Dansk Ornitologisk Forening, Å.hur Amt
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Den 3. sØrrdag i hver n6ned afholder
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafde-

lhg i Århus en offentlig tur til Brabrand Sd. AIle inleresserede er velkonu-le
til aE deltage, også selv om nan il<ke er
af foreringen. Det er gratis at
stiller hver
red et antal lokalkendte og fugle-

necll"em

del-tage på turene og mF
gang

k1'ndige ledere.
T\lrene foregår til fods ad varierende
n.rter ned en Lmgde på 5-6 !,rn. I\rrene
kan variere fra 2-4 ti:rer aftrængig af,
hvor nange fugle der er i snrådet den
pågældende dag. Nornralt vil turene tnve
en varighed af ca. 2l tjlre. Dct anbefa-

les al væIge pakladnhq oq fodtøj efter
vejret, således at man altid er varmt
påklÆdt på ture, der afholdes på den
kØlige årstid. Vi skal nemlig ofte stå
stille for at iagttage fuglene.
l\lrene starter fra naturudstillirgen i
den ganle Stavtrup Stationsbygnirq kl.
'10.00 præcis. Buslinie 5 "Stavtrup" har
stoppsted ved udgangspunktet ligescrn
der her f indes parkerhgsmligheder.
De 12 dnedlige ture i 1990 er;
Søndag den 2i. jarruar kl. 10.00,
Søndag den 18. februar kl. 10.00,
S/ndag den 18. narts kl. 10.00,
SPndag den 22. apriJ. kl. '10.00,
Søndag den 20. naj kl. 10.00,
8åndag den 17, juni kI. 10.00,
SØrrdag der 22. juli kl. 10.00,
Sdndag den 19. august kl. 10.00,
Spndag den 23. september kl. 10.00'
Sqtndag den 21. oktober kl. 10.00,
Sørxlag den 18. novernber kl.10.00, og
S@ndag den 16. december kI. 10.00.
Vel rMdt den 3. s6ndag i hver ndned!
Dansk Ornitologisk Forenirg
Iokalafdelirrqen i Århus Amt
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REDMTICbI:

Vagn Holnelund a

Allan Jarmiclre.

TEXNINGffiT

Jens Overgaard Christensent
s. 5: Toppet Lap@ykker,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

6: SortJralset Lappedykker,
7: Skarv,
I ø,t.h.: Fiske-hejre,
8 n.: Gråand,

10: crønbenet Rørhøne,

12: Blishøns (stående på isen) crJ
Stor Skallesluger (hun og hanl,
s. 14: lhttenåge,

s. 15: Påge (Rågekoloni),
s. 16: RrngxrEjse,
s. 17 Ø.: Nattergal,
s. l7 n.: Gul Vipstjert.
FCITO:

Lars Borup,
Forside: l.ldsigt over Brabrand SØ fra

s.
s.
s.
s,

fugletårnet. Septerriler 1989,
9: Stor Skallesluger (han) og
lbttenåger stående på isflage,

'10: RørhØg (hun) over rørskoven
ved Brabrand S,
13 ø. t.h. : DobbeltJrekkasin,
18: tlættemåge i vinterdragt.

Flennling Christensen

s.

s.

7: Polderne i

;

tsrabrand Sds nord-

vesthjørne. Luftfoto, juli
1982,

13

n.: Engene ved DØde A. Luftfoto, juli 1982.

LEDER
Når du sidder npd dette nurrrer

af "Ø-

ravnen" i hånden er det sandsynligvis
fordi, du netop harc værct deltager på
en af de tr.re, scan Dansk Ornitologj-sk
Forenjng afholder den 3. søndag i hrrer
n€ned gennem hele 1990. Hvis du har
fået bladet foræret af en bekendt, vj-I
vi i DOF gerne jnvitere dig ned på den
næste tur. Dr er altid neget velkcrmen.

Efter at have deltaget på en fugletur
ved Brabrand SØ har du sijckert fået en
forskellige fugle. Det er f.eks.

j.kke ual.rni-ndeligt at iagttage onlcrirg
30 forskellige fuglearter på en tur i
området. Det kan god virke overvældende.
Når nran så er konret hjem er det ofte
srftert at fastholde a1le de oplevelser,
nan har haft. Det er grrrrnden til, at

mF har lavet dette blad

crn

fuglelivet

ved Brabrand Sø, for at du i fred og ro
kan genopfriske nogle af de fuglearter
du har set, 09 nogle af de oplysnirger
du har fået fortalt på turen. Inde i
bl-adet filder du billeder og oplysnirger
crn 15

scm nan i
nØde ved Brabrand fu. Det

af de fuglearEer,

løb kan

årets

er

fugle fra alle de forskellige levesteder
scrn den åbne

fugle

vandflade (selve søen),

egne fugleoplevelser på den næste
ved Brabrand SØ.

tur

"SØravnen" vil vi
naturligvis også bede dig huske på, at
der fjldes en aktiv forening for fugleilteresserede. frr forenilg sdn hver rråned afholder flere ngder og ekskursioner
og som arbejder for at besk).tte fuglene
og deres levesteder både i Darunark og
internationalt rundt crn i verden.

