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Dansk Ornitologsk Forening, Å*hus Amt

DANSK ORNITOI".OGISK FORENING
Er en landsforening for f)rgleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Danmark. Foreningen er stiftet
i 1906,

Ordinært medlemsskab
Juniomedlem (under 18 år)
pensj-onistmedl. (over 67 år)
Ekstraordinært medlem *)

Foreningens formå1 er at freme kendskabet til og interessen for fugle og at

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

virke til beskyttelse først og fremest
af den danske fuglefauna. Dette formål
søges fremet blandt andet ved afholdelse ar møder os ekskursion"'
"s
af et tidsskrift og andre pubLikationer
samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvj-lkår,

"åsi""r".

fndmeldetse sker ved henvendelse LiI
foreningens hovedkontor eller ved indbetaling af kontingent på foreningens girokonto,
Der er flere mutigheder for medlemskab
af DOF. Kontingenterne er følgende:

T,OKALAFDELINGEN

I

kE. 22O,OO
kr. 130,25
kr. 130,00
kr. 80,00
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næfter pi. år) o9 blådet "Fugle. (5 hæfter pr. år) nvori meddelelser om møder
og ekskursioner bri"nges.

Dansk Ornitotogisk Forening
',Fuglenes hus,,

Vesterbrogade
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1620 København v
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ÅRHUS AMT

står for alle lokale arrangementer.
Alle DoF-medlemer kan frit deltage i
afdelingens møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen adresse er:
Dansk Ornitologisk Forening

Lokalafdelingen for Århus
Naturcenter Sølyst
Gjelterupvej 111

Amt

B22O Brabrand

Giro 5 51 09

61

SØRAVNEN

er lokalafdelingens blad. Det udsendes
4 gange år1igt i Århus Amt tll alle mediermrer. l{edlemer udenfor amtet kan tegne abcnnemenL på bladet. Det koster kun
40 kr. pr. år.

Annoncer:

Reclakrion
uclo Irrp dansen {ansvh' red')
Jens B-nde
Svend Mølfer Jensen

Søravnens kalender for 199I:
Udkonrer
Deadline
\unnEr

christlna

Kielsmark

lSSN 0900-1832

Hel side: kr. 350-,/nr. eller 12o0-lår
Halv side: kr. 2OO-/nr. el1er 600-/år
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1. rnaj
1. aug.
1

15. juni
15. sePt.
15. dec.
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Du sidder ned

årets første nrmner af
i hånden. Forsiden i dette oq
kcrmende numre i 1991 skyldes vores

RAVNn\l

SØ-

de

"hustegner" Christina Kjelsrnark, der vi1
skildre^årstidernes gang. Og det er da
torar på side I - eller hyad!
l4ed udgangen

Redakti-onen

af 1990 sagde vi her på
farvel til Christian Jårdan-

sen, der siden nedio 1988 har deltaqet
i Iøjerne cnrkring SøRAVNmJ. Det er ikke
mindst hans skytd, at vi idag ser ud sqn

vi gør (altså godt). Vi takker for
hjælpen og håber du får bedre tid til at
ki.kke på fuqle.

så er det quiz-tid, Søravnens fuglequiz l99I løber af stablen i dette nurr
npr oq kører året ud, ned flotte praniOg

er. Vi håber at rncdtage nange besvarelser 5å den lette eller den s!se. lilu er
det bare ned at kcnne igang!

pa landsplan er der mrlighed for
at vinde flotte pranier. Det er Xanpagnen for nlze nedlenner, det drejer sig
cin. Se FIJGLE nr. I q gør en indsats,
det er vigtigt at vi er rmnge nredlenrer
i DOF. Det er nu engang sådan, at et
stort 09 sagligit. antal bliver bedre
hørt, når dagsordenen skal sættes.
Også

Otto

TYap Hansen
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ÅRHUS ANN

Status.

vi startede optællingerne i 1989,
blev det hurtigt klart, at vi næppe
kunne nå at dække hele arntet. Vi var
kun 3 personer, så indsatsen det første
år var koncentreret omkring Århus og
Randers, hvor vi i forvejen havde oplysninger om en rakke rågekolonier. Det
lykkedes dog at supplere naterialet fra
ornitologer, der også havde talt op i
andre Onråder. Status for 1989 var 34
optalte kolonier med 3461 reder. I 1990
var gruppen ligesom bedre forberedt på
optællingen, og dækningen af amtets rågekolonier blev da også væsentlig bedre.
I l-99O blev der såIedes optalt 55 kolonier med ialt 5303 reder, og samlet har
vi nu fået optalt 70 kolonier i 1989 og
Da

1990.

1,.

Rågerne

i

Århus Åmt.

rnol'eon]-ng.

I

l-989 var vi en lille gruppe, som startede en undersøgelse af rågerne i Århus
Amt - (se Søravnen 89-3). FormåIet rned
denne undersøgelse er først og fremnest
at få Lokaliseret kolonierne og få talt
rederne op. Vj. er dog blevet enige om i
gruppen også, hvis det er muli.gt, at

indsanle andre oplysninger

om

koloni.er-

ne, Det er f.eks. oplysninger om, hvilke træarter rågerne benytter son redetræ; hvor gamle kolonierne er; on der
yngler andre fugle samen ned rågerne

samt on kolonierne beskydes. Denne artikel er dog fortrinsvis en status over

optællingerne.

Antal reder

19a9
Danias-kridtgrav
2, Risagergård, Hastrup
3. Råsted by
4. Jomfruløkken, Randers a l8O
b 80
c-2Oo
5. Skovbakken, Randers
5
6. Askildrup lW
550
7. vath
25
8. Fiboværket Iw
38O
9.Fiboværkets
O
75
10. Langeskov
11. Erslev
12. Hadsten banegård
33
1"3. Hadsten teglværk
90
14. Langå v. kirken
a
b-6
c-10
15. F.l-ensted
40
16. Flensted krat
17. Låsby
1"8. Låsby Vesterskov
is. tåsuy Stationsby
20. M1. Høver og Nr. Vissing a b21. Brendstrup
22. Ri.sskov
99
23. Skjoldhøj, Brabrand
351
24. Holmstr'upgårdvej, Brabrand 25. Stautrup Skov
f32
Lokalitet

1990
55
350

I

152
150

f7
560
50

400
5

80
1OO

60
164
15

50
2O0

50
14O

27o
1OO

50
3

148
460
1

L75

Korttekst

:

Oversigt over optalte rågekolonier i
19ag og 1990.
(lok. nr. 42, 54, 55, 59 og 62 kunne
ikke stedfæstes).
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Antal reder

1989

Lokalitet

26. Storskoven, Brabrand 6ø
I
27. Høskoven, Brabrand sø
2L
28. Døde å ved notorvej
4
29. Viby Rensningsanlæe
36
30. Viby industrikvarter N
31. Viby industri.kvarter S
64
32. Grønlykke Al1å, Tranbjerg 155
235
33. Tingskoven, Tranbjerg
51
o1
34. KankbøIle, Grenåvej
24O
35. Hjortshøjlund
34O
36. Lystrup station
3;
37. Studstrup
10
38. Lystrup Strand
90
39. !,11. Lystrup og Lystrup Str. o
40. t{1. Gjessing og Vivild
1OO
130
41. !,11. Stenvad og Ramten
150
42. Tustrup sø
6
43, Tåstrup
8
44. Hoed
4
45. Helgenæs
60
46. ll1. Termestrup og Bendstrupl-O 47. Pinds lilølle
45
64
48. Neder Jeksen
3
49. Jeksen
2
50. Syd for Fruering.
1OO
51. Stilling Skov
15
52. Sorte sø
10
53. cl. Sølund, Skanderborg 73
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

(4 delkolonier)

Dyrehaven, Sj-lkeborg

30
97
34
46
110

Gubsø Mose

Teknisk skole, Silkeborg
Odden, Silkeborg Lang6ø

Iill. Balle Kirkeby

og-

Ø. Bording

Ml.

Tander og Tulstrup
Tander V
Tander ø

Tulstrup
Ialt

-

22
12

4

20O

346L

5303

- angiver at kolonien ikke er optalt det pågældende år.

Tegnet

r989-90.

Samnenli

1990

Hvis man kiggere nøjere efter på listen
over rågekolonierne i antet, vil man se,
at 19 kolonier er optalt i både 1989 og
1990. 18 kolonier har været i fremgang;
en enkelt koloni udviser tilbagegang (delkoloni ved Jomfruløkken i Randers).
Frengangen i de kolonier, der har været
talt op begge år, er på 30%. Der er således ingen tvivl orn, at 1-99O har været
et godt år for rågerne - procentangivelsen skal dog nok tages med forbehold,
idet den son nævnt kun bygger på et mindre antal kolonier.

!f

t7

Hvorfor er rågen gået frem i. l-99O? Ja,
en af de de oplagte forklarlnger vi1

være, at vinteren har været nild med en
øget overlevelse til. følge. En anden
faktor, son kan regulere rågebestanden,
er beskydning, men dette har vi- endnu

ikke undersøgt. Allerede ved 1989-optæ1lingen viste det sig, at flere af de
bynære koJ-onier var gået voldsont fren
i løbet af Sorerne - f.eks. Skjoldhøj
(Brabrand) og Ris6kov. Sarnne tendens
har vist sig i 1990. Xolonierne onkring
de større byer tegner sig for den stør-

ste fremgang, mens fremgangen i det åbne land har været mere moderat. Årsagen
til dette kunne være, at byområderne
faktisk frenbyder gode fourageringsrnuIigheder for rågerne. Her tænkes speci-

elt på industriarealerne i periferien
af byerne. På disse industriarealer er
der ofte store områder, der blot får lov
at ligge hen elLer f.eks. tilsås med
græs, og det er tit sådan nogle steder,
man ser rågerne fra de bynære kolonier
fouragere og mange gange i selskab med
andre fuglearter f,eks. stæne,rdrosler
og vipstjerter. Hvorvidt industriarealerne i byerne ligefrem kan erstatte de
fouageringsområder, der går tabt i det
åbne land som fø1ge af en nere intensiv
landbrulsdrift, er dog uvist. Det materiaLe, vi foraløbig har indsamlet, viser
i-kke noget om en evt. indvandring af råger fra land tit by.

Vurdering af bestanden.
Hvor mange råger er der i Århus Amt? Ud
over de 70 kolonier, som er blevet optalt de to sidste år, har vi kendskab
ti1 ca. 20 lokatlteter, hvor der i hvert
fald tidligere har været rågekolonier.
Spørgsnåtet er så, hvor mange kolonier
vi endnu ikke har registreret. Som det

ses, er der stadigt nogle hvide pletter
tilbage på kortet, så det kan foreløbig
kun blive til spekulationer : I 1989 og
1990 var den gennemsnitlige kolonistørrelse på henholdsvis-102 og 96, så hvis
vi rundt regnet siger' at der er ca. 1OO
par i hver koloni, og vi ved, at der er
mlndst 90 kolonier i amtet, da når vi
altså fren til resultat, der si"ger
mindst 9O0O par. Da der er tale om et
groft skøn, og da undersøgelsen kører
viiiere i 1991, er det nbk for tidligt
at konkludere noget endegyldigt' blot
skal det konstateres, at foreløbig tyder noget på, at. bestanden faktlsk er
gået frem i 1øbet af 8O'erne.

