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Dansk Ornitologisk Forening, Å"hor Amt

DANSK ORNITOLOGISK FORENING
Er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Danmark. Foreninqen er stiftet
i 1906.

Ordinært medlemsskab
Juniomedtem (under l8 år)
pensionistmedt. (over 67 år)
Ekstraordinært medlem *)

Foreningens fomål er at freme kendskabet til og interessen for fugle og at
virke til beskyttelse først og fremest
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.

*) Ekstraordinære medlemer modtager ikke foreningens publikationer, men kan
del-tage i møder og ek.skursioner.

Indmeldelse sker ved henvendel-se til
foleningens hovedkontor etler ved indbetaling af kontingent på foreningens gi-

Dansk Ornitologisk Forening
"Fuglenes hus"

rokonto

1620 København

.

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

LOKALAFDELINGEN

I

kr, 220,00
kr. 130,25
kr. I30,00
kr' 80'00

son nedl-em modtager man gratis "Dansk

ornitofogisk Forenings Tidsskrift" (2-4
iræfter pr. år) 09 bladet "Fugle" (5 hæfter pr. år) hvori meddelefser om møder
og ekskursioner bringes.

Vesterbrogade
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(na.-to. II-16, fr. l1-r5)

Giro 7 00 08
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ÅRHUS AMT

står for a1le lokale arrangementer.
Alle DoF-medlemer kan frit deltage i
afdeli-ngens møder og ekskursioner.
Lokalafdelingen adresse er:
Dansk ornitologisk

Forening

Lokalafdelingen for Århus
Naturcenter Sølyst
Gjellerupvej 111

Amt

8220 Brabrand

ciro 5 51 09

61

SøRAVNEN

er lokalafdefingens blad. Det udsendes
4 gange årligt i Århus AmL Li-t alle medIemmer. Medlemer udenlor amtet kan tegne abonnement på bladet. Det koster kun
40 kr, pr. år.

Annoncer:

Redaktion

lturrnEr Deadline

Otto Trap liansen (ansvh. red.)

Jens Bonde
Svend Mø1ler Jensen
ahri

q+in.

kial

rssN 0900-I832

<m:rL

irEr-Ela6' kr. 350-lnr. eller l2oo-,/år
Halv side: kr. 200-lnr. eller 600-/år
Sørarrnens

n

-ol

t-92
2-92

kalender for I99I/92:

l. nov.
I. febr.
I. naj

Udkqmer

15. dec.
15. rnarts

15. juni

LEDER_ LEDER_LEDER-LEDER-LEDER-LEDER-LEDER-LEDER-L

Velkc[rren tilbage

efter ferien!

der er interesserede i naturen/og det
der berreeger sig der ude.

I

Vi kan, traditionen tro, konstatere at
nrlrner 3 ikke er det nest byrdefulde for
Det Kongelige Danske Post\Æesen. Itengden
af indsendte bidrag betyder ikkerat vi

- kort sagt vi kcnner
slank tilbage efter ferien.
sprænger rarnFrne

Dette mnmer konner ud tit cirka 80 nye
Iæsere, der autcrnatisk får det tilsendt
scm

et resultat af deres deltagelse i

en fuglequiz i Grenå, se iøvrigt nere

hercrn inde

i

Søravnen.

Vi håber at der er nogen der bliver "trsrgende" - foreningen har brug for alle,

Til alle dern (os),der ikke har tnft tid
til at kigge på vores fjerede venner i
det forgangne kvartal - et godt råd:
Lad \ære red at læse turreferaterne og
Fra felten. Så ærgrer vi os ikke over
det,vi er gået 91ip af! @ gør så noget
ved det i efteråret!
at der allerede nu er åbent
for indlevering af stof til årets finale
- Søravnens julenunrer 1991.

og husk så,

Otto Trap

Hansen

INDHOLD- INDHOLD- INDHOLD- INDHOLD. INDHOLD_ INDHOLD-

Side

?.

4=
A.

Følgende tegnere har bidraqet

Leder & Indhold
Ttrorsager-Elløv Enge

nunrer af

Lodsejer fik bøde

"Aktiv fritid"

i

Inge Marie Andersen

Grenå

Sørawrcns Fuglequiz

-

SØRAVNB{:

3.

IO: F'ra felten
14: Anneldelse
15: I{eddelelse f ra Redaktionen
16: Bi1led Collage
Ll
Kcnrrerrde ture
18: Referater
Juniorsiden
26: Kalenderen
2

i SøRA\ {ni benytteile fotos vil frernover \ære forsynet ned narm - hvor det

De

er Redaktionen be]<endt - da vi i arkivet
tlar en del billeder af ukstdt fiester.

Jens .Overgaard CL:ristensen

Chrristina Kjel$nark

I

til dette

THORSAGER_ELLØV ENGE

6;i.

n.'
,.'"

er beliqgende

øSø for Thorsager
man også drejer ind i området, Kommer man fra Ugelbølle køres ad
Ryomvej mod Thorsager. I Thorsager drejer man ad Thorsgade mod Rønde og i udOmrådet

by, hvorfra
kanten

af byen ind af Ellevvej.

Det areal vi i dag kan bevæge os tørskoet rundt i omfatter ca, 12 km' oo har
fra tidernes morgen været underlågt både
naturens og menneskenes funer.
HeLe arealet har Iigget lige indenfor
isranden i sidste istid og isen har her
skubbet og maset, således at et utroliqt
bakkelandskab

er opstået faktisk fra

Hornslet over Mørke tiI Glatved strand
syd For Grenå.

I de store afvandingers tid kom også
EIIøv enge under 'rkærlig" behandling

sammen med Kolindsund og Korupsø for at
nævne de nærmeste. Men efter tør}æonin-

gerne kom et nyt problem - vinden. På
de åbne arealer kunne vinden nu få fri.t
spil og med tiden skød adskillige læhegn
op omkring de nye marker.

fra Thorsaqer og ud i EJ.løv engeer der adskillj.ge km. læhegn af
varierende alder, artssammensætning og
størrel.se. Dertil kommer de småskove som
næsten alle er plantede samt vådområder
i iorm af Thorsager mose og i forårstiden de våde enge. Alt i alt udgør området en mosaik af forskelli.ge naturområder og ligger samtidigt centralt for de
Fuqle som trækker over en bred front.
Alene

området

sig ud er det opsmåfuglene vil præge artssammensætningen.
De mange levende hegn oq spredte buske
Som

landskabet tager

Iagt at

er hjemsted og fourageringsområde for et
stort antal arter.
SåIedes rummer hegnene en stor bestand
af Solsort, Jernspurv, Gærdesanger, Tornsanger, Løvsanger, Gransanger, BogFinke
og GuJ.spurv.
De forholdsvis små skovparceller,

mest er plantet nåleskov blandet

som
med

eoeparceller liqger som skov-øer i landskabet.

Karakterfuglene er således samtlige alm.

Mejser, Træløber, Skovskade, Rinqdue.
Fuglekonge og Dompap,
Af andre arter kan nævnes Musvåqe, Tårnfalk, Agerhøne og Vibe.

Ti.l dagliq henregner

man

land ti] et træksted for

Men

ikke MidtdjursGæs.

netop over Mørke-Thorsager forekom-

mer der specielt i juli-aug samt okt et
SV-træk af Grågås og Sædgås. Tidspunktet
på dagen er som regel mellem 7-9 og J.7J.9. ifølge egne notater. Spørgsmålet er
så om Gæssene kun er overtrækkende eller
de nogle qange komme ned på engene for

Elløv tiI Sletterhage og forestiller vi
os en god trækdag ved EIIøv Enge oq at
Vågerne trækker mellem

kI. 10-12 vil

de

Første nok nå Sletterhage mellem II-14.

Vadefugletrækket er meqet sporadisk. Men
specielt klirerne høres under juni og

juli-nætternes skumringsmørke. Hvis

raster er lokaliteterne

de

Mørke Kær, Dag-

strup mose og Hornslet mose som de nærmeste. Derimod raster Viber og St. Regnspove i småFlokke på de nyhøstede marker
og I enqene.

