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DANSK ORNITOLOGISK FORENING

LOKALAFDELINGEN

I ÅRHUS

AMT

DANS K ONMTO LOGISK F ORENINC
'l

DOF er en landsforening for lugleinteresssrede og
fuglebeskynelse med åIdelinger over hele Danmarft.
Foroningen €r sliftet i 1906.

'Oanst<

Sommedlem moirtager mangrats Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (24 træfrerpr. år) og bladet
Fugle (5 hæfter pr. å4, hvofi mgddqlelser<ih møder
og ekskurcioner bringes.

LOKALAFDELINCEN

I

ÅRHU9

1110

1520Køb6nhavnv :

Foreningens lormål erat fremme kendskabet til og
int€ressen for fu gfe o0 atvirketil beskyttelse tørst og
'fremmest al .den danske fuglefauna. Dette brmål
søges fremmet blandt andetved alhoHelseal møder
ogekekursionerog udgivelse af et tidsskrift og andre
publkation€r samt ved at a]beide for at forbedre fuglenes livsvilkår.
lndrneldelse skelved h€nvendelse til foreningens ho.
vedkontor eller ved indbetagng alkonlingent på toreningons girokonto.

Oinitotogisk Foroning

Fughnds Hus
Vdst€|brogade

Tlt 3t31
.a

44M.

. -

(Ma. -lo. t1-16, tr. 11-15)
Giro 7 00 08 39

Der er,fler€ rnuligheder lor medlemsskab af DOF.
Kontingenleme er fø lgende :

medlemsskab:
.
år)
medlem')

Ordinært
Juniormedlemsskab (under 18 år)
Pensionistinedtem (ovei 6Z
Ekstraordinært

1

.

Kr. 220,Kr. 130,Kr. 130,Kr 80,-

Ekanildnårå m€dhmdu mod@a ikke fomingem
puuikat{ffi, men kan delfage i mød€r og €kskuBimq.

AUT'

DOF-Arhirs står for alle lokale anangemenler.

Dansk Ornltologisk Forening
Lokalatdoling€n tbr Århus Arnt
Nalurc€ntor Sølyst

Alle. DOF-medlemmer kan frit deltage i aldeiirqens

Giellerupråi

møder og ekskursioner.
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8220 Brabrånd

Giro 5 51 09 61

SøRAVNEN

Det koster kun 40 kr. pr. år.

. .
Hef side: 350,-/nr .eller
Halv sir'e:' aOO,-Ir|. eller

Redaktion:

SøravnenE kalå5der for 1992:

Qto Trap Hansen (anwårshaverde redatdør)
Jens Bonde.
Svend Møller Jensen
Christlna Kielsmark ,
Annelise Skov

Nummer.

Søravnen ei lokalafdelingens blad. Det udsendes 4
gangeådigt i ArhusAmttil allenedtemmer. Medlemmer uden lor amtet kan tegne abonnernent på bladet.
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15. septenbgr
15. decernber
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LEDER
Velkommen til Søravnen nr. 1 1992!

have lagt Oslo bag sig, har slået rødder i Lyng-

Som det fremgår, er det ikke alene foråret, der
springer ud, men også den gamle Søravn i ny
skikkelse!
Vi på redaktionen skal være de første tit at
indrømme, at det er med nogen stolthed vi
præsenteret vores nye layout. Det er et forløb,
der nu finder sin afslutning. Vi har i en periode
pågodt fire år afuejdet intensivt med Sø ravnens
udseende. Resultatet siddet du nu med i hånden.

by (Sjælland!) - og stillet sin viden/kunnen på
PC-området til rådighed. Annelise er 34 år og
arbejder også professionelt med EDB. Dette,
sammen med en interesse for fugle og naturen
i almindelighed, er en lykkelig kombination for
dette blad og dets læsere. Et stort velkommen!
tndekset for Søravnen lAgl vil btive bragt i
næste nummer - således at de inkarnerede
læsere kan erhverve det store forkromede overbtik.

And etsteds i bl ad et f o rtæ I I e s, at vi (uden ve m od )
se nd e r skrive m as ki n e n på pe n sio n. D ette s kridt
er muliggjort af det sidste nye skud på redaktions-

Og så er der kun tilbage at sige:

stammen, nemlig Annelise Skov, der efter at

Dag!

På gensyn derude i foråret! Husk nu Fuglenes
Otto Trap Hansen
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FOREKAMSTEN

AF STORTORNSKADEI ÅRHAS AMT 1927.1g8g

Indledning

Materiale og Metode

Forekomsten af Stor Tornskade er interessant, lordi
den bl.a. erafhængig af fødetilgangen og vinteftlirnaet

Det indsamlede maleriale omfatter de iagttagelser,
der er indsendt lil Rapportgruppen i Arhus Amt, og

i sit

opholdsområde udenlor yngletiden. Det, der

også er med til at gøre arten spændende, er dels en
sparsom forekomst, dels en rovfugteadig levevis.
Formålet med denne artikel er al vise Slor Tomskades

lorekomst i Arhus Amt over en længere periode.
Det varogså meningen, at arliklen skulle have belvsl
artens lødevalg, iagtteknik og biolopvalg i Århus

Amt. Materialet omkring arlens fødevalg og jagfteknik
er meget begrænset, og del er således ikke muliot at
sige noget præcist om disse forhold på nuvære-nde

tidspunkt. Biotopvalget

er heller ikke nærmere
undersøgt, da det ville kræve en beskrivelse a{ de
enkelte lokalileler. Bidragsyderne lil denne artikel
har ikke medsendt lokalitets- og biotopbeskrivelser
andel end i nogle få tilfælde. Del har heller ikke været
muligl for mig at besøge de mesl benyttede af
lomskaders raste- og overvintringslokaliteter.
Målebordsblade i 1 :25.000 (4 cm-kort) er undersøgl,
og en liste over de 154 lokatileters biotoptyper blåv
opslillet. Det viste sig dog også her, at denne
gennemgang gav et for usikkert billede at stor
Tornskades biotopvalg iÅrhus Amt.

i de halv-, senere helårlige
Lokakapport
Åhus Amt (2. halvår 1 972 - 1986)
-for
saml Fugle i Arhus Amt(19A7 - 1 989). Desuden erdel
indsamlede materiale fra Øsljysk Biologisk Forenings
undersøgelse af Norsminde Fjord (Kysing Fjord)
gennemgået loroplysninger om Stor Tornskade. Det
samme er de al Leil Brauer udarbejdede, og til mig
tilsendte, Lokalrapporter tor Hesselholm med enkdlle
iagttagelser fra det øvrige Samsø. Endelig er malerialel
fra min egen indsamling af oplysninger fra Brabrand
Sø medtaget.
som er otfentliggjort

For at lorøge materialet blev der bragt en opfordring
i Søravnen 4:1986, hvilket resullerede i tornskadeiagttagelserlra lølgende 1 7 personer, som alle lakkes
for det tilsendte materiale:

Henrik Birk (Them), Torben Bøgeskov (Brabrand),
Niels Oluf B. Christensen (Sitkeborg), Ote GyilingJørEensen (Malling), Keld Henriksen (Abyhøi), Søren
i1ø;ager (Mundelstrup), Vagn Jacobsen (Brabrand),
\,rnelise og Birger Jensen (Ryomgård), Henning
rykke Larsen (Risskov), Svend Erik Lauritzen
(Birkerød), Jørgen Terp Laursen (Brabrand), Thyra

N:660
50.
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Fitrekonsten al Stor Tomskade Århus Atnt 1 g4-t gilg
fordelt på nånedsise t0dagespetidel

(fi)

Kristensen (Århus), Patrick McDonald (Silkeborg),
Hans Pinstrup (Horsens), Anders Rasmussen (Års)
og Hans Jacob Slengerik-Hansen (Randers).
Endelig er de artikler, deromhandler Stor Tornskade,
og som kunne findes i Dansk Ornitologisk Bibliograti
(Møller 1978), gennemgået tor oplysninger om artens
forekomst idet nuværende Århus Amt.

Yngleforekomst
Slor Tornskade indvandrede som vnolefuol til Danmark i 1920'erne. Indvandringen er-sketira Nordtyskland, og den har rimeligvis ynglet i Sønderjylland
- dengang Nordslesvig - tør 1920. Det første sikre
bevis for artens ynglen i Danmark er lra Fogstrup ca.

10 km syd lor Silkeborg (nuværende del at Århus
Amt), hvoren ungfugl blev skudt i 1 927 (Dybbro 1 976,
1978. Skolte Møller 1970. Westerskov 1941).
Stor Tornskades ynglebbtop er åbne heder, overdrev

og rnoser med spredte bevoksninger af lræer og
buske, derbenynes som siddepladserog redesleder.
Arten kan også lrætfes i udkanten af nåletræsplanlager eller på større vindfældede arealer inde i disse.
| Århus Aml er hovedparten at ynglelundene gjort på
åbne hedeagtige lerræner eller enge omkring vandløb. Bonsel lra de to yngletund ved henholdsvis
Kjellerup Sø og Slubbe Sø er alle fundene.fra områder
nær israndslinien.

År

Pat

Lokali,€l

Benæftnlnger

Kllde

1927

'l

Fogslrup

Juv. skudt i juni

Westerskov 1944

1928

1?

Fogslrup

2ad.

Westerskov 1944

19æ

1

Fogstrup

Juv. skudt æ. juli

Westerskov

1

Fogstrup, Salten Å

Rede i birk nær Saltsn Å

Weslsrskov 1944

?

Fogstrup

1 ad. 14.

'l

2 ad. redebyggende 3.

U?

Fogslrup
Arslev ved Brabrand

1?

Silkeborg Vesterskov

1?

Funderholme

somrene 1960, 1963 og 1964

't930
1931
1935
1935
1960
1963
1964
1965

m4

944

Westsrskov 1944

m4

Westerskov 1944
Knudsen 1936

Hun skudt 6. maj

/

1

Sel flere gange i yngletiden

Skolte Møller 1970

i

1?
1

Snab€gård Plt. ved Vrads

Redefund 18. maj

Skoile Møllor 1970

1965
1966
1967
1968

0

HjøllunGS€plrupAsklev

Skolte Møller 1970

0

området

lvrigt eflersøgl uden held.
I området findes adskillige
gode ynglelokaliteter.

1966

0

Ansø Enge / Skærbæk Plt.

1 ad. - ikke ynglende - 8.

Skofle Møll€r'1970

1968
1969

0

Snabogård Plt. ved VraG

Fandtes ikko.

0

Brabrand Sø

15,16. m4,

1?

Madendal Havbakkor

1 ad. 9. maj

Allan

0

Kjellerup Sø v. Mariager

1 ad, 27. juni

Søren Højager

't978

I

Slubb€ Sø

1985

?

Ansø Enge / Skærbæk Plt.

2 ad., sang og pafiingsspil 9.

1988

0

Gjerrild Nordslrand

I

ad. 13. maj

Fugb i fuhus Amt 198f

Skæbækdalen

1

ad.10.juli.

Bo Ryge Sørenæn

Seplrup Sande

Ungefodring og f lyræf æning

'1970

1976
1976

I

0
0

Skotte Møller 1970

0

989

1989

m4

1

1

ad.

Janniche 1982

Jannidre

Bo Ræmusson

marb

Jørgen Ballegård

Paticft McDonald

Tabd 1. Stor Tonskades (Lanius 6xcubitu) yngtetorckmst ag naj-tund i y'{hus Ant 1927-1989.
naj 1966 er ikke nedtaget i behandlingen af de tækkende
rastende storc Tonsladet.

Fuglen lra 8.

q

Den danske ynglebestand af Stor Tornskade har
næppe på noget tidspunK oversteget 100. par. I
'I 930'erne og -4o'erne voksede bestanden
sløt som
følge af det varme og lørre klima i denne periode.
Maksimum med 50-1 00 ynglepar nås nok i 1 940'erne
og -so'erne. Tilbagegangen lra 1960'erne skyldes
nok. at sommerklimaet er blevel mere køligt og
fugtigt. Under Atlas-undersøgelsen (1 971 -74) lindes
arten årligt på 10-1 5 lokalileter, mens den oplræder
uregelmæssigt på andre 1 0-15 lokaliteter. Bestarden
er i tonsat tilbagegang og wrderes til 30-50 par
(Dybbro 1976). Under lokalitetsregistreringen i årene
1978-81 f indes arten på 18 lokaliteter. Bestanden har
lortsat sin tilbagegang og skønnes nu al være på 2530 par (Dybbro 1985).
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64
>39
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4tu
17-18
37-38 2*6
90&911 32$3æ
34,92 12.5

haft en positiv indvirkning på bestanden og dens
ynglesucces. Det er da også i fofuindelse med den
"gode" sommer i 1989, al arten genopdages som
yngletugl iArhus Anrt.

)

s.F

1964

T.O

| årene 1987€9 undersøges luglelivet i de 1 1 1 danske EF-fuglebeskyttelsesområder. På 2 af de undersøgte lokaliteler registreres Stor Tornskade som
ynglelugl. Det er Borris Hede (1 987: 2-6 par, 1 989: 67 pa0 oS Randbøl Hede (1987-88: 1 par, 1989: 1-2
par) (Falk & Brøgger 1990). Om udviklingen på de to
hedeterræner kan tolkes som en generel tremgang
for arlen, er usikkerl. De forholdsvis varme og lørre
(nedbørsfattige) somre 1988-89 kan givetvis have

5

5
4
1

21

4
7

21

3
6
5
't007
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1
2
4
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4
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9
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5
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16
11
4&{.7 '10
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16
14
>,(3 æ
æ
6
24
$
2+24 27
3G3l 31
æ246 154
16,62 5,92

Tabel 2. Oversigt over Stor Tonskades årsvise tod<onst

T.O
S.F
T
S
N
A.L
Si.Fo
Fø.EI

fø.El

Sl.Fo

23t4
11n0
12J4 16/10
'U4
19t12\
12t3
15n0
1114 28/09
16/5'a 26/09
10/4
410
21t4
1/10
(m€d/4) 60
t9/4
3/10
28t4
7/9'b
9/5'c
æ110
17t10
5t4
8t4
1310
15i4
4t10
8t1
t3/10
511
3i10
411
3/10
24t4
16/10
19/4
æ,€
1714 1?i10
æt4
23A
mt4
11/10
-3110
t3/5'd
1/4
t1/10
tZ3 - 16-5 7E - m-10
13t4
7t10

i khus knt

1tB4-1989.

