommer kun som sjældne og uregel*
næssige trækgæster, og den fjerde
art, lille kjove (S. longicau-
dus), ses så sjældent i østjyl-
land og Kattegat, at den er på
DOF's sjæIdenhedsudvalgs liste
over fuglearter. hvor evt. obser-
vationer skal beskrives og god-
kendes før de må refereres.
forekomsten af lille kjove i

Østjylland skal derfor ikke be-
handles yderligere her, istedet
henvises til SU's l-ister over
godkendte observationer, som jæv-
nligt bringes i DOFT.

Her skal kort redegøres for de
tre ar"Lers f orekoiins Lrilø0s L.:r og
hyppighed i Århus arnt.

Indsamling af materiale.

llaterialet er indsamlet ved gen-
nemgang af ^ samtlige lokalrap-
porter fra Arhus amt I972-L986,
samt FUGLE I ARHUS AMT 1987-89.
Endvidere er all-e årgange af SØ-
RAVNEN og GEJRFUGLEN gennemset.
ligesom nogle årgange af DOFT.
Observationer fra før 1972 er af
praktiske årsager ikke forsøgt
fremskaffet.
Der er ikke tidligere publiceret

oversigter over forekomsten af
kjover'i området, nen i "Midtjyl-
Iands fugle" skrevet af H.U.S,-
MøIler og udgivet i I97O, gives
en oversigt over de få fund fra
dette område.

AIm. kjove (S.parasiticus).
AlnindeJ.ig kjove er Iangt den
hyppigste af de fire kjovearter
ved Østjylland. Efter 1972 fore-

lj-gger j-asttagelser af i a1t 111
f ugle, heraf 109 daterede. l,[ed
andre ord er 78* af aIIe kjover,
som i perioden er set i området,
almindelige kjover.
Den tidsmæssige fordeling af

fuglene ses på fig, 2, hvor samt-
lige fugle er fordelt på 7-dages-
perioder. Det ses, at arten fore-
komrner lang hyppigst om efter-
året, fra omkring midten af au-
gust tiI først i november.

Yngler tæt på Danmark.

Den alnindelige kjove er den af
de fire arter, sorn yngler tættest
på Danrnark. SåIedes largler enkel-
te par på den svenske vestkyst,
og i østersøen findes ca. 600
par.
Hovedparten findes dog i Nordat-
l-anten, og den samlede bestand i
området er på. ca, 15000 par excl.
Grønland.
llånge af disse passerer Nordsøen
under trækket sydpå om efteråret,
og kan i store ta1 ses f.eks.
Iangs den jyske vestkyst i denne
tid. Kun kraftige vestlige vinde
blæser kjover i støi:xe tal irid i
Kattegat, hvor vi har mulighed
for at se dem.

Flere KJover.

Som det ses af fig. L, er der
set stadig flere almindelige kjo-
ver ved Østjylland gennem de se-
neste 10 år. Stigningen formodes
dog stort set at 6kyldes, at lan-
gt flere ornitologer nu beskæf-
tiger sig med at se på havfugle.
Her i Arhus amt er det især ved

. Fornæs og Kysing Næs kjoverne
ses, begge steder bliver besøgt
af langt flere ornitologer trur
end for 20-25 år siden. Også i
andre områder af landet ses der
flere kjover. Såtedes kan DOF,s
rapportgruppe berette om rekord-
store antal i de senere år (DOF,s
rapportgruppe: Nyt om fugle i
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Fig. 1. Alnindelig kjove fra Århus arnt 19?2-89. Antal fugle pr.
år i perioden,

Danmark 19BO-83 og 1-984-87, begge
under udarbejdelse;. Også her
formodes, at den stigende havfug-
Ieinteresse har æren.

Uellenkjove (S. pomarinus).

Uellemkjoven ses kun yderst få-
talligt ved Østjylland. Således
kendes i perioden 1,9.72-89 kun
observationer fra 1985, 861 88 og
1989. I alt har vi kendskab til
20 fugle, heraf 1 død. Fordelin-
gen af disse på 7-dagesperioder
ses på fig. 3. som det ses af
figuren forekornner mellernkjoven
generelt lidt senere end alm.
kJove, en større del af fuglene
er således set i novernber-dåcem-
ber. Også hos.mellemkjoven ses,
at forekomsten falder i to bøI-
ger. Dette skyldes nåske, at gam-
le og unge fugle trækker på for-
skellige t.idspunkter, men antal-
let af mellemkJover, og vores
kendskab til deres alder, er for
lille, ti] at man kan sige noget
sikkert om dette.
Storkjove (S. skua).

StorkJoven er en udpræget hav-
fugl, som kun efter ekstreme vej-
rforhold kan ses i Katteqat. An-

tallet af Btorkjover veci Øst.ivl_Iand er da også derefter. f v6iesarki-v har vi kun 10 observationeraf i a^I_t- rJ gtorkjover fra perio_den 1972-99. De er alle iet iperioden 20/7-23/IO, flest i seD_tember. En observation (I.j /i0198?) er interessant, da d'et'eren observation af en storkJove påen indlandslokalitet; StuUUe Så.Storkjoven ses kun meget sjældentvæk fra havet. f håte iarun"if.kendes kun 3 andre tilfæIde afstorkJover set mere end nogle iåhundrede rn. fra havet. uaJ*e åifuglen fra Stubbe Sø blæst ina -iKattegat af en storm, og den kanså være fulgt efter rnågei ind tilsøen, som kun ligger ca. 3 km,tra kysten.

Også for storkjovens vedkommende
formodes det øgede antal fugle de
senexe 

-årr_ at skyldes den stigen_de havfugleinteresse. F.eks. sesder flere og flere storkjover ved
Skagens cren, som pt. ndk er detbectste 6ted at se denne art iDanmark. Det bedste tidspunkt er
august og september. hvor stor-
kJoverne opholder sig i Skagerak,før trækket til vinterkvartårerne
i Syd-atlanten begynder.



il = 109

Pi,g. 2. ALnindelig kjove fra Århus arnt 1972-89. Sarntlige fugle
fordelt på 7-dagesperioder.

par på den omkring 3 kvadratkm.
store ø. I alt findes ca. 12500
par, alle i Nordatlanten.

Tag ud og se på havfugle.

Som det frengår af det ovenstå-
ende, er kjoverne en ret fåtallig
fuglegruppe i det østjydske. llen
der er altså mulighed for at se
en enkelt i ny og næ. De bedste

il= 19

Fig. 3. Mellenkjove i Århus ant 19?2-89. Samtl-i-96) frrgie fordelt
på 7-dagesperioder.

Frem 6om ynglefugl.

StorkJoven er dog også gået en
del frem i yngleonråderne i de
senere år. rsær på shetlandsøerne
og i Skotland er den gået frem
(6e f.eks.: R.W. Furness: The
Skuas, udgivet 1987). verdens
største storkJovekoloni findes nu
på den lille ø Foula i shet-
Iandsøerne. IIer yngler ca. 3000



Iokaliteter er Fornæs, Kysing Næs
Issehoved oq Anholt.
Men også tåt på Århus er der rnu-

ligheder, hvis vinden er rigtig.
Arhus havns vdermoler kan såIedes
også byde på-kjover og andre hav-
fugle. Så næste gang vinden efter
en god vestenstorm løjer af, eI-
Ier bedre; dreJer om i øst, ja så
er det med at konme afsted t.
En anden god mulighed er at de1-

tage i havfuglegruppens færgetæI-
linger mellem Grenå og Svårige.
Her er der gode muligheder for at
se de tre kjovearter. Evt. inte-
resserede kan kontakte Jens Skov-gård Pedersen (se omslagets in-
derside) og høre nænnere.

Læs mere:

Har du fået lyst til at 1æse
lele om kjoverne, kan jeg an-
befale flg.:
R.W.Furness: The Skuas, T.A.D
Poyser IJTD. 1987, på engelsk, om
alle verdens kjovearter, biologi,
yngleforhold, træk, osv.
Klaus Malling Olsen: Labbar - en

bestenmål'.sesguJ-de til slækten
St€rcorarlus, Aneer supl; 2Q,
1985. O$ feltbestemltelde af de
fire kJovearter, man kan E6 I
Danmark.

- begge fås i DOF-saIg.

Vi1 du vide rnere om, hvor i Dan-
mark det er bedst at se på tcio-
ye!, og andre havfugle, kan jeg
bedst anbefale, at se i de for-
skellige lokalrapporter, Det dre-jer sig først og frenmest om Fug-
le i Nordjylland (Nordjyllandå-
og Viborg amter), samt lokalrap-
porten for Ringkøbing ant. Begge
kan købes i DOF-salg. Også rap-
portgruppens årsrapporter "nyt om
fugle i Danmark" kan anbefales,
når de ellers udkomner. Den sids-
te er fra 1979 !

Tilbage er kun at sige!
God Fornøielse I

Peter Lange
Jeksenvej J.0B
8464 Ga1ten
(86 9s 03 41)

MMDH.EI,SE

BOGAT]KTTO{ PÅ SøI,YST
1QRSDAG DE! 6. DECEII{BER KL. 'I9

Dansk Botånisk Forenilg - Århus, Østjysk
Biologisk Forænirrg og mF - Årtrus amt-
vi]. i fætlesskab afholde en auktion orær
@er, tidsskrifter, særtrlzk m.v.

l€dlemrer der @nsker bØgter på auktion,
bedes f:emsende en fortegnelse over dis-
_se til Østjysk Biologisk Foreni_ngi, post-
ba< 169, 8100 Århus C senest t. novsrber
1 990.
For at der kan b1irre plads ti1 så rnanqe

"@sæIgere" son nuligtt, har vi sat et
nax. på 30 titler pr. deltager. Henrd-
over vi1 der \,ære rulighed for salg af
@er m.v. ti1 fast 1S selve auktions-
afteren.

\led frerrsendelse af frarikeret svarkuvert
efter den 9. noverber 1990 kan irta:es-
serede få en fortegrelse orær de tiLrEl-
dte titler tilsendt.

Erik Hamer, DBF
Sørcn Højager, @F
Allan Janniche, mF
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rd<arafdeungen for Århus *n X;"ff styffi"t titurEldt ned adresse i Århus
Amt.
Iokalafdelingens hjersted er Århus.

52. FoRivtÅL.
Iokalafdelingens fornåI er at \aretage foreningens oglarær på lol<alt plan, trenmder
genneun.ekskursioer, n$der oq andre nedlensaktivit€ter at frenne kerdskabet til og
jnteressen for fugle samt virke for besl<yttelse af fuglefaurnen og forbedrilger af
fugleres levevilkår.
Lokalafclelingens virke foregår i overensstennelse ned den linie, der anJ.ægges af
repræsentan.tskabet og hovedbestlnelsen.

53. I,OKpiIÅTDB,INGBIS STRTIKfi,R.
Iokalafdeljrgen er tilknyttet DansL Ornitologisk Forenirg|.
Idcalafileli-rqens øverste qa:dighed er generalforsamlingen.
Id<alafde1j-ngen ledes af en valgt bestyrelse.
Ldcalafdelilgens regnskobsår er kalenderåret.
ItEdlemskørtigent indbetales tiI hovedforenilgen, der refunderer lcikalafdel5.ngen et
beløb j- hentpld ti1 det af rep::æsentantskabet rædtagre forenjngsbudget.

lrbdlensskab tr:æiler i kraft, når tåffi** det indbetalte kontingent.
A1Ie foreningens nedlerner har adgang til ldcalafilelingens arrangefienter, scrn kund-
gøres i en af hovedforenilgens ErbliJcationer.
Valgbare til lokalafdeltqens best)rrelse og hovedforenilgens repræsentantskab er
ned"lernrer over 18 år rcd bcpæI i Århus Anrt.
Stenneret rrcd walg o9 1å generalforsamlirgen har tokalafdeU-ngens nedlenner. lrbd-
lenner, der iJdce tibØrer en selvstsrdig lol<alåfdelilg kan dog i tilfæIde af walg
tilknyttes lokalafdetilgen for Århus Amt, hvis de geografisk naturliqt er knyttet
hertil, jannfQr forenirgens 1orrc 59.
Et nedlemsskab kan bringes tiI otrlhØr, når der ikke er betalt kontingent inden 2
nåneder efter påkrav.



