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SøWNEN

Dansk Ornitologisk Forening, Å*hus Amt

DANSK ORNITOI.OGISK FORENING
Er en landsforening for fugleinteresselede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Damark. Foreninqen er stiftet
i 1906.
F oreningens fomål
er at f reme kendskabet til og interessen for fugle og at
virke til- beskyttelse først og frenmest
af den danske fuglefauna. Dette fomål
søges fremet blandt andet ved afholdeLse af møder og ekskursioner og udgivelse
af et tidsskrift og andre publikationer
samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.

Indneldelse sker ved henvendelse til
foreningens hovedkontor eller ved indbetaling af kontingent på foreningens girokonto

.

Ekstraordinært nedlen *)

kr. 220,00
kr. 130,25
kr. 130,00
kr. 80,00

*) Ekstraordinære medlemer nodtager ikke foreningens publikationer, men kan
deltage i møder og ekskursioner.
Som medlem modtager man gratis "Dansk
Ornltologisk Forenings Tidsskrift" (2-4
iræfter pr. år) og bl-adet nFugle" (5 hæfter pr. år) hvori neddelelser om møder

og ekskursLoner bringes.

Dansk Ornitologisk Forening
"Fuglenes hus"

Vesterbrogade 140
1620 Københam V

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

T,OKALAFDELINGEN

Ordinært medlemsskab
Juniomedlem (under 18 år)
pensionistmedl. (over 67 år)

I

rrf.

31 31 44 04

(na.-to. 11-16, fr. Il-15)

Giro 7 00 08

39

ÅRHUS AMT

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

Lokalafdelingen for Århus
Naturcenter SøIyst
Gjellerupvej 111

Amt

8220 Brabrand

Giro 5 51 09 6l
SØRAVNEN

er lokalafdelingens blad, Det udsendes
4 gange år1i9t i Århus Amt til all.e medlemer. Medlemer udenf or amtet kan tegne abonnement på bladet. Det koster kun
40 kr. pr. år.
Redaktion

O-tto Trap Hansen (ansvh. red.)
Jens Bonde
Svend Møller Jensen

Chrlstina Kjelsmark
rssN 0900-1832

Annoncer

:

Hel side: kr. 35o-/nr. eller l2Oo-lår
Halv side: kr. 2OO-,/nr. eller 6OA-/år
Søravnens kalender for I991l92:
lfutrnEr Deadline Lldkcnner
15. sept.
1. aug,
3-91
15. dec.
4-91
l. nov.
15. n|arts
1. febr.
t-92
15. juni
I. rmj
2-92

MT.EnFR-T'FDFR-LEDER-T.FDFR.-T.FnFR-LEDER'
SøRA\ lEN

er på

red stof fra

gaden igen

rnange

- sprøqfyldt

bidragydere. Vi

[åtte

helt op på 40 sider for at rume det heIe. En og anden vil nåske banske, at vi
har flåttet udnFte hver centineter 5å
enkelte sider.
Man

kan også, ved en gmrriig gennqnlæs-

ning, se at der er blevet brugt forskel-

skrifttlpenrcd renskrivni-ngen. Vi
er i redaktionen klar over, at det ser
trxest ud, hvis S@AVNEN er skrevet rEd
).ige

skriftt)æe

sarne naskine, hele
håber på at bestyrelsens "ttledarbejdere søges!" (se side
11-12) oqsa resulterer i en renskriver
til os.
sarrnE

gåL

vejen igennern. Så

vi

Irdtil da er wi dog indstillede på, at
betragte sagen fra den positive side -

rnnge bidragydere = rere vedkcsrerde

blad = fleksibel opfattelse
type.

af skrift-

I sidste nulrrer \Ærr vi igang nred en prresentationsrurde crnkring bestyrelsen.

Vi fortsætter i næste numrsr, nen pa
grurd af plactsnargel og så videre springer

vi

over denne gang.

IdSERNE @{SKES EN @D SC[^|ER,!

Otto Trap

ltransen

INDHOLD-INDHOLD-INDHOLD-]NDHOLD-INDHOLD-INDHOLD-I}{DHOLD-I}{D:

ILLUSTRRTI AT':

TNDHOLD:

3 Ieder & Indtrold

:ide 4 Rarders Fjoral (ftedn.tlchralget)

-

-

5 Borsens ren fjord (same)
B Arhus Kdmune ... (sanne)
l0 TårnfaLkeProjekt'91"
1I l,ledarbejdere søges!
13 Urfugle ...
14 Projekt. Iøvtrdslreqn
16 SøRA\D{ENS fuglequiz l-99l- *
l7 Presseklip
18 t{iljøarked
19 oplev.elser ned fier Pa
2A Fta felten
23 Breve til SøRA\AIEN
24 Kcnuende ture
26 Søndagsornitologen
29 Anreldelse
30 ørnetur
33 Referater
37 To nå nan være
38 Kalender

Inge Marie Andersen
8, 22, 30 & 3I.

-

siilerne:

- siderne:
15,17,20,23,25,32,36 & 37.

Jens O/ergaard Christensen

5,9,

2.

14,

christina Kjelsmrk - siderne:
6, !!, 12, 18, 26, 27; 28, 33, 34, 35.
sarnt forsiden.
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FRA FREDNII{GSUD\il\IGE|I: RAIIDERS FJORD

I

SØravræn 1/1991 side 24-26 kr:nre rIen
læse crn h\rordan cbt er gået ned et sanr
arbejde tellen jægere (Randers Fjords
jaghxtvålg), nabrrfre&rirqsfolk (oan-

narks tilaturfre&ri-rgsforenilg) og EF.
Samrbejdet orkri-ng forbedrirrger af

nabrr- og tnilj@fortroldene i og od<rfurg
Rarriers Fjord forsrandt son outalt på
stortløibt på Kultrduset i Randers
den 23. d*ober 1990.

april 1991 ha\de År*ms Ameskcrnn:res lardsl<abskqrtor irultndt til
et nlzt ndde qn Rarrders Fjæal. Det blev
holdt på Kulturhuset i Randers og tmtbrteqnede æpa?senterede mF.
Den 11.

l@et blev lrdledt led, at antet orienterede on baggruen for indqnielsen
tit nEdet. Antet havde haft et ndde
IIEd Kristiån l(risternserr fi:a Fiskeriud\ralget (naniers Fjord),og Carsten

fra Ranlers Fjords ilagbrahralg.
Iter halde nan drøftet m.rligheden i at
etablere en gt:uppe af jnteressere&
brugere, der internt laurre klare prcblererrE. Det er arntets drslce at holde sig
så larqt tilbage i kulissen scnr rnrligt,
at lade brugerrE styre arbejdet, altså
en form for selvforrraltning.
Andersen

Efter fudle&lirgen rnr der frit slag for
disl<ussiqr nellern de sl$rfferde få fr€lrtIt@te - ta].t 9 fæuden anrtets eqr€ 3 rF
præentanter.

l&ringsud\ækslirgen foaregik i en fourdragelig tøe, ren afsldrede en fortsat te

tal twilje tros jqerre til at gå rcd på
arrlre ideer og forslag. Arrire var bangre
for, at mFrs l$tale og ddilrEntatiqr
af jægernes rEntlerde wijle til at \rtte
til ardre, lo:nne fØre til et sarnenbrucl
i

lØsnjngen

af

pnoblenerre.

Hvorfor vente?

Billeder
dag til dag

St. Torv 5 - Tlf. 86 12 04

tl

mF gjo!.de klart rede fon, at vi neget

vil deltage i et sarmrbejde, hvor
vi skal filde "interne" lpsnirryer bruger
ne irrellem. lbD det skal ske under gensiclig respekt for de andre irteresser' og
nan nå være irtlstiUet på at girc ildrØnnelser, hvis det kan bedrc en el1er
flere andres gnrptErs m'rligheder uden
at ens egrE int€resser lider under det.
Des.rden gjorde vi klart, at der bliver
gerne

trhårdt<truderrr, scrn j]dce kan

Her nå amF-et txæde

løses fuIt€rnt.

ti1, hvilket de da

også \rar inclforstået ned.

l@et rresulterede i, at tan enedes crn en
plan for, hvordan et sanarbejde eller en
dislanssion rellem brugerne slculle foregå. Anrtet får en stags sekr:etærstatus
og obsenratørrolle i fØrste c[rE|ang.
PLanen

for arbejdet kcnner til at se så-

ledes ud:

1 lffdslcbskontoret (amtet) udsender et
r€ferat af npdet d. 11/4 til at bnrger
gruFper ned såvet erhvervsnæssige scm
rekreertiæ og nilj@nessige int€resser.
2 Ianiskabskørtoret udbeder sig err 6rske-

liste fra hver orqanisatiqr.

ltIIT FRA

3 landskabskcrtor=t i-r}clkalder til nøde i

"brugergrulpenu tred 1 nåneds varsel, og
udsender sannen ned tt6cleirrlkalcblsen de
erkelte erhrærvsiateressers og organisatiorprs "ørske1ister", så deltagerne
kan rære godt forbercdt til rødet.

4 Det første IIøde i "brugeqrufpen" irrikaldes ef ter scnnerferien.
IU]S,P

MF

!

Hvis du kender Rarxfers Fjoril eller har
tariker cm, hvad der kan gøres for at for
bedre

natur og miljøforholchre i og on-

kriag fjordenr vil vi neget gerne

fra dig.

høne

Dr kan sende dire forslag og gerne ned
en kort begrr:rdelse tilbestyrelsen
freerlng,suÅralEet.

Vi skal

have

eller

dire.forslag

senest qen 15.

juli

1991.

Heliefter vil vi sarnle et katalog orcr
DOF'S forslag og sende atem til amt€t.
Dr vil natrrliryis blive holdt orienteret c.n forl@et af arbejdet red Randers
Fjord.

Allan Jarniche

FREDNINGSUDVAIGEI: HORSENS REI{ FJORD

29. d(t&er 1990 havide Dannarks Natxlrfre&ringsfo:enjlgs lokalkcrnite for LIorsens kcnmlre irdbydt organisatiorer,
forenirger og erikel{>ersøer roed erh\rersfiEssige og rekreative intsæsser

i og crrkrfuryt

Horsens

Fjord. I n@et

deftog også en repræsentant for Hor
sens kormme.

D{'s 6rske og rnåI

ned npdet var at få
initiativer til forbedrirgerc af natrr- og nitjøforholdene i,
crkriig og i qlardet til Horsens Fjord.
&rrret rrår opla* af interesse for D6F,
scm deltog rred rcpnæsentanter fra båcle
Vsjle og Århus arnters ld<alafdelilqer.
iværi<sat nogle

DF kurue hilse jaitiativet velkcnnent,
nen vi harde og har stadig wært ved at
se, at f,titr's ølske cm en kdlfetrence i
februar 1991 - dog efter bl.a. EF.pres fllttet

til novenber

1991

- var

og

er realistisk.
Fjord er at få

l,Enjngen IIEd Horsens Ren
båtle kcnrarnale (Odder,
Iiorsens, Gedved og Juelsndnde konnrner),
antskcnm:nale (Vejle og Århus amter)

f\

W-

sant ldcalvalgte folketJlgsned.leillEr og
-kandidater i ta1e. Disse skal sannæn

ned

t

r \rf lil

----' æ
r\/i 'u_)

bl.a. Skov- og l.laturstyrelsen jrd-

.$ites tll at deltage i konfersrcen.

I

DOF

nEner

vi, at ksrferencen

skal_ være

velforberedt og at vi sl<al_ Ilpde nred en
saglig cldauentation, der kan støtte riore krav. Alligevel er der et stærkt ønske om, at få kqrfersrcen gennemført tif
novenber!

5

FMSI{IANDSGRI]PPEIi

IiC'VEDARtsEJDSGKIPPR,

er lacrt tilrette pa den måde, at aer er neasat 5 hovedgrupper, scrn hver arbejder ned foqrst<eIli9e eilner jrdenfor deres tema. Her kan arbejdet igen foregå i undergnrpper, &r
koordinerer deres ar&ejde i hovedgnrfpen.
-eår
Arbejalet ncd konferenæn

Senere skal ae S irovegrupper npael,

at koordinere deres arbejde. Det forventes klaret på 6t r@e i augmst, hvor kqrfererrcen forberredes og der opstilles
kla:e nålstsrjiqer og sl<itser til problereres løsning.
GRT'PPMNES ARBEIDSOIEÅDM,

De 5 gn4per

er;
- Ferskrzandsgn44:en,
- Saltvandsgnrppen,
- Sejlergrutrpen,
- Ah!gru14:en,
- FugleqnrFpen

har 12 cbltagere fra ca" 10 forskellige forenjnger, qt:ar pr. 25/2
holdt 5 nØder.
Gnrypen

Grutræen
scrn den

har opstillet f/lgede enner,

ønsker at arbejde ued;
- kctrminale rensringsanlæg/orærptrnq:ning,
- overl@bsSglær'ker,
- srskildte ud.le&rhger ved landbrug,
industri og private,
- nåIstætnirgex: vandl@ q Wr,
- vandløbsregulativer, hen:mder a&Linistration og vedligeholdelse af vandlØbr
rcn også udforrnning af regulati\rer,
- danbn:g,
- cfdcer.
SALT\iA}IDSGRUPPR{

cruppen har deltagelse

nfuqer m.v.

t

Horse!-rs og crrEgns

lr,

af

f@lgende

fore-

jagtforenirg,

Iandsjagrtforenfugen,
Dansk Anatørf

id<eriforening,

erhvervsfislcer,

fritidsfidcer, og
perssrligt interesserede.
Gruppen har,cpstillet en lang rdd<e enrner til betrand.lilg, således;
- 1. Skanien,
- 2. I4rslhgefiskeri,
- 3. Garn- oq rusefisl<erif
- 4. Forurenilg,
- 5. Iossepladsen,
- 6. Havdarbrug,
- 7. Bly,
- 8. lYawlfiskeri,
- 9. Vardualskiftning,
- 10. Strandrsl$ing,
- 1'l . DagrEs Nor,
- 12. Itudderklapring,
- 13. Rensnhgsanlægrgets effektivitet,
- 14. KlorudsU-p fra svfittrenaf.

Disse 14 e!firer er J-qt ud i undergrr4per,

der skal betrandle iteln. ScNn elcsenpel på
en yderligere opdeliry kan nærrnes f.eks.
- 1. Slcarvenr. der er y'lerlige delt cP i

-

1.1. Reå*tion af bestand,
1.2. Bestandens udvikling,

1.3. Fiskelmgel og udsætni-ng,

1.4. Bndgarn'
1.5. Jordrugning.

- 2. l,!.rslingefiskeri,
- 3. Fiskeri
a) erhvervsfislceri,
b) fritidsfiskeri,
- 4. Rekr"eativ udnyttelse,
a) jagtr
b) ornitologi,
c) ørrige færdsel,
- 5. F\rgler€s lmgte og levecnråder,
a) reservaterne Vorsør Alrø blder'
tilørrestrartd

SLII,MGRIJPPB{

Sejlelr€ har spillet klart ud- De anser
hele Horsens Fjo!:d sdn deres cnrråde, og

vil afrænte de øvrige gruppers arbejcler.

ALRøGNU"PEN

GnrptrEns priJrære opqave

er, at belyse

forholdene ffkriJtg AlrØdannilger.