Samletanhlobservationer.
Samht antal tugle (inkl. genganger4.
Samlst antal gennemtrækkende fugle.
Samlet anlal slationære fugle.
Samlet antål tugle (ekskl. gongangere).
Samlet anlal lokalileler med rogblreringer al Stot Tomskade.
Sidsts iagtt€golss forår (1973 udeladl).
Første iagthgels€ efterår (1966 udeladl).

rd ma*6rer, al
d€r eI et stortliGinterval lil næsbidsb iagttagels€, som falder henholdsvis
'a, 'c og
'b marksrsr, al der er st stort tidsintenal til d€n sfterfølgende iagflagelse, som laldor 1 1/i 0.

1

1/04, 1 1O4 og æO4.

trFORÅR 1.1- 30.6

I

EFTERÅR 1.7

-

Figur 2. Fudelingen mellen trælkende

91.12

q

HstenddoveMntende

(statiotwte) Storc Tonskder

i

khus Atnt lg64-tng

Undet Olinien:
S = Shlionære lugle (raslsnde/overvinfende fugle), d.v.s. tugle tundst på den samme loka|itot og i samme anhl mindst 2 gange
forårsperioden 1.1 . - 30.06 eller i sfterår+eriod€n 1 .7. - 31.1 2.
Ovet olinien:
T = Trækkende tugle eller trgle, dsr kun or

futtel 6n enkelt gang på sn lokalibt I forårsporbden

Slor Tornskade har aldrig været talrig som ynglefugl
iArhusAmt. Detharformenlligsinårsagimanglenpå
egnede ynglebiotoper på de fede iorder i det landbrugsdominerede Østjylland. Trods negative resultaler ved eftersøgninger af ynglende tornskader i Midtiylland i midten af 1960'erne, erderdog nulighed lor,
at den kan have været overset i denne del at amtet i
1970'erne, hvor den ornitologiske aktivitet i området
var ret lav.

Stor Tornskades yngleJorekomster i Århus Amt er
vist i Tabel 1.

Dybbro (1978) angiverStorTornskadesomen ret almindelig og nogenlunde lævnt udbredt træk- og vintergæst (ultimo september/primo november - marts/

ultimo april) fra Skandinavien og østover. Rabøl
(1

1.1 - 30.6 ellef efterårspsrioden 1.7 - 31.12.

Stor Tornskades torekomst i Arhus Amt dækkes
bedst af Rabøls beskrivelse al de danske forekomster.
Materialet for de i Århus Amt forekommende lugle er
opdelt i perioden tra før 1964 og lor perioden 196489, som er den, der beskriver arlens lræk- og vinterforekomsler.
Fra før 1964 foreligger tølgende iagttagelser fra Århus Amt:
6. mai 1 935:

Træk. og Vintertorekomster

i

t

hun, skudt Årslev Skov ved Brabrand

Sø;8. november194l:1 ex. VindSkov:1 5.-16. marts
1959: 1 ex. vest lor Beder: 15. oktober 1961: 1 ex.
Norsminde Fiord; vinteren 1963-64: Meget talstærk
ved BrabrandSø, således minimum 1Oex. 1. december (Hviid Nielsen); 15. december 1963: S ex. Brabrand Sø.

971 ) omtaler arten som f åtallig træk- og vintergæst.

Efterårstrækket ses tra medio september til prirno
november, hvoretter der næppe lrækker flere lugle
igennem. Borttræk (lorårstræk) - vintergæslerne raster ofte 2-4 måneder på samme lokalitet - foregår i
februar/marts, mens derendnu midt imaises enkelte
tråkgæsler. Rabøl slulter med at nævne, al arlen
ofte ses dagtrække.

Eflerårstrækket
StorTomskades ankomst til Århus Arnt i årene 1 96489 (1963 undtaget) varierer mellem 7. september
(1975) og 20. oktober (1976). Middetankomstdatoen
er 7. oklober. Fuglenes ankomsl de enkelte år tremgår al Tabel 2.

Efterårstrækket af Store Tornskader er oostillel i månedsvise 10-dagesperioder, og disse viser, at lore-

Komsteme lopper medio/ultimo oktober (Figur 1).
Fordelingen mellem de gennemtrækkende fugle og
de slationære ervist i Figur 2, mens de samlede efterå|s orekomster (gennerntrækkerde + statbnære fugle)
er vist i Figur 5.
Arhus Amt kendes 2 efterårstræklokaliteter tor Stor
10 lokaliteter, der begge er beliggende på Syddiursland, er Hassensør (56.09N, 10.,$E),
sydøst for Ebeltott og Sletterhage (56.06N, 10.90E)
på sydspidsenatHelgenæs. Udtræk af lornskaderer
set på begge lokaliteter, men hyppigst ved SletterI

Tomskade. De

hage. Ingen at stedeme har etterårslrækket værel

mellem træklorløbene ved Kvismaren og gennem
ÅrhusAmt. Det skydes udentvivl, attrækkåt gårover
land disse sleder, mens trækket ved Onenby og FaF
sterbo går ud over vandel, og derfor kræver bedre
vejrforhold.
Kvismaren er beliggende umiddelbart syd lor artens
yngleområder i Sverige og viser således, hvornår de
svenske (mellemsvenske) fugle indleder trækket.
Netop disse mellemsvenske fugle kan være delræk-

gæster, som passerer og måske overvintrer i Århus
Amt. Olsson (1981) har ud fra svenske, danske,
finske og norske ringfund af Stor Tornskade tundet,
al tuglene har en klar sydvesllig trækretning om

lulgt mere en 6n enkelt eller nogle få dage ad gangen.
I de senere år har Sletterhage dog været fulgt gen-

nem en uge i oktober (skolernes efterårsferie), og
dette har givet tlere udtrækkende tornskader (se lokalitelsgennenEangen). KysirB Næs (56.06N, 1 0.1 7E)
syd for Afius har ved enkehe lejligheder vist sig som
et indtrækningssled for Store Tomskader, der har
overfløiet Arhus Bugt lra MolVDjursland (Sletterhage?). Også Fornæs (56.27N, 10.57E) på Nordøsrdiursland har haft enkelte indtrækkende tornskader.

Der er såleles endnu ingen kendte efterårstræklokaliteter i Arhus Amt, hvor Slor Tornskades træk er

INDEX

100

X

t

,f

50

fulgt gennem en helsæson. Derforerdel de samlede
observalioner fra hele amtet, der idel eftertølgende
er samrnenlignet med artens eflerårslræk på 3 svenske

I

lokaliteter.

N
Olsson (1981) haropslillet og sammenlignet efterårstrækket af Stor Tornskade ved Kvismaren (59.1 1N.
15.25E), Ottenby (56.12N, 16.24E).og Fatsrerbo
(55.æN, 12.48E). For at kunne sammenligne trækket

gennem Arhus Amt med de svenske forhold er
materialet omarbejdet således, at det følger de af

Figur 3.

EftqårstrækkeE forløb lns Stor Tonskade i det
sydlige Svenge

Olsson (1981 ) anvendte 1O-dagsperioder.
For de 3 svenske lokaliteler geelder, at trækket indledes og kulminerer ca. 10 dage tidligere ved Kvismaren end ved både Ottenby og Falsterbo. Der er
yderligere ca. 10 dages forskydning mellem Ottenby
og Falsterbo og trækkets start og kulmination i Århus
Amt (Figur 3).

Olsson (1981) lorklarer det hurtigere gennemlræk
ved Ottenby med,.at fuglene ikke har et'rast-venligt"
bagland, som del ertilfældet v€d Falsterbo. Med hele
Skåne som "rast-venligl" bagland skerudtrækket ved

Falsterbo lidt efler lidt, og kan fortsætte helt ind
november.

q

Akus Ant (6.9. - 14.fi)

Osel & Kvismafen i åreno 1954.68
Fabtebo 197&80
Åbne

øjler

oflonbv 194980
Århus Åmt

ts6q+g

Figuten sr udført således, al maksimum lor de enkglts
lokalitetsr ef sat til ind6x 100 (= fækksts kulminatione
periode).
Totalantallet af

twle or for Osot & Kvismaren 68,

Fablerbo 172, Ottenby 184 og fuhus Amt 197.
Delvis efter o{sson (1981)

i

I forhold til Onenby og Fatsterbo går hovedtrækket
lilsyneladende meget og koncentrerel gennem Århus
Aml. Figur 1 viser stort gennemtræk mellem 1 1 .-91.
oktober, mens Figur 3 koncentrerer yderligere til

dagene mellem 16.-Æ. oktober. Der er støne ligheder

efteråret. Det betyder, at de gennemtrækkende og
overvintrende Store Tornskader lormentlig, foruden
lra Mellemsverige, også kommer lra Nordsverige,
samt måske tra det nordøstlige Norge og nordvestlige Finland.

Overvintring
Slor Tornskades efterårstræk er overs:1el orimo/
medio november. Fra ultirno novenber til prirno januar
ses el nogenlunde konstant niveau for de overvintrende fugle. Nedgangen i perioden medio ianuar/ultimo februar kan muligvis opfattes som "kuldeflugt".
Vinlerens normaletiltagen istrenghed med frostog et
eventuell mere eller mindretykt snelag forringeruden
tvivl lornskademes lourageringsmuligheder. KombF

'| 960 som det absolune topår. Tornskadernes topår
- 1 960, 1 966 og 1 970 - er også velkendte topår for
gnavere i Sverige Olsson'1981 ).

Sammenlignes etterårssummerne ved Falsterbo og
Ottenby med de lilsvarende lor Arhus Amt (trasorteret gengangere) i årene 1 973-80, ses en nogenlunde
god overensstemmelse (Figur4). Forskellen ligger i,

neret med en lav gnaverbestand kan nok særligt sne,
men også frost, betyde, at tornskaderne søger mere
gunstige overvintringsområder. Disse ligger måske i
Vadehavsregionen {ra Sydiylland og muligvis helt til
Holland. Den svage stigning primo marts kan måske
være fugle på 'kuldeflugt", der er vendt tilbage.

Forårslrækket

I

årene 1964-89 (1973 undtager) har de Srore

Tornskader lorladt Arhus Amt mellem den 12. marts
og den 16. mal. Middelafrejsedatoen er 13. april.
Fuglenes atrejse de enkehe år fremgår af Tabel 2.
Der foregår tilsyneladende et stort gennemtræk af
Store Tornskader i perioden ultimo marts - medio
april, og den ret langstrakte periode kan lormentlig

i
al

\
a",

sidestilles med de lignende forhold ved Falsted3o om
efteråret. Om loråret udgør Norddjursland (særligt
Gieffild-området) et'?ast-venligt" bagland, og udtrækket sker lidt efter lidt, jlr. forholdene ved Falsterbo
(Olsson 1981).

tr

Efter en hård vinter (isvinler) passerer et slørre antal
fugle igennem medio/ultimo april end ellers.

Figw 4.

lvsvariatinene i lwekonsten al
SW Tunskade ved:

SlorTornskades middelankomstdatotil 2 yngleområder i Nordsverige angives af Holm (1961) til at være
23. april for Boden (1 1 lorskellige år mellem 194961 ), og 30. april for det ca. 230 km nordligere belig-

Falsteho
Ofenby

kommer lil deres nordsvenske ynglepladser ca. I O1 7 dage efter, at de har forladt Århus Amt via f.eks.
Gjerrild-området.

Stor Tornskade viser markante forskelle i sin oDtræden i Arhus Amt fra år til år (Tabel 2, Figurene Z, 4 og

Variationerne i årssummeme for de observerede og
ringmærkede Store Tomskader ved Falsterbo og Oltenby viser særdeJes god overensslemmelse i årene
1946-1980. Virkelige bundår er konstateret i 194748, 1955-57, 1973 og 1979. Topårene er tigetedes
sammenfaldende: 1952, 1960, 1966 og 1974 med

(_,
venste skala) 197240,
( - -, højre skala) 1972-eA, q i

Arhus Amt (......, venstre

gende Muonio. Det betyder, at Store Tornskader an-

Trækkets Årsvariation

lL'

Delvis efter Olsson

skla)
(1

1972-80.

981)

at Århus Aml ikke viser et markant bundår i 1 973, og
heller ikke en så markant nedgang i 1 975 efter det eF
lers sammenlaldendetopår 1 974. Der kan kun gisnes
om disse afuigelser, men del kan måske dreje sig om
forskellige yngrlebestande, der passererde 3 forskellige lokaliteler (områder). Det er kendl, at de skandi-

naviske gnaverbestande viser lokale udsving, som
ikke attid følger den generelle tendens til lop- eller
bundår.

Fraårenelør 1972 er materialet alt fortilfældigt til, at
derkan siges noget sikkert om udviklingen. Selv efter
1972et det fothold, som er medvirkende lil at oive et

skævt billede af år6lorkomslerne. Del er lorårsforekomslerne, der fonegner billedet. Det skyldes bl.a.
meget høle forårslorekomster i 1 968 og 1 985. | 1 968

Gierrild (2 - Figur 6) rumrner en række delområder,
som her behandles samlet.

alene 6n enkeh forekomst, nemlig denl 4. april 16 ex.
G.jerrild (Danielsen & Christophersen). | 1985 er der
en konlinuerlig dækning allorårstrækket ved Gjerrild
(Anders Rasmussen i brev). Gierrild er også dækket
i lorårene 1986, 87, 88 og 89, men med aftagende
kontinuitet.

lagttaget i årene 1 968,7 4,7 6,78-79, 81 -82 og 84-89.
Af i alt 58 fund er kun 3 lra etteråret. Gjerrild viser sig
som en tydelig træklokalitet om foråret. Det er også
at lorvente, da luglene har en nordøstlig orientering
mod yngleområderne. Både store rast-tal, f.eks. 14.

Efterårstrækket har aldrig været tulgt kontinuerligt på

nogenlræklokalitetfortomskaderne, sådenne årstid
giver ingen skævhed. Dog skiller elteråret 1982 sig
ud og viser et markant stort antal Store Tornskader.
Fuglene er set spredt ud over arntet, og er altså ikke

koncenlrerel omkring et efterårstræksted som Hassensør eller Sletterhage. 1 982 var et stort gnaverår i
Skandinavien, og Arhus Amt viste i efteråret og vinteren (1982-83) langt større {orekomster af gnaverspecialistersom Fieldvåge, Blå Kæfiøg, Mosehornugle og Stor Tornskade end normalt.