-T
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Specielt er vi interesseret i at høre
nye kolonier. Så kig lige vores liste

igennem og se, om du ikke kender andre
kolonier. Det bedste optællingstidspunkt

er lige før løvspring, dv6. fra nidten
af april til starten af maj, således at
vl også får de par med, son yngler sent.
Men har du lavet en optælIi.ng udenfof
dette tidsrum, hører vi også gerne fra'
dig. Af andre aspekterr son vi interesserer os for i forbindelse med rågernes levevie, er 1) redetræ 2) rågekoloniens historie 3) Andre ynglefugle i kolonlen.

Undersøgelsen f991.

Kontaktpersoner.

Undersøgelsen af rågebestanden i Århus
Ant fortsætter som før nævnt i 1991'

Johnny Kahlert - tlf. 86-240145
Svend Møller Jensen - tlf. 86-986503.

derfor vil vi naturlj-gvls opfordre foreningens ngdlemmer til at tælle rederne
op i de rågekolonier, man kommer forbi.

Alle, der har bidraget med oplysninger
i 1990, takkes nange gange.

3 timers billedservice
- serføtlig...
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LdalbesQæelsen er neget

det fine f:ennØde til

tilfreds

ned

både rpdelT€ 09

ekskursiciirerrp, safit jrteressen for

lokalbladet. Sam€n rcd er d<ke positive tilkerlieqivelser orkriry vor nedlenrsserivce viser det trods a1t, at

sig for hvad der sker
ldcalafdeUrgen o9 derned også i DCF.

Irenge interesser€r

i

FSEEIIITGS-T]DI,/ATGET

FOR AnHus

SAIG AF VIDEN

I lokalafdeligen har vi i 1990 "so19t"
af vor viden orn fugJ-e.
Således har vi afholdt 3 betalte ekskursioner for skoLer 9gr grunclejerforenilger.
Desuden henverdte

Vildtfowaltadrgens

l{ilj@ninisteriet sig til os,
for at få os til at un&rvise jag@rØvelærere i felti<erriskab af.fugle.
Skole r:nder

Udralgets 8 faste deltagere har holdt 10
ltpder og bdlrarrilet ne:re erd 30 sager i

I@t af

A}4I r99O

.il
!-v

1990. txkalget har også repnF

j-r\

sentel€t ldcalafdelingen vecl flere lejligteder, bl.a. i forbirrlelse fredningen
af SøfterFdalen æd Hbnerup, Natr:rfon:m
Århus, restaureri-ngen af Brabrand Sø og
egnsplarren for Rarders Fjorcl.

I

,7

Id<alafdelingens Øvrige giaæper - Rap-

porbgn4æen, fofuglegruFpen, SortEEttegrup5En, Oliefuglegrnppen og Ftrgleregistrerirgsgr:uppen har i 1990 fortsat deres

arbejder oS oSså opretlnldt et hØjt aktivitetsri\reau.

- RårdersgruFeel q W)- har stået for.de ldcale

Ldcalgrr4perne
Iardsgnrypen

arrarg€[rent€r ned n@er og txu€, og disse aktiviteter freryåx af tabel 1.
RANDMS FJORD

-

TIXS.;REGISIRERTTre

Århus Anrtskcnrn:re henrzendte sig i jaru:ar
til lol€lafdelilgen og s6rrrgte om mF
h:nne overvåEe fuglelir,iet 1S nanders og
cnnd Fjo:de i 1990. Sarndcejctet blev

etableret'ria Ornis Consult, q det blev
"Randersgnqpen" der foretog a1t feltarbejdet. "Raniersgrnppens" store og dlgtige a*ejdsi-n:lsats har igen betldet en
fastslfulse af ffirs faglige kr:rupn.
Det

"frivillige"

arbejde også betydet en

stor ekstrainiltagt for lckalafdeli-rrEen.

SAI,SRBE'DE !,IED J]æEFIW

blev året hvor jægere og ornitolr
skulle til at arbejde samen.
rnrqe år har lckalafdelingen haft eL

1990

grer

f

godt sanaftejde IIEd den lckale l4tforenirrg vea erabrard 56, og dette lrar bt-a.

\Eret

af

nEd

til at starte

l€staureri-rgen
vi så igång

Brabrand sØ. ltu sku1le
på an&e cnråder.

Først blev et sannrbej& inåledt IIEd
Rårders Fjords Jaglrrdralg cnkring ert
rddce krav tif beskyttelse og genskåbel-.
se af Rarders Fjord og dens cngivelser.
Efter fæltes udspil nEd ønske crn at Århus
Arntskcrrm:ne nått€ gå videre ned påbud og
jJ<ke km frivillige ordninger, balJ<ede
jægeme ud. Jægerne IIEnte ]EreftrJr at
de dels ild<e hav{ate set qlæqget før
offentliggørelsen, dels at flere forhold rår urealistislce. Denne sag er
nisnrere beslse\æt ardetsteds i bladet.
Ofr:ettelsen af A*snatuftrdvalget i Århus
Amt går tJ:ægt. Alle repr:æsentanter - 6
jægere og 3

ornitologer

-

war udpeget

i

septenber, qt \rcr u&egede cpstartsleder
kqrtaktede jægierres alitto rcd flere
forslag til r@edatoer og -steder.
3 n6reder er gået uden 6n eneste reaktion

fra

jæqerside!

SYNLIGGøRil,SE AF'

MF

Foruden PR-arranger€ntet red r\rgleres
Dag - der hos os blev en st-or succes nred
nere end 700 deltagere og o\7er 12-000
ildsamtede kr. - havde planlagt månedU"ge

fugleture til Brabrand Ø. T\riene har

gennemsnitligit haft nere end 40 deltagere, og den månedlige crntale i pressen har

\æret helt i top. Særligt l-dcal-Avisen

Århus Vest gav os god rel<lare ræd at
bringe alt hvad vi sendte dem, endda i
pr:æcis den form son vi sendte nEt€rialetOgså Århus Stiftstidende gav os ved fler^e
lejligheiler en fil cmtal-e af arrangellEn-

terne.
t\:rene har deres PR-r:æssige berettigelse,
da flere tnr neldt sig ild i foreni-rqen

deltaget. 81.a. ert reget
dyStig fugletegner, trvis illustratidter

efter at

DF's ld<alafdelirg for Århrs Amt har i
'!990 arbejdet dels på at forbedre serviceniveauet for voræ nedlenner, <bls på
at slmliggøre æF.
MEDI,EMSTREIGAIIG

ld

PÅ 58

775 nedlenner

1. januar

1990

er le

kalafdelilgen nu nået 6p på 811. Det er

eller lsEp 58. I de
1991 er frengargen
fortsat ned lzderligere ca. 30 nye nå!
lemrer af ldcalafdelhgen.

en frengang på 36

fØrste nåneder

at

libdlemsfordelilgen pr. 1. 1. 1991 er:
686
ordilære nledl€llner
38
Jr:niornedlenner (>18 år)
Pensiqristredlenner (> 67 år) 52

D<traordilwe

redleurer

Des-uden hal/de

vi i

35

trave

vi nu kan nyde I SØravnen.
Vi har derfor besluttet at fortsætte erdnu et år ned disse offentlige ture til
Brabrand Sø.

udgivelsen

af

forbindelse red

SØrawen:

Abcnnenter

32
27

Blftteforbiltalelser

amcncører

\.

.?.

51

\i

Endelig hade vi 134 støtt€r€dlerrEr
vi & FWIene (rcdtager ildce neddelelser qn ntsder og trrt€ sant 'Sø

tct*d=t

på

-,*i*-,$\.\,
-=\

\

9..

ravnen) .
MEDLN4SAICTT\/ITETB

vort håb var at få u@rgget rpttet af
Iokalgr:ug)er i amt€t. Derfc afholdt
bestyrelsen nogle forberedende Mder i
Silkeborg og cr€nå i foråret 1990.
lnteressen for en ld<algnr44:en i Silkborg-qnrådet var stor, så her danrede en
kernegnrSpe på 10 lckale mF-fo1k "SøhøjlandsgruFpen".

var interessen for selv at stlF
re en lckalgnrtrpe.i crerÅ-cnuådet jl<ke
stor rok i denre grrgary.

Desværre

I

lokalafdlelirqen har vi i 1990 aftoldt
t@r o9 52 ekst<ursiøer (hræ). Fordelingen frangår af tåbet 1.
24

SøRAVIIEN
__^Y

_l4*t^4e..1t/

- vort

lokalblad

-

udkqn æd ab

sæ&ranlige 4 nurre, nen ned et forfget
sicteantal der nåede cp på 150. Også i
år bidrog neæ end 30 persder æd fæ

st<ellige forner fon irrdlÆg.

r@ffi.:

tlatrrhistorisk

løder
lfuseum, Århus

Natrrcenter SØIyst, Brabænil
Kulturtruset, Randers (Randersgruppen)

FremUdte

1

20

14

230

4

>100

SØnandshjenret, Grenå

2

45

Ferslsranrisænteret, Silkeborg (s@hsjlandsgnapen)
Itøder i a1t.
Gennemsnitligt antal deltagel-e per tløde

3

75

24

>470

EKSKURSICIIR.Z

20

T\Ire

hrsbr€ (Århus)
Privatbiler (Århus)

3
6

Randers (Randersgruppen)
Tirstrup (Grenå-fors@et)

5
2

Silkeborq (SøhøjlardsgnrFpen)
lbssø-Klosternplle (Ry)

J

12

Brabnnd Ø (Stavtr,up ved Årtus)
Flrglenes Dag, 20. maj 1990
Ekskursicrner i al-t

11

10

52

Deltagere
75
75
>60
15
>s0
>100
400
725
1.485

Genruensnitligrt antal deltagere per ekskursion

28-29

Tabel 1. lløde og d<skursiæsaktiviteten i DF-Århus Amt 1990.
f'. = Foreningsel<slcursicn. PR. = Offentlig arrangenent.

.åF/
8L*r1,5

Sq,tvatp
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Tl|tr)e

F.
F.

F.
F.

r.ÆR.

r./PR.
PR.
PR.

