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Dansk Ornitologsk Forening, Arhus Amt

DANSK ORNITOI.OGTSK FORENING
Er en landsforening for fugleintereaserede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Damark, Foreningen er stiftet
i 1906.

Ortlinært nedlemsskab
Juniornedlem (under l8 år)
Pensionistmedl. (over 67 år)

Foleningens formåL er at freme kendskabet til og intelessen for fugle og at
virke til boskyttelse først og fremest
af dlen danske fuglefauna. Dette formål
søges fretmlet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner og udgivelse
af et tidsskrift og andre publj.kationer
sant ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsviLkår,

*) Ekstraordinære medlemmer nodtager ikke foreningens pubtikationer, men kan
deltage i møder og ekskursioner.

Indneldelse sker ved henvendeLse tiI
foreni-ngens hovedkontor eller ved indbe-

Dansk Olnltologisk
"Fugleneg hus"

taling af kontingent på foreningens girokonto.

Ekstraordinært medlen *)

kr, 220,00
kr. 30,25
kr. 130,00
kr. 80,00

modtager man gratls "Dansk
Ornitologisk Forenings ?idsskrift" (2-4
pr.
iræfter
år) 09 btadet nFuglen (5 hæfter pr. år) hvori meddelel.ser om møder
og ekskursioner brlnges.
Som medlem

Vesterbrogade

Forening

14O

1620 Københaw V

Der er flere Buligheder for medlemskab
af DOE. Kontingenterne er følgende:

I.OKALAFDELINGEN

I

31 31 44 04

(na.-to. 11-15, fr. l1-I5)

Giro 7 00 08

39

ÅRHUS AMT

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

Lokalafdelingen for Århus
Naturcenter Sølyst
Gjellerupvej Ill

rlf.

Amt

.^>
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---_

8220 Brabrand

ciro 5 51 09

61

SøRA\N{EN

er lokalafdelingens blad. Det udsendes
4 gange årligt i Århus Amt ti1 alle nedlemer. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement. på bladet. Det koster kun
40 kr, pr. år.

Annoncer :
He1 side:

kr. 3SO-lnr. eller l2OO-lår
600-/år

HaIv side: kr. 2oo-lnr. eller

Redakti-on

SØRA\A{ENS KALEIIDER FOR

1992:
UdkcrmEr

svend Møll-er Jensen

NutrTEr Deadline
L-92
l. febr.

Christina Kjelsmark

2-92
3-92

d"tto Trap Hansen (ansvh. red.)
Jens Bonde

rssN 0900-1832

4-92

r.

IqJ

l.

nov.

15. marts

15. juni

15. sept.
15. dec.

LEDER.-LEDER-LEDR.-LEDER._LEDM.-LEDM.-LMER_LEDM.-LMER-LEDM,-

til

vi har også rcdtaget en del artikler,
scrn vil blive bragt i næste årgang det skal dog ikke få nogen til at holde
igen, vi vil neget gerne oPcygge et
lille lager, så vi ild<e kcrrrer i den
kendte situation, hvor vi skal ud ned
riven 5 minutter i deadline.

siden, nernlig:

Af pladshensyn skal jeg iøwigt begrsF

Det gar ufatteligt godt! Scrn det vil
frengå ved gennernlæsningen af den gamle
Sørawr, er den pa.l*et neil stof .

@ralsningen i sideantallet 140) gør,

at vi

nåttet lade Jr:niorsiden og
Søranrnen udgå. ler er i-rnidlertid kcrmpt et n)rt. narm til Junior-

Breve

ha-r

se rLig til at ønske læserne en
glæalelig jul og et godt nytår!

Søren Dalsgaard

Safirvej

13

Otto Trap llansen

8541 Skødstrup

telefon 86 99,96
Se

rigtig
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NOGET OM HEDELÆRKER
Denne artikel
er en gennemgang af
vores kendskab til Hede}ærkens (Irullu1a
arborea) udbredelse i Århus amt.'
Desuden gøres bemrkninger om artens
forekonst i resten af Dannark.
Uaterialet.
Irtaterialet er indsendt til antets rap_
portgruppe i perioden Lg72-9O, og oifentliggjort
i lokalrapporterDe
fra
araua a[t. Dette materiale er supple_
ret-ned ældre iagttagelser fra fg61-_72,
lundet- ved gennemgang af santlige nunIe
af Feltornitologen
1961_23.
Bedelærkens udbredelse.

Bbdelærken forekomner son ynglefugl i
det'nest af Europa, Norclafrika oq me1Ienøsten samt den sydlige og nellemste
del af sovjetunionen (ll.

7tt

fba'ta4

Nordsjæ1land. Hedelærken foretrækker
og
onråder,
varme og solrige
ynglebestanden i Danmark er nær artens
nordgrænse i Europa (1).
De typiske yngl.ebiotoper er onkrj-ng
lysninger
hede- og
i plantager,
kratområder, samt j- dyrkede omåder med
tætte læbælter (1).
Hedelærken er ned på rrs liste over
truede arter, og den danske bestand
vurderes i 1982-84 til 300-500 par (4).
Forekomsfcn i Århrrs ant-

f Århus amt forekomrer Hedelærkerl i to

afgrænsede onråder; De sandede dele af

Fig.1: Hedelærkens
L97l- 74. Fra'(2).

Midtjylland
( se
sant på Djursland
kort ) .
Arten mangler fuldstændig i et område
fra Horsens Fjord over Århus til t/tariager Fjord, altså den det af antet ned
de mere lerede jorder.

yngleudbredelse

Hedelærken findes udelukkende i de
nere tørre og sandede dele af Danmark,
dvs. vestog Nordjylland
samt

e

Ynglebestanden
lader
si9
kun
vanskeligt
vurdere
ud
fra
rapportgruppens
materiale. Uange af
Itedelærkens foretrukne ynglelokåliteter
i amtet hører ikke til de mest besøgte
blandt ornitologer,
og taængden af
ynglefund er derfor sparson.

foreligger æ1dre ynglefund, .i dag er
beplantet og Lilvokset i en sådan grad,
at disse områder ikke Iængere er egnet
son ynglebiotop for arten. Fornodenlig
kan også ænalringer i landbruget påviite
arten i ugunst.ig retni-ng. Det er
desværre ikke nuligt at belyse disse
forhold narmere udfra vores nateriale.
Iræk.
Udover de lokale ynglefugle observeres
årligt et fåtat].igt træk gennem amtet.
SåIedes op til 101 trk pr. forår ved
cjerrild Nordstrand 09 op ti1 I trk pr.
forår ved ltoesgård.
De første fugle iagttages on foråret
25/2-26/3, gennensnitlig 13/3 (gns. af
16 år). De største ta1 er fra cjerrild
Nordstrand (2O 29.3-1987 og La Ø
1.4.1985). Trækket kulmj-nerer omkring
nånedsskiftet narts-april
(fig. 3) og
er overstået ult. april. Ilerefter seg
Fig. 2: Funal af Heclelærke i Århus ant 1980-90. kun de lokale ynglefugl-eEfterårstræk ses neget fåta11i9t frå
Findes hedelærken ikke længere på
pri. sept. og de sidste fugle ses 1619Norddjursland, ved Skanderborg og på
23/tl, qns.20l10 (gns. af 11 å!). Det
Samsø ?
største tal er fra 18.9.1983 9 V EeIgenæs.
rt = trækobs. forår.

I
a
lt

= trækobs. efterår,
= ynglefund/syngende fugle

tiden

1986-90.

Forekomstan i raqtan åf nånmårk

i

yn91e-

= ynglefund/syngende fugle i perioden
1980-86, nen ikke senere.

Kortet nedenfor viser de indrapporterede fund fra Århus amt i perioden

1980-90. Der skelnes ne1lem lokalitetdr
tr€d y-fund før f986 men ikke senere, og

nred y-fund i årene 1986-90.
I Atlas-projektet 1971-74 blev Eedelærken fundet sikker e1ler sandsynlj-g
ynglende i 14 kvadrater i antet
Sammenlignes ned fig- 2
(fig.1).
benærkes, at arten i de senere år ikke
er registreret på nord-ojursland.
Årsagerne til, at arten i de senere år
ikke er fundet ynglende på nogle
kan dels være, at
lokaliteter,
lokalieterne ikke er undersøgt i nævnte
årrække. Hedelærken er tiI1i9e
vanskelig at registrere, der kræves
ofte flere besøg tidligt om norgenen i
aprj-l-[aj, før arten opdages.
også biotopsændringer i en for Eedelærken ugunstig retning kan bære slylden. son eks. herpå kan nævnes, at
ftere hedeonråder hvorfra
der

1ok.

Et kort kig i rapporter fra den øvrige
alel af landet, afslører at gedelærken
også der indrapporteres ret fåtaIligt.
Fra Ringkøbing amt, son nled sine mange
sandede hede- og plantageområder byder
på nange egnede ynglebiotoper, vurderes
ynglebestanden i 1986-87 til 25-40 par,
son for
hovedpartens
vedkonmende
fandtes
ved plantagerande
og i
skovlysninger i granskov i den østlige
del af, antet (2).
Fra vejle ant foreligger gtort set kun
ynglefund fra de nordlige dele af
antet, i de områder som grænser op til
yngleområderne i Århus og Ringk;bing
amt {5).
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Fig. 3: Santlige daterede observationer af Hedelærke j"
Århus amt, fordelt på ?-dagesperioder. Eerudover
foreligger i alt 80 fugle uden dato, alle fra cjerritat
Nordstrand og alle frå foråret,

ved Skagen rapporteres fra årene 199290 9-L32 trk. pr. forår, (gns. 4Zl(61.
samenlignes ned de få år, hvor der har
været god alækning ved cjerrild
Nord_
strand, ses at denne lokalitet
kan
præstere
et
tilsvarende
stort
Hedelærketræk.

Afslutninq.
Det er nit håb at kortet fi9.2 kan
virke som en opforalring til at gå ud og
kigge efter Hedelærken den konrende vn:
glesæson. Kun herved kan vi få en beåre
oversigt over denne vanskelige art.
Uåske er der endda interesse blandt
antets
feltornitologer
for
at
gennemføre en optelling af nataktive
fugle i- amtet, f.eks. i stit ned det
projekt som er gennetnført i Ringkøbing
aat i 1986-8? (3)- Evt. interesseredå
bedes henvende sig til undertegnede.
gar nogen blandt Søravnens læsere æ1_
alre, ikke-indsendte observationer af
Hedelerke, så send dem venligst ind til
lokaLarkivet; så vi1 de blive brugt ved
en frentidig status over arten i antet.

Observationerne i-ndsendes tit rapport_
gruppen. Adressen fremgår andetsiåas i
dette b1ad.

Litteratur

oq kilders

Lokalrapporter fra Århus ant 1972_90.
Feltprnitol-ogen årg. L-13 1961-23.
Knud pedersen m.fl.i
Fugle i Skagen
L9B6-S7. Eget rryk.
(1)i Fuglene i Danmark bd. 2, Gyldendal
1989.
(2) i Tonmy Dybbroi
De danske
ynglefugles udbredelse, DOF 1926.
13)t Egon østergårdt Natfugle i Ringkø_
bing ant t986-87 - Ringkøbing anta fu_
g1e1iv nr. 5, DOF-Rkg. ant 1988.
(4)t "EI"s truede arter,,, i, FlteLr" 3/g7
s.11-13.
(5)t Lokalrapporter fra vejle a{t 1986_
90. DoF vejle ant.
( ),;
Fugle og dyr i , Norat jy.lland
(loka,Irgqq., for Nordjyllanals_ og vitorg
amter) 1986-90. Foreningen Fug1e o9 oyi
i nordjylland.
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LÆSEKREDS

I

DOF-ARHUS?

Her er et godt tilbud
DIG :
DoF-Århus

til

starter tidsskriftlæsekreds.

oor-Århus modtager eon led i bytteordninger en lang række blade og råpporter.
Disse er i øjeblikket kun tilgængelige
for foreningens medlenner ved mødetne på
sølyst, samt ved h€nvendelse til besty-

relsen eller rapportgruppen.

I øjeblikket er det inidlertid neget
lidt tlisse blade og rapporter bruges/lånes.
Dette vil vi forsøge at råde bod på ved
at tilbyde dem til
foreningens
nedlemner i en læsekreds.
Hvad er cn lrsekrcds

Bestyrelsen er desuden i gang ned at
undersøge
nuligheden
for,
at
lokalafdelingen kan abonnere på nogle
udenlandske tidsskrifter,
f.eks. vår
Fåge7vær7d (sverige) og British
Birds
(UK) Hvis det
er
økonomisk
overkoNneligt, b1j-ver disse nuligvis
også tilbudt i læsekredsen.
Ilar DU lyst til at deltage i læsekretlsen, så kontakt undertegnede hurtigst
nuligt.
Læsekredsen startes herefter,
der er deltagere nok.

så snart

?

Son deltager i læsekredsen vit

cod fornøjel-se
man med

mellenrun nodtage en "pakke" Eed blade
og rapporter, oftest en 4-5 stykker jhver pakke. Antallet
af pakker vi1
ligge på ca. 6-8 pr. år.
Man har herefter nulighed for at læse
og evt. kopiere de rapporter eller
artikler, man finder interessante.
ttan må beholde pakken i højst en uqe,
hvorefter den skal sendes videre ti1
den næste person på en nedfølgende
f .iste.
Deltagelse
i
læsekredsen koster
foreløbj-g kun det frinærke aler skal til
for at sende pakken videre.

DoF Århus

t

ant.

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

DOF-Århus modtager en lang række blade

og rapporter. Hvilke son tilbydes i
læsekredsen afhænger i høj grad af
deltagernes ønsker.
Bl-andt de oplagte enner kan nævnes:

IJokaTbTade fra
samtlige
DoF's
lokalafdelinger,
LokaTrapporter fra
hele landet, samt en lang række

fug"lestations r appor xer.
Andre muligheder er cejrfuglen fra øst-

jysk Biologisk Forenj-ng, Kaskelot tra
Biologforbundet,
IVatur fra Natur og
Ungdon n.fl..
Foreningen modtager også nogle lokalblade fra Norges Ornitologiske forening
og Sveriges Ornitologiske forening, sorn
evt. kan indgå i læsekredsens tilbud,
hvis der er interesse herfor.