Træk- og Vintergæsternes Udbredelse
Stor Tornskade har en ikke helt lævn udbredelse i
Arhus Amt. Det kan f.eks. skyldes, at visse områder
i amtet har en lav ornitologisk aktivitet, mens den i
andre er høi. Det er dog ikke udelukkende den
ornitologiske aktivitet, der er bestemmende tor hyppigheden af lornskadeiagttagelser. Der er heh klart
områder at amtet, som foretrækkes al de Store
Tomskader, når de vælger deres raste- og overvintringsområder. Sidstnævnte er årsagen til, at amtet

er delt op

i større

eller mindre områder, hvor

lorekomslerne beskrives selvst€endigt.
Områderne og fundstedeme tor de StoreTornskader
er vist på Figur 6.
A. Mailag ehn ande rc. eg ne n

Arten ertruffet på 18 torskellige lokaliteter på egnen.
Fundene lordeler sig jævnt over hele lorekomstperio-

den (oktober - aBril).
Bierregrav Mose (l - Figur 6) er egnens hyppigste
fundlokalitet, men optræder ikke regelmæssigt (år
ligt). lagtlaget iårene 1976,8t,82, 86, og 89 med i
alt 9lund. Muligvis overvintrende i 1981-82.
B. Djursland

Æten er lrutfet på 22 frrrskell(]e lokaliteter på Diurslard.

Udenfor Gjenild-området og Fornæs lordeler fundene sig iævnt over helelorekomstperioden (oktober
- april).

april 1968 16 ex., og direkte dagtræk, t.eks. 6. april
1985 5 E, 7. april 1985 8 E, er iagttaget. Mulilgvis vil
tlere efierårsbesøg i Gjenild-området også vise, al
der kan loregå et indlræk af tornskader, lfr. Fornæs.
Fornæs (3 - Figur6) viser9tund i årene 1967,81,86
og 8tl-89. 3 fund er fra foråret, mens 6 er fra efteråret, hvor der er iagttaget indtrækkende tugle. Dette
kunne tyde på, at der toregår et vist indtræk på Norddjurslands kyst.

Løvenholm Skov (4 - Figur 6) viser 11 fund i årene

1978,82-84,86 og 89.

trFORÅR 1.1-30.6

I

EFTERÅR 1.7-91.12

Hgur 5. Årsvariationerne i lotekonsten al Stor Tornska&

Fjeld Skov (5 - Figur 6) viser 7 tund i årene 1983,
86 og 89.

B$

i

khus Ant

1964

- tglg.

To trækiagttagelser tyder på retninger mod henholdsvis Helgenæs (Sletterhage) / SV og Samsø
(lssehoved) / SSV.

Fundene i de to slore skovområder er jævnl fordelt
over hele forekomstperioden (oktober - april), og er
således Dlurslands mest benynede overvintringsområder.
C.

Anholt

Anholt viserS tund i årene 1980,86 og 88-89, og alle
lra oktober. Flere lund af 2 lugle. Meget tyder på, at
Anholt passeres under det sydvestgåehde træk om
efteråret, og noget lilsvarende burde være tillældet
om toråret.
D. Hjeln

4 iund. 22'26. marts 1 974. 4 ringmærket.

Sletterhage, Helgenæs (7 - Figur 6) viser 11 tund fra
årene 1973-74,81-83,85 og 88-89. Alle fund er gion
ioktober (5. - 21 . oktober), og llere er fugle på direkte
dagtræk, således: 18. oktober'1984 2 S,21. oktober
1W322-3 V + 1 rast., 18. oktober 198i1 1 SV og 18.
oktober 1988 1 S.
Sletterhage viser sig at være en tydelig træklokalitet

om efteråret, når fuglene torlader Helgenæs' syd'spids i.forskellige retninger, lormentlig afhængig af
vindretningen. V- og SVJige- trækretninger vil føre
fuglene ind til kysten syd for Arhus, og et oplagt indtrækningssted vil være det tremspringende Kysing
Næs. Med en S-lig trækretning viltuglene nå Samsøs
nordspids.

E. Mols
'18 forsKellige lokaliteler på
Mols.
Udenlor Hassensø rog Sletterhage erfundene lordelt
over hele torekomstperioden (oktober - april), men

Arten er truftel på

med en klar overvægt al fund fra efteråret, særligt

Både Hassensør- og Sletterhage-tornskademes
oprindelse er ukendt. Kommer de ind lra havet (via
Anholt eller Hjelm) ellertrækkerde lra Norddlursland
ned langs kysten?
F. Centnle Østjylland

oktober.

Hassensør (6 - Figur 6) har 1 2 fund tra årene 196972,74-75q78.Bortset fra 1 fund (9. januar 1971) er

alle øvrige fra tiden mellem 7. seplember
oktober.

-

26.

Arten er truffet på 34 forskeilige lokaliteter

i

der

centrale østiylland.
Udenlor Moesgård Slrand er fundene iævnt lordett
over hele forekomstperioden (oktober - april).

Brabrand Sø (8 - Figur 6) er den ubestridte toplokafitet iamtet med i an247 tundtrcå/ene 1964-77,828tl, 85 og 89. De 247 funds månedsvise lordeling er:
September 3, oklober 32, november 40. december
60, januar3l , februar23, marts41, april 15og mai2.
Fundenes størrelse fordeler sig således: 216 fund af
1 ex., 20lund af 2 ex., 9 fund af 3 ex. (8 fund mellem
8. november 1970 - 12. januar 1971), og 2 fund af 4
ex.

Brabrand Sø eren rast- ogovervinlringslokalitet, hvilket fordelingen også viser ganske tydeligt. Gennem
årene har denne lokalitet også været amtels mest
besøgte, hvilket_nok har medvirket til dens topplacering. I de seneste 12 år er arten nærmest forsvundet fra Brabrand Sø, trods det, at den fortsat erblandt
de mest besøgte luglelokaliteter året rundt. Nedgangen er reel, men der er ikke umiddelbarl nogen
torklaring.
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Figw 6. Oversigtskort ovetftndlolalitetet
Områdsbelegnelsoms
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fq Stu Tunskade i

Århus Arnt 1964

(A - l) og lokalitetsoumrene (1 - 17) reter€ror til tekslen.

-

it)gg.

Moesgård Slrand (9 - Figur 6) har 66 fund i årene
'1969-72,74-79,c€85. Kun 6lund erlra efteråret og

i Velle Aml, bl.a. ved de mindre søer og disses omgivelser syd for selve Salten Langsø.

vinteren: Oktober 1, november 2, december3, ianuar
0), mens de 60 fund ligger i tiden 2. februar - 19. april.
Kun 6t enkelt tund af 2 lugle. Enkelte lugle erogså set
på direkle træk mod nord, og overvæglen af forårs-

Mossø (14 - Figur 6) viser 6 fund, samt yderligere 1 1
fra Klostermølle-områdel, der er beliggende i Vejle
Amt. Fundårene er 1975 og 81 -82.

fugle tyder på, at Moesgård passeres af et mindre
træk, der benytter kysten som ledelinie.

H. Od d et-

Kasled Mose (17 - Figur 6) viser 5 fund ira 4 forskellige år: 1 5. oktober 1967, 5. oktober 1 969, 5. november 1980, 4. december 1980, 25. oktober 1982, alle
gange 1 ex.

Skandeft o ry e g ne n

Arten er truffet på 9 forskellige lokaliteter.
Fundene er fra hele artens forekomstperiode (oktober - april), men med en klar overvægt af fugle fra
oktober (ca. 60%).

G, Midtiyiland

Anen er truffet på 33 torskeltige tokaliteter i Midtiyflard.
Fundene er jævnt fordelt over hele artensforekomstperiode (oktober - april), men de mange vinterfund
(december - lanuaQ viser, at Midliylland er art€ns
mest sikre overvinlringsområde iÅrhus Arnt.
Sejs Hede
86 og 89.

(1

0 - Figur 6) viser 5 fund fra årene 1989,

Silkeborg Vesterskov (11 - Figur 6) viser sammen
med de 2 nærliggende lokaliteter Tranevig og Funderholme i alt 18lund fordelt med 8, 6 og 4 fund iden
nævnte rækkefølge. Fu ndårene lor Silkeborg Veslerskov er 1 984-86 og 88-89. For Tranevig I 984, 86-88
(13. tebruar 1988 2ex), og lor Funderholme 1 977,83
os 85.

Norsminde Fjord (15 - Figur 6) viset 27 fund, der
månedsvis tordeler sig med: Oktober 17, november
2, december 1 , ianuar 4, februar 1 , marts 1 og april 1 .
Der er eksempler på, at fugle er iagttaget indtrækkende på Kysing Næs, f.eks. 20. oktober 1970 1 ex.
indtrk. Norsminde Fjord er Kysing Næs'forlængelse,

så de mange oktoberfund er at torvente

i

arlens

trækperiode. Norsminde Fiord virker måske sammen
med Odder Ådal som en ledelinie tor tornskademes
tortsatte træk mod vest- og sydvestlige rasle- og

overvintringsområder.
I. Samsø

Samsø viser 1 4 lund al StorTornskade i årene 1 978,
83, 85 og 87€9. FuMenes månedsvise fordeling er:
Oklober 6, november 0, d€cember 1 , januar 0, februar
0, marls 3 og april 4.

Ansø Enge/Skærbæk Plantage (12 - Figur 6) har 9
tund lra årene 1973, 82-83, 85, 87 og 89. Fund at 2
ex er giort 9. marts 1985 og 23. november 1989.

Afslutning

Sallen Langsø (13 - Figur 6) tigger på grænsen til
Veile Amt. Derer43 fund lraden del, derliggeriÅrhus
Aml, og 1 6lund fra Vejle Amt. Flere af de 43 fund har
kun Salten Langsø som lokalitelsangivelse, og kan
derfor lor Jleres vedkommende godt veere gjort i
'Veile-delenr.

Stor Tornskade er i årene 1964-1989 fundet på 154
forskellige lokaliteter iÅrhus Amt (Tabet 2, Figur 6).
Bortset fra et større forårstræk over Norddjursland,
og et - indtil videre - mindre elterårstræk over Syddiursland (Sletterhage), trælfes arten med størst sikkerhed som rastende og overvintrende i liden fra ok-

Fundårene er 1970-71,74-76,78-86 (79 kun'Veite-

delen), og 88-89. 4 fund af mere end 6t ex: 12.
december 1970 2 ex, 7. november 1974 Z ex., ZZ.
oktober 1975 3 ex., 8. november 1980 2 ex.

tober til april på en række lokatiteter i Midliyttand. De
mest sikre torskad+lokaliteter ligger erdda på arnlsgrænsen til Veile Amt. For en lang række af de øvilge
lokaliteter med fund fra flere år må det dog nævnes,
at llere af disse er siældent besøg[e i tornskadens

lorekomstperiode. En større ornitologisk aktivitet
Salten Langsø er i dag arntets mest sikre overvinlringslokalitet lor Stor Tornskade. Det slore område
betyder, at den/de rastende og overvintrende fugle
kan veksle mellem Jlere gode fourageringsområder,
der bl.a. er beliggende i Veile Amt. Thyra Kristensen
har oplyst (i brev) at af 19 fund al Stor Tornskade i
årene fra april 1979til januar 1 986, erde 1 1 tund gion

i

tiden fra oktobertil april på lokaliteter som Bierregrav
Mose, Løvenholm Skov, Fjeld Skov og muligvis
Samsø, kan vise, at Stor Tomskade lræfles årligt
som træk- og/eller vintergæst.

Antallet af observationer af Stor Tomskade har i
årene 19&t{ 989varieret lra 3 ( t966 - topåri Sverige

(Olsson 1 981 )) til96 (1970) med etgennemsnil påca.
30. Antallet al tugleiagttagelser (inden frasortering)

fugle, som er wrderet på baggrund af mindst 2
iagttagelser af samme antal fugle på en lokalitet i

harvarieret fra 3 (1966) til 13ll (1970) med et gennemsnit på ca. 35 (Tabel 2).

perioderne 1 . lanuar - 30. iuni og f .iuli - 31 . december
giver samlet 107 ex. Varial'bnerne ligger fra 1 (196566, 1984) til 1 1 (1 970), og med et gennemsnil på ca.
4 fugle, deropholder sig fast iamlet gennem længere
tid (Tabel 2).
Allan Janniche

Del samlede antal al gennemtrækkende fugle er lor
hele perioden 1964-1989 opgiort til 325-3æ, og variat'oneme har svinget fra 0 (1964) til 41-42 (1582 lopår i Arhus Amt - gnaverår i Skandinavien), og med
et gennemsnit på mellem 12-13 ex. De stationære
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Rabø1, J. tgzt.'Stor Tornskade (træk).,1 Hvass, H.
1971 (red.): Danmarks Dyreverden, bd.8. Rosenkilde
og Bagger.
Skofte Møller, H. 1970:Midliyllands Fugle. Silkeborg

i

Westerskov, K. 1941: De Danmark ynglende
Tomskadearter, Stor Tomskade (Lanius excubito{,
og Rødrygget Tomskade (Lanius collurio). Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift, 39. årg.

nÅeennes

REDETRÆEB

Indledning

- antallet af redetræer i hver koloni.

| 1991 dettog undertegnede i lokalaldelingens Råge-

- antallet at reder i hvert enkelt træ i kolonien, og

undersøgelse.
- hvilke træer, der benyttes som redelræer.
Den 6. april optaltes en del kolonier i Odder-Skanderborgområdet. I weekenden 1 3. - 1 4. april optahes ko-

lonierne i Lystrup-Skødstrupområdet, på Diursland,

i

Søhøjlandel og Midtjylland sammen med Johnny
Kahlerl. Den 15. og 1 7. april optalles kolonierne omkring Brabrand Sø. I att optaltes 51 kolonier og delkolonier.
I alle de kolonier og delkolonier, som ieg har besøgt
i 1 991 , er hvert enkelt redetræ registreret. Det er sket

lor at finde:

;
o
o

o

o

o

Denne artikel er således menl som en kort oversigt
over Rågemes valg af redetræer iøstiylland.
51 rågekolonier undersøgt
Tabel 1 giver en række oplysninger om de 51 undersø gte rågekoloniers optællingstidspu nkt, opiællerne,
beliggenheden, antallet af redetr€eer og det samlede
antal reder i kolonien. På Figur 1 er de samme koloniers placering vist med en inddeling i7lorskellige

't11

-

26-

101 51

201301

,o

".o?

-

Figur

1.

Placetingen at 51 Rågekoloniet

i

Århus Ant

tlNl

,*t,,

1- = 110 reder, 11- = 11-25 rcder, 26- = X)-50 rder, 51- = 51-166
101- = 101-n0 redet,
= nl-300 rcdet og 301- = >>301 reder.

nl-

Dato

Optæ1.