EYem

til 25/2 har

gruppen \ræret sanilet

4 gange, bl.a. i form af strandvanirjnger. Disse har rEdført 2 anfiEldelser af

tvivlscnre tilfæIde af g@rfuqscpbevarinq og arsdng. Gru$)en p1anlægger

at cptage h:n&rØver.
Gruppen har haft bsøS af en landbspd<tør, der for Hedeselskabet halzr:le foretaget en undersøgelse af forholdere cnr
krirq afrødænnj&len. For at cprå 13
større van'åLrdsiftning vest for A1rødarnirqen (Amstrup Red) , skal en 1/4
af darnilgen åbnes.
også

b) Hjarrø,

c) Alrø,
d) engene langs fjorden,
e) Borre Odde, hcl. fladuarrlet
\rest herfor,
f) DagrEs tibr,
g) Ramsarcrnråde 13,
h) Inderfjorden.
- 5. Itdarbejdelse af korbmteriale.
Desuden planlægges en dcskursiqr for he
le gn:ppen rundt crn Horsens Fjord.
Efter de 2 førstl gruppen@er synes sarrF

adcejde$nrlighederne at tegme godt. JF
gerne besi&er en stor lckal viibn oq
Ønsker sel-v ret restrjkti\re
ger i f.eks. sejladsen ned rctordrevrp
både og lystfartØjer. Der synes således
at rÆe et godt klirm, der tnride give
rufighed for en rdcke gode forslag til
garzn

KqiIFRET{EiI

FIJGLEGzuPPnI

tnr haft startuandceligheder,
rrEn er ru kqnret i garg og har hoLdt
3 r@er i heriholårsi rnrts, april og
nej 1991.
cnrlæen består af;
I-eif Sab:pe Pedersen, StrandjagtforenjJrgen
Jørn l-drbotg, Hors€ns og cnEgns jagt*
cruppen

forenirg
Mogens Brandt (Benny llarner), Iåndsjagtforenirgen af 1923

Jens Gregersen, Natrrreserizatet Vorsø

Niels llarfsp, perscnligt jnteresseret
Hans Pirstrup, mF-VejIe Amt,

Iårs P.

JofEnsson & A1lan Janniclle,

DOF-Århus Anrt.

tnr valgt Hans Pjnstmp til
forrmnd, og hår iøvrigt opstillet føIgende enner til dislcussiøt;
- 1. Sejlads, hen:nder windsurfi,ng,

for fuglelivet.

Son

I

arbejdet odcrj.rtg Horsens

m.m.

Ren

Fjord

er besi<r.evet, er det efter DOF's cpfattelse helt um:Iigrt at nå, dels at gøre
arbejdet i gnrpperne færdig't, dels

endnu

rere tlrruligtt at få koordjleret de 5 gn:p-

pers reslltater på ødet i august. Sdn
vi ser det, kan iler nenligit godt konre
nogle voldscnue kdfrontationer interes-

serne irrellem.
Det er dog gjort klart, at arbejdet skal
fortsætte efter kqrfererrcen. l,bn en konferencened bl.a. politisl< deltagelse

i hvert fald enighed fra de arside, hvis
alet skal nEdføre en forståelse for nogle
politiske initiativer.
kr-æver

rangerende organisationers

Der er altså nEget langt igen!

GruFpen

jetsc.ootere

I{OIJEN{BR' 1991

Allan Jannicte

|::

}WT FRA FREDNIIGSUD\ZAIGHT: FR.fLUFTSLIVEIS UDNYEEI,SE AF DEtr
ÅUW f,euo oc IaTUR0"IRÅDmNE Ånirus Kc[,o{UNE

r

På de sereste 2 ngder i Naturfon:m ÅIhus
heritroldsvis 29/1 q 9/4 1991 haru&rybtelsen af det åbrp land og natrrrcrnråder-

ne \rær€t o14:e at r,'ende.
På det fØrste n@e blev det gi\ret et
c4>hg flf en diskussicrr, og trf det næste
r@e blev det frenlagt, hvordan denne
diskussiqr slcal forlØbe.
eåde bestyretsen og fredrrilgsudvalget

firrier det ræserrtligt, at vore nedlenner
særligt i Århus Kamune, får nnnidted
for, at give deres holdning ti1 emtet
og mllige ønsker on en stlnckelse af
fugleinteressen ti1 kende.
Vi skal derfor cpfordre aIle vor:e tedlenner, og iss dem &r bor i Årtl:s
Kqmure til at læse nedenstående oplæg
grundigt i gennem rred henblik på, at
besvare de efterfølgende 5 spørg$å1.

Vi !nå bede de af vore nedlemrer, scrn
ønsker at gi\re deres neni-ng ti1 k€nde,
qn at sende deres nateriale til enten
bestyrelsen e11er frednilgsud\ralget
senest 15. iuli 1991.

Vi har herefter en n€ned ti1 at

le alle

sanF

incllæggene og bearbejde den.

Århus Kqnn-rre skal have nateri-alet
senest 15. august 1991, og dette vi1
så blive grenstand for en diskrssion
på et nøae i Naturfonnn Århus i

efteråret

'1991.

OPT,IM

TIL

DISKUSSICN

I en storblz scn Århus cplever ile grønne

forvaltninger et stigerde antal herwendelser fra forskellige gnrpper ned dnske

at få m:li$red for at udØve friluftsaktiviteter: Rostævner, hundetriænilg,
orienteri-ngs1@, trlrt and take, crosskørsel, swræfl1runi-ng skyefuS m.m. og stort set hver gang er det naturen,
cler rnå hotcle for, hvad enten det er scm
krlisse el1er npdrændig lngrediens.
cm

Den øgede

er

iJd<e

irlteresse for at

brugfe naturen

uproblernatisk. Friluftsliræt

slwrder vidt. Nogle aktiviteter går fint
sarmEn - and:e iJdce, og belastnfugen af

oqivelserne er forsl<ellige.

Ofte konner benyttelsen af naturen 1et i

køflikt nEd beslqfttelsen af naturen, og
her er det, nan ofte oplerær nere eller
nLind:æ hæftige neningsudrækslilger rel1em bnrgrergrutrperne. Ofte
næd et udtrl& af,

sidder ran

at konflikterne opstår foråi tumlepladsen.er for
1il1e og rigtig natur en mangehare.
tilbage

Sarnrpnholder r(Bn den øede

fri.luftsin-

t€tesse ned udviklingen af arealanver
delsen i Darunark, nå rnn objekti* konståtere, at byudviJ<lirg, irdustrialise-

rjlg og udbygni.ng af infrastn:kturen
sant effektiviseringen af jordbrugser-

hvenzene igerrrern en længere periode har

forringet mrlighederne for friluftsliræt. Braki.:egning og tilplantnirq af mar
ginaljorder, den nye skcnzlcnr og de nye
naturfrednirgslove traddcer dog fonrentlig i den anden retning.

El cplagt forklarjlg 1å det @ede pres,
bl.a. på de bynære naturonråder, rnå også søges i befolknjngrens øede fritid
sallrt alen øede jnteresse for naturen æ 9rØn MIge - og den øgede irlteresse
for udendØrs sports- , rotions- og alnindelige f riluf tsaktiviteter.

til friluftsorganisaticnerne,
salget af frl-hftsgrej og sportsudstyr

Tilgangen

sarnt interessen for grøn turisms er ardre ekselqfer trf, at det åbne tand nå
stå til dispositiør, når fanrilien Dannark vil realisere sig selv i fritiden,

og

at der

anes en unriddelbar nedgang
berrlttelsen de kcnnende år.

i

vil wre tilbØjelige til at rEne,
at når naturen er vært for friluftslivet, ja så skal det slie på naturens betingelser og rcd respekt for andres ørsker og rettigheder - fien hvordan afgør
nen, hvad der er rirreligrt. 09 rigtigt ?
& det f.eks. sænlige velorganiserede
llange

brr:gergn:pper, der skal have pa.tent på

at bestenne, hvem der skal have adgang
til- rnturen ?
Exnet er især interessant at disl<utere
i en forsarrling, hvon de fleste parter
er rep!æsenteret.

1. Bnrgeren: AlIe de r:organiserede sanrt
de organiserede i sportskluber o9 friIuftsorganisatidrer. Kravene varierer

rEget. tle fleste ørsker adgang til natu:
ren i form af stier o.lign., ren så

hØrer enigheden q). Nogle vil haræ asfalt€rede stier, andrc blot adgangsret i

tenialet.

I konn:neplanen har nnn forsØgt at tilalle 3 interesser, bl.a. har nnn
for@:L at udlægge sannertEngerde arealer,

godese

twor naturberrgtelse og natlrbeslqrttelse
iileelt hrrde 9å hård i hård. l,bn probleIrerne cpstår for alrzor, når jntentiorErne skal gennentrØres. Det afspejles ned
at tyclelighed i: Stiproblerer ved

stillhg-solbjerg Sø, adgarg til Tåstrup
Sø, udnyttelser af Vestereng m.m.
I lhgistratens 1. afdeling lrEr€r vir at
en spdtiJlg af den rekreative færdsel
i konnrrren, vit

\iæ!re

ti1 gavn for de re-

kreatirie bnrgere, hvis der sarnbidig sker
en kanalisering af færtlslen i cb erikelte
cnråder. Det vil \rære til gawt for natlren, der undgår nedslidning og til ga\rn

for ejerre, der cpnår'et nogenlurde ensart€t la\rt slid på deres crmåder.
u@arqsp:nkt er vi irnrd tvarg' f.eks.
i form af frednjlger og bestemelser. Vi
sØger frivillige aftaler red lodsejæ og
brugergrulper, selvun vi nå accepter"e
Iøsni-nger, der jlke er oPtjrale ud fra et
Scrn

rel<rcativt synsgrnl<t.

l$ogle ørsker rekreative anlæg,

telq)ladser, trjmstier og turgere an1æ9.
Sqn før nævnt, kan der rære interesse

kcnflikter rellem bruger-fnæper. Hvem
ska]- have lov at færdes hvor ? sl<af der
laræs r,esenater ti1 specielle bnrgel€ ?
Hvad ned brristerne ?
2 llaturberrareren ønsker, at naturen IIEst
mrligt overlades tiJ. sig selv. ForsqErelser bør så vidt rnrligt undgås. Den
grønne politik Wr Så uil på at sikr€ 09

gencprette natur\,rardier.

3 Ejeren har på et pinkt fælles interesser ned natxrrbe\råreren, nemlig fued og

ro. Natttrtrerrslm bruges ofte scrn aryrnr€nt
for at hirrdre adgang ti1 landslcabet. Orr
vendt kan der selvfØlgelig wre rrasser
af mdsatrettede holchirger ti1 fonraltnfuqen af landskabet.
4 Det offentlige.

Scrn

skal- forsøge at

dele sol 09 vind lige. ror det først€
sij<re rekreative m:ligheder for stortryrbefollorirryen. For det anrJet sikrre og pleje natunærdierre i kcnm:nen. For det

tredje vaætage jordbesiclderres lardbnqsilteresser.

Magistratens 'l . af&IirE| nEner, at det

er på tide at få en k\nlific€let
sicn qn

disr<us-

frentiilige rekreative u&ryttelse af tlo:re skove, naturonråder og &t
"åbne lanil. Benyttelsen af det åbre lard
bliver jJdce rnirdre i fremtiden, bl.a.
på gr. af udvj.kli-ngen af en egientlig grdn
b:risre, og en vis grad af farles fodslag
.er n@vendig for at kr:nne gennemføre den
relo:eative del af aten gtrfitne politJk, der
er lagt q> til i kcnn:neplanen.
alen

KOINI]NENS SPøRGSMI|L

ture, cykelruter og nye naturstier.

1. Kortfattet redegprelse for organisatio-

5. Der ønskes en stillilgrtagen til \@tnirqen af lcicale brugere i forhold tj_I
tr:risters brug. Er byens natux og lanclskaber for \zens egne borgere, eller nå

nernes orzerordnede qznspr:nkter på ennet.

2. Filder jeres organisaticn adgarqsnrligi det åbre Iard, skcnrere og natur turisterne også konre der ?
cnrråderne er tilfredsstillerde ?
6. Andre forslag og initiativer fra orga- Ilvis il<ke, ønsl<es en liste o'ver onråder
(evt. Id€litets- eller onrådet14:er), hvor nisatitrErne.
jeres organisation prioriterer øet offentlig adqang højt.
Hvilke vilkår bør der i givet fald stiJ-les

hederne

(ticlsp.:rikter, færdselsform, adgangsbetingelser m.m.) ?

3. Er der øråder (e\t. lokalitets- eller
orrådetper), lwor jeræs organisation IIener øet offentlig adgang er skacleliq ?
I givet falcl hvilke ?
4. Der ølskes forslag til

egrrEde wardre-

Bestyr€l-sen og fredrringsudvalget håber på
flere tilkelrdegivelser på ovenståenae fi-a
rredlemrerne, specielt i Århus Kcrmf,me.
HUSK vi skal harre dirre benærknilger

senest 15. juti

1991

All-an JannictE

TARMALKEPRO]ffCT'' 91''
EGA DAI,EN.

Der turr været nange forberedelser, dels
ned kontåkt til Elselskabet ÅRI(E oo I/S

l.{idtkraft, scrn egentlig står scrn =fo.r=ot
for tårnfalkekasserne i Egå Brge. tige-

ledes ned den klasse 1å Lisbjerg Skole,
har adopteret kasserne og scrn fører
det daglige tilsyn. Sarnen ned klasseIser OIaf Christensen har vi i klassens
tirE talt nreget crn problenerne fied at
scm

fide egnede steder
redekasserne.

til

optrangning af

Endelig den 23. rarts kr.rnne jeg, ned
hjælp fra Arke opsætte den første tårnfalkekasse - JL nI. 2 - i Jelenge. Den

25 narts kunnene jeg, ned hælp fra Midtkraft opsætte tre redel<asser i @å trqe
vd Terp. Tilstede var repræsentanter
for @ge sponsorer.
Den 2. april o\,lertog "Tårnfalkegruppen"
fra Lisbjerg Skole tj-lslmet ned kasser-

ne. HeIe klassen var ned ude og se hvor
kasserne \rar optlelgt. lten stor var deres
skuffelse, da de to af kasserne var væk.
Det var nEget s'!ært for mig at forklare
klassen, at det var en ting, nnn nåtte
regne ned kunne ske. Det gjorde et
dybt indtryk på børnene, de troede simpelthen ikke,.at noget sådant kirure ske.

Vi besluttede os hurtigt for at koncentrere vores oBS crkring kasse GME nr. 1,
og jeg besøger ofte grqpen, hvor interessen stadig er i top, og jeg er overbevist cm denne interesse varer ved. Inens har jeg rræret i kontakt ned lods-

ejerne. Der er fornndentlig sket en rnisforståelse, og derure er nu blevet rettet.

to andre kasser er fundet ituslået,
er nu repareret og kcnner op andire
steder til efterå-ret.

De

rren

Jeg bruger fortrj-nsvis gitterrmster til
nLit fornåI, nen da disse er stÆkstrørsførende, fiåtte jeg gennem et kursus i
stærkstramsteori, ned tilladelse til at
gå op i disse rmster. Det fiEdførte naturligvis erhvervelse af udstyr til klatr.rng.

I skrivende stund kan jeg nedilele følgende:

nr. GL 2z 4 unger. Kasse nr. JE l:
4 unger og kasse il. G\'I 1: endnu ikke be-

Kasse

tid af rnine 12 redekasser til
er de I0 besat.

Leif

Rosendal

Lystrupvej 5 a
8240 Risskov

sangfugle

MEDARBUDME SØGES !

Kdr og hjælp dirl lokal.afdeling

i

Århus

Anrr-

T ki<alafdeli-rqen bar vi efterhården så
aktiviteter igang, at bestyrelsen

rnange

iJdce

lagere kan klare

otrrya\rerne aleræ.

llogle opEarrer er helt rSdriendige for at
kunne holdb styr på cb nange forskellige

aktiviteter,

sager og q[Xtaver, scrn EF-

Århus Anrt beskæftiger

sig rcd.

Bestt/rels€n vjf derfor gerne fortælle
lidt qn den hjæ1p, scm der helt klart er

bnrg for.

f

*

FOREDRACSTIOIDERE

IokalafdeUagen har bn:g for perscer,
der viI holde foredrag on f.eks. deres
egre fugleurdersøgelser, sperxterde rej-

seorplevelser ned fugle, feltbestemelseslcurser on vanskelige fuglegrupper
son rovfugle, någer o.a.
A1 fornyelse irtdenfor n@eaktiviteten
er særdeles velkcnnen!