-,9,

108,

8464

NYT OM SJÆLDNE FUGLE
.Endf

I

ÅRHUS AMT

ino af slt-l i sten -

Son den opmærksonne Læser uråske har læst

i DOF-nyt i FUGLE nr. 3/91, er der sket
er kraftig revision af Su-Iisten fra og
red 1991.
Itance arter taqet af listen.
En lang række arter er taget af listen,
heraf er flg. relevante for Århus mt:

I91on, Evidn.Lon, AIm. skråpe, Li11e og
Stor stornsvale, Silkehejre, Sølvhejre,
Stellersand, amerikansk skarveand, lil1e
kjove, sorthovealet någe, hvidvinget
rnåge, sabinemåge. lunde. storpiber,
fyrrenejse, korttået træløber, fuglekongesanger 09 hvidbrynet løvsanger.
Dette indebærer, at iagttagelser
af
ovenstående arter ikke længere skal forelægges su før publikation i DoF's udgivelser, med mindre det ønskes af de
lokale rapportgrupper el1er andre i DOF.
Inalflvdelse til

per

de lokale rapportqrup-

-

At disse arte! er taget af listen betyder dog ikke, at observationdr af disse
arter kritikløst vi1 blive braqt i DOF'S
skrifter. .Det er således op t-il de enkelte rapportgrupper rt odaibeide tister
over de arter, hvor iågttagelser fortsat
skal godkendes af SU, før de kan opta*
ges i det pågældende onrådes lokalrapPort;
SåIedes har vi i rapportgruppen her i
Århus amt holdt et nøde, hvor vi har bestemt, at iagttagelser fra Århus ant af
følgende arter fortsat skal godkendes af

-).)

sU, før 6n observation kan bringes i
FUGLE I ÅNHUS ETII:
stelleraand,
storplber,
tborahaae,
fyrrerejse,
trrløb€r,
korttået
sydlig Dattergal,
fuglekolg€-saDger og hvidbryDet 1øvaaager.
Begrundelsen herfor er, at disse arter
alle er sjældne i antet ogleller der er
bestenmelsesproblemer. Nogle er aldrig
set r- amtet.
ovennævnte kan også gælde for en del andre arter, så begrænsningen ti1 ovennævnte arter har ikke været nen.
Det skal også påpeges, at SU's generelle
regler on, at usædvanlige forekomster
(tidsmæssigt, antalsnupssigt elLer geografisk) skal forelægges su, hvis lokale
rapportgrupper e1l€r andre i DoF ønsker
det, staallg grlal€r.
Beskri-v dine observationer
fuqIe.

Kort og godti har du gjort observationer
af ovennævnte arter i Århus ant .i 1991
(elter tidligere t; så er der ined at få
lavet en beskrivelse til SU hurtigst nurig.
Rapportgruppen vil her benytte lejligheden ti1 at opfordre til,
ikk€ at i!alaende observationer af f-ugle, der er på
su-listen ti1 FUGLE r ÅRHUS Å.MT, DedDirdre der foretigger en beskrivelse
til- SU t. vi har fra tidligere år alt
for nange ubeskievne observationer fra
antet.
Rapportgruppen hjælper neget gerne med
at udfærdige en beskrivelse af din iagttagelse. Undertegnede kan kontaktes.
I{apportgruppen i Århus ant.

p.g.v. Peter Lange

)

,__::-r.

\
'7qVz1;_YQrasrlq-

.-)

af siætdne

FUGLE

I

ARHUS AMT 1991

Så nærner julen og nytåret sig atter, og
det er ved at være tiden, hvor årets fugleiagttagelser skal indsendes til amtets lokalrapport, "FUGITE I ÅRHUS Ar,rT".
vi skal have dine observationer fra 1991
senest den 20. januar 1992.

Rapportgruppen indsanler også observa-

Det er ganske enkelt. Vi nodtager med
glæde alle de observationer , som Du gider skrive ned. Dette gælder alti obs.
fra din have eller fra somerferien,
trækobs. fra feltornitologerne,
optæIlinger fra din ynglefuglerute, ringmærkningstal m.n.m.
Dette gæ1der også obs. af tle almindelige
fugIe.
Synes Du j-nidlertid,
at det er uoverkont€1igt at skrive a1t ned, så ønsker
vi især:

Brug venligst vores A-5 akena ved indrapporteringen. skemaet fås gratLs ved
henvendelse til rapportgruppen' eller
det kan kopieres fra midteropslaget åf
dette nunmer af SøRAVNEN.

E ålle ynglefund, ynglefugletæ]Iinger

og lign.
u alle observationer af ROVI'UGIE.
E alle obs. af trækkende og rastende
ANDE- og

VADEFUGTE.

L de tre førate, tre størate og tre
aialst€ obs. af alle TRÆK-fuglene.
r Alt hvad du iøvrigt finder in-teressanti invasionsarter, store
flokke, usædvanlige forekocter m.m.
Benærk: Vj- modtager ikke oplysninger
inalsendt til andre af DOF's grupper,
f .eks. fugleregistreringsgruppen.
Indsend venligst disse tal direkte til rapportgruppen også.

Oqså rincrnærkerne t

-

vi hører af 09 til on ringmærkning i
Arhus amt, f.eks. ved Brabrand sø,
Gjerrild Nordstrand eller ringmærkning
af Vandstære. Desværre modtager vi me_
get gjæIdent resultaterne heraf til lo_
kalarkivet og -rapporten. Det synes vi
er en skam, 09 rnan kan jo egentlig
spørge sig selv, hvilken værcli dette ar_
bejde har, hvis ikke resultaterne offentliggøres ?
vi vi1 her opfordre tiI, og bede on, at
Jer der ringnærker i amtet også giver
rapportgrupp€n en nelding om hvor [eget
og hvornår i har ringnærket, f.eks. i
form af en kopi af ringnærknings.lisrerne .

ti-oner af disse artsgrupper fra Arhus
ailt. Observationerne skemaføres og indsendes på same vis som fugleobservationerne

.

Når Du udfylder skemaet, b€des Du overholde flg. retningslj-njer:
n Kun en art på bvert skena skemaerne er gratis og Du kan altid
få flere.
E trlokkeslet ved trækobs. og usædvanlj-ge obs. samt obs. af store
flokke

-

rr vedlæE en kort beskriYela€ af
sJrldne fugle (beskrivelse af fug1en og observationsforholdene). Ubeskrevne obs. af arter På su-Iisten
nedtages ikke -i rapporten I
E optys altid navnene på evt. ledobservatorer.
H Brult kun stedlavne, sottr kan genfindes på kort 1:100.000 (kortbogen).
ved mindre lokaliteter opl-yses tillige navnet på nærneste større lokalitet e]ler by.
u Husk navn og adresse på bvert
skeqa. Er du tidligere indsender, er
det i orden kun at skrive det
INITIAIJ, som Du har fået i rapporten.
skriv altid navn og adresse på fø\gabrev eller kuvert.
u Brug ikkc selvkomponerede initialer
og forkortelser på gkenaerne t
se listen over anvendte forkortelser
bag i rapporten.
I1

Rubrikkerne "artsnul@r" og "Iokali-

tets-nurmer" behøver Du ikke at udfyl- de. Rublikkern€ er til brug ved EDB-re-

gistrering af fugleobservationerne. Du
nå dog lreget gerne påføre dine observationer disse numre, hvis Du har tid og
lyst. Lister over de arts- oq lokalitåisnunre, som Du skar bruge' kan fås
ved benvendelse til rapportgruPPen (se
nedenfor).

FUGI,E UDENFOR ÅRgUS A$T.

OVERIIOLD INDSENDEI,SESFRISTEN !

Uanset hvor i landet Du har kigget på
fug1e, er der en rapportgruppe, son
gerne vil høre on dine oplevelser og optæIIinger.
Du kan bruge det sanme indrapporteringgskema over hele Dannark.
Herunder føIger en oversigt over adresser ?å rapportgrupperne i vore naboanter. Ear Du observationer fra onDcåder,
som ikke er nævnt/ eller er Du i tvi-vI
om hvortil dine skemaer skal sendes, så
send dem blot til rapportgruptEn i Århus
amt, så sender vi dem videre.

Alt for manle har i de senere år indsendt materiale efter den 20. januar.
problenet er ikke nyt, nen da det drejer
sig om anslået onkring halvdelen af alle
bidragydere, så er det en stor det af
naterialet, som det nu drejer sig on.
Da vi i rapportgruppen synes, at vi
først kan begynde bearbejdningen af nåterj-alet når vi skønner, at det neste er
indkomet, betyder dette en forsinkelse
af rapporten.
Rapportgruppen vil gern€ udgive rapporten så hurtigt som nuligt, dels for at

Nordivllands- oq viSorq amt:
Fu91e 09 Dyr i Nordjyuand
Liljevej 3
7800 Skive

deadline: 10. jan. 1992.
Rinokøbinq ant:

eeter nangård
Madun*ærgårdvej
6990 Ulfborg
deadline:

4

?

veile ant:
Fugle i Vej1e ant
lin Biledgaard
Åboulevarden

78

8700 Eorsens

lr

deadline: 4. febr. 1992.

observationerne fra århus ant indsendes

t.iI:

Rapportgruppen

oansk ornitologisk Forening

cjeLlerupvej

i Århus

111

9220 Brabrand

!6!eat: 20. Jan._1992.
SEND IND-SAND IND-SBND IND-SBND IND

arrt

bevare aktualiteten, dels for at vi i
redahtionsgruppen kan slippe for at
skulle skrive rapport til langt hen på
sonneren. vi vil jo også gerne uD oG sE
nogle af de fugle vi sj-dder og skriver
oml
ba vi fornoder, at r også gerne vil have
rapporten så hurtigt son muligt, skal
der her lyde en opfordring tj-I alle:
Tf,DSBXDELSBSOVERAOTD VEfLICAT
FRrSrEn D. 20. JAXUAn tI!
synes man, at skemaskrivningen tager
l-ang tid, så er her et godt råd: BEGYND
NOGET FøR t Begynd f.eks. allerede her i
når aftenerne begynder at
efteråret,
blive lange. Herved fordeles arbejdet
over en længere periode.
God

fornøjelse

t

Med venlig hilsen fra rapportgruppen i
Århus amt.

p.g.v. Pet€ir Lange, Jeksenvej 108,
86 95 03 41
Galten, tlf.:

8454

RAGEKOLONIERNES HI STORIE

Hj-storien har vi her @reenset til oplysninger crn jaSt oS alder på kolonierne.

trf kolonier swarer til
listen over rågekolonier 1989-91. I 3 års
perioden har vi kendskab til 8 kolonier
(C6-F1-EI1-C6-H2-H3-HI0-HI5), scrn er el1er har ræret forladt af rågerne. Optællingen Lnr vist, at rågerne kan starte
kolonier rred få reder, der forsvinder
uden en altid påviselig gn:nd efter et
eller to å-r. Cwendt er der også et par
eksanpler på nye kolonier, scm hurtigt
bliver af størrelsen 40-60 reder (84{6).
De følgende nurrre

I et tilfælde ved vi, at fældning af træer i kolonien kan vse årsag tiI, at rågerne har forladt den. I to tilfælde er
kolonien "skudt væ]<". Det vil fosrentligt sige, at rnan har skudt de ganle fugIe. FYa sarntaler ned lokale ved vi, at
der hvert år drives jaSt pu råger:ngerne
i 9 kolonier (CI3-D10-813-FI-F5-€541?Hl-H10), ttar vi tnr nanret os til kolonierne, har vi trå stor afstand kunnet se
nervøse rågers opflyven. Det flEner vi er
tegn på, at jagten på rågeunger foregår
i flertallet af kolonierne. Dette kan ses
i nodsætning til fl,ere blzkolonier. hvor
fuqlene forholder sig roligt på rederne,
nedens folk færdes i kolonien.
'

På landsplan skydes der ca. 80.000 rågeunger - nod ca. 100.000 for 25 år siden.
Jagten på de flyvefærdige unger har tilsyneladende ikke betydet noget for bestan-

den, idet de fleste kolonier i 3-årsperioden har

haft overskud ti1 at eksparliere.

ert<elt koloni ved vi, at der i
1989 blev skudt 400 unger fra 200 reder.
Det skal dog understreges, at ekspansionen i de 3 år falder sannen ned 3 nilde
FYa en

vintre.

Kolonierne kan blive neget gamle, trods
nenneskelig forfølgelse. I @en Danska
Fugle 2 side 40, opregner W. Clrristensen

Virkscrnhed for at udrydde Bestanden systematisk". Selv crn man på denne
liste angiver flere kolonier på op til
4.000 reder, har de nurmende langt nindre kolonistørrelser uden tvivl andre årsager end systqnatisk udryddelse. Af de

er åmtet i

33 kolonier kan 6 (A3{3{14-D4-D10-DI1)
genfindes i 1991, på same lokalitet eller i el nabobevoksning. Iqette Fog har i
196l-63 optalt/registreret minirmm 8 nuværende kolon:Ler (D14-EI3-EI5-G2-CI8-H7-

H8-I4). Endeliq har. Steen E. Jensen,
ningsted i 1978 talt rågekolonier i År-

hus Ant. Herfra kender vi følgende nurærende koloni-er (C5{16-D3-Dl0-D16-c1-c2G9-G17-GI8-H5-HI5-H17-H18). At koloniens
størrelse kan sdres neget D10 - Sorvad
qfretrave, .s€rn 1925 har 2.500 reder, 1978

3-4 reder og 1991 254 reder.