Vinter, forår og specielt efterår huser
store flokke af VindrosJ.er, So1sorter og Sjaggere som fouragerer i de

at fouraqere.
-a

området

Det synlige træk af Rovfugle ved Thorsager-Elløv enge drejer sig primært om

levende hegn samt på markerne.
0g pludselig mens man står og iagttager
flokkene kan overraskelserne komme. Som
f.eks.8.10.90 da I Hedelærke trak kI.
9.25 syngende for fuld hals. 0g det
bliver nok ikke den s-idste overraskelse

- og er da meget synligt i aug
- ungfugle - og sep-okt - trækgæster.
Fuglene raster og fouragerer i små flokke i engene, så]edes 8.10.90 Musvåge 9
sammen med Tårnfalk 3 og Spurvehøg l.
Den 10.10.90 var der Musvåge Il, Blå
Kærhøg I brun, Spurvehøg I og Tårnfalk
I, aIIe trækkende. Vejret var SV, vindMusvåge

styrke )-4, klart.
Givet er det at mere regelmæssige obs
fra lokalj.teten vil give bonus og måske
samtidig give et fingerpeg om hvornår
Helgenæs bliver befolket med Musvåger.
I Fuqleflugtslinie er der ca 27 km fra

området kommer

til at

byde på.

Dette er her ment som en lille aooetitvækker til det fuglerige f4idtdjursland
og jeg

er sikker på, at ligemeget

hvilken årstid,

vil de

små

på Jer med

man besøger

på

Djursland

lokaliteter J.igge og vente
masser af oplevelser til

f øJ.ge.

Lars P. Johansson

LODSEJER

FIK

BøDE FOR AT TØRLÆGGE

I 1988 tørlagde den nye
gårcl ved viadukten nord
Årtrus - en bylan&nand -

ejer af Sønderfor TYanbjerg,
et vandhul på
gården. Efter at det var tørlagt, blev
vegetationen tørlagt og cmrådet pløjet.
Vandhullet, der var over 500 m2 stort,
er crnfattet af Naturfredningslovens $ 43.
Det er derfor forbudt at andre pa tilstånden i vandhullet. Ulovliqheden blve

derfor

også orgående

affreldt til afirtet.

Vandhullet er crntalt scrn nr. 498 i P. &
S. Skrivers "Datanateriale vedr. vandhuller, nrcser og søer i Århus Komune",

1981. Heri nævnes, at det er 740 m2
stort og huser Vibe, Gråand og Rørhøne.
Siden - bl.a. i.forbindelse ned forårsoversvønrelser - er søen dog blevet reget stØrre. Derfor er den også blevet
endnu bedre for fuglene. Jeg har selv

konstateret, at der var nindst 3 par Viber niclt i 80-erne. Åfitet konstaterede
da ogrså, at søen lrar 5000 m2 stor - urLiddelbart før den blev afvandet.

SØ

Amtet reagerede

i

denne sag

hurti.gt.

lere den afvandede

sø.

DirektØren, der ejer gården nægtede at
det, og påstod at Lnn bare havde
repareret nogle dran, for at kr:nne dlrrke

gøre

jorden. Efter afvandingen har han da også både afbrærdt, eksisierende vegetati6n
og pløjet hele crnrådet.

l\ntet nEldte ham derfor ti1 politiet,
nu 3 år efter sagens start har afsagt

I

hvilket er det vigtigste - påIæg on at
etablere den ødelagte sØ. I dqfirEn fastslås, at r.ranset hvordan søen er opstået,
så er den omfattet af Naturfredninqslovens besternrelser, fordi den frenrs[år
sorn et stykke natu-r ned en naturlig vegetation og et varieret dyreliv.
V1 venter nu spandt pa, hvornår og hvordan søen bliver genetableret.

Al.tt 1990 er udko@et !
Lokalrapporten for Århus agrt; FucrJE r ånsus ål.rr 1g9o,
var på qaden ca. 1.- juli. Årets rapport er på -o -:_ååi,
Bantlige de 255 fuglåarter der blev- ået i amlet i 1990
"9
omtalt. Rap,porten indeholdet tillige 9 fotos, samt korterog
figurer ved en række udvalgte arte;.
Rapporten er nu tilsendt alle bidragydere, øvrige
interesserede kan købe rapporten veå-henvendelse til
undertegnede.
ÅRHUS

I ånfnS åilI 1990 koster 65.00 kr. incl. porto,
bestilles hos undertegnede:
Med venlig hilsen fra rapportgruppen.
FUGLE

kan

p.9.v.
Peter Lange
Jeksenvej

108

8464 ca1ten

TIf.:86 95 03 41.

scrn

kendelse: en bøde pa 2500 kr. samt -

Henning Ettrup

FUGLE

E-

jeren blev pålagt orgående at genetab-

og

"MTIV FRITID'' I
I

GREM

dagene 24.-25. august deltog DOF-Århus

Naturfredningsfore-

sanrren tred Darunarks

ning og Natur & Ungdcrn i "Aktiv Ftitid -

Fritids- og Kulturudstilling" j- Grenå
IdræEscenter.

IaIt 44 klubber og foreninger deltog og
var et bredt udsnit af Grenå by's foreningsliv. Udstillingen var åben lørdag
kI. 14-18 og søndag kI. 10-17 og blev
åbnet af borqrester Arne Jensen.

Blandt de 78 rigtige svar har Bestln elsen

trukket lod

cm 10

allerede nodtaget

@er q følgende har
preanien:

Berit Pedersen, poul Jensen, Sire Sørensen,
Margrethe Lorenzen, Henning Pedersen, Andreas Årsnes, Sofie Allerød Andersen, A.
I-arsen, Kenneth D. Sørensen og Katrine Højbjerg Jacobsen, alle Grenå.
TILLYKKE !

Standen

I

var godt besøgt, jant fordelt

pa begge dage og de to mF'ere: Jan Silberg og Poul Højbjerg Jacobsen, var nEget
aktive og viste flot flaget. Sidstnævnte

stj-llet sit telescop op, så intefå et kig, og det appelerede i høj grad til de unge rennesker,
der så også besøgte standen. Tak for indhavde

resserede kunne
satsen!

Foto: Lars Borup

lavet af tegnevi lånt fuglequizen, tidligere brugt på lrailjønarkedet i
Rådhushallen, Århus. Det gjaldt on at
gætte nindst 3 af ialt 9 forskelliqe fuqForuden 4 store plancher
ren Jens Gregersen havde

1e på planchen. Der kr.nne wætges rctterni
I)Tårnfalk, 2)Grønirisk, 3)Rødben, 4)Byn-

kefugl, 5)GuI Vipstjert, 6)Fiskehejre,
7)Vibe, 8)Stor Skallesluger og 9)Hvid

Vipstjert.

Ialt

havde 82

givet respons på guizen,

hvoraf kun 4 havde svaret forkert på

nindst I af

navnene.

De indkcrmre svar fordelte si-q såIedes:
Tårnfalk: 13, Grønirisk: ?, Rødben: 59,

Bynkefugl: 2, Gul Vipstjert: 40, Fiskehejre: 42, Vibe: 65, Stor Skallesluqer:
2, Hvid Vipstjert: 30.

Af andre

g?et blev namt: I(ærnebider: l-,
2, Blånejse: 2, Grcrrsisken: l,
Fluesnapper: 2, Troldand: 2, Spurvehøg:
I, S}<arv: I, Hvinand: 1, Gutspurv: I og

Sneppe:

Brunrygget Gulspurv: 1.

r.okalafdelingen Mber at dette tj-ltag kan

få sat skub i folk pa Grenåkanten - både
nedlenner og ikke nedlenner - da det nu
har vist sig, at interessen er der

hos

bare skal finde sannen cm
fuglesagen. Dels ved at nElde sig ind i

folk, og at

man

og derved støtte fuglesagen økoncnisk
både herhjanre og i udlandet. DeIs ved
aktivt at engagere sig i det lokale fugIearbejde. Der er nok at tage fat pa.
DOF

På gensy'n.

Lars P. Johansson

SØRAVNENS FUGLEQUTZ

L991

F\:glequizens 2. runde gav lidt skuffende
kun 9 besvarelser, hvor alle valgte at
qtte på guizbillede 2.B.

Det rigtige svar på dette billede var
Dlærgryle, hvilket de fleste deltagere
også var nået frem tif.

i vinterdragt fremtræder scrn
reget lys på nryst og bug, ned
en kraftig [pnstret grå og hvid overside.