Lokalltet

Redetræor

13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
'I3.4
13.4
13.4
.I3.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13,4
13.4
13.4
13.4
14.4
14.4
14.4
.14-4
14.4
14.4
14,4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
'14.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
14.4
14.4
'14.4
14.4

JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,

Lystrup Strand
Lyslrup by - strand
Dyrehaven, Sorvad/cjesing
Stenvad a
Slenvad b
Sivested Odde, Kolindsund
Vedø, Kolindsund
Lyngdal v/ Trustrup a
Lyngdal v/ Trustrup b
Lyngdal v/ Trustrup c
Bendstrup
Andl
Voldum a
Voldum b

Bøg 31, Ask 5, El 5, U
Ahorn 4, Bøg 1
Ahorn 67, Gran 1 3, Bøg 1 1 , Birk 1 0, El 8
Bøg 64
Bøg 4
Bøg 5, El 1
El 140, Birk 7
Bøg 18, El 5, Ask 1, U
Bøg 18, Ask 12, El 8, U
Ask 53, El 4, Bøg
Bøg 66, Ask 34, Eg 1, U
E9 5, Bøg 3, El
El 15, Ask
Et
El 54, Ahom 24, Ask 1, Bøg

14.4

14.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
JK,
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
A.,
JK,
JK,

AJ
AJ
A.J

AJ
AJ

AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
A.J

A.'
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ

AJ
AJ
JK, AJ

JK AJ
JK, ru
JK, AJ
p"J

AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ

Stavsørs, Helgsnæs

'

KastruD Skov. Skærino
Lystrup, Århus
Balle by, Silkeborg
Ki6lstrupvej a, Silkeborg
Kielstrupvoj b, Silk€borg
Dyrehav6n a, Silkeborg
Dyrehav6n b, Silkeborg
Landbogården, Silkeborg
Odden, Silksborg Langsø
Slotsholmen, Silkeborg Langsø
Smedebakkon a, Silkeborg
Smedebakken b, Silkeborg
Møgelhøjvei, Lav€n
Bomhollvej, Laven St.
Vidkærvej, Nr. Vissing
østermarksvej, Nr. Vissing
Høskovon a, Viby
Høskov€n b, Viby
Viby Rensningsanlæ9, Viby
Jarlsmindevej, Slavtrup
Slavlrup Skov, Stavtrup
Slorskov€n, Stavlrup
Hassolager C€nlorvej a
Hasselagsr C€ntervej b
Grønløkke Al16, Tranbjerg
Tingskovon, Tranbjsrg
Hinnådrupvej, Tander
Sydøst lor Alken
Amtsgymnasiet, Skandsrborg
Kildsgårdon, Skanderborg
Fruering v6d Skanderborg
Svorbæk/Tulstrup, Odder
Højvænget, Odder

Kolonl

1

7

254
't92
7
't0

21'l

J
6
2
2
1

10
Bø974,E13
8ø942

251
gZS
Z0
31

19

1

3
Birk'1
2

Bøg 12, Eg 1 1, Ahorn_6, Eirk
Eg 20, Bøg 14, cran 6,
Eg 18, Birk 11,8ø97, Ahorn 6, El 5, cran
Bøg 16, Eg 12, Birk 6, El
Bøg 9, E9
Eg 12, Birk 7,El6,Bøg 2, Ahorn 1, U
Bøg 25, Eg 12, Birk
Bøg 3, El 2, Ask
Bøg 6, Eg 1, Elm
Birk 21, El 9, Bøg

3

1
1
I

99

228

1

294

1

1

Kals€made-Horskær, Gylling
Aiø by, Alrø

3
Bø94
Bøg 9, Ask 2, Eg 't
Bøg52,Bid/.2,U2
Ask 6, Gran 6, Bøg 4, Elm 1
Ask6
Bøg 11, Ask 3, Et 1
Ahoml,UO
Bøg 65, Eg 2, Elm 2, Ask 2, Ahorn 2, Birk 1
Ahom 2, Bøg 1
Ask 18, Bøg 7, Ahorn 5, El 1, U 3
Bø92
Ask 44, Ahorn 37, Bøg 3, U 3
Bø934,U1
Bøg 16, Elm 1
Bø97
Bøg 54
Bøg 31
Bøg 46, Gran 1, U 3
Bøg 10
Ahorn 55
Bøg 68,.U 4
Bøs 53
u3

51 koloni€r/d€lkoloni6r

1.847 rodetræer - se Tab€l 2

Bje€ag6r, Odder

faæl

El

1. Undercøgte Rågekolonier i Århus Ant 1991.
Optæ|.: JK = Johnny Kahlen, AJ = Allan Janniche

16

105

241
94
58
96
119
55
21

77
150
10
12

36
5
11

42

224
25
6
39
12

2.ta
3
90
3
313
7g
67

j4

j33
92

263
59

$7
242
1s3

.6
5.211

kolonistønelser (1-10 reder, 1 1-25 reder, 26-50 reder.
51 -1 00 reder, 1 01 -200 reder, 201 -300 reder og >3OO

Redelræer

at Rågerne har benynet

I

rede|.

Undersøgelsen viser,

De 51 undersøg:te kolonier og delkolonier varierer i
størrelse fra 3 til 323 reder. Den største koncenlralion

forskellige træer som redelræer. 46 træer (2,5%) har
ikke kunnet bestemmes med sikkerhed. Fordelingen
al de enkelte lræarter fremgår af Tabel 2, som
ligeledes viserfordelingen af reder ide enkeltelræer.

al Råger findes i en radius af ca.

5OO m omkring
gården Lyngdal ved Trustrup, hvor 3 delkolonier tilsammen læller 578 reder.

Da det er vanskeligt umiddelbart at sammenligne de

lorskellige lræers hyppighed

i

lorskellige

alt blev der registreret 5.21 1 rågereder, hvilket giver
et gennemsnit på ca. 104 reder pr. koloni. I t9g9 og

sammenhænge i Tabel 2, er Tabel 3 opstillet for
overskuelighedens skyld.

990 landt Johnny Kahlert og Svend Møller Jensen
1 02og 96 reder pr. koloni.

Bøg viser sig at være det helt dominerende redetræ

I

1

et gennemsnit på henholdsvis

ialle sammenhænge.

A Bøg El Ahorn Ask Eg Btrk cran Elm Uksndt
1 310 173 94 85 41 40 22 2 22
21905937282218325
3128232235156107
4791225792014
5 57 s 11 I
5 2 0 0 3
63577721101
73206220003
82203500000
92001500000
10 10 1 l'
5 o o o o o
11 8 0 1 2 0 0 o o o
't29r2100001
132011.00000
14 110200000
15 2 1 0
1 0 o 0 o o
16 1 0 1 0 0 0 0 o o
17300000000
18 1 0 0
1 0 o o o o
26 100000000
27 1000ooooo
8 912 283 212 195 98 69 27 5 46
% 49,3 15,3 11,5 10,6 5,3 3,7 1,5 0,9 2,5
c 2.969 526 580 613 235 1 t8 37 10 123
% 57,0 10,1 11,1 11,8 4,5 2,3 0,7 0,2 2.4
D 3,26 1,86 2,74 3,14 2,40 1,71 1,97 2,OO ?,67

Tabel 2. RågetræflEs totdeling

N

træet og tæanet

Redetræer

789
364
237
139
91
61
45
30
28
17
11
't4
4
4
4
2
3
?
1
1

42,7%
19,70/6

12,8%

7,5./.
4,9%
3,30/0

2,4%
1,6

1,5!"
0,90/"

0,6y"

0,8/.
0,20/"
0,20/o
0,20/o
0,10/0

0,2./"

Reder

789 15,1%
728 14,Oo/"
711 13,6%
556 10,7"/.
455 8,7./.
366 7,0./"
315 6,0/0
240 4,6%
252 4,8v"
170 3,5/"
'121 2,3/"
168 3,2/"
52 1,0%
56 1,1./"
60 1,1y"
32 0,6./"
51 1,0%

0,2A

Jg

V,I-/o

0,1%

26
27

0,50/"

o,'to/o

0,s%

1.847
100%

5.211

99,80/0

100,1%
2,82

i Atvs Ant IWL

A=Re&tN'ttæ.8=Sanletantalrdetæer.C=Sanletantaltdetpt.ttæatt.D=Gennensnittigtantatt41etU.ttæ

Antal rodetræer
1

Bøg

2

EI

a
D

Ahorn
Ask
Eg

b

Birt

8

Gran
Elm

4

Uksndl

TOTAL

912
253
212
195
98
69
27
5
46

Anlal l€der

Bøg 2.969
Ask
613
Ahorn 580
El
s26
Eg
235
Birk
18
Gran
37
Elm
10
Uksndl 125

49,3h
15,30/o

11,5yo

10,6%
5,30/"
3,7./6

1

1,5/"
0,3%
2.56/"

TOTAL 5.211

1.847

Tilel 3.

Rågenes

El's høje andelsom redetræ skyldes alene 4 kolonier.
Vedø ved Kolindsund med 140 redetræer (Ellelund/
Ellesump - 7 Asketræer), Stavsøre, Helgenæs 154
(Løvlund/Ellesump - 24 Ahorn-, 1 Aske- og 1 Bøge-

træ) og de 2 delkolonier ved Voldum med 15 + 1 0
redetræer (Elle-Askesump

-

7+0 Asketræer). Disse 4

kofonier har tilsammen 77,4o/" al alle Elle-redetræ-

Bsdogennemsnll pr. træ

Bøg
Ask
Ahorn
El
Elm
Et
Birk
Gran
Ukendt

57,0yo

1'1,8/"
11,1o/"

'to,1"/"

4,s/"
2,3%
0,7"/"
O,2/o
2,4o/"

100,1"/"

3,36
3,14
2,74
2,40
2,0O

1,86
1,71

1,37
?,67
2,82

tq8]:Bte

Det havde været meningen at bringe en oversigl over

netop koloniernes lordeling på biotop (bøgeskov,
nåleskov m.v.) og nærmeste omgivelser (større gård,
kolonihaver, marker, sø m.v.). Oversigten var udarbeidet uden notaler fra besøgene ved kolonierne, og
kunne således kun blive en efterfølgende vurdering.
Dette ville give {or stor usikkerhed og er derfor ude-

erne.
Både Ahorn og Ask er dominerende, sammen eller
hver for sig i f lere kolonier - Ahom er alene redelræ i
kolonien ved Hølvænget i Odder - men indgår ofte
som selvstændige bevoksninger i løv- og blandskove. Her brde regelmæssigt benyttede redetræer.

Eg er kun fundet som redetræ i'silkeborg-området
(Midtjylland), d.v.s på de lenere iorde. Egen er dog
ikke dominerende.
Birk dominerer kun i en enkeft koloni, men er ellers
fundet enkeltvis eller som lå redetræer sammen ien
del kolonier.
Gran har 70,3% af sine redelræer beliggende i 2 kolonier- Dyrehaven ved Sorvad/Gjesing og Høskoven
ved Viby - men uden at være det dominerende rede-

lræ.

Da jeg ikke umiddelbart har kendskab lil andre
undersøgelser af Rågernes redetræer, har del ikke
været muligt at foretage en sammenligning. Derfor
må denne undersøgelse loreløbigt stå alene. Som
antydet tor Egens vedkommende kunne man taklisk
godt torestille sig forskelle iRågernes udvælgelse at
redelræerfra landsdeltil landsdeleller fra egn tilegn.
Formentlig vil det pågældende områdes domiierende træer slå igennem, men andre forhold kunne
også tænkes al spille ind, Leks. koloniens nærmesle
omgivelser, fourageringsmuligheder og jagt (bekæmpelse).

hclt. Det er dog oplagt,

d

det kunne være

d spændende

emne lor en nærmere undersøgelse af Rågekoloniernes og Rågernes fordeling i landskabet.

Jeg håber med denne lille artikel at have skabt
interesse lor og inspiration til, al andre,vil lave lignende småundersøgelser. Den tidsrnæssige investering i undersøgelsen har v€eret ca. 30-35 limer i
felten (optælling af kolonierne) og 15-20 timer med
sortering og opstilling af materialet saml udarbejdelsen af arliklen. Det sidste er loretaget i de første
mørke eflerårsaftener i september og oktober.
Allan Janniche

ANDRE FUGLEARTER

I

RAGEKOLONIEN

Allike
Ved gennemgang af kolonierne viste Alliken sig at
være den almindeligste art, idet den blev fundet i
følgende 12 kolonier, der her angives med numre fra
den samlede liste over kolonieme lra 1989-91: C5,
c15, D4, D9, D10, D11, F4, F6, F7, F8, c7,H21.
Registreringen er skel ved at høre dens stemme i
"rågeskrålet" under redeoptællingen. Det vil sige, at
vi ikke med besternthed ved, om Alliken er yngletugl
ikolonierne. Det kan ikke siges at være overraskende
at linde Alliken i ca. 10% af kolonierne, da den i levevis på et par områder ligger sin slæglning nær.

viklet social struklur. Når vi alligevel sjældent forbinderden med støne kolonirugning, skyldes det formentlig sparsomme og spredte redemuligheder i
form af forskellige hulheder i bygningerog træer. Selv
om huller er den vigtigste redeplads, har ieg i lo tilfælde fundet arten rugende i åbne reder af kragestørrelse, så åbne rågereder som redemulighed er
bestemt til stede. Alliken er især fundet ide støne og
måske ældre kolonier, så det er også muligt, at de her

kan udnytte de hulheder, som kan opstå, når 5-6
rågereder erbygget sammen lil en stor sammenf illret
grenbunke. En sådan redeanbringelse hos Alliken er
velkendt lra storkereder.

Alliken er kendt som koloniruger med en meget velud-

Et andet fællestræk hos de to
arter er fødesøgningen, som

\.
//y','

rl(,lr

rf/

\:, /
,i(s/
_\

,,ytt{t
It
r?

{3
{

til en vis grad omlatter de samme lødeemner og

i

særdeleshed de samrne arealer, som Rfuerne bdiener
slg af. Desuden har arterne udenlor yngletiden fælles

overnatningspladser. En anden mulighed for dens
tilstedeværelse kan så være, at den ilølge Salonnnsen
(Danmarks Fugle) lørst yngler som Z-årig. Fuglene

kan så betragtes som oversomrende ungtugle, der
nyder godl af koloniens beskyttende virkning og
adgang til gode lødesøgningsarealer. Den sidste
antagelse vil selvfølgelig ikke udelukke den første,
ligesom en kombination af de to antagelser er mulig.
Husskade
Arlen blev fundet med rede i4 kolonier (C6, G7, G9,
og G1 0). Her er der ikke noget, der tyder på, at arten
har anbragt reden på dette sted på grund af kolonien.

#

Vel snarere tværtirnod. Når man ser Skadernes næi mindre
trægrupper, som også Rågen foretrækker, burde der
i ca. 120 kolonier være mere end 4 skadereder. Rederne har da også været placeret i udkanten af kolonieme, så de ikke har været omgivet af Råger.

sten regelmæssige anbringelse af reden

Musvåge
Den sidste art, vi tandt i eller ved kolonierne, var
Musvågen. | 2liltælde (C5, H1) havde den anbragt
reden 70-1 00 m fra koloniens yderste reder. Når man
kender Musvågens smag for krageunger, lignerdisse
redeanbringelser en tanke, og det kan besteml ikke
afvises, al rågeungerne i de ydersle reder kan være
i alvorlig lare fra den kant.