I mF er vi rEget glade for hvert enkelt
vi opfatter fiedlernsskabet scrn
scm en stor og aktiv stØtte ti1 vort onF
fattende fugle- og naturbeskyttelsesarbejde. Derfor håber vi på, at DU vil
o\rerveje at blive redlem af Dansk OrnitoJ-ogisk Forening. Dit redlemsskab vil
betyde en øget , både Økoncrnlsk og holdnirgsressig, støtte til fuglesagen.

medlen, da

fugleoplevelser
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Dansk Ornitologisk Forenbg,

IokalafdeJ-ingen

er standfugle eller trækfugle,

for at overvintre. Iæsnrngen af bladet
kan jo også betyde, at der opstår nogle
spqrgsnål, scrn du gerne vi1 have et svar
på. Så er du naturligvis velkonren ned
disse eller andre spprgsrnål crn f.eks.

Med ønskqF on nEnge gode

rorrnand

scrn

hvor nogle kcnner for at yngle cg andre

lbd dette nunner af

nasse spændende naturoplevelser og set
nange

rørskc'ven, engene og skovene m.m. Det er

i

Århus Amt

FUGLELIVET VED BRABRAND Sø
Arealerne rn:d og crnkrilg Brabrand

SØ

er

af stor irteresse for fuqleilteresserede. Der fildes ncrnlig nange forskellige
biotolEr (levesteder) og det gi',er en
stor artsrigdqn. Der er således iagttåget ncre end 220 forskelliqe fuql,earter
indenfor de sencste Z5 ar.-ttverl år registreres rere end 120 forskellise arter
i cnrådet og ca. 60 af disse yr,qi"r.
t'bnge af de fuglei-nteresserede besøger
crnrådet dels fordi det ligger tæt på
storbi/en, dels fordi det er let tilgængellgt ad den 17 km lange Brabrandsti,
der starter i-nde i blmidten ved Carl
Blochsgade. tulgangen til området lettes

af de 2 buslinier ,,5 - Stavtrup,, oq
"17 - Brabrand syd,, der har flåre stoo-

Frsteder og endesLationer tæt ved søen.
For traffi-kanterne findes der flere ppladser, der kan bruges scm udgangsprukt.
I snrådet fjldes der nrange infornrati-

onstavler, et fugl-etårnr erl natunrd-

stilling og naturfonnidling på Naturcenter SØlyst. Disse steder kan dert be_
s@erde få oplysninger crn søens fuqle_
09 øwige dyre- og planteliv, om op_
rensnirgen af søen, crn landskabets t.il_

blivelse og nEget

nEre.
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1km

oversigtspnkter for iagttagelse
af Brabrand S@s fugleliv:
l: F\rqletårnet ved Stautrup Stationsby.
2: Bænken nedenfor SØskoven.
3: SØbro; Brabrandstien hvor denne lØtx-.r parallelt nnd S@skowej ved det

C<xle

4:
5:
6:

tidligere åløl) for Århus

Å.

nedenfor Brabrand Kirke.
t',lorri-ngholrnbroen; broen over Århus
A i østenden af Brabrand Sø.
Broen over Døde Å.
Bænken

TOPPET LAPPEDYKKER
Den'foppede i,appedykker
nåqen den nI]St udbredte
'1989

er efter tbtteynglefugl i

Brabrand S@. I
var bestanden på 91
pa,r. Arten lever af de småfisk, som søen 5€ gr. af sil fomreni-ngstilsta.nd er
så rig på.
Om foråret fra rnarts tiL maj kan man
i-agttage fuglenes parringsspil. frr del

af spillet består af "pilgvi-ndansen",

hr,or nngerne hovedrystende ligger foran
hinanden. Senere rejser de sig bryst

bryst ved at træde vande, nens de
fortsætter deres hovedrysten og holder

n|cd

plantedele i rEbbet.