DrærgryIen
r,ærende

Hertil konrer et

meget 1i11e og spinkelt
ndc. Dens ringe størrelse på kun 13 on,
son også er et godt feltkendetegn, Iader
sig jo desværre ikke afsløre på bill-edet.
DværgryIen træffes i Århus amt hyppigst
cm efteråret, rr€d fra ganske få eks€mplarer og op tj.I flere hundrede,
De fleste eksenplarer er ungfugle, scrn
kan kendes på en lys V-aftegning på ryS-

3.

RUNDE

2. pranie:

"Se på fugle"

Lars Pedersen

Harrrrvlcrroi I Q
8900 Randers,

i. nrmie: "F\rolc i Århus amt 1990"

ClTistian Jordansen
Tornebakken 75
6Z+U

KASSKOV.

4. pranie: "Nyt fra fuglenes

verden"

Jørn Pedersen

P.P. Ørumsgade
8000 Århus C.

36

Det rigtige svar på billede 2.A var Sivsanger.

Sivsangeren kendes først og frennest på
en hred lvs øiesfril-e i kontrast tilnørkebrun isse og nprk stribe gennem

etu
,{t^4#f
-."th#i&S61:

;@t*k.

"

;

Qulr-Uiftede A.
1:A.
(toto:
Lars Borup)

I

poinr.

fire vindere blev:
1. pranie: "Fugle i Nordatlanten"
Erik Ra.srn:ssen
De

frærvej

29

8230 Åbyhøj.

øjet, sant en stribet ryg.
Den træffes i rørskovscrnråder ned buske

og urte\,ækster. Sangen minder en def crn
Rør- og Kærsangerens. Træffes mind.re
hyppiSt i Århus amt, end de to andre ar-

ter rørsangere.

3.

RUtiDE

Gæc

l-ed

-

SøRA\ {ENS FT.IGLEQUTZ 1991.

på bj-l1ede 3.A (1 point) e1ler bil3.8 (2 points) o9 deltag i konkur-

De nffirere regler for deltagelse finder
du i Søravnen 1,/1991 side 14,

- at &r må kun gættes på et af de
to billeder!
Pranier t.il- 3. runde er scrn fø7ger'.
1. prande: Bogen "F\:gle j- Nordatl-anten"
2. praanie: Bogen "Se på fugle"
3. pranrie: Rapporten "F\rgle-i Århus amt
IIIJSK!

1990", og

4. pranie:

Bogen "Nyt

senest den 1,5. oktober

1991-.

Vindere af 3. rrinde cffentliggøres i
Søravnen 4/199L, der udkcnner midt i
decsnber nåned.

HS,D &-LYKKE

!

fra fuglenes ver-

af henholdsvis
kr. 195,-; 68,-i 65,-; 4 20,-.
Send dit svar per post til:

Pranierne har en rrærdi-

Søravnens Fuglequiz 1991

mF-Århus amt

Gjellerupvej

111

3.B. Quiz-billede B. 2 points.

(foto: Lars

Borup)

62ZU braDrano.

Hvorfor vente?

Billeder
dag til dag

FRA FELTEN
Fra felten: Ua'i, iuni oq juli 1991

neddelt i sidste nunmer af
Søravnen skifter rrFra feltentl
redaktør fra og ned dette nummer.
Flennings trannonceringr efter en
ny skribent bar desværre ikke
frugt, så undertegnede kon til at
hænge på et tilsagn, som jeg var
så letsindig at give tidligere på
året.
Soro

at de faste bidragydere
vil fortsætte trods redaktøiåtittet.
fndtil jeg konner ordentligt ind
i, hvad nan ser hvor, hvolnår og
hvor ofte, vil jeg nok spare på
kommentarerne til de enkelte observationer og lade tallene tale
for sig selv. For at gøre det lidt
Iettere at finde rundt i datarnaterialet er artsnavnene frenhævet
rned fed skrift. Fuglene præsen;
teres med ganske få undtagelser i
rækkefølgen fra Euring nurnmersystenet der anvendes i forbindelse
med ringmærkning. Jeg bruger numrene ti1 at sortere de indsendte
Jeg håber

data på computer.

tak tiL kvartalets bidraqvdere vil jeg hernred gå over til-åt
præsentere observationerne:
Med en

Lappedvkiere-ænder

fine tal for Sortbals€t IJrPPsdykk€r, hvil-ket tyder på fortsat
frerogang: t2/5 54 + 28/6 39 ad +
27 puII Dystrup sø + 7 /7 19 ad +
13 pull Brabrand sø. Af ToPPet
IJappådykker er der optalt 7 17 L27
ad + 48 pull i Brabrand Sø.
En enkelt Nallenuk er set 2315 ved
Kysing Næs og der er en sen 8årgsvan€ 6/5 fra Kysing Fjord.
15/5 trak 12 crågas ind fra havet
ud for Hevring strand, og samne
steds, ude ved første revle, 1å et
CtravaDd€par der havde samlet sig
et kuld på 23 pulli.
I Brabrand sø så man 13/5 et par
Atlfugalal og ovennævnte kyststrækning ved Hevring Strand bød 2Ll6
på spiCaantl 3 han,
Skeard 10 han
'Plb€attd
er også
åg rlleana 2 han.
indberettet fra Kysing ?iordr 23/6
3 + 30/6 t han + t hun + L3l7 3 +
L8l7 1. g}€and har vi også fra
skaføgård Sø 3/7 1 par + 3 han
sam|- ?/7
1 par i vandhul ved Lis-sfov.
fjerg
trnarånd er set således: 415 4 + Lt/s 1 par KYsing
Fjord og L8l7 L hun Brabrand sø.
Der er observeret Bjergand 9/5 1
par Kysing Fjord og AviDaDd 30/6
t hun Kysing Fjord, 2Ll7 2 Begtrup
Vig og sanrne dag 2 Brabrand Sø.
Rovfucrle

HveIrs€våge

er repræsenteret

med

3l/5 3 Moesgård og Rød Gl€nte 9/5
1 Gjerrild. 11/5 har vi to obser-

vationer af gort G1€nt6, 1 fra
Gjerrild og 1 fra Kysing Fjord.
Fra cjerrild er der endvidere
følgende træktal: Spurv€hog 5/5
150 (på få rnorgentiner) + 9/5 8o
sarnt l{usvåge 9/5 90.
I begyndelsen af juni er der set
en favørn ved salten Langsø.
Af Rærhøge har vi Stepp€høg 4/5 1
2K hun Assedrup Enge, Bede/at€pp€D,ag 6/5 1 cjerrild (samme fugl?)
og F€d€hrg 37/5 L ad han Moesgård.
Rtrhøg€n har fået rnindst to unger
på vingerne ved Brabrand sø (2124/7) og der er 9/5 set et par
ptus en hun ved Kysing Fjord samt
6n hun 3/7 Vesterkær ved Pindstrup.

.* -+@!

q1 -P :*"1

1 rastende ved VoernøIle vest for
Hadsten, 9/5 5 Gjerrild, samt
primo juni 1 salten Langsø.
Falkene repræsenteres af vandretaLk 4/5 t hun + tl/s 1 ad han
Kysing Fjord, t-rh€falh 3/5 L +
915 L cjerrild sant 2015 1 Brabrand Sø. Dvrrgfalk 9/5 t hun
Kysing Fjord og Aft€rfalk 9/5 t
cjerrild.
Inden vi går over tiI vadefuglene
skal vi lige se på en vagtel 2915
kl.. 22.50 AssedruP Enge samt Srale
9/5 3 Gjerrild og 15/6 L med brækket ben ved BrøndstruP, Gjerrild.
Vadefucrle.

Vadefuglene er godt i gang ned
trækket sydpå, og det sætter sit
præg på rnaterialet.

tl/7 68 Hevring strand
+ 2o/7 70 AIrø Polkrog. vilb. 2O/7
70 Brabrand Søt + 256 Kysing Fjord.
StraDdbJsJIa r8/7 2 ALrø Polkrog.
Stor Prustex,rav€ 20/7 L2 Alrø
Pofkrog. f,ille Prust€krav€ 20l7 Lo
Slambede vest for Brabrand Sø.
LlUe Regnspovå LL/5 1 Kysing
Fjord + 9/7 3 Hevring strand +
L8/7 2 Alrø Polkrog. Ator R6gnapov€ 2I/6 13 + 22/6 18 Hevring
Strand + 1 Vosnæs Pynt + L3/7 3
Kysing Fjord + 2L/7 L Brabrand Sø.
Lille Kobb€raDeppe 9/7 A + 74/7 2L
Hevring Strand + 7A/7 25 + 2O/7 27
Alrø. Sortkure 11/5 L + 23 16 3 +
StraDdskad€

Et af de store rrhitsrr er SlangorrD
11/5 1 over Nederskov ved Gjerriid. observationen er indberettet

til

su.