Svend Møller Jensen
19

SJÆLDNE FUCLE I ARHUS AMT 1858.1991
På oplordring har jeg udarbejdet en artikel over de i
Arhus Amt gennem tiderne observerede fuglearter,
der er så siældne, at de enlen skal eller har skullet
lorelægges DOF s Siældenhedsudvalg til godkendelse. Peler Lange og Klaus Malling Olsen takkes i
denne forbindelse for rettelser til og gennemlæsning
af manuskriptet.

tslon
Fra 1 1.1991 ikke Su-aft
Sjælden trækgæsl ka lsland og Grønland.

I det følgende lindes således en fortegnelse over de
seneste ca. 1 30 års godkendte iagttagelser over am-

19.4.1962 1 Anhott, 16.12.1966 1 Århus Bugt (død),
30.3.1968 1 Samsø, 25.3.1970 1 Gierrild Strand
(død), 2.1.1985 1 imm. ud for Samsø, 27.4.1986 1
Moesgård Strand, 17.1.1986 I imm. Kysing Næs,
18.10.1988 1 ad.Fornæs, 28.10.1989 1 Fornæs.

tets siældne lugle. Enkefte arler, der forekommer
uregelmæssigt og sporadisk iamtet, men som ikke

HvidnåbelLon

længere kræver SU's godkendelse forinden offenlliggørelse må linde sted, er også medtaget.

Fra 1.1.1991 ikke Su-art
Siælden lrækgæst lra Sibirien

De al amtet publicerede lokalrapporter, lor årene
1973 - 1990, er sammenholdl med den "officielle"
liste, og desværre kan det konslateres, at det står
sløjt til med de lokale ornitologer, når en sjælden fugl

skal beskrives og dokumenteres lor Sjældenhedsudvalget. Der er mange iagttagelser, der rettelig
burde have værel {orelagt udvalget til godkendelse,
men hvor dette ikke er sket - der findes llere eksempler på, hvor en fugl er set al mange ornitologer over
længere tid, men ingen har beskrevet iagttagelsen.

19-25.4.1962 2 Anholt, æ.1.1967 1 Sangslrup Klit,
30.4.1967 1 Anholt (død), 8.4.19741 Sangstrup Klit,
24.9.1978 1 Veirø (skudt), 12.4.1979 1 Karlby Klil,
13.4.1979 1 Anholt, 18.5.1983 1 ad. Anhoh, 18.10.1988
2 ad.Fornæs.

Alnindelig Skråpe
Fra 1.1.1991 ikke Su-art
Meget Siælden trækgæst lra Nordatlanten

Der er givetvis flere årsager til lolks manglende lyst
og ville til al beskrive deres iagttagelser (og del er naturligvis Jrivilligt), men man bør huske på, at en forkastelse af en iagttagelse IKKE er en lorkastelse af
fuglens forekomst, men en forkastelse af beskrivel.
sen, d.v.s. at man, når man ser en siælden fugl, bør
udfærdige en så uddybende og relevant beskrivelse
af sin iagtlagelse, al SU's medlemmer har "nogel" al
arbejde med og tage stilling til. Der henvises her til

25.7.1971 1 Arhus Bugrt, 21.1. 1989 1 Anhoh, 5.9.1990

'| Kysing Næs.

SdtantetSkåpe
Fra 1.1.1972 ikke SU-an
Sleelden Aækgæst lra Sydatlanten

i Fugle 3Æ1 "Nyt fra SU", hvora{ fremgår
kriterierne lor udfærdigelsen al en god beskrivelse.

Set i amtel i årene 1976,83, 86,88,89 og 90, fordelt
på 16 observationer primo september medio

Nærv€erende må gerne oplattes som en henstilling til

december. Primært iagttaget fra kyslerne omkring
.Fornæs og Kysing Næs.

artikel

medlemmemeom at beskrive deres iagttagelser, idet
dette io netop bidrager til de senere års stærkt forøgede viden om luglenes udbredelse og forekomst

-

Lille Stormsvale

Fra

1.1

.1991 iRRe Su-art for indre danske farvande

her i landet.
Meget siælden trækgæst fra Nordallanten.

Denne "olficielle" liste er blevet til på baggrund al
"Oversigt over Danmarks Fugle" (1963) af Finn
Salomonsen, "Oversigt over Danmarks Fugle" (1978)
af Tommy Dybbroe, Su-rapporter lor årene 19651989 (offentliggjort i DOFT 1970 - 1990) samtupublicerede godkendte iagnagelser lor 1 990 og 1 991 .

23.9.1990 1 Kysing Næs
Stot Stomsvale

Fra

1.1 -1

991 ikke SU-an for indrc danske faMande

Meget siælden trækgæst fra Nordatlanten.
Desuden ersamtlige årgange al Feltornitologen gen-

nemgåel.

22.9.1990

| Kysing Fjord, 23.9.1990 2 Kysing Næs

I

,
!

*-+*r!ilrer.r&

Skestork

Fra

1.1

.19U atter Su-art

Fra 1.1.1972 ikke SU-arl

Meget sjælden trækgæst fra Norge og De Britiske
Øer.

Megel sjælden lrækgaest fra Mellemeuropa (nærmeste
ynglepladser i Holland - seneste ynglefund i Danmark
i 1 968).

15.12.1986 1 ad.Moesgård Strand.
Da netop denne art megel nemt kan forveksles med
Alm. Skarv optordres de personer, der har iagnagelser figgende fta lør 1.1 .1984, at indsende disse til
godkendelse i SU.

25.5.1970 1 Kysing Fio'd,7 .4.1974 1 Kysing Fjord,
16-20.6.1990 1 ad.Slavns Fjord.
Brilleand

Megel sjælden lrækgæst fra Nordamerika.
Putpurhejrc

9.5.1990 1 ad.Øsler Hebekrog, Samsø.
Meget sjælden lreekgæst fra Mellem- og Sydeuropa.
Stellersand

Ca. 1980 1 v/Friisenborg, Hammel, 7-11.1.1991

1

Fra 1.1.1991 ikke Su-aft, dog skal iagttagelser

imm. Brabrand Sø.

Arhus Amt fonsat lremsendes

Silkeheirc

Meget sjælden lrækgæst lra Vest-Sibirien.

tit

fra

godkendelse i SU.

Fra 1.1.1991 ikke SU-art
30.10.1988

t

hun Fornæs Fyr, 12-14.6.1990

t

hun

Megel sjælden lreekgæst fra Sydeuropa-

Hanepold, Samsø

25-27.5.1970 1 Kysing Fjord

Kongeederlugl

Nathejrc

Megel sjælden tr€ekgæst lra Højarklis

Megel si€elden trækgæst fra Mellem- og Sydeuropa.

1.4.19721 han Samsø, 7.4.19821 han Fornees Fyr,
7.4.1990 t han Nordstranden, 4nho|t, 31.3.1991 1
han lssehoved, Samsø.

1.8.1925 1 ad.Skanderborg ,23-24.5.1972 1 ad.Ry
1 imm. Fannerup

Møflesø,27j2j997l.l 28.2.1988
Dambrug.

Rødhalset Gits

Meget sjælden trækgæsl fra Vest-Sibirien (urdslupne

fugle ses regelmæssigrt)
11.11.1984 1 Venning Mark v/Randårs (3. fund

i

Danmark)

Køgeøm

Fn

1.1.1972 ikke Su-art

Siælden trækgæst lra Nordskandinavien.

27.3.19701iuv. Gjerrild, 12.3.197S 1 Ørnereden, Århus, 27.10.1975 2 iuv. Ebettott, 10.4.1976 1 Norddjursland, 1.5.1976 1 Salten Langsø, 1.4.1980 2
Gjerrild,4.4.1982 1 Kathotm Skov, 16.6.1982.t Katholm Skov, 11 .12.19f321 Ålsrode,20.4.1985 1 imm.

Gjenild, 29.11.1985 1 luv. Gudenå, Langå, 1213.4.1986 1 imm. Gjenild,26.'t0.1986 1 død Bailen

Strand, Samsø, 25.1 1.1987 | Anhott.
Keisemm
Meget siæHen trækgæst fra Sydøsteuropa (undslupne fangenskabsfugle kan ikke udelukkes).

29.5.1982 1 iuv/imm. Helgenæs.
Stot Shrtgeørn

Gåsegdb

Meget siælden trækgæst tra Østeuropa.

Meget siælden trækgæst lra Sydeuropa

30.3.1972 1 Stubbe Sø,17.4.19A2 1 2k Gjerrild,
17.4.1983 1 imm. Gjeffild.

imm. Gjerrild.

Lille Skigeørn

Megel sjælden trækgæst fra Østeuropa_
17.5.1985 1 imm. Moesgård.
Ørnevåge

Meget siælden trækgæst fra sydøsteuropa.

6-7.8.1978 1 Helgenæs.
Steppehøg

Meget siælden trækgæst tra Østeuropa.

Forår 1858 1 Katholm, Djursland, 22-23.5.1985

Lille SuLanhøne

Meget siælden trækgæst fra Afrika.

30.12.19æ 1 ad.han Silkeborg (første og hidtit eneste lund i Danmark).
Ørkenløber

Meget sjælden Aækgæst tra Nordaf rika eller MellemøsIen.

25.10.1953 | ad.hun Vivild, Djursland (3. lund i Danmark)

4.5.1991 1 2k hun Assedrup Enge
Slangeørn

Meget siælden trækgæst fra syd- og østeuropa.
25.6.1904 1 Pindstrup, Djurstand

n
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Fortsættes i Sønvnen
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Sø RAVN EN BLIVER DESKTOPPET
Med dette nummer af Søravnen sigervilak tilskrivemaskinen for lang og tro tjeneste. Afløseren er pC og
printer, og da ansvaret tor indskrivning og opsætning

nu er overdragel til mig, har redaktionen og deni

hlælpere på Sølyst mulighed toral brugetid på allede
andre mere spændende opgaver, som
ligger og venter på at blive løst.
Flere og flere har PC hiemme, eller
adgang til at låne en. l, som har det,

kan nu sende jeres bidrag til Sø
ravnen på en diskette, og dermed
hjælpe med at gøre produktionen af
bladet mere effekliv.

Selvom I ikke er heh sikre på, at jeres program lige
i et brugbart format, så send en diskette

skriver

alligevel

- vi bliver kun klogere at af prøve. Ring til mig
på 45 87 11 44 eller 4587 67 37 (efter 1 7.00), hvis I

har spørgsmå1, eller måske erfaringer og gode råd.

Udformning af teksten

Orddeling overlever ikke eksport til

et andet
format, så brug ikketid på det. Hellerikke fine
skrifttyper, da teksten brydes om til Søravnens skriftsnit, men gerne kursiy og
t"d skrift. Brug tabutator tit opsriilin-

r\
ll ) ger, ikke mellemrum.
Printersetup og
lf-,-*,Jl
r\U
.-ll andre standardværdier er ikke vigtige,
her gælder PageMakers egne værdier.

Programmer og lormater
Søravnen bliversat op i desKop publishing-program_
met PageMakerog skrevet ud på en laserprintei, klar
til monlering aftegningerog illustrationer, og deretter

trykning. Programmet kører på en |BM-kompatibel
PC.

Der findes en hærskarens mangfoldighed af programmer til tekstbehandling. Genereh kan næsten
hvad som helst ka en IBM-kompatibel pC bruges, og
af de mere kendte programmer kan nævnes Micro

soft Word, Word for Windows, Windows Wdte.

WordPerfect, Wordstar, Ami og Ami protessional.
En del tekslbehandlingsprogrammer kan eksportere.
tekst i formaterne ASCil, DCI/FFT og OCÆnFT,
som også er helt fine.

Kort sagt: Jo enklere, jo bedre

Hold jer ikke tilbage
Send disketten - og en udskrilt - til Søravnens redaktion, og skriv et par ord om det tekniske, hvilket pro-'
gram og format, du har brugt. Både 3 1/2" o9 5 1/4',

disketter kan bruges. Disketter sendes bedst i en
diskettekuvert at karton ellermed et stykke pap toldet
rundt om, så de ikke tager skade i posten. Redaklionen sender disketten retur efter brug.
Vi håber, at mange al Søravnens læsere benylter sig

af lilbudet. Men Søravnen skal blive ved al være el
åbent blad, og det skalvære kvaliteten påbidragene,
der tæller f remlor formen. Maskinskrevne eller håndskrevne indlæg modtages fortsat med glæde!
På redaftionens vegne

Annelise Skov
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FBA FELTEN: NOVEMBER, DECEMBER OG JANUAR
skrivende stund befinder vi os nok engang midl i en
mild vinter; men det kan jo hurtigt ændres. Måske er
der 1 5 graders frost og 20 cm sne netop nu, medens
I

du læser disse linier. Der kan være hvidl derude,
"avne skrige, uglet tude". Lad os se nærmere på,
hvad de forgangne tre måneder har bragt. lnden vi
går i gang: Tak lil de seks bidragydere, uden hvilke
disse sider ikke kunne skrives
Der er ved Fornæs den 12.10 set tre uspecilicerede
Lommer. Ved Bellevue nord for Arhus lå 15.11 en
(sandsynligvis rødstrube0 Lom og Kysing Næs bød
2.11 på en lslom.

Lille kppedyklqr mødervi 5.1 med 17 st( iGrenåen
ved Enslevog 10.1 2i Kysing Fjord. l 1.1 1 blevderset
6n Nordisk Lappedykker ved Kysing Næs og fra
Lading Sø meldes 16.11 om 13 eksemplarer af

Toppet Lappedykker.

Nord, 30% Syd) og 24.12 var der 8000 østgående
ved Gienild Nordstrand.

Fra Kysing FFrd er der meldinger om Lille
Skallesluger: Dagene24.11 +30.11 + 11.1 t han15.12 t han + l hun. Stor Skallesluger 6.12 + 7.1 | 8
Mørke Kær + 25.12 65 Salten Langsø +
10

8j2

Fussing Sø + 12.1 30 Brabrand Sø + 22.125 Kysing
Fiord.
På rovfuglefronten er der lølgende meldinger: DueRønde by + 17.121Mø*.e Kær + 5.1 1
han Vilstrup, Fieldvåge 15.12 1 Brabrand Sø Og
hold nu fast: Kongeøm14.111 iuvved Ringstrupog
igen 20.1 1 Krogsager ved Assentoft. Er den set andre steder i Amtet? - så erdet med al få den indberet
tet til Lokakapporten. Havøm 25.12 1 adult Salten
Langsø. Hvad med Stubbe Sø - ingen Havørni Ar?

hø95j21

Fomæs byder9.1 1 på en Mallemuktrækkende nord

Blå Kærhøg 1 brun øst lor Udbyhøi, Vandrefalk
7.12 1 adult han + 24.12 1 imm rastende - begge
Kysing Fjord.

og en Almindelig Skråpe rastede og lrak derpå
nordover. 1 0.1 1 trak lo Suler også nordpå.