VI

PRIESENTIERFR: BESTYREI,SEN

På talrige opfordringer (1) forbsætter
vi herned en gannel tradition her i SØMVNEIi: llenli.g præsentation af lokalaf-

delingens bestyrelse.

står, nunrer efter nrmrrer, opført på
vores næstsidste side. Og nu kcnner såen
udtamrende beskrivelse af de qamle d_renge, dertrd<ker det tunge tæs Åå loXatafdelingen fungerer - hver dag.
De

,_
ALIÅN

vil indvende, at
der er ni i bestyrelsen, € at der kun
er næwrt 7 i det efterfølgende. Det er
meget præcist observeret. Vi nrangler to
- scxn vi bringer i næste nunrer af SØDen skarpsinalige læser

Jeg

JATiINICTIE.

er 33 år. Specialarbejder, ansat

på

I\HIern af DOF siden 1974, Antskoordinator for vadefugletæIlingerne i 1978 og

lokalitetsregistrerj_ngen

19?8-1981 . I,tedaf Lokalbestyrelsen 1978-1982 og
igen fra 1987. Ifar også flere gange deltaget i Fiapportgruppens og Ftedningsyd-

over til

præsentationen, hvern
er de nærneste til at klare den affire?
Selvfølgelig DEM SE[,V, så det gør de
så. Det kcnner her.

Otto ltap

_

Forbrcardingsanlæg, Århus l.lord.

RAVNEN.

Og nu

=._€æ_s";-9o

lern

valgets arbejde.

SffiIigt j-nteresseret j- fuglelivet

Hansen

ved

Brabrand Sø, scm er undersøgt ved rnere
end 1500 ekskursi-oner siden 1975. Stor

interesse i restaureringen af Brabrand
Sø og genskabelsen af Århus Ådal. Specielt interesseret i rrade- og øwige
vandfugle, sant sø og nnselokaliteter i
Århus Arra. Anti-hitjæger!
FTiEI!O{I}G I.,TIIiDBERG.

Jeg er 24 år. Bopæl i Viby. Har \Æret
nedlem af DOF siden 1979, og engageret
i Iokalbestyrelsens arbejde fra 1988.
TiI daglig ansat ved Århus Kcnrmrnes

Skatteforvaltnj-ng. Underviser herforu-

den
l:

i ir..: .,:l
. S:.:1 ll
:

i+

dir;..,

i ornitologi pa aftenskoleniveau.

En udpræget

jysk fritidsornitolog,

ned

interessen lagt pa danske, europæiske

.

fugle. Favoritlokaliteter: Nor$rinde Fjord, Skagen og Eilat.
Indtil vi-dere forfatter af artiklen
"Fta Felten", scrn er at finde andet steds
i dette blad, safia aktiv deltaqer i
DoF,/ØBF' s optæIlingsprojekt ved licrsminde rjord. Er ikke
"anti-hitog nellenøstlige

jæger",

VAGN HOLMEI,TDID

er 45 år, uddannet kleinsrred, og opvokset i Århus ved siden af Botanisk HaJeg

ve, hvor jeq fj.k mine første fugleoplevelser.

Efter 2l år scrn aktiv spejder, og flere
år scrn lystfisker blev min interesse
for naturen så stor, at jeg ville wae
ned til aL gøre et stykke arbejde for
at bevare de få naturcnrråder vi har tilbage i Østjylland.
Jeg har \.rcecet n€dlqn af DOF i ca. I0
år, og de sidste 4 år scrn nedlqn af Io-

kalbestyrelsen, hvor det først og frenr
Ir€st er turene ved Brabrand Sø jeg beskæftiger nig ned, da det er dette drF
råde der har nr-in største interesse.
Hn{NIT\G ETTRUP.

er 37 år og biolog, red vildtbiologi scrn speciale. Jeg har boet i Arhus
siden 1973. Interessen for fugle stamrer
tilbage fra barndcnnen, nen aktiv fuglekikker blev jeg dog først i forbj-rtdelse ned biologistudiet.

Jeg

Har siden 1980 arbejdet "professionelt"
nFd naturbeskyttelse, først i Vejle Afirt,
nen siden 1982 I Århus Kcrmune, dog ned
en afstikker

til Grønland i f988-f989,

Jeg sidder i lokalafdelingssannenlreerrg
foruden i bestlnrelsen også i Fredningsudvalget og l-okalrapportgruppen, ligescm jeg dyrker ringnerkning

stil.

SVEND

i nindre

I!øLLM, JB{SEIN

Jeg er 47 år og lærer. Bosat i Søften,
Hinnerup Kcfnm]ne. Jeg har vræret nedlem
af DOF fra 1969. De første år var jeg
ikke så aktiv, nen ned deltagelsen i
DOF|s Atlasprojekt 197I-1974 bl-ev jeg

interesseret i forskellige forner for
feltarbejde. I 1975 startede jeg ned

DOF's snåfugle tæIlinger - ssrrrEr og
vinter - sanrt deltagelse i Rovfuglegruppens arbejde. Begge aktiviteter lnr jeg

<gi6h"'

04_

fortsat til nu, så størstedelen af
aktive tirer i felten foregår i et
gange

rnine
7

I0 kilcneter stort onråde cnrlcring

nLin bopæl

.

Fra 1984 medlem af Lokalafdelin-

naturlig føIge af dette arbeide
trensyn til de gamle natuiskovsarealers betydning for denne fauna,
tilstræbt et sanarbejde ned private, offentlige og statsejede skorrdistrikter
i undersøgelsescrnråderne ned henblik Då
at sikre disse arter en rirrelig biotcpScm

gens bestyrelse, hvor jeg bI.a-

har deltaget i udarbejdelse af Lokalrapporter, redigering af SØRAVNEN og kontakt til
rnedlemmer af
tokalafdelinqen.

en

har jeg af

besk).tteIse.

Af andre projekter kan nævnes optællinger, registrering og ringnreckning af
prllrErt vandsttr, sekundæt Isfwl oå
vandløbsstræi<ninger

i Silkeborg

oS 1hem

Koftmlner, sartt undersøgelse af forekcrnst
og ynglestatus for Rødrygget Tornskade,
Blmkefugl m.fl. på arealer under Salten
Iangsø Skorniistrikt.

BO RYGE SøRNiSEN.

er 40 år. Født, opvokset og bosidi Silkeborg. Er håndrærker af uddarnelse. Jeq har \Æret redlsn af mF
siden 1979. trilin interesse for fugle har
bl.a, nedført, aL jeg sjden 1980 har ræeret feltaktiv i bestrdcelse på at fø1Jeg

dende

ge Sortspættens indvandrings- og e&ib-

leringsforløb i Jylland. Sideløbende
red dette undersøgelsesprojekt er også
andre fugl-earter blevet fulgt i registreringscrråderne. Isu er der foretaget
registrering af de hulrugendeÆrugencle
fugle og pattedyrs ben).ttelse og afh.en,

af løvskovsarealer og specielt
disse arters anvendelse af sortsættegj-ghed

huller.

Ka"ra ,taa- -

ezd. a*zcd z4c4

/

Afslutningsvis skal det naines, at jeS
har lÆet nedlsn af DN's Iokalkqrdte
for Silkeborg og Ihsn siden 1980 og fra

1984 scrn forrnand for deru:e. I den sarF
nEnhatg har jeg gennem årene tilegnet

en viden og erfaring i behandling
af sager vedrørende natur- og niljølovgivning scxn jeg håber kan rrære til garm
for mF.

m1S
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SØRAVT{ENS

I 1991 afholder lol<alafdelingen en fuglequiz. F\rglequizens na\m er:
SøRA\^{ENS

Fltg,rcUrz

1991 .

fildes i alle 4 nunre af
SØravnen i 1991, og Sår ud på at kende
eller gætte hvilke fugle der præsenteres. I hvert numer af S/rar,en vises
2 forskellige billeder af fugle - A &
B - sorn nen kan gætte på. Der er altså
en valgnulighed for der må kun gættes
på 6t billede hver gang. !4an nå dog
selv'uælge hvilket billede, der gættes
på. Den ene gang kan det f.eks. være
ttillede A tten gætter på, næste gang
nåske billede B.
Ftrglequizen

Iokalafdelingen uddeler pr::fider for
2.500 kr. i årets 1Øb (i alt 17 pranier),
så det er nok \ærd at deltage i qulzenl

f hver af de 4 runder
4 pran-ier:

ud.loddes f@lgende

1. praaie: Ftrgle@ e11er fug1ebånd (rær
di kr. 200-250) , Udloddes 4 ge,rry.
2, pranrie: @en "Se på fugle"- (\rærdi
kr. 68). Udloddes 4 gange.
3. pærnie: Rapporten "F\-rg1e i Århus Ånrt
1990", der ukonrer i juni 1991 (rærdi
kr. 65). Udloddes 4 gange.
4. pranie: @en "l{yt fra fuglenes ver
den" (værdi kr. 20). Ud.loddes 4 gange.
Hor,re@rarie (hØjeste pobtantal - nax.
8 points): cavekort på kr. 1000,- til
DOF-Salg.

Nedenfor findes reglerne

1. f hrrert

- 1. RUNDE

3. Der gilæs 1 elier 2 pojrts for et
rigtigt svar.
Rigtige srar på billede A: 1 poirrt.
RigtiSt swar på billede B: 2 poj.nts.
Der nå kun gEttes på 6t biUede altså enten A eller B - i hver runde.
Man kan selv \,ælge hvilket billede nran
vil gætte på (enten A eller B) , og det
kan rrarieres fra garq ti1 gang.
Det @jeste antal poj-nts der kan cpnås
er I for { rigtige svar 1å alle B-billederne.

4. AlIe nedlenner af Dansk Ornitologisk
Forening der nrdtager Sørawten kan de1-

tage i fuglequizen.
AlIe ssn aborxerer trå Søravnen kan deltage i fuglequJzen.
Udeluldæt fra deltagelse er Søravnens

redaktion, lokalafdelSrgens besqEelse

PRJSI]ER:

fuglequiz

FUGI,roUIZ 199I

for

SØravnens

1991:

nlmmsr

af

S@rawen

i

1991

fjndes der 2 quiz-billeder rmket A & B.

2. Billederne {a a e) er af forskellig
s-ræerhedsgrad.
Billede A: Viser en fugle, der er alnindelig son enten lznglefugl el1er trækogleller vintergæst i Århus AnA.
Billede B: Viser en fug1e, der er fåta1Ilg elter sjælden scrn )nglefugle eller
scrn trd<- og/etler vintergæst. ftglen er
iagttaget i Århus ÅnA i-rdenfor de seneste 5 år.

og quiz-rdaktidæn.

5. Svar skal
SøRAVNE{S

sendes per post

IUGI,4IZ

til:

1991

DOILÅrhus AnA

Gjellerupræj

111

8220 Brabrand

Of,iz-redal<tiøren shal ha\E svaa€t senest den dato der angirres son tidsfrist

for hver af de 4 nrn&r.

6. Efter twer nnde trældces der lod qn
4 pæfider rel1sn alle rigtige srar.
Det beqader at alle rigtige svar på
billed A blardes rcd a1le rigtige svar
på billed B, og at der nel1sn disse trd<kes 1od crn 4 pranier.

7. Hvis der ræd årets udgang skulle rære
flere q:iz-deltageæ, der trar opnået
sarnrE point-tal, fiJldes &n. erdelige

vinder ved en finalerunde ved lokalafdelilgens generalforsarnljJtg i februar 1992.

8. I tilfærde af, at der opstår tvivl
artsbestennelsen.af et billede er det

cnr

quiz-redal<tiølen, der har den endelige
afgørelse.