55. GENERAT,FoRS$&n{@.r.
Inkalafdelingens generalforsanlirq aftoldes jlden udgangen af febn:ar mån€d, 69
irdwarslilg ti1 nedlernerne sl<al rære afler.reret ti1 postræseret iiienest 3 uger før
generalforsarnlilgen.
Irxlrrarslilgen skal fudeholcle dagsorden real t h\rert fald fØIgende p:nkter:
1. Va19 af dirigent.
2. Beretning crn det forlØbne år.
3. F::emlæq,gelse af det rrevj-derede årsregrnskab til godkendeJ,se.
4. Fremlæggelse af kandidatliste til besQrrelseswalg.
5. FrernJ,æggelse af kandidatliste til repræsentantskabswalg.
6. VaIg af revisor.
7. Forslag fra nedlemer.
8. E\æntuelt.
Forslag fra ned.lenner skal for at krnne gØres til genstand for gereralforsamli-rgs-
beslutning vqe lokalafdelirqen i hærde senest 14 clage f@r gereralforsamlingen.-
Vedtagelser på generalforsamllngen sker ved sjrpelt flertal, urdtagen rædtægtsan-
drirqer, hrzortil der hsres 2/3 af & afgirrne st€mrEr. Afstewnirg trå generalforsanr
rirgen sker æd håndsoerdknilg, såfremt der ijd<e besæs skriftlig.afsterrrrirrg af
dirigenten eller mjldst 10 nedtsmer.
E<straordilær generalforsarnlfuq kån aftroldes 1å foranle&ring af bestyrelsen eller
efter at skriftlig begrfutq hercrn er fi:emsat over for bestlmelsen nred argirrelse af
errEre - fra nirrlst 10 ned"Ierner. Bestyrelsen er ptigtig ti1 at lade en sådan gereral-
forsarnling afholde senest 8 uger efter, at begrl-ng herom er ildgivet. ooq således
at månederne juni, juli, august og decefter i-kke nedregnes.
Vigtige beslutrri-nger trå generalforsamllrgen skal lardgør"es i en af forenilgens ned-
lemsp:lclSkationer.

s6. BESTYRH,SEN.
Id<alaf&lingen ledes af en bestyrelse på S nrealenner. Bestltelsen køstib:erer sig
selv ned fornerd og kasserer- Bestyrelsen kan bestenne, hvern der skal bet<læde ardrc
hverv, der fildes rSchienclige.
Best!-relsen er ansvarlig over for hovedbesQrrelserr og repJæsentantskabet. Besqrrel-
sen i.rdsender fuden 14 dage efter ordjrær gerreralforsamlbg det reviderede og 1å
gereralforsanr.lhgen godkenite regnskab til hor,edforenirqen. Bestyrelsen neddeler u-
fortpvent horrcdforenjrqen resultatet af geruenf/rte valghardliryer.
VaIg til bestyrelsen har gyldighed for 2 år ad gangen. I lige år afgår 4 af besty-
telsens nedlenner og i ulige år 5. eestyrelse!.r er berettiEet til i tilfælcte af va-
kance, ildtil fØrste gang der afholdes walg, at supplere sig ned et el1er flere
nedlerner.
Bestyrelsesposter.er ulønnede. Et nedlem af bestyrelsen er inhabil i sager, der kån
fi=nre pågldende økdrcrLisl<.
SuFpleanter kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stenns:et trå bestyr:elses-
ndder.

s7. REPRIISEIITAS}TSKABET.
Iokalafdelbgen repnesenterres i repræsentantskabet i forhold til afclelingens rcd-
Iernstal, dog ned nd-rdst 2 ::ep:æsentanter.
Bestlrrelsesfonmrden er fØt nedlen af repr:æsent:ntskabet. IolcalafdeliJlgens ø'rciqe
nedlenner af rep:æserrtantsl<abet samL. suppleanter for disse rælges af generalforsanr
lirgen. Valg fØlger besternelserne for valg til bestyrelsen. jærrnfØr $8. qæsen-
tanter og sutrpleanter \ræIges for 2 år ad gangen. Resultatet af valget neddeles
repræsentantskabets forretnilgsu6ralg.
I tilfælde af et ned"lens forfald indkalder bestyrelsen suppleanten-



s8. w\rc.
Valg ti1 lokalafclelJrrgens besQaælse sker ved skriftlig afs@nd-r4r blardt lokalaf-
delingens nedlenrer, jævnfØr 54.
Såfilent der il<ke er foreslået flere kardidater end vakant€ pladser, er kardidaterne
v-a1gt.
Ibndialater"le kan opstilles af bestyrelsen el1er ved skriftligt forslag fra nr:ildst
10 nEd1etrrrEr. Forslaq fra redlenrner skal 'rære best:rj]eIsen i hærde forud for general-
forsamlirqen.
Gennenfø)€l-se af skriftlige walg og afstennlrger forestås af repæsentantskåbets,
sc.n tillige afgør va1gets gyldighed.
Resultatet af valget til lokalafdelirqens bestyrelse ned&Ies i den snarest herefter
udkcrrerde forenjlgsp:blijcatiqr.

s9. oPIøSr{nc,
Q>1øsnhg af lcikalafalelhgen firuler sted på en af hovedbesQrtælsen irdkaldt ek6tra-
ordirw generalforsaniljng i lokalafdelingen. Q>løsnfugt kræ\ær 2/3 najoritet af cb
afgi\rne stemrEr.
Iokalafdeli-rgens form,re tilfalder hovedforeningen.

Ved@t-erne er ved godkerdelsesskrivelse fra horædbestyrelsen af 3. febnrar 1990
fi:ndet at rære i overenssterrnelse ned forenilgens love.
På ho.rrcdbestyrelsens vegne har jeg gerrrengået Jeres forslag til love for lcjkalafde-
Iilgen og kan kqrstatere - scm det er udfornet i 59, stk. 3 - at "de ildce strider
roct forenjlgens ri,ed@ter". De kan derfor i den forcligEende form godkerdes trå
Jeres generalforsanr.lilg den 17. febmar 1990.

Bemy c6nsbø1, DO!'rs torrcdcestyrelse

ved@terne er vedtaget pa den ordinære generalforsanililg afholdt trs Sølyst i Århus
den 17. februar 1990-

t45"t, den 14. augRrst 1990

'r &"
Dirigent

/-- ø"*,t
zJens Borde

Kasserer

Å-.ob .3+tJq
}åil.u salvie \ \
Bestyrelsesnedlem

All-^fu^wfl'v ./*-,ø"/rt^/,**
Allan JantEche " t S\r€rd løIler JElsen
Forrnand l, bhestforrnand t'

#.1,/
// l*n Andersen
" Besqrrelsesredlem

kg, !*-[
Bestvrelsesedlem

Flemltrg Lundberg
Sekretær

/p,'"5WL e
Henning Ettnrp v

Best)rrelsesn€dlen



GÆTTEFUGI,EN I SØRAVNEN 2/1990 - IøSNINGEN

llernEd brilger vi resultatet af "gætt€-
kcnkurrenc.en", scm vi havde i sidste nr.
Af SøRA\AIEN.
3 persøter deltog , og aIle ned rigtige
besranelser. Derfor besluttede bestv-
relsen på sit r@e den 19. jr:ni. at åIle
skulle udråbes scrn viniere, i håb crn,
at dette vi1 redf@re st@rre svarlyst
ved en senere kørkutrerrce.

De 3 vindere af en TiSper-!:r i april/
naj 1991 blev:

Berit Iånther
Iangskowej 33
Iangskov
8370

Patrlck LbDonald
Boskopvej 20
8500 Silkeborg

Wil1y Klihrnu
Hornvej 22
8883 cjern

Vinderne tnr fået besked pr. brev.

Nr. 3 fra venstre: Bjergand , han
Nr. 4 fra venstre: Bjergand , han
Nr. 5 fra venstre: Troldand , hun
Nr. 6 fra \renstre: Troldand , han

Redakticnen/ lokalbestyrelserr.

SØRAVtilEN' s redaktion og lokalbestlncelsen
var noget skuffede over den "ringe" irt-
teresse for Cættefuglen i sidste nr. af
SøRA\AIN. Derfor opfordrede vi de 3 vin-
dere, da de nndtog resultatet pr. brev,
til evt. at besvare fØlgende 3 sp6rgsrål:
1. Slmes I, at det var en god id€ red en

gættekorkurrence og en prårde i SØrav-
nert ?

2. T'ror f kqrkurrencen var for srær eller
for indviklet ?

3. Hvorfor tror I i-kke, at der var flere,
scrn fors@te ?

Vi har nndtaget et svar fra Willy Kynrnu
scrn vi bringer her.

,i{iildt'f;
:.H::.:

UW*å
:* -ff'

Willy Kuhnau skriver;
"A1lerf6rst tak for Jeres u&Erkede Iøs-
ning vedr. Gættefugs-konkurrencens pliF
ndeuddelilg. Den kan B€rit, Patrick og
undertegnede nok uden forbetrold godken-

e#r li

Det rigtige svar for.de 6 fugle på fars
Borups billede er - fra venstre mcd høj-

Nr. 1 fra venstre: Bjergand , han
tilr. 2 fra \renstre: Bjergand , hun



de! Def er s:rt X i kalenderen i 1991.
I opfordrer os tj-l at besvare følgende
sp@rgsrnål:

1. Spes I at det valr en god id6 red en
gttdcmkurrence og en prdrlie i SØrarr
ræn ?
Scrn en af de heldige vjnder€ s1'nes jeg
nabrrligvis at det er en frenragerde idl6
ned Gættefugls-køikurr=ncen lrrc1. prani-
er i Søm\ {EN. På rLig persmligt virker
pttekonkunercer næ!'Ilest scrn en magnet,
jJdce rriadst hvis de har deres udspnlng
i nåiilr eller historie. Pranisre gix
@et spandirg og får ve1 sædvanligvis de
nEre træge gættere til at gribe kugleperF
nen.

2. Ibor I kcnlqrrrencen rrar for s\Ær eller
for i-ndvil<let ?
Kmkurrenc€ns srærhedsgrad var pa.sserrde.
Jeg nåtte bruge "de srå 9rå' og udeh:k-
kelse$etoden foir at ffutle 1Øsnirlgsr.
A la Jørn HjØrtjngs "Hvilken fawe havcle
ftr. d. X's hvide trest" er f.eks. på et
for lavt nirieau og bliver konku:rencen

\ransl€liger€ end de 6 fu91e på Iårs Bo-
rups billede, kan jeg j.kke klare den og
det duer slet i.kke!

3. Hrprfor tr.or I ildce at der var flere,
scm forsqlte ?
Den er svær at besrrare. De fleste Stte-
korikurrenoer har så mnge deltågere og
rigtige besva:elser, at vilderre nå firF
des ved lodtdcni.rg, lbn dslce skal lF
serne/nedlemneme lige lc*alisere Gætte-
fuglen. Den er jo en helt ny art i Århus
Ært. Fo*åbentlig bliver den srart en
stard6,rg1.

Til siclst vil jeg opfordre S@A\il@{'s
J,:esereftedlemer til at deltage i gette-
riet, trods det selvfØlgelig rechrcbær
Berit's, Patrick's og Willyrs vidler-
dtarrcer væsentligt og det er jo iJ<...."

llbd rienlig hilsen

Willy Xuhnau
Ilornræj 22
8883 cjern

3 timers bitledservice
- sefføtlig...