Afslutterde kan jeq sige, at jagit på re-

geungerne - hvor gamle fugle ikke slqrdes
kun begiranser bestandene i ringe grad.
De store reduktioner, scrn er sket siden
1925 s$ldes sansynligvis landskabsnæsige andringer, sqn f .eks. fcre græsare-

aler og roemarker, salltt nEre effel<tive
Iardbrug*etoder. Alt i a1t rnange faktorer, som giver landskabet mindre bæneevne i forhold til ileh vilde fauna. Klinntiske årsager scrn hårde vintre, vil også
kunne sdre antallet af råger, nEn scln
det gæ1der for andre fuglearter, er bestaryfen efter sådanne vintre hurtiot oå
fode igen.

Svend

røl1er

Jensen

IMGET MRE O\4 RÅGERNE.

Med henslm

til rågernes redetræer vil

Allan Janniche i næste nunrer af Sørav-nen frernlægge en strdeles grundig op-

tælting af redetræerne i

51

kolonier,

så

under titlen "Raagens udbredelse i Randers det e{ru-re har jeg ikke villet kcrnre så
Ant 1925 under Raagekrigen", 33 kolonier
neget ind på. Xun skal det tilføjes, at
ned ialt 42.400 reder. ueraf anslås 30.000 også den totå1e optælling af I2l kolonireder at blive benyttet årligt, ned en
er viser stor dcrnirnns af @ scrn redeproduktion på 90.000 klæJ*ede unger. Af
træ. Der er fi:ndet rågereder i fø1gendisse skydes ca. 60.000 unger, nen kun
de træer: W, ask, el, eg, ahorn, birk,
2-3t af gamle råger. Det tilføjes så "Nu
rdgrart, eLm, pil, poppel, lærk og sit-

kagran..De sidste

fife træarter er

doq

kun fundet scrn redetræ i t-2 kolonier. t
en urdersøgelse

fra

Bornholm

er ask ne-

get dcminererxle scrn redetræ, nen her er
ask også det fipst almindeliqe tl:æ i øens srna gårdskove, hvor rågerne linder

at

an1ægge

kolonier. Hvorfor

bøoån

i vo-

res undersøgelse har den store åcrnir..r"
er ikke helt ligetiL. Jeg fiEner ikke, at
@en i Århus Amt har tilsvarende dcrn-inans, som asken har på Bornholrn.

Spørgsnalet crn, hvorfor bøqen er dcrninererrfe redetræ vil nok ikke kunne besvares
entycligit, nen vi hører gerne andres synspunl<ter her i Sørarznen. Et fiere konkret
spørgsrnåI

er: Ilvorfor er der alliker i

rågekolonierne? E svaret kendt eller
vi1 nogen løse oprSaven, hører vi også
gerne om det her

i bladet.

Svend l4ø11er Jensen

Litteratur:
Artikel I Aalborg Stifttiderde l9/5-9L2, s.40.
I4ette Fog 1953: Distribution and Food of
W. Christensen: Danske F\rgle

the Danish Rooks.

Gytdendal: F\rglene i Darunark 2, s.89.
Itrerluf Andersens F'orlag: Bornholns zugIe, s.73.

BESTANDSUDVIKLINGEN HOS RAGERNE

lndledning.
Det rrar ned en vis sprrding, at Rågegruppen gik iganq red redeoptællingerne j- år.
I 1989 og 1990 var der blevet indsamlet

data fra ca. 70 kolonier, så der var nu
basis for nogle nere holdbare analyser af
best:ndsudviklingen, hvis ellers vi kunne få folk ud og tæl1e råger i ar. Sa i

årets første

nr.umer

af

SØRAM,IB{

blev

foreni.ngens nedlerner opfordret ti1
foråret at deltage i vores arbejde.

Alle kolonier optalt

(næ,sten).

j-

I

ARHUS AMT

Det lykkedes at få engageret en lille
håndfuld rennesker, heriblandt Allan Janniche, hvis ildhu førte til oplysninger
fra nere end 60 kolonler - tak for det.
@så tak til Peter Lanqe og IARS LundHansen, sorn var nEd

til at

dække anAets

er besøgt, er

nellsn

Rånders og

sydlige dele. Dette, kcnrbineret fied at
Svend l4øller Jensen cg undertegrnede tog
vores sædvanlige runde, gøt, at der i år
næsten er total dæ)<ning af antets råge- ,
kolonier. Eneste større crmåde, scm ikke'
egnen

Mariager Fjorde, nen tradj-tignelt har

der aldrig \æet ret

rnange

råoer her.

Rå-

gegruppen tnr fra
ger cm 4 kolonier

ca. 430 reder.
Rågen

tidligere år oplysnini dette cnråde, ned

- stadigt i frargang.

Vinteren war atter rnilcl, så alene ud.fra
det kunne rmn have en forventning on
frergang i rågebestanden, hvis ellers
andre faktorer, scrn kan regulere bestanden (beskydning og træfældning) ikke
har drdret sig. Det viste sig & også,
at rågerne fortsætter frørgangen (tabel
I). r 1990 gik rågebestanden også frem'
og dengang var det især kolonierne crnkring de store byer, scm blev stØrre
(Kahlert & Jensen 1991). I 1991 har ekspansionen \æret lige stor i land og by
(ca. 2t*), så konklusionen nå \ære, at
der atter har \Eet et rigtigt. godt år
for Rågerne. Det kan tilføjes, at der
også udenfor amtets grdenser neldes crn
flere råger - således 10? frengang i 24
nordjyske kolonier (Alborg Stiftstidende 1991).
Man kan nu

råger, der er i Århus Ant.

Man kan opstille føtgende regnestykke: (Se næste side).
Reqnestykket i tabel 2 giver således en
bestand pa Sodt 12.000 par. SpørgsnåIet
er så, hvonange kolonier der er overset?
l$æpe mange - og det er fornannelsen,
at alle større kolonier er registreret.

Bestandso[ryØrelsen tr€ 12. 000 par^giver
iøvrigb en tæthed på 2,63 par,/lcrz. Oet

er et tal, der er overraskende højt faktisk dobbelt så stort scrn den tæthed
Jensen (1980) fandt trf øerne (exc}. Bornholm) i 1977/78. Dengang blev Østdannark
reginet scrn et qrrråde, hvor de tæb.teste
bestande var. I lyset af resultaterne
her fra Århus Ånrb, kunne det \æe slxndende at undersøge, cm dette stailigt

91der.

%/

overveje, hvorvidt de seneste

års frengang llar u&nøntet sig i sr større spredning af rågerne. Der er oplysninger cm nindst 5 nystartede kolonier
i 1990 og 1991 (tabel I), så nran kurme
forvente, at der er blevet flere snå kotonier i de senere år. En sanrenligining

red en optæl1ing fra 19?8 (Jensen 1980)
viser imidlertid, at den gennernsnitlige kolonistørrelse er steget (tabel 1).
Er nærfiEre analyse af kolonistørrelsen
viser, at andelen af srna kolonier (< 51
reder) er uandret, nens andelen af store
kolonier (> 200 reder) er steget rnrkant
(figur 1). Det ser altså ud ti1, at fremg.angen i rågebestanden prfuwt er sket
ved, at allerede e]<sisterende kolonier er
blevet større. Så det rnan nok vil- kunne
iagttage de kcrnrende år, hvj.s deffte tendens fortsætter, er en intensivering af
bekanpelsen, idet folks tolerance overfor råger,ne, i hvert fald visse steder,
ser ud til at blive mindre, efterhånden
scrn

kolonierne vokser.

12.000 par råger

i Århus

51_200

1-50

'

E 1e?o tzl.eel

n:37

>200
Antal rcdef

n:96

lrgur r.
oei procentvj-se fordeling af rågekoloniernei størrelse i Arhus Afia 1978 +) og
IOOI

+) Data fra

J.ensen (upubl.).

Rågetcnne cnrråder.
Arnt.

I de tre år denne undersøgelse har rræret i gang, har Rågegruppen fået kenclskab ti1 12I lokaliteter, hvor rågen
har ynglet (8 kolonier er c6rgivet igen)Det er nu nærliggende at bruge denne inforrmtion til en vurdering af hvorrange

Indenfor antets gralser er der imidlerticl også en vis variation j- rågetæbheden. Det er helt tydelig'u' at nEnge ste-

der forelccnner rågekolonierne klimpvis.
T\piske elcserpler tå dette finåes bl.acrnkring de store byer, nen f.eks. også
ved Askildrup o9 Iåsby,/Flensteil. Andre
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) lffi Beuoksningemes
størrelse

z.

i

ha.

Procentvis fordeling af redebevoksnin-

gernes størrelse.

steder er der derirn:d rågetcnrt - scrn
indledningsvis f .eks. crmådet nel-

næVnt

lqn Randers og Mariager Fjorde, rTen også i dele af Djursland og Søhøj1andet,
samt re1lsn Hadsten og Iåsby findes der

stort set ingen råger. Det er en nænligtarke, at rågerne i disse cnråder
har \æet udsat for en større forfø19e1se, rrEn. dette s)mspunkt er der rq4:e dolanentation for. Man nå også inddrage
den faktor, scrn hedder: rågernes krav
til levested. Her er det allerede påvist, at rågerne i Århus Afirt foretræJ<ker
løvskoven (Janniche in press). Det er
også klart, at det ikke skal ræe vidtstrakte skove, hvad fiqur 2 ned tydelighed viser. I.{ed dette in rente er dele
af Søhøjlandet og Djursland allerede
diskvaliserede scrn rågelokaliteter. Det
vil dog kræve en rere indgående analyse
af landskabsstrukturen også at få klarIagt, hvorfor nogle af de andre crnråder
heller ingen råger har-

gende

Johnny l(ahlert

Spobjergvej l0

8220 Brabrand

Litteratur:
L99l:. @qrøn jagt er den flotteste. Ålborg Stiftstidende, I9/5-199I.
Janniche, Allan: (in press) Rågernes ReAnon)m

detræer.
Jensen, S.E. 1980: Bestandsopgørelse af

frugilegus f Darurark
DFT 74: s. 35-44.

Rågen CorvuS

Kahlert, J.
ne

19?8

& Jensen, S.M. 1991: Råger-

i Århus Åmt. Søramen 9I-1 : s. 4-7-

1991

SøRAVNENS FUGLEQUIZ

Fuglequizen synger vist trå sidste vers,
da kun 8 nedlenwer tnvde valqt at del-

tage i 3. runde.

4.

RUNDE

Flokke på op til 40000 ex. kan ses cmkring Djursland og Anholt i oktober og
november måned.

AlIe beswarelser angik quizbillede 3.B.
- hvor det rigtige svar var: Hvepsevåge.
ltvepsevågen kan kendes på

et lille due-

agiti.gt hoved, som rager langt ud foran
vingekanten, og en lang hale scrn er li.g

største vingebredde.

I

til

nrcclsætning

Hvepsevågen

RUNDE

-

SøRAVNNS FI.EI,EQI]IZ 1991.

billede 4.A (1 point) eller bi1lede 4.B (2 points) og deltag j- konkur-

cæt på

virker l{us-

vågens vinger og hale kortere og bredere, rrEns IGrhøgene har slankere vinger

og langere hale - og slank krop.

I

1990 blev det set 93 Hvepsevåger på
forårstrd< i Arhus ArA 09 29 i efteråret. Ynglepar er anslået til 6-7 par.
De

4.

rencen.

nffirtere regler for deltagelse finder
du i SØRAVNBiI L/I991 - side 14.
De

HUSK! - at der IIå kun gættes på
de to billeder! ,

Pranier til

fire vindere blev:

l. pranie: "Rovfuglene i Europa..."

Christian Jordansen
Tornebakken 75

4. runde er

som

følger:

I. pranie: Boger "Skarvens Kyster".
2. prranie: Bogen "Se på zugle".
3. pranie: Ra;æorten "F\rgle i Arhus Anrt
I OOnrl

8240 Risskov.

4. prtanie:

Bogen "Nyt

fra fuglenes ver-

den".

2. pranie: "Se på fugle"

Jørn Pedersen

P. P. ønrlEgade
8000 Århus

35

C.

3. pranie: uF\:gle i Arhus Amt 1990"
Erik Rasnussen
I(EVej 29
8230 Åbyhøj

4. pranie: "lg( fra fuglenes verden"
\Iørrebrogade 20, l.

Mark Desholm

8000 Århus

et af

C.

Det korrekte srrar på billecle 3.A. var

Eilderfugl, hun.

lettest fra andre andefuglehunner på sin tungere by.gning og den
karakteristiske ndcform, nens hannen
endvidere er let gerikendelig på hvicl overside og sort underside.
Denne kendes

Bedste ynglefuglelokalitet er Hov

rrEd 1800 par og Stavns Fjord

red

Ftanr

?00 par.

4.A. Quiz-billede A. 1 point

(foto: Klaus

Mortensen)

Pr:anrierne

har en rrsdi af trenlroldsvis

kr. 195,-; kr. 68,-; kr. 65,- og kr.

20,-.

Drdvidere skal hovedpranien for højeste
samlede pointtal uddeles. Det er et ga-

til DOF-Sa19 på kr.
Seni dit s\rar [Er post til:
vekort.

1000,-.

SørawEns Fuglequiz l99I
mF-Århus Åftrt

Gjellerupr,rej

tll

8220 Brabrard

senest den 15. januar 1992.
Virderne
SøRAVNEN

af 4. runde offentliggøres i
l/I992, scrn udkcmrcr midt i

marts nåned.

HE[,D & LYKIG !

4.8. Qriz-billerie B. 2 points

(foto: Klaus lbrtensen)

Flenrning Lundberg

Hvorfor vente?