1.

RT'IIDE

-

SøRAINENS

IIJG,æUIZ

1991

bitled A (1 poirtt) eller billed B
(2 polnts) og deltag i kqrkurrenaen crn
føfgende 4 pranier:
1. prianie: "Sådan qmger Dannnlics fugle"
2 kassettebård + tekstiæfte. 80 arter.
\hrdi kr. 195,-.
cæt på

2. pnsnie: "S 5S fug1e". \hrdi kr. 58r-.
3. pr:srLie: "F\rgle i århus Ant 1990" - udkcnner i juni 1991. !trrdi kr. 55,-.
4. prsnie: '\rt fra fggleres verden".
Vbrdi

kr.

20,-.

s\rar per post til:
NEI,EgJIZ 1991
EF-Århus Ant
Send

dit

SøRA\ÅIENS

cjellenrgrej

111

8220 Brabrarril

april 1991
Virderne af 1. nlnde offentligg@res
i Sdnarnen 2/1991 , cler uclkqmer niclt
i jr:ni.
serEst 15.

I.A. Quiz-billede A - I Point-

HE,D & LYIGE !

l.B. Quiz-billede B - 2 Points.

FRA FEI,TEN

Så er det tid igen.
Da denne arhi-]<ke1 blev skrevet, var landet dækket af et tykt lag sne, scrn vi

ikke har set

til i de sidste manqe
år. len nu er foråret på vej, oq det
sanrne er nstgder af span&nde og interesmagen

sante trækfugle.

lad os lige se tilbage på vinteren
der gik. For selv crn dagene var korte,
så lykkedes det al1igevel os ornitologer
at opnå et udbl.tte i form af storslåede

l4en

naturoplevel-ser, kcrnbineret ned masser af

fugle.

Denne artikkel dækker perioden novenrbgr,
decernber og januar, hvor det især er de

traditionelfe vinterandefugle santt spurdende lnvasj-onsgæster vi skal_ beskæftiqe

os IIed.

25/LI va]. der 60 Sædgæs ved Norsninde
Fjord og i perioden 8/IL - 7/I har 2

holdt til ved Alrø, og
ult. januar hele 88 Kanadagæs ved Stubbe
lb.
Vi.nterfund af Skeørder hører oqså ti1
det rere usædvanlige, nen Stubbe Sø har
kunnet frern/ise 3 22/12 q 2 2l/1.
09 så skal vil tige kikke 1idt på maxtal- for vore traditionelle vinterandefugl-e: Bjergand 22/12 ]-3I + 2t/I 23I
Stubbe Sø q 3/2 7O0 A1rø. Hvinand: g,/f2
370 Norsrnin& Fjord. Stor Skal-lesl_uqer:
Kortndcbede Gæs

L6/I2 224 Salten Langsø, 21,/I 195 Stubbe
q 26/1 69 Brabrand Sø, og endelig er
Lil]e Skallesluger truffet fø]gende ste1b

der: 1/1 2 Brabrand gb, I9/I 6 Norsrdnde
Fjor-d, 27/I 14 Stubbe Sø og 5,/1 8 Rugard.

Rov-, vade- og någefugle
For 3. vinter i træ-k dukkede en gdtrrel
Havørn cp ved Stubbe Sø, lige cnrkring

;1*t.ø ,LVtaz/"
Lappedl&kere

til skalleslugere

Gråstrubet Lappedykker er i psre antal
set rastende ud for Kysing llie:st 24/II 12
q 6/1,2I, og ligeledes er Nordisk Lappedykker truffet på lokaliteten 6/L ned

f ex.
for

En

Dannark

højst ualmin&Iig iagt-

tagefse er af Purpurhejre. Fuglen blev
set ved Brabrand Sø i perioden 7-II/IDet er blot det 14. fund i lan&t, reg-

net fra 1889, og vist nok eneste iagt-

tagelse fra vinternånederne. tigeledes
bfev &r her set Rørdnnn 8/1.
Der har rræret utroligt få Sangsvaner i

vinter, og største iagittagelse er da
også tun på 47 e><. fra Salten Langsø
30,212. Derfupd var der lwrt ned Blisgæs
i novernber nriåned nred I8/I1 7 Fornæs og
13 cjerril.d sart 1V11 47 + 25/11, 35
Norsninde Fjord, hvilket er ny antsrekord.

årsskiftet. Der er j-ngen tvivl- cm, at
det må rzae sanne fugl scrn tidligere år,
der nu nener at have fundet si-g et til-fredsstil-len& crnråde ( set både red
fuglens og vi østjyske ornitologers øjne).
Så gad vide crn vi ikke kctnrer tiL at se
nere ti1 den. Og for ikke at gøre forskelj- den østlige og vestlige det af amtet,
har vi i mF-Århus også sørget for at der
ha-r rrffet en gannel Ha\ørn ved Salten
Langsø ! ! Denne har kunnet ses fra nedio
novernber.

er set 21/1 2 hanner ved Kolindsund q 3/2 I hun ved Storskov nær
Ørting. Endvidere er Vandrefalk set 8/1
l- AIrø.
B1å l{ærhøg

Igen i vinter var der pant ned rastende
vadefugle ved Alrø, således Strandtrjejle
I/1 7, HjejLe I9/I 45, Storspove I9/7 L,
Rødben I9/I 18 oS Alm. RyIe 19,/1 125.

Herudover kan cplyses: Vibe 6,/1 80 Nors-

ninde Fjord, Enkeltbekkasin 24/IL - 9/I2
I Malling l4ose og Skovsneppe 3/2 I Storskov ved M.i-ng.
B1 stor træl<observation af Stonrmåge er
l7ill1 8000 N Fornæs, og en&tig 2 usædvanli-ge januar obs af DværEnåge: 6/1 2
ad + I9/L 1 juv, begge Kysing r,hs.

Invasionsa.rter

Enkelte Hvidsiskner er tilsynela&nde
kcnnet til landet sannen ned nrange Gråsiskner, og for aTttet er der således cplysninger cm 3 eksenplarer: 18,/11 var der
I ved.Gjerrild i en flok på 200 eråsist<-

ner, 3A/I2 1 Kysing lEs og endelig

20,/1

l- Brabrand S.

Stor Korsndc har cptrådt i hidtil usete

antal, r|ed midtjylland scm absolut Hste
l-okalitet i antet. 30/L2 28 Sal-t€n Langsø,

22/12 9 Stubbe Sø, 26/L2 3 Kysing l&es og
3/2 flere i Storskov ved ørting.
lilen også Hvidrøinget Korsnadc er set i
perioden ned 18,/11 1 Gjerrild q UL2 3

Salten Langsø.
Igen i vj-nter var der mange BcrnlÆrker ved
Kolindsr:nd: 21/L 138, og til sidst kan
nævnes

AIKetUg-Le

tJ-I snatugle

trak 8133 Alke forbi Fornæs, og
24/LI 9 Søkonger ved Kysing l@s. Tejst
17111

er registreret

11,/11 ned

5 ex. på stræk-

nrngen Arhus-Kalundborg og Lunde IIII1 3
Århus-Kalundborg, I1/L! 1 + 18/11 3 Fornæs
q 5/I '1, Kysing lilees.
Ind.landsiagttagelser af Alkefugle hører
til det nere usædvanlige, nren Brabrand
Sø har kurmet frermri-se hel-e to: A1k 8,/1,
1 og Søkonge 9/1 1.
En Skovhornugle

er set i perioden 8,/II er set

7,zI på Kysing l.bs, og en Tcplærke
ved SkejbycentreE 2I/L.

Stor Tornskade er i vinter registreret

ved Stubbe Sø, sanrt ned 2 ex. ved Salten
Lanqsø.

at 68 Snespr:rve er set på A1rø

3/2.
Det var a1t for denne gang, nen
}itJSK !

- at indsende eller indtelefonere dine

bidrag ti1:
Flerning Lundcerg
bKOVrUnOgarCr.SVeJ

8260 Viby J.
Trf . 86 28 65

/z

5'7.

lhste periode vil dække februar, nErts
og april, og skal indsendes senest

ultinc apriI.
lihr

er det forår i naturen.

Husk notes@ei1 ! !
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2:38-39

4 z 25-26

4

l-:14-15

'. iii"-11,

Fugleregistreringsgr.
Oliefuglegruppen....
Randersgruppen......
Rapportgruppen..,...
Ringmærkergruppen...
Rovfug1egruppen...,.

41

Vadehavet.

." ,;..

Lz4-7
2t19-24
1: 27

2247-48

Funderholme

r'-'-

Fornæs
lrtoesgård.

3:
3:

Halle Sø og Stigsholn Sø.
Nørlu$d P1antage...

(\

3: 5- B
21 2I
Iz4-7
2-. 23

1:

Dyrby Krat, Kastbjerg Ådal og Mariager Fjord.
Fuglenes dag.......

3223-26

dyr...

..

3: 27
2t 42-44
2z 46
3:12-13
4: 8-10
4:14-15

2z 33
l-: 29
4: L6-17
3: 9-11
1:
3:
3:

22

l:

22

Bolderslev storken. : 4t20-2I

27
Byens Natur
27
Danske padder.
Fuglene i Danmark, 2 lz2I-22
Urfugl, Ravn og Sort-

spætte.

.......

MMLEMSO\TERSIGT

Så

er det igen tid til at kigge på, hvor

medlemmerne bor.

I lighed

er

med

artiklen i Søravnen 1987:l
opgjort kommunevis, men
jeg også medtaget grup-

medlemmerne
Denne gang har

perne 03 (ekstraordinære medlemmer) samt
30 (Vi. og Fuglene).
Som det fremgår af totaltallet for
grupperne 0I, 02 og O7 = 742 er tallet
faldet med 50 i forhold til 792 or.
I.2.87. Dette kan skyldes mange ting,
men en årsag skiller sig væsntlig ud.
De medlemmer som er oå edb-Iisten for

jan-feb er

endnu

ikke renset for dårli-

ge betalere/restanter, men bliver først
slettet ved næste edbudskrift i marts.
Det betyder for det første en masse
dobbeltregistrering, da jeg automatisk
melder dem fra som ikke er oå listen.
Når så edblisten kommer i juni er noqle så kommet med igen, Så husk næste

at betale dit kontingent til tiden. Det vil spare både mig og adm. i
København for en masse dobbelt arbejde.
gang

Hvis vi kaster et blik på tallene i

tabellen viser følgende

postnumre

størst udsving i forhoJ.d til 1987:
8000: 109+9I = + 24 = + 1696
8200: 42+3I =+Il=+26%

-.)
'
-tqV*1;-i'bratcXw

,;*)
\

82?O:
8100:
8ll0:
8l7Q:
8680:
Antal

re i

40+10 =+IO=+2516
25+tO =+ J=+2O?6

17+8 =+ 9=+rt9('
10+14 =+ 4=+4O96
23+14 =+ 9--+39%

medlemmer

i forhold til

indbygge-

kommunen.*

Ebeltoft
Grenå
Hørning
Nr. Djurs
0dder
Randers
Ry
Rønde
Samsø
Silkeborg

9 = A.O7
L8389:23 = O.Lj %
74l0z 2 e A.O2 2l'
7644:8 = 0.10
18506:10 = 0.16
6lIJ7.z18 = O.LJ
97J7:I6 = O.16 9l'
L28282

9å

9,6

96

?6

5964tI6 -- O.27

96

O.O7

9å

445It 3 =

47889:61 = O.l5 %
Skanderborg L9667t2L : 0.II
6272: 4 : 0.05
Them
Hadsten 10841:14 = 0.If
Rosenholm 9522t I = 0.08
Hinnerup 9985t 7 = O.O7
99232 9 = 0.09
Hammel
96912 9 = 0.U9
Gal"ten
96
9å
96

16
1('
96
96

* Kilde:

Danmarks

Statistik

1990.