MIrv|CIS/A sroRE ToRv 5 - stx)0 Ånuus c
TELEFON 06I?MII



KLYDBESTANDEN I RAMSARO,IRADE 13

Klyden er en af vore $rukkeste rradefuq-
le. Få vadefugle har et så karakterisl
tisk y&e scrn ndop Klyden. Dens lange
og opaalbøjede næJo, scrn også har givet
den tilnavnet "skcrnagerfuglen,', og dens
sort-hvide fjerdraqt adskiller den fra
alle andre. Her i arAet kan vi bI.a.
glæde os over, at den snnrldce fugl yng-
Ier på en rd<ke strardengslokaliteter i
og crnkring Horsens Fjord, klassificeret
scrn Ramsarcrnråde*. I det efterføIqende
gives en kort redegørelse for uaviXtin-
gen af ynglebestanden af Klyder i dette
øråde, Ramsarcnrråde 13 (sJfiqur 1).

Klyden er registreret scm ynglefugl på
9 adskilte ynglelokaliteter i Rarnsarcnr-
råde 13. Dog udgør Horslø, lerdrup, S\ra-
negrund og Strevelshoved ikke uesentli-
ge lmglelokallteter for Klyden, da arten
disse steder kr:n er registreret rt€d en-
kelte pa.r. Vnglefuglenå ved poldkrog er
desuden adskilt i Poldenes ynglefugle
og i Alhalens ynglefugle. Antållet af
ynglepar på de enkelte lokaliteter frenr,
går af tabel 1. I fiqur 2 er bestands-
udviklingen i namsarcrnrådet salnt Alrøbe-
standens udvikling siclen 1978 vist.

HORSENS
FJORD

, ;xH I

For Pamsarcrnråde 13 foreligger der yng-
lefugletrellinger siden 1978, prirrmt
cptællinger foretaget for Vildtforvalt-
ningen af observatører fra det Naturvi-
denskabelige Resenrat, Vorsø, i Horsens
Fjord. Obsenråtørerne har desuden bidra-
get ned oplysninger crn udviklingen i de
enkelte cnuåder i relation til klvdebe-
standens eendringer. De foreliggende yng-
Iefugletal er suppleret rcd tal fra ud-
givne ornitologiske ratrDorter.

Den samlede bestard ses at \me nedadqå-
ende fra 1978, hvor det største antal
-ynglepar blev registreret ned 85 par,
til tninimunsårene 1983 og 1984 ned hen-
holdsvis 43 q 37 par. I 1984 nrangler
dog tal fra Alhalen og Strevelshoved pi
A1rø. Ef,l halvering af bestanden pa 5 ar.
Efter 1984 ses bestanden igen at vokse
til et niveau på nellen 50 og 65 ynqle-
par.

./j
POLDENE YLr;rNc

M4SJ

Figur 1. KorE over Rarnsar-qnråde 13.
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I 1978 udgjorde Alrø-fuglene lr.r:ø.p L/4
af den samlede bestand, nens Alrø i 1988
stort set var den eneste lokalitet, hvor
der ynglede Klyder.
På Søby Rev var Klyden i 1988 næsten \æk
scm lmglefugl, efter at den gennan 9 år
\rar fast lmglende II€d stØrst antal i
1984 og 1985 pa 22 pr, hvilket i de år
udgjorde henholdsvis godt halvdelen af
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bestanden i Rainsarcrnråde 13 (1984), og
1/3 af bestanden (1985)-
På Hjarnø er Klyden ligeledes forsvundet
scrn ynglefugl. StØrste antal )mgleiEr
reqistreredes i 198I IrEd 14 Par.
noire havcle sidst i i970'erne en bestand
pa 9-fl ynglepar.-Idag.er Klyden væl<

fra Borre som ]mglerugr.
Endelave er det crmåde, der trar tnft
den største klyclebestancl udenfor A1rø,
40 par i L918 q nere end 30 YnglePar
årtiqt trem til 1983. ogsa her er Klyden
næsten vae]<.

Bestandsudviklingen i Ramsarcnrråde 13
nå siges at væe be\mrende, idet antal-
let af ynglelokaliteter er reduceret ræ-
sentlig. Ved nu kun at )mgIe på en loka-
litet er bestanden gjort rrere sårbar, og
ærdringer i forholdene på A1rø kan bU-ve
katastrofale.

Tilbagegangen på Hjarnø og ved Borre
skyldes, at lokaliteterne er ødelagt
scrn ynglepladser for Klyden. Hjarnø er
idag så overrendt af nennesker, at færd-
selstrykket her har fortrdlgt Klyden.
.Borre er blevet ødelagt, efter at der er
blevet anlagt andedarne.

FYsngangen på A1rø er sket i takt fied
tilrn:dringen og rev/poldedannelsen, der
har nedført, at Poldene og alhalerr ialag
frenstår scrn et optirralt ynglecnrråde for
Klyden (Der er indenfor en kort årrddce
sket en neget kraftig tilnu&ing, scrn har

TOIN,

Tabel 1. Antallet af ynglepar på 9 lokaliteter i P.amsarområde 13

i oerioden 1978 - 1989.



redført dannelsen €if den yderste polde
- re\ret -, scm iclag tillige frsntræcler
s.rn den størgte). Antallet ,og fordelin-
gen af ynglepar svinger fra år til åi,
ren indenfor de seneste år har der været
er bestand på 40-60 1mgle6nr pr. år.
De store någer, Søhamge og Svartbag,
ses kun i få taf på Polclene og udgiør

ingen trussel for Klyderne. Der er hel-
ler ingen højvandstrusl,er 1€ poldene,
da Klyderne placerer rederne over tanq-
beltet, og ikke engang ekstrefre vandsitu-
atj-oner s)mes at true rederne. på strand-
engen kan firbenede prædatorer, kreatu-
rer (nedtranpning af reder) og forst)æ-
relser af løse hunde og nennesker vae
et problsn for klydebestanden.
Da Alrø udgør et optiralt ).nglecnråde
for Klyden- kan crnrådet scrn føIge heraf
have tiltrukket ynglefuglene fra de ns-
liggenle og nere usikre ynglelokaliteter,
Søby Rev og fride1eve, hvor tilbagegan-
gen s\rldes stort prædationstryk af Rane.

Det sarnlede danske Str:andengsareal er i
løbet af de sidste 100 år blevet redu-
ceret nEd 80å (M. !fijrtz-Jensen & B. Løjt-
nant, 1982: Strandenge i Århus Amt. -
Arhus Ånrtskcnnune). Og ned en fortsat re-

duktsion nå der frygtes, at klydebestanden
også viI gå tilbage, Det et derfor o-
verorderrtli-g vigtigt, at ynglebiotoperne
og de tilknlttede vadstnråder beskltt€s.
Ijdover err generel bes\rLtelse oS yngle-
cnrådet, er det sardeles vigrtigt., at ve*
getationsdd<ket holdes 1avt, samt at srF
rådet besk\rttes npd forstwrelser.

Bestandsudviklingen i Ransarcrnråde 13
har vist, at Klyden er neget følscm over
for forandringer og orqående reagerer $
arrdrede vilkår. Klyden er derfor en 9d
indikator for strandengenes status, og
ved fortsat at fø].ge Klydens bestands-
an&inger i Ransarcnrråde 13, kan rnan
tillige fø1ge andringer i strandengenes
f-aistande.

* Et Ramsarområde er et. fugleriqt crrå-
de af international betydning, scrn rnan
er npralsk forpligtet ti-l at beskltte.

Jacrcb Salvig
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Figur 2 . Bestandsudviklingen ved Poldkrog på A1rø og i Rarnsar-
cxnråde 13.
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FRA FELTEN

Der har ne11en udsendelsen af Sørarmen 2
og 3 vme! en temelig lang periode, da
2'erm blev udsendt tidligere end nor-
ma1t.
Men for ikke at gøre denne artikkel a1t
for uoverskuelig, vi1 jeg nøjes med at
koncentrere nrig om perioden uøj - ju1i,
sant enkelte afstikkere endnu lsrgere
fren og t11bage.

Når jeg sidder og gennerngår de enkelte
observationer, fremgår deL tydeligt, at
også Østjylland kan rnarkere sig med vir-
kelige fine fugleiagttagelser. Specielt
ternker jeg her på forårsperioden, hvor
intense observationsperioder fra f.eks.
Gjerrild,og Samsø er ned ti1 at frenr!æve
det østjyske. Dog skal ej he11er glenrnes
de fine vadefuglelokaliteter så som A1rø
og Sødringkær. Og derudover er der selv-
fø1ge1lg a1le jeres 1okale naturperler.
A11e observatører/j-ndsendere takkes på
det varmeste !

Vejrnessigt lovede det godt I starten af
peri.oden, med l:nt vejr og mange so1-
skinslimer, fren ti1 medio rnaj. Og så
var det sket !

Herefter stod den på ko1dt, regnfuldt og
blæsende "sonmervejr" i rEesten to rnåned-
er, og det ligesorn yrglefuglene havde
brug for lunt vejr og rnsser af føde.
Hvilke konsekvenser mon det får for yng-
lebestandene ?

fnden vi går over tif at kikke på fugle-
ne så husk, at iagttagelserne fra 1989-
artiklerne + rrtnge flere mr a1le er sam-
let i rapporten "F\rgle i Århus Amt 1989"
som forlurgst er udbudt ti1 salg I

For de mange ornitologer som flittlgt
hver forår besøger trækstederne, var den
manglende østenvind i naj måned en
yderst trist ti'llg.
En af Gierrild's faste observatører ud-
trykLe det så1edes.: "Foråret har gene-
relt været en megeL s1øj affære. Meget
få dage med decj-deret trækvejr." Men no-
get var det nu alligevel blevet ti1,
hvilket det følgende kan bekræfte.
(Totalta1 for april/rnaj i parentes).

Hvepsevåge (18), Rød Glente (3), Rørhøg
(25), F.7å Kmhøg (15), Spurvehøg (400),
Itusvåge (900), Fjeldvåge (130), Fiskeørn
(31), Tårnfalk (39), lusgfalk (15),
Lækefalk (9), Svaleklire (32), Gu1 Vip-
stjert (1200), Sjagger (5500), Stor Torn-
skade (6) og endelig Rødrygget Tornskade
(2o).
HerLil konmer yderligere en række spør-
dende observationer, som bringes med ek-
sakte datoangivelser, i de følgende af-
snit.
Så selv om nnmgden af fugle såske ikke
var så stor son tidligere år, så var de
fleste arter da urods a1t repræsenteret.

Iappedykkere til srder

Der er registreret s€erdeles fine antal
af Sorthalset lappedyklcer i foråret:
2Ll4 32 + L6l5 22 Dystrup Sø (stor stig-
nlng i forhold til tidligere år), 3I/5 6
Mørke IGer og 1616 20-25 Brabrand Sø. Er
art i glnsCelig frerngang på disse lokali-
teter.

En enkelt Sule blev set i forårsperioden,
L2/5 | Gjerr11d. Forårsobservationer af
derrne art er vi absolut ikke forvente
med i amtet, og skal da også tilbage ti1
1987 for at finde en lignende iagtEagel-
se, som iøvri-gt også var fra Gjerrild i
maj måned.
Skarven blev første gang registreret som
ynglefugl i arntet I 1988, rned 35 reder
på Svanegrund. Og i 1989 var antallet



sEeget ti1 250 reder. Der blev dog stil-
let spørgsmålstegn ved, hvorvidt Svane-
grund egentlig hører ti1 Århr:s e11er
Vejle^amt. I{en her kornrer så et stensik-
kert Århus-amt-yngleftmd af SKARV :
Starms Fjord, Sansø 335 reder !

Så slculle den vae s1ået fasr.
Af større rastende antal individer af
Skarv kan røtnes 2814 330 Norsrdnde Fi.
og 29/7 257 Skødshoved.

Kikker vi lidt ind i næste periode, nern-
1ig august måned, har Sort Suork virke-
1ig narkeret sig her. 4/8 sås 1 ved
Jernlntten og I2l8 lkke nindre end 6 ved
Dråby Strand. Ganske inponerende !

En god "gåsedag" på Sarnsø var 13/5, hvor
der blev set 108 Grågæs og 209 l,lørkbuge-
de l(nortegæs. Sidstnærmte art blev lige-
ledes truffet på Sarnsø, med et enkelt
eksemplar 9/6, hvilket er forholdsvis
senL.