Denne dans

styrker

fuglenes sannenhold og stjJrulerer redebyqni.ngen. Reden bygges af plantedele,
der flyder på vandet og holdes kr:n "på
plads" af de tagrør eller s6kogleaks,
sqn den er bygget nellem. F\glene og
deres rede er nEget sårbar overfor

)

forstyrrelser
og Lignende.

sejlads ned nrotorbåde

efteråret samles fuglene ofte i en
stor flok i vestenden af søen, hr,or rnarr
ser dem ligge og hvile sig.
Toppet Lappedykker er en trækfugl, der
anlcorner i narts (februar hvis det er
lnildt) oS trækker bort i oktober. Visse
år, når vinteren er mild, kan nogle få
fugle blive i s@n hele året.
Toppet Lappedykker er nok den art, sorn
ber6res nest af den igangwærende oprensnilg af søbunden. Når spens vand
bliver rere rent (klart), skulle der
blive flere rovfisk til at iaqe oq æde
snåfiskene, så bestanden af dj.sse, der
er fØde for lappedykkerne, bliver ndldre. Det kan derfor betyde en nedgang
for bestanden af Toppet LaFpedykker.

Orn
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Kortet vj.ser pLacerilgen af reder af Toppet LaplEdykker
i Brabrand Sø 1989. Sort prjj< = 1 reder, cirkel ned tal
koloni IrEd antall.et af reder, firkant = territorium uden
rede.

sorn

SORTHALSET LAPPEDYKKER
Sorthalset Lappedykker er en af de nye
ynglefugle ved Brabrand SØ. Arten ynglede i s@n i 1920'errre og 3O'erne, nen
forsvandt på et tidspurkt. I 1960'erne
og T0terne kurure 6n eller flere fugle

ses næsten hvert forår i nogle få dage
i april eller nåj. I 1983 ynglede de så

igen, for f6rste gang i

næsten 50 år.
Indvarrdringen og frengangen i 1980'erne
er en f@lge af, at fugle fra larKlets

største koloni i

l"bssø ved Skanderborg

har bredt sig herfra og ud til

fLere

lokaliteter i t{idt- og Østjylland, bl.a.
til Brabrand SØ.

Den Sortialsede Lappedykker yngler næs-

ten altid sarnen ned tlættenåger, h.,or
den "skjuler" sil rede rellem någernes.
I Brabrarrd Sd yngler de fleste lappedykkere i de någekolonier, scrn findes

i den store rørskovsø "!1åge6en" eller
i sPkogleakspolderne.
Arten er trækfugl og ankomrer til søen
fra midten af april. De første fugle
trækker bort allerede i juli, nen den
kan ses frem til septenber.
Sorthalset Lapp.dykker er en af de art-er, so,n kan vhde frem som f@lge af
søens oprensning. Oprensnirgen skulle
klart vand og så kan
lyset igen trænge ned til bunden og
skabe mrligheder for en planter,ækst.

gerne give nere

Planterne giver livsbetingelser for

er den vigtigste f@e for disse fugle. ftr frenryang
vil \,ære næget gavnligt for arten, da
den er optaget på lisfen og truede dyr€arter (RØd-listen).

nnnge snådyr, scn netop
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Kortet viser placeringen af reder og fugle af Sorthalset
La1>pedykker i dagene 21.-22. maj 1989. Firkanter = reder
(lille 1 par; nellernstor 5 parr stor 10 par). Cirk)-er =
l-'10 fugle, > l0 fugle vist red tal.
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FUME(ST: Billedet viser crnrådet ned

polder af søkogleaks og åkander i- søens
nordvestligste hjørne. polderne er ynqIeområde for 37 par foppet f,appedykkei,
I par crønbenet Rørhøne, I par Blish6ne

o9 90 par lhttenåger. nlglekolonien kan

betragtes fra

bænken nedenfor Brabrand

Ki-rke (trrnkt 4 på kortet side 4) efler

fra det offentlige plæneareal vest for

Hor,zqården.

SKARV
Skarven er en hlppig gæst ved søen fra
rnaj til septernber, hvor nran bl.a. kan
se den siddende på bundgarnspæIene for
at tørre de udspredte vilger. Skarvens
fjer er iJd<e vandafvisende son hos andre fugle, der også fijlder deres fØde ved
dyknirg. Derfor nå den, når den har været på fiskeri, finde et sted hvor den r

fred og ro kan sidde og lade sol og vild

t@rre kroppens
Skarven

yngler

fjer og vingerne.

jJdce ved

Brabrard Sø, nen
kqnrer kun for at fouragrere (fjnde fØde)
A1le fuglene kcnner. fra kolonien på

naturreservatet Vorsø i Horsens Fjord,

hvor der yngler nere end 2.000 par.