/

- at
ryogle af vore nedlesrer vil \Ee jrteæss€rede i, at bruge rnget af der,es
fritid på forenirqsarbejde i DOF. Kan
år f.eks. afse en afben crn ugen i tiden
septefber-april eller har du nåske mlliqhed for at køure på SøIyst i dagVi håber

-

når

har

1æ6t

dette

,,ur')a'/':,
"

tirErre ? Ilar du en hjemeccnpter kan
du nåske hjælpe os r:den at kcmte "ret"
rrEnge gange 1å Søfyst z
uanset h\ror nEget tid dlr har ti1 råcligr
hed oS uanset hrrcrCan den er placeret
h@rer vi neget gerrp fra dig, hvis dr
vil giræ en hånd æd \red formingsarbej-

&t.

l{edenfor ser du Ce o[Xtaver, son bestyrels€n først og f.!:ewrcst håber på hjæfp

tit.
*

FIJGLE'IHJÆRE

Se

TIT, ''PRO]EKT IøITRÆSHEGNil

øtalen andetst€ds i blaCbt.

handUng.

II\ært år indsanler

* EKSKURSICNSI,;MHIa

Vi nungler dyytiqe og erfarre DOf-folk
til at le& ekskursiqer, der skal udgå
fra bl.a. Rånders, Grenå, silkeborg,
S0canrbrborg og Århus.
Der er brug f,or nye "ansigter" red
ke ideer og nye ekslcursicnsrEl.

fris-

BestlEelsen fonenter at d.r scrn leder
'har godt feltkerdskab til firgle,
- vil tage ans\raret ior ekdcursispmes

-

tilrettelæggelse og afviJ<Iirg,
fonddle dlin viden arn fugler€ til tu-

rens deltagere.

* SEKREUIR TIL PåPPORTGFIJPPEN
af fr:gleobsenratiører trå EEts
og i-rdskrivnilg af rapporter på telcstbeTrrcttastning

RapporbgruFpen

cp

nDd

25.000 fugleobserv"ati.drcr, der er gn:rd-

laget for rapporterne "Fugle i Århus
Amt". Efter at lckalafdellrq tlar ffut
sit eget EDB-anlæg, sl<al de iJrlsanleale

obsewatiorer frerover irritastes, hvilket b1.a. gii\rer larqt s@rre ruligh&

for statistisk behardling af mterialet.
ganle &servatiorer - fra '1990 oS til-

De

bage til 19?2 - skal også fudtastes nEd
liilen, så der også bliver nrlighed for
at betrandle larqtidsforardringer i cle
Østjyske fi:gI€bestarde.
Arbejdet vil også rEdføre, at den årlige
ratræort "Flrg1e i Årtrus Arrt" sl<al i-rdskir-

ves trå tekstbetrandlirgsanlægget.
Har dlr en hjennec€[rg*er, der er cqrIEx-

tiJcelt

til vort nye anlæq, kan arbej&t

ske hjem{e hos

dig selv.

*

BTFILfSTH(SBESTYRER

Vi trar et bibliotek trg Sølyst. Det består af nogle bøger og en rmsse tids-

skrifter og raFporter.
Besqrrelsen har fornylig fors@t at 11/dde lidt orp i biblioteket. Der nnngler
dog el regristrering af hvad vi egerrtlig
har, og der er belrsv for at vi får sat
de n).tiIkqne Wer, tialsshifter og
ralæorter på plads.
Der er brug for en person, sdn vil q>
trygge vort bibliotek fra btrden og lave
et kartotekssystem, så det det blirær
iluligt at fjlde de nelevante cplysringer nent og hurtigt.
Der er også plarer cm, at 1aræ en tidsskriftlæserkreds hvor manse af de tidsskrifter, son vi nodtager, X"n ga på

tur relleur interessere& nedlelnrer. Oet
også noget et biblioteksbesty::er
kunne tage sig af.
* DIAFBESTYRR,
I lololafcblingen har vi et ønske cm,
at få cpnettet et.arkiv ned lysblJleder
af fugle og fugleldcaliteter.
Fornålet ned at opbgge et bj.lled-arkiv
er at
- kuffE sti1le billeder til rådighed
for foredragslroldere,
- kunr€ vise billeder \Ed de alm. rc&
var

*

SH<REIf,R

TIL

I,OKALIIETSRreTSTMET

LcJcalafcblingen tigEer incle fied et stDrt
rateriale cin nere æd 300 forskelliqe
fuglelokaliteter i Århus Anrt.
Hele rriaterialet ligger i en naskinskreven kladCe ned hårrdslcrerzne tilfØj61ser,
ren sl<al ajotrføres erdrru erqang.

I

1987-88 påbegLrxite Afflelise Skov irrdskrivningen rcn nåtte cpgive sirr deltagelse på grr. af nyt arbejde i Norge.
Annelise fik dog lavet opstillingen og

lay-ortet for indskrivni-ngen oq opsæt-

njrgen af 1d<a1itets1c1a&ne.
Arbejdet består i første crrgarq af en

af ca. 300
ld€litetetsblade på tekstbetrandlirq.
Serere vll andre cpla\rer i forbindelse
en udgirælse af rlrqordnersystenet
"F\rgletokaliteter: i Århus Amb" kcfie til.
kbejdet kan evt. foregå hjerne hos dig
selv, hvis drr er i besiddelse af en
hjenneccnp:ter, der er cdrpertibel rcd
DFrs anJ.æg.
nreget antrattende ildskrir,znilg

:

lemsØder,

billeder til rådigtEd, når tnF.
tager ud for at holde fonedraq eller
kurser for skoler, forænjnger o.ligrn.
- have et biuedarkiv til brug tor #
RAVNEitrS redaktidr.
-

harre

dt lyst tiJ at stå for opq1gnfuigen
at dette arkiv fonenter bestyrelsen
b1.a., at du er villig til af
- efterlyse billeder (dias) til'DF,s
arkiv på SØlyst,
- rsrtere biuederrE i ramer,
- cebygge et arkivsysten, der gør.let
1et at fhde de rele'uante dias,
- sqrre uillån af billederne.
Han

* SE(REDER TIL SøR,A\Nnil
Vi søger en interesseret persqr, scm vil
irxlskriræ alle artikler o. 1ign, der irdserries til vort lckalblad SøR,AVIIEN. Irdskrivnirgen skal foregå på rcrt tekstbehartfltuqsanfæg trf Sølyst. Der udgives 4
årlige nr:nn:e af SøRA\^IEN.

Dette er en lang Ønskeliste on hjæ1p! vi
håber du har holdt ud til enden!
l,!åske qmes du at det neste llder dddke-

deligt, ren vi håber dog at i hvert fald
rpgle firder det tilstrd<keligt Esxderde
til, at de vil hlelpe. Det er i lwert
fald helt sjkkert at ld<albestyr"elsern
i-kke ragrter disse c6rrgaver. Der er nemlig
allerede alt for nErqe sager og aktivite*
ter ti1, at vi kan cnrelkonre *Ere. Derfor
håber vi på "nenge" xedLerner vil kdrrg
os til hjæIp.
- Kontakt sna:est ru1iqt bestyrelsen og
fortæ1 evt. lidt cm dig selv o9 din firgleinteresse, og hvor det er, du kan dfbyde
din hjæIp. Itrerefter tager vi kqrtakt tiJdig for at aftale et nøde, Lrvor vi kan
aftale det niEnrere forløb af arbejdet.
AUan Jannidle
Besqarelsen

rfiFtictE -.
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PROIHCT IøVIRTESHEGN

I efteråret 1989 plantede Århus kcnrrure
og Århus Iåndboforenfug i sannrbejde ned
Hedeselskabet 45 km 3 iæfcfcet f6vbfosfregn
i den nordlige del af Århus kclrm.rne.

part<- og kjrkegårdsforrraltnjng srrarede
positivt. Vi har således fået mrlighed
for at q)talle firglene i de ca. 10-lsn

kcnrnrnle lØvtræstregn, der
er plantet.

Det er-almindelig kendt, at Iøvtæshegn
i det åbre laryJ er af stor betydnjng ior

De

plante- o9 dlreliriet. I l*alafdeu-rsen
slmes vi-, at det kan \,ære nEget
"purå*de at følge fuglelivets uclvjklino-i
di*
se nlplantede hegn. Vi ved nernti! :kXe
!ær1i9t nEget cm, h\Dr hurtigt ir!åvandrtuqen af fuglene foregår og hvilke ar-

ca.

irdtil

nu

10 km kcnrn:nale ldvbastr.egn er

placeret f@lgende steder:
L]SB]MG - ø,S[ED
Mdet ned den største
scm

tilplantning,
er foltetaget i efteråret 1989.

3 rækket 1/vb:æstregn nEd 1125 m nellern
ræld(erne og en planteafstand på 1100 m.
Plantevalget frarqår af tåbel 1.

ter der kqnw fØrst. Derfø lrcn\rsdte
os til Arhus landboforening og Århus
kcnm.mes pa*- og kirkegårdsforvaltnjrg,
og fortalte dem cnr den ide vi harde ned
at fø19e fuglelivets udvikling i de n1e

vi

IUORISIXA]

-

KåITGø,IE

libststtrste tilplantnhg (qellem

plantede løvtræshegn. Århus fandboforenbg afrrist€ votr. ønske, nen kcnmlrEns

strupvej 09 lGnkbø11e\rej),

scrn

SkØil-

er fore

taget i efteråret 1990. Plantnirgen er
dels 3 rdcket Iøltræstresn (se tabel 1),

2 r-ækket tjØnrelregn, clels vejplantrri-ng
neil seljerØn.
Det 3 r*kede løvtræsbegn er plantet

ned err rdd<eafstand

fi

1,25 m

qt

planteafstard ligeledes trå 1,25

en

m.

}I3LTtrIJP

Et rnrd-s1dgående 3 rræklcet 16rt:rædreSn.

Øwige forholcl

bdlle.

sorn

ved Hjortsfpj-tcank-

IøGIEI
Et øst-\restgå€rde 3 rækket førvtræstregn.

Øwige forhold

scrn ræd

Hjorbfrøj-Ka*-

bØI1e.

IOKALIIET

IfIJål.lIE\ll \IÆ

LI$]ERG.4,SIED

eg- @Er
ask-_ _ rtæfalm eg-hassel- askhassel- R@E-sS1ercse-ff:åa.- slåen- Rørrrrvi1dæble-alm

tjø[IFalln

IUORTEI@J-KAI{KB@IJ,E,
IIIOLI,EEIJP

&

Tabel 1. PIaMTTAIG I 3

ørerste rd(ke

:

eg- slåerF

R@EIr tjØrn-aln

a1m

tjørn-alm eg-slårlna1m

R@E-

eg-hassel- ask-_ , tæ9-

RJE<KET IøIIRÆsIrcN
vestrdctcelvirøræt<ke. Rød

I

ÅFTTUS

KoTI{[]NE-

I ir,,r,"to"r.

eg- sIåen_ RØDE[,
f|æS

rØn

tjØrn-alm eg-slåen- RøW,
eg_hassel_ ast<_ ],æg

a1m

FI'GL$,WEIS I]UIIKLITiG

Der skal foretages rnirdst 4 årlige cptæl1irger i form af linietakserirryer eI-

Ier pnktoptællirqer. Elljngerrre skal
fonegå oler en l,aqere årrdcke, nens heg-

nene vd<ser q).

De 4 tælfjrEer fordels g€ årsticbrne, så
udnyttelsen følges året nrrdt. IbUirgerne l.ægges i periodeale:

- narts/4ri},
- 15. naj-15. juni,
- cictoberr
- januar.

Der skal også registreres rqle forholcl
qrkriry l€gnene, &r har betldnirg for
fugleltvet (plante- og dt/re1i\ret i det

hele taget). Det er bl.a.:
- trirernes tøjde oS bredde (fulde),
tiøren,
- vec[iqetplcbse af tregnere (sprØjtnirs
eller naskjnel fjernelse af "slqggeplanter" de fØrste år).
Dette skal su6pleres nred oplysringer fra

pad<- og ki-rkegårdsfonraltni-ngen

forpagterre

crn

f.eks:

eller

- afgr@e\ralg på tilstænde rErker,
- @sknings- oS sgøjtefri zører orkring
lregrEne,
- jagtlig udngtelse af tilstøderde rEr
ker eller i hegrære,
- udsætnirger af vildt, m.m.

Det er

vigtigt, at der er nogtle æd et

neget goalt kendskab til frlglere i det åbræ larrl, son cleltager i optællirrgere.
Det er helt nød\rendigt, at vi får en sikker og pr:æcis unders6gelse, der kan dckunEntere fonochilge]cre cm, at cle 3 rdcke
de lfirtræstrcSn hår rEget stor beQdrring

for fuglelir,aet.

vi vil

doq også geIre bruge prcjektet til
at uddanne n1e fuglecptaller.e, så dn sl€l
alligeæl jJ<ke holde dig til@e, hvis du
endnu iJ<ke kender a1le fuglene. Du komer
samrEn ned en erfanerr

nqnlig til. at gå
ornitolog.

lyst til at være æd i dlette projekt, skal år skrive til bestyrelsen

Har du

irlden den

D.r må
om

løqe du har set på firgle.

først i

vil vi furdqde
til- et [øde, hvor vi

septelTber

gerre

og h\ror-

de

in-

grurtffgt
hele projelctet og tager ud og
qnråderne,
.kigger på
hrrcr der skal tælteresserede

les

DIN II.]78,P
HvLs dette

Allan
projekt skal krure

hegrene.

Jannictre

Bestyrelsen
Eerurernfø-

res, har vi bruq for j-nteresserede IErsoner, der vi1 cleltaqe i cptæIlingen af

fuglen i

op.

SøRAVI{ENS

HTI,EqJIZ 1991

nrgbqrizens 1. nrde gav

- 2. RUI\DE

14 besrrarelser

2. prad.e:

"Se trå firglen

alle \E19te at gEtte på gizbi.Lle&
18. Alle 14 besralrelser bestelnte fuglen

J.

besvarelsen af qlrizbillede B. llåske skulle de to bllleder ha\re \æt blttet crn,
da vi har aliskuter€t serhedsgladen af

CIIRISITåN .'ORBTdSEN

og

kotrel<t

til

-

Lurgågl.
tuglen på quidciffede 1å rrar en Krdrer
finke, sm erkelte rEnnte i tllgift tll

dem, ogt

en Ftide

flere rsrte at Krekerffuken var

den wnskelige.

ør @ 5Jd<e noget - o9 rnåske trar
abt retop .rnlet nectvirkende tll, at vi
har fået en fin start på quizen.
Ibr brirges nu & første 4 vlrrdere:
Det

1. paanrie:

"Sådan slmger Darumrks E\rgle'r

8000 Æuus c

4, 2.

BåNEÅFffiAM 16, 3.
8000 ÅFtrus c

3. prade: "F@e i Årtus ånrt

1990',

IORNEEAI(KEII 75

8240 RrssKov

rt. pranuie:

'\rt, fra

INtD t{ERCHtgtsIm.

firglanes

\ær1d€n,'

HELSN{reEVF^I 52
32OO HE,SIIGE

Eebr fdrste nrnde tlar føIgende 14 per
sqer 2 polntr 09 er rrEd i kcnkurrersr
an hor@evinsten, der er et ga\ækGe til

c 1.OOO t<r.;
Feter Ierndnæ, Iars Pedersen, itens Eæejer, J. Foln€r Jensen, Kirsten lbqaard,
lbd< Destplm, JØrb Federsen, Erik Ra.øussen, Willy Klitunr, genrlk Jq)E€n, P.B.
getersen, Icu.rd fftrlchelster, Christian
Jordansen og Patriclc ltDcna1cl.
EoFLSalg

HEiIPJK JEPSEiI

GENSmAm

TAT,UER, JE}ISEN

T\1.

ReglelrE fø at der@e t Sørarrens
F\rglequiz 1991 ftuder du i SørarrrEn 1/91

side

14.

! - at der kun nå Sttes på 6t af
bllleder!

HUSK

2

2.