Frrderne står for denne periodes absolutte
hits, og igen er det Samsø der er i kik-
kerten. 9/4 dukkede en Brilleand han oo.
F\rndet er forelagt SU, og så vidt der
vides er det første gang at arten er
truffet i arnEet. ll/5 + l4l5 var deE så
Stellersandens tr:r; dennegang en hun i
andet kalenderår (2K). Ligeledes skul1e
detEe furd vaæe beskrevet for SU. I øv-
rigt har der i tidens 1øb varet rygter
om en hel del individer, fra specielt
Forræs, rren rnange af disse fund er al-
drig blevet indsendt til SU.
Herudover l(narand 9/5 2 + 2615 I, Ij-ge-
ledes fra Samsø.

Rovfugle

Skrigeørn sp. er blevet set 2215 1 trk S
Samsø, og pr, august 1 t{idtjyUand og 1
ved Norsrninde Fjord. Skrigeørnene er u-
nådelig svd:re at artshsteilne, og selv
under meget gode iagttagelsesforhold kan
det volde store problefiEr.

Br nulig Slangeørn bl:ev 29/4 set på
Djursland, og en dag el1er to senere
dukkede et eksemplar op ved Skagen, så
den var nok god nok.

Sort Glente er truffet tre steder i nrai
måned: 6/5 1 Gjerrild, 11/5 I Issehoveå
og I4l5 I Dråby Sø, og for Rørhøg er der
oplysni.ng om et ynglepar ved Brabrand Sø.
Den ndndst almindelige af krhøgene,
Hedehøgen, er set 5/5 1 Sødring IIo1m,
8/5 t + 2Il5 L Gjerrl;'d og 3/6 1 Isse-
hoved.

Bedste dag og sted for Fiskeørn var ZL/4
6 Gjerrild og for Vandrefalk 13/tr 1 +
5/5 2 9E Aftenfalk B/5 7-I2, all-e lige-
ledes fra Gjerrild.
1/5 trak 4 I;:nkefalke forbi ved l.{oesgård
og lI/5 2 ved Issehoved.



Vadefugle

En tidlig Li1le Pn-"stekrave, på r,mlig
yngleplads, sås 2ll4 + 6/5 ved Dysrrup
Sø.
Den efter østjyske forhold meget sjæ1dne
Pomeransfugl skul1e l';:re set på Samsø i
juli måned. Et helr eksrrent tidspunkt
for arten i Danrnark !

En meget stor flok af Li11e Regrspove på
50 ex. er set ved Gjerrild 2214, og ),ige-
ledes pa-rt er 12 Tinksmede 6/5 ved Dy-
strup Sø.
I{ikker vi igen på august måned finder vi
Odinshane 11/B I Norsminde Fjord og LA/B
I Arhus }Iavn, Blot dec 9. os 10. fr:nd af
denne art i amtet, og de føiste sjden
1986.

Dværgterne 24/5 4 Tved Øhoved.

Øvrip:z arter

Igen skal vi vende kikkerten mod Gjer-
rild, for på ny at kikke observatøren
over slculdrene. Fra hans notesbog bør
frentrsves: Turteldue 2215 2, lløgeugle
I3/4 L (3. forekomst i amtet), Biæder
23/5 I (7. forekomst i amtet, 4. ved
Cjerrild), og endelig Ringdrossel 5/5
33 rastende.

Kirkeugle er set l9l4 ved L1'ngby Kirke,
og 11-13/5 rastede en lb:rfugl på Hessel-
holm, Samsø.
Ornkring rnidnat den 22/5 l<wne a1le tre
Locustella-arter høres ved Brabrand Sø.
De er alle tre truffet på lokaliteten
før, men aldrig santidig. Greeshoppesan-
ger er derforuden hørt: Ørting l{ose,
Vejrø, Kasted l.bse og Gjerrild, og Flod-
sanger er, udover ved Brabrand Sø, også
hørt i Bjerregrav Mose.

Drosselrørsanger er set/høit i llarke IG{
i, perioden I6-3L/5. Det er andet år i
trad( arten optreder her, som iøvrigt er
et af de meget få ornråder i Danmark. Fra
Vejlerne i Nordjylland sku1le den rrære
helt forsvundet,

3roget Fluesnapper l2/5 50 Issehoved.
Trdcobservationer af l4arkpiber lI-I2 / 5
1-2 Issehoved og I2l5 I + 2l/5 1 Gjer-
ri1d, er meget 1ig ridligere år.
Ynglefund af Bjergvipstjett, Bl7 I par
med 2 juv Spørring Ådal, udgør det ene
par af ialt ca. 15 par i ariltet.

Slmgende hanner af Karmindornpap er for
naj/juni registreret med 3-4 Issehoved,
L-2 Yejrø og 4 Gjerrild.

Sidste bliver Hortulan 1215 1 Issehoved
+ 7315 L Vesterløkke, Samsø og I9/5 I +
22/5 | Gjerc71d. A1t i a1t ec F€3nt forår
for denne art.

Det var alt for denne orngang, men

HUSI( !

- at indsende el1er indtelefonere di-ne
bidrag ti1:
Flenming Lundberg
Skovlundgårdsvej 72
8260 Viby J.
r1f. 86 28 65 57

lb:ste periode vi1 d;*ke august, septen-
ber og oktober, og skal indsendes senest
ultirro oktober.

0g kilt nu godt efter fuglene derude !
sfrdå; !



DYR I Årurus eyrr

På baggrund af den i de seneste år neqet
store interesse for at indsende fugteob-
senrationer til DOF's år1ige lokalrap-
port i Arhus Arrt, nu F\:gIe i Århus enrt,
rettede Østjysk eiofoqisk ForenE (øBF)
en henvendelse til DOF. Henvendelsen hav-
de til fornål, at de rnange aktive orni-
tologer også burde indsende iagttagelser
af andre dyr end fugle.Kontakten blev
gjort i erkendelse af, at obseruationer
af disse d1-r ofte noteres af ornitologer-
ne, rren sjældent offentliggøres, cnend
de kan vse af rnindst lige så stor fauna-
tisk værdi, scrn fugleobservationerne. Ivlen
at DOF hialtil har vset tilbagetroldende,
er i sagens natur forståelig.

mF tog ideen op, og gav F\rgl-e i Århus
AnA 1988 en vejledning i snterialeiirdsam-
lingen. Scrn det vil frergå af det følgen-
de, har nrange efterkcnnet cpfordringen.

Af de næsten 100 personer, der har ind-
sendt fugleobsergationer fra 1989, har
de 29 også indsendt andre arter. Resulta-
terne fra det nu første indsarnlingsår er
sanlet og vist i tabellen her efter. Her
er foruden artsnavn også angivet antal
lokaliteter og iagttagelser. Det skulle
således r,æe muligrt, at danne sig et
lille indtrlzk af arternes udbredelse. Når
vi så, crn nogle år, er i besiddelse af et
større materiale, vi1 det forhåbentligt
rrære rruligit at skrive udførligrt crn ud-
valgte arter. Vedrørende den frenb.j-dige
procedure for indsendelse af observatio-
ne.r, bør nran føIge DOF's anvisninger.

Generelt bør alle obserirati_oner af pad-
der og Krybdyr indserrles, hvorinpd de
nFst alnindelige patted)rrarter rq,pe tje-
ner noget fornål at indsarnle.

Alle iagttagelser opbevares og arkiveres
af undertegrnede. Ønskes observationerne
ikke publiceret, skal det ræene nærmt i
forbindelse ned indsendelsen, idet rmte-
rialet i princippet er ti_lgangeligrt. for
alle. Hvad angår observationer af sjæld-
nere eller wanskeligrt bestennelige arter,
bør rmn vedlægge en kort beskrivelse af
iagttagelsescnstrendighederne. Det kan
f.eks. dreje sig crn alle flagernusearter,

Iqfrø, strandtudse på indlandslokalitet,
skoffir oq-ææ. -

I 1990 oE kcnnencle år er vi specielt in-
terresserede i alle obseruationer af e-
gern, det gæIder også æIdre fund. crunden
hertil er, at arten fra flere sider er
angivet i voldscrn tilbagegang i Darnnark.
Hvorvidt det er rigtigt eller ej, kan du
være red til at belyse.

Der opfordres også til at in&apportere
dagscnnerfugle, der specielt er i til-
bagegang i landet. For de almindetigste
arter kunne blot nærznes det årlige før-
stefund, hvorinnd alte iagttagelser af
de sjæJ-dne arter bør indsendes.

I det følgende skal- der knyttes nogle
kcnnentarer ti1 de indsendte iagttagelser
- hvilket iøvrigt også er gjort af flere
af obserrratørerne.

Man kån ikke af listen få et indtryk af
arternes indbyrdes hyppighed, dertil er
naterialet alt for tilfæIdigrt og præget
af særinteresser, aktivitet m.m.. Se
f .eks. kronhjort-rådyr og skorxnar-hus-
når. llår en art er angivet scrn fi:ndet trå
en ny lokalitet, er det under henvisning
til udbredelseskortene i @erne Padder
og Krybclyr i Århus Anrt og Pattedyr-i Ar-
hus Åfit. Du kan nåske bidrace ned nve Io-
kaliteter ?

llaterialets størrelse taget i betragt-
ning, er det overraskende, at hele 5 ar-
ter er fundet på nye lokaliteter (kva-
drater). Der er tale crn grøn frø (Brun-
ncse i Fjeld skov + SengEløEe l,lose v.
Feldballe), e!4lorm (Hyllested ved Drå-
by %1 , løerqq-tDystrup sø), lækat(Gjerrild Nordstrand), og skoffi-{nan-
ders Fjord), hvor sidstnæwrte burde do-
kr.urenteres.

Af interessante detatjer kan også nan-
nes:

I 1987 sås en rr-ink pa æqtyveri i hæt-
tenågekolonien ved Brabrand Sø. Et Dar
sene iaqttagelser er hugorm 2'7/LI q
pindsvin 1/1I.



H: usædvanlig observation blev gjort den
23/4 1989, hvor der blev set 63 krordvr
i Fjeltl Skov. I

Ræv er registreret på Anholt i både 1988
og 1989. Spættet sæl synes i frergang
efter den alvorlige sældød, der reduce-
rede den danske bestand betydeligt. På
Anholt sås den sitørste flok 18,/10 1989,
nEd 75 alyr. Om bestanden på Anlrolt si-
ges der, at den nu er trå ca. 300 surufe
sæler. mF oS øBF siger bidragyderne
tak for de irdsendte observationer, og
håber, at de (red ffere) oqså frsrover
vil deltage i arbejdet.

Jørgen Terp Iaursen
Egdalsvej 8IB
8220 Brabrand
r1f. 86 26 12 95

--?u
Anta} lokaliteter + evt. lokalitetsnavn

\<..'t t'a
Art AntaI

Skrubtudse
Butsnudet frø
C'røtr.r ftø
Lille vandsalarnatder
l4arkfirben
Skovfirben
Stålorm
Hugorm
Snog
D\Egspidslmts
Pindsvin
Flagernus sp.
Hi1re
Egern
Rø&nrs
Ræ\"/

Skoranar
Hugrår
Ird<at
I\4ink
Grazling
Spættet sæl
Rådyr
I{r nh i^r+
l'larsvin

5
20
talrig
flere
1
tn
8
5
7

z
90

?n

I
16
I
2
II
I
192
24
r35
37

(5)
(3)
(2) Brunnose, SengelØld<e l,tose.
(r)
(1)
(4)
(8) Djursland og Midtjylland.
(s)
( 3 ) l{orddjurslard, l"Lidtjyl-1anil.
(I) l4ol-s.
(2)
(8)
(22)BI.a. Tunø.
(24 )Flest i Silkeborgonrådet.
(1) tvstrup Sø.
(13)81.a. Anholt.
(1) Randers Fjord.
(2) Hinnerup og Iøverhofun.
(r0)
(I) Brabrand Sø.
(s)
(4)
(12)BI.a. I\urø.
(4) Bl.a. Lyngballe Skov.
(6) " Djurslancl og T\Dø.