Af vores lille hårdløre hønsefugl,

Agerhønen, har vi

9.11 21 ved Fornæs + 12.1 10 ved Brabrand Sø.

Et par Fiskeheire{orsamlinger er observerel den
1 : 30 f løi op ved Alrø Poller og 21 stod og hang på
en pløiemark nord lor Kysing Fiord. En Hvid Stork
(Julius) har opholdt sig i Randers og omegn i hele
perioden 1 .1 1-31 .1 .

26.

Sangsvanerne er sædvanligvis med tilat prægevinterens fuglebillede, og vi finder dem bl.a. repræsenteret således:23.1 1 20 ved Hevring, 30.1 1 4 Kysing
Fjord, 6.12 8 Mørke Kær, 15.12 2 Slubbe Sø,25.12
1 85 Satten Langsø, 1 1.1 22 Kysing Fjord og 26.1 1 2
Alrø. Pibesvaner var der ingen at, men det kan io
være vi lår nogle til næsle gang?

Strandsl<ade 23.11 16 Estruplund Strand ved Store
Siørup + 5.1 1 Enslev Enge, Vibe 10.1 1 255 Voerved
Randers Fjord + 32 Allingåbro + 15.12 83 + 1 1.1 9l

Kysing Firrd, Strandhjejle 14 Hevring

+ 11.1

1

Kysing Fiord, Hleile 10.1 1 300 Udbyhøj + 15.12 106
+ 1 1.1 75 Kysing fiord + 26.1 100 på stubmark ved
Wlhdmsborg syd br Årfus, Sior Præstekraw 16. 12
1 Kalø Slotsruin, Rødben 7.12 6 Hevring + 22.1 2
Kysing fiord, Enkellbekkasin 16.1 1 5 Kysing Flord,

Skovsneppe 1.1 1 Kysing Fiord, lslandsk Ryle
16.1 1 2 Ahø, Almindelig Ryle 23.11 5000 (.25% sådan cirka) flyvende over revlerne ved Hevring
Slrand + 24.12 40 rastende Gjenild Nordstrand.

Gæssene melder ud med Grågås 30.11 2 Kysing
Fjord, Blisgås når 25.1 2 op på 20 stk i Kysing Fjord,
Sædgås 25.12 12 + | 1.1 5 Kysing Fjord, Knoriegås
10.1 t 5 lysbugede ved Udbyhøl + 16.l l 16 Kysing
Næs + 23.11 20 Hevring. Bramgås har vi 30.11 6
Kysing Næs+ 1.121 +15.121+ 25.122 Kysing Fiord
At Gravand laltes 30.1 1 390 ved Hevring Strand og
5.1 vraltede en enkelt omkring på Enslev Enge. 758

Pibeænderblevdettil 1 1.1 i Kysing Fiord. Talleland
lindervi 6.126MørkeKær+ 12.1 30 iBrabrandSø,
hvor de blandede sig med 50 Troldænder. 11.11
tælles 118 BJergænder ved Kysing Næs og 30.11
mere beskedent 15 ved Hevring. De "kantede"
Hvinænder er der med 1 0.1 1 67 Mørke K€er + 1 1.1 1
332 Kysing Næs + 17. 1 I 3 Brabrand Sø + 30.11 178
Kysing Fiord + 95 Hevring + 26.1 100 Alrø. Der
meldesom l3Havlit 11.11ved Kysing Næs. Fornaes

byder 1.12 på 4000 lrækkende Ederfugle (70%

Den 1 1.1 | får vi fra Kysing Næs Mellemkjove 2 og
Almindelig Kjove 1 . Samrne sted har vi Dværgmåge
2.11 2 + 19.1 1 og på sidstnævnte dato blev det
yderligere til 120 Rlder og 5 Søkonger. Fra Fornæs
er der følgende: Søkonge 19.1 1 1, uspeciticerede
Afkefugfe 1.1221000 + 15.1 2000 - begge hold
trækkende syd, Alk 1.12 4000 syd, Lunde 9.11 1 +
12.11 1.
Enflok påop mod 1000 Ringduerses 1 7.1 1 i og over
trætoppene i bøgeskoven nordvest for Blabrand Sø.
Ved Kysing Fiord er der tundet en soveplads for 1 01

5

Skovhornugler.

30.1 1 ses en

lsfugl ved Kysing

Flord.

Sanglæd<e 19.1 Kysing Fjord + 26.1 5 på mark ved
Ørling, Bjerglær1<e 7.12 1 Kysing Næs, Bysvale

10.11

1

Glenild, Råvn 17.11

2

Brabrand Sø,

Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

,$
tt

PS Biludlejning udlejer nyere personvogne, vare-

vogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til
yderst

pnser.

Personvogne: HONDA - FORD - NISSAN - FIAT PEUGEOT. MMDA - VW . OPEL . BMW - VOLVO
eller TOYOTA.
I varevogne føres alle mærker.

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

Nøddekrige 15.12 1 Fornæs, Musvit 31 .1 mindst 15
myldrende omkring på jorden under en bøg ved Varna syd tor Afius, Sortmejse 23.11 g Hevring, Topmeise 23.11 2 Hevring, Halemejse 23.11 8 Estruplund + 8 (i færd med at mobbe Natugle) Hevring + 7.1
40 Mørke Kær, Træløber 28.1 2 1 i have i Højbjerg,
Vandstær 24.12 1 Søbygård ved Hammet + 1 Gjem
A ved Søbwad + 12.1 2 Grundfør Mølle.

Kærnebider7.12 1 +'12.121 Mørke. crønirisk3.12
200 på ubebyggede arealer ved Arhus Sydhavn,
Grønsisken 24.11 30 Hevring + 26.1 50 Fussing
Skov, Bjergirisk 9.11 70 der mæskede sig med lrø
på strandeng ved Hevring + 22.1't 150 Råby Kær,
Kvækerlinke 7.1 1 30 Varna ved Århus + 1 7.1 1 1 0
Brabrand Sø + | 5.1 2 5 Brabrand Sø - og får vi ingen
sne her lil vinter så kan man io altid glæde sig over:
Snespurv 2.1 1 1 Kysing Næs + 24.1 1 4 Kysing Fjord.

Sjagger 23.11 80 Kare + 7.'t2 2SO Løgten, Vindrossel 12.11 1 Højbierg, Misteldrossel 25.12 5
Sahen Langsø, Munk 25.1 2 t han + 28.12 t hun+S.1

Og til allersidst, selv om det ikke dreler sig om en fugl,
har vi hermed lornøjelsen af at kunne lorlælle, at den

2 hun - alle i have i Højbjerg, Fugtekonge 30.1.l 8 i
færd med at rnobbe Natugle iplantage ved Hevring,
Jemspurv 7.11 1 Fløibierg, Hvid Vitrstje(, sodrygget
han 22.12 i gylleanlæg ved gård i Nølev.
Så følger en afdeling med Silkehaler: 10.11 55 vesl
for Fjellerup + 24.11 20 Hevring + 28.1 1 31 Viby Induslrikvarter + 29.1 1 1 Hø jbjerg + 3 Thorsmølle + 15
Mindeparken + 3.1 2 40 Munkegade i Århus, 1 1.12 9
Mørke + 18.12 25 Ommestrup + 23.12 50 Århus C +
24.1218 Gjenib Nordstrand + 15 ved Falck i Randers
+ 31.12 l2Svendborgvej, Århus + 4.1 1O Ingeniørhøiskolen, Arhus + 8.1 3 Højbjerg + 10.1 30 Universitetsparken, Arhus + 1i.1 z Xysing Fiord;40 Ra;dersvej, Arhus + 24.1 3 Fussingø.

24.1 er der set en Odder i Fussing Sø.
Detle varkvartalets observationer. Alle der har lyst til
at præge næste kvartalsbillede, der dækker februar,

marls og april, kan indsende deres bidrag til under-

legnede på adressen Højmarkvej 22, e270 Højbjerg. Al hensyn til deadline mv skal leg helst have
dem skriftligl et pardage inden udløbet af april - gerne
lidt tør - evt'sidste ø.jebliks obs" kan indtelefoneres oå

86274269.
John Andersen
i

SøRAVNENS FUGLEQUIZ 1991

Kun

9

, AFSLUTNING

medlemmer

valgte at deltage i
fuglequiz'en denne
sidste gang. Det betyder, at ialt 20 personer deltog i årets

ustribede underside og en lang hale, derkan

lede tanken hen mod Gul Vipstjert (!). I
Århus Amt træffes markpiber næsten udelukkende på Anholt, hvor ynglebestanden i
'|
989 blev vurderet til 8-10 par.

konkurrence, varierende fra 8-15 besva-

relser pr. gang. Kun 6 personer indsendte
svar til alle 4 runder.
Nok et noget skuffende resultat, da der var
præmier for ca. 2.500 kr.

Men nu til løsningen på 4. runde.
Flere end normalt valgte at gætte på billede

A. Og det forvoldte da heller ikke de store
problemer, idetde fleste kunne se, atdetvar
SORTKLIRE, der var afbildet. Sortklire kan
træffes i Århus Amt f ra sidst i april til oktober.
De meget sort- og hvidspættede ungfugle
ses fra midt ijuli. Det indrapporterede antal

pr. år har

i

Og nu til præmieoverrækkelsen:
1. præmie: "Skarvens Kyster,'

Inger Jensen

Oktobervel 19
8210 Århus V
2. præmie: "Se på Fugle"
Jørn Pedersen
P.P. Ørumsgade 36
8000 Århus C
3. præmie: "Fugle i Århus Amt"
Michaei Schwalbe
Hestehavevej 8
8600 Silkeborg

1987-1990 været oå 77-145

individer.

Det rigtige svar på billede 4.8

4. præmie: "Nyt fra Fuglenes Verden"
Erik Rasmussen

var

MARKPIBER. Denne kendes bedst oå den

Kæwej29
8230 Abyhøj

Hovedpræmien

Gavekortet på 1.000 kr. til DOF-Salg kan endnu ikke sendes til en vinder,
idet hele 3 personer opnåede det maksimale pointantal på 8.
De tre personer er Jørgen Pedersen, Erik Rasmussen og Lars pedersen,
og lvil blive inviteret til en finalerunde ved lokalafdelingens generalforsamling
den 22. februar 1 992.

Det var slut på Søravnens fuglequiz. Tilbage er kun at sige tillykke til de
heldige vindere, tak til alle, der deltog, og specielt tak til fotograferne.
P.B.V.
Flemming Lundberg

zo

ARSBERETNING 1gg1
ibestyretsen værct meget glade lorden aktive interesse, som tlere af tokalafdelingens medlemmervar
f:elF. med hiælp til EDB-udstytet og biblioteket på Søtyst. Også gtædetigt med fin iitstutniry tit optælting
Yist,
i nyplantede kommunale hegn. Desuden mærkede vitydeligt, at DOF blivei mere kendt ibefolkningen, ict;t
Vi hat

vi havde 9 betalte ekskursioner for skoler og ungdomsorganisationet. For bestyrelsen er det ligeledes
m?rkba1, at velfungerende gruppet i Randers og Søhøjlandet har øget bkatafdelingens aktionsrådius og
udfarcnde ktaft i amtet.

Det er dog ikke atle aspeker omkring tokalaldetingens vid<e, som et lige opløftende, men moralen og
kampånden lot fuglenes og naturens sag et usvæket i lokatafdelingens bestyrelse.

Medlemsfordelingen i DOF.Århus
Ordinær
1.1.1991
't7.12.1991

m

621

Junior
38

æ

Familie Pensionist

35
45

52
T7

Fugle
134
189

Total
945
964

Totalt.en mindre stigning i løbet af året, men som tallene viser, dækker den en ikke ubetydelig tilbagegang
for ordinære og iuniormedlemmer. Specielt "kun" 28luniorer kan nok tremkalde et par pariOerynfer, tigesor;
det ville være inleressant al kunne se disse tilbagegange i relalion til de 3 andre ialegoriers-fremgange.

PR.Aktiviteter
DOF-Århus har i årers b b deltaget i llere lorskellige arrangementer i Arhus Arnt. Lokalafdelingen har således
værel repræsenleret på 3 miliømesser: 2.-3 . marls Miljømarked i Arhus, 24.-25. august Aktiv Fritid i Grcna
samt 20.-22. septembe( NaturJagt-FrskeniSilkeborg. lÅrhus besøgte omkring 5.000 personerudstillingen,
mens der i Silkeborg var hele 15.000 besøgende. I alle tilfælde var DOF-standen vetbesøgt, og alt medbiagt
informalions- og oplysningsmateriale blev udleveret til interesserede, men stor medlemstilgang gav det ikke.

Lokalafdelingen var også repræsenleret på en konference den 18. februar om Bæredygtigl Landbrug,
arrangerel af Landbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed, hvor der i arbejdsgrupper var mulighed for åt
diskutere landbrugets miliøproblemer.

Møder og Ture
På Sølyst blev der afholdt g toredragsattener med et gennemsnit på 1g dellagere/aften. 4 busrure til sydlige
Jylland' Nordtyskland og Skåne samlede alle omkring 30 deltagerenur. I alt blev der alholdt 33 ture, Åvoå{
de l2 varoflenlligeture omkring Brabrand Sø. Disse ture samlede iflere tilfælde 40-65 personer. Turene har
også låel fine anmeldelseride lokale aviser. Viharsandsynligvis hertået endelaf vore nye stølemedlemmer.

Søhøjlandsgruppen havde et stærkt år med 2 foredrag og 7 ture med i aft 162 dehagere. Desuden var der
omkring 10 aktive personer igruppen.
Randersgruppen havde endnu et stabilt år med 2 toredrag med 25-30 deltagere/aften saml 2lure.
Fuglenes Dag var meget fint dækket med 13 ture, men s7o deltagere var mindre end torrige år.
Søravnen

også i 1991 udkom lokalbladel medde vedtagne 4 numreog med el sideantal på144.1 1992 vil vi lorsøge
al sætte.bladet pq EDB. slofmængden til bladet har værel meget tilfredsstillende, selv om nr. 3 (lige eftlr

sommerferien)traditionelt er nogettyndt isideantallel. I redaktionånvilvinaturligvisværegladefornyeindlæg,
også fra folk, der ikke tidligere har givet sig til kende i bladet.