FTJNDE

-

S@A\NENS

FIE.4UIZ

de

1991

cat. på billede 2a (t point) eller blllert
2e (2 pohtsl og del@ i kcrJGEæncen
on fØlgende 4 pranier:

1. pranie: Bogen nE\rgle i lbrdatlanten".
2. pranrle: Bogen "Se trå fuSle".
3. panrie: Rafporten 'Elrgle i Årtrus Amt
1990", og

4. panj-e:

Bogen \l5at fi:a fugleres vet&rn.
hatde!.IE har en \Erdi af tEnholdsvis
kr. 195r- | 68r i 65,- i q 20r- .
Serd

dlt

svar IElf post t11:

S@A\NENS

F(EL4mZ

EE-Århus åmt

Quir-Uiflede A

?-.A.
(foto:
Iars

Borup)

-I

pornr.

cjellenryvej

111

8220 Brabo:and

senest 15.

juli

1991

1991

Vilderne af 2. rurrle offentligEøres i
SØrannen 3/1991, der udkcnner midt i
septefiber.

2.8. Quiz-billede B - 2 Point.

(foto: Lars

Borup)

HELD & LYIGE !

PRESSEKLIP

Foreningen har tidligere abbonneret trS
en professionel udkli-psservice, crnfattende alle landets aviser. Denne ordning
blev opsagt for et par år siden, idet
den blev nEget dyr.

Vi har nu et stort behov for at vide
hvad der bliver skrevet cin mF i landets
aviser, ugeblade m.m. Dette for at kurure
nåle effekten af de udsendte pressaneddelelser og andre PR-tiltag. Der kan også tit stå noget til inspiration for vores fredningskonsulent og

tør.
Dag

FllGLEs redak-

Giv rnig venligst besked
På forhånd

tak for

vil vi derfor

bede Jer crn hjæIp. Fin-

des der nogle, gerne udenfor best)rrelsen, evt. nogle der ikke nu er forenings-

aktive, i Jeres Iokalafdelinq der vil
påtage sig at samle udkfip oÅ DF, fugle og fuglebeslqttelse fra deres lokalaviser og gerne de
og sende dern ind

landsdæ:kkende også,

til- os en gang irrellen?

i kan finde

hjælpen

Venlig hiLsen
I\4orten Nielsen

A&ninistrations :l:,::-

6. rmi

1991

Interesserede kan henvende sig

til I-okalafdelingens bestyrelse.
Redaktionen

udklipsservicen stadig er (for) d)rr,

crn

nogen

T{IIJ@4ARKED

DOF

Århus deltog den

2.-3. narts

1991

i

"lailjønarked i Rådhushallen" sannen ned
23 andre organj-sationer. Der var jJcke

noget egentligt tenta for arrangenentet
- andet end at det drejede sig on miljø

generelt.
get".

DOF

deltog for at "r'ise fla-

trods af lidt dår1i9 pR- 09 pressedd<ning kcrn over 3000 nennesker alligevel for at se 1å.
Og på

til anledningen frenstillet
en lille plancheudstilling ned bl.a. en
fuglequiz og således sat 10 stk. "rqat
fra fuglenes verden" af Tcnmlz Dybbro på
hØjkant. Det gjalt crn at gætte/genkende
ninfst 3 af ialt 9 forskellige fugle på
en planche. Der kunne rrælges nellan: I)
Tårnfalk, 2)Grønirisk, 3 )Rødben, 4)Bynkefugl, 5)Gul vipstjert, 5)Fiskehejre,
DOF

havde

7)Vibe, 8)Stor Skallesluger og 9)Ilvj-d

\7i nqt ia*

minsanten crn ikke 142 fugleinteresserede deltog i vores lilIe spøg. Heraf
havde 117 svaret rigtigt ved at aflevere
rfndst 3 korrekte fuglenavne, nens 25
Og

havde fejlbestemt. mindst
leverede fuglerrarme.

I af de 3 af-

iordeler sig scrn føIger..
Tårnfalk: 18. Grcrriri-sk: 7, Rødben: 96,
Blmkefugl: 2, Guf Vipstjert: 73, Fiskehejre: 981 Vibe: Il8, Stor Skallesluger:
4 og Hvid Vipstjert (Vipstjert): 44.
De indkcrrne swar

Fordelingen siger ikke nødvendj_gvis så

nEget cm folks generelle kendskab til
fugLene, idet f.eks. både Gul Vipstjert,
Rødben og Fiskehejre a}le var vist og
crTrtalt pa nogle af de udsti.llede plancher. Til genpld siger det, at rTEn har

set eller læst (noget af) det udstille-

de materiale, og altså udvist interesse
for sagen. Tak for det!
Foruden de nærmte arter indkcrn også en
række "uautoriserede" svar, scm rrEln er

velkcnnen

til at vurdere forvekslingsfor (tallet i [Erantes an-

nmLighederne

Rød]<æIk (l),
(l), UgIe (I), Hættsniige (l),
alånejse (t), Kærnebider (I), Dcrpap (1),
Gråspurv (1), toplærke (1), ttane (l),
Lappedykker (I), I-hrsvit (2), Gulspurv
(4), ltusvåge (4) og Ttoldand (11).

giver antallet af svar):
Spurvelpg

Blandt de 117 korrekie svar har bestyrelsen trukket lod crn de l0 @er, scrn
var udloddet, og føIgende 10 vindere har
allerede n|3dtaget deres gevinst: Line

Malthe Laugesen, llundelstrupt Jannie Mathi-asen, Brabrand; Heidi llestenmnn, Abyhøj; l,tartin Hansen, Horsens; H. Rasntrlssen, Århus N.; Aase Betak, Århus C.;

Ivan Munk, Iløjbjerg; Torsten Kolirxl, ÅrC.; Janus Pallesen, Risskov og Anny

hus

Markussen, Århus. C.

Tilly)dce!
Lokalafdelingen håber selvføIgelig ned
deltagelsen i det store arrangefient, at
skabe yderligere interesæ for fuglesagen. æn viser bl.a. ved at fielde sig
ind i mF, og såIedes økoncrnisk støtte
det arbejde sqn mF udfører for at bes\rtte fuglelivet - såvel herhjenne scrn

i udlandet.

Sartj-clig skal lejligheden benl.ttes til
at opfordre såvel nye scrn gamle nedlenr
rpr til at tage aktj-vt del i lokalafdelingens arrangefienter og arbejcle. Der er
m;rsser af nøder dg1 twe, du kan deltage

i- sart arbejdsgrupper og udvalg, scrn gIæ
der sig til at se nye og friske ansigrter
rcd "gå pa nod" og "blod på tanden".
Vel rødt.
Hennirg Ettrup

OPLE\IEI,SER. MED FJER. PA

RøRHØNM.I PA GET,&{DME'I.

Poul Boldsen fra Tilst har sendt disse
billeder ind til DOF-Århus. Vedlaqt var
også en lilIe beskrivelse af den åiove
oplevelse han havde haft herned.

Det lyder bl.a. "fr aften hvor det \rar
kcrn jeg til at kigge ud af vinduet på 1. sal, hvor vi har en svalegang. Der sad "noget', pa vores Tv-antenne. Det viste sj,g at \,ære en enlig RørhØne- Det undrede nrig, at dens ',klodsede" vadefødder kr.:nne holde fast crn di:n

rørkt,

spinkle antenne.

Det safine vil

SøRA\/NH{ gerne. Derfor opfordres du til at indsende snå (eller

store) beretninger ned oplevelser eller
situationer af fugle, scrn du selv har

9joft, og sun du gerne vil delagrtiggøre
anore a.

Vi håber at

hØre beretntnqer om nErnqe
sjove episoder, så fat fjårpennen. -

Henning Ettrup

Vi lagde brød ud på gelaemderet, og det
så sjovt ud, når den spankulerede hen
ad gelærderet. I ca. 14 daqe blev den
boende, og jeg kiggede ud, for at se
crn den var på plads ',på pinden" on aftenen. "

Poul Boldsen

vil nu gerne høre,

crn and-

re har gjort lignende iagttagelser.

FRA EEI,TEN

Vi har nu taget hu1 på someren L991,
forhåbentligt bliver den både lang

varn.
l,Ien inden du haster

ti1 stranden,

og

og

og
så

lytter ti1 terner og bølgeskvulp,
prøv lige at se hvilke hæligfreder (fug-

1enæssigt), det ti.dlige forår bød på.
Artiklen her ddcker perioden februar,
marts og april, hvor det, son også for

tidligere år, er "de første", "de fleste'j
og "de nest ualnrindelige" arter jeg prirffit vi1 beskæftige nig med.
D: kan, ved ninutiøst at pløje dig gennem artiklen, få svar på nogle af natugåder, så som: hvornår kon
landsvalen ? træffes Kongeedderfugl i
rensr nu 1øste

Arhus amt ? er Storspove alnindelig på
Sansø ? og hvor kan du se Atllngand ?,
sant en ra{<ke andre spa'rdende ting.

Kort sagt; Fra Felten er først red det
sidste !
l$r redaktør
bidragsydere, ingen artikkel !
rette en speciel
tak ti1 Svend, A11an, Jens, Ilans, Pau1,
01e, Bjarke, Peter, Carsten, Flenming,
Dan, Søren og Jøxgen for nu gennem en
årrdcke flittigt at. have bidraget ned

l.Ien uden

Jeg vi1 derfor gerne

materiale son har givet indhold ti1 mange artikler. Samtidigt vil jeg gerne annoncere

efter en nv redaktør ti1 "Fra

FdIt""T-, da ieg sdlvre-@F-3-åiE-ffilvi-

tet ønsker et pustennn.
Er 4u interesseret, så ring e1ler skriv
ven]igst ti1 IILlg !
Og efter at jeg har opsagt m:in stilling,
så skal vi ha' fjerkræ på nrenuen.

De

første i år

fi

sand fornøje1se har æt altid rÆet at
kunne prale npd at have setAørt det

første eksqplar inden for hver art af
forårsbebuderne, så her bringes dette

forårs vinderdatoer:..

24/2 Hvid Vipstjert, Tangkrogen i Århus.
3/3 Hu1dre 4 o<, Søbygård Skov.

4/3 Rd clent€, trloesgård.
4/3 lle&læke 4 ex, l,loesgård.

2I,/3 Sorthalset Lappedykker, Brabrand
2I,/3 cransanger, Brabrand Sø,
26,/3 Sandtøber, øster lredekrog.

26,/3

Sø.

Splitterne, Gjerrild.

28/3 KIyæ, Hesselholm.

29/3 Rørttøg, Hesselholm.
30,/3 Svalel<lire, HesselhoLm.

5/4 Eiskør]t, lra1ling.
6,24

Hvidklire,

titrrcrsninde

Fjord.

6/4 Havterne 16 ex, Hesselholm.
6/4 l-øvsarger, tvtånrp Skov.

Li-l]e Præstekrave, Malling !bse.
12/ eungnejse 3 ex, Brabrand Sø.
10,/4

13/4 Landsvale, Issehoved +
13/4 Ringdrossel, Gjerrild.

Gjerrild.

13,/4 l,funk, l,loesgård.
1514 Digesvale, Brabrand Sø.
I8l4 S-Cenpi-kker, Hannel.

2V4 D\rærgterne, AntrcIt.
23/4 Mrdderklire, t4ose ved Svenstrup.
25/4 P(ødsEjerL, Anholt.
2614

Lækefalk, Gjerrild.

28/4 BysvaLe, Hesselholm + Nors[inde Fj.
Ny konkurrence afholdes til efteråret !
Ilærtrere regler kan fåes ved henvendelse
til- l-okalafdelingen.
lbn nu til de sidste, de største, de
fleste, de nest ualnindelige osv.
Lappedykkere

til

Gæs

var samLet
sidst i narts. Flest 24/3 58
øster Hedekrog q 29/3 39 issehoved.
l,lange Gråstrubede Lappedykkere

ved Samsø

Uordisk tappedykker blev der set
ved Øster Hedekrog 24/3 + I3/4. Største
antal af Sorthal-set Lappedykker er fra
23/4 15 Brabrand Sb q 28/4 36 Dystrup

Også

Sø. I forbindelse red en landsdækkende
af Fiskehejre er &r

yngleundersøgelse

registreret to nEget store kolonier i
Århus ant rrcd hver 92 par. Det drejer
sig crn kolonier ved Dejret Øhoved og ved
Brun[Dse nær Auning. Det er i"øvrigt ca.
60 år sicbn der sidst er fundet så store
kolonier i amtet.
Rørdnnn er hørt paukende ved Brabrand Sø
25/3 q set sarrre stedl4/4, og så er en
Hvid Stork set rastende rEer gninge Sø 24+

25/4.
De sidste lidt større flotte af Sangsvane
er 23/3 27 Norsnrinde Fjord, 3fl3 37 Stubbe Sø oS 31,/3 135 Kolindsund. Sidste
Pi-besvaner sås rastende ved tilcigninde
F)ord 23/3 3 e><, 09 første større sam1in9 Grågæs er fra 3/2 34 Såmsø.
ribnnal-t ses enkelte individer af Kortndet Gås i løbet af foråret, nen 3l
trd(kende Nl{Ø ved Gjerrild 13,/4 er neget

usædvantigt,
Af rajgæs kan nærmes,

at der i forårets
løb er set cp til 250 lbrkbugede thortegæs i Stavns Fjord og 24/2 7O Kanadagæs
ved Strtlbe Sø.

/krder

af Knarand er seL 7/4 ved Grønnehoved, og Atlingand er truffet 24/3 1
par Hesselholm, 28/3-15/4 I han Brabrand
En hun

W .q 3O/3 + 28/4 I han Norsrninde Fjord.
En højst usædvanlig iagttagelse er fra
Norsn-inde Flord 28/4, hvor en krydsning
nellern Taffeland og Troldand kunne ses.

stor koncentration af Bjergfra 1O/3 hvor ca. 2500 ex befandt sig ved Alrø. Der er dog tidligere
registreret nEget store bestande i nær-

En nEget
ænder er

liggende crmåaer-

tal- af havænder er scrn følger: HavIit 24/3 18 Øster Hedekrog, Fføjlsand
I4/4 75O Vester Hedekrog og edderfugl
(se Fugle 9l-2 si& 3) L7/3 7m0 Isse-

Pæne

hoved. Blandt de mange edderfugle crn-

kring

Sarnsø

befandt der sig også xonge-

I han rst Issehoved og
Og'endelig er LIIIe Skallesluger truffet
edderfugle:
31,/3

I

16113

han N l.løqelskår.

så sent

soln

29/3 2 Stubbe

Sø.

Rovfugle

for ltusvåge i periored./u1t. marts : 14/3 4:28 N l4oesSård oS 18/3 var der iflg. lokalboende
ved Gjerrild over 1000 trælkende ltus-

Der er pæne træktal
den

våger, 23/3 var der 300 på returtrd< (S)
over Sansø, 26/3 14O N Gjerrild og endeIig er &r i perioden V3-I/5 trukket
673 over Anlrol-t.
Fjeldvåge L3/4 I0 Ø Gjerrild q I/3 1,/5 24 Anholt.

Rød clente er set i- marts nr.åned red 1
Sondnæ Bakker, l Norgninde Fjord, 1

i april
fra Antrolt q 28/3 - L3/4 4 Gjerrild.
Ha\ørnen ved Salten Langsø er sidst set
3/3 q 24+25/3 sås 1 i-nm. ved Gjerrild.
Ligeledes ved cjerrild txak br 26/4 I
BIå r\ærhøge q \/3 - 1/5 36 pa Antrolt.
Max-tal for Spurvehøg er I/3 - 1,/5 303
Antrolt og L3/4 83 + 26/4 IO2 Gjerrild,
og for Fisk@rn er det I3/4 4 + 26/4 4
Gjerrild, hele april 23 Anholt nEd lra>(
Pinds I',tøl-1e og 2 l.æsqård sanrt 2

28,/4 5 salnt 28,/4 4 Hesselholm.

ikke at forgl-ermE falkene : Vandrefal'k 4/3 I Moesgård q 24/3 - 26/4 4

Og

Gjerrild, de første Lærkefalke ult.april
3 Antlolt q 26/a I Gjerri.ld, og endelig
Drrærgfalk red flest 28/4 3 Sa'lsø + 6 Anholt. På Anholt trak iøvrigt 17 i hele
april.
Iøvrigt kan nærmes; Trane 13,/4 1 Gjerrl1d og Vandrikse 5-6 par i foråret ved
Brabrand Sø.