Fordelingen af padder, krybdyr og pattd).r i Århus Ant 1989 - enkelte ob-
servationer er fra før 1939.

Artikren "Q,'r i Arhus Ana" er hentet fra den netop udsendte ,,Fugle Anrt 19g9.



INIRODUKTIONSI'4øDE FOR \ME MEDLETVMR

Blandt andet det fine frenuøde tll turene
på "Fuglenes dag" antyder at foretringel i
Iøbet åf foråret qj somneren vil fålhar
fået uange nye nedlenrner.

Hvad der får folk til at lnteressere sig
for netop fu8le er vlst vanskellgt at gøre
rede for - og vldt forskelllgt fra person
tll person. Er ln.teressetr først vakt vll
roan efterhåDden få øJnene op for flere og
flere th$ I forblndelse ned fugle og Ean
vll. opleve glæden o6 spæDdiDgen ved at
laStta8e deres frentonlng og adfærd,
Inldlertid v1l nan også ret hurtigt b11ve
opnærksou på åt det er langt fra aLle der
deler åns interesse og at der faktlsk er
uan8e Dentreskeshabte trusler nod fuglene
08 dere6 levesteder - Ja, nod den frie
natur j. alnlndell6hed.

Interesserer nan sl6 for . frle fu6le
tvln8es nan næsten autonatlsk til o8så at
tage stlllllg til, hvorledes deres
ekslstens kan sikres, oE nan opdager
snart at det er en opSave mån son
enkeltperson lkke har manEe nullgheder
for at klare alene. Ihoge ned saEEe
lnteresse har derlnod reelle chancer for
at stllle no8et op ved at slutte sig
aanmen I en forenlng son DOF, der bar
føIgende tosldede fornål: På den ene side
'at frenne kendskabet tiI 08 interessen
for fugle* oB på den ande! side at "virke
tll beskyttelse" af fuglene.

8or nyitrdneldt DOF'er vil. nan Bivetvls
bave en rekke spørgsuål on forenlngen og
dens arbeJde og hvilke nullgheder der
fahtisk 1i8ger 1 6ns nedlensskab, Her kan
nan skaffe slg nånge hfornatloner ved at
Iæse forenlngens bladud6ivelser: "Fugle",iDansk ornltologlsk forenlngs tidsskrlft"
sant lokalforenlDgels blad - i Århus Ant
'Søravnen" som du netop Du sldder ned.
Endvidere har EaD 1 forblndelse ned sln
ladneldelse nodtaget forske1ll6e foldere
fra foreninEen. Ved at deltage i nogle af
de ture oE nøder som forenlngeD afholder
får maa også hen ad vejen ketrdskab til,
hven og hvad forealngen er I pråksis.

Det aanoncerede introduktloasnøde (se
Xeddelelser i Fu51e 3) har til foruål dels
at gtve en rakke nyttlge oplysninger on
forenlngen og fu6).eklkkerl 1 alnindeli.ghed
og dels at byde nye nedlenner velkonoen.
Der vi1 blive boldt noEle korte oplæg og
der vil være plancber, bø6er, bånd,
kikkerter rnv. at se på. Endvidere bliver
der rlE lejli.gbed t11 at etille spørgsnål
af enhver art, og det bele vll foregå 1 en
by88e118 og afslappet atrnosiære. Yl håber
at vi herved hurtigt og let kan glve de
aye oedlenrner stør6t nuugt udbytte af
deres nedleEsskab og desuden skærpe deres
appetlt på åt tage del i foreningens
ilao8e affangenenter.

Iødet afholdes på Xaturcenter SøIyst,
GJeller'upveJ 1"11, Tlrsdag de4 23/10
klokken 19oc'.

Kortet vlser Sø1ysts beliggenhed, Der er
sklltning oppe fra SllkeborgveJ/Louisevej-
krydset. GJellerupvej er spærret for
gennernkørende trafik tll/fra Viby Rlngvej;
nen nan kan 6ålcyk1e. BuslinJerne 12, 17
og 18 kan bruges. De relevante sloppe-
steder er anAivet ned clrkler.



øRNEIUR I SVER.IGE

Årets ørnetur til Skåne havde sarolet hele
22 deltagere^ l{ed A}lan Janniche oq Jens
Bonde Poulsen son ledere begav vi os
freda8 aften den 9/2-1990 afsted 1 en 18
persorers bus {ned bagagetraller) sant ån
Drivatbll. Uden for prograrumet startede vl
ned aftenkaife, kringle og TV-krtni på
Grenå SøroandshJeE. Der var nenlig 6ket
det, at på grund af lav vandstand var
færgen 3 tiner forsinket ved afseJlingeu
frå Grenå. l{en vi kon on bord, fik købt
ind, sovet og splst norgennad. O6 vi
kunne rulle fra borde i Halustad - turen
var 1 gang. Der var et par tiners
buskørsel til første lokålitet, så folk fik
leiliShed tll åt vågne op i takt ned at
det blev lyst. UnderveJs kunae nan varne
op roed forskellige Kragefugle, lidt
l'lusvåger og Tårnfalke lnden vi nåede
første nål: Kraakesjiin.

Her fik vi nor6genstlvheden ud af kroppen
i forblndelse ued err uofficiel under-
søgelse af, hvor nange ornitologer der kan
være i et fugletårn. Santidlg blev der
leJll8hed tiI et grundl.gt studlun af de
trange fusle på vandfladen. Det drejede sig
oro iøLgende: Grå6ås (50), Sengsvåne (Zad),
Knopsvåne, Pibeand (5), Krlkand Q),
Troldand, Taffelånd, Li}le Skallesluger (1
han + 3 hun), Stor Skallesluger, Toppet
Lappedykker (1). I det f.jerne "hång', et
par lilusvåger og er! FjeldvåEe. (Benærk:
Fugle, især rovfugle, flyver aldrlg. De

"hænger", "Sårn, (kredc€r", "står", "li6ger*,xskruer", "gllder" og så vldere - aldrig
"flyver"). Ikke de-sto nindre .fIøJ,,
pl.ud6eLig en Duehøg ind på scenen fra
høJre. Blot L00 'rneter foran os, o6 l1ge
over alle svøDuefuglene. Der opstod et
øJebllks panlk 1 fugleflokkene; nen da
høgen var forsvuBdet ud tl] venstre
Eellen træer og bu6ke åndede alt snart
fred 1gen. Så neget fred 6ou der nu kan
ånde blandt ænder og 6æs.

Åpropos Eæs: træste stop var på vejen
Benneu no6le vldtstrakte engonlråder
Vonbs ånger. Her kunne vi på nært hold
beundre 400 Sædg€s og 400 Blisgæs. De
sldstnævnte adskilte sig b1.a. fra de
første ved deres nere eller nlndre

tværstribede bu6 og den hvlde blls i
panden. Endvldere så vi 6 Vlber 06 hørte
Sanglærke. Desuden var der 10 Rådyr.

Turen glk derpå oskrlng et vandløb ved
ciwedskloster for at 6e efter Vandstær.
På en stor sten nidt 1 den rivende strøn
sad den 1ille vakse fugl og vlopede op og
ned, Og nu der var publikun på gav dea
si8 til at 6yDge. Den tog et par ture op
og ned ad åen ned nellenlandilger på
stenen fra før, Da den senere forsvandt
oukrhs et sving fan6ede en Dy aktør
vores opnærksonhed. Det var en SpætueJse
oE for os danskere var der det
lnteressante ved den, at den var kri.dbvld
på bryst og bu6. Det viste at den var af
den nordll8e race. Vore bJenllge
SpætneJser har rustbrune nuaDcer i.blandet
det Iyse på undersideD, (iloget tllsvaretrde
gør slg gældende for andre fuglearter:
f,ordlige racer bvtde, sydllge racer uørke
- f.eks. Halenejse og A1nindel16 Kjove),

Son et underholdende indsl-ag opførtes on
efternlddaEen totalteaterstykket {tJagten
på hyttenøgleB". Det vlste sl.g nenllg, at
da vi ankon t1l vor kontaktadre€se 1
Blentarp var der lngen hJenne på det
angivne tldspunkt. En seddel på døreD
henvl€te til et bus ,,på den aDdeD slde af
bakkenrr. O6 hvilken dJævel kunne vlde at
det dreJede sls on eD bakke 15 kn borte!?



Vor tåIr0odige chåuffør Jen€ foretof,
adskltllge vendinger ned den trailerl
forspæDdte 18 personers bus i. Blentarps
vlllakvarter foruden at han nåtte ud at
stenne dørklokker 1 labolaget for at få
opklaret bvor nøglen non kunne tænkes at
være Beqt. fogle af os uaderholtit os j.

nellentlden ned en Grønspætte og nogle
Donpapper.

Bytur nok for denne gaDg. Det var ørne vi
kon efter - blandt andet. Hvor var de?

Vi to6 tl1 EiiivdesJiin og ber var der
bld. I det f.jerne kredsede en ung
Kongeørn. Længere borte var den dog ikke,
end at nan kunne skinte de hvide
tegnlnger på vingerne, son røbede at ciet
dreJede s16 on en ikke udvokset fu61. Den
forsvandt desværre snart baq horisonten.
Desuden så vi lilusvåge, Fjelåvage og Røi
Glente. I det rigtist fJerne så6 et par
fugle son ledte træBede observatørers
tatrker 1 retning af 'Storfalk,, - (Vandre-
eller Jagtfalk). D1s6e glint af faLke-
llgnende pletter i horisonten skal nan
vlst nok være ekspert for rigtlgt at
værdsætte. lloEet aæruere - og ned farver
på san 1 fu6lebø6erne - så vi Lil1e oli
Stor SkalLesluger, Fiskehe.jre og Sjagger.

Xu havde vi altså set en ørn, Hvad nere
kunne vi så ønske as. Jo, f.eks. at se eD
ørn så tæt på, at deaa kraft, styrke og
elesånce rlgtlg vllle være tll åt tåge og
føIe på. Dette ønske g1k -i opfyldelse ved
vort næste uål: Elle€tadssJata. Sldden-
de på grøftekanten ned solen 1 ryg6en
bavde vl her første parket tll tre unge og
en Sanael llavørtrS svæveture over søen.
Den gamle fu61 så vi dog kun et kort
glirat af; nen de tre unge lod sig beskue i
20 ninutter. Åfstanden derhen var vel ca.
500 n så loed klkkert for øje var der rig
leJllghed tll at beundre de snukke fugle.
GlLdende, svævecde, kredsende - høJt, lavt
- på sklftende baggrund af søens
overflade, grønne og brune rnarker sant
den bIå hlnnel ned bvide skyer. I'tidt j.

seren var en ø bevokset ned høje løvtt:æer,
hvor en af fuglene af og til slog sj.g ned.
Jo - on så det sku1le blive de sldste
ørne på denne tur, så ville de også være
det hele værd.

I løbet af dagen havde vi adsklllige gange
set Rød Glente, eåve1 fra busgen son ved
de forskelllge lakallteter vi besøEte.