27

Skovgruppen
Skovgruppen, som har afløst den tidligere Sortspættegruppe, har i 1991 primæn a|beidet med regislrering
af den hulrugendelbrugende fauna på private og statslige skovdistrikter. Desuden er redetræerfor Musvåge,
Duehøg, Hvepsevåge samt Ravn registreret og indtegnet på skovtort, som sendes til de enkelle skovdistrikter.
Derved søges værdifulde yngletræer i et samarbeide med skovens tolk holdt ude tra den forstmæssige
omdrift. Arbeidet har helt klart gavnel de ovennævnte arter.

Rovfuglegruppen
Gruppen arbdider lortsat med undersøgelse af alle ynglende rovfugle/ugler på faste oplællingsllader. Også
vinterrovfugle registreres på fasle optællingsruter. Gruppen har i 1991 rnodtaget modtaget 5 tårnfalkekasser,
som er sponsoreret af Falck. Kasserne er alle hængt op primo ianuar 1992.

Rapportgruppen
Rapporten bliver stadig mere dækkende for amtet, og dermed (desværre/heldigvis) mere omfangsrig. | 199
blev den således på 116 sider. Dervar 108 bidragydere og 17 medarbeldere, hvoraf 3 var juniormedlemmer,
som bearbejdede den store datamængde. I rmdsætning til andre grupper, har rapportgruppen heldigvis ikke
haft svært ved at hverve nye medlemmertil det omlattende arbejde. | 1992 tages det nye EDB-system og program i brug til rapportudarbedelsen. Det torventer gruppen sig meget af.
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Samarbejdel med Jægerne
| året erogså tagel hul på et samarbejde med jægeme. Vilik således gar€ iAmtsnaturudvalget, el forum hvor
3 ornitologer sidder til bords med 6lægenepræsenlanter samt 1 DN-repræsentant. Desværre må det siges,

at ikke alle jægerne har været helt klædt på til detle samarbejde. De har i hvert til{æhe haft sv€ert ved at
acceptere/stå ved indgåede aftaler. Vi har derfor - etter at kæmpet hårdt lor at tå nogle acceptable torslag til
reservater igennem (som også lægerne kunne godtage) - måttet tage tlere nye runder, lordi iægerne er
sprunget lra de indgåede aftaler igen. DOF har - for at forsøge at hotde gang i del trods alt positive i at
samarbejde - indvilget iat genforhandle llere af de allerede indgåede aftaler. Vi vil dog ikke for enhver pris
fortsætte igruppen.

Fredningsudvalget
Fredningsudvalget er i årets løb algået ved en stille død. Der er gennem de senere år blevet stadig lærre
medlemmer i gruppen, uden at nye er kommet til. Det har bevirket, at udvalget lra november og indtil videre
afholder sine møder sammen med bestyrelsen. Det er lorhåbentlig en midlertidig løsning, for der er nok af
sager og problemer at tage fat på.
Udvalget har holdt g møderog behandlet adskillige sager i årets løb, hvoraf en al de viglige varprotesten mod
vestmotorveien gennemGudenåfredningen. Samtidig hardetværetrepræsenleretvedllereoftentlige møder,
bl.a. vedrørende golbane ved Gl. Rye, planlægning ved Mossø, Randers, Horsens samt Norsminde Florde,
fredningssag ved Hinnerup og selvlølgelig restaureringen al Brabrand Sø.
Hvad årsagentilden manglende interesseog entusiasmeforfredningsarbeidet bunderi, vides desvæne ikke,
men myndighedornes langsommelighed i sagsbehandlingen (der otle lrækker ud i årevis) kan være en nærliggende/medvirkende årsag.
Men beskynelsen af og kampen for bevarelsen al vores lilbageværende natur er at overordentlig stor belydning, også for vores interesse for at se på fugle. Dertor på dette sted en krattig optordring til jer om al øge
interessen også for denne Mgtige side af fuglesagen!

Afius, 13. januar'1992
Svend Møller Jensen
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Måske falder mit spørgsmål til bladet lidt
udenfor rammerne, men leg prøverforpådenne
måde at få svar på mit spørgsmå|.
En søndag eftermiddag her isommer så jeg til
min sorg, at en lille fugl var fløjet imod vores
rude. Jeg plejer at kunne se hvad det er for
nogle fugle, vi har i haven, men jeg kan ikke
finde ud af denne. Jeg gætter på, at det er en

ungfugl.

Håber ikke jeg bliver helt til grin med mit

I

I
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Så fik redaktionen også en gættefugl! Du
kan i øvrigt være ganske rolig - du bliver ikke til
grin - hvor mange kan mon bestemme den efter
vores s/h gengivelse?

spørgsmå|.

Jeg er spændt på, om jeg måske kan læse

Heldigvis var originalbilledet i faruer, så vi kan
give dig løsningen:

svaret i Søravnen.
Du har ret, det er en ungfugl - nemlig en Dompap

han.
Med venlig hilsen
Britta Pedersen
Silkeborg

fu;,-*

Med venlig hilsen,
Redaktionen

NATUGLER
Med mindre mangør noget særtigt fotdet, erdet ikke
almindeligt at se en Natugle. Derfor er det sjovt når
man tiffældigt løber ind en lille stibe Natugteobseruatbner. Fot mig er det sket gentagne gange i
de sidste par månedet.

i

Det begyndte den 16.11, da leg var på besøg hos
nogle bekendte, der bor i udkanten al Skørrino

Overskov. Vi gik en sen eftermiddagstur, og på
hjemveien, ad grusveien ind til Sjellehedecenteret,
krydsede en Natugle pludselig forbi os få meter
fremme.
Næste ugle mødte ieg mellem Hevring og Store
Sjørup den 24.1'l . Føtst på formiddagen begyndte
pludselig en voldsomt skælden og smælden

i

en birk

lige uden tor sluevinduerne. En Skovskade. otte

Halemejser, en Dompap, to Blåmeiser, en Solsort, en
Stor Flagspætte og to Bogf inker gav den hele armen.

En nærmere undersøgelse afslørede en Natugle
som forsøgte at "soveden ud" på en tyk gren helt inde
ved slammen.

Næste weekend, 30.11, var den gal igen næsten
samme sted. Uglen havde denne dag taget plads i et
grantræ i en lille plantage lige ved Hevrlng Møllevel.
Men otte Fuglekonger, to Topmeiserog tre Sortmejser
havde opdaget den og udbasunerede deres fund for
alle der gad høre det - man kunne faktisk slet ikke

høje kirebærtræ, lige over for mil soveværelsevindue på første sal, sad en Natugle og gav lyde fra
sig. Takket være gadelygternes skær var det muligt
al lå et ret delaljeret kik på uglen, der blev siddende
flere minuner, medens den opmærksomt studerede
omgivelserne.
To dage senere, den 3.1 2 omkring kl 18, sad endnu
en ugle - eller måske den samme sorn i kirsebæfiræet?

- på en gren over

veien ved Blommehaven i
Marselisborgskoven. Den tog det hett alslappet, selv
om ieg sagtnede larten og studerede den i lyset fra
billygterne. Det må da gøre ondt i et par lyslølsomme
ugleøine at sidde sådan el sted - eller hvad?
Min foreløbig sidste ugleobservation fandt sted 16.1
under en midnatsvandring i Marselisborgskoven oven
forDyrehaven. I udkanten afen beplantning med bl.a.
små bøgetræer, kun 2-3 meler høie, streitede mit blik
tilfældigt en silhouet der så ud af mere end blot nogle
visne blade itoppen al en atde små bøge. Jeg gik lidt
nærmere, satte mig på hug for at tå nattehimlen som
baggrund, og enhvertvivlblev feiet til side: En Natugle sad på en lynd kvist der var belastet helt til brud-

udkanten af en tilplantning 50 meter længere borte.

grænsen. Fuglen tog min tilstedeværelse ganske
roligt, og den har jo nok haft væsentligl bedre udsyn
til mig end ieg tilden. Jeg håbede at se den gå på vingerne lor at tage nogle lure i luften over mig;men den
havde god tid, så ieg opgav og fortsatte min tur, altimens uglen blev siddende lor at holde øie med
natlens trafik i skoven.

Samme dags atten ved 22-tiden blev jeg kontaktet af

John Andersen

blive fri. Dagen efter var der et lignende oplrin

i

den næste ugle, denne gang i Høibjerg. I naboens
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KAMMENDETUNE
Gjenild Nordslrand, Weekendlejr
Bemærl<: Ungdomsmdlemmer (max.
tage i dette arrangement til halv pris.

Skanderborg Sø
1

I

år) kan del-

Lørdag 25. april
Mødested: P-pladsen v. Skandefuoq station kl. 5.45.

Fredag 1. mal kl. ca. 16.00 til søndag 3. mal kl. ca.

Tudeder: Peter Lange.

16.00

Togafgang Århus H kl. 5.27, ankomst Skanderborg
Ledere: Peter Lange, Lars P. Johansson, Erik Høming

5.41.

Gierrild Nordstrand er, sdmmen med Skagen, Jyllands bedste lorårstræklokalitet. Du lår nu chancen
tor at opleve træktuglene og naturen ved Gjenild
sammen med DOF-Arhus. Viprøversom noget nylat
arrangere en fugleleir midt i den bedste træktid. Med

Spændende tur til ornitologisk ret ukendt område.

udgangspunkt fra et leiet sommerhus vil vi hver morgen følge trækket fra klitlerne ved Nordstrand. Du får
også mulighed for at opleve, hvordan ringmærkningen al rastende småfugle foregår. Nårtrækket ebber
ud, vil vi udforske Gjenild-skovene, hvor der otte raster en del rovfugle, ligesom der kan arrangeres ture
til de øvrige fuglelokaliteter i nordøstdjursland.

Tur afuikles i personbiler, og vi kører rundt om Skanderborg Sø. Udoverfuglelivet ved selve Skanderborg

Sø vil vi opleve en række smålokaliteler omkring
søen. Alt afh€engig af dellagernes inleresser og vejret vil del dreie sig om {ølgende:

Skandeborg Dyrehave: Vi besøger et interessant
parti med gamle ege og bøge og lytter elter Huldue.
DøjsølSorlesø: Hættemågekoloni, muligvis Sorthalset Lappedykker.

Sidst, men ikke mindst, vil der også være masser af
tid til hyggeligt samvær, luglesnak eller måske et slaw

kort, eller blot en tredelig gåtur for sig selv.

Hylke Mølle: Ynglende Blergvipstjert, udsigt over Hylke grusgrav og golbane.

Maden laver vi sammen. Overnatning loregårdelvist

Temnæs Odde: Fanlastisk lredet landskab.

i sommerhuset, delvist i lelte, alt afhængigt at del-

Fåblerg: Udsiglspunkt med udsigt over

tagerantallet.
Deltagerpris: ca. 220 kr. (ungdomsmedlemmer: 1 10
kr.) som inkludererovematning, mad lørdag og søndag samt evt. lransporl rundt i området.
Medbringes : Mad til lredag aflen, varmt
+ liggeunderlag, kikkert, m.v.

Tilmelding sker ved

tø j,

sovepose

at indbetale 180 kr.

(ungdomsmedlemmer 90 kr.) på gironr. 5 51 09 61 , DOFArhus, Gjellerupvei 1 1 1, 8220 Brabrand, senest 1 5.
april. Mærk girotalonen "Gierrild Lei/'.

Yderligere information: Peter Lange, tll. 85 95 03 41
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Skanderborg Sø og orngivelser samt vandhul med
Gråstrubet Lappedykker.
Båstrup enge/Ringkloster: Ferske enge med et rigt
fugleliv, bl.a. raster her olte gæs, ænder, viber og
brushøns på denne tid.
Skårup sø:lnteressant lille sø rned ynglende Taflelænder, Lille Lappedykker og Skeand.

Medbring: Madpakke, gummisløvler og kikkert/teleskop.
Turen koster ca. 30 kr. (benzirpenge lil chaufføreme),
som betales under luren.

Tilmelding er nødvendig, og skal ske til Peter Lange,
Jeksenvei 1 08, 8464 Gatten, tll. 86 95 03 41 senest
1 7. april. Oplys, omdu behøverkørele.jlighed
eller har
ledige pladser ibilen.

Bustur til Vestjylland
Søndag 10. maj

Bemærk: Ungdomsmedlemmer (max- 18 åO kan
deltage til halv pris!
Busholdepladsen ved Musikhuset

præcis!!Mulighed

i Åfius k.

5.OO

for opsamling i Silkeborg. Vi er til-

bage i Arhus igen ca. kl. 18.00.

småfugle i Tipperkrattet, er en stor oplevelse. En
oplevelse er også de mange hugorme, som altid
lindes omkring Tipper-slationen. På Tipperne vil vi
også spise vores medbragte madpakke.
Fra Tipperne kører vi over Holmsland Klit og Hvide
Sande til Vesl Stadil Fiord, hvor llere tusinde kortnæbbede gæs raster på denne tid.
Medbring: Madpakke og drikkevarer, samt varmt løi

Første stop på turen er Skiern enge, hvor vi håber at
se Pomeransluglene på deres laste forårsrasteplads.
Her er set op til 70 Pomeranstugle på denne tid. Heretter fortsættervitilTipp€rne, hvor vivilvære i reservatet lra kl. 1 0 til 1 2. Her kan vi fra fuglelårnet og en
nalursti opleve et mylderallugle i fjord, rørskov og på
engene. Artsudvalget er stort på Tipperne på denne
årstid. lsær de mange vadelugle, såsom Brushøns,
Stor Kobbersneppe og ryler på engene, sarnt rastende

og kikkert.
Da luren atuikles i bus er tilmelding nødvendig. Tilmelding sker ved at indbetale turens pris, kr. 100
(ungdomsmedlemmer kr. 50) på gironr. 5 51 09 61,
DOF-Arhus, Gjellerupvej

1 1

Turleder: Jens Bonde, tlf. 86 48 82 75, m.fl.

Hvorfor vente?

Billeder
dag til dag

St. Torv

5r

1, 8220 Brabrand, senest

den 10. april. Mærk girotalonen 'Vesljylland Bustur"
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REFERATER FRATUNE
Sekslen Tusind Bramgæs

og en venliglsindet deltager lader lommelærken gå
runclt.

Fappotl lra Vadehavstuen i november

Gensynet med Marsken er lige fascinerende'hver
gang. Det må være lyset og vidderne - i klart veir kan
man se en hare løbe 14 dage - og så den
omstændighed, at der a/td er noget al indlange med
kikkerten: Vadelugle overalt, rastende musvåger på

i

hver lierde hegnspæ|, flokke af småfugle - og pludselig
ser man et par græssende rådyr. Hvor pokker kommer
de fra r der er ingen bevoksning i miles omkreds?