Vadefugle

II5 Dobbettbekkasiner ved Brabrand Sø
er næsten det firedobbelte af, hvad
der plejer at \rære forårsnr,ax for denne
lokalitet.
fr*eltbekkasin er truffet mange flere
gange end norrnalt på et forår; 3,/2 I
Besser Rev, 27/3 + I3/4 I GjercLld,'2/2
- I4/4 I Søbygard gb, 5/4 1 Brabrand Sø
q \0/3 - 1/5 set nange gange ved Norsnrinde Fjord, red hel-e 6 s. L0/4.
Og så er det blevet til en enkelt S<ovsnry. 4/2 -ved Frederikshiåb. Hertil kan
oplyses at der tj-1 "Fug1e i Årtrus anrt" i
l-989 blev indrapporteret 48 fund af Skov3,/4

Fneppe, rens der på landsplan blev skudt

26.000 ex. !?!
28/4 b1.ev en "l<anpedag' nred Storq>ove'.
495 trak M fra Samsø, og det var således-fonnc&ntlig 108 af disse der blev
set på Anlplt + 39 Norgninde Fjord.
Også en enkelt Lil-Ie Regnspove var der
rellen & nrange Storspover på Samsø.

Lille Kcrhbersne[pe er truffet red cp til
20O i Staws Fjord og 5/4 8O0 a1rø. Og
endetig kan nærznes at 6 Sortgrå Ryler ved
Ebsser Rev 3/2 er sl.ørslue fund for &nne
art siden 1985.

Det var

aft for

injsK

!

- at

indsende

hiÅrra

denne gang, nen

eller indtelefonere dine

+i I.

Flernning Lundberg

Skovlr:ndgårdsvej

72

8260 viby J.

Det sidste pip
Forårsiagttagelser af Almindelig Kjove
er sjældne, sidste er således fra mai
1987, nen 28/4 sås I ved Norgn-inde Fiord.
F\:rrdet af en 2.K. Gråmåge på ennoft !asser godt ned tidligere års iagttagelser,

rlf. 86 28 65 57.
- også selv crn der kcnner ny redaktør.
ttæste periode vil dæicke maj, juni og
juti, og skal indsendes senest ultinc
juli.

get

God

nens Søkonge 23+24/3 2 Århus Havn
sene.

er no-

Så kan nærmes Skovtrornugle 28,/4 1 Norsninde Fjord, IsfugL I5/2 I Brabrand Sø +

25rl3 1 Alling Å og
Gjerrild.

SortspætEe 24/3

L

En neget sjæ1den iagttagelse er t hun af
tille f'lagspætte, scrn q)holdt sig ved
Gjern i perio&n I2-L5/3. Det er blot
det 7. fund i arntet af denne art siden
L974.

Af store-træktal for snåfuqle skal nær,rnes; Sangl-ærke 4/3 74OO dsgåra, Rødhals 5,/4 2000 Anholt, Engpiber 26/4

2L90

Gjerrild + 3/5 15000 Antrolt og Lil1e
Korsr$ 2/3 - 26/4 4000 cjerrild.
Vandstær blev set så langt hen på foråret scrn 29,/3 1 Ranpes I.aøI1e og- 30/3 1
Skornøl-len. En enkelt Skægnejse er set
5/4 ved, Brabrand %, q 36 titist€ldrosler

ved Issehoved 17,/3.
Absolut bedste dag mied nilgdrossel var
26/4 M 3 Issehoved, 10 Gjerrild og 5
Anltoft.
Stor Tornskade sås i perioden 25/3 - 2'l/4
ued 9 ex ved Gjerrildr olt så kan eftervirkni.ngerne af vj-nterens invasion af

Stor Korsrd] nu ner:kes ved træl<stederne;
2/2 40 øster Hedekrog q 2-29/3 43 Gjerril-d. Også enkelte af ',de hvi&dngede,,
var der imellern ved Gjerrild, 26/3 L +

r3/4 2.
Til slut ska]. nærrnes Laplandsrrærling
1 Øster Hedekrog q 26/4 I Gjerrild.

26/3

scnrerferie

!

BREVE

TIL

SøRA\NEN

ETSBLYSNDG !

REDffiASSMUPPE.

Itrar du nogle kasserede eller overskydende lysbilleder (dias) at fugfe oql

Har I no.jensj-nde stået og iag*Jaget den

eUer østjyske fuglelckatiteter

?

Bnker du på at snide di.sse dias rd<

eller kan du undrrære dem ?

Vi vil nEget gerne nodtage sådanne dias på Sgtlyst, da vi vil forsøge at cEF
rette at billedarkiv. libningen ned
bil,Iedarkivet er:

- at kume hFlpe foredragsholdere nred
at 'rillustrere" deres foredrag,
- at have rulighed for at tage en stak
billeder frern ved alm. ltedlensrøder,

enorne aktivitet der kan være ved en redekasse. Sr ftlnrning fre*n og tilbage, de
gamle scrn har travlt ned at fodre afkcnr
ret. Hvad føler du? FøIer du ild<e trang
til at rære rcd til at forbed::e forholdene for vore fugle. Ved at hjælpe dsn
ned en "bolig", vil du få løn for livstid, i- form af qet fuglesang scm gør, at
vi nennesker bliver glade, nen også at vi
nåske bliver nEre olnterkscrrrre på hvordan

det er fat

nEd vores natur.

TErk hvis hvert eneste nenneske i Darrnark
satte en redekasse op til fuglene. Det
ville blive ca. 5 rnillioner redekasser -

det vi-lle batte - ikke!

at sætte redekasser op er ikke noget
bare gør. rer hører nere til: Registrerj-ng af hvern der bruger kasserne, rengØri.rtg af kasserne, mindst to gange crn året og i det hele t-aget føre tilsyn ned
dem hele året rundt og registrering af
alt hvad der sker i og odcring kasserne.
Det

man

Er der nogen der vi] ræe

roed til at starte en sådan gruppe stiller jeg gerne min

- ek-eFertise ti-1
Ieif

r-ådighed.

Rosendal

Trrsfhr^\r6i

q -

8240 aisskov

- at kurne ucllåne billeder til ldcalgruFperne i Silkeborg og Rarders,
- at kunne frerstille serier ti1 bruq
ved de foredrag og kurser, scrn vi
tager ud og holder for forenilger,
jagere o,a.,
- at fE\re et ankiv til bn:g for ØRA\F
Ntsilrs redaktiør,

- evt. at udlåre dias til nedlennerne.
Vi nDdtager derfor gerne nogle af dile
dias. Vi kan ildce betale for dem, nen

søger seLv for at rpntere dem i ranner
og arki\rere dern rfEd fotografens initia1er.
På fortrånd tak!
Bestyr€lsen

Tblefon: 86

li

92

56

KOTUMENDE TURE

1

0

sandEVtar

vid
tågvatten

2

3km

.

t

Hctllviken
,(\

N.Ålasjcln

9,.

*o

Hamn

6

t.

^
J.AIas.pn
Hoil.-

viks-

Ångsnåset
Stenudden

som
Nabb

på denne

tid passerer FalsterbohahF

øen.

{båsta obr-plats)

Wrdag rrolgen vil vi tage opstillirtg ved
Flætlaven (Iyrerl), hvor de første Spurve-

Måktåppen
(natu rreservat)

lIlR TrL

FAT.STERBO

20-22/9

1991

E<sl<ursion til Falsted3o og S<åne
enden 20-22 septetrber 1991.
Fonrpde

dåq

d.

i

$æek-

for Palsterbækskursiqpn, tirs-

10. s€ptefter

kl.

19.30 på Sølyst.

Efler flere års pa.use tager vi igen tll
F?lsterbo, hvor vi.i veekbrrlen 2O-22/g
håber på at opleve det store fugletrdt,

We q D,'ærgtfalke vil træJ<ke ud teIlsn
store floldce af Rirgr og lfuIduer. lrlrrgeren blder også på et neget stort snåfugletrd< af bl.a. vipstjerter, firiker
o9 rejser. $nåfirglere kan b/lge frem i
bånd - ofte på fle:e trrsirde af garrgen eller de kan rasten på enten golfbareme
eller i fyrtaæn. På et tidsprikt vil vi
gå ud til lrlabben, twor der tangs $sten
kan ses nange aender og wadefugle n.fl.

F.eks. Spiils- og Kri-kænder, Strandhjejle,

Alm. $tle og splitterner. F?a l€bben kan
vi se ud orer !,tåkl-åppan, hvor et par tu-.
sinde Skarrier og nange hurrirede Grågæs,

errder og wadefugle raster sarmen ned
flere Spættede SæIer. På MåklåFpen hol&r der også tit en Vandr:efalk til, scm

ild ircI1em jager rundt ned andere

vadefirglene.

og

Cår der

et stort fi.rgletrd<

ud over Nab-

vi lalge at blive her, len ellers vil vi fortrddce op acl fæniddagen.
dcrhg kl. 10 vil vi placel€ os \æd erF
ben krn

ten Skandrs LjurrS eller \æd Falsterboka-

rralen. Falsterbckarnlen viL rrære at fæ
retrddce af flere grurde. Det er haf\øens gllalleste sted og vi vil hurtigt kunne f\rtte nod nord eller sl l, hvis de
trdd<erde fugle vælger nrte. F\rglenes
ses ofte på tættere holcl errt ved Ljurgen,
cla cb ofte sknrer sig fer \red kanalen.
Enelig er der ner,e fred, da db fleste
fugldciggere foretrdcker Ljurgen. Op ad
fonniddagen håber vi på stort trd< af
r.ovfugle scm @ Glent€, Fiskeørn, Mr
@, BIå l(ætrtøg, ltrsvåqe, Fjeldvfue,
Spuweh@,

falk.

kelse

Iårnfalk, Lærlcefalk og D\,ærig-

l,låske kcnner

i

form

der også en o\rerras-

af f.eks.

en drn.

Søndag rFrgen vil vi hvis det er tlælsrejr
hurtigt løre rDd Falsterbo, for lgen at
se på firgletrd<ket. Ebber trdcket td ligger vi tr:ren crtkrjrg Rørlernar Ångs!åsset
elles Foteviken, irden vi tren på eftermi&

daqen beg:fnder hjetnuren.

AFEATG

set

i

fredag

d.

Århus.

tUEl.[rcMSI

s@aS

20/9 k]-. 21

fra l'trsiJrhtr

d. 22/9 olJrrjrg ltri&tat.

MDtsRIlG sovepose, a1n. UJnrdstyr sant
trEd til rcllgennEn og frd.ost bårle lørdag
oS søndåS. AfteJ}snacbn Iørdaq ølger Iedlerrre

for.

TILltltrDIl[c s]<er ved at i-ndbetale kr. 375'00
- juntornedleuner @ kun kr. 275100 - til

gi:o 5 51 09 51, FELÅrtrus Artf GjelleruP'
vej 111, 8220 Brab:.ard serEst fiEIdag ct.
25/8. lrdx. 18 deltaqere.

ffi:
Jens Bdde (86488275) & Atlan
lidt langrt nellern de trd<kenib
Janniche
fi:gle kan vi bes4te ent€n ld<aliteterne
på FalsterboLElvøen - Revlarfia, Angmlis- .,
I.@E q{ FALSEIm' ffi'vsf, 1O/g KL. 19.30.
set ell-er Foteviken (rp@st fon Falster
bokarnten) eller sdcnrådet ne1lem l{ahØ
San optakt til Falsterbæbr:ren gi\ES ert
09 Ystait. Fatsteråocrmådet bader på nunge
grunlig
orienteri-ng crn crnrådet og dets
a&r og rndefugle safit en dlel rovfirgle,
firgle. Der vil blive fortalt crn de for
Er Cbr

rens søerne san regel har l|Erqe ander
skovcnråderne "tunker" af rovfugle!

og

Iien på efterrniddagen kØrer vi dog nDd
søerrp, da vi skal ovenntte på en ødegård
rrEllsn Sihrriesjitn og Srcghokrsjdn. Br tur
til eidesjcn kan give bI.a. Trarer, @
Glente, Fiskeørn og rEnge gæs.

skellige dservati@spladser, og hvon
dan de kan benyttes. Ib firgle, der for
rrentes på trrrren vil blive genn€lqået.
Mange

bille&r af lckallteterne

og firqlts

ne ledersager for.edraget.

Alle er velkcnne.
FnREDRAGSEIOIDmT:

Janniclre.

Jens Bsrde & Allan

ffi
't:,
Plåjrrc,rger,..
Det negt belågtend€ !'ed f ]r-år-åt
er
der,
*rc.l i pe
fc.F!-Fr.rtrrihEgf,.lldhed,
i-* n*aten
kriblerlr
ried
yggprr. geF
åf:
'
begyBder &lleredc
c.rt
rosrgerrer,.
marr r'ågn* srB*|.f:,rLdt åf
- rår
errFrgi f*lOkker, 5, J-,vcr fuglerre
E.y'rrntsr udet.r
fcr!,inBript.
tnBrgerrc, i sEB I et t Br
BE ,._,1er:
SF.irrrreF l'k€rtrt
i t;ner,e **- ig
rf,år, st,ål trå :<rbej.Je iil. å. . ,
S(fve, det iiår, rnåB a j t eå j. kke .
fc,r
_tpnk sn deF ri,X€te rrnqåt
sF3Etrd€Fde
ucirgrfar.
Hr *yrderrre gt ået *g ? l: I, r L rl*r.
"
fttgl. v;r nu det jeg hrFt€?,o3r.
cteF er
rådyr
der. esss.-. !:r
roarker?,
c.E hvc.rf 61 9kå I iJer.
etratte lige
sidde udeB f3r nrt
virdue? l
h ll tJ,,lli[t.]lrt$[tlliårrl
f,

tho.'

Jeg trmler
åI+se frl igts.kyldrg
ud af 5e?genr gFiber eH kikkråFt
c,9 et karaera sg st arter
:ut<
CaFer,r fsrEte eve.rrt:"r,
./ed si s€rB
ilt
f *rdes i
=kc.ve-rr
t I i er Eå rnåFkefi
taer,E ros5.akgrerr
trYl}BeF 6!t rayerr lister
rundt.
E.r
s.nutl
e'r, , ub€?skrivElig
rLi I eveJ se. Det er e.:.m åt bår'*ge
si g i
€rr' årrder' vr:Fcleir .eri
!'ercler, irvsr
ct,teyye. f :rg i erre c,q
r'åt urer, Fegere'r cS -j€ $ . s.e i r'
tjlåt er t€rlel igt ercc€lltae-et s:,m
? i i åi{uer.
Jeg er ar.dåget i ct€t
i rrcl i cterrrre verclert.
f eg t r*der
iuglen€
ådvål*eF
hirraBder, 69
"r.ild.3t e.il rni.n tilstådevirrelEe.
-lrsd:.
åEtpågiverthed
reåEeFer
jeE
clc'g k$r!
få
sålnBge
r r:-i-,:,lder
rni g
i rz, 3q r lill€
Berjerer 6lnQ 1v€'l 9€F&e.

t''

-/_-=*_^t"

Balnkirlgdage Er , de v*rster
deF
'fsler. marr sig :r,*sten
flc.v ved
,tst blive i serrgen efteF
kl g
er det e-n hel
Fl<rBer 'gårrprr
lettetse
. r.år det regrrer.elle;F
'lBt6t.nr€r, .r €.9 iitrr,
F,ed- gcrd
Itaavittlghed
k8|1 verrde Big Gn i
ifiaFvishoden len åt intet leverrde v{f
v.re -ktivt
den dåE.! c.g
dogr,
:

or 3€rleB ptår
clp Feger€F er,
viE Btoriger'tF*thed. Fe t idl i q5t(?
fugleeF iga*g
m€d *egefrB
kc,rreert,
F*ver, lusk*r ,, hjag;ad
fg'fte? t.tåtteBs jåEt
c,g hsFeprr€
å;|der l1gttet
op 69 rpririgeF
dristige
på
rurldt
Bårker, efteF
apFetitv*kkerle
Ek$d c.B blede
urJdeF vedvRF€rldr.
årr!pBb;. åg
ek*lden
ud
åf
de
evigt
skrigerrde viber.