I Brabrand Sø ses der dog kun nellem
1-10 fugle, i erkelte tilfæIde noqle
flere.

FISKEHEJRE

Fiskehejren er ny som ynglefugl ved

Brabrand sø, da der her i l9go,erne er
daruret en lille koloni i Storskoven li--

ge syd for s@n. I 1989 fandtes 5 reder
og mindst 3 af disse var beboede.
Fiskehejre kan ses hele året ved søen.
Om virtteren og forfuet ses sjælderrt nere end l0 fugle, rens der orn scrmEren

efteråret nonnrlt er 15-20 hejre. De
fleste står langs kanten af rørskoven
eller nellem sØkogleakspolder og åkander i søens sydvestligste hjørne. på
heldige dage i juli eller augn:st kan
antållet af Fiskehejre kcnner over 40.
og

Fiskehejrene som ses ved Brabrand Sø
kcrnrer fra 2 forskellige kolørier.
Den ene er den crntalte koloni i Storskoven og den anden er kolonien i
Marse l- i-sborq skovene.

GRÅAND

vinteren holder srderne til i nEget
store flokke. Den st rste fLok sanrles i

overalt i søen hele året n:ndt. Der lmgler nellen 25-40 par
i og <rnkring søen h\,€rt fu, nens det
største antal cråænder ses i virrternånederne. Her er antallet af fugle på
nornalt 100-300, nen det kan nå op på

Gråanden firrdes

On

rEsten

søens østerde, hvor den holder sig til,
når beboerne cnkring s@n viaterfodrer
fuglene fra Norringholnbroen. Hvis det
sætter i.rld ned streng frost bllver
flokken neget større, Det skyldes, at

500.

fra de tilfrosne søer i pa.rkerne i Arhus trækl..er ud ti1 den altid
åbne Århus Å ved Brabrand Sø.

ænderne

for de

E4

k"" 1W
rnuligvis skyldes, at den lokale jagt\f
forenirg gemetn en lang årrække har udsat op til et par hundrede ænder årligt.
Frengangen

1'nglende Grfunder

STOR SKALLESLUGER
Skallesluger cr en af de fuglearter, scrn udel-ukkende bruger Brabrand
SØ til at overvrntre ved. fiuglene konwer
ned til os fra bla. Norge og Sverige,
hvor de yngler i hule træer ell-er under
Den SLore

klippeblokke nær ved vand.
AJ-mrndeligvis korner de første skalleslugere til Brabrand SØ crnlcrhq midten
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af

antalleL sLiger jævnt
og januar. I februa-r og
marts ses de største antal, op til 40-60
november og

gennem december

fugJ-e, h'rorefter de

hurtigt trækker npd

nord. Efter midten af april- er det sjældent at se den Store Skallesluger ved
søen, fien enkelte efternølere kan forekqrne frem til begyndelsen af naj.
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RØRHøG
Siden 1979 har Rørhøen ynglet hrert år
ved Brabrand Ø, ren i 1989 har den
desrærre svigtet. Det ene par, soln nornalt yngler i rørskoven ud for engene
ved DØde Å, har fornodentlig jldce fået
fred til at starte redebygnjngen på gr.
af færdsel fra hr-nde og nennesker.

r Østjylland er

Førhøgen

ret

sjælden

scrn

ynglefugl (kun ca.

10

par). Derfor

skaf vi beskytte den nrest muligt,

iJ<ke

nrindst ved Brabrand S@, så vi forEsat
vil kurme glæde os over denne gm:kke
rovfugl, når den s\riever over engene og
rørskoven i tiden fra april til septenber.

GRøNBENET RøRHøNE
Den Grønbenede RdrhØne

træffes overalt

ved søen, hvor der er en tæt vegetation.

lever rere skjult end sin nære
slægtninq Blishdnen, og rnange gange får
nnn kun fuglen at h@re.
Antallet af ynglende rørhøns varierer
fra 20 til 50 par, alt aftrængig af vinLerens forløb og forårsoversvønnelsernes
udstræknrng, Eft€r en nild virter og en
lidt højere vandstand end nonnalt yngler
Den

der flest rørhøns. Det er fordi flere
fugle har overlerret og fordi de kan an1æ9ge rederne i en større del af den
"vanddækkede" rørskov.

virtteren samles fuglene i flokke og
et sikkert sted at se dem er fra Norringholmbroen. ller ses rørhønsene otrF
kring udlØLet fra Åby Vest rensninqsanl.d{. lørhønsene nyder også godl af de

[r.n

l<;kale beboeres fuglefodring på dette
sted, og fuglenes antal kan variere

fra 5 til

20.

t

I

l,

rar,

rr/

luntfi
"u,N
,.,,lU\

$n

\

fllr..