Billeder
dag til dag

St. Tow

5r Tlf.80 12 04 tl

FRA FELTEN
Fra felten! tugrust, sstto|lb€r oq
oltob€r.
Først en tak til rlrarta].ets bidraryde.re. Af de indsendte oplysninger har jeg stykket en cocktail
sannen af såvel udsædvanlige son
ret alnindeliqe arter. Derned
håber jeg at have tegnet en skitse
af årstidens nulige fugleoplevelser i antet - Den nu til sagen:
Vi lægger ud med nogle lom-obs fra
Kysing Næs: 2919 Rtdstrub€t f.o! 2
+ gortstrubot LoD 3 + fror (ubestent) 4 samt 27 lLOz En Errlilnrbbet
Lon (inn.).
Ltl16 f,appeatyller er indbere.ttet
cra.Ll9 11 søbygård sø + LglLo 25
Kysing fjord. 29lLO er der en
Xordist Lappedlyklår ved Fornæs og
25,/8 har vi en gorthala€t tappcdykker i vinterdragt ved fysing
Fjord.
Den 2919 var åbenbart en god dag
ved Xysing Næs, for der er også
nelding om ttttl€luf 2 og s€or
Stonsrr'ale t. 24lLO så nan en gule
(?K) ved Fornæs og ved Kysing
Fjord var der 15/g en Rordrur.
I nogle vandhull-er på nilitæronrådet ved Randers kaserne holdt en
SatrEsvane til hele sonneren. Den
blev sidst set 5/8. Ellers er der
af andefugle tl6rkbuget f,lortegle
tTlto t3O ved St. Sjørup strand,
f,ritaDd 2218 over 50 ved ALrø +
31r/8 1O0 ved Hevring Strand, Pibeanal 31/8 18 Hevring Strand + 6lLO
15 Sobygård so + L2lLO 1350 Kysing
Fjord, Sksand 28/9 L6 Søbygård sø
+ L2ILO 11 Kysing fjord. Dykænderne er repræsenteret ned Taffeland
2819 L42 Søbygård sø. Desuden er
der den 24/LO ved Brabrand sø
skudt en ikke udfarvet han af
llaf,t€land, der var ringrærket i
Letland. Lidt æIlinger er der
også, nenlig: Troldinat 3/8 to
hunner ned hhv 7 og 5 pulli i de
snå damne ved rn-orsnbllevej i

l,farse I i sborgskoven.

novfuqle.

Vi snupper hele rensen i 6n køre:
Bvåp3evåge 2518 L Søbygård sø, nrd
Glant. L6l8 L Kysing fjord + 7/1o
1 Sejs Hede, Duebtg 251|3 1 Kysing
fjord + 28/9 1 Hevring, ItugvlEe
2819 LLZ indtrækkere ved Kysing
Næs, lJcldvåge 2819 1 Kysing Næs
+ 6lLO 1 Brabrand Sø, BII fbrhrg
28/9 4 indtrækkere KysLng Næs +
SltO 2 brune Kolindsund + L2llO L
+ 19/10 1 - begge dage ved Xysing
fJord, B'rhrg LglE L ad han + 2-3
Juv (årets afkon) ved Brabrand sø
+ 2518 3 Kysing fjord, riskeæD
L4/8 L + 2418 1 Kysing Fjord +
2518 1 Sobygård 56, VlDdrefatt
2518 L inn. Kysing fjord og ti}
sidst Dvrrgfau 12110+13/10 1 ved

Kysing Fjord.

Inden vadefugleafdelingren mell.enlander vi lige ved:

ågerhøo 6lLo 5 ved slambassinerne
vest for Brabrand sO, Trane 2919
1 rastende ved Kysing fjord, Vaallrltge 26/LO 2 Søbygård Sø, Plettet ntrvagtal L718 1 Kysing fjord.
Der var et sent kuld af.crtlDeD.t
RtrhtD€ 1 tled 5 pulli i Universitetsparken og i Kysing fjord lå
der den L9ILO 32]-0 Blislrls.
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Yad.fuEle.

Der er set nogle pæne flokke af
Vlb., nenlig 2s/g 15OO Kysing
fjord + 2819 5OO ved Voer Færgehavn + 30/9 50O Voldby ved H^tnnel.

I skolernes efteråisferie (13z0lt0) har man truffet 70 gtntrdhJoJlcr fordelt langs Djurslands
nordkyst og 15 ved Kysing Fjord.
Af f,J€Jl. er der bl.a. 14710 1OOO
ved Hevring strand oq L9/Lo rnindst
350 ved Kysing Fjord. Den 22lg
pilede to styk Lille pnrtclravc
onkring i slanbassinerne ved Bra-

brand

Sø.

1/9 trak s
!å jagtprenieredagen
Stor
noglslrovc over onrådet ved
Hevring Strand - i god behofd.
Sanne steds atod der 1å110 6 Lille
f,obbcrsDetpå og 18/10 biev der ved
Bonnerup Havn set 6n son stadiq
var i den flotte røde sornneraråqil
2218 h.ar vi eortklire 1 ved AIrø
og_.sanme dag Evidlklire 25 ved
Splidholn og 45 ved Alrø. Endvi_
clere er der gvalåklL'ø 4lA 1 Sven_
strup ved Hannel + 1g/8.g i slan_
bed ved Brabrand Sø + 2S/e 3 Ky_
sing-rjord, rl.rtaDod ra7å s siå_
brand se., l,tudtdlerllire' 2S/g
fjord, stenvender i8l9 ,33
{Vsing
Kysing
Fjord.

lred.kker 2L+22/9 1 Kysing Fjord,
Dobbeltb€klasin gav i alt 55 eksenplarer ned maksimum tg/LO 25
Kysing. Fjord, Enkeltb€kkaai\ 2L/ 9
L + L2ILO 2 + Lglto 1 alte obs fra
Kysing Fjord, Slovsleppe 26/LO L
fra Svenstrup ved Hannel.

IslaD6rl RlLe 22/A 2L AI1ø , Dvrrgryl. 2Ol8 10 (1K) i slanbedene ved
Brabrand Sg, TeuLncksrfrlo LS|E L
Kysing Fjord + L7 lg L Århus østhavn + 18/8 1 slanbede ved Brabrand So, DYrrg/[.dnhcksayl6 2918
7 trak vest ved Salten Langso,
rllhd.lig
Ryl. er der et par
snaglBprøver på rzTfo 5oo ved Hevrlng Strand + 19/10 2OO i græsset
lige ved Udbyhøj Færgeleje, Iru!uDD.t Ryle 2418 12 Kysing Fjord,
Erurhrtr. 2818 L Brabrand Sø.
Vi slutter denne afdeling ned et
par af de usædvanlige: thorshana
1 (1K) rastende 1å tine ved Kysing
Næs den 15/9 sant Oatl.trsbaDo 2418
1 (vinterdragt) i Kysing Fjord.
ttlgo- og altefucte.
I denne afdeling har vi llell.rkjov. 15/9 1 (1K) fra Kysing Næs,
All. xjov. 2819 L trak ind over
Iand ved Hevring Strand + 2919 L6
fra Kysing Næs + 18/10 1 Bønnerup
Havn, LiUe f,Jov€ 7/9 1 (1K) +
2919 3 (2 1K + 1 ad) - begge dage
ved Kysing Næs, DvrrgDåEø t4l8 2
(1K) Ky6in9 Næs + 1/9 1 (1K) Kysing Fjord + 719 1 (1K) Kysing
Næs, tjordt.rD€ 20/8 L7 Salten
Langso.

27ltT 2 Kysing Næs + 29l1O
2IOOO + 29lLO
LL362 begge
^L*,24llo
obs er fra Fornæs,
tuDal. 2919 1 Kysing Næs + 24l1O 1
Fornæs + 27/10 1 Kysing Næs +
29lLO L fornæs.
SrkoDge

10 Fornæs,

På vor vej til spurvefuglene møder
vi
Turtsldue en. dag i septernberr 1
hørt og set ved Balle kirkeby,
Isfugl 2819 L + 27/LO 1 - begge
fra søbygård sø, GrrDsIEtte 4/9 1
ved varna i Marselisborgskovens
nordlige udkant, Sortspætte 27110
t hørt i Søbygård Skov - første
gang den er konstateret på disse
kanter siden 2111 - 1990.

gDurvefuqle.
LaDdsval€ 2819:. Et stag på tasken:
50oo går til ro i sivene ved voer
Færgehavn, Randers Fjord + 16/10

9 ved voer + L9/1o 4 Kysing Fjord,
Bysvala 1.818 7 reder på Højbjerq
Torv + 6/LO L trækkende over Norringure, Dilgøsvalo 27 19 1 Svenstrup ved Hanmel, navn L6ILO 1
Pinds UølIe +- Lgl]-o 2 samnen med
en hare på p}øjenark ved Ingerslev
+ ZL/LO 2 over Varna i Harselis-

borgskoven, Råge/lutte 26/Lo
blandet flok på 4ooo til overnatning i Haraldslund skov ved Hinnerup.

Ealcnejsc 3L/g 9 Hevring, efagnejac perioden I/9-L/Lo 6 (3 juv) ved
Kysing Fjord.
Yaldatrr 27/LO 3 Grundfør llølle,
Bynl.fugl 25/8 6 Kysing Fjord,
Rl.ngdrossal 241? 1 Kysing Fjord,
SJaEger 20ILO L4O Grundfør + 3LILO
25O Hinnerup, VLDdroaaal 2AILO 25

Søften, XiateldrosEel L9/LO 3
vest ved Kysing Fjord.
De sidste sangere blev RtrsaDger
L/9 L syngende ved Søbygård Sø,
Iunk 3/8 1 syngende L Højbjerg,
TorlsaDgsr 4/8 1 syngende ved
Søbygård Sø, ltvsaDgex !/9 2 Svenstrup, Grarsanger z/to L syngende
Hevring + 6lLO 1 ,Nørreris Skov.
Benærk: Rtastrubot Piber e19 1
trækkende

Kysing Fjord.

xvid vipstj otr. 28lg 25 voer Færgehavn + 6/LO L vadsted, BJergvipstjert 5/9 2 dan oven for Thorsnølle i Marselisborgskoven + LO/g

1 ved Pøt lr!ølle + L6ltO 1

Pinds uølIe.

ved

At4,r 2819 onkring 5000 ved Randers

Fjord nær litellerup + 20/ 70 25O
crundfør, NorsDrb L6/LO 6 Hevring,
Stiuits 27/9 3 Gl . Estrup + 6lLO
2 vest for Brabrand sø, crttrBiat€tr
L6/LO 20 Hevring, Rvrkerfinke 2719
1 Svenstrup + 28/9 2 Søbygård Skov

4;14t*

+ 2olLo 3oo Fussingø Skov.
og som rosinen i pøIseenden
eller elefanten i procelænsbutikken: 1 stk ttarabustork rastende
ved Grenå og senere Assens. l,låske
skal disse obs sættes i forbindetse med en avisnotits on to undslupne fugle (stkpris 5000 kr) fra
Alborg Zoo.
Vinteren .står for døren. Bli.ver
den hård? Mild? Hverken/eller? Får
vi invasioner? Ingen ved det endnu
- nen om tre måneder - når .Fra
Felten for november, deceraber og
januar skal, skrives, kan vi udtale
os om det. Send dit bidrag til
undertegnede på adressen EOJnarIvøJ 22, 82?0 trjbj€rg.
itohD ltrders€D

ANMELDELSE

EDDERKOPPR

i hus og

Af

have

Edrarin Nørgaard

Natur oq

l,ntse1Jn

nr. 3 - 32 side

30. årgang nr. 3 - 32 sider
Abonnsrent 199] (4 hæfter): kr. 9g,00
tldgiver og forhandler:
Naturhistorisk Mrlsernn

NATURHISTORISK
MUSEUM

Bygning 210, Universitetsparken

8000 fuhus

T1f

C.

. nr. 86 12 9Z 7'7

er Gntalt i-alt 19 - nitten _ arter
af dette "kære', husdyr, der kan få no_
gen til at gå anok og andre til at snak_
ke og lykkebrilger o.s.v.. De bliver
grundigt beskrevet og der er glJ:nrende
rarvelag'te teginanger af dern alle.
Der

Ilvis du er
pelthen

er dette simeje - hvis du hø-

"edderkoppenan"

ilÆEIET man l,IA

rer til den anden gruppe, scm fiener det
er noget dcelt kryb - så Iæs det allj-gevel, du bliver klogere og konrer nåske
af ned din fobi.
I"'led

venlig hilsen og

Otto

gys

TYap Hansen

PS Biludlejning udlejer nyere personvogne, vare-

vogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til
fordelagtige priser.
Personvogne: HOND - FORD - NISSAN - FIAT PEUGEOT. MAZDA. VW - OPEL. BMW -VOLVO
eller TOYOTA.
I varevogne føres alle mærker.

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

Lokal biludleining med
verdenskendte bilmærker

@u

BRABRAND SØ

-

INDI,EDNDG

ÅRHUS ÅDAL

-

ESKELUND/ÅBY Mrc

AF' ALTÅN .IANN]CHE

I

Søravrpn 4/1988 kwtrle nran læse; "FFÅrhus ånrt nener: Genskab Århus Ådal". I
DOF har vi lange vidst, at der sad en
erbed*urdsgrrrpe ned rep:cesentanter fra
båcle Århus kormsre og Århus Amtslramune.
ffiedsnandsgruppen aftejder rect planer
qn, at frenLægge et projekt der i en e1Ier arrien form gerskaber Århus Ådal scrn

et natrtrmråde.
I dagene fra 23. cktober og fo!€løbig
fi:em ti1 10. norænber har Årtrus Stiftstiderde bragt en raældce artikLer, der
qrtaler både opnensrirgen af Brabrand
S@, planene for en ny ø vest for Brabrand Sø (genskabelsen af Årtrus ÅdaI),
o9 den nedlagte affaldslosseplads Eske

Iurd

scrn

friticlslandskab.

baggrurd i Åxhus Stiftstidende's
s€neste artikler skal DCE orientere
nedlenrerne cn udviklilgen for de 3 cnr
råder, og cm mFrs holilnjlger til ite igarqværerde og kanflsde projekter.
!,ted

OPRNiI$UTiGEbI AT' BRABRAIID

9

Muddermaskine
sat ud af

spillet

ind i rrasklnens s'regl. Disse tilg stop1=r sneglen, scln lrå Iøftes ap og l€nses
bden opp:npn
kan fortsætte.
TANNENiD S]GER,

TTL DERES

r

TOSHOT,D

NE TIL

},ARKER,

TIL

-

TJDGIFIEN

Den 25.10.91 kunne nan

udgangspnktet for c'trudrirqsfartøjet
rrlfudCatr?
arbejde i s@n havcle væræt
udsat for tyveri af bl.a. båffiorer,
svejseanlæg, radicuilstlæ m.v. for orrer
130.000 kr. Det havte stomet nåskinens
arbejde i 3 uger. Ir€n dette var jkke

det ereste stop, sdn rrBskiJen harade ræ
ret udsat for. Urder arbejdet ned at
slsælIe det ø\Erste fosfatholdige 1ag
af sdturden kqnrer der garnle rusetræle,
girene, bildæk, clikler og plastik m.v.