Befolkningstal opgjort 1.1.1989.

medlemmer i postnummerorden pr. II.I.91.
I antallet pr. 1.02.87 er der både grupperne 0I, 02, og 07.
0l= ordinære medlemmer, 02 = juniormedlemmer og 07 = pensionister.
postnrrmrene 879I oq 8995 et samlet til 8J05. Postnummeret B2B0 er
ændret ti] 8180 for Trioe.

Antal

03
8200
8210

8220
82iO
8240
8250
8260
8270

29
30

40

t0

42

I7
t6

l4
t?

ll

29

22

'I

8100

25

8305
8J10

o

6
9

8t20
8t30

I7

8140

7

8150
8355

8l5l

l7

l

L6

I
I
2

8t70

10

11

8180
8181

q

7
3

Ita2

9

8400
8410

I1
t5

I

8462
8464

t
I

847

4

r

9
L5

;
4

I

1

8472

I

I

8500

28
o
4

20

8t20
8530

854r
8541
8544

?

8550
8550
8570

1

858r
8585
8585

I
5

3I

2I

I

367
1-2
-62
325

T'
29

1t,?

t

l-

t_

l

::

8592
8600

59

85t2

1_

865t
1

5
1

'__!.I

r'

I

.:.

:4

-lt

5;

;
t

11

43

't2

29

z6

to

4

t0

9

9
9

9

2

2

t

5
2

I

I6

t4

9
4

9
4

7
o

7

16

I6

1

2

9

;
T2

9
4
9

a

3

4

I

I

24

23

5

5
9

t0

I

I

I

I

864I

_

-13

l-I

at
)t

20
'L
l0

6

ll

r27

'I
46

5

2

i

lalt+

It

3

7
2
1

8654

-16
tt6

21-

I
I

8450

,0

a

8J62

8420
8444

07

I

2rl0
-t

?

I
'J

5

b
2
I

6

;
J

;
t

6t

6I

2

t

z

;
I

I

;

;
I

8660
8570
8580
8870
8882

I

.

8900
8950
896r
8963
8970
8981
8981
8990
9230

0l
19
4
23

OZ 0l

l8t--8
2-r
1222
6-II'

07

--:I
7J

I
I
2

t
r
I

56

JO lalt+1o
2L

2

I

2l

2

2

l4

L4

B

1

I

I

82
1

;

1.11 ;t]l+30

I
L

t

L
t6
a

I
2

4

;

Lars P. Johansson
ensregi streringen

Ivledl

PS Biludlejning udleier nyere personvogns, varevogn€, tlyttebusser, lastbiler og minibusser til
priser.
Psrsonvogne: HONDA - FOBD - NISSAN - FIAT PEUGEOT. MAZDA . \/W - OPEL . BMW - VOLVO
ellerTOYOTA.

lvarevogne føres alle mærker.
Flyttebiler: I alle størrelser til alle formål bl.a.
MESSER : UDSTILLINGER CtC.
Busser: 8-9-11 -15-20 Dersoner.
Skulle De have specialønsker, så kontakt os venligst tor leje af luksusbil eller campingbiler.

Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

OPLYSNI}GER

SØGES

Et ardet probløn er at nogle forfattere

OPLYSNITGER. OlI RAPPORIR FRA DANSKE

M'IURI,OKALITEIM

SøGES.

Har du \,ræret ned til at udgive en brochure, et hæfte el1er en rapport fra en
dansk naturlokalitet? Jeg er ved at udarbejde en bibliografi over danske naturlokaliteter, nren er stødt på et par

problener. eibliografien vil cmfatte artikler, brochurer, hæfter, rapporter ogl
@er, der indeholder naturhistoriske
oplysninger af enhver art fra store og
gna danske

og udgivet

ar

til naturhistoriske artikler optræaler
under forskellige efternavne. ttæd uLindre jeg får andre oplysninger kan en sådan let blive registreret ffin to personer. t@1e har dobbelte efternavne'

nen hvis der ikke er bindestreg fiellem
disse navne, vil nnn blive registreret
under det sidste efternavn, ned mindre

lokaliteter og scrn er trykt
i Dar:mark i perioden 1. janu-

1971 ti-I 31. decenrber 1990. Størstedelen af naterialet vil være artikler
fra låndsdæklcende tidsskrifter oq loka-

Ie naturtidsskrifter.

Jeg har

iniillertiil

agtige oplysninger

srærh ved at få nøjde nange rappor-

crn

ter (typisk on trd<fugle) fra de forskellige lokaliteter. Et sted læser rnan
at 'rnu er den nye f,loesgård-rapport ude"
og et andet sted at "foreningen har
netop udgi-vet et hæfte crn Lsn Vig fugle".
Jeg har brug for de præcise data cm den
slags udgivelser.

Så har du r.rænet red til at få udgivet
en rapport eller et hæfte fra en dansk
naturlokalitet, skal du r.ære nere end
velkcnnen til at sende ndg de nøjagtige

ikke at åin rappoit år
Ickaliteterne i bibliografien vil blive opført alfabetisk amt for amt. De oplysninger jeg skal lnve, kan se sådan ud:
oplysninger.

I.!en

uden betydning.

STIGSIiÆS

-

VESTSTÆiIÅNDS AIvtI

I

Pedersen, Søren K. & Bent I\ø}ler Sør€nsen l98B: Stigsnæs 1987. fusrapport over ringnerkning og obFervationer. Stigsnæs-rapport nr. I0 - Stigsnaes zuglestation, DOF-Vests jæIland,
VEST\roI,DEN

-

KøBENHAVN AIVII

Sørensen,_ Inger, Elisabeth Raslmlssen og
Thcmas Buus Sørensen 1983: Foreløbig

floraliste fra Vestvoldens

sydli_ge del,

1983. Natur og Ungdcms Snåskrifter
- l,tratur og Ungdcm, København.

nr.I

man

neddeler rnig noget andet.

På forhånd tak.
Søren olsen

Postboks 296

4300

Holbæl<

NYI FRA:

TI\AD
DOFs

FREDNIIGSUDVAIGET

\rIL JÆiRNE

VED RANDMS FJORD ?????

fredningsudvalg har i det forløbne

ar (1990) beskæftj-get sig neget ned Ran-

ders Fjord. Det skyldes bl.a., at Arhus
Amt for eirka I år siden vedtoq "plan

for Randers Fjord - Beslcyttelså og ben].ttelse af fjorden". FYednilgsudvalget
har kdrnenteret planen, ogi DOFs lokalafdeling har for anrtet udført optæIlinger
af fugle i forskellige dele af fjordcrnrådet.

har vi deltaget i en rdcke nøder ned Randers Fjords Jagtudvalg, Danmarks Naturfrednj-ngsforenj-ng og Sportsfiskerne i Randers. Jagtudwalget (scrn
er nedsat af jagtorganisationerne ved
fjorclen) j-nviterede til et nøde i naj
for at diskutere miljøforhold og fuglebeskyttelse ved fjorden. VeI vidende at
der ville \æe betydningsfulde enner,

- Sktrpet tilsyn overfor

forurenende

virksonrtreder ned anvendelse

af reelle

repressalier.

- Oprettelse af dy?kningsfri zoner langs
de tilstødende åsysterer.
- Bortskaffelse af slannet fra uddybni-ng
af sejlrenåen (til jordbehanclling elIer lignende).
- Regnrlering af rørhøsten.
- efgræsning af digerne rcd får.
- Tvungen lods ved erhvervssejland på
fjorden.

Desuden

scrn

vi ikke ville

kr:nne nå

til

enighed

ned jægerne crn, var vi fra DOFs side
indstillet 6f at afprøve mrlighederne i

et sådant sarnarbejde. Problenerne i

den

stærkt forurenirEsbelastede Randers
Fjord er så store, at ethvert initiativ,
der kunne pege nod en forbedring af forholdene, råtte stØttes.
På

det første

nrøde

var der da også enig-

at indlede et sarmrbejde for bI.
a. at stille fæIles forslaq til Arhus
Amt, og der blev valgt en iepræsentant
fra hver forening til et udvalg - kaldet
hed crn

FEllesgruppen.

I løbet af efteråret har udvalqet holdt

3 nøder, scrn trods diskussion og ueniqhed orn adskillige store efiner, har viæret præget af en positiv atrDsfære. Vi
kunne da oSså på det sidste nøde godkende en række forslag til forbedring

af niljøforholdene ved fjorden. Forslagene \/ar forud blevet diskuteret i de
en]<elte foreninger. Der rrar derfor en:ighed (troede vi da! ) crn følgende, scrn
blev fremlagt 1å e-t offentligt nøde on
Randers Fjord den 23. oktober 1990:

Derudover har vi diskuteret nange andre
exnner, sorn ikke kunne blive til fælles

forslag (først og freflnest p.g.a. nod-

stand fra Jagtudvalget): Jagtfri qnråder,
reservat i Grund Fjord, opsæhning af
fugletårne, afgræsning af engarealerne og
naturgenopretning (f .eks. ved fjernelse

af digerne).

Kort efter offentliggørelsen af Fbllesgruppens f orslag neddelte Jagitudvalget
imidlertiil, at de ikke ønskede at fortsætte sanarbejalet. mF har ganske vist

ikke fået nogen direkte orientering on
denne beslutning, som vi til vores overraskelse kunne læse i et læserbrev i

Afitsavisen den 29. oktober 1990. Argurenterne for bruddet skal ikke næmere
gennargås

her, da de frergår af læser-

brevet fra Jagtudvalget, salA et efterføIgende svar fra DN og mF, sorn @ge
kan læses her,

Efter dette forløb nå vj- irnidlertid spørge os

selv:

"Hvad

ville Jagtudvalget e-

gentlig ned sanarbejdet? De vil ikke ræere ned til at røre ved den fri jagt på
fjorden, og de kan ikke støtte de forslag til forbedring af miljøforholdene,

scrn deres egen repræsentaot har \rset
n€d til at godkerde. Janen, hvad er der
så at sarnarbejde crn?".

I-ars To[FPetersen

Tæserbrev bragt
den 29.10.1990:
SLUI MM

i Arntsavisen,

Rarxlers

SAMARBE.]DE'I.