Sldste punkt på prosrailBet var et besøg i
Fyledalen, hvor der skulle vare en
overnatniDgsplads for Røde Glenter. Dei
viste sig at vere no$et af en
publikunsoagnet, Her f lokkedes orni.tologer
fra det !0e€te af Dannark. Yl rnødte ,,ture',
fra Københawl, Fyn o6 Ringkøbing. Og det
vl aIIe var kouilet efter udeblev da heller
lkke. Lidt før solnedgang begyndte Røde
Glenter at vælte ind over dalen ira a1le
sider. Der var klart vejr, så vi jik
le.jlighed tll at studere de eLegante
rovfugle I en fornen belysning. Farver,
silbouetter, flugtprofi.l - Glenter fra alle
vinkler. Dalen består af narker i bunden,
hvor der løber en bæk, og skovklædte
sider. Glenterne sanlede€ ovr-e ba6 en høj
bøgeskov nod' ve6t. l{ogle fynske
ornitologer var ornhyggelige lled at fA
fuglene talt, og det sidste taL jeE hørte
var 197 inden vl satte os ind i busseu
for at køre t1l sore€ overnatnj.ngsplads.
På vejen derfra kon vi faktisk ganske tæt
forbi den del af skoven, hvor fuglene var
søgt hen. SeIv on det næsten var nørkt
kunne vi stadig se fuglenes nørke
si.lhouetter over sovetræerne, hvor de
Gværrede rundt j.nden de slog .6ig endeligt
ned for natten.



i)*t ha\,de t/æ!-et 6n berivenlerlsrig dåg, og
siric'e fugi blev *n NaruFle qer i
billyste.nes skar. [edens Jens fre!0-
=kaiJede nøglerne og ores.;ede pri--en på
hi'tterne iidt red lytiede vi. iorgæve5
efter fiere ugler i skoven. Vi blev
instaLleret i to hytter ikke ret lanflt ira
f;nogeholn; oq sanledes derpå til lldt
tyggE oS ,:ui6ning i den ene "hyttefi, der
faktisk var stuebuset til en gård.
Irerhienne havdE Allån Iorberedt sig til
turen neC kakkehue på og trarr kuDne nu
afslutte dagen ned at servere eR herlig
sånnenkost ret son vi skylleCe ned ned
indkøbene fra færgens toldfrle butik.

Hvordan får nan en flok ornj.tolof,er ud af
fjerene næste norg€n? Det gør nan ved at
råbe "gortspætte,'l Og så var det ikke en
qanq 1ø9n.100 neter- fra huset sad en
Sortspætte hun og bearbejdade en træstub
3å spånerne sløJ t11 alle sider. Spæiten
fortsatte arbejdet længe og atle fik
lejlighed tiI at se den nøje an. t{en der
var dog qræn€er for, bvor tæt på nan
kunne konne - fuglekikkerens evige
dilenna.

På vor videre færd g jorde vi et kort
ophold v+rf SnogeholGJiiD. hvor vi b1.a,
Gå Stor Flagsoætte, Sortspætte, SJa6ger
(200), l(vækerfinke, $tor Skallesluger,
Ll1le Skallesluger {3 ban + 4 hun),
Flskehejre (15). Hvinand, Doupap og
lfuevåge.

Nosenlunde de eamme' arter så vi ved
Krage.hol re.i iin. Lige ved vores

observation€post lå det halvt op1ø6te
kadaver af et rådyr som eo pånindelse on
at også døden er en del af naturer,

Det fik vi et endnu stærkere lndtryk af
ved vort næste nål: rirup E1æskov.
Hovedattraktionen ber er en ud6ået
elneskov. En sæ1son oplevelse er det at
gå ne11en dts nange udgåede stanrner, der
er under kraftig nedbrydning af de
kræfter og organisuer son lever af at
omsætte dødt organlsk [aterlale. De naDge
lnsekter nan nå fornode lever i. disse
trestan&er sku1le vel også kunne tokke
spætter til. Det var bl.a, i båb on flere
Sortspætter at vl åflågde stedet et besøg
- nen fænonenet er sånænd et besøg værd
i sig se1v. Vi så da heller lDAe!
Sortspætter heri nen i et tilstøde;de
nøddehegn var der en flok på ZO-25
I(ærnebldere. Desuden så vl Vlndrossel,
Donpap. Solsort, l{usvlt, Stor Flagspætte,
Spætnejse og Gærdesmutte I bLandskoven
son stødte op til Elneskoven.

På ve,1 hen t11 elneskoven havde vl set en
ung Kongeørlr forholdsvls tæt på, Dog lkke
så godt son Havørnene da6en før.

Da v1 forlod skovel kørte vi tæt forbl et
Bods og 1 den tilstødende park så vl to
Sortspætter Gant en Grønspætte.

Vor videre ferd førte os forbi et
forrnldabelt udslgtspunkt, en græsklædt
knold kaldet ,.Punkt 106*. De fleste af
os luskede rundt Lang€ vejetr og klkkede
efter snåfug1e i krattet nedens vlaltto



overvejede on vi orkede at bestige toppen,
Et pår af deltagerne havde dog overvunriet
r0ågeli$heden oS var konrnet derop o6 nu
lød råbet: Da kon der 1iv i
selskabet. Vi puklede, asede og rnasede os
op ad den steJle, græsklædte skråning. Var
Dulsen endnu lkke konnet på håjeste
frekvens af de fyslske aostrengelser, 5å
skulle det syn der ventede os nok hJæIpe
de* helt op, Få hundrede roeter nod noid
svingede en ung I(ongeørn slE fLere gange
op oE ned bag en lille skov inden den
besluttede s1g for at dråge nod syd, og
vl fik rig lejllghed ti1 at lagttage fuglen
indt11 den forsvandt bag horlsontetr. Det
glver en ekstra dtnension til oplevelsen.
når man tvdellgt kan €e farvetegnlnger og
det hele og lkke nå ta6e tl] takke rned
fJerne sllhouetter. Så er oan da sikker på
at det lkke er en Xusvå{e som raan ved
fantasiens og ønshetænknlir6ens hJæIp Jår
BJort til en ørn.

Ikke nange kilooeter senere bragte et nyt
gliut af en ørn bussen til en brat
staadsnlng. Vi f6r ud oE tog opstiLlitg
ved veJkanten på det helt rigtige sted:
f,ok en ung Kongeørn fløj tige hen over os
og dens opsvulnede hals vldnede on at den
for ganske nyllg havde siddet og fyldt
slg ned .... Ja, ned bvad - ørnenad, Og nu
da v1 alligevel var ud.e af bussen, hvoifor
så lkke også se 11dt på en ung Havørn, en
B1å Kærhøg (brun fugl) og en Tårnfalk......

Sldste .stop bød på ea travetur ned til
IliirringesJiin, hvor vl så Sangsvane,
Lille Skallesluger Q han + T hun),
Ilvlnand, Grågås (på rnarkerne), l{usvåAe
sant SJaEger (800-1000). Vejret havde i
hele weekenden været flnt t1l fornålet.
Yekslende fra totalt skydække til
opklaring ned sol, blå hirnnel og j.kke for
stærk b1æst. Iten på tltbageveJen fra søen
tl} bussen begyadte det at regne, og da
det santldlg var ved åt bl1ve rnørkt nå
det si6es at have være flnt',tiuet,'. f,u
SJalt det blot ora åt nå fær6en j. Varberg.

!n vellykkei og beglvenbedErig tur var
forbl. Vi fejrede oplevelserne ned en god
nidda8 Dnbord på færgen - og der blev
udråbt adskillige "6kål-er. ned tak ti1
turlederne Aliarr oq Jen;.

Skulle nogen have }yst riL at op-.øF,e
lokallieterne selv, så ikai de ledE på
s-verigeskortet i området rnellern i-urrr-i ol
ystad - sådan oDtrent. Desuden kan henj
vises til bogen "Fågellokaler i Sverige,,
udf,lvet af Svenska laturskvddsroreningen
i sanarbe-jde ned vor søsterorganisaticn
SOF. Xen ellers kan d.et kun arrbefales ai
delta8e næste ganE DOF-Århus Ant udbyder
"Ørnetur tll Skåne,'. l{an får kyndig
orienterlns onkring alt det uali ser og
Gpørger on. l{an slipper selv for alt
bøvlet ned bestill1nger. kortlæsning,
bllkørsel osv. l{an kan koncentrere slq
100% on naturoplevelsen og nan har nogen
at Benopfri5ke det oplevede ned bagefter,

John Åndersen



AT{MELDELSER.

BYENS NATIJR

af Nina Rehfeldt

l{atur og Musernn
29. årgang nr. I - 32 sider
Pris 32,00 kf.
Abonnsrcnt 1990 (4 Lræfter) kr. 92,00
tldgiver og forhandler:
Naturhistorisk Museun
{SninS 2I0, Universitetsparken
8000 Arhus c. Tlf. 86 12 97 77.

}trår rnan scrn jeg har \reet i de fleste
af byens parker og skove, har travet
runilt i byens kroge og baggårcle for at
finde en sjov og sperrdende ting, scm
har noget red natur al gøre, er det dej-
ligt at 1æse dette hæfte.

Nina Rehfeldt (sS jeg) har fr:ndet rnange
af de steder, hvor naturen er telt lige-
glad ned nennesker og trafik, nen bare
vil op og 1eve.

Ilæftet er fyldt ned dejlige fotos og
tegninger af både planter og dyr i vor
hverdag. Scrn den største er Granlingen
og som den nindste vistnok Husstørzni-
deni scrn jo oSSa er ned i vor hverdag-

Ibftet er Sdt oS brugbart, og burde
postcndeles til alle husstande i Stor-
århus, så rrange af de borgere der går
rmclt og snorksover, kunne få øje på bare
Iidt af den rigdcrn af natur scrn cngiver
os.

drristian Jordansen

DAIiII.IARKS PADDM,

af Jan Kjærgaard Jensen

Natur og Museun
29. algang nr. 2 - 32 sider.
(se iøurigr- under nr. 1).

Det tr,andler cm Padder ( ! ) Båcle de 14
arter der lever i Daflnark og sa "De
sløve pa.dder" - den fertende art ( ja
ikke dig eller nlig - bare rolig - nen
alle de andre). Det er denne arb, der
er skyld i, at livet for de andre 14
arter erblevet rranskeligere. I tiden
fra århundredeskiftet og til 1980 for-
svandt 72t af de rnindre vanclhuller i År-
hus Anrt- Tarikernekkende - ikke!

I{æftet indeholder iøvrigit fine tegninger
og akvareller af Steen Lang\rad.

Scm et sutrplsnent til hæftet kan nran kølce
et kassettebåid - pris kr. 30,00 - red
frærs q tudsers sterflrEr.

Otto Ttap Hansen



__- OG DET VAR SA TUGLENES DAG

Errssrllc sKo/ 20. lG,l 1990

Kl. 5.10 n@te vi (lederne) rmrgenfriske
op, nEn de første delt-agere var allerede
n9dt. T-ndtil kl. 5.40 ræltede det inil
ned folk - ialt 200, så vi nåtte &le os
i 5 hold.
Efter et kig rcd søen, lr€d b1.a. Skarv
og Fislregtrn, gik tEren ti1 slotsparken,
over engen og j-nd i slcoven. Her var n|as-
ser af liv, og der var rnangre gode fugle-
oplevelser. Bl.a. så vi Thæløber, rEd
føde i næbbet, gå ird i redetrullet. Ef-
ter at vi havde hilst på fuglene ved
vandtglle og bI.a. set Bjergvipstjert
giJ< det op rod den h@jstannede Lpgeskov.
På r.rcjen så vi Kærnebider tr€ rede, og så
var det red nogen spurdilg vi giJc ncd de
R@ryggede Tornslcaders opholdssted - war
ile komet? - jo det var de!
Folk var så ved at og det
giJ< nocl udgangstrrliktet i rask trav ogl
red hlzggernk. Det blev d6r til en en-
kelt Havesanger, nen ellers ikke noget
særligt.
llbllem kl. 8.30 og 9-00 rzar turen afslut-
tet og a1le trængte til norgenkaffen.
Tak til alle ledere for en qod irdsats!
Claus Elkjær

NAHERGALENJR TIL }OSSø 20. I,g.] 1990

31 voksre og 3 b@rn. 620 kr. jldsamlet.
Ved l0osternplle: Bjergvipstjert fodrer
store unger. Tbrnsanger i sangflugt. Is-
fugl. L€genale rrus (Skovmrs) ved brederr.
Vi startede \red Mf,ssøs nordside kl. 3.00.
hvor kun Mrspurv hØ:tes, Ljndholm H&e<t
bød på Nattergal tæt ved, og "tre-lcuk" og
Iatter fra Gø9. Senere på rrej tilbaqe op-
levede vi - nedens solen stod op - at der
var kcmrct rrEget nere sang.
Slut kl. 7.30 ved l'$gelkoId ned dejligt
\,/e]r.
Stor tilfredshed rEd turen.
Jørgerr Keis

}@RMSKCIV G LTT.T.F:ÅnAI,FT{ vED HINNffiIJP
20. l{AJ 1990

På F\rglenes Dag harn:le jeg 30 deltagere,
hrrcraf 2 Wrn. IaIt 560 kr. indsanlet.
Af firgle så og hØrte vi 4 Nattergale,

lrornsanger, Fiskettejre, 2 We i parel-
lelflugt ovei onrådet flere gange. Grå-
stnbet Lappedyldcer ned unge trå rygge"t,
Iørsanger, R'l]}Ialse, Gærdesrutter, Don-
Pa.P, Sp:rveLr@g og flere andre.
Stemlj-ngert var god og der var tilqme-
ladende iagen scrn var utilfredse ned 20
kr. i betalirg.