R,

FOR DÅRIJG

i Århus Stiftsti-

ihnde fortælle, at to af kormurens folk,

biolog Niels Jørgen Friis og natlrvejleder Tbråen @eslcov vurderede at sØrnr&
deret blev alt for dyrt i transport, da
clet vejer for neget i fortrold til g@nings,ærclien. Det ville blive 4-5 garge
så

dyrt

scrn den Søanirg nan kunne herrte

hos foderstof selskaberne.

E: planteavler i

nærheden cplyste til
at lanitrsrdene nu aldrlg
\rar ble\ret sp.rrgt. crn de vi1le have s@
nuddsret scm ØdniJ!9, r€n at det nc)k
skulle passe at de ville sige nej tak.
Den tmglende afsætnfug af sdnrdder"et er
bagrunlen for, at Århus kqnru.re nu ønsker at få gjort afrrandingsbassirerne ræd
Byfeddet vest for brabr:ind 56 til pernnnentdepoter. I 1982 blev Århus Åda1 fredet, og dispensatiqEr fra denrre fredning til at etablere disse afvandfuqsbassjrer blev gjort betirget af, at cbt af=

ovenstående,

i

vandede sønrdder blev transporteret rd<

at cfirådet blev r:eetableret.
I foråret 1991 blev nog,le nye afvandingsbassiner etableret ved Viby nirgs\rej.
Avisen crntaler betrovet for disse ned
kapacitetsprcblener i bassinerne \red ryleddet. Vi-by Rings\Ej-bassinerne er fra
og

starten'acæpteret

Gænståenile forsideoverskift i Århus
Stiftstidende d. 23.10.91 st:rbede denne rurrfes orienterJlg og debat crrl<rirrg
Brabrand 56.
HavneanJægget i søens ræstende, der er

AT HETVIE @I.JND

Cøt^rI}[G

scrn perranrentdeSnter.

Frygten for
tilgroning er

vildt
overdreven

Jens cregersen har d., 10.11.91 et ilebat-'
irdlæg i Århus Stiftstiderde urder ovqn:

overskrift. FØrst redegØr J.G..
for hvordan qrensnj-ngerr af Bråbrand Sø
i årere 1967-71 var øiielæggende f& sønatrren, og at det dengary tålbevidst .
nævnte

NAIT'RGBI3PREITVING

.

.

betingelse:re fon et rnrieret

plante- og fugleliv.
'f.G. fortsatter ned at oatale nogle af

@eJ.æggelserne i ådalen. 81.a. nævrer
han åforJ,ægnjngerne på Åby Eog, der blev

foretaget for at gøre plads til Eskelurd
losseplads, og afvandbgen af Cørstanti-nsborg enge, der rredførte at Århus Å
blev lagt i en lige kanal i 1962.

J.G. afslutter ned at satte

spØrrgffå1s-

tegn ved den fortsatte oprensnfurg af Brabranl Sp, og rener at nian i stedet for
skal få genetableret nogle af de tabte
engcfiEåderr der

clalens særpql.

ÅRITUS ÅDAI4

StiJtstiderrde d. 24.10.91. På et fanre-

var Brabrand Sdts r,reirer der forhi.rldr"ede
cprEnsnhgen. ld:dderet blev dengarq trur
pet op i r@rskoræn og på engene q @Iægde l-åde

.I

"Brabrand SØ slcal gør€s. dobbelt så stoY't.
rrar den i/jnefaldende o\rerskrift i Årtlrs

tidligere var Brabrand-

Mslutairrgwis sj-ger J.G. at; "Ebf1ten
_for tilgroniag er vildt orærdreven""

PIan om at shrlrke for afvanding

lagrt kort vistes Brabranil SØ i forhotrd
ti1 den nye sø lærrgere npd rrest. Å.S. oplyste at den nye sØ vllle få.en scnnenrdbredelse på B3 ha sanrnlignet neil Brabrand SØs '150 ha. On foråret vi1le den
qp sø dog kunne få en udstrækning på 200
ha.

Å.S. fortalte også, at ctlrrelivet blev

@e1agt ved aÅrandingen. Således hravde

Årslev en snes Storke-par, ren at de
sl<ulle viBre forswndet da rnan afvandede
engene.

vil blirte ua'rligt at genskabe ilen
udein at oversvdrne resten af de
flade enge. Natunrejleder lbrben Bøgeskov
oplyser nenl,ig til Å.S., åt nrarkerne har
sat sig op ti1 1,5 m på Sr. af dyrkningen. Det bliver derfor ilcke srært at. skaDet

gar[e å

be en ny sø. St€ppes punperrre kclmer søen

helt af sig seIv.
Den

konstitrrerede stadsgartrer, OIe Slor

Rasm,rssen

er .formand for arbejdsg"mplæn,

og tnn udtaler,

at

rnan

i en ratræort vjl.

H*'i5;::'-m;';åmr#':f*"::-

B ra b ra n d ffi:u**g*kffi'**.
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Dø SKal

gøres
dobbelt
så stor

ffiåil5",3å'Jffi#å.'i"H.3Ti"I"'
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CODSEIffiNES NYE S{BNE 1]$' PÅ ÅRHUS DffiES I{ARK BLTVm' TIL EN KT]NSnIG Sø
Tto dage efter at haræ fortalt crn planerne

for en ny søen i den afvandede ådel, har
Århus Stiftstidencb sprrgt godsejeryanet
trg Constantinsborg, Bente og Jøegen Elcntcppidan om hvad de nener crn, at Århus
sætter 40-50 tØnder land (knap 25-30 ha)
af deres procluktir,e narker under vand.
Jørgen Pontc6pidans kcr nntar er; "Det
der blev rost i 1962, skæIder rran r:d på
nu", og han husker situatiorpn fta før
afvandirqen. ttrer kunne nogle få kvier få
græsnjlg når der var tørt orn scnner€n.
Efter afvandingen var der nad nok ti1

hele besætningen, clt senere gik nan over

Ny natur skabes vest for Århus HfSr'åiå

%?,nm Hffif'#

nesker og dyr.

J.P. nerEr at natur-folkene i kqrnruren
rscrest fremstiller det scm de aflaster

os for en byrde eller gøt: os en stor
tjereste ved at overtage jorden. Itran siger også, at ksmuren vist nærtlEst tror

at den kan få jorden gratis. på spørgs[å1et crn Pontolpidan's overåor.redet vil
sæ19e, svarer J.P. at de riel rernest jkke får noget va19, da det jo iJdce er procluktioræn, der skal frecnrEs nu. J.P. nEner iø\Æigt at alt ræl- dybest set er til
sa19 for penge!
Bente Pq,ltcFpid:r! slmss, at ds! er at gå
inpd nab:ren rÅr nan vil skabe en ny sø.
Hun siger at plantedele lejrer sig, så
sØer efterhånåen bliver rrtirdæ og ordannes til landjord. Det er et nabrrligt
for1gb, som nEn i Brabrand Ø forryer
at l(ar$E i nDd. Efter B.P.rs tenirg kan
man

godt fortrale naturen, nen

jJd<e bremse

den.

Århus Stiftsticlerdes cmtale

liejleder

-

IIEd natur-

kilde - af
at en snes Storke-par forsyardt fra År
slev scm fØLge af afvanllngren gør ,tørgen
Pontoppidan rasende, J.P. siger at det er
noget forfæ:deligt sludder. Storkene mr
Torben llgeskov son

væk længe

inden landvj-rdingen. Storkene

og niljøforbedrirgen, Den anden

er d<qre

der for eksenpel
skal ske ekspropriatiør. Jeg tror at en
ny sø kan bliræ en attraktion af djrEnsi-

nien og sFgrggnålet,

cm

oner, nen 116 tage forbetrold for
en.

økoncnr-i-

Lis Petersen (S) nedlern af Århus Qfråd og
fornarll for tekxrisk uitvalg: Så vidt jeg
kan se , vil det \,'se et stort gode at få
et støEe våacnråde. Det bti\ær selvfølgelig en prioriterhg af, hvornår det kan
genremføres og trå bekostning af hvad.
øisI<ET OM PERI,IANEIDMCNER]}G AF I![]DER,

VM

BYI;EDDET

Lis Peterssr (S): Det er jeg ked af at høre. Der opstår åbenlart. en ny siåraticr,
og derr kan give kritij< fra borgrerne. Vi
skal iJ<ke på fortrård q)ti\re at transportere materialet ræk.
Lis Petersen ser &t perspetctiv i sagen,
at Dar}ItErk trsger til en arrlen form for
gØdskning, erd lanlbruget bruger i dag.
Erjk Svenssdr (CD): Byrådet har fået en
orienteri-ng crn sitrratioren trå arealerne
ved Vitry RinSvej. At bassirerle ved Byleddet cgså bli\rer trEnnanente, vil jeg i-kke
på forhånri betegne scm en dår1i9 situati-

på erabrand Hovedqade blev de næstsidste,

on. Det betl'der, at vi får to adskildte

sket bd irellem siden. lbn de har

f en anden artilel i Århus Stiftstiabltie
sanne dag siger 6n af Århus kcnm,res biologer, Niels Jørgen F?iis; " Efter rnin

rens Cqrstanthsborg - Stod<ene blev de
sidste, og de forsvandt i 1950. 10 år serere dul<kede en flok op igen, og det er

aldrig fået urqer.

doq

#r.

Folitlkere: God ide med
stor ny sø i Brafurand

Oversvømmelse vækker begej string
De første to politikere
sløtter nu projekt ny sø
i Arhus A-dal. Begge
bor i Brabrand.

cpfattelse får vi nere natl,E og flere

orærskrift i Ådrus Stiftsti27.10.91 er de to første politlJcere på baren nEd deres nrerrilgercm den

Llnder denne

derrle

d.

nye sø. Deres hol&rfuger referes her.
sl,fK oPtEvm,sE

Erik

Srienscn (CD)

og Århus Arntsråd:

- nedlern af khus Bvråd
" To ting skal afræles

npd hirnrxlen. Det ene

er natarrfolT\Els€ri

rel<reative qm:åder pr. krcrtg ræd at gennefitrøre derne natr:rgenopretn5rg erd \æd
det arbejde, vi er i gang ned i Brabrand
Sø.

Arti.l<1en fortæller videre, at hvis rmn
skærer d:ænrØrene over og s}:kker for

gupestationen, så bliver hele cnu:ådet
gansl(e autcfiBtisk en sø. Det skyldes,

at jorden har sat sig (er suriket sanrnen)
'1,5 m scrn følge af cpdyrknjnEen
efter den afwarding, man foretog for 30 år

red cp til
siden.

Forrrentlig

vil

teknjkerne og biologelrE

foreslå, åt aigerne langs clen nurærende
Årtnrs Å, der har karakter af en kanal'
sl<al skr.rbbes ned i karnlen (Århr:s Å) '

trår

at

at der vil

vær:e

politiks flertal for

skabe ilen ryle sø.

er sæn clog kun trg ibt forberedende stadie, og politikerre kan vente
en orienteri-rq øn planerne i løbet af
vfulter€n. Først senet€ fØlger en hand-

Fo!€løbig

Iirqsplan.

ESKfiIIND

SOM FRTTIDSIÅNDSKAB

-

BMIS

cAl.ltE IOSSFIÅDS BLWER SPitNDmilDE FRITIDSLANDSKAB

Tidligere var cnrådet nEd Åby Eq et eræstående crmåde rcd $å vandtmller på er
genr så om somlteren tiltrak nwgder af
rzadefugle,

bl.a. store flddce af Brusfyldt q> red

høns. BEen blev ned å:erre
Engeae skøl overcvømmes, Når søen

bl.a. dagrencnration fra Århus kcnmrne'
09 8 år efter at tossepladsen blev lukket 1.1.1979 tnrede udsivninger fra denne rted at @Iægge kcnrnrnes s@rste wandreserrrcjr urder Brabrand

Sø.

Her får vi mere

5.11.91 kunre Århus Stjftstidende oPlyse,
at rå&nand E\ra TVr|æs (S) crn aftenen vil-

miliø pr. krone

erdelig

søbunden
end nåforslag
ved et tilfælde
ble? et

Ny sø

for
af artil<lerne i Årttus sti-ftstidende A. 27.'10.91.