Fjords'Jagtudvalg i foråret
tog initiativ til oprettelsen af et milDa Randers

jøudvalg i sanarbejde red (DN) Dansk

liaturfredningsforening,

(DOF) Dansk Or-

nitologisk Forening og sportsfiskerne,
var det udfra ønsket qn at finde et fæIles fodslag i vores bestr$elser gå at
sikre rniljøet i og cnkring Randers Fjord
bedst muligt. Det skortede ikke på advarsler, og idag, efter nødet den 23/!0,
nå vi erkende, at de kritiske røster fik
ret. Det er ikke muligt at etablere et
sarnarbejde nFllgn DN, mF og Randers
Fjords Jagtudvalg. Dertil er forskellene

for store. Vi kan i Jagtudvalget ikke
acceptere, at rnan fra DN's side ønsker
at bibeholde "rbllesgruppen", samtidig
ned, rmn etablerer en ny gruppe salrlren

mF, ned den @rundelse at "fbllesgruppens" krav ikke er vidtgående nok.
Når Ttrrben Andersen, DN ti1 avisen udtaler, at hans indlæg er gennernarbejdet
af sarntlige organisationer, så er det
ikke korrekt. Vi blev i Randers Fjords
Jagtudrralg først præsenteret for indlægget urliddelbart inden rødet. Da "Fbllesgruppen" blev nedsat, var det en klar
betingelse, at sarTrtlige indlæg og tiltag
skulle godkendes af organisatj-onerne,

IrEd

hvorvidt mF og sporbsfiskerne trar haft

mulighed

for at

gennernlæse og bearbejde

indlægget, skal jeg lade ræe usagt.

Vi har i Jagtudvalget arbejdet seriøst ogr konstruktivt rcd de problefier,
scrn er opstået, o9 1a9t vægt på sarnarbejde fremfor konfrontation. Vj- har i
Jagtudvalget 1a9t \æegt på dialog frernfor dekret. Vi hverken kan eller vil
lægge ryg til den stribe af [Eradeforslg, sorn vi blev præsenteret for af Torben Andersen. Det er konplet urealistisk at forlange (jeg gentager at forlange) al nn-rdderet fra spulefelterne
kØrt til et jordbehandlingsanlæg, det
vil koste så uhyrlige sumrer at realisere, at det aldrig vil kcnne på tale,
hvor rigrtig så end tanken er. Tanken cm
får på digerne i forbindelse IIed etablering af en produktionsskole, scrn skulle
drive de niljøfølsonre crmåder, kan lvde
ligeså besnærende, ren er scrn ideen crn
spulefelterne ligeså uigennernførlig til
trods for, at Torben Andersen ned sin
økologiske baggrund vil ræene en u&rærket
lerler af en sådan skole.
Jeg er, scrn forrnand for Randers Fjords

Jagitudvalg, neget bettrrkelig ved den aYsom blev bragt i avisen den 24/10
cnkring nødet. Artiklen afspejler ikke
det, der reelt skete. Den fokuserer tr€

tikel,

det indlq eller rnan skulle vel nsmere
sig det dekret, scrn blev givet på vegne
af "Fbllesgruppen", og artiklen er der-

ned vildledende. Det

er stadig

rrrin

helt

klare opfattelse, at der er en bred og
solid opbakning bag Arhus Aras plan for
Randers Fjord. Jeg vil på Jagtudvalgets

vegne neddele DN, mF og sportsfiskerne,

at vi ikke ser os i stand til at fort-

sætte sarnarbejdet under de girme qnstlendigheder.
Karsten Andersen

fornånd for Randers

Fjords Jagtudvalg

I-æserbrev

bragt i Anrtsavisen'

Randers

den 6.11.1990:
VAL6IE

KONFR,O}TIATIONEN.

et nøde crn Randers Fjord-planen d. 23
oktober i Kulturhuset frernlagde Flellesgruppen, scm er nedsat af Randers Fjords
Jagtudvalg, sportsfiskerne' Dafinarks llaPå

turfredningsforening (DN) oS Dansk Orni-

tologisk Forening
slag til

(DOF), en ræl<ke

for-

forbedring af rniljøforholdene

cnkring fjorden. tlrniddelbart eller nødet r€ddelte Jagtudvalgets forrnand tG:csten Andersen, i et læserbrev her i avisen d. 29. oktober, at de trækker siq

fra sannrbejdet.

Der gives

slutning:

l)

DN

eg'ne

og

ønsker

kcrnre jægerne. Afslutningsvis kurme

refra alle fire foreninger
godkende, at forslagene blev offentligg3ort ved nødet i Kulturhuset. Der nå
riære alvorlige kcnmunikations- eller
sarnarbejdsproblener i Jagtudvalget, når
InEIn nu kan påstå, at forslagene ikke er
præsentanter

to begrundelser for

DOF

På et npde i rallesgruppen d..]8. oktober blev sarntlige punkter diskuteret,
flere forslag blev udeladt for at inøde-

denne be-

i en gruppe at lave

forslag, ud,.over hvad Fbllesgruppen

blive enige on. Dette er rigEigt.,
helt i overensstqr[Else ItEd,
hwad der fra starten tar aftalt: Nernliq
at de enkelte foreninger naturligvis kunne udtale sig frit crn forhold, sorn nan
i Fbllesgruppen var uenige crn.
kunne

nen også

gennennrbejdet og godkendt.

vi i

er indstillet på
hvilket vi bl.a.
har vist i fbllesgruppen ved. at være. j-Også

DN

09

DOF

sarmrbejde og dialog,

nødekcnnende

overfor Jagtudvalget

væsentlige pun]<ter.

på

ikke alt kan klares ad frivilliqhedens vej. Det har vi bl.a. peget pa i
Fbllesgrutrpens forslag ved at anbefale
s}<acpet tilsyn ved anvendelse af reelle
repressalier overfor forurenende virkscrnheder (f.eks. DAKA), og ved at anbefale tvungen lods ved erhvervssejlads på

Itlen

fjorden.

Karsten Andersen rTEner, at Fbllesgruppens forslag crn jordbehandling af slam-

riret

fra fjorden er kcnplet urealistisk.

Jagtudvalget har ikke selv bidraget
r€d et eneste konkret forslag, på trods
af at qnnet har lrtret diskuteret 1€
sanAlige nøder.
l4en

ncq)pe overraske, at det rræsenligemne, der ikke kunne opnås enighed

Det kan

ste

Forslag crn en produktionsskole, scm IGrsten Andersen også anker over, står der

jagten, og på dette punkt har
Jagtudvalget \æret ubØjelige: Ingen begransninger af den fri jaSt pa fjorden.
Br konsekvens af Jagtudvalgets holdni-ng
råtte jo også være, at heller ikke Jagtudvalget kunne udtale sig crn jagtspørgsnål, oS det kan de vel nqrpe nene.

sarnrbejde fresn for konfrontation,
har Jagtudvalget valgt konfrontationens
vej over for de øvrige foreninger ved at

2) Fbllesgruppens indlæ er ikke

spinkle grr-rndlag.

c8n, l,rar

gennqn-

arbejdet af de fire foreninger, siges det

videre. Dette er vi totalt uforstående
over for. Ud over det indledende nøde,

hvor Fbllesgruppen blev nedsat, har der
\æret afholdt tre nøder, hvor alle fire
foreninger har \æret repræsenteret. Her
er forslagene løbencle blevet diskuteret,

er blevet aftalt, at der skulle
de respektive foreninger. De erdelige forslag udsendte I\Jrben Andersen fra DU således, at f.eks.
mF kuffre behandle dern på et nøde <1. I0

intet

crn

På trods

i Fbllesgruppens forslag.

af Karsten

cm

Andersens [r€ne ord

bryde red Fbllesgruppen tr€ ovenstående

Torben Andersen
DN -. Rougdø-kcndteen

Lars Tc[n Petersen
Dansk

Ornitologisk Forening

og det

neldes tilbage til

oktober.

r

-L

.L

--,

.-.

.].

.],

,].

z

A}iMELDELSER

lhftet vil iøvrigt \ære yderst rrelegnet
til undervisningsbrug.

RADYR

af

Johnny Lund Jeppesen

Karin Trap

Hansen

Itratur og Mtseun
29. årgang nr. 4 - 32 sider.
Abonnerent 1990 (4 hæfter) kr. 92,00.

udgiver og forhandler:

Naturhistorisk

Muserm

Bygnlng 2I0, Universitetsparken
8000 Århus C. Tlf. 86 12 9i ii.

Et hele vejen igermern interessant
spurdende hæfte, cnrhandlende

og

et dyrl ,crn
vi alle kender til - nere eller rnindre nernlig Rådyret.

Ibftet er skrevet i et letlæseligrt sprog
for selv en ukyndig læser. ter biiver
fortalt crn Rådyrets aktiviteter oq adfærd

.\
året rundt bl.a. døgrrytrc, forlarget

drægtighed, forholdet ltellern rå og tam
og crn de territorielrævdende Råbukke oq

,

deres gevirs udvikling. De andre danske
hjorte crntales kort. AIIe har vel set et
Radf'r - en enkelt eller nnnge gange og de fleste af os facineres af disse
smikke dyr. I',ten pa trods af , at der findes nelLem 150.000 og 200.000 Rådlr i
Dannark, er det sjældent, man støder på
det, når nran færdes i den danske natur,
hvilket skyldes, at Rådyret er neget sky.

tidligere nævnt beskrives udviklinaf Råbukkens gevir, scrn kastes crnkring novenrberdecernber hvert år, hvorpå et nyt gevir begynder at \rokse frern.
Tilbage rrelder sig så det undrende spørgsnåI: "Hvor bliver alle disse kastede qel
virer af?" Jeg har aldrig fundet et sadant pa rnine vandringer i naturen.
Scrn

gen

.:{*:* !*-Zl
6-*
(7te,Eø.^.1
"--,,
ty't** > -t, 9,'

1,ttrøV

Vi har nndtaget følgende

4 Ttplærker findes stadig gå øen, nens
en anden byfugl, Husrødstjerten, bLev
registreret ned ikke mindre end 127 sv'n-

cx-r'Lcale:

n-ru,E pA slÆrJ,AND 1989.
Hvad laver københavnerne, når de ikke invas.'onerer fuglestederne i Skagen, BIå-

vand og på ctristiansø? på SjæIland selvfølgeligl

ær på fugle

For nylig udsendte redaktørerne til "2gle på Sjælland", den såkaldte "F\rPS", den
24. rapporL fra crnrådeL. Et flot stykke
arbejdå-safirensat af "14 ad d3' scrn det
hed. Rap,portens Il4 sider er spækket red
oplysninger og fortæ1ler sidste nyt crn
de ialt 2'74 arter der iagrttoges på øen

i

, (/

l?