'g\
.,,I:l

)"lhlhiim**{fi'f
Kortet viser placerlngen af reder og territorier 'l af
Grønbenet nøÅø* i Brabrand Sø 1989. Cirkel = rede,
firkanE ncd lys prik = territorium m:d "tcrn" rede,
sort firkant = territorlum (fuglene hØd:).

BLISHøNE
i polderne af søkogleaks. Disse år er
ca. 50 par.
De snå sorte fugl-e ned den hvide blis
(deraf nalmet) er neget stridbare. Det
glder ildce l1:un overfor af,tsfæIler fien
også overfor andre fuglearter, sqn kqnner iJld i territoriet. Selv store sva-

er den Lredje alrnindeligste
1'nglefugl ved Brabrand sø, og arten
kan ses hele året ren i varierende

Blishønen

bestanden på

antåI.

hos rørhønen varierer Blishønens
ynglebestand ef ter vinterklirkret og
Sorn

forårsoversvørnelserne. Nfu der er
store overs\dnnelser helt frem til

rrer kan de agressive Blishøns jager

bort.

nnj er bestanden størst, fordi fug-

lene kan yngle i si-kkerhed på deres

"høje" reder, der er bygget på

Orn

vinteren holder en flok BlishØns

på

til i østenden ved Norringholrbroen. Flest Bli.shØns ses i narts
og april, hvor en del trækfster på r'ej
nr:d nord raster en tid på de oversvømnede enge. Antallet kan nænre sig 500
40-70 fugl,e

de

o\,€rsvø(nEde enge. Sådanne fu kan
helt op til 100 par yngLe. Ved en

normal vandstand k.rn fuglene ikke

være på engene, ncn findes så langs
kanten af rørskoven ud nocl søen ellcr

fugle,

1l
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Korbet vi-ser placerilgen af reder af Blishøne i Brabrand
'l
Sø i 1989. Sort cirkel = 1 rede ned æ9, åben cirkel =
r-ede uden æ9.
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DOBBELTBEKKASIN
er den ene af de to
arter af vadefugle, der yngler på engene cnkring tldle Å. Den anden er vi]æn.
Dobbelt]:ekkasi-nen er både trækgst og
DoLrbettbekkasirrcn

ynglefugl på engene ved søen, nen

den

lerrer neget skjult o1 kan derfor rrære
s."rær at få at se. D:t bedste tidspunl<t

for at iagttage arten er fra sidst i
april Lil- begryndelsen af juni. I denne
tid flyver Dobbelttækkasiren sin parringsflugt over lT rgleornrådeb.
lnbtæltbekkasilen er en dntrent SoIsortestor fugl, der ganske vist er
nEre buttet og tlar et rTEget langt næb.
Under pa.rrilgsflugten ser rnan både den
lyse underside, den brune c'lterside

og

det lange rnb, når den i Luer og cirkler flyver n:ndt over engene. Når den
styrtdykker fra stor højde sættes de
ydårste fjer i den udspredte hale I
Dobbeltlekkasjn (ti]. hdjre]
i parringsfluqt over engene ved Døde A
(nederst). Et godt iagttagelsespunkt
for derure ople!,€lse er fra broen over
oøde Å (F.lrtkt 6 På kortet side 4) .

Fpr11/1H(ST3

{*!tr
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\:n,

svrnqntnger, og her\,€d frenner korarer
den karaktenstiske brwnende eller

par på engene. Der findes oqså et par
ved

lyd. parrjngsflugten kan ses
hele dagen, nen fuqlene er nest aktive
hen nr:d skumrilgen eller Iige on0<ring
daggry. Et fint iagttagelsesgrnkt er
broen over DØde Å, hvor cler .,/nqler 3-4
brægende

et lille vandhuld på engen i .brr"

sydvestligste hjørne.

På trækket forår og efterår kan man
være heldig at se srnå bekkasjlflokke
flyrze rundt over engene i deres uro-

liqe fluqt.

HÆTTEMÅGE
thttenågen er uanset årstjden søens tal-

for Hovgården findes en isoleret koloni
på 90 par någer. Her er der gode nmligher for, at j.agttage hvordan andre fugle
s@er ind i mågekolonierne. Blandt nå-

rigeste fugl. Antallet af linglende någepar er ret stabilt og ligger på cnrl<rirq
3 .200.
Den største

koloni, kaldet "Mågepen", er
ligger udfor for fugletårnet i
en stor tagrørsø og har ca. 1.200 par.

gerne 1a-rgler der nenlig også 37 pa-r Toppet Lappedykker, 1 par MrhØns og 'l par

den der

Blishdns.