Fiekeorn er der føIgende observationer af. 4/5 4 KYsing Fjord, 5/5

L3/7 2 + 20/7 2 Kysing Fjord +
L8/7 t + 2O/7 2 Brabrand Sø + 2t/6
1 marksø ved Vrinners. f,vidlclirs
t3/7 9 Hevring Strand + 2O/7 42 i
alt ved fire kystlokaliteter fra
Kysing Fjord til Alrø. Sval€klire
2L/6 L rnar\sø ved Vrinners + 74/7
2 Hevring L + 2o/7 5 ved slambede
vest for Brabrand Sø + 2 Kysing
Fjord. Iinksn6d 20-21/7 4 i slambedene ved Brabrand Sø. Stenvender
9/7 1 Hevring Strand + 17/7 1
Eskeplet i Mariager Fjord. Dobbeltb€tkasiD, 20/7 2 Kalsenade Rev.
Enk€ltbehkasiD 5/5 t xysing Fjord.

8 Kysing Næs.
Dernæst et par for antet neget
sjæ1dent forekonmende terner:
Sandtern€ (sidst set i arntet i
1988) 18/5 1 + 25/5 1 Gjerrild,
Rovt€rD€ 3/7 1 Vesterkær ved Pindstrup + 9/7 1 trækkende langs
kysten ved Hevring Strand. Mellen
de to lokaLiteter er der ca. 15
kn, så det er ikke usandsynligt at
det drejer sig orn sarnme fugl .
En enkelt Fjordt€rn€ er set 4/7 i

IslaDdsk Ryle L3 /7 2 Hevring
strand + I4/7 40 over Døde Å ved
Brabrand Sø + 2O/7 3 ALrø Polkrog
+ 2 Kalsemade Rev. Dværgryle 18/7
3 + 2O/7 3 Al-rø Polkrog + 27/7 1
i slanbed vest for Brabrand Sø.
TeMincksryLø 2o/5 r- cjerrild
+
L8/7 3 + 2L/7 3 + 2o/7 I + 24/7 7
i slambedene ved Brabrand Sø.
llnindelig
RyI€ 2I/6 4 Rønnen
Begtrup Vig + 7 /7 2 Brabrand Sø +
917 LOO Hevring Strand + I3/7 98
Kysing Fjord + L8/7 I + 2o/7 LB
Kysing Fjord + 54 Splidholn + 175
Kalsenade Rev + l-78 AIrø Polkrog
+ 21/7 10 i slanbedene vest for
Brabrand Sø. Xrurnæbbet Ryl€ 13/7
2 Hevring strand + 74/7 8 Kysing
Fjord + L8/7 2 Kalsenade Rev + 13
Alrø PoLkrog + 1 Splidholn. Brushane 2115 1 marksø ved Vrj.nners +
L8/7 1 + 2J-/7 5 ved slanbedene
vest for Brabrand Sø.

med

Sø samt Ride 2315

Lading Sø og Dværgt€rn€ melder ud

15/5 2 + 9/7 2 ved Hevring
strand + 26/6 2 par (6n rede fundet) Mågeøerne ved FøIIe' 2I/7 1
Løgten Bund.

Tit sidst sejler vi en tur til
Tunø og fra færge-n ser vi en Lonvie rnedens vi på øen tæl.Ier 38
T€jst. Det var 8/6 det skete.

æ

Måaer. terner oq alkLfugle.

Først er der Dv.!rgn&g. 6/5 1 2K
Kysing Fjord + 9/6 1 juv Brabrand

FoTo

: Ft. clR;SrfAtS€^J \

.*fu

L2l5 L Brabrand Sø +
27/5 5 Bjerregrav Uose + 9/5 1
Kasted }lose, Droas€IrtrsaDg€t
ultino naj - primo juni [ørke Kær,
RodstruDot Pib€r 1915 1 Moesgård,
cul vip3tj6xt- 7 l5 t han af guThovedet race + !16 L han Kysing Fjord,
Stor xorsn b t2/5 12 Moesgård.

arter.
Her tager vi først et overblik
over udbuddet fra Gjerrild: Turt€Idue 915 L, cøg Lo/5 6, V€nd6bals 4/5 L + L9/5 l, aortsPætt€
hørt i rnaj, BIåhaIs 6/5 t han,
Roalstj€rt 1L/5 L9 rastende, Ringdrossol L7/5 LL, Sjagg€r 9/5 L5O5,
gkovsang€r t2/5 L syngende' Engpib€r 5/5 3ooo trækkende, llarkpib€r t hver af dagene 6/7, LglT
og 20/7, Gul vipstj€\t 9-27 /5 2OOO
(nax 1715 1075), cul VLpstj€rt af
uDderracan Feldeg 2 rastende (foto
sendt tiL su), Gulirsk .1215 t,
f,amindonpap 20/5 4, f,ille Koranab
Lels 442 (2/3-27 /5 s98e på 30
obs.dage), Evidvinget Korstræb 3/5
L + 2Ol5 1, Eortulån L8/5 L + 2O/5
1, Laplandsvarling 6/5 L + 1515 L.

hoppesaDger

Resterende

Dette var kvartalets observationer
og næste periode er august, sep-

ternber og oktober. Al1e er som
sædvanligt velkomne ti1 at bidrage. Plotter man ovennævnte lokaliteter ind på et kort over antet
ses at hovedparten konmer fra
ganske få lokatiteter. Mon ikke
der går folk og kikker på fugle
andre steder i antet - eller er

der ingen fugle her? Det kunne
være spændende at høre om det.
Bidraq sendes til Jobn aDderseD,
E jDarkvej 22, 8270 trøjbjerg sorest 1/11. Du kan også indtelefonere dern til nig på tlf.:
A6271259. Når jeg ikke er hjernne
er der telefonsvarer på - og så
kan du jo lege, at det er en slags
Ithit-telefonrt

.

John Andersen.
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ANMELDELSE
SII,DEN

holnere.

Af Frank

Jensen og Søren Olsen

Natur og

Museum

30. årgang nr. 2 - 32 sider
l\bonnsrent f99I (4 Lræfter):
.Udgiver og fortr,andler:
Naturhistorisk

Efter

denne gennefigang

af det stadig

rrere og nere effektive fjskeri og den
herskende forurening, stilles det rele-

kr.

9g,00

Museum

Bygning 210, Universitetspa_rken
8000 Arhus C. - tlf. 86 L2 g'7 71

Hvis ens kendskab tit

sild begranser sig
til diverse julefrokostei og en scnnerfårie på Bornholm, så er der qodt nvt til
døn, der vi1 vide nere!
Sildens udbredelse og vandring beskrives,
vi hører crn fødevang og yngleiorhotd og

der er et fyfdigt afsnit

crn sildens rolle i den "store fødekæde',, altså sildefiskeriet. Der drtales i liqe linie fra
Skanør (år 1200) tit dasens røqede born-

vante spørgsirål: Er der. sild nok?

dertil "@skrifter på sild" og ,'Tasild", ja så har
vi vist \æret hele spektret rundt.
I-æ9

lernader og overtro crn

er iøvrigt forslmet ned akvareller af Jens Overgaard Christensen, kendt
fra SØra\nens spa.lter.

Hæftet

Alt i aLt et godt rærktøj for den, der
vil vide rrere cxn sitd, end at de går
godt til en snaps!
Velbekomre!
aH-l-^'Från

H:ncah

PS Biludlejning udleier n)rere personvogne, vare-

vogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til
pnser.
Fersonvogne: HONDA - FORD - NTSSAN - FIAT PEUGEOT - MAZDA - VW. OPEL - BMW - VOLVO
eller TOYOTA.
I varevogne føres alle mærker.

Flyttebiler: I alle størrelser til alle lormål bl.a.
MESSER - UDSTILLINGER etc.
Busser: 8-9-11 -15-20 oersoner.
Skulle De have specialønsker, så kontakt os venligst for leie af luksusbil eller campingbiter.

Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

t,|

:.
r

MEDDELELSE FRA REDAKTIONEN

Her på denne side kr:nne DIT indlæg/artikel/spørgsrnåI have stået.

FaL npd og pen - hvis du har
noget på bedding,er det tj-d til at søsætte det i Sørar.nens spalter.

Derfor:

I spsdt forventning!
Redaktionen

@

BIIr,Fn-COIJ,\GE

I forLsættelse af betragtningerne på side 15 - har vi fundet disse 3 billeder,
som bringes uden yderligere komrentarer.
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KOMMENDE TURE

ITJR

TIL

\ADEXTAV

E<slcursion til
ttzske vadetnv

i

T F3/11

1991

&t sørderjyske 09 nordheekenden 1-3. novelrber

1991.

Fornøde

for Vadehavsturen, U.rsaag

den

29. dctder kl. 19.30 på s@Iyst.

nonrale antal kan vi se andre gåsearter,
KriJ<-, Skts, Spids- oS Kra::ander, Blå
lØffi, Fjeld,uåge og hÆrgfalk, Stor
Regnspo\rc, Dobbeltbeldcasin, Bjergirisk,
BjelglÆke, $reslxrrv cg raFlanlsværltng.
f otrådet @rolder der sig ofte Vard:refalk, scrn vi nåsl<e er heldige at se i

Vi vil

gerrtage sidste års succesrige
vadehavsbrr {se "SøRA\/|EI 4,/1990" side

28-32). trren i
i år flyttet til

1990

lå i juIi,

nren

er

Det er fon
kunne opleræ de range txrsbde gæs, scm

på dette
havet.

ncnzenber.

tidsElrkt @rolder sig i vade-

Vi SkaI besøge nunge spnderxle fu91eId<alitet€r i tøbet af veekenden.
Om l@rdagen vi1 vi riuligvis starte ted
at køre ca. 100 ]cn qfd for g::ænsen ti1

Eidersperrværk ved Eiderns u&Drding.
Det er et fantastisk sfcrnrådle iidenfor
digerne og nEget store vadeflader udenfor. Hel€fter vil vi mrligvis -. hvis
tiabn tillader det - tage forbi Nord-

strard. Nordstrard er en fuddiget

rred drarnfuq

til fastlarrlet.

Den

ø

er

crtF

givet af rarskenge og store vadeflader.

to Qzske ld€liteter. scrn vi i hvert
fald viJ- besØge er fiarrtxrrger HaUig
og Hauke ltrairt Koog, cler ligger ca. 4050 lcn qrd for gnsamsen ved RrdbøI.
De

SØrdager starter ned et besdg \,ed Saltvardssøen - fra den tyske sj.de, h\Dr
der er de bedste cnrersigtsforhold. EL-

lers bli'ver det fornrerrtllge

dte danske

crnråder ved llØjer og Bal1un sluser sant
nøpaamirgen q W vi1 wi besdge.

erdelige hryfan vil @ blive
tagt i sarnråd necl dleltagerne, twis di*
se f.eks. øtsker at besøge nogle af de
nye orråder i lysklard - Eiderqlerntrelk

på jagt efter Pj-besrder. Orrådet kan nåske også byde på trbsetprnugle eller råske en cnrerraskel-se i form af ert usæd-

vanlig iagttagelse.

kl, 18 fra Mrsiklluset
#:Lrle.g 3/11 kl. ca. 19.

årcAliE ftedag 1/11

i

Århus.

HJEltfi(OSt

IIEDtsRIIF

lagen, dlme- og pdebetd< (so-

vepose forbudt!), alrn. blrudstlæ, nad
til rorgenrnad og frokost lødaq oq søn-

dag. Aftensnaden lørdag søqer vi for.
foregår på Rr@I Vardr:etrjanr.
TIIII@DII{G sker ved at iJldbetale kr.

CI/EIdA.TN]IIK;

400,00
300'00

- junionedlenrær @ kun kr.
- til gi-ro 5 51 09 61, DOF-Årtnrs

Ant, Gjellenpvej

1'11, 8220 Brabrand

r,@E or'{ \inDEx{A\rst,

ffi,ysr 29/10 kI.

senest mrdag 30,/9. lla)<. 18 deltagere.
LEDRE: Jens Bdde (86488275) & Allan
Jannictrc.

Den

og Norilstrant.

Det er stoft set de samp fugle vi kan
n@, uanset hrpr i rradetravscnrådet vi
cEholder os på Cbtte ttdsprnkt. Det vi
forventer at se er bl.a. stoæ nerqder
af Brangæs, IcDrtegæs, Pj-beænder,
Strandskader og A1m. Ryler. f rEre

Scm

optakt

ti1 mF's

Foredraget ledesages

lct<aliteter og fugle.

rcREDRAGSIIOIDERE:

Janniche.

i vE€k& Ickalit€ter 09

vadetravstrrr

erd€n 1-3,/11 gennslgås

fugle, scrn pfanlagges
iagtt€et.

19.30.

besøSt og fonventes

af billder af bå&

Jens Bøde & All.an

REFERATER

FUGLmiES DAG. Søndag

Ja, så lykkedes det
gentage en succes.

rren scln aftenen skred frern, blev det tem-

den 26/5-199I

endnu en gang

nelig koldt. Men flot var det, når n€nen
spejlede sig i Gudenåen, red Nattergalen
syngende i buskene - dern tnvde vi 7 af

at

det har \iæret tilfældet de 6 foreqående år, var det også denne gang fint
Scm

vejr. Det gjorde, at ikke færre end ca.
570 fugleinteresserede nødte op for at
få "årets oplevelse" trå en (eller flere)
af de 13 fugleture, scrn lokalafdelingen
arrangerede forskellige steder i afitet.
Og

på turen.

Rørspurv og Rørsanger sang orn kap i rørskoven, en de1 Iøvsangere deltog også,
nen så var det også slut hvad sangere angik, hverken Munk, Gransanger, Havesanger eller Guldbug 1od sig høre.

de fleste fik en fin oplevelse på

trods af, at der fra flere sider blev
reldt crtr relativt få fugle i forhold til,
hvad rnan

skulle forvente på

denne

årstid.

Den generelt clår1ige vejrsituation ude
Er:ropa. nå have r-æet årsagen hertil.

i

F\rgle blev der dog både set og hØrt. Foruden de nere alnrindelige sangfugle - og

heriblandt naturli-gvis Nattergalen,

scm

de fleste vel kcrnrer for at høre - så nå
rævnesf at der bl.a. blev set Pungnejse

i Kasted lvlose, Bjerwipstjert ved cudenåen og nrinsanten en Fiskeørn over Pilbrodalen.
til deltagerne - også for stØtten til
fuglesagen. Iokalafdelingen hiåber selv-

Tak

føIgelj.g at se jer igen i foreningen.

tak til alle turledere,

scxn jeg af et par skønhedsfejl - håber
igen vil stille op til næste nrglenes Dag.
Også nye turledere skal være neget vel-

Også en

på trods

kgrne.

Henning Ettrup

I det følgende et par udvalgte referater
fra zuglenes Dag:

Den
Iqen

PORSKÆR OG Slvlrl\tcE

9. %rÅag den 26/5-91

Turen startede kl. 20,30 fra P-Pladsen
ved Porskæ, hvor 34 deltagere nødte op.
Vejrgiuderne var venligtt stent, solen
skjrrrede, srrag vind.og ganske få s\rer,

ellers obligatoriske Dobbeltbekkasin

udeblev også.

et par Storskarv kon flyvende

sanA

en Taffeland og Gøgen lod sig også beskue

iluften.

Ved Sninge Sø 1å der nogle Ttoldæder og

Granærder, en enkelt Fj-skehejre lod sig
beskue

flittigt

i teleskoperne,

scrn

under hele turen.

blev brugt

tilbageturen begyndte det at skrnnre,
så håbet cm Græshoppesanger var der, nen
det blev ved håbet.
På

T\rren sluttede ca. kl. 23,00 - en gd
tr.rr - trods udeblewte sangere, scrn sikkert er på vej herop, nen så nå vi glæde

os over

dern senere.

Gert Sørensen
Søhøj landsgrutrpen

fugles sække var tonme. Rørhogehannen kredsede over os højt oppe
og gav en

lille

flyveopvisning.