Denre opsætxli-rq rrar oversl<riften

den ene

I
IåNLSKAB æ KEII{I
Den forelØbige afslutning på sagen crn
&n nye sØ kcrn i Århus StjJtstiCterde
d. 4.11.91.
Amtet og kørmrnes teknjl<aæ og biolæ
ger lrar arbejdet rcd ideer til at ska-

NY Sø

VD

FI,ERE
BRABRAND KAN I,EVERES
@MPT}IEE REENER, PÅ BADE

S'IøRFB,ffi,

be en ny sØ, der kan holde næringssalt€ne, ler€t og san:let tilbage, så det

ijd<e ddelæg'ger Brabrand Sø. Der er Iavet forskellige npdeller på søens
stdrrelse og udfonrnirg, ogf den kcmer
ikke nPåænrtigvis til at mriere så
qet i udbredelse, scm qntalt i Å.S.
d. 24.10.
\nrrderilgen afr crn der skal skabes ert
ny sP består i to dele: ketnisk og
lanitskabelig. Den keniske i, hvor god
søen bli\rer ti1 at tlffagefFle og birF
de fosfat. Dæ landskabelige i, hvordan
den kcnner tif at se ud.
De forel@ige politiske rcldirger Qn1er

le

forelæggte en plan

for

Århus qgråd,

scrn

ville give det gamte lossepladscsrråde en gd crntale. Planen kan genner
fØres på 4 år , således;
1. 6:æssåning, beplantnhg, stier og Par
kerirqsplads ved Åtravevej. IaIt 861.000
kr.
2. tibræ bePlantnirg' hegn' rranclhul norrd
for boldbarerne (Finra-spæt), nye bro
orær Årtrus Å og flere stier og trnrkæ
rirgsplads \æd Esl€lundvej. 470.000 kr3. rlyhing af hidtidig marteriafephds.
400.000 kr.
4. l.ly skov largs Åtrarievei, ny ånren
(ryil qn Eskelunct) nred bno. 265.000 kr.
tel nævres også, at selvsåede taræer og
lrrske også vil få deres frilred til at
spi::e og Sro på Eskelundt'
DOF PÅ BANEN

klart, at dlråderne v€d Brabrard
Århus Åda1 og Eskelund trar DOF's irt6i"""", da der erxfru er gode fugleffråcler fuellern dsn, og at n]€ kan skabes,

Det er
S@,

hvis det bliver udforret rigtig'
mF har igenrsn de se:reste rmngre år ræ
ret di:ekte futfuohreret i de'beskrevne
aktiviteter i ørådet. lbd den viden,

sqn FF er i besicllelse afr. nå nran sige,
at kdlrturE og antet i et vist fftrang

tilbagetolder cplysnllger cm projelcter-, så
res ,råvi:<f:rg, og maniPrlerer
fortoldene bli\ter rte!:e positi\re end de egerrtlig er. Derfor a*ejder mF iøj€blik-

ket på et irdLæg i deff€ sag. Det wil
bli\re bragt i et kotnerrile nr- af Søra\rnen'

KOMMENDE TURE
FUGL,E

I

Mil,LEI!{SVERIGE

Ti-rsdag
SØIyst.

4. februar

Derne aften

1992

ØRNEI1]R

kL.19.30 på

blirær en incltrodukticn til

lckalafdelingur påskehrr ti1 Hornborgasj6n, Tåkern, Ti\reden og C€tterin m.m:
Kcm og hØr om hvilke fugte rnan kan
træffe og hvilke landskaber vi vi1 opholde os i. HØr også nærnere on de
praktiske forhold i forbindelse red

3

blren.

Lysbilleder fra de lokaliteter vi ska]besØge oS af ile fugle vi kan få at se.
I\:rledere og foredragstroldere: dsls
Bonde og

Allan Jannict€.

TIL

SKÅNE DEN

7.-9.

FEBRUAR 1992.

Ligeson tidligere år besøger vi Siivdesjijn
Vonbs iinger, Snogeholrns jdn, Krageholrns jbn

Ellestadsjbn, I!1eda1en og Ørup skov.

_

for at se Hav- og Kongeørn, Rød glente, Fjeldvåge, lfusvåge,
Sortspætte sarnt flere arter gæs, ærder
Der er nn-rlighed

og skalleslugere,

Turen foregår

i

bus^rned afgang

fra Musik-

huset fredag k1. 20ro. Derefter går turen
over Grenå : Halmstad. Vi er i llalrnstad

ca. k1. 0230 og kører straks sydpå.
Lørdag overnatter vi på en nedlagt gård

i

nærheden

af Snogeholnsjiin,

sovepose
Vann mad 1ørdag aften er
medens man selv må rnedbrin-

skal nedbringes.
med

i prisen,

ge den øvrige forplejning. Turen forven-

tes afsluLtet

søndag

k1 24oo.

Tilnelding sker ved at indbetale kr,
senest den 16. dec. på

DO

F, Sølyst.,

giro 5 5L 09

400

6L,

8220 Brabrand.

Yderligere oplysninger hos lederne

Svend

Mø1ler Jensen 86986503 e11er Jens Bonde
Poulsen 86427995 dag | 86488275 aften.
VA}IDSTJER,E-TUR

TIL ÅRHUS Å.

Bexnærk! Turen er ikke
ontalt
i
meddelelser i FUGTE !
l,!ødested: p-pLadsen ved pinds UøI1e
lørdas d. 7/3 kI. t1.00.
Tag metl på denne første forårstur
oo
oplev vandstærerne langs Århus Å.
vi går en tur langs åen, hvor der i
vinterperioden
opholder slg l0-15
vandstære- l,tåske er vi heldige og
oplever vandstærens særprægede sang.
Der vil også være chance for at opleve
de første forårstegn i skoven inris
vrnteren tj-llacler I ), Iigeson der er
mulighed for rsfugl og Bjergvipstjert.
Turen forveqtes at vare ca. 3 tiner.
Medbring g_ummistøvler og evt. madpakke.
Bus fra Århus: tag bybus l.inie 59.
afgang rutebilst.
k1. 10.07, ankomst
Edslev 10.39. Herfra ca. 1 kn. at qå
til Pincls MøIle.
Tilneldi'ng ikke nødvenctig.
Turleder: peter Lange
(TIf . : 86 95 .03 4t )

hyqe'Å%

TRANETUR

I

TIL

HORNBORGåSJbN

15. - 20.

påslen 1992 for#er lckalafdeling€r,

at

arrdrryere en brsbrr

ti1

af då
sprnenae srænsl<e firgleldcaliteter,
son ligger tellem de store s@r Vtinern
noql_e

09 Våttern.

Afreise: Århus

ITIRPRæRAM

(forel@igt)

Torsdag 16.4: Fra færgen kører vi de 2
kn ud til cetter&l. Her vil vi fæsfile

nEd de f/rste fugl-ecplerælser, nens vi jrdtager \ror€s

at blive norgenfriske

PRAIiRTSIG OPLYSI{II{GM,

Tfr-

APRTL 1992

norgert nad.

lrlrsi]<trus onsdag 15.4

kl.

Glerfart: crenå (24.00) - Varberg (05:15)
Ovenratnilq: ovehatninger i 5/Gæerstrlers hlrtter i hyttenfuen llnderråis 20 lcn
fra I(arlsborg, der liggen ved V?ittern,s
rprdveståred. Hytterne har 2 sorærum hver

IIEd 6n kØjeseng sanrt 1-2 qrednirry:er i
stuen. I hver hytte firdes el-k@dcen ned
kortrur, kØleskab ned frostbor. Toilet og

badelære]se.

l,tad/spisninq: Eeltagerne skal setv nedErfrqe naATu aue måltider urr:ler hele
tuæn, d.v.s. norgerumd, frd<ost og aftensnad. Vi vil evt. forslge at alrarqe-

re 1-2 Fpllesspisninger.

Itbdbrilges: Ki.kkert, teleskop, fotcu&
stfrr, nad, sengetøj, evt. ekstra @pe,

rqntg), $fimistøvter og an&t
Iigt uclstyr.

persdr-

Hjerkcrnst: Årturs l,ilsjJctnrs neruiag 20.4 kl.
ca. 19.30 (overfart Varåerq 14.00 - Grenå
18.1s) .

Pris: Kr. 750"00 - jrnionredlenner kr.

500100 - sqn dældcer transporC og o\,rernatnilg, rten jJd€ nad.
Priserne (750,00 ,/ 500100) er naksimrnspriser, og vi forsøger at øre trrren
billigere. E\rt. overslqrilenile bel@ vil
blirc udbåtalt til cleltagerne på hjembu-

ten.

I€dere: Jens Bqde
e: r februar

&

Allan ilannictle.

vil vi

tæsgryre at laræ
et forn@e cm turen, hvor der vises dias
fra en lignende, nen privat tur i 1990.
Tilreldinq: Sker ræd at indbetale kr.
756'166-7-soo,00 på siro 5 s1 09 61 , mFArhus Amt, cjelleruprrej 111, 822A Brabrand senest nandag den 2. mrts 1992.

På natoverfarben 15.a (Crenå-Varåerg)
$!:
er det nuligt at leje kahyt til priser
fra kr. 180,00 til 210,00 pr. person.

C€tter&t har næsten altid en vardæfa1k
på besøg, nen der er oSså mrlighed for
Fisk@rn, WfiØ og Drærgfafk. På ergene
og i det laræ vand raster mange arde- o9
rradefugle, bI.a. Sangsrrarer, I(anadagæs,
Spids- oS Knan=rder, Store Kcbbersrqæer
og mnge flore.

Efter et par tijrEr \,ed Getterdr kør€r vi
til Hotriborgasjdn, hvor vi er cnkring
ndcldagsticl. Itrer vil vi ildtage riores
frdcost i de fuglerige ongi'r'elser.
FYg Hornborgasjdn tager vi det sidste
nap op

vil vil

til

hlztterne ved lJndenås, h'rior
rære crkring kl. 17-18.

Fædag 17.4:

Vi tager

denne dag

til Iå-

kern, der ligqer på Østsiden af Vaittern.
Fra de 3 ftrgletårne, der findes \red søen,
kan vi orærskue det reste af fåkern og
dens øgirælser. Vi vil bl.a. går tr:ren

til et lille ud- en trrr på 5-6
lqn. På deffre tur går vi på nogle gargbrcer gennewr et stor rrØrskorzscnnåde,
hvor Sl<ægejsene niesten fllver orkri-ng
fra

Glåsnåstårrret ud

sigtstårn ved Svantrals

@rene på

for at

os. Her er der også ru.l.igtled

hØre nprdrumen pauke

qt

se Rør-

hold. drring selve søen
kan vi se flckke af Sæilgæs. Ellers blzcler
cnrådet på fugfe san Noråisl< Iåppedyld<er,
hØge på nært

I

\
i

/\
!^

.g'-

.

?an''

I

k>'

Y,tr#.

n

Tåkern

Rardnavn
Gråstn:bet Iåppedykker (100 par), RØr-

par), Grågås, Sædgås, Kanadagås. Spidsård, Knarald, WftØ ø0
par), Blå I(Æl:@, FiskeØrn, D\Ærgfalk
og str<æ$I|ejse. Desuden ses lræsten årligt
arter scrn Blis- og DærgEås, R@rorret
Anf, Kqrye- og Ua\drn sane Vardrefatk
dn1rn (3G-50

m.m.

I4rnæ $.42 $r:cen går til Horiborgasj6n, hrror vi tilbrjrqer hele ilagen i

selskab necl brsfudvis af Tyarer.
Vi starter \red Fågeludden og besøger
fugletånet. Fra Fågeludden vil vi også

til Ytterber.g. ttrer kcnner
nogle nEget flne ellesurpe,
hvor der er gode ctnrrc€r for at se Lille FlagsFette. I\rren er på 2 x 4-5 lcn,
nen brssen kan eyt. lrente os \æd ytter
gå en trrr ud

vi

gennem

h€rg. Herfra kdrer

vi til Ah6, hrpr vi
vil gå en tille txr. E&lig slutter vi ved St. Bjunun, hvor vi vjl se
1å Trrnerræ, der raster i tusildvis -på
nogle rmrdcer. Herqrkr.fug kan vi ved
solr@ang fjlde en bakl<etop, hvonfra
vi kan se lbarerne når de flwer tiL oogså

vernatnlry ude i Hortborgasjen.
For en stor dels vedkomende $1der

Hornborgasjdn på de sanne fuglearter,
son ried !€kern, nen frel*xrres skal de
ntange

Traner,

Lille

FlagstrEtte, ]rryIerF

de Sjaggere og Vinalrosler, sanrt mrlighed for f.eks. Atlingand og Stor Tornskade n.fl. Desrrden kan Homborgasjdn
tyde på orærr:aslcelser f.eks. Sleugle

og Sortstnbet 4mkefugl, scrn blev set

i

påsken 1990.

SØndag

19.4:

Søtdager.r

bnrqer

vi i

det

hytterrE beligEerde Ti\æden
Naticnalprk. Der ei rulighed for at
rmndre rudt i crmådet en hel dag, nen
nær ræd

en sådan brr er neget anstrengrerde, da
terrenet er nEget kuperet og fyldtt med
klippeblddce og'ræItede tnæer. E\t.
kan vi ilele cleltagerne cp i holcl, cbr
f.eks. hår en nind:oe krsænde rute eller scrn måske ]ilnne have lyst tiJ- at
udofrske crrådet arkrfug hytterre på
egen hånd.

Der kan \er!e tan€t nellem fuglere i
natiønlprlcen, nen de fugle vi har
mrlighed for at iagttage er så rEget
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nere spærdende, at der er anstrrengelser
ne \,ærd. Der er

bl.a.

chance

for at

se

Sortstn:bet Icrn, Ilvirdand, HjerlE, Ur-

firgl, tjurl

Qprrveugle. Perleugle,

Tretået qEtte, Hedelerke, lil@ekrige,
Krekerfilke samt Stor og Lille KorsrEb.
Irbre

tiLfælligt

ses Rødstnrbet Isn,

KorEEørnr vandstær og Stor Tornskade.

l{ardag 2!{: Vi starter tidligt Ired at
kØre fra hltttet:rp og sætter straks næsen

et par holdt uncter*
vejs, nen regrEr ned at rære f:enme cnr
kriry niddagstid' så vi kan slutte, sern
vi beglfdte , ned et besøg ved Gettriin.
nDd

Varberg. Vi gør

!&ns

vi

ser på de siclste fugle

i

Sveri-

ge kan frokosten indtages. Det bli\rer
der dog også mlffghed for på færgen, cla
vi sejler fra Varberg kl. 14.
For de rcget jnter:esser* er der mrfighed for at se på lidt travfugle rurder
orærfarten nellenr Varåerg og 6lenå, hrrortil vi arikcnner kl. 18.15.
dcirg kl. 19.30 er vi tilbage \æd Drrsllrtruset i Århus, silkerb goalt trætte
nen fortråbentlig marge fugleoplerælser

rigere.