Svend {pller Jense!-r

NPITTERGAT,ENJR I KASID II{G$ 20. I\G,J 1990

Er utrolig cpbaknilg bag dette arrarq.e-
rent på FUglenes Dag. ribllem 115 q 120
deltog i arrangeuentet, hvilket kcm bag
pa de 2 tr:rleclere, scrn til start måtte
agere traf jld<qrtro1lører.
Efter lidt srak ved vandværket gik tr:ren
gennern npsen i 2 holcl. liange var kcfilret
for at hØre Nattergalen, og den fik ile
at høre så de fornentlig iJdce glenrer den
lige straks. I tilgift hertil flere andre
firle fugleopleræ1ser; Tornsangerens sang-
f1ugt, Gadesrurttens kraftige sarg rEal
dens karakteristisl<e trønetrvirvel, LØv-
sarqerens sn:idce venndige sang, Rørsarqe-
rens nnsl<jragtige sang fra rØrskoverr,
Kærsangerens irponerende repetoire, Rrng-
rejsens redebygniag i qmde bi:kegrene,
og sarn afslutrri-ng 2 Græshoppesangere qm-
gende salnti.dig.
fri ftuI aften ned godt vejr 09 højt hunør -
og en fornemelse af, at mange havde lyst
til flere ture ud i fuglenes verden.

Jacob Salvig

SI{ÆRII{G HmE 20. },A.} 1990

Da lederne ankcrn til Kaløvig Bådelnvn k1.
4.30 var de f@rste deltagere allerede
nødt op. På turen deltog ia].t 50-55 per-
scrrer, hvoraf 5 var unge nBnnesker under
18 å.r.
Blardt de 45 forskellige fuglearter, sdn
vi traf trå turen, gav flere af arterne
os nogle spmdende cplevelser.
Vi fjk hørt de 3 sangere fra 1øv- og
blandingsskoven, scrn alle ligner hinan-
den, ren scrn kan skelnes på sangen. Det
er Iøv-, Gran- og Skovsangeren. Særligt



Skovsangeren gav opvisnilg ved j. øjen-
hØjde at flyrc sangflugt fra gren ti1
gren nindre en 10 reter fra deltagerne.
Både RØdstjert og Broget Fluesnapper,
scrn er karakteristisk for den åbne park-
agtige skov scrn fi.rtdes på Skæring Hede
blev set og hørt. Enkelte var hefdige
nEd at få set en Stillits, nens aIle
fi& hørt no91e få strofer af en Natter-
gals sang.
På strælcrJ-ngen langs stranden fik vi
set Strandskade, Vjjf,e, Stor præstekrave,
Havterne og nog]_e forsl<ellige någer.
Der var stor jnteresse og opbakning c[rF
krDg F\lglens Dag og tDF's ønsl<er crn, at
få stoppet fangsten af 900 nr-i11ioner
fugle i Syder:ropa. Man gav derfor ve1-
v1l1i9t de 20 kr for at deltage, og scrn
på ilerme tur blev tit 1030 kr.

PILBRODALBI 20. }|A] 1990

På denne aftentur til Pilbrodalen var
55-60 IIødt frem for b1.a. at h@re de 3
Nattergale, scrn sad og sang i nosecrnrå-
det derure aften.
Starten på turen var ved at blive lidt
forvirret, da Peter opdagede en Fiskeørn
der sqartdykkede i Stillj-ng Sd.
På de godt 2 tiners vandrilg gennem PiI-
brodalen blev det ti1 bl.a. følgende
iagttagelsert Fisketrejre, Gravand, Grå-
and - 2 ku1d, TYoldand, Fiskeørn, Grøn-
benet RørhØne, Blishøne, Rilgdue, Iand-
swa1e, Råge, HussJcade, Ifusvit, Sangdros-
sel, Solsort, Nattergal, RØdha1s, Jern-
strurv, Gærdesrmtte, Iøvsanger, Gransan-
ger, Havesanger, Ibrnsanger, Rgtrsanger,
RørExirv, Gulspurv og Bogfid<e.
Deltagerne viste stor jnteresse for fug-
lene, og turen langde på Sodt 2 tirrer var
tilpa.s, da nnnge så kunne nå hjem og af-
slutte dagen ned aftenlcaffen.
1165 k-r. blev indsamleL.

BRABRAM Sø 20. MA] 1990

libllem 85-90 deltagere n@te op ved Stav-
trup Stationsdgnirg kl. 10 for at opleve
fuglelivet ved Brabrand s6 på denne dej-
lige naj-dag.
På turen langs langrs Brabrandstien og ad
stierne i Storskoven, SØskoven og på den
garnle Hamrelbane blev det til nere end
50 forskellige fuglearter.

Sangfuglenes aktivitet var desrærre i-kke
i top, nen ved Brabrand S@ kan de tilste-
deværende Ibepede og Sortialsede kppe-
dykkere, Fiskehejre, Gravsrder og arrdre
svørnefugle almi-ndeligvis rede fugletu-

I SØs]<oven f1@jtede en enkelt Nattergal,
rens det erre hold fi}< hørt en nEget cnF
diskuteret Savisanger fra vestendens rør-
skov. I søens vestende 1å et par Store
Ska1leslugere, som norrnalt er trukket
ræk fra orrådet sidst i april. Skalleslu-
gerne yngler i hule træer og er nreget al-
nindelige i vore nabolande, nen ikke i
Danrnark. f SydsjæIland har nran dog haft
succes ned, at hænge redekasser cp ti1
skalleslugerne, og man har nu fået 3-6
par tit at yng1e.
frr af turen helt store oplevelser var
en "kr:kkende Tårnfalk", der kcrn flyverrde
forbi det ene hold. Den ene teder lå
@ens rovfugfeagtige silhuet ud af Ø-
jenkroqen og fi.l< den straks udpeqet til
en Tårnfalk. Den anden leder f-i_k set oo
h@rt fuglen fint, og udslyngede straks
"l<uk-lqlk siger Tårnfalken" til deltager-
nes store norskab.
Jfter godt 3 tiner vandring ned rnange
fugleoplevelser kunne lederne afn:nde
turen ned at sige tak for den store
l-nterresse, sorn deltagerne havde udvist
ved at n@e så talstærkt frem.
Denne trrr indbragte 1700 kr.

@



Det var referaterne fra F\:glenes Dag
1990. En suc€es - igen - scrn det frengår.

Ithn lad os slutte.lEd et brev fra en af
de nnnge deltagere.

Tusinil tak for en fieget interessant af-
ten i 'vores nose" (Kasted) i sørriags.
Man får jo øje og øre Iå unoget", nnn
ikke selv otrråager, når sagkurrclskaben er
rcd.

l,!ed venlig hilsen

Poul Boldsen

Vi kan røbe at Poul Boldsen er fotograf,
ogf rrEster for billederne 1å disse sider,
scm forestiller ornitologer iler ser på
--- ornitologer.

Vi siger tak for såvel bre.vet scrn bille-
derne.

Andelsbanken Prfudanken SIIS

€'K'
Unibank



RffiERATER

BRABRAND Sø 22. APRTL 1990

Dette var den 4. offentlige tur til Bra-
brand Sd i 1990. Des\Ærre havde vi ildce
ffut turen oft-alt i pressen derne gang,
så det var neget glæileligt at 21 delta-
gere trødte q).
Ttren blev fra udgangsp:riktet ved Stav-
trup Statidlslolnlntug lagt ned cukrhg
Døde Å, da et par DCIF-folk havde for-
talt, at der her var rEtnge +ænaenae
fi.rgle at se på.
Det blev da cSSå til nogle nEget slsF
dende opleræIsei. Onkrirg Døde Å-engene
fik vi set flere Vibe, hørt err Dcbbelt-
beldcash, set en Fiskefiejre farrge en Å1
og bedøve eller aflive denne ved slag
nlrd jorden, hriorefter den slap kunne
sluqes. Det blev til et pr Silclemåger
- dem IIEd de gule ben - på ergen ved
Rrgfiolm, hvor også et par AgerhøF gik
helt ami< o\,rer en Gråkrage tilstederiæ:el-
.se. Agerhønsene jog ned Kragen og hoFpede
højt ti1 vejrs efter derrne, når den steg
et par reter til vejrs.
På til bagetxiren opaagedes en rugende. Vi-
be kun få neter fra stien, nEns to store
flckke af Skanier fi 26 q 41 fugle flØj
hen orrer sØen ud nnd øst til Århus Bug-
tens vande.
Ssn vi var ved at forlade D@e Å-broen
@agede vi en flot Skeand han samen ned
nogle lti]<ænder ud ved vardhullet på en-
gene. Pludselig kan en 81å Kffhøq stry-
gende fra vest lavt hen over rørsl<oven
red sh hvide orrergnrnp lysende npd den
bIå hirmel. Flrglen var brun - altså var
det sr hr:n e1ler urqfugl.
Er fang rældce snåfugle glæilede os red
deres sang, b.L.a. Grånsanger, Gærdesmt-
te, Rfldhals, JernsFrrv, Gtlspurv, Rør-
s1rlrv m.fl.

4 deltagere tag rod tillildet cm et srut
i fugletårnet rred Stavtrup. Det gav l ler-
J.igere et par nreget flotte i-agttagelser.
ttredenfor tårnet 1å 2 Sor*Elsede lappe-
dlzkkere, scrn kuffre betragtes på nært hold
i teleskoperne. Bag en pold clukkede en
Spidsand han freun, nens nogle Taffel,srder
svfimede rundt langs den fjerneste bred.
Tu:æn afsluttedes II|3d Røhøg€n. Lige vest
for tårnet gav en Rørhøg hun ned et "ha]<"
i højre vjnge fllrue opvisrj-ng. Det er
denne hr:n, son i @jebU-kket har en nage i
søens vest€nde, og det skulle så gerne be-
q.de, at vi på tr:rene rest€n af scureren
kan følge dlsse flotte rovfugles forhå-
bentlige vellyklcede yngleforl@b.

Allan Janniche

FUNDRHOI.TVIE - AEIENNJR

På trods af konkurrence fia tr,avnefest,
europa.cupfodbotct og clen føIgende Kr. Hin-
nelfartsdagsferie, var godt 25 trErsoner
nødt op på xvicklys p-plads til den før-
ste fugletur arrangeret af nOF's Søhøj-
lardsgruppe.

dcskr:rsionens nål var F\:nderholne i F\rn-
der Ådal- vest for Silkeborg by. Ådalen
har et stort naturj,ndhold, og er i Arhus
Åntskcnrm:nes FYedningsplan udpeget scrn
særligt biologisk beskyttelsescrnråde,
herunder ornitologiske interesser.

I ornrådet yngler rnange surpfugle og det
er desuden en vigrti-g fourageringslokali-
tet for rovfugle.

Dalbunden ved Funderholne rlmrer flade
engarealer, nnsedrag ned krat og snasøer.
Omådet har tidligere \æet anvendt til
høs}æt sanrt kreaturgræsni.ng i begn:ærset
cnfang, ren er nu under begTndende til-
groning p.g.a. mrdret arealanvendelse.

Tu-ren startede ved $redien vest for FUn-
derholne Dambrug. t-!ed afstikkere ind i
crnrådet fulgtes F\:nderholnevej der af-
grænser lokaliteten ncd vest-



På arealerne crn)<ring F\:nder Å's ud1øb i
Ørnsø så deltagerne bI.a. Dobbeltbekka-
slren udføre sin egenårtede luftakroba_
tik i luften over sit territorir-irn.