Mell-em 1.200-1.500 par någer yngler
spredt i et par hundrede polder af sØ-

tlættenågernes årvågne og agiressive adfurd betyder nemlig, at de hurtigere end
andre fugle otrdager truende farer, og
ned deres "støjende skrigeri" advarer de
koloniens øvrige beboere af lappedykkere, ander og vandhøns. tbttemågerne er
således en vigtig forudsætning for, at
Brabrand Sø forEsat kan ha\,€ rnange
1.ng1ende lappedykkere cg ænder m.fl.

kogleaks, og disse kolonier varj-erer i

størrelse fra 6n en)<elt og op til 60 reder. Ud for Døde Å llgger 8-10 snå per
af tagr@r og dunhalnrer som hver har sil
li1le kolonj-. I søens nordvesthjørne ud

Kortet viser pJ-acerirgen af reder af thtteråge i Brabrand
Ø 1989. Sorte cirkler (10 størrelser) = kolonistørrelser

fra 1-10, 11-20, 21-30 o.s.v. op til 91-100. Kolonier > 100
par er vist ned ta1. Sort streg angiver at rederne var pla_
ceret i kanten af rgrskoven, de Øvrige i

søkogJ-eakspoldår.
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I skoven ved Stavtrup Stationsby findes
en koloni af Råger, sorn ses flyve rundt
ved hele s@n det m:ste af året. I 1989
havde kolonien 100 beboede reder.
Rågen kendes fra Kragen, son den er 1Å
'størrelse ned, på at fjerdragten er helt
sort ned et skær af metalglans, og at
området ornkrilg næbbet

ker betragtes de scrn såkaldt "skadevol-

dende

forii,ret fouragerer

Rågen nå

nuner rundt om i landet. ftr undersgr;else
scm Dansk

er nøgent oq

Ornitologisk Forening har la-

vet ved at

henvende sig til
kcnrnrner har vist, at disse

fjerl@st.
Rågerne har en alsidig kost og lever af
orme, snegle, insekter, korn, frg crg
r,Afder nr.m. Blandt andet for-di Råqerne
orn

vildt". Det betyder, at

bekarpes f.eks. ved at skyde fuglene på
reden nens de har æg og unger. Rågebel<anpelsen udfØres f.eks af nange kcrn-

alle landets

hvert år of-

rer Lusiadvi.s af kroner på at nedlægge
bl,a. ca. 20.000 Råger. Dertil l..cvnrer

så Krager, Skader, Gråspr:rve cg byernes
vi-lde duer.

1Å nyspiredå nrar15

PUNGMEJSE
Func]ilrelsen

blev første gang set i

Dan-

nark på Bornholm L 1964. Sarne år blev

en forladt rede ned æg cgså funclet på
Sjælland. C€nnem 1960,erne og 70'erne
er arten stille og roliqt blevet nere

og fiere al-mindelig.
I 1972 f.orsØte pungnejse for første
gang at )mgle ved Brabrand SrJ, nen reden

blev fjernet. Igen i 1976 blev fuglen
set og en ny, rrEn ij&e færdigbygget rede fundet. Siden 1982 er den iacrttaqet
hvert år og fra 1984 har aen yngtet-ned

siJckerhed, da både reder og nyudfløjne
unger er tmffet. Der findes nu hvert
år nellern 3 og 5 reder scrn bygges i
birk el-ler pi1. De fleste af rederne
firdes langs Brabrardstj-en nel1em Vj-by

Ringvej o9 SØren Frich,re;

Pungnejsen

er trækfugl og opholder sig

kun ved s@n fra april til

NATTERGAL
Nattergalen er en af de fuglearEer, scm
de fleste nennesker kender el-1er har
hørt qll, flen de færreste set. Det sidste s{Ides, at arten lever neget skjult
i tætte krat på fugtige steder ved søer
09 rlrcser.
Nattergalen er en træl<fugl, der overvirtre i Afrijca cnkriig ækvator, cg

først ankorfirer til yngleområderne i
Dannark i begyndelsen af naj, når de

fleste pilebuske har fået blade. Til_
er den en lystig sanger nEd en
kraftig og gennentrængende stenne, der
høres vidt cnkrilg i stilte rrcjr. !fcdsat dens navn, slmger den i-]d<e kwr om
natten. I den første tid efter ankcms_
ten kan man høre sangen gennem heJ-e
døgnet, rer red en stille periode midt
på dagen. Senere, i jr:ni, ivarer den
Irere til sit nawl, da den nu sl,nser om
gengæl-d