Ved soens vestende hang en Pungnejserede i en pilebusk, og nogle

var så heldige at se fuglen selv,
flittigt beskæftiget ned at sarnle
dun fra pileblornsterne til at fore
reden med. Fra den anden side af
Søskowej hortes cræshoppesangerens snerren, og på et tidspunkt blev det endda nuligt at se
den syngende fugl på sit strå.
Pudsigt at iagttage, hvorledes
hele fuglen vibrerer medens den
synger.

aø. Søndag d.elr 26/s-1991
Vores naj-tur til Brabrand Sø
indgik som et af arrangementerne
i forbindelse ned Fuglenes Dag.
Det, sanmenholdt ned det fine
solskinsvejr, er nok forklaringen
på, at hele 65 personer var nødt
op. De blev delt op på tre hold,
der drog ud på den rrsædvanligert
rute.
Man hørte, og så, en række af de
snråfugle, der kan f"orventes på
dette sted på denne årstid. Bl.a
blev der rig lejfighed til' at
sarmrenligne IJøv- og Gransanger
Iigesom problemerne med l{unkens og
Havesangerens sang kunne drøftes,
suppleret af nogle korte glirnt af
begge arter. Der var culspurv,
Gærdesmutte, Tornsanger, Stor
Flagspætte og cø(,. Fra Hanmelbanen, syd for Rågekolonien kunne
nan.iagttage, hvorledes de hjenflyrlende fugle havde store, fyldte
BRABnAID

strubesække, nedens de udflyvende

I rtMadsens bækn.lå en Blishøne med
to dununger. På søens vestlige deL
1å et Taffelandepar og to par
Troldænder. Ti sorthalsede Lappedykkere, nogle cravænder og mange
Toppede Lappedykkere og Blishøns
blev det også tiI. Der hørtes
Rørsangere, Rørspurv og en ultrakort strofe fra en Nattergal på
den anden side af søen. I en sumpet afdeling af engen neden for
Stautrup Havekoloni gik fire Hvidklirer og to Grønbenede Rørhøns.
Hvidklirerne lettede efter et
stykke tid, alt imens de udsendte
rrdjyy-dy-dyn-1"1U.
deres

f stautrup skov opdagede vi et
redehul, der viste sig at tilhøre
en Grårnejse. Turen sluttede ned et
b.esøg i fugletårnet. Herfra kunne
vi se Hættemågerne, nogle Rørhøns

og en forbiflyvende Skarv. En
Sivsanger oplod sin røst for et
par korte bemærkninger og finalen
blev en Gø9, der satte sig snukt
tiI skue i toppen af en udgået
gren halvtreds rneter fra tårnet.
John Andersen

NA,IRAVNETIJR

TlL

vi stod.

MRLUND PIÅMAGE

Lørdag den l/6-1991
23 personer rødtes ved ltusilhuset

Desuden så

vi Hvid Vipstjert,

Skovskade og Iltrsvåge.

kI.

16,00 (rwkgærdj.gvis kcrn aIIe til tiden
denne gang). Efter vi ha\rde fordelt os

i bilerne, kørte vi til Ry for at samle
turens sidste deltager op ved Stationen.
Efter at

have ventet 15 nrinutter.Sf en
forsvunden bil, kørte vi ti1 Hnborg Odde, ved llossø, her så vi bl.a. 36 crågæs, fordelt trS 4 familier, scrn kcrn
s\tØrrrerde lige forbi udkikspurktet, i
en lang række, endvidere så vi Gråsi-s-

ken, Rørspr:rv, Fjordterne, Fisketrejre,

Svaner og Gra\Ænder. Derudover hørte vi,
i træerne bag os, GrønsFette, Tornsanger, Gransanger og Gulspurv, på tilbage-

vejen til bilerne, så vi over rmrkerne
en Musvåqe.

vi fortsatte så til Nørlund Plantage,
ned de bedste forventningerorn at se ldatrarzn. På vejen ind i plantagen hrørte
vi Cq, Gulspurv og fudesnrtte.
Vejret var på hele turen ideelt til fuglekikkeri, så vi satte os fortrøstnj-ngsfulde til at vente $ sangen fra den
første lrlatrarzn - rrEn, rrEn, nFn det var
bare ildce vores aften, så skønt det var
ved at blive neget kØIigt, ventde vi
dog til klokken 23,30, før vi erkendte
vores nederlag, o9 9ik tilbage til biIerne, hvor vi sagde farvel til hirnnden.

Jeg kan nok på samtliges vegne sige, at

det var en stor skuffelse at vi ikke fik
denne fugl at se, da det dog var det hele
turen var lagit an på - ellers s)mtes jeg
turen rrar rirelig vellykket' ned rnange

fuglearter

oS

gdt vejr og et godt

himør

blandt deltagerne.

Vi gø-t det cm igen til reste år, r€d et
forhåh:ntlig bedre held.
Vagn Holnelund
.'SKOVENS
TRUEDE DYREARTM,'
SII,KBORG
I{ORDSKOV. Søndag den 9/6-L99L

-

Turen gik herefter videre til Salten
I-angsø, nen på vejen dertil sto6pede
vi et par gange på grund af nogle musende Tårnfalke og en enkelt Flagspætte.
Ved Salten LangsØ var der en usædvanlig
rnangel på wandfugle, nen på gåturen frem
og tilbage nellsn P-Pladsen og Odden,
så og hørte vi Rødhals, Gtrdesmrtte, I-øvsanger, Murik, I-ærke, Skorpi-per, @finke,
Gransanger, Musvlt. Gø9, Broget Fluesnapper og en enkelt Hvepsevåge. Ved P-PIadsen, hvor vi spiste vores mad, hørte vi
Suqxreje, Havesanger, Bys\rale, Sångdros-

sel og Hvid Vipstjert.

Efter spisetid kørte vi videre ti1 Kattrinedal Dambrug, hvor vi så ikke mindre end 7 ajergvipstjerter, scrn sad trå
trådene kun ca. 5 fiFter fra ve'ien hvor

T'r:rleder Bo Ryge Sørensen gav efter velkcfiEten en kort, rten interessant beskrivelse af forst\,æsenets historie, Silkeborg skovenes tilblivelse og valg af træsorter samt deres indvirkning på oq be-

tydning for fuglelivet.

FØrste etape 1€ ture var bestigning af
en ret så stejl bakke, der dog ikke krævede bjergbestigrningsudstyr, ren resten

tangerede en Hirnrelbjergs stigning. Efter

uofficielle konditest, kcm vi ret
hurtiqt ind i et pragtfuldt crnråde, der
hovedsageligt består,af gamle @e, der
nogle steder har lige så nange hu1_ler,
scrn den bercnrte sweizerost. I disse natu'rens højhuse bor der: Sorts[Ette,
Grønspætte, Flagspætte, Huldue, Natugle, Std,
Rødstjert og nejser. Spæhrejsen lnr et
par steder været j_gang ned at kline de
større slEttehuller til så de tnr en rere pa.ssende stØrrelse. Hulduerne fik vi
et par hurtige obs. af selv crn de holdt
en vis sikkerheds srænse.
denne

et par gange, at få Sorti tale via afspilning af et tysk
sortslEttebånd, IrEn enten forstod de ikke tysk, eller også har han narret dqn
en gang for lteget, så de ikke igen hopper på den "lirrpind".
Bo forsøgite

spætten

Midt i strcnnen af travle stærer og nbjser får vi et par glirt af lcsnebidderen.
Lidt nede af bakken har et flagslettepar travlt rred at affodre de altid "højtråbende" unger, fipn især hunnen er lidt
betankel.ig ved vores tilstederæelse, så

vi fortsætter

Skovskadernes farvepragt afslører dern,
trods af deres for tiden tavse periode.
Tavse er skovens sangere derinrd ikke,

pa
og

vi hører ve1 de fleste af dsn undervejs.
Fire Træløbere lader sig iagttage pa

nær-

neste hold urder deres barkstudier. I*bdens vi senere stod ved en 1il1e nyrenoveret skovsø "Sosø" og fangede en Dfipap
og en Bogfinke ind i kikkerten, beræger
et par gule pletter sig, midt ude på søens spejlblanke overflade, Snogen er tr€
jagt efter frøer eller en salarnander, der
allerede er vendt tilbage efter søoprensningen. Lige inden vi forlader skoven får

vi hilst på et par nådyr, så det var ik
ke "kun" en fuqletur.