Sc:lene forgte stråler
skyder .Gr,
sver bakketcppeB,
Gg en hier åf
flrglettenrreF
FG.jEel^ . gig s.trå}lg
i et vari eret c,g ctybt eereru r $):
k<.F- , Dugge'r' gl iFt€ri pr*g.ået
c,E blc,roEternp !'eBder hs!'ecierrie
rned eelerg
stråler
cg fnider
:ig ud, å€,8 vr.l 6€ irrctfaaqe åj.t
Gc iitet
lå6e gå til
s!,rLo€.
Fasaren lra.rntleF med er t r.c,.Jg r g
g6l,,her
sFår,k[leFerrg€
ud åf
t usker'r
fc,r at r,aFr3e !!f oet
epiFeBde |'ierB c_a ,ieg tr*.trke*
rnrg laerrgb:-e i;r'd i t:texen. ftr
åt fråB i trke gll.i j c.tr6åpE rdl8,,
;ålrr,entmel j.g fc,r- gJlerr9.
"'anrnå
trqrtte?^ jeg håF'dsl,.eFB€r' i låmnler,.
tr-*ktrer vpJpet dybt c,g --r*iJer.
Jeg blev spdaget..
havoe vel
ikkt,: .fc.r.verrtet
årrdet,
c.g h_ai
tsdvåFpde t i lr,l€d heie e_,meF:rer,.
då har, f+rs.va*dt
ir,d roel lern
trrlerr,e., s.å -ieg .i*ekeoe vi6€:-e.
r,Lr ! kl.le ner s& f c.rsr gtt i gt c.g
f€lte mig Gtldålrrt cg c,l'ervånet
fra alle sider.
Nede i dsler e,r ått rBdhyitet
I
iåge,
el.l6F mcre€bryli s.srn.det
.Der
vel, hålde5.
lukker
eig er,
ttllr c.mkri,r!!l rnig! .rlt e* st i I Le
hernede, cg trår' kan kr,åF,t E.e er,
hårJd -f<r sig,
.

Jeg h+rer
ån pusleh, stivrrer.. ,
, gFer'e den ktl*kke,r. ,. sti lhecreg så iette trirr.
Detie åt hore
et uspdåget dyrE puåIeB ets Bc.k
rsget åf det rdcst s;tr*rrdende måB
karr c.t3leve.i rJåturer,. F,lLrdFelig
eF det mii.. deF eF abserl.sto.r.i

Jeg er ikke c.Fdåg€t. hved kan
det vEre? Tågerr gor mig bltrld,
jrsg kar h€Fe Fuslen
ir,tet
't|en
se. €t stykke
vildt
aller en
fugl, fermc,der ,iegr merr er ctet
er! Fiål, er. få3grn, €t rådyr?
Der'r,e gåifrE !,år det en håFe, (f,q
dån epdadedt'
,ni9 ikkeSen
h.:pFede
gltsd
åfF.t€id, hel-dt
FåuBe, nejste sig på bagberråne,
lyttede
€.g happbde E-å åfst€d
ipen.. Det f crrekc,rrrit'F rrc.rgcrrnt åt
hårer
€,phe]der eig eå r,irF eB
. rav€gråv
uder,
at
ctyrres
i-G*Et yffet
af
det , Irer, tnåri
1:!ler jG. a! er r*1.. eldriEt jåler
t*t på =in gral'i, .
Få sberr
er der travlhed.
Jeg
i år i sBåerverr:t tetydelrg
.hsr
fleFe tctppedå låFpedyttkeFe errd
tidlipsre,
Det er tegn Få åt
sFerr eF tllevet tBere n*Firrg=rig,
tfiePe f e:^$rer,et tned ayrCre grd.
Llet er iklte
gsclt, pA clen åBderr
eiEie. Betc,p latrpeo:,.kkereB t-,år
.ålt id facirneråt rnig nr€getr' (r!l
derfer
gor det mi9 egerrt I i g
i l:kå rrc.g€rt at der ' er :l*orornetl
g,låg!:.er,,
gelv fm
flere
, åf
åraagewre t i l' udvi kl irrgen er
uhyggel i g.
Jeg fardt err rede,
der, kur,r,e
see frå
båkker, jeg --t6d Få!
rrede
gi v€Be.
trel I sr
LåFpedykkerErr
lå
de|^Få.
FjerdrågteB
skirrrrede i scrlen.
Jeg skul le selvfslgel
ig prove
hvc.r t:ei på jerg klu.rne ksmrse.
Jeg roåtte jc. håve et billede..,
,Det res$lt.eFede i err skrtpparrde
:bl is.l-'arre, riEge
i v'å:rdet efter
lå€p*dykkeFcrr.!. crg
rn{?get våde
ELunrni st6vl eF.
huB
havdr:
al'ligevil vtret Erru nc'k t:il at

;bygge Eirr Fcde hver vtrrdet vår
ct)rtsCre

rgutdml

Et€vl eekafths jde,.

el.r(,

'Så rar deF c.gså rlåttct^galcrr der
'Earrgr
Ep*t t crr
der btrrkcde,
dcF musede c.g tågrn
.tRrrtfalk€rJ
'lettedc.
Jeg
fåhdt
eft
rådyrvek3cl,
rr*Fregt e'n metorveJ vaF dct, 3å
fyldt
af spc.!,
Jeg Iieter

åfsted- . . dc,r; €r' eLEfårt. f*l-ey
j€g.
Vellslerr når qårrr,ern sNG!,,
t6åpkr tt3ger åuroF, c.E enct€ r uoe
i åiverre. Jeg sFehltl€.r€rr I idt
på hvc,Fvi,dt L,undrdåtriå1et ksr,
bere
mirr
v?gt,
f,r'i E
Jeg
fc.rs?tteFr
nerr hvåd,. hvtt det
kår beFe et rådyr . t{åB det vå].
å9så ber*e mi _e I ?.
n€llerr
vi=rre .ri!'er.
ner' jeg pr^ol:er. Err
blisfror,e ådvåFer. hojlyCt c,rn rnin
t il.stedqv*relses
c.! s.å €.r. ly$er,
l-,et^ i geri. ; f)e? e? Elrt{lre ertd r4rg
SRrn kri3Blrf',eF s.iv
1! Jeg eer firr,
srer.,e 3a 6gb
cl brltB€
r'...9 il å
''
Y &er,
for5v i r,der
1 a:^r:lgrr=e r;:i
gerrnett 5 r vene rtt cl toårxet;r f_ !,c.1.
i;r;rr fg." svirrder
r,red fr€.]e r,Ge. r-.!
l, ysåv,de
spej 1, H./Gr i *r,9= ;-, r:hufr roa.rr haldt o,re rnsd rni g?
At

list€

umul i gt,

Jeg bli!,er
så fc.rBBrveet tst JeS
*rieder !.ed eidei1 &f dpr' ?e1,,8.6.i
såt år
sg
rrr t
JeB
tser
Få
fc,Pgvir,der r,ed i dt'r,det ti1 åt
gcrdt stykke c,v€rr llrr*et. J*g l-,*r
kun s;ivene åt halde fås:t i, c.g
det er I i gesc,m i kke |}sl t r;i,kl
rå jeg siPtter
mig ned et FraB.
.feg . ar r1c.k klsr GVer faren i
pFGbfetaet
fgrecAer
at
9S
fc.rdele ;nin vagt over så stc.rt
gem rouliBt
åreål
fey ikke åt
bl ivP
tPukket
l*ngere
r'r:c).
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PS Biludteining udlejer nyere personvogne, var6-

\ogn€, flyttebusser, lastbiler og minibuss€r til
fodelagtige priser.

Personvogne: HONDA - FOBD - NISSAN - FIAT PEUGEOT - MAZDA eller TOYOTA.

Vw. OPEL.

BMW - VOLVO

I varerogne løres alle mærker.

Flyttebiler: I alle størrelser til alle formål bl.a.
MESSER - UDSTILLINGER EtC.
Busser: g_9.11 -15-20 personer.
Skulle De have soecialønsker, så kontakt os venligst for leie at luksusbil eller campingbiler.

Lokal biludlejning med
verdenskndte bilmærker
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mF-Århus Ara afboldt I.-3-

hreel<-endtur til

februar

1991

Skåne. Er var 29 clelta-

gere, inklusive lederne Jens Bonde oq Jaoob Salvig. Trrren foregik i en 18 personers bus og et rrrugbrød.

ung KonEeørn ginelce tæt på. oet syn gik
vl andre L buss€n gllp af, men foflnodent-

llg var det

Eamtre

fugl som vi aIIe Iidt

senere så flyve båg on søen,

ørnen hår altid faecineret mennesket. Son
€t Elzmbol på frlhed, Etyrke og nagt op-

træder den i vl-dt forskelLig€ kulturers
nltter helt op tll vor€ dage. vi har
maskin€r der kån planere al natur onkring
os, fL!rye til de ydr€ plånetea, apalte
atomer og spleJse gener. vl har teknologisk fonr|åen sm tidllgere generation6r
end ikke kunne drø(une ori. al*gevel er vi
stadlg afhængige af den na-ur og de
naturproeesge! som altid har dannet
grundlaget for vor ehal,stens. xår vi har
spist os måtte, har fået vårmt tøJ på
kroppen og bygget hu6e til værn nod vlnd
og veJr - når vL har sLtret os nod de
vær6te risici som livet på denn€ Dlanet
indebærer, aå er d€t på iiae at vi ogaå
lærer, at magkinerne kan slukkes en gang
imellem - og at det er os der beEt€nrm€r,
hvornår det skal ske.
Når maskinerne for€tunmer er der kun de
lyde tilbage gom altid har varet. Vlndens
susen i træerne, bølgeEkvulpet og grødlsens rasLen ved søbredden. over os ktedser to llavørne på brede vLnger. En fornerl[trelse af tidløshed griber os. Det er
ll-ge nu, det sker, nen sartne syn har

menneEket Eet I årtusl-nder, Ørneng elegante flugt får oE til at gl-ernme alt on

kulde og bl-æst. tst syn som dette, det er
hvad vl er konmet €fter. Her ved vombsjaiens bred forstår jeg, hvad der nok
engang har fået miq til at rive €n weekend ud af kalenderen og drage tl-l Skåne
for at ae på ørne.
urolig Bøvn på færgen, trrngaet i ninlbus
afkaLd på hjemrets magelig99-"rug!rød",
hec! og fjernsynets paasiviserende underholdning - det er prisen for at opleve
den levende natu! direkte. og det år-så
rigellgt et eådant offer værd.
vi kørte i land i Halmstad klokken eyv,
lørdag morgen, 69 ledens det lysnåde
@1i49 oa, rullede vl mod syd ovei HaIlandsåsen, dette nonument over lEtlden.
Hvem der ser hvad på aelve køreturen er
Ildt tllfæIdigt,
åfhængigt åf hvor man
aidder og hvor vågen man €r. Der bIæ set
€n Dværgfalk, nogle Tårnfalke og Muevå,qer
Eamt fyrre Kanadagæs - foruden diveise
Kragefugle. "Rugbrødsfolket" bl€v de
første der fik kontåkt med en ørn. V€d
Revingehed nord for Krankesjiin gå de en

4'r

KrankeaJiin var dEkhet ar ia og de tllbagevrrende svømefugle 1å gamnentrængt I
et par våger långt borte. Det dreJede slg
bl.a. orn 14O trnopsvaner, 40 stor skalIeslug€r sånt crå-, Trold- og Hvinender.

På taen glk Bllshøns omkrlng ved vågene

tant og en enkelt FiEkehejre vår der.
lire Knop€vaner landede på isen llge
foran fugletårnet og to Stor Skallesluger
hanner fløJ hen over den i 6muk belyaning. En Duehøg strøg rnålbevl-dgt tvars
over søen medens enkelte Røde Glenter og

l,lusvåger kleds€de høJt ol4re. H16t og her,
ikke for langt fra Eøbredden, var folk i
færd ned at lave huller til dagenE Ls-

fisker!.

længere fremne ligger
der bl.a. er en god gås€Iokalttet. Fomodentllg gå glund åf froat€n
havde gæssene lnidlertid forlagt residensn€s
sen tl,I andre marker. 8n lille
Rådyr, €n spurvehøg, nogle Røde clenter
og Muevåger samt en alød crævling var alt
fra dette sted i år.
Nogle .tilo$eter

vombs Anger,

Næste

atop var vombsjtin, hvorfra en bi.-

dende gøndenvind bl*ate os on 6rerne, aå

det var

rnod

åt få kraver og hætter op.

På

en mark Btod nogle ornitolog€r og kikkede, men €fter hvad? Det flk vL omgående
svar på, for pludselig dukkede to vokEne
Havørne op over trætoppene mod nord gånake tæt på, f et par minutter havde vl

forste parket til

dereE flyveopvlanlng

inden de atter forEvandt bag træerne. så
der gang i os og vi vandrede en liLle
kilomete-r aå en gruevej, for at få udayn
ov€r det område hvor ørnene var forgvundet. Ingen ørne at se. I gtedet var der
emåflokke af sædgæs iblandet Blisgæs som
trak frem og tilbåge over engene. Senere
konstaterede vi, at på isen ved en stor
våge I vombsjdn stod der mange 9æ8, og
det var trer fra og til flokkene kon. Røde
kom

clenter, uusvågei, et Par Fjeldvåger, en
Tårnfalk og seks Pi€kehejrer trak ogsi
forbt. Ovei fyrretoppene bag os fløJ 15
cråsl-sken larmende afsted og i et træ ved
veJen smuttede et Egern oP og ud åf syne.
En enkelt Kanin pilede over engen og et
par Harer aå vi. Lige inden vi nåede hen
til bilerne opdagede vi tre unqe Kong€ørne I det fjerne. De kredgede rundt over
en bakkekåm og de skulle degværre ikke
hen mod og, så de forsvandt snart for
vort blik.
var dvedkloeteri men underveJa
gjorde vi en lille afstikker for at åe
næmere på en svaneflok, som vl langt
borte fra håvde opdåget på en pløjemark.
vi. fik bekræftet, at det drejede sig om
sangsvaner. Fylre indivlder stod de dår
j. flok ganske tæt på €n gård. De var ikke
Eærligt Eky, strakte blot hals da vi stod
ud af bl-lerne få hundrede m€ter fra dem.
TiI høJre for flokk€n 1å kadaveret af en
svane. Nogen havde gjort sig til Eode med
kødet, for de hvide dun Iå spredt omkring
og de afpillede ribben strittede llge op
mod hlmLen. cjorde vl omkring havde vL
flot udsyn ttl 3OO sædgæE på en anden
nark. Iliat og her stod ogeå B1l-sgrs 09
bland€de sig med sædgiæasene. Der var rig
Iejllghed til at gøre nogle fine gåEeobaelvationer I god belysnlng og paEEende

Det er på tLde at find€ vores "hovedkvarter", en nedlagt gård - cydarpsgården -

der €r lavet om til lejrskole. Uden problemer får vi fat på nøglen og finder
frem til €tedet. Det er meget praktl,Ek,
at der er plads til alle 28 på sarrune
adrease. Efter at folk har fået sig
lnstalleret ved deres køjer ned bagagen
Emles vi L den store Episesal og lndtager voreg medbragte frokoat. Derpå
afsted mod orup Almskoq, som vi akal nå
lnden dagens sidste attraktion: cLenterne
L Fyledalen.

Næste mål

afstand.

Hovedattråktlon€n ved dvedkloeter er
Vandstæren. NormaLt s6r man kun 6n VandEtær ad gangeni men l- dag var der smlet
fire, måske fem, af disse sjove fugLe. Om
dagen pleJer Vandstære ab. holde slg hver
slt terrLtorlum Langa åen. Orn nåtten kan
de imidlertid godt finde på at Eøge flere
sarmen for at Bove i f lok, f . eks. under
en bro. Måske havde disse fugle Eovet
længe J. då9. Då vL km hen ti.I broen lød
der ahrlg og skråI dern€de frå, og ud af
røret kom først to, og senere to fugle
til. Alle forEvandt de opgtrømg og kun 6n
af d€m fik vi et enkelt glirnt af J-gen.
Længere_ned€ opdagede vi nok ån vandEtær
siddende på en sten, hvorfra den af og
til dykkede. Hvorvidt det virkelig dreJe:
de sl-g om en helt femte fugl, eller det
var en af de fLre fta føt, der i al
tumulten havde Enydt os og var smuttet
nedEtrøme er ikke helt åfgjort. I træerne
langs åen tropp€de et pai-spætmeJser af
nord1ig råce omkrlng. En trlusvit eahg og
der var Rødhals og Gulspurv.