{r-K

1989.

f.eks. cm Darmarks første urbaniserede Rørdnnn-familie, rekorftnange T\.mræs

dragæs, 6n dag ned 15.000 trældcende Bramgæs/ næsten 10 Rødhovede Ænder og en hybrid nel-lsn Lille Skallesluger og Hvinand, den såkaldte "hvinsluger"! Det forgangne efterårs Fjeldvåger vendte tilbage i stbr stil og over 4000 sås trå forårstræl<. Efterårssæsonen trf Ster,'n',s lod
over 20.000 rovfugle pa træk passere
tælleapperaterne, bl.a. ned en dag ned
73 Røde Glenter elle I00 Rørhøge. En

adult Jagtfalk gjorde livet usikkert

for Københavns Klip@uer først på året. Allerede i februar reldte de første Ttaner deres anl<crnst. Scm den eneste nye art for øen, sås en Sibirlsk
T\:ndrahjejle på Præstø Fed i slutningen
af ju1i. FoIk ned gurmistøvler fik r:æsten 100 Brkeltbekkasiner på vingerne
i efteråret, nens Kongelundsområdet kunne notere sin 5. Terekklire crn foråret.
En Monstenråge, hybrid thtte- Storlftråge
førte feltfolket til GilleLeje, idet

den blev annonceret scm en Sorthoved.
At så folk sanrtidig fandt en ajte nelanocephalus deroppe var vist rerri ireldl
Sorlternen bevarede sin eneste faste )mgleplads udenfor Jylland. Bl Polarlcrm/ie
i Hr:ndested Ha\m var den første felt-

observation i Darunark.. Er Høgeugle ved
tiltrak over 1000 interesserede,
b1.a. fra Holland og England, nens det
gik nere stille til ned de sjæIlandske
Slørugler, idet ingen sås! På en lille
ø nær .KØbenhaw sås scrn vanligit Perle-

Værløse

ugle, faktisk hele 4.

Den tidligste
sejler j- DafiIBrk noteredes allerede

lv1ur-

15,/4,

rrEns oplysninger orn 10-15 lnglepar af

Lille Flagspætte er rrEre nonnalt. Sølle

fugle. Sjaggerne klarer sj-g stadig
bedre, nu over 300 ynglepa.r, flest i

gende

Nordøstsjæl1and. Her har også Græshop1:esang:eren

sit strong-hold, f.eks. regi-

streredes ikke mindre erid I55 syngende

fugle på Vestamager. Et par ardre srlTqlsangere har det stadig sløjt, således
blev totalen blot 100 Sivsangere og 4
Drossel-rørsangere.

ffi

Skovsanger

benlnm L2/4 er ekstremt, hvilket

i

Køogså

kan siges cm en Høqesanger ringnærket på
i november, Iandets seneste! Danmarks tre første nartsfund af Løvsanger
understregede, at der var tale cm et
ekstrenrt forår. Det står sløjt til ned
de Korttåede Træløbere, idet kun 6n fugl
Amager

lod sig registrere.

En

nikroinvasion af

Wøddekriger sendte blot 19 fugle til
Sjælland, rren en anden kragefugl, Rav-

nen, har det bedre - nu over l0 ynglepar.
Sorn afslutning på et flot år, skal en
Rosenstær, adult fugl, nævnes. F\lglen
fuglefolket til at se rødt nogle dage
august a Køge.

De

ialt

fik
i

næsten halvandenhundrede bidrag-

lagt observationer til en
flot rapport. zugle på Sjællanil kan købes i DOF-salg for 65 kroner.
ydere har her

Rolf Christensen/FuPs

.k

BREVE

Her en

TIL

SØRAVNEN

lille hilsen fra- en fugleven fra

Ebeltoft

scrn \rærdsætter SøRAVNEN

SøRAVNEN

lndeholder nange gode indslag

Lokalafdelingens arbe jde.

sart

årtikler, og den er i høj grad ned
til at belyse fuglelivet i Arhus Ant
sant sidste nyt indenfor ornitologien i
og

Århus.

Specielt synes jeg

crn de artikler, scrn
vigtige fuglelokaliteter jarTrtet, blardt andet nEd belysning af
lokalitetens fuglel-iv samt en nænnere
beskrivelse af crnrådets vigrtigste obser-

behandler

vataonsposter.

Redaktionen har ti-dliqere behandlet ste-

der

såscrn

llarke l(ff, forno., Mrreris

Skov samt lfoesgård.

For eksqrqEl kan jeq til slut nætltlle
nogle af de lokaliteter, scm jeg gerne
så nænere behandlet: Gjerrild, Ibsted
lbse sant AIrø.

r tilfælde af , at en af de na.tnte lokaliteter allerede er behandlet i tidligere numre, er jeg nreget interesseret i at
disse 1ofå tilsendt materiale
kaliteter.
trled

venlig hilsen

Carsten l,4onsrud

EI

S\AR:

for dit brev. Vi nå erkende at vi
er glade for at få tilkerdegivel.ser som
derne, der viser at vi, i hvert fald
Tak

af og til,

ramrcr plet. l{aturlig beskefra yderligere kory

denhed afholder os

fientarer, bortset fra

er af den nenj,ng, at disse lokalitetsbeskrivelser j-kke kun har givet rnig,
Jeg

nen også rnange andre læsere, en bedre
inforration crn alrrt'ets fugleliv, og at
de er red til at belyse præcis hvor.nnn
san fugleinteresseret kan få de største

oplevelser.

Jeg håber

derfor, at det er Redaktio-

rens nening at fortsætte dette arbejde.

denne:

Vi er i øjeblikket igang ned at rDtivere
forskellige folk i alrtet til at skrive crn
deres "favoritlokalitet", altså en lokalitet scrn de kender 9dt, og gerne vil
forEelle ern og dele næd arxlre.
Vl forventer at seri-en starter i
nurner af SøRAVNni.
l,bd venlig hilsen
Redaktionen

næste

REFERATER.

BRABRAND SØ DEN

Cirka 20'var

I

16.12.1990.

nNzdt

op, denne søndag for-

rniddag, for at opleve fuglene, på denne
den sidste fugletur ved Brabrand Sø i
1990, og de var da ikke nødt fcrgæves

var dårlig:nok begyndt, da et neget flot hvid lvlusvåge kon flyrrende og
satte sig på €oppen af en lysnåst lige
TUren

foran deltagerne.

I Stautrup Skov så vi Ringduer, eogtj-nker, K.æ1<erfinker, Mejser og S@rejser
i rnassevis, desuden erkelte RØdhalse og

Skovspurve. På engen nellem Stautrup
Skov og SØskoven så vi en flok Agerhøns
på 14 stk., og ude på søen var der Stor
Skallesluger, I{ætternager, Svartbag og

Stornnåger, desuden flere Gråander,
Blishøns, Troldmrder, Taffelæxler og

SØskoven så

vi en stor flok (ca.

vestenden af søen så vi en del Fiskehejrer son stod på den t)mde is, som var
på søen, der var i ugen op til turen
cnkring 5 graders frost. Br god oplevelse, var da en af hejrerne fik øje på
en fisk, og red en bedre naveplasker
sned sig ned j- vandet, for at fange den,

et spøjs s)m. Derefter gik vi op i søskoven, hvor vi kiggede på ugleq/lp, vi
så desrærre ikke noget til uglerne, nen
der var nange andre fugle at se og høre 1€, der var @finke, Sorftrejse, zug:
lekonge, Strwtrrejse, Musvit, Blånejse og
Dc[Tpap. Fra Søskoven gik turen tilbage
ad den gamle tlamplbane til StauLrup
Station, hvor vi sluttede.
Vagn Hol(elund

Hvintrrder.
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50

stk. ) Korsnæb, scrn var ved at plukke et
fyrretræ for kogler - rred i flokken var
der også et par Store Flagspætter. I

GUDENÅDAI,EIi C/O ADDITHUS SKOV

IÅI{GSø DEN

13.I.1991.

-

SALTEN

vindstille solrig
- nen kølig fornriddag i Addithus skovlErts srukke omgj.velser. Turen var oprindelig annonceret til Gudenådalen øst for
Silkeborg, rnen på grund af den generelt
høje vandstand i åda1en var det umuligt
at færdes på den gamle "Prardragersti"
De 38 frennødte nød en

ltuligvis ned nLindre indslaq af
fra lsland. Bortset fra enkelte Hrrinander, Ttold- og Gråander rzar
der bennerkelsesviærdigt få fugle 1€ søen,
Sangsvaner

langs åen.

Sc[n et alternativ foreslog turlederen der i forvejen havde indhentet Skovd:istriktets tilladelse - at kØre til Addit-

hus Skov

- Salten

Langsø.

Addit Avlsgård gik
vi gennern skoven til Adalitres, hvorfra
vi ville se nænrere på fuglelivet i Salten långsØs vestlige del. På turen gennqn skoven stØdte vi på fourageringsspor af Grønspætte i form af huller i
nvretuer, Stor Flags[Ettes "Værksted"
med store bunlcer af behandlede kogler
og rødgrarrkogler åbnet af Lil1e Korsnæb.
I skovens højstanrede bøgepa.rtier sås

Med udgangspunkt ved

enkelte Tr:æløbere og SpætnEjser, der aktivt sØgte føde. tjet war også i løvskoven at vi så og hørte den største af vo-

re slEttearter, nemlig Sortspætten' der
dog hurtigt Eortrak ved synet af de man-

ge turdeltagere. Fra nåleskovsbevoksningerne lod landets mindste fugl - Fuglekongen - sin spæde piben høre og i skovens fugitige pa.rtier sås flere steder
Surgrrejse sanrt Blånejse i .løvtræernes
yderste kviste og grene. Ved Salten Langsø, fra darningen fiellqn i{ærhale og C"avlen, sås en flok Halenejser, der livligt
kaldende drog gennem bredbevoksningen.
På Køge Sø, hvori Asbæk har sit udløb,
1å en rnindre flok Stor Skallesluger - overvejende hrinner, og erkelte Hvin- og
Troldænder, der ihukcnnende ja+tidens
tr.rrgsler, hurtj-gb forlod søen. FYa Additnæs kunne vi overskue vandcnrrådet ved
Salten Å's udløb i Salten Langsø. På
vandoverfladen Iå 35 Sangsvaner, prjlreent
udfarvede fugle, og 8 Knopswaner. Vi
havde således rig mulighed for at sanrenligne de to arter. Sangsvanen er kendt
for sin strruJ<ke, klangfulde stsrrte, der

skyldes en særlig forlærgelse af luft-

rØret, der sl1'nger sig ned i en dyb hul-

ning i karmen I€ brystbenet. De i Danrnark overvintrende Sangsvaner kcnner fra
Nordskandinavien, l{ordrusland og Vestsi-

birien.

hvilket fornentlig skyldes det rnilde
vejr og dernred en langrt større spredning
af fuglene i de cngivende rrandcrnråder.
Iangs østsiden lf Løndal lesset blev en
del Fiskehejrer iagttaget siddende i
toppen af bredzonens trætrevoksning. Fiskehejren letter ofte på lang afstand og
benerkes på det lese skrig. f,igescrn andre hejrer kendes den i fiugten på, at
vingerne buer nedad. på tilbaqeturen traf
vi på en flok Lille Korsn& iiærd ned at
åbne kogler af douglasgran. F\rglene va.r
sa optaget af at sØge føde, at de i lstgere tid lod sig beskue til g}æde for
turdeltagerne.