I,led Bors

ring

store indsigt og høstede erfaflere års registrering og

gennern

ringrerkning af SortstEtter og Hulduer i
det rnidtjyske cnrråde sqn ballast, blev
det rntrrligvis en vellykket tr.rr, der

fortjent flere end blot en hatv
arrangører i FF-regi, tnvde vi heller ildce
i Søhøjlandsgruppen ræeret qrrmkson trS,
at vores arrangerent kolliderede red flere af Blc[rsternes Dag's rnange ekskursioner, arrangeret af Dansk Botånisk Foredog havde

snes deltagere. I\4en scrn flere andre

ning.

På Fuglenes Dag arranqerede Darsk Bota-

nisk Forening også ture. Her burde

de

grønne foreninger nok koordinere bedre,
til gavn for alle parter. Deltagerne er
nok for en ret stor procrentdeJ-s vedkcrnnende "overlatrpere".

Willy

Kyhnau
SøhøjlanCsgrupperr

BRåBRåIID

Sø. Søndag den 15/6-1991

Det var en af de dage, hvor man
nok var blevet hjerune, hvis ikke
nan som medarrangør følte sig
forpligtet. Regnen silede ned fra
norgenstunden af, og det viste sig
da også, at kun tre deltagere
havde overvundet nageligheden. De
to ledere havde følgelig rineligt
Iet ved at holde styr på tropperne. Nå, i regnen drog vi ud.-Oet
var forøvrigt ikke så slemt endda,
og det holdt faktisk op i 1øbet af
turen.
I Rågekolonien kunne vi skinte de
store unger mellem træernes bLade.
Mest opmærksonhed tiltrak et udfløjet kuld Allikeunger sig. De
sad og tiggede rnad, når foræ1drefuglene dukkede op.

afsted, alt hvad
den kunne trække, ovre på den
anden side af søen. Jo tak, vi
skal sandelig kunne være her alle
sanmen, det er jo et frit land vi
lever i - og de skide fugle og
vandplanter skal ikke forhindre os
i at dreje gashåndtaget helt i
bund, når vi nu føler behov for
d6t, uha da...
robanen drønede

I søens vestenale 1å en

ToPPet

Lappedykker med en sto-r dununge,
for stor ti1 at sidde På ryggen af

uor/Far, viste det sig. Der var
mange flere ToPPede Lappedykkere,
nen ingen med unger. En Taffeland
oq fire cravænder så vi, og fire
riskehejrer stod på lur i det Iave
vand.

På den anden side af vejen stod
flere Viber på slambedene. En
l,ludderklire fløj on bag en bunke
jord, oq i den lille sø Iå fire
Krikandrikker og to Gravænder. Et
par Musvåger kredsede længere ude

vest medens der blev hørt Gø9
Nattergal. I en Pilebusk-sås og
hårtes to Kærsangere, der vist var
lidt uenige on territoriegrænser-

mod

og

ne.

vi gik tilbage langs søen hørtes fra rørskoven flere Rørsangere
og Røispurve. Et BlishønePar Iå På
det åbne vand mellem enlten og
rørene med fem dununger. En Grønbenet Rørhøne var så uforsigtig at
nærme sigf den 1ilIe familie. Den
blev på behørig Blishønemaner
jaget på porten.
Det kedelige morgenvejr til trods
var det faktisk blevet til en fin
fugletur. Fuglene holder ikke fri,
selv om det regner.
Da

"/'rr
over engene ved kolonihaverne f}øj
onkring hundrede llursejlere og
jagtede insekter. Undertiden strøg
de elegante fugle så tæt forbi os,
at vi næsten kunne nå deur rned
hænderne (hvis vi altså havde
kunne finde på at gøre sådan noget... ) Der var oqså en del Landog Bysvaler og et par Digesvaler.
Cirka ti Landsvaler slog sig ofte
ned i tagrørene ved søbredden, og
her havde de selskab af en l,[usvit
og en Blåmejse. En Tårnfalk slnuttede forbi- os, senere så vi den
nuse i det fjerne. Munk, Have- og
Tornsanger kvidrede løs.

To motorbåde(!) futtede rundt ude
på søen. I den ene listede en
fisker
lige så stille ind til
ilhavnentr i Stautrup ned sin
fangst, medens en trofficiall ved

John Andersen

Srabrard Ao. Søndag den 2L/7-1991,

Ved søskowej sang en Gulspurv og

Godt fyrre personer var mødt op
til vores juli-tur, der indledtes
til akkompagnenent
af en Bogfinkes
ihærdige rrreqnkaldrr, nedens vi
påbegyndte vandringen ad stien mod

ved slanbassinerne.

vest. Dertil korr syngende cærdesnutte, Munk, Solsort og Gronirisk.
Neden for havekolonien ved Stavtrup gik et crønbenet Rørhøne-par
med tre dununger i vandkanten,
medens en Blishøne så til
fra
sivskoven. På vandfladen sås flere
Toppet Lappedykker med unger, 6n
unge pr. fugl.
Efter at have passeret skoven fik
vi et fint udsyn over søens vestende ned øer og rørskov. Et par
Hvinænder 1å gahske roligt et
stykke ude. lIan skulle lige se
efter en ekstra gang, for at forstå, hvad det var rnan så. Det er
ikke lige årstiden for disse rrtrekantederr ænder her på stedet.
Atten Fiskehejrer og tre Skarver
sås nede ved øerne, og ovenover
korn Rørhøgehunnen flyvende med et
bytte. Hun blev skarpt forfulgt af
en flok Hættenåger. Det var nok 6n
af deres unger, der var ved at
ende som niddagsnad i Røfhøgere-

en Vibe trak vestover. På engene
ved søens nordvestlige hjorne
huserede en del någer og Ålliker.
Det så og hørte vi, nedens vi
krydsede vejen, for at slutte af

Fra det yderste bassin lettede
femten Ringfduer, og i det næste
var der på det nærrneste vadefugLeopvisning. først en Svaleklire,
der fløj skrigende bort, .Iige da
vi dukkede op. Tilbage blev sortklire 3, l,ludderklire 3, Alnindelig
Ryle 10, Teuuninkcsryle 4, og Dværgryle 1. To Hvidklirer os tre
Brushaner trak hen over, imens vi
stod der. Ude vestpå musede en

ltusvåge.

udbytterig tur,
og punktum blev sat på tilbagevejen, hvor en Stor Regnspove trak
nod vest over søen.
Det havde været en

John Andersen

den.

tre svalearter, By-, Land- og
Digesvale boltrede sig i luftrunmet over søen. Især var der mange
Bysval-er. . ltellem svalerne så vi
også en de1 Mursejlere stryge
forbi. Rørspurves kald hørtes ude
fra rørene, og en ikke særligt sky
Hare hoppede rundt'den
på engen nær
stien. Måske var
alligevel
sky, for pludselig var den som
sunket i jorden.
De

Et par gange havde vi set glint af
Tårnfalk; men nu fik vi -den fra
forste parket. En hun gav slg til
at muse lige foran os, og efter en
trinvis nedstigning, Iod hun sig
dunpe ned i græsset, for et øjeblik senere a€ stige til vejrs nred
en lnus i fangerne.

.-tt--g*

€("
<:------>

-

EmBRlttD

aø. søndag den 18/8-1991'

6n. af Dirch Passers
'>Takket være
modologer
er lludderkliren nok vor
berømteste vadefugli men hvor
rnange v6d egentlig, hvordan kræet

ser ud?<< Således indledtes den
udsendte pressemeddelelse om august-turen, og hele 47 personer
var mødt op. l,[ange af dem angav
direkte ønsket, om at se en Mudderklire, som den prinære årsag
til deres fremrnøde Derfor var det
ned en vi-s spænding at vandringen

vestpå indledtes: ItVille kræet
være på plads når vi kom?rr
På det første stykke gennem skoven
var der sorn b1æst for fugle. Det
var virkelig rf skovens dybe stille rorr - men uden sangerhære Konklusion: Den sang er skrevet on
foråret. Endelig korn der lidt
aktion. To Spætmejser larmede op
og kravlede onkring på et dødt træ
lige foran os. Elfers lod de fug1enæssige oplevelser stort set
vente på sig til vi var ude ved
søens vestende. En SoLsort hist oq
en Blårnejse her var aIt. Årstidei
taget i betragtning var det vel
også hvad nan kunne forvente.