En fuldvoksen Kongeørn korNner på tværs

af
vore plane!, og Eyd for Fyledalen nå vi
gøre et uventet stop. Ud vælter folk fra
bilerne og når at se den mørk€ fugl svæve
lige hen over os i lav høJde. I denE køl-vand følger et pår Ravne.og uml-ddelbart.
efter dem to mere. Lige oven på en Kongeørn syner disse store Kragefugle lkke
af megeti men de gøx eLg alligevel flot
mod den blå himnel. En lille
flok Sjaggere påsserer medene vi gør klar til at
kfyb€ ind i bilerne igen og fortEætt€ tll
den udgåede elmeskov,

På voreg vandretur ad grusvejen gennen
iirup Ålmekog blev det til et-par-nreget
fin€ glimt af €n Sortspætte, som fIøJ t*t
forbL os og satte slg i et træ, Lnden den
lettede og folEvandt tl,lbage I den retnl,ng den var komm€t fra. Desuden Eå vt
- forEkelll.ge af
de småfug1e man kån forvente et Bådant sted: tre Kærnebldere,
hvoråf 6n gad gnukt tll skue L en bugk.
ll Dmpap, en Træløber, GråmeJser, 81åmej6e, €t par nordllge Sprtm€Jaer sant
Nuavltter og Solsortå. I vo!.dglaven om
godEet for enden af akoven var der cråander og et Knopavanepar med en unge fra
sldste år. Over oB kredsede fire Mugvå-

ger. Solen gik på hald 99 det var på tide
at vende om, for at nå Fyledålen lnden
det blev for sent. På turen i gkoven så
vi seks Stor flaggpætte. Der blev nogen
diekussion og kikken i forbj.ndelae med en
af de sidEte spætter lige før bussen. Den
havde vist sig i et kort glimt og så
neget lilLe ud. Desværre forsvandt den
bå9 træstmerne inden den blev set
ordentllgt efter i sømene. Senere dukkede et par Stor FlagsIEtte op I området,
hvor den IiIl6 stEtte var forsvundet. Nu
var vi på den, for den ene af dieee var
ret lille.
Var det en Etor tl-lle Ftå96patte, der tidligere var forEvundet om
bag atanmerne - eller war det.bar€" en
lille Stor FlagslEtte? OK - tvivlen og
sandsynlighederne får os til at væIge
sldBtnævnte mulighed.

Solen-forgvinder hurtigt bag bakkerne. vi
har fået travlt. Undervejs ses glimt af
to unge Kongeørne, men il køref neale i
bunden af dalen og de skJules af træerne.
Bilerne bliver parkeret midt i Fyledalen
og vl- styrter ud og tager opstilll-ng.
over Ekoven mod vest sværmer cirka 200
Rød€ Glenter oml<rLng. VL nåede det tidsnok til,
at farverne endnu kan seB.
l{ørket sænker eig langsomt over træerne
og fuglene sea som Eilhouetter over
kronerne. Højt optr€ kommer et træk af
Kragefugle tværs over dal-en og glenterne.
Der er vel omkring 1OOO Krager og A1lIher.

turen går tilbage til lejren, hvor Jacob
har påtaget aLg at bespLse de sultende
masser med en herlig ret hentet fra det
Italienske køkken. Da alle omsLder har
fået kød og pasta på tallerkenen bliver
der et øjeblikg ro. så begynder steunerne
åt sunne og et par hyggellge timer forløber - og der er kaffe med kage tl,l. I
god tid inden nidnat er alle krøbet til
køJa. Ornitologer på tur er ikke jugt
nåtteravne, det skal. man for tidligt op
om morgenen t11. og Eå kan vi enddå 6ovå
længe, for morgendagen indledes med en
tur, d€r først skal begynde klokken halv
otte. iteg 9år i seng som eidgte mand. aleg

sidder alene tilbage i fælleErurmet og
Iytter til vindena suigen i trætoppen€,
ildens knitren i pejsen - og opvaekemaakinena snurren i køkkenet (atåndården i
den skånske vl-ldmark er ret høj).
Efter morgemaden Eøndag tager vL huL på
fuglekikkeriet
med en våndretur til
s6vdesj6n, hvortil der er et par kiloneter gennem nåleskoven. Da vl kornmer ud
fra skoven ger vi forån oE, ned6 Då
engen, a!rv Fiskehejrer som gtår oS "hæ;ger". De flytter
sig lidt onkfing formod€ntll-gt på grund åf vores opdukken.
I et t!æ L det fJerne opdager vi en ung
Kongeørn, der sl-dder o9 Eer sig omkrlng
uden tegn på at ville op at fLyve. cruppen deles her j. to. HalvdeLen drager ud
ad en sidevei for at kome tættere Då
ørnen, hvilkef. også lykkes. I tflgift
får
denne undergruppe også set en Stor Tornskade ()9 otte Lille Korsmb. ørnen letter
og fl-yver hen og sætter sLg på en bakketop længere borte. Den anden gruppe har
i mellemtiden taget opstitling på en
mark, hvorfra der er overbllk over den
tl-lflogne sdvdesjii. lrldt på isen sj.dder
en ung tlavørn og holder øje. Nogle Musvåger og enkelte 9æE passerer i det fjerne.
På tilbaEeturen EeE slrv Dompap'er I et
levende hegn, hvor de fem røde hanner
lyger stærkt op,
Inden frokoBt EkaI vi nå nok en tur til"
Fyledalen. I dag vil vi gå et Etykke gennem dal€n for at Ee, hvad den kan byde på
ud over glenter. NæPIE er vl steget ud af
bilerne før vi aer noget så uBædvanligt
som en flok på over hundrede Kærnebidere
fLyve hen over oE. Dertll kormer 75 Kvækerfinker, 18 Stillits og nogle Bogfinker
- en stærk b€gyndelse, men ud over dette
virker her meget stllle. Det er ikke d€n
vl-Ide aktlvitet
fuglene udfolder. På
overBvønmede enge tøber evenekere på
skøJter og vi traver afEted. En crOnEtrEtte dqkker pludsellg op og forsvinder i
bøIgefLugE. Musvåger og Røde GLenter er
der som altid nogle af. Så er d€n der som et lyn fra en klar himel - en ung
Kongeørn glLder langa dalen fra eyd mod
nord og forsvinder lige 6å bråt aom den
kon frem, På nøjagtig satnme måde præsenterer en ung Håvørn slg senere. Det
bliver alllgevel til noget, stilhåden tll
trods. Også et Ravnepar gør deres 6ntre
inden vi bliver samLet op af bilerne, soln
vore chauffører .tenE og Erl-k var bl€vet
"sendt' tilbage for at hente.

Vi vender atter næEen mod 'leJren'. Der
skal spises frokost, rydde8 op og gør€s
rent. Undervejs lægger vi-turen omkrlng
EllestadsEjdn. Ind€n vl når dertil paaEere€ en Blå Kærhøg (af de brune) på
højre hånd. Fra Ekrænten ved vejen har vL
fin udsl-gt over sø6n. I vågerne ligger et
par hundrede SædgaE, 40 Stor Skall€sluger
og et tlLgvarende åntal Troldænder.

af cråænder og tie sangsvane! er
der også. Nede foran Eø€n søger tlrve
Rådyr ekjul i birkekrattet,
og i det
fJerne, i retning rnod snogeholm, kredser
tre Piskehejrer over skoven.
Hundrede

Tilbage i 'hytten'. Snakken går lystigt
under frokosten. Pludselig lyder råbet:
"ørnt" fra en af dem, der sl-dder &ed
front mod vinduet. Der er ikke ttd tll
tøven - op at stå, finde kikkert og ud.
En ung Havørn evæver ll-ge hen over oa L
lav højde. En perfekt des66rt. stemningen
er høj og r€ngøringen går sori en ).e9.
Tiden er inde tIl at drag€ mod Varberg 1
ro og mag, med plada til lidt obgervationer underveJa, hvilket der også bl.iver
brug for.
er vl- komnet ud på aefaltveJen
forbi Snogehotm 09 har fået bilerne i
siden og
folk styrter ud. Åraag: To EIge på en
grasmark. En benærkelaesværdig fin observation åf di-sse Eky hjorte. T11 den ånden
6l"de forsvinder en Duehøg mellem træerne.
Man ved dårligrt nok, hvad man skal vælge
at kikke på. Probleret løser alg af Eig
selv idet elg eåvel som høg forsvLnd€r.
I et t!æ lige ved siden af os lander ?5
crønsisken for en kort berærkning.
Næppe

marchtempo føE vL-må ind til

Ttdllgere på dagen var vi blevet advaret
at gå ind i akoven uden for vejene,
fordi der skulle være Kronhjortejagt.
Det var gandsynLigvLa forstyEelEer fra
Jagten, der havde fået de to EIge frem
fra skovens skJulegteder. sanme jagt var
formodentlig også årsag tiI, at vi lidt
Iængere frenune kunne se cirka tl li(ronhjorte inde mellen træerne, halwredE
meter fra vejen.

På turen nordovor rcd vombsJdn eå vi
nange gæs på markerne. Det drejede aiE

hovedEag€ligt m sædgæg. Et sted gjorde
vi holdt ved en flok på flere hundrede,
hvoraf en balv Bnes stykker var mærkede
med røde haleringe. I denne flok "BkJuI'
te" otte alisgas sig. Da vi kom nord for
Vonbsj6n tyndede det ud L fugleobservationerne og en behagellg, indtryksrnattet Etenning lagde sig over folk, eedens
vi rullede mod Varberg.
Efterhånden

aom

solen forEvandt og mørket

faldt på trådte planeten vånus frecr ogt
tndtog sin rolle som Aftenstjerne I
sydvest. Under et ophold på en raateplad€
blev de! Iejlighed til at se Jupl"ter høJt
på himlen. Rettede man "fugleiikkerten.
mod den store planet kunne tre af dena
rnåner ses aom små, klare prikker. on
dagen er der fugle på himlen, om natten
Etjerner og planeter.....
Jobn Andersen

mod

9a
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REFERATM.

BRABRÅND

Sø

Dff 17.3.1991.

Tredlve personer var mødt op tll vores
martg-tur ved Brabrand Sø. VeJrudslgten
lød på overekyet og dLset vejr med muilghed for let opklaring i løbet af dågen.
Det holdt Etik - selv om opkLarl-ngen var
noget tøvend€. En let vind blæete fra øst
og det var koldt og klmt, hvilket ogEå
kunne mærkea på fuglenes ret lave aktivitetsniv€au. Der vår ikke meget EpræI i
spurvefuglene i skoven langs stien. l.{est
benærket gjorde nogle Spætmejser sig med
deres gennemtrængende stenun€r. Ude fta
søen kunne vi høre Hættemåqerne onme bac
fugletårnet. Vi gik fra uågåskrig til Rå:

geskræppen, I kolonlen var der gang i
den. skrig og skråI, hereen og regeren,
flytten om på plnde og grene og kmp om
rederne.

Et Knopsvanepar Iå helt inde ved land og
dyppede hovederne I aøgen efter eplseligå
plant€rester. To Blishøns parr€de atg våd
aiden af svånerne og en crønbenet Røthøne
Iå mellem rørene og pudsede sig. En TroIdand han rned en Lhponerende fl.ot nakkeduEk svømmede llge foran os. S€Iv dena
gule øje kunne ses.

stop gjaldt en død Muldvarp nidt på
cvkelstien, vl andre bliver qravet ned
når vi dør. Hos ltuldvarpene efdet åbenbart omvendt.
Nogl-e Korgnæb smuttede forbl bag grånerne, røbet af dere6 metalliske Etetmer.
Højt oppe kredsede et par t{usvåger bort
rnod vest.
NæEte

der sluttede af med at gå I fugletårnet aå en flyvende skarv; fem ioppede
lappedykkere, sekE Taffelænder (4 han, 2
hun) og tre Hvinænder fløj.forbi.
Den

John Andersen

på søen var cirka 20 store skalleslugere Eamlet. Der var lige mange hanner og
hunner, og vi så da ogeå tlrrøb tir pår-

Ude

dannelseaspit. Rundt onkring på søen
talteE. et titsvarende antal af disse
strømlLn€de fi6ker€. Enkelte Toppede
LaplEdykkere var der også. Et par i vinterdragt og andre der var godt igang ned
at anlægge yngledragten.
halv enes Troldænder, et pår laffelænder og fm Fvlnander blev det også tll.
Nogle af Hvinænderne gik på vingerne og
En

vi fik 1i9e hølt den karakterlstiake
"hvinen" som vingeelagene frembringer
under flugten. På det !.ave vand snadred€
et Krikandpar rundt i planteresterne og
inde fra rørskoven lod en Lille Laplpdykker oft€ sin trlllende stefinr€ høre. En
Dobbeltbekkasin tog en tur frem og tilbage for atter at søge skjul i rørakoven.
I darnnen bagerst i det ene alambåssin

svømmed€ et Gravandepar smen red tre
Troldænder. Foran stod et par viber og
krøb sannen. På engen bagude galloperede
en Ræv afsted for at kore væk fra noole
folk der trænede jagthunde på engene vest

for sø€koweJ.

ved al-den åf det gmle åIøb gtod et crågåsepar mellm en flok cråænder. Da vI
kom op tll engene ved søeng nordvestllge
hjørne ventede nok et Grågåsepar. De stod
ret tæt på vejen i de visne giv fra aidste år. En snes BLishøns lå spredt på det

lave vand og tre af dem tog en rask lj-lle
kmp hvorunder de pustede slg op ti1
nogle drabelige glagskibe. På engen etod
seks viber og pludeelig gik de alle på
vingerne. Deres stemer ledte tank€rne
hen ruod lune forårgaftener ude på landet.

over os hørtes trækkende SangLærkera kåId
og i ny og næ lidt rigtig lærkesång.

Turen tLlbage ad den gmle Hamelbane bød

ikke på m€get, hvad fugle angår; men der
var i det mindste læ. En enkelt Rødhals
sang lidt. Et par Uusvitter og Blåmejeer
smuttede omkring i det Levende hegn lang6
stien. To Dompap-par tog pl-ads øvergt i
et løvtræ foran os og lldt længere fremrle
krydsede en stor FlagalEtte over stlen i
gyngende flugt. filbage ved MinimuEeet
sluttede vi af med et Dar kurrende duer
og fire Dompap'er. Tro,-ds det klarfire og
dlaede vejr var det alligevel blev€t til,
en del fugleoplevelse! i tøbet af de små
tle tim€r turen havde våret.

VflIIliG

SKO!' rlFN

'7-4-L99I.

Det er første gang den lokale "Søhøjlarulsgruppe" arrangerer en tur til de!rne fine skov- og ådalslokalitet.
lilens

vi venter If at de

20 deltaqere

irdfincier sig, nyder vi Bjergvipstjertparret \Ied den neilagte sauløIle, hvor
tystrup A krydser l,vstruFnindeve:i.

den

stejle skrtrlt syd for

Over

nzlleuamrr:n

svæver en l,lusvåge, en sorts[Ettes gjaldende kry-kry høres, de første Gransangeres tjif-tjaf
blarder sig nEd sang

fra Rødtnls og Cerdeffutte. Vi går op- strais langs Lystrup A og ind i Velling

Skov. Lige inden skoven passeres en opstar.net dam, hvor vi ved stilfudig frem-

alle oplever et par slrta T-appealykkefå sekunder ad gangen de er over
vandet. F.ra sit redehul i en bøg lidt
inden. for
betragter SortspættehuryFn os nysgerrigt et par gange. Også Grøns[Ette og Flagspætte er t.il stede. I'Tellirq Skov er Hulduen blevet
SortspæLtens føIgeart, den hørtes og
sås fra r-'dsrgtspunktet Velling Kalv,
b.illige n*xi e;: Ravnepar, som nu også
'yngler i slioven. Oen stors).åole udsigrt
sløredes ites.iærre af dis orJ nørlce skyer.
Vejret tog nu en kedelig retning; og tugens sidste dei foregik i støvregn ned
en aftagiende ornitologisk udbl&te. |rrg blev det til 35 forskellige fuglearter
i og onkrirry Veliing Skcrz, hvis vestli-ge
@eurskov foruden sin l,endlige skønhed
er blevet en skovfuglelt:icalite-t af alIerhøjeste l=rat.
færci

re,

d<:

Jør:qen Ballegaard

BRABRAND

Sø Dn\l

2I.4.1991.