Vi håber at se iter på trrenl
Jens Bqde & Allan Janniche

FUGLETUR

I foråret

TIL

POLEN DEN

1991 besternte

vi (tre

2.-L6. JULI

unqe en-.

tusiastiske ornitologer) os for, at vi i
scnnerferien ville på fugletur til polen.
Hove&nålene

var den 1250 lqn2 store Bia-

lovrieska-skov, hvoraf 450 lqn2 er beliqgende i Polen, resten i Sovjet, sant åiebrza-sr:nqrene

i nordøstpolen.

Bialowidska-skoven har gemern tiderne

\Æeret

udsat for nassiv træfældnino. Det

har resulteret i store enS- oS røiskovs-

crnråder, hvj-lket, sarrrT€n ned løv-og gna.rskov gover en artsrigdon næsten uden

sidestykke: Alle europæiske slxttearter
undtagen qfrj-sk Flagspætte er IIEd sik-

kerhed repræsenteret. And.re ynglefugle

er bl.a. Sort Stork, Hjerpe, St. Hornugle, GuU-risk, Slangeørn, Tjur og Flodsanger.

Skoven er desuden kendt for sin bestand
af europæisk gison (Visent). Den udiløile
vilclt i dette århundrede, nen individer'.
fra fangeskab blev i 1952 genudsat ned
held, og idag ufgør bestanden ca. 480
individer.

Biebrza-surpene dæl<ker et ialt 79.000 ha
stort crnråde, hvoraf den sydlige del på
30.000 ha cnkring byerne Lcrnza og Bialystok er den fuglerigeste. StlrqEne er
verdens vigtigste vådqnråde for Vandsanger, der yngler ned knap 1000 trEr. Desuden yngler bl.a. Havørn, Hvidøjet xrd,
Plettet og Lille Røn"agtel , Stor og T.i-t-

Ie Skrigeørn sant ndn. 2000 par
re i crnrådet.

Engsnar-

Vi

arftcrn ned færge fra Københawr til
Srr,rinoujsce dert 2/7, hvor en lejet Fiat
Uno stod parat til os.

Efter et privat besøg gik turen videre
til Mi-litz fiskedannene ca. 300 lsn. svdvest for

Warsza$ra.

er et naturreseryat, oS på fugIestationen, der er beliggerde i Ruda

Darmene

l.{ilitz, er ansat en ornitoloq, Der udstedes også den adgangstillaåelse, der
er nødvendig for at nåtte færdes i crnrå-

1991

fire tiner så vi bl.a. 1 Karmindqrpap
- et par HvidØjet And, 50 Knarander, 14
Drosselrørsanger, I Sølvhejre sanrt Sorb
Stork + rede. f crnrådet yngler også poPå

Iens eneste Purpurhejre-parr og rnange
andre strxrdende arter vil kunne ses på
et largere besøg. Her yngler flere par
Havørne, og vi blev inviteret red til

at kontrollere deres.reder for r,rnger,
råtte af tidshensyn slge nej tak til
dette unikke tilbud.
nen

Fra ld-litz ventede der os en tolv tirners
køretur via Warszaroa til Bialopieskåskoven 600 kn. derfra.
Da

vi

ankon

kI. 03,00

cm fiDrgenen

tog

g

Pi-roler og 4 Flodsangere syngende fulcd

os - så var vi vist klar til at se cm
skoven kr:nne leve op til sit ry og vore
forventninger!

I skoven er en rratj-onalpark ned tilhørende hotel og restauranL, nen vi walqte
canpingpladsen kun 2 kn. fra den polsl/
russiske grænse. Prisen for tre personer
red telt er 4 kr. pr. person, og der er
toiletter, vaskerun og drikkevand, nen
rær forberedt på tatrige stikkelystne
myg.

frr dansker vi nødte fortalte inqnneret

uniddelbart nord for skoven, hvor Hvidvinget-, Hvids]<ægget- og
Sortterne skulle yngle. Vi kørte derop
sarne dag, det var nEget vanTrt, og efler
at have studeret fuglene gennem teleskopets vaneflirnrer, fandt vi ialt 30 par
Hvidskægget Terne, 40 par Sortter.ne oq
cm Nare!,/-floden

5 par Hvidvinget Terne. Derudover så vi
2 Drærgnåger, 1 juv. Vardrefalk og turens eneste Ellel<rage, der er på kraftig
tilbagegang i hele Polen.

I skoven var det ved at ræe ',Bisontid..
Dyrene vand-rer qn natten runalt i skoven,

o9 af en polak fik vi udpeget et sted
ned gode rn:ligheder for at se dern (der
havde han selv stået ansigt ti.l ansigrt
red en tonstung bisontyr). Fra et observationstårn havde vi god udsigt over et
snn:kt engcnrråde. Inden natten var faldet

på, havde vi fået utallige qrgstik, nen
desræc-re ingen Bison. Tilbage i bilen
sad vi og lyste red en parrlelanpe ind i
skoven, og fik på den nåde øje på et Råclyr p.g.a. genskin fra dgets øjne. Det
gav os blod pa tanden, og vi besluttede

at køre hele natten, de bisoner de
skulle findes. Da klold<en var ca. halvtre fangede Mark et dyrs øjne rcd billygterne. ILan gassede op, og jeg der
sad og srnåsov bag j- bilen, war lysvågen
6 I/4 sekund. Ca. 15 neter fra dvret
råbte Christian: "Lods", og det \,"ar ikke løgn, vi havde set skovens sjæIdneste pattedyr. Hele skovens bestand udgøt
ialt crnkring l0 individer, rEn det vides
ikke tt€d sikkerhed, da dyret er nEget
sky. Fern rninutter senere så vi en ugle
siddende i et træ over vejen. Ved hjælp
af pandelanpen blev den bestent til en
s_lagn:gle, der ligeledes er ret sjælden i

crnrådet.

Scm cm

kalv.

Kærhøgene

og storkene \rar nEst almin-

delige i det østlige Polen, hvor agerbruget er fi6re ekstensivb, og Bcrnluken
traf vi kun i den vestlige del.
rnan kører, giver srnå svipture væk fra de større veje dejlige o5>levelser; srm landsbyer ned indtil fle-

Overalt hvor

re storkepar, srnrld(e naturqnråder ogl
nerkeder, hvor alt fra frugt til traktordele udbydes.

i Polen er af
stor ornitologisk interesse. Des\rffre
er en del af disse truet af crnfattende
Også rnange andre cnrråder

det ikke rrar nok, så vi en tine

senere en

flok på l0 bisonkøer og kalve

der dundrede over vejen og gennern skoven. Da vi sagde godnat kI. 6,00 cxn nprqenen var vi en kanpe oplevelse rigere.

tre dage kørte og gik vi
n:ndt i skoven, og så bl.a. l,b11srF og

De følgende

Lille

og pa en tr:r i lejede kajakker så vi
bl.a- 6 Vandsanger, Stor Skri-geørn,
flrosselrørsanger og flEget fotogene sortterner der fodrede deres r:nge. Desuden
så vi TYane, Sort Stork, Atlingand, Piro1, Gulirisk, Hvepsevåge, I{ænfugl, Hor:
tulan og Karrnindcrpap samt en Elgko led

FlagsSrætte, Vendehals,

Lille Skrj--

geørn, G:lirisk, Natravn, Sort Stork og
Flodsanger. tEn sidste dag qik vi en tur
i- Nationalpa.rken. Hertil skal lejes en
guide der koster 120 kr.. tibtionalpar-

alle s1ættearter, der t?æffes i snrådet, rren er et besøg rærd, alene fordi den repræsenterer noget af
det rrest uspolerede skov i Errropa..
ken nnner

I liationalparkens restaurant, der både
er fin og neget bi11i9, spiste vi crn
aftenen og i llajnowka, lige i udkanten
af skoven, badede vi i det offentliqe
svømebad.

Fr.a Bialo/vieska-skoven toq vi til Biebrza-surpene kun 120 kn. derfra. Gmådet

er tlmdt befolket, nen i Coniadz fandt

vi tilfældigvis en canpingplads, hvor
vi lejede en li1}e hytte. Canpingpladsen ejes af nogle utrolig søde nennesker
- og man kan bade i ffode4 der løber lige forbi. Fra badebroen hdrte vi rrqsnarrens "crex crex" i en uendelighåd,

forurening - trods natr:rfredning. Ivten
det er jo et problern der er signifikant
for næsten hele det østli-ge Europa., hvor
niljøbes\ttelse ikke har \ræret højt pri-

oriteret (28 af al skov er truet af alvorlig forurening).

Vi

havde helt sikkert en pragtfuld tr:r Polen er så absolut et besøg vsd. Alt
undtagen fersk kød er i dansk nålestok
billigt, overnatning er ikke noget problan, og polakkerne er neget snilende og
irødekcmrende.

Ikke alle fuglenessige ønsker blev ind-

friet, nen et besøg i lraj vil sj-kkert give andre s;wrdende arter, b1.a. IIøgesanger, Blåhals, Grå/Grønspætte, Hvidrygget
Spætte og ikke mindst Hvidhalset Flue-

snapper, der yngler j- redekasser ved
tiornltrnrken i eialo^rj-eska.

litra-

John Gooders"'Birdwatchers guide to Europe" kan arbefales. Desuden havde vi et

af ICBP tecnical publication no.9
- skrevet af. R.F.A. crirnEt og T.A. Jo-

uddrag

- nes scm hjælpernidde1.

Den

beskriver b1.a.

i Polen, der er af ornitologisk rærdi, og hvilke fugl-e der kan træffes i de pågæfdende qnråder.
126 crmåder

Jørgen Ravn
Mark Desholm og

Christian E.

Roed

REFERATER
FÆ'STM,BO OG SKANSKE

gR - 20-22.09.9I.

Vi var 27 personer, scrn urrder ledelse
af Allan Jarmiche og Jens Bonde drog
afsted nnd nabolandet hinsidan.

I4ed E-

rik Nielsen ogt Jens Bonde scm erninente
chauffører gik det så mcd crenå og færgen. Vi havcle dog et enkelt stop urdervejs ved en lygtepæl, hvor Brik ville
vise os intet mindre end en Marabustork,
ren den havde åbenbart fimdet nyt krrarter. Efter en sejltur og br:stur ankcrn
vi lige før daggry til Falsterbo i noget klatØjet tilstand.
Alligevel varede det ikke lange inden

øjnene var gnedet og lennerne strakte,
så nedens det stadig war tusrørke gik
vi nod Nabben - spurdte på crn det skulle rære vores dag i Tyæk-lotteriet. Et

spove,.

Lille

Regnspove,

Lille

Kobber-

sneppe, AIm. Ryle, Stranrihjejle, Rødben,
Itvidklire oq Dobbelt Bekkasin.

Efter det neget kølige norgenvejr blev
det rErfiest so1 og scnnervejr ned ten-

IEraturer orkring 20-22 grader- Vi walg-

te så at flytte observationen ud til

halvøens $nalleste sted ved Falsterbo-.

kanalen. Det skulle snart wise sig at
rme det rigtige sted for dagens træk.,

'da vi hurtigt ki:nne

se

trække den ene skrue

efter den anden af

de skØnne rovfugle op nod slqzerne. Skønt

vamen og den manglende søvn gjorde en
og anden periodevis døsig, blev der observeret nEget intenst. F"a kl. 11,0014,00 så vi min. følgende: 78 I'trsvåge,
58 Spurvehøg, 15 Tårnfalk, 17 Rød Glente,

forvarsel fik vi hurtigt, idet de aktivt. trældcenile
i overgangen
fra nørke tiI lys kcrn i en jaszn strøn
og gik ud over havet. Ffa cm nrcrgenen
til ca. 10,30 så vi ca. 60 Spr.rrvehøge,

17 ltusvåger, 7 Hvepsevåger, 3 Rørtlr8, 2
Fjeldvåge, 2 Rød Glente, 5 Tårnfalk, 2
Drægfalk og 2 81å l{ærhøg. glandi ale

srnafugle, som var umulige at registrere totalt, var der store træk af frqpiber, Skopiber, Hvid
Vipstjert og l;rndsvale. På golfbanen
vakte en de1 Gule Vipstjerter nogen oIF
rnange trael<kende

nmckscnhed, nedens 2 Hedeluker, 20
Huldue, I Ravn og 1 l.Iøddekrige også skal
nævnes.

lI Rørhøg, 7 81å Kærhøg - alle brune, 2
Fjeldvåge og dagens højdepunkt - I Varidrefalk, scrn desr.iare gik Lrøjt og hurtigt.
Det saIrIrE gjorde 2 neget sna pri-kker, scrn
forblev Vandrefalk/Lærkefalk på resultatlisten. Ellers skal her nannes 2 Huldue
scrn slutrrelding. trtedens sonrerfugle scrn
Aåniral og Vejrandøje også travde en gd
dag.

på Måklåppen var det srÆert at se
sandrevlerne for alle fuglene. Uden at

Ucle

rme sikker på, åt alle arqer er nævnt,
så vi tøørldcugede Knortegæs, Griåand, Edderfugl, Spidsanrl, Pibeand, Hvinand,
Krikand, Ttrppet Skallesluger, Splitterne,
diverse någer, Strarxlskade, Stor Regn-

Herefter tog ii til de skånske søer.