Der var cirka ti voksne Toppet
Lappedykker, og ontrent det samme
antal- store unger, jævnt fordelt
på vandfladen. Fire Skarv svømmede
rundt foran åkanderne, og en lille
snes Fiskehejrer stod og nhangtr
langs rørskoven. Tre af den kom

6-

1

-€

svævende ned fra hirul-en nens vi så
på, o9 det gav et fint indtryk af,
hvor store disse fugle egentlig
er. Nogle Blishøns, cråænder og en
enkelt. Krikand blev det også tiI,
foruden tre Svartbag og en del

Hættemåger.

vi fik derpå en flot præsentation
af Rørhøgeparrets afkom. To store
ungfugle svævede og flaksede omkring over rørskoven. Af og til
satte de sig til hvile i toppen af
pilebuskene, og der blev rig lejlighed til at studere fjerdragter,
farver og karakteristiske kendetegn. To gange fik vi et glirnt af
den gamle han, men vi oplevede
desværre ikke at se den fodre
ungerne.

En culspurv sang et par strofer,
og på en brondring nede på engen
sad en Husskade o€t sov, medens

solen fik

kontrasterne i

dens

hvide og sortblå farvepragE til at
lyse op. Nu var tiden inde til at
gå på opdagelse efter lludderkliren
ved slambassinerne vest for vejen.
Heldet var med os. Der var faktisk
en.Iqudderklire forholdsvis tæt på.
Desværre fløj den inden alle havde

set den. I stedet gik der tre
og de blev i
Dludderklirens fravær studeret
grundigt. Mudderkliren onbestente
sig dog og vendte tilbage, så alle
fik lej1ighed ti1 at se den lille
vader. Havde det ikke været for
Dirch Passer ville den næppe have
været så berømt. Der var også en
enkelt Tenrnincksryle, og pludselig
slog en Hvidklire sig ned nidt i
det hele. Den imponerede forsanlingen ned sin størrelse i forhold
tj.1 de andre vadefugle. Et passende punktum for en god tur, der
trods vejrudsigtens bygetrusler
havde været tilsnilet
af vejrgudernes velvilje. senere på dagen
sjaskede det ned sine steder.
Tinksrnede omkring,

John Andersen

JUNIORSIDEN

Vi introducer'ede JUNToPSIDEN i sidste
nmner af SøRAVNnI. ldeen er at )mgire
nedlernrer, der rmngler kørele jlighed til
en af de annoncerede ture eller til en
fugletur i alrnindelighed, blj-ver noteret
op 5å denne side, hvorefter nedlenner
rcd bil , kan kontakte dqn o9 aftale nerrEre - til gensidig glæde og inspiration.

Jeg vi1 gerne rted på fugleturt
Ring blot til:
Anders Madsen

Bispevej 37

P

8260 viby J.

telefon 86 28 19
Jesper Tørlning

Hvis du vil ned på listen i næste nunn€r,
skal du kontakte:

Assentoft

Lårs P. Johansson

telefon 86 49 47

Balevej I0, Omestn4)
8544 l{ørke
Telefon 86 37 78

Og så over

41

Søndergade 12

8900

Randers

48

Iars sidder stadig klar ved telefonen, parat til at rrcdtaqe din henvendelse!

til de første der hr,ar neldt

Redaktionen

sj-g scrn interesserede:

u6tFtl
3338"6*-

AFLyr:
rNDhU.

84
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KALENDEREN

OKIOBER

I-ørdag den 05. Tur til Fiit Sø - crmådet. Kvicklys P-Plads, Silkeborg kI. 12,00. Turen foregår i privatbiler.
Søndag den 06. Tur til libssø - Klosternølle. Ry Station kl. 09,05.
Tirsdag den 08. Foredrag: "Stora Fjåderågg, Eggegrund og Chr. Ø. Tte
ringnærkningsstationer i Østersøen". Sølyst kl. 19,30.
Foredragsholder: Mark Desholm.

Onsdag den 16. Foredrag: "Oplevelser i Grønland". Kulturhuset, Randers
kI. 19,00. Foredragsholder: Henning Ettrup.
Søndag den 20. Tur til Brabrand Sø. Stautrup Station kI. 10,00.
Tlrsdag den 29. Møde på Sølyst kl. 19,30. Mødet er optakt til Vadehavsturen I.-3.1I. - irEn nødet vil odså rræne af interesse

for andre end turdeltaqerne.

NO\IEMBM.

Fredag den 01. Weekend-tur ned rninibus til det ltrordtyske wadehav. ttusik- . 03. huset, Århus kI. 18,00. Tihetttinq senest 30.09. på telefon 86 48 82 75. Husk pas! (Se iøvrigt cmtale andensteds
i Søravnen).
Søndag den 03. Tu-r til l"lossø - Klosternølle. Ry Station kl. 09,05.
Tirsdag den 05. Foredrag: "I-ersletten - Grønland". Sølyst kl. 19,30.

Foredragsholder: Henning Ettrup.
Søndag den 17. I\rr til Brabrard SØ. Stavtrup Station k1. 10,00.
Onsdag den 20. Foredrag: "DOF og fuglene ar 2000". l,løde på lvledborgerhuset, Skoletorvet, Silkeborg kl. 19,30.
Foredragsholder: DOF's forrnand Ctr. Hjorth.
DECEMBR

Søndag den 01. Tur til l{ossø - KlostenrøIle. Ry Station kl. 09,05.
Søndag den 08. Tur til Klosternølle - Iltossø. Kvicklys P-PIads, Silke-

borg kl. 09,00. Turen foregår.i privatbiler. SøhøjlandsgTuppen.

Tirsdag den 10. Julenøde på

Sø1yst

kl.

19,30.

Søndag den 15. Tur til Brabrand Sø. Stavtrup Station kI. 10,00.
SIDSTE NYI: Foredraget den 16.10. vil foruden beretningen øn L l/2 års ophold på den Grønlanrlske Vestlq/st også indeholde.billederfra.ophold i'Grørland

- sqrrEren

1991!!

A],I.;ffi. SIDSTE NYT:

Kolildsund den 13.10.

I\4Ødested

Kolind st. k1. 09,00. r.eder: r.års P.

Johansson-

ADRESSER OG KONTAKTPERSOMR:

EESTYRELSEN:

Allan Janniche (fornnnd)
Søskrdrten

42

8260 Vibv J.

Svend Møller Jensen (næstformand)
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 65 03
Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf.: 86 48 82 75
Flemming Lundberg (sekretær)
Skovlundgårdsvej 72
8260 Mby J.
Tlf.: 86 28 65 57
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 81 25 73
John Andersen
Højmarkv€122
8270 Højbjerg

Tlt.:8627 4269

KONTAKTPERSONER:

Fredningsudvalget:
John Hansen
Nyrnarksvej 18F, 8320 lrGrslet

TIf.:86

29 80 16

Medlemsregistreringen:
Lars P Johansson
Balevej 10, Ommestrup,8544 Mørke
Tlf.: 86 37 78 41

Lokalitetsr€gistGringen:
Dansk Ornitologisfi Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt
Gjellerupvej 11 1, 8220 Brabrand

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

Rapportgruppen:
Peter Lange

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

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

Henning Ettrup

Rowuglegruppen:

Trygsv"ej 5

Svend Møller Jensen

8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 95 06

(Se bestyrelsen)

Jacob Salvig

(Spørg bestyrelsen)

8200 Arhus N
Tlf.: 86 16 12 35

Sortspættegruppen:

Jordbpvej 20,2.ih.

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

Fugleregistreringsgruppen:

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

Søhøjlandets kontaktpersoner:
Bo Ryge Sørensen
(Se sortspættegruppen)

Artiklei indlæg, tegninger og totos

til Søravnen sendes til lokalafdelingens

adresse, mærket "SøRAVNEN ".
Artikler bedes skrevet med Courier 10
.med 12 anslag pr. tomme og 40 anslag
pr. linie. Linieafstand: 1.

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

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

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

til sælforskningen i Danmark.
Lu{Ie kan købes i alle Unibank
filialer.

vK"
Unibank