Fta kratbevoksningen hørtes flere nat-
tergale og en Græshoppesanger frenførte
sr-n ensartede græshoppeagtige svirren.
Ved dambruget sås Hvid Vipstjert og
Bjergvipstjert. Sidstnamte yngler få-
tåfligb i Danrnark ved gamle vandnøller
og dafibrug. På engarealerne nord for ri-
deskolen så vi ftere Blmkefugle, Stære,
Ivtisteldrossel, Grønirisk, Iandsvale,
Fiskehejre, l"h:rsejler, Viber, en ,'nusen-
de" Tårnfalk samt iverflyvende Stor Flag-
spætte og GrønqEtte. på arealerne crn-
kring den gamle letgrav hørles Iøvsanger,
Mml<, Sangdrossel, Gransanger, Havesan-
ger, Tornsanger m.fl.

Ved lergraven - nu sø - hørte og så del-
tågerne RØrspurv, .Rørsanger, Gøg, Ihop-
swane og en Rarm på vej nrd nattesæde i
Vesterskoven. I crnrådet svd for F\rnder-
holnevej hØrtes en af vor fuglefaunas
bedste imitatorer, Kærsanqeråns vderst
variable sang. Tu-ren afsluttedes-på bed-
ste vis ned synet af en jagende Mose-
hornugle over crnrådets centrale del.
På SØhøjlandsgruppens vegne en tak ti1
elcskursionsdeltagerne scrn var flpd til at
gøre denne vor fØrste tur ti1 en qod op-
Ievel-se.

Søhøjlandsgruppens Næste arrange{rent f in-
der sted søndag den 2. septanber 1990 og
går til Stigsholm og HaUa Sø, hvor der
norrrelt ses rrErnge rastende andefugle,
lap@ykkere og rovfugle.

Søhøjlanclsgruppen

MRTf,IND PIÅMAGE 16. JUNI I99O

Ialt var 14 ornitologer, incl. Allan
Janniche, Vagn Holjrelund samt Jens Bon-
de, nødt op til denne natrarmetr:r til
ltidtjylland. Hovedparten af turens del-
tagere rødte op kI. 16,00 ved M:sikhu-.
set, fiens de sidste blev opsamlet under-
vejs (Silkeborg).

Første stop 1€ tr:ren var resset ved SaI-
ten I-angsØ, hvor der ifølqe Allan Jannic-
he skulle \,.ære stor chance for at se
fiskeørn. Det var derfor ikke uden grmnd,
at sanrtlige deltagere var nEget opti-
mistiske og forventningsfulde, nens vi
pa gåben droq rod udsigitsposten over Sal-
ten IångsØ. Undervejs stødte vi blandt
andet på Skorpiber, Musvåge, Skarv, Sang-
drossel, Fiskehejre, Stor Flagspætte 09
Toprejse. Herefter nåede vi udsigrtspos-
ten, hvor vi blev i ca. 45 nlinutter. I
det tidsrum så vi intet til Fiskeørnen,
ren derinrcd så "de fleste af os,' både
Digesvaler, Spurvehøg og Isfugl. Det var
I sig selv en u&reenket oplevelse. AlIi-
gevel drog vi lidt skuffede nrcd endnu en
udsigtspost, idet det var ved at \Fere
sidste chance for. at se Fiskeørn. Da
denne post, ned hensyn til Fiskeørn,
heller ikke viste sig at give bonus, be-
gav vl os tilbage til bilerne. Vejret \J.ar
på en nåde udrmket, idet der r.:nder hele
turen stort set ikke faldt regn, rcn pa
den anden side var det for noqle af os
en kold fornøje1se, og der nåite tykXe
trØjer og lange underbukser til for at
holde varnren.

Hvis enhelte af os havde mistet lidt af
det gode hurør, på grund af kulden oq
Fiskeørnens udebliven, hjalp det unæg-
telig reget, at en l,4osehornugle pludse-
lig dukkede op, rnens vi ved bile;ne fik
os en kop kaffe og spiste vores nradpak-
ker.



Det ræste stop på turen var Katrinedal,
hvor vi alle så Bjergvipstjert. Heref-
ter kørte Vi ti1 l{ørhmd Plantage, hvil-
ket vaf iores egentlige IIå1. Vi an]<crn
ti1 plantagen ved 21,00 tiden, og havde
derfor god tiil til også at studere fod-
spor af blandt andet Granling og Kron-
dyr, inden vi nåede "natrarmepladsen".
SeIv crn det var koldt, ventede vi tåI-
rndigt gå at klokken sku1le blive henad
22,00, så Natravnens aktivitet kunne
begynde. Præ.!s 22,06 hØrtes den fØrste
ldatravn, en ensfonnig snurrende lyd, scrn
krnne sannenlignes ned et elektrisk læel<-
keur i to tonelejer sant en frøs kræek-
ken. Kort efter sås også den fØrste l{at-
ravn, en han, flakke crnlcrinq ned hvide
vingefelter, og vi havde sanrtidig mllig-
hed for at høre dens skrigende "ky it"
lyde. Indtil kl. 23,30, hvilket war det
tidspunkt vi gik tilbage til bilerne, kun-
ne vi storb. set hele tiden høre Natravne-
ne. Dog kcrn lyden for det reste et stykke
ræl< fra, hvor vi stod. Scrn sagt så negrTra-
te vi ved 23,30 tiden trå hjørtr:ren, nerr
før vi skiltes, takkede vi lederne og hin-
anden for en yderst vellykket og spernlende
tur, scm ikke kun bød pa gode fugleressige
oplevelser, nen også på Sodt hurør og dej-
ligt. sannær.

Carsten Monsrud

BRABRAIID Sø 17. JIJNT

Knap 40 persqrer var ngdt q) til denne
offentlige fr-rgletlr, scrn blev cntalt i
båcle Århus Stiftstiaterde og ld<al-Avisen
Århus Vest-
F\rglenessigrt btev det til et pr usæd-
vanlige iagrttagelser. Dels sås erdnu
den ene af fugleræ fra trnrret af Stor
Skallesluger, sorn var tilstede på naj-
tr:ren. Dels stod en Almirdeli_g Ryfe i
scnarerdragt lige nedenfor SØskorren.
Ellers sang erikelte sråfugle endnu,
tren det rrar ijd<e det helt store. Ocrså
en flot mrserde Tårnfalk og et par
ltusvåger blev set. Det gav anlednilq
til en lsqere diskussion på ilet ene
hold an bl.a. Frarik $bnze1,s Ørnereser-
wats beQdni-rg for c5dræt af tnrede
:ovfugle. Flere af deltaqerre var efter
besøg i Ørrereserrratet ijrpqteret over
det aråejde scm her blev udført, nEn
clet lyldcedes at "få clern på anOre tanker"

efter grundigt at håve for*laret cbrn
mF's slmqnnikter $ rovfugleopJ:zt,
falkorrervirksqrhed og grn:ndlaget for
disse aktiviteter.
Bl.a. "rcvfi:gledislcussiørenrr og rospor-
tens stæwler i fugleres lmgletiat betøal,
at tr-rrerr tra]< ud q tørsL blev afslut-
tet kl. 14.

Allan Jannicte

BRABRAI{D g 22. JVLI

35 personer yar n@t cp til DOFrs offent-
lige juli-tur til Brabrand SØ.
I vesterden kunne vi betragte 2 ganle
Sangsrzaner, sorn rrar kcmEt på someråe-
sø9. Bortset fra et jr:ni-fund i 1970 er
Sarqsranerne i-kke set i Brabrand SØ rel-
lem 1/5 q 1/10. Ilnlddelbart nær Sangsva-
nerne sv@nrede et tEr Knopsvaner ned un-
ger rurdt. ibgen jnteresse blev vist de
17 Fisketejre sdn dels sad i piletræerne
'på den ltt1e ø, dels stod på nuctcbrfla-
den el1er i sdkogleakspolderne. Også
Skarv, $oFpet låF[Eibddrer red urqer 9g
Fjordterne blev set. I Storsl<oven blev
&t ti1 en flot lys ldrsråge og nogle
Itglekcrrger på tæt hold.

Allan Janniclre

.8.fh,^eo



IGTENDEREN

OKIOBM,

Sønclag den 07.

Søndag den 07.

Torsdag den Il.

Søndag den 14.

Søndag den.'21.

Tirsdag den 23.

Tirsdag den 30.

l0\lEt4BER

Sctndag den 04.

Søndag den Il.

Tirsdag den 13.

Søndag den 18.

Onsdag den 21.

Tirsdag den 27.

DffiMBM,

Søndag den 02.

Ti-rsdag den 04.

Tirsdag den 11.

Sønclag den 16.

Tur til l4ossø - Klosternølle. Ry Station kI. 9,05.
Tog fra Århus kI. 8,35 og Silkeborg kI. 8,48.
Tur til Silkeborg Vesterskov. p-pladsen ved Østre
Badeanstalt kI. 10,00.
Oplevelser fra Grønland. l,tøde på Sølyst kl. 19,30.
Foredrag ved Henning Ettrup (fæIles rcd øBF).
Tur til Kolindsund. Kulturhuset, Randers kf. 8,00
eller Kolind Station kl. 9,00. Frivatbiler.
C. Elkja & Lars P. Johansson, Rairdersgruppen.
I\rr til Brabrand Sø. Stavtrup Stationsbygning
kI. 10,00.

lntroduktionsnøde for nye nedlenner. Sø1yst kI. 19,00.
&r nat\rrhistorieluers billeder. Jens B. Jensen, Fausinq.
Kulturhuset,Randers kI. 19,00.

Tur til Irbssø - Klostenølle. Ry Station kl. 9,05.
Tur til qrrrby Krat - Kastbjerg Ådal - Mariager Fjord.
Kulturhuset, Randers k1. 8,00. Heldagestur.
Allan Jamiche.
De danske rovfugle. Svend lr,!ø1ler Jensen. Ferskvands-
centret, "tvtedborgerhuset", Silkeborg kl. 19,30.
Tur til Brabrand Sø. Stavtrup Stationsbygning
kl.10,00.
H).ggeaften. Kulturhuset, Randers kI. 19,00.
Svenske Billeder. Allan Janniche. Sølyst k1. 19,00.

T\rr til l4ossø - Klostenrølle. Ry Station kl. 9,05.
Hyggeaften. Ferskvandscentret, Silkeborg kl. 19,30.
Juleafslutning. Sø1yst k1. 19,30.

Tur til Brabrand Sø. Stavtrup Stationsbygning
kI. 10,00.
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Allan Janniche (formand)
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8000 Arhus C
Tlf.: 86 13 62 16
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Fr€dningsudvalget:
John Hansen
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Medlemsregistnerlngen:
Lars P Johansson
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Lokalafdelingen i Arhus Amt
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Havftrglegruppen:
Jens S. Pedersen
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Tlf.: 86 37 95 83

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

Randercgruppen:
Claus Elkiær
Mågevej 7, aazo Langå
Tlf.: 86 46 78 03

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se bestyrelsen)

Fugleregistneringsgruppen:
Thomas Kjær Christensen
(Se bestyrelsen)

Sortspættegruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt 4116 26, 8600 Silkebop
Tlf.: 86 81 25 73

Søhøjlandets kontaldpersonen
Bo Ryge Sørensen
(Se sortspættegrupp€n)

Gert Sørensen
Solsortevej 13, 8600 Silkeborg
Tlf.: 86 80 23 79

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

Jens Bonde (kassercr)
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
T]f.: 86 48 82 75

Flemming Lundberg (sekretær)
Skovlundgårdsvej 72
8260 Viby J.
Tlf.: 86 28 65 57

Thomas Kjær Christensen
Kollegium 3, vær. 133
Universitetsoarken
8000 Århus b
Tlf.: 86 13 17 86

John Andersen
Hø1marhtq22
8270Høtuerg
Tlt.:8627 4269

Henning Ettrup
Trygsv"ej 5
8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 95 06

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

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

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