Det lunefuld€ aprltsvejr levede lidt op
til sit rygt€ denne søndag. vi fik både
solskLn og hå91 i løbet af d€ små tre
tLrer turen varede. Heldigvig meat sol især i begyndelsen - nen vinden bevirkede
at det var koldt at stå stille, hvor der
ikke var Iæ.
Kun spætmejEen formåede
gennem lamen fra bilef,

rlgtigt

at trænge

busser og Rågå-

koloni. ved stautrup. Dog blev det også
til lidt tromnerl fra en stor Flag-spætte, og et par Rlngduer sad flot tLl gkue
i et træ l-ig€ ved stien.
fureng højd6punkt vår et langer€ ophold
ved en 6mule oversvønrmet eng 119€ før
SøEkoven. l,led 6olen i rygg€n kunn€ vl I
paggende åfstand lagttåge fug!.åne L og
ved det lave vand. Blishøns og Grønbenet
Rørhøne epankulerede omkring, så der blev
rig lejttghed tLl at Etudere ligheder ('9
folskelle mellem de to arter. Pire B1i6høns røg gang på gang i totterne på hinanden medens en halv anes Krikænder
snadrede fredsom6ll-gt jævnt fordelt i
pytterne. Et pår cråvander var tmidl€rtid
ved at stjæIe hele bllledet med deres
hidsige farv€pragt. sjæIdent ser man
noget så rødt som cravaadenæb i forårssol.
I baggrundsn, ude på gøen, eåg Toppede
tapp€dykkere overalt - og enkelt€ par
udførte deres Bmukhe paffinggdån3. Af og
til fIøJ en skarv forbl, og nogl€ af os
fik et ha8tigt glirnt af en Rørhøg på vej
til søens øBtende.
hvor skoven Etøder op tLl kolonLhaverne, Iød en cranaangers rytnj.Eke
"rJ tf-tJaf -tJ 1f -tJaf -t J af -tJ if -t jåf ", og
vl fik oven I købet leJlighed til at se
fuglen, ganske tæt på.-Enåvidere sendte
en.ternspurv sine spinkle trlller ud over
Bag oB,

området.

dlc'

/

Jf*r,Z':---"€r

scenen overtaget af to sorthalsed€ LapIEdykkere, d6r kom svørDmende lige j, rørkanten, hvor d€n vår tyndest. Lidt efter vår
de væk, oo kulden fik os til at tage en

raål< lået;tning

og fortsætte vestp{.

Fra det gode udsigtspunkt ved "bænken"

sp€jdede vL, desværre forgæves, efter
Rørhøg. I €tedet blev det tll €t Pa!
FiEkehejrer, nogle Trold- og Taffelænder,
6arnt en Ltlle Lappedykkers kåld: "vLLtvilt" lnde frå rørskoven. På et Hudcatrør aad to Skarv og tørrede vlnger.
D€t vår en kold poEt vL Btod På, så vl
tog nu Harurelbanen hJen i raakt t€npo.
Undervejs vækkede vL en culaPurv-hån af
dena mlddågglur, og vL mødte at Bogflnkepar på stlen. Hunnen samlede flittfgt
redemateriale medens hånnen holdt øj€ ned
alverdens farer. Lidt kvidren fra €n

I Ekoven blev der gjort anskrig: I pytten

truglekonge, Blåtnej6€- og MuEvitsang samt
et D-onpappar. Et par kortvarige hagl/En€byger dryEEede n€d over os, da vi toE de
gid8te skrldt hen til MinimEeet. Ture!

på land, lettede og fIø)

John Andersen

LLge tøE vl ekulle tl-1 at fortsætte ind
nede på engen var der nu dukket et Skeand€par op. Da de efteE €t par minutter gik

videre blev

var forbl for denne gang.

BUS1IJR

TIL

VEST.TYLI,ÅND DEN

5.5.1991.

Onkring 26 delt-agere \rar rnødt op klokken 04,00 ved Musikhuset i Århus. Reqnen silede ned og det blæste en hel åel.
Irlen folk war optirnister og glæilede sig
til de oplevelser der ventede i Vestjyl'land.

Den

første lokalitet

nåede

vi kl.

Vibe, Sanglærke og andre sråfugle. vorherre ville at det skul1e regrre lidt
endnu, ren da vi kcrn til Skjern Enge
holdt regnen op. Herhåbede alle på en

eller to, ren

Rørhøgen

viste sig

sådan skulle

det ikke blive. Der war ingen pcfierans-

fugl at se på Skjern Enge den ilag. Til
gengæld var Cer odcring 250 Hjejler og
Kortnælcbede Cæs. Stenpikker, Iardsvale,

også

et par gange og

over os hang Sanglærken og slog sine
triller, nens vi strxrdt ventede på at
se den Gule

06,15

- nenlig Vild Hede. Her spejdede vi efter Urfugl og minsanten crn der ikke dukkede en op efter et par ninutter. Det
blev kun til denne ene, rren derudover
var der Tårnfalk, Iutr.rsvåge, Hvid Vipstjert,

Pcneransfugl

Pibeand, Krikand, Skeand, Gravand. Gråand og Spidsand. Af vadefugte kan nævnes
Dobbelt Bekkasin, Strandskade, Hjejle,
Alnindelig RyIe, ltudderklire, Vibe, Brushøns og Rødben plus Stor Kobbersnetr4>e.

ird i

Vipstjert.

Da

vi var 6å vej

bussen igen kcrn en Stor Skatlesluger og en ttuidklire, scrn også blev noteret ned. TiI allersidst dukkede så den
Gule Vipstjert op, så den k:rn også rred

på listen.

Herefter gik turen til llynin@ab hvor

Troldsder og

at se.

Toppede Iappedykkere

var

I'len også den store Sildernåge,
Blisharns og selvføIgelig den rnange landsvaler kurne beskues fra b:ssen.

Vi fortsatte hastigt rDd Vest Stadil
Fjord, hvor de nange Kortn$bede Gæa
ventede os. Og vi rra:r ikke kørt forgmres
for trå narkerne var der ca. 3000 af slagsen. Irte].lsn alle disse fandt vi en enkelt SnegåS scm nok lå l<atdes et hit-.
l,Ien dagens største hit \rar den Sorte
Svane der Sik oS fouragerede 1å en af
narkerne. Ud over dette blev der obser\reret crågæs, Stenpikker, Hjejler, Stillids, Bcrnlæker og årets første gmkefugl! Rovfuglene var også i luften og
her blev det til !tusvåge, Tårnfalk og en
flot Rørhøg. Klokken'var efterhårrien
blevet 15,30 ogr vi besluttede at verrie

Irlisteldrossel, Hvinand, Gravand, Spun/eYtøg

q

Rørhøg war også ned

dagen en

til at give

pragtfuld start, ren hittet

Skjern Enge var

cøGE)i

ved

der sad og kukkede

et sted i næheden. Efter en lille tiftes t-id kørte vi videre genneu Væneengene og ud på Tipperne. Her fik vi lov
til at

kcrme op i det gtore fugletårn og
prøve den enonnt store kikkert. de har.

det stadig en hel del,
vi fik da neget ud af besøget al1-igevel. Fra tårnet så vi Knortegæs,

Desvanre blæste

nen

Braflgæ, Skarv, Rødben, Stor Kobbersneppe, Vibe Ejejle og Knops\rane. Senere

kørte vi tilbage gennan Vær"nengene, h\ror
der hele tiden rrar noget at betragrte i

kikkerteii. Især

Brushanerne dcrninerede
engen€ fiEd deres elegante spil. Ved laden spiste vi vores nedbragte rnad, 09
der var også qoal nmlighed for at iagitage
engenes fugleliv. Her så vi blandt andet

hjenad. Energien lrar også på retur
og nogle fik sig en lille lur' nens ardre nød landskabet. Kloldcen 18,10 var vi
næsen

igen i Arhus, hvor vi errite dagen scnr vi
begyrdte - nernli.g ned regn.,l,ten på trods

af vejret, der dog kunne have varet \rærre, havde alte haft en speenJerde og lære,rig dag, og de fleste tnvde fået en
ny art eller to i notesbogen.
Berit Ianther

TO MA MAN VÆRE

!!
vil blive lere fortroefugleliv.

Vi har rndtaget føIgende fra Iårs p. Johansson, der har ladet sj.g inspirere af
en ide fra et arxlet ant.

dcnsnedlernerne
Iige neat anrtets

Vi synes at ideen er god, og overlader
nEget gerne spalteplads til Iars' kontaktside frenover.

Jeg foreslår herned,

Oplægget

fra Iars kan læses her:

"Er du aktiv feltornitolog ?
Tager du tit bilen på fugtetur

Kan du ikke nrdstå trangen til
rd til fuglerie i hæek-erden ?

tklkast:
JUNIORSIDEN

?

at

kcrrrrE

Så har du det lige scrn al.le vore lmgre
nedlerner. Itoblsæt for disse er blot,

at

mange

nnngler kørelejlighed , så de

for langt
vtd< i cykelafstard eller tnr dårlige forbirdelser ned effentlige transportmidler.
kan cpleve steder der li.gqer

HER KAN DU
I{.IrsI,Pts !

-

SOM BILENDE

at en side i SøRAVbliver reserveret til kørelejligtted
for lmgre nedlerner - f.eks. urrler 2t år.

NEN

ORNITOIG.-

Jeg

vil gerne ned tg fugletur!

Rirg blot til:
(navn

- adresse

& telefonnmær)

Prioritet for q)tagelse pa siden har juniornredlsnrer eller arrlre lmgire red en
rroksende

fugleinteresse.

Sidsr skulle gerne

t€ nultlEr.

\,'ære

fyldlt til

næs-

Det er vigftigt at du scm ikke junior tager en "elev" rIEd pa din fugletur.

Q>tagelse og sletning:

Iårs Peter Johansson
Balevej 10, Gnestrup
8544 lrbrke

telefon: 85 37 78 41"
Ja, så er startskuddet givet til_ foreningens lmgre nedlenrer. Lars sidder nu \red
telefonen klar til

Hvad

red

crn

alle vi ned biler tog et yng-

re redlern ned en gang irEllem.

Det får også sat inspirationen.igarq,
når man tager et videbegrligt ungt ned-

tur. F\:glene bliver set ned
friske øjne og nye ideer og spørgsmål
vil rrEd garanti kcnne op til overfladen.
Din fugleinteresse vil opleve nye tøjlem ned på

der

sanrrpn ned lmgre

kr:æfter, og ung-

at notere.

Vi håber at siden er fyldt ned rnvne på
juniorer, der gerne vil ned på fugletur i
SøRA\INEN nr. 3-1991.
vil - scrn i dette nunrer - også
frenrrver \ræret placeret r:rniddelbart før
Siden

kalerde::e-n

Redaktionen

KALET{DEREI{

JIILI
Sørdag
Søndag

07. Tur ti.l tb€sø og Klosterrølle. Ry Station kl.. 9,05.
Fta Århus kt. 8,35 cg Silkeborg 8,48.
den 21. Tur til Brabrarri Sø. Stavtrup Station (Ininfu{rseet)
kI. 10,00. Bus 5 til StautruD.
den

ATJGUST

Iørdag

den 03.

Sørdag den 04.
Sørdag den 18Søndag den 18.

ltr til Glatved Strand. Tirstrup Brugs kl. 7,00, Tilreldirrt senest den f.8. pa telefon 86 37 78 41. Iårs
P. Johansson.
'IUr til Mossø og KlosternøIle. Ry Station kI. 9,05.
Tur til Brabrand Sø. Stavtrup Station kl. 10,00.
Tur til fblle-Stigsholm Søerne. Halle Sø-rasteptads på
vejen Br].rup-Nr. Snede kl. 9,00. Privatbiler. Jørgen
Bal

legaard,

Søtrøj

landsgruppen.

SEPIEMBER,

Søndag den 01. Tur til lbssø og Klosterrølle. Ry Station kl. 9,05.
Søndag den 08. 'IUr til clatved Strand. Tirstrup Brugs kl. 8,00. Tilnelding senest den 1-9. pa telefon 86 37 78 41. Iårs
P. Johansson.

Ti.rsdag den 10, løde på SøIyst kl. 19,30. l,lzdet er en opLakt til Falsterboturen, hrzor den kerrite lokalitet crntales - ledsaget af lysbilleder. Foredragsholder: Al1an Jariniche.
Søndag den 15. T\rr til llrrrsnirde Fjord. P-pladsen ved Kvickly, Silkeborg kl. 7,00. oer kan stødes til kl. 8,15 ved slusen,
likrrsnirxle. Gert Sørensenz/Ernst Hjøllund, telefon
86 80 30 81, Søhøjlandsgruppen,

Fr&g/
den 20. Brstur til Falsterbo. |esikhuset Århus kl. 21,00, freSørdag Mn 22- dag den 20.9. Allan JannicheÆens Borde,
Sørdag den 22. Tur til Brabrard Sø. Stavtrup Station k1. 10,00-

E}EI'TIRK:

Fbjlagtig dato for turen til Brabrand Sø oplyst i
- rigtig dato er den 1G. juni kf. f0,00.

SæAVNEN

nr. l-1991

ADRESSER

oc Kor{rArcprdsoNsn

BESWRELSEN:

Allan Jamiche (fornand)

:

KONTAKTPERSONER:

Fredningsudvalget:

Søskrsrten 42
8260 Vibv J.

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

Svend Møller Jensen (næstformand)
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup

Medlemsreg lstreringsn:
Lars P Johansson
Balevej 10, Ommestrup,8An4 Mørke
Tlf.: 86 37 78 41

Tlt.:86 98 65 03
Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf.: 86 48 82 75

Gjellerupvei 111 ,8220 Brabrand

Flemming Lundbeg (sekretær)
Skovlundgårdsvej 72

Jens S, Pedersen

8260 Viby J.

Tlf.: 86 28 65 57
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 81 25 73

Lokalitetsregls0€rlngen:
Dansk Ornitologis[< Forcning
Lokalafdelingen i Arhus Anil

Havtuglegruppen:
Vester A116 4, Thorsager, 8410 Rønde
Tlf.: 86 37 95 83

Rapportgruppen:
Peter Lanoe
Jeksenvej-1 08, 8464 Galten
Tlf.: 86 95 03 41

John Andersen

Randercgruppen:

Højmarkvei22

Claus Elkiær
Mågevej7, aezo ungå
Tlf.: 86 46 78 03

8270 Højbjerg

Tlf.:8627 4269
Henning Ettrup

Rovtuglegruppen:

Trygsv.ej 5

Svend Møller Jensen

8230 Abyhøl
Tlf.: 86 15 95 06

(Se bestyrelsen)

Jacob Salvig

Jordbpvej 20,2.Ih.

8200 Arhus N
Tlf.: 86 16 12 35

Vagn Holmelund
Rørsangervej 5

S22OBrabrand
Tlf.: 86 25 72 56

Fugleregistrerlngsgruppen:
(Spørg bestyrclsen)

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

Søhøjlandets kontaktpersonen
Bo Ryge Sørensen
(Se sortspættegruppen)

Artikler, indlæg, tegnlnger 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 Silkebcr€
Tlf.: 86 80 23 79

Luffe hfælper med at spare op.
Og når LulIe er fuld af pengg kan
de indsættes på en Bømekonto

i

Unibank med
en ekstra høj
rente.

Luffe koster
27 kr., og for
hver Luffe
der købeg
går der 3 kr.
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Luffe kan købes i alle Unibank
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