aftenen, germem hele natten oq'fiem
til et par tinEr efter daggry.
I nodsætning til vore andre ianqfuole

ebber Nattergalens sang i_kke langscrnt

ud i løbet af sonneren, fien standser
brat crrkrjng Skt. Hans. En enkelt

strofe kan dog foreko*nre, nen ellers
ser el-]_er h/rer nan jj<ke nere tll fucl_
len inden den forLader os i auqust eiIer septernber.
l6

oktober.
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Kortet viser placerilg af
Brat,rand Sø. Sort

cirkel

s1'ngende

Nattergale onkring

faste sangposter (hvert år),

trekanter = uregelnæssige sangposter.

GUL VIPSTJERT
Tidligere var den Gule Vipstjert

en

neget almindelig ynglefugl på engene
unkring Brabrand Sd. Flrdnu i sl.utningen
af 1970'erne fandtes op nod 25-30 prrr
vipstjerter på ergene, nen udvjklingen
har de seneste 10 år r,æret negativ.
Nu er der kun 3-5 par tilbage, alle på
engene ved DØde Å. D:n \,æsentligste årsag til tilbagegangen nå antages at være den rranglenrle græsnilg og tilgroningen

af engene.

Den

Grle Vipstjert fore-

trækker græsnilgsørge rrcd kreaturer,
hvor fuglene fanger de insekter der sarnler sig crkring dyrene GJ deres efterlandskaber.

Den

Gule Vipstjert er trækfugL og over

vinbre i Afri.l<a, nen endnu kan ncgle
fugle ses på ergene ved @e Å fra nånedsskiftet april-nraj og frern til oktober.
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DANSK ORNTTOLOGTSK FORENING
er en landsforenilg, hvis fornå1 er at fremre kendskabet til og i-nteressen for fugle og at
virke til beskyttelse af først og franrESt den danske fuglefauna. Dette fornÅI søges frenrred ved bl.a. afholdelse
af ekskursioner og npder, udgivelse af

giver ret til at deltage i
alle forenilgens arragerrEnter (rrpder og
ekskr:rsioner), uanset hvilken lokalafdeIiIg der står scrn arrangør. t€dlermerne

Dansk Ornitologisk Forenilg

l,'ledlemsskabet

{dog iJ<ke ekstraordinære nedlenner) mod-

tager 5 qange årliqt F\rgle og DOF-Nyt

ned neddelelse cnr nøder og ekskursioner,
2 gange årligt Dansk Ornitologisk Fore-

bladene Fugle og Dansk Ornitologisk Por-

enings Tidsskrift.
Foreningen ledes af et repræsentartskab
og en hovedbestyrelse, hvis fornand også
er foreningens fornnnd. På lokalt plan
varetages forenilgens fornåI af lokalaf-

delinger,

svarerrde

tll

lenrerne.

Indreldelse kan ske ved at irrdbetale beIøbet på crnstående side eller på giro
7 00 08 39, F\:glenes Hus, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 KØbentrawr V.
lbrtrEre oplysni-nger on forenilgen kan
fås ved henvendelse til forenilqens
kontor: F\rglenes Hus, Vesterbr{ade

amtskonrnrnerne'

Kontigent pr. 1. 1.1990:
ordinære

nixgs Tidsskift sanrt aperiodisk ew. lokalblade fra den pågældende lokaladfeIirg. Bladene udsendes gratis til rcd-

nedlemrer

22O

kr./ås

80

kr./år
kr./år

Juniorredlenner (under 18 år) 130 kr./år
Pensionister (or,rer 67 fu)
130 kr./fu
fl<straordj.nære nedllernr

Firnanedl-emsskab

*

3000

14O, 1620 København V. Telefon 31 31
44 04. Kontortid nandag-torsdag 11.0016.30 og fredag 11.00-15.00.
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DOFIS LOKALAFDELING

I

ARHUS AI{T

Iokalafdelingens aclresse er:

grnAvNmr.

Dansk Ornitol"ogisk !'orening

Sdravnen

I-okalafdelhgen i Århus
Naturcenter Sdlyst

cjellerupvej

II

1

på en bestemt

8220 Brabrand

telsesarbejdet og nedlermernes egme indLæq. Bladet ksnrer 4 garrge årligt.

Til at varetage foreningens formål
i Århus tunt findes en bestyrelse på
9 [Ersoner cr; flere forskellige gmpfrer
og udvalg. Noget af det, scrn lokalafdelingen arbejder ned er bl.a, fredni-ngsarbejde, registrering af fuglelokaliteter, indsallling af fugleiagttagelser m.n.