Også srnaflokke

af overflyvende q fde-

blev set og. hørt. Ofte
afsløret af artens karakteristiske bløsøgende Dcr{T)ap

de fløjtelyd.

der er tæt knyLtet ti1 løvskov, Iod sig ligeledes se
og ikke mi,ndst høre. Det sarne var tilfældet ned Stor Flags[Ette, der blev
set i den for arten velkendte buefornede
flugt. Des\Æerre glfunrede GrØnslEtten ved
sit fravæ. Dette på trods af artens tj_lstedeværelse scrn 1mg1efugl i crnrådet.
HeIIer ikke en eneste rovfugl blev set
eller hørt på tr:rforløbet, der blev afsluttet rEd den helt fantastiske udsiqt
fra cxnrådets højeste punkt: I4øgelbjerg,
hvorfra der er en enestiiende udsigt over Salten Langsø og skovcrnråderne npd
nord og øst. Tak til turdeltaqerne for
et qodt sarrnÆer.
Den srrukke Skovskade,

Bo Ryge Sørensen
Søhøjlandsgruppen

Br 1ille flok Gråsisken

havde fundet

nogle lækre birkekogler i et par enkeltstående træer lIellern grabranditien oq
kolonihaverne. Vi så dern pille frø t sio
og på nogle af fuglene sai tyaefigt aenrøde kalot og den sorte strube.

frost Lnvde belagt
størStedelen af søen ned is. I det nordvestlige hjørne var der dog en stor våge,
hvor alle svønrefuglene havde taget ophofd. Det var selvfølgelig beklagetigt
for os, at fuglene derved lå så langrt
borte scm de reste kunne kcnrne; nen det
De seneste dages

er io vilkårene.

ly
BRABRAND

Sø

Dn{ 20.1.1991.

Der \rar ko1dt, klamt og blæsende; nen
denlovede regn 1od heldigvis vente gå
sig. Inde fra stuerne så vejret faktisk
rireligrt godt ud ti1 norgen, så 40 personer var nødt op ved Stawrup Station
kl. 10,00 til årets første Brabrand Sø

tur.

På det første stykke af turen var der
irtusvit, Blånejse, Spætuejse, Bogfi-nke,
Solsort, Grønirisk, Kræelcerfinke, Ringdue, Husskade og Stor Flags[Ette. Der
\,rar især rnegen aktivitet

qrkring et fo-

derbræt i en af villahaverne ud til
gangstien. I resterne af et udgået træ
sad en Strxebrejse og rodede efter insek-

ter indtil dens oprwkscrnhed blev tiltrukket af en "kollega", der fra et af
nabotræerne lod sin kraftige ster[IE lyde ud over cmrådet. Lslgere henne forsøgte en Stor FlagstEtte sig IrEd en enkelt trcfinehvirvel nedens nagen hoppede
runalt i nærheden. Onrådet er fint til
hulerugende fugle.

Et halvt
svarende

hundrede ltoldaender oq

antal Taffelader

billedet. Der var

det ti1-

dcrninerede

også rnange Gråaender oq

en halv snes Store Skalleslugere. Oppe pa
isen stod 5-6 Fiskehejrer og adskillige Blishøns spankul-erede crnkring. Lidt
dramatik blev det til, da en af Fiskehejrerne havde fået gevinst og tre andre
forsøgte at fravriste den bwtet. Der
blev nogen flyven og finten inden den
slap ræl< ind i rørskoven for at finde

lvdre Fiskehejrer stod i rørkanten langere borte. Af og til Jettede et

mad-ro.

par af

dem

santidig rred at de udstødte

deres karakteristiske skrig og tog en
flyvetur over isen. I vågens fjerneste
ende 1å et par Knopsvaner og rnidt i vågen, nellem alle Troldænderne, så enkelte heldige et glinrt af en flittigrt

dykkende ltvirnnd (han1. ptr en busk lettede en M:svåqe oq f1øi en kort runde

over rørskoven. Er anden Musvåge kredsede højt over sØen for til sidst at glide
-bort nnd
vest. Netop sorn vi skulle ti,l
at h'ryde op o9 påbeqynde tilbageturen

fløj en Stor Skallesluger (han) forbi
lige foran os, så nnn kunne ane det rødlige skær på dens lyse bug.

På tilbageturen gik vi igennon Søskoven
og ad den gamle Hannelbanei ren det var

neget få fugle der locl sig se. I'4åske det
optrddcende regnvejr lagde en darper pa

aktiviteten.

En enkelt Ringdue tog en

tur

over trætoppene. trt par Ftglekonger pip@e i granerne og en Musvit eller to

varnede stellwerne op til det kcnrnende
forår. Bagtroppen fik et glir'.rt af to Skovskader lige før vi nåede i mål.
Jokn Andersen

BRABRAND

Sø DF,N

]7.2.1991.

38 personer var nadt op denne gang for
denne nånedlige tur ved

at deltage i
Brabrand

SØ.

Vejret var særdeles fint, og på de ste
dei, hvor der var 1æ for den svage vind,
var det dejligt hrnt. Derjrod var fuglene ikke særlig saunarbejdsvillige, bortset fra en,Rødhals, der lod slg besJ<ue
-

på ganske nært hold.

xii

liii

Det svage fugleoptrin skyldes nok, at
søen overalt var tilfr:osset, IrEn det
blev da til 3 Fiskeheyer, 6 blishøns'
4 Gråænder, l0 Svartbag' ca. 30 Storrnnåcyer og

et ukendt antal

Hætternåger.

af de rmnglende fugle, kunne
vi gå tilbage af Harnrelbanen ned forholdsvis god fart, herfra er der.god udsigt til Rågekolonien i Søskoven' scrn
allerede er ved at blive beboet af nog1-e få pa.r. Herfra gik vi igennern Søskoven tilbage tit Stavtrup Station' hvor
vi sluttede ca. kI' 12,00.
På grund

Vaqn Holnelund

KALENDMEN

APRIL

Søndag den 07. Tur til llossø - KlosternøIle. Ry Station k1. 9,05.
Tog

fra Århus kI. 8,35

& Silkeborg

kI. 8,48.

Søndag den 07. Tur ti1 Velling Skov. lhturskolen Lystrupninde nellem
Bryrup og Vrads kI. 9,00. Turen afsluttes kl. 12,00
og ledes af Jørgen Ballegfud og Bo Ryge SØrensen.

Tirsdag den 09.

l,løde

på Sølyst k1. 19,15. Foredrag: Ærdringer i de
fra nye forsknings-

danske rovfuglebestande. Belyst ud
resultater. Henning ldoer, KaIø.

Søndag den 14. Tur til Kolindsund. Kolind Station kI. 9,00.
Leder: Iars P. Johansson.

Søndag den 21. Tur til Brabrand Sø. Stavtrup Stationsbygning kI. 10,00.
Søndaq den 21. Tur til Tbfte
Halvdagstur

-

Sø og crregn.

Kulturhuset, Randers kI. 7,00.

tvlogens Lykkegård.

MAJ

Søndag den 05. It-r til ltossØ - KlostenMlle. Ry Station kI. 9,05.
Søndag den 05. Bustur til Vestjytland. M"rsikhuset, Arhus kl. 4,00.
I-edere: Fleming Lirndberg (86 28 65 57) & Jens Bonde
(86 48 82 75). Tihrelding senest den 16.4.1991.
Søndag den 26.

FUGLS{ES DAG. Se program

for

dagen.

Søndag den 26. TuI til Brabrand Sø. Stawrup Stationsbygning kl. 10,00
Søndag den 26. T\.r til

MossØ - Kl-ostennØILe (se program for dagen).
For begge turer gæIder, at der tr€ ,'F\rglenes Dag" opkræves
et gebyr pr. del-tager over 12 ar pa 20,00 kr.

JUNI

Lørdaq den 01. Natravnetur til lfidtjyfland. Musikhuset, Arhus kl. 16,00
'
eller Torvet, Silkeborg kl. 17,00. I-edere Vagrn Holnelund
(86 25 72 56) & Fleming Lundberg (86 28 65 57). Tilnelding senest den 29.5.1991. Pris 40,00 - 60,00 kr.
Søndag den 09. "skovens truede fuglearter". T\.rr til Silkeborg Nordskov.
P-pladsen, Sejsvej (Restaurant Skovbakken) kl. 8,00.
Leder: Bo Ryge Sørensen.

Søndag den 23. 1\rr til Brabrand Sø. Stavtrup Stationsbygnlng kl. 10,00.

ADRESSER

oc Kor{rAKrpnri.solrR:

BESWRELSEN:

KONTAKTPERSONER:

Allan Janniche (formand)
Max N{rillersgade 5, 2. th.
8000 Arhus C
Tlf.: 86 13 62 16

John Hansen
Grøfthøjparken 5, 8260 Viby
Tlf.: 86 28 43 86

Svend Møller Jensen (næstformand)
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 65 03
Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 ørted
Tlf.: 86 48 82 75
Flemming Lundberg (sekreteer)
Skovlundgårdsvej 72
8260 Viby J.

Tlf.: 86 28 65 57
Bo Ryge Sørensen
Søholt 4116 26
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 81 25 73
John Andersen
Højmarkve122
8270 Høpierg

Tlt.:8627 4269

Frcdningsudvalget:

Medlemsregistreringen:
Lars P Johansson
Balevej 10, Ommestrup,8544 Mørke
Tlf.: 86 37 78 41
Lokal itetsregistreringen:
Dansk Ornitologis[< Forcning

Lokalafdelingen i Arhus Amt
Gjellerupvej I 1 1, 8220 Brabrand

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

Rapportgruppen:
Peter Lange
Jeksenvej 108, 8464 Galten
T]f.: 86 95 03 41

Randersgruppen:
Claus Elkiær
Mågevej 7, aezo uangå
Tlf.: 86 46 78 03

Henning Ettrup

Rovfuglegruppen:

Trygsv.ej 5

Svend Møller Jensen

8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 95 06

(Se bestyrelsen)

Jacob Salvig
Jordbrovei 20.2.ih.

(Spørg bestyrclsen)

Fugleregistreringsgruppen:
8200 Århu's N'

Sortspættegruppen:

Tlf.: 86 16 12 35

Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26, 8600 Silkeborg
Tlf.: 86 81 25 73

Vagn Holmelund
Rørsangervej 5

8220 Brabrand
Tlf.: 86 25 72 56

Søhøjlandets kontaktpersonen
Bo Ryge Sørensen
(Se sortspættegruppen)

Ar.tikler, 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.

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

Luffe hjælper med at spare op.
Og når Lulle er fuld af pengg kan
de indsættes på en Bømekonto i
Unibank med
en ekstra høi
rente.

Luffe koster
27 kr., og for
hver Luffe
der købeg
går der 3 kr.

til sælforskningen i Danmark.
Luffe kan købes i alle Unibank
filialer.

?K'
Unibank