vej til Borringe

på

fik vi et indblik i
det Østskånske landskabs errne til at_ frsrr
trylle rovfugle i store neengder. Således
6 Rød Glente, 1 Spurvelrøg, 3 Tårnfalk, 2
Sø

l4usvåge, 2 81å l(Erhøg, 3 Rør@ og ved
Gr6nalund et højdepuni<t red 3 Traner,der

fløj frem og tilbage så der rrar god tid

til at nyde s)met, scm også crnfattede I
nådyr ued 2 store lam. Ved Bårringe Sø
var der et stort træ]< af landsvale

og

Engpiber, I Bynkefugl, 1 Rødrygget Tornskade juv., 2 Hvidklire, 3 lYane, 5 l"lusvåge, hvoraf I var af de lyse Bdrringe

våger, 3 Tårnfalk, I Rørhcg, I Spurvetøg,
9 Rød Glente, hvoraf 8 kunne ses i luf-

ten samtidig og 2 Fiskehrcjre. Derefter

nod lfargård Sø rred 1 81å Kærhøg, 2 Tårnfalk, I Rød Glente, og ved Esby I Stenpildcer. Ved llavgård Sø 5 Rød Glente, 5

Tårnfalk, I

F'ørhøg

juv., I Blmkefugl' 9

Troldarrd, I Lille Iap@ykker q 2 + 3
Traner, der forenedes over søen urtder
høje trcfipetfanfarer.

våge, 3 Tårnfalk. 9 Rød clente, I RørYW q 4 Fiskehejre. I Fyledalen 5 ldrsvåge, 7 Rød Glente, I Spurvehøg., 1 blå

l<æW, I Ravn og GrØnsisken hørt. Efter FYledal-en 3 Rød clente, I Irtusvåge og
I Tårnfalk. Ved Ellestad Sø 2 Spurvehøg,
I BIå IGrhøg, 1- litusvåge, nnnge Skarv og
9æs

usp..Derefter nnil S6vdesj6 5 Tårn-

l4usvåge, I Rød Glente og I Grønspætte. Lige ankcxrtet til S'6vdesøen f|øj
en flok trå 13 Traner lavt hen over os og
landetle ved søbredden, hrzor de kcrn i selskab ned 15 Blisgås' I0 Sæilgås, 250 GråSås og 200 Vibe. I det dejlige åbne landskab vrimlede det ned 12 Tårnfalke, 6
F{ød Glente, 1 M:svåge, 50 Alm. Ryle, I
Stenpikker og I frødstjert. På turen rrcd
færgen et kort stop ved fuglereserrratet
Getterrøn ved Varberg, hvor filan gennern
regrdisen bl.a. så 40 Kanaclagås og en

falk, I

enkelt Brushane.

I'ota1t blev. der set 95-100 arter på tu-

Så hwad gør det, at vi rnanglede
Fiskeørn, Iiav- og Kongeørn og lækefalk,

rerr.

rnr vi på kort tid oplevede 123 Spurveog 65 Røcle Glenter
høqe, 110
og neget andet i den sl<atnneste natur.

Efter hjankonsten en lille avisnotits crn, at Aalborgr Zoo manglede 2 Mara-

PS:

bustorke, hvoraf den ene havile s1ået sig

Fjord, nens den anfen
det var nok løsninSen på den "stork", scrn skulle væe på
llgtelnlen"
ned ved Mariager

var forsvundet.
Ivlrd Sveriges sydligste punkt Snygehuk.

flere steder hurulredetallige
af Viber og Hjejler. I $rygehuk
skulle vi trave en hårdt tiltrangt nattesøm på wandrehjanret, nen først nød
vi aIle Allans store kogekunst.
på rmrkerne
ftroldce

E:fter den herligste søNn var der rnange,
scrn kl. 7,00 l<anpede sig udaf sengen.
Fornålet var en norgenvarrlring langs
stranden til Srygefruk Itravn. IIer var der
en bred l-uftvej af udtræJ<kerde låndsvalilr + erikelte Dj-gesvaler i en ja,rn strøn
ud over Lavet. Blardt AIm. R1r1er en en-

kelt D\ægryle, 21 Hvi.naender, I50 Hderfugle og I Lcrn usp. Fuglen her var så
absolut I Oclinshane, der på få neters
afstarri lod sig fotografere, nedens den
snurrede rundt i bølgedalene og elegant
lettede når en fu].ge brød.
IYa $nlgehuk kørte vi rod FYtedalen i
håb crn at se Kongeørn. På vejen 1 lrtus-

Se

Svend l4ø11er Jensen

Brabrald Br, srDdiå don 20710'.
Det var en hundekotd dag. Nok
skinnede solen, men der blæste en
isnende vind fra nord. SIet ikke
et vejr at jage en fugl ud i. uan
at vore fjerede
kunne frygte,
venner ville holde lav profil. Det
gjorde de heldiglis ikke. Nok har
vi haft større dage ved Brabrand
sø, men der var da lidt at se på,
-.for de tredive personer som deltog
i vores oktobertur.
,

Tre musende tårnfalke over engene
ved Stavtrup blev første kontakt
med de tuftbårne tropper. Desuden
lød et par hæse skovskadeskrig fra
trækronerne. Efterårsskovens bladpragt hang tæt endnu.

I en vandpyt på engen ved kolonihaverne svømmede en halv snes
gråænder, og tige så mange krikænder lettede for at give lidt flyveopvisning. Blishøns og rørhøns
trissede rundt i sivkanten. Og
halløjsa: Fern dobbeltbekkasiner 1å
og slappede af delvist skjult af
græsset. Af og tit rørte de på
sig, så man kunne få nogle gJ.irnt
af stribede hoveder med lange næb.

Skallesluger han flyver forbi
vi står her. på søen ses et
par Toppet Lappedykker og en I{usvåge kredser højt oppe over os,
I toppen af en gran lyser en Rødhals op og 10 Grønirsk flyver

tredive
toppede lappedykkere og en enkelt
skarv sad på slarnrøret. Ti fiskehejrer stod ved vandkanten og tre
sad i træerne på den IiIIe ø. En
nusvåge musede lidt over rørskoven, forholdsvis tæt på, indån den
fløj væk nod nord. ToIv troldænder
kon flyvende fra øst, tog en runde
og forsvandt derhen hvor de var
konnet fra. En tilsvarende flok
gråænder var også nede at vende.
Vi søgte op i skoven, hvor der'var
Iæ. Desværre var her som blæst for
fugle. Et par musvitter og en
blårnejse var alt. Efter et par
timer var vi tilbage ved stationen. Det var en af de kortere
ture'

I søens vestende ligger 40 TroIog 10 Taffelænder i sarnlet
flok - de fleste sovende med næbbet under vingen. En Skarv har
travlt med at fiske og den store
Skallesluger fra før svømmer rundt
lidt derfra. 15 Stornnåger J.igger
ovre i vigen hvor åkanderne bionstrede i sornrners - 4 Fiskehejrer
står og rthængertr i vandkanten.
Lige inden vi går op ad stien
gennem krattet ved den ganle Hannelbane opdager vi en stor flok
Ringduer over skoven nordvest for
søen. Der er vel 5OO fugle og i
fuglebogen kan vi læse at disse
fugle netop på denne årstid samles
i store flokke son drager rundt og

På vandfladen sås onkring

John Andersen
8øDdag al€! 2ol11-1991

st,
Efteråret er for alvor over os.
Træerne står ribbet for blade, men
alligevel er 58 personer
nødt
op til vores november-tur ved
BrabraDd

søen.

I Stavtrup skov bliver det til en
snes Ringduer, et par Spætmejser,
nogle Blånejser og ltusvitter samt
10 Kvækerfinker. En snes Råger
overi de tonne reder er ned tiL at
fuldende billedet.

-lt ->

--t

Neden for kolonihaverne, i en
vandpyt foran rørskoven, Iigger et
dusin Gråænder, og et tilsvårende
antal Blishørls går onkring på
græsset. Tre Hvinænder og en stor

nedens

onkring rnellem haverne.

dænder

søger føde.
På turen ad Hanmelbanen ser vi et
par Fuglekonger, en svagt syngende
Rødha1s olt tre Skovskader. To
Ravne røber sig med deres hæse
Itgryntrr. En Gråkrage mobber den
ene Ravn, hvorved vi får 'et fint
indtryk af størrelsesforholdene.
Det sidste vi ser er en spurvehøg

der giider afsted højt over
bladløse trækroner.

de

Vinteren står for døren. Bliver
den hård i år?
John Andersen.
#_:
v

æ

5
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KALENDEREN

JAT{JAR

Søndag den 05. Tur ti1

Tirsdag den 07.

l,tossø

- KlosternøIle.
kI. 19,30.

Ry Station

kl. 09'05.

I.øde på SøIyst

Jørgen Te4) Iaursen: "lihturen på.Helgenæsu.
Brabranal Sø. Stautrup Statj-on kl. f0,00.

søndag den 12. Tur til
Tirsdag den 14. Fblles

hyggenøde

for alle fugleinteresserede.
- 19' 30.

Ivledborgerhuset, Skoletorvet. Silkeborg kI

FERI,]AR

søndaq den 02. Tur tiI
Tirsdag den 04.

.

Mossø

på Randers }tratitrskole, Guclernåvej 20 - kt. 19100.
'7 ar
- q hvad så???" Hyggeaften
nEd en snak crn Randersgrqpens frenrtid. pS= Vi giver en
!,Iøde

Enre: "Randdisgruppen
koP kaffe.

Tirsdag den 04. Foredrag:
FYedag den 07.
Søndag den 16.
Søndag den 16.

Sørrlag den 16.
r-ørdag de 22.

- Klosternzlle' Ry Station kI' 09'05'

"F\r91e

i l'lellensverige"' @takt til

Påsketuren

Hornborgasj6n, Tåkern, Tiveden m.m. den 15.-20. april.
Sø1yst kl. 19,30. Foredragsholdere: Jens Borde & A- Jannichetil Søndag den 09. ør"netur tiL Sverige- Se inde i bladetTur til Brabrard Sø. Stautrup Station kl. 10,00Tur til Salten Iångsø v/l€sset.
I'{ødested: P-pladsen v/Kvick1y, silkeborg kl. 09'00r.eder: Gerb Sørensen. TIf. 86 84 73 83Tur til EIIøv Brge v/Tfrorsager.
I"lødested: Kirken i Thorsager kl. 08,00.
Leder: I-ars P. Johansson. TIf. 86 37 78 41.
@neralforsamling 1å Sølyst kl. 13,00.
Kl. 10,00 fonrøde red fuglequiz q kaffe og andet nu:ndgodt-

MARTS

Søndag den 08. Tur til Glatved strand. Plzdested: Tirstrup Brugs kI. 08,30.
Ieder: I-ars P. Johansson. TIf . 85 3'7 78 41.

Tirsdag den 10. Bogauktion på Sølyst kl. 19,00. Arr.: mF,

ØBF

og

DBF.

Sønalåg den 15. Tur til Brabrand Sø. Stautrup Station kl. 10'00.
Tirsdag den 17. tøde på Sølyst kl. 19,30. "Spanske fuglelokaliteter" VED
Jens Skovgård Petersen og Peter Tougård.
Tirsdag den 24. Foredrag cin Tenerifes Fauna. lHborgerhuset, Skoletorvet,
Silkeborg kl. 19,30. Foredragsholder: Felipe Sinerio.
APRIL

tucåra Åan rtr Påsketur i minihrs til Hornborg:asjcn' Tåkern' Tive&n m'm'
;ffi:
;; ;- Tilnelding senest rErdag 2. marts' se cnrtalen irde i bladet'
L€dere: ilens Bcrde 1864882751 & Allan Janniche'

oc Kot{rAlcPgdsoNen:

ADRESsER

BESWRELSEN:

KONTAKTPERSONER:

Svend Møller Jensen (lorman
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerurj
Tlf.: 86 98 65 03

Jobn Hansen
Nymarksvej 18F, 8320 t*lårslet

Jens Bonde (kasser€r)

Medlemsrcglstrerlngen:

Hevrrn(l

5',3J6HX?13','
Tlf.: 86 48 82 75

Flemming Lundb€€ (sekretæfl
Skovlundbårdsvei 72'
8260 VibvJ.
Tlf.: 86 26 6s s7

Lars P. Johansson
Balevej 10, o[rEstrup

8544

TIf.:

Yb.tke
85 3'1 78

4I

Bo Ryge Sørcnsen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
TIf.:86 81 25 73
John Andersen
Hølmarl<vej22
8270 Højbjeq

Tlt.:8627 4269

Frcdningsudvalget:

Tlf.:

85 29 80 16

Lars F Johansson
Balevej 1 0, Ommestrup, 8544 Mørke
T]f.: 86 37 78 41

Lokalttetsrqglstreringen:

Dansk Ornitologis[< Forcning

Lokalafdelingen i Arhus Arnt
Gjellerupvej 111 ,8220 Brabrand

Havfuglegruppen:
Jens S. Pedersen
Vester

A116

4, Thorsager, 8410 Rønde

Tlf.: 86 37 95 83

Rappodgruppen:
Peter Lange
Jekbenvej 108, 8464 Galten
Tlf.: 86 95 03 41

Randeregruppen:
Claus Elkiær
Mågevej7, egzo l-angå
Tlf.: 86 46 78 03

Henning Ettrup

Rovfuglegruppen:

Trygsv"ej 5

Svend Møller Jensen

8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 95 06

(Se bestyrelsen)

Jacob Salvig

(SpøE bestyrelsen)

8200 Arhus N
Tlf.: 86 16 12 35

Sortspættegruppen:

Jordbpvej 20,2.th.

Vagn Holmelund
Rørsangervej 5

E22OBrabrand
Tlf.: 86 25 72 56

Fuglercgbtnringsgruppen:

Bo Ryge Sørcnsen
Søholt 4116 26, 8600 Silkeboq
Tlf.;86 81 25 73

Søhøjlandets kontalctpersoner:
Bo Ryge Sørcnsen
(S€ sortspættegruppen)

Artikler, indlæg, tegnlnger og fotor
til Søravnen sendes tll lokalafielingens
adrcsse, mærket "SøMVNEN".
Artikler bedes skpvet 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 hiælper med at spare op.
Og når Lulfe er firld af pengg kan
de indsættes på en Bømekonto i
Unibank med
en ekstra høi
rente.

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

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

?,K.
Unibank
SamsviM