FRMt\IN'I;SIJI,\/AIÆE'T.

Frednirgsudvalget er en af de nunge
arbejdsgrupper , hvor forenirgens
nedlelrrrer kan npdes. Udvalget gennengår
f.eks. lokal- og kunnrneplaner for at

se,

der i planlægningen er taget til-

at visse forhold ændres eller
for at give råd og vejledning. Udvalget
kan også annelde overtrædelser af naturfrednhgsloven til amtet, hvor der
f.eks. er snridt affald i et vandhul elIer en sø. Frednilgsudwalget tager sig
af foreningens lokale natur- og fuglebe-

dnske crn,

I\tØDm..

Mellen septernber og april afholdes årpå

Naturcenter S@lyst og enkelte større

arrangeJrenter på waturhistorisk lfu serxn.
Der afholdes 3-4 ngder på Kulturhuset i

skyttelsesarbejde.

fra 1990 vi1 der qså blive
afholdt 2-4 ndder i Grenå.
Panders 09

AI{DRE AKTTVTTETER.

Der findes en Råpportgruppe scm indsamler årets fugleiagttagelser og udgiver
disse i rapporten "Fugle i Århus Amt".

EKSIORSICNER.

fbdlennerne kan hvert år deltage 1å nere
end 25 ture. D<skursionerne varierer
fra snåture til nære nål i Østjylland,
over tusture til Vestjylland, og til

ftr Havfuglegnrppe der dels tæIler forbitrækkende fugle fra kysten eller ved

sejLads ned færger, dels opsamler ddde,
ilanddrerrne fuqle på kyster for at konstarere om de har lidt olieddden.
tokal itetsregisteret laver f ugleoptællinger på qode fugleområder.

r,'eekendLure der bl.a. kan rære 6n vinEertur til Skåne for at se på ørne.

Flest ture tager udgangsp:nkt i Arhus,
nen der afholdes også ture fra Randers
(3-51 , Ry l12l c4 Mnde (2-31 .

,J()
'./t

om

strækkelige hensyn til naturen . Det kan
nedføre at udvalget på foreningens vegne
retter henvendelse til en kormune ned

arrangeres ndder og ekskursioner
foruden udgivelses af Iokalbladet "Søra\rnen", der udsendes gratis 4 gange årligt til nedlernrer, scm bor i Århus Amt.

Desuden

ligt 15-20 npder. De fleste foregår

lokalitet eller af en be-

stemt fugleart, orientering crn aktuelle
fugle og hvor de kan ses, fuglebeskyt-

Kontåktperson: Svend Srller Jensen.
Telefon 86 98 65 03.

T,..\,\tqlrt
.r-

er lokalafdeungens blad. der

fortæl-ler akLuelt crn foreni-ngens arbejde i amtet. 81.a. bringes Lurreferater,
artiJ<ler crn unders@elser af fuglelivet

Amt

n0tLir
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Ved ovarlorelse lra indbetaleretts konto:
Underskrift
Postglrokonto nr.

G

|

[]CI

tr.roBrialrncsKoFrr

Poslbesorges

uf

rankeret

(belobmodtageren betaler porloen)

E\.cnloiillo meiidelslser vodr(rrend,.) betalingen

Afkryds venligst:

FU

Posloirokonto

DOFT

Delobinodtager

Dansk Ornitologisk Forening

Ordinære medl. (kr220,-)
Pensionister (fyldt 67 år) (kr,
Medl. under 18 år (kr. 130,-)
Familiemedlem (kr. S0,- )-)
Fodselsår angives: 1 9........

lndbetal€r

lil

nr. 7 00 08 39

Vesterbrogade 140

1620

Koberrhavn V

Postvassenets slemPel

I

maskinel aflæsning

-

Undgå venligst at skrive iderrne rubrik

Bur. S 6030 (5.85)

8601 23

+7000839<

>00<

I

MEDLEMSBEVIS

for

l

19........

p.rsril,rok.,nro

,r,. 7 00 08 39

f'rankofirrg

irt

utl:i;trrje[;ett

fJ.l, trmodlagcr

I Dansk Ornitologisk Forentng
I Vesterbrogade 140
| 1620 Kobenhavn V
I

I
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I

Indbetdlcrcns n-vn o,j ildrur"e

I
I
I

Dansk Ornilhologisk Forening

f

Landsforeningen lor
ugleinteresserede og fuglebeskyttelse
sekretariatet llt. 31 31 11 01,
man.-tre. 9.00*15.00
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