Men ieg foregriber. Vi var en halv snes stykker, der
slartede lra Musikhuset i en minibus som Jens Bonde
havde støvet op. Etter de lørste 100 km begyndte
bussen at gøre knuder- detvar noget med et olief ilter.
Ah nei, tænkte man, nu har de kanaljer selvfølgelig
lokket os med i et saneringsmodenilransportmiddel.

Uden for Tønder senl om attenen gik vognen hell i
slå, og vi måtte i taxa for at komme til Rudbøl Vandrerhjem. Her blev vi modtaget af en mildest tatt
stramlandet værtinde. Skønt vi havde ringet i lorveien og undskyldt den forsinkede ankomsl, tildelte
hun os en hvæsende, kollektiv skideballe. Bagefter
listede Jens rundt på strømpetødder og skænkede
varm kakao til alle. Med en sjat whisky oveni gjorde
det godt, og natten sænkede sig over Rudbø1.

Dereftervidere på farten. Hvad der harværet lurens
herligste oplevelse, beror naturligvis på subjektive
vurderinger. Jeg lor min del er ikke itvivl: Det varde
mange store flokke af arktiskegæs - med Bramgåsen
som dominerende art. Dervartx en mark lige uden lor
Tønning. Solen skinnede, og vi havde lysel i ryggen,

mens

vi

betragtede

ca. 3.000

Bramgæs.

Et

kæmpemæssigt, levende, skraeppende tæppe i sorthvide farver. Den ene halvdel nippede al græsset,
mens resten stak hovederne i velret på svajende
halse for at se hvad der foregik i verden. Hvis en
Vandre{alk svæver ind over (og det skete taktisk et
sted), lener hele flokken - og alene sådan en oplevelse er luren værd. At Allans notesbog fremgår det, at

vi observerede mindst 16.000 Bramgæs på de to
dage.

Ekskursionen kunne være sluttel her, men man skal
ikke undervurdere turledeme. Tidligt næsle morgen
landl de på mirakuløs vis frem lil en mekaniker, der
rensede det fordørnte olieliher, hvoretter reslen kunne

forløbe planmæssigt.
Nu gik det rask afsted mod Gnjne Insel, som snarere
må kaldes en halvø. Et eventyrligl landskab, algrænset af Eideren og Eiderdæmningen mod syd og med
de vidtstrakte, lredede engdrag og vådområder nord-

over. Her ergevinst hvergang. Frit valg i et bredtsortiment al vadefugle, ænder, gæs og rovfugle. Lidt
nord for dæmningen står der et fuglelårn, som vi invaderede. Det blæste kraftign, og kulden gik til marv
og ben, men siglel var godt nok.

Allan er suveræn som fugleguide. I bussen registrerer han ud al den ene øjenkrog en Blå Kærhøg (ung
han), der for os andre tager sig ud som et fnug på
ruden. Her itårnet opdagerog navngiver han alt, hvad
som fuglevingerfik, og det er ikke så lidt. En lille brun
plet i græsset langt fanden i vold udnævner han lil en
ung Vandrefalk: Kan I ikke se de brune længdestri-

ber? Der er ingen, der svarer, men senere går

græstotten på vingeme, og det passer godt nok. Men
der er io fugle hele horisonten rundt. Efter en rum tid
pakkervi mellemmadderne ud med blåfrosne fingre,

.
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Hvad ellers? Ved Sdnke Nissen Koog var der atter et

smukt udvalg al ænder (bl.a. llere hundrede Pibeænder), gæs og vadefugle. Men her i tilgitt et hal!'t
hundrede Bjerglæfter, der lod sig se på kort afstand.
Sidst på eftermiddagen landt vi igen ved Hamburger
Hallig vidtstrakte engdrag, lapelseret med tlokke af
Bramgæs, men novemberdagen er kort. lyset forsvandt, og vi agede tilbage til vandrerhjemmet, hvor
Allan og Jens i en håndevending lavede middagsmad: Stoie mørbradbølter med bløde lø9. Mildhed
og glæde sænkede sig over gruppen.

ea

Seksten Tusind Bnmgæs ....

Mossø-området
Søndag den 8. decenbet

Selv værtinden var i mellemtiden tøet op. Det var lige
før hun spøgte og lo.
Om søndagen alsted til de store ind@mmde områder
ved Schluttsiel (Hauke Haien Koog) - et must S
enhver tur til marskegnene. Vejret var modbydeligt:

Storm, regn og kulde, men hvor soldater al Jægerkorpset vil bukke under i løbet af ti minutter, kan hærdede ornitologer holde ud itimevis. Og der yarmeget
at observere. Længst ude en vældig bræmme af
Gravænder, og ellers istorl antal: Gråand, Spidsand,
Krikand, Pibeand, Skeand, to slags ryler, Regn-

spove, Sortklire, Klyde, Fiskeheire ...

Eftertrokosten måttevi sættekursen hjemetter. Men
der var llere oplevelser i vente: Saltvandssøen (man
skal se den fra sydsiden) med ca. S.OO0 Bramgæs og
kæmpeflokke af ryler, Rudbøl-Høier-terrænet med

Sangsvaner, Grågæs og Blisgæs, Ballum-engene
med 150 mørkbugede Knortegæs. Rømø-dæmningen med bl.a. 10.000 pibeænder. Finalen var her en
Vandrelalk, der ventede med at slå en Pibeand, til vi
havdetået kikkerterne indstillet. Såvarder ikke olads
lil mere ikramkisten.
Obseruationer
... gengivet elter Allans lommebog (allabetisk orden)

:

Biergirisk (225), Bierglærke (50), Btisgås (19), Btishøne (16), Blå Kærhøg (5), Bramgås (15-16.000),
Dobbeltbekkasin (5), Dværgtatk (3), Ederfugt (600),
Engpiber (4), Fiskehejre (30), Fietdvåge (1 0), cravand (2.300), Gråand (600), crågås (1 80), Gråkrage
( 1 5), Gulspurv (2), Hjeile (500), Hvinand (5), Hvidklire
Ø, Klyde (550), Knarand (2), Knortegås (3S0), Knone
gås, mørkbuget (1 50), Krikand (1 .600), Liile Kobber
sneppe (120), Lille Lappedykker (2), Musvåge (25),
Pibeand(12-13.000), Pibesvane(10), Ryte, atm. (t 112.000), Ryle, islandsk (250), Rødben (60! Sar€svane
(5), Skarv (2), Skeand (90), Snespurv (15), Sorrktire
(65), Sonkrage (8), Spidsand (500), Spurvehøg (2),
Stenvender (1 ), Stor Regnspove (630), Stor Skailesluger (2), Strandh,eile (105), Strandskade (7), Srær
(10), Svanbag (12), Taffeland (S5), Trotdand (5),
Tåmfalk (8), Vandretalk (2), Vibe (600), Vindrossel
(1

).

Det løber op i flere end 50.000 observerede fugle.
lkke fordi vi yar ude på at sætte rekorder. Fuglene var
der bare. Mit hierte er lyldl med tro og tak, og I kan
regne med mig næste gang.

J. Chr. Jørgensen

l*)l

Søhøjlandsgruppen havde ovennævnle dato arrangeret en tur lil Mossø{mrådet.
Dagene op til den 8. december havde været meget
tågede og disede, så det var med spænding, vi slog
øf nene op den L12, men de to turledere havde haft

fobindelserne i orden, for dagen oprandt med

let

frost og solskin. En rigtig pragttuld dag. Kl. 9.00 kørte
vilra Silkeborg, og en halv time senere varvived Klostermølle, hvor flere deltagere stødte til, så vi efter
hånden var oppe på 1 4.

Nu var det så spændende, om der også var nogle
fugle, der var mødt op tor at lade sig kigge på. Men
også her visteturlederne deres evner. Knap havde vi
lodadt bilerne og begivet os ned til engene, lør der
sad en smuk Fieldvåge i toppen af et træ, og itoppen
af et andet træ havde de sørgel for en Stor Tornskade.
Ude på Mossø vuggede ænder og andet godt rundt.
Der lå bl.a. 2 Hvinænder og nogle Taffelænder, og
foruden Troldænder og Toppet Lappedykker var det
også lykkedes at fåplacerel3 Lille Lappedykkere, der
dog var ret langt væk, så de var virkelig små!!

Ovenover det hele kom der så 9 Sangsvaner svævende. Jo, del var bare lige som det skulle være.
Vi gik så langs kanalen, hvor der var en hel del lorskellige småfugle, men ingen af dem man lår hjertebanken af at iagttage. Da vi nåede broen over veien,
gik vi op på den og stod og kiggede ud over engene.
Det varved at være en 1/2 time siden, visidst havde
set noget inleressanl, og der kunne mærkes en let
dalende stemning, men så knipsede lurlederne bare

i fingrene, og værs'go mine damer og herrer:

En

Mosehornugle kom flyvende hen imod os, stilleog roligt nærmer den sig, krydser veien, hvor vi står, og
torsvinder så bag nogle træer.
På veitilbage lil bilerne var der så også lige en Spæt-

mejse.

Bagefter kørte vi til nordsiden af Mossø,

vd

Øm
Klosler, mendetkunneikkerigtigleveoptil 1. akt. Her
varfuglenelløiet,bonsetlraen Ravn, lidtfrobænder
qg en Grøns@te var der ikke riltb noget spændende.
Men vi så to rådyr.
Alt i alt en rigtig vellykket tur, som alle kunne være lilfredse med, ihvertlald når een af turlederne skalsige
det.
Emst Hjøllund

Brabrand Sø
Søndag den 15. december 1991

Tooglyrre personervar stået af juleracel for en stund.
Det fik de nogle gode timer ud af, ljet der var en del
at se på. På stykket gennem Stavtrup Skov smuttede

der som sædvanlQ Musvit, Blåmeise og Bogfinke
omkring. Fem Kvækerlinkerfik viogså et glimt af - og
nalurligvis Råger og Ringduer.
På søen sås 1 4 Store Skalleslugere (8 hanner og 6
hunner) og 7 Troldænder (3 hanner og 4 hunner)
samt 8 Blishøns. Endvidere en del Hæfle.og.Stormmåger, enkelte Sølvmåger og 6n Svartbag, stående
på MudCad-røret, så vi kunne se de kødlarvede ben.
Fiskehejrer var der også, "hanging around" ved sivkanlen i søens vestende, og lod man skopet skanne
over beplantningen på søens, nordside afsløredes
en siddende Spurvehøg og en meget lys Våge.
Sidstnævnte skulle senere vise sig at være en
Fleldvåge. Inden vi gik lra stien op til Hammel-banen
log fuglen nemlig en flot lur over rørskoven og sane
sig til rette på en hegnspæl ganske tæt på.
Udsigten fra "banen" mod vest afslørede et par Musvåger i det fierne, og en enkelt Tårnfalk. På vor vei tilbage blev det til lidt pippen lra nogle Fuglekonger og
en del larm fra el par Gærdesmutter. Vi så også en
Dompap han og sluttede af med en Slor Flagspætte
hun, høit til veirs i en birk i skoven ved Rågekolonien.
John Andersen

I vandpy{teme på engen neden for kdonihaveme ligger
8 Gråænder, og 15 Blishøns sopper rundt. Ude over
søen er der gang i trækkeriel: Fordell på mindre
llokke ses torbiflyvende: 30 Store Skalleslugere, 50
Troldænder og 30 Taffebnder. Også to par Knopsvanerlrækker forbi- der ertilsyneladende optræk til
en territoriekamp, bedømt ud fra de oppustede positurer hannerne indtager efter landingen.

Lige inden vi torlader det åbne område llyver 10
Agerhøns hen over Gråændeme og Blishønsene.
Hedigt med livstegn fra denne charmerende lille
hønsetugl - de her drog østpå.
Ved søens veslende venter 5 Fiskehelrer og en mix-

Brabrand Sø

tur al de forskellige svømmelugle, som vi tidligere har
sel trække herned. Desuden er der en Svartbao samt

Søndag den 12 ianuat 1992

Hætte- og Stormmåger.

lkke mindre end 62 personer er mødt op på denne
årets lørste lur. Man skulle tro det dreiede sig om
"Fuglenes Dag" i maj måned. Og vi går i garp .fhe
same procedure as ev'ry month..." - men der er
alligevel allid noget nyt at se på.

Tårnfalk og en Spurvehø9. Det erfra et ildsigtspunkt
oppe på Hammel-banen, oven forden lille skov, at vi

Grønirsk, Bogfinke, Musvit, Blåmejseog Spætmeise
ser og hører vi i Stavtrup skov og de lilstødende villahaver. En snes Ringduer lår 6n på øiet oppe i bøge-

kronerne, og Rågerne høres over kolonien. Det er
snarl lorår - selv om vinteren endnu kan nå at slå lil.

I det fjerne, ude mod vest, ses lo Musvåger,

en

gør disse iagtlagelser.
På tilbagevejen hører vi Fuglekonge, Gærdesmulte

og Stor Flagspæne. Et par Skovskader bliver det
også lil - og som slutscene: En Musvåge mellem
bøgelræerne - måske også et glimt al en Spurvehø9.
John Andercen

så åal' svalerne godkendt projektet.
De er llyttet ind.
Sakset fta bladet Computer
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os cvkel os bor i den

Kan det være tigtigt, atder ikke erflere yngre

medlemmer, der mangler

kørelejlighed?

Hvis DU vit med på tisten i næste
så skal du

kontakte:

Ring på rtf. 86 28 oB 48 e[er skriv rir:

nummer, [;it":i?"'n*"
8520 Lysrrup

arttlttttrttrrltltlrltllta

Lars P.Johansson

Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke

a86377844

p
I

I Fugle og Folketro

Jeg vil gerne med på fugletur!

I

I Gamle.kulturer har tit brugt tugle i fabter og

I

Ring blot til:

moralske eventvr.

Til en japansk fofføragl til mænd hører en

Søren Dalsgaard

Safirvej 13
8541 Skødstrup

netsuke. Del er en lille udskåret figur i elfenben,
lræ eller lak, som illustrerer et poFllærl eventyr
eller en folkehet. Den fabel, som uglen illustrerer,

G86999665

hedder

Anders Madsen

llglen og Høgen
En dag diskuterede uglen og høgen, hvem der

var den bedste iæget. "Med mit skarpe øje,',
sagde høgen, "kan jeg se den mindste mus
langt, langt furte. Kan du for eksempel se den
maftmuq der løber rundt på den fjerneste
mark?" "Faktisk", sagde uglen, og drejede hovedet rundt som kun ugler kan, "så har jeg så
tavlt med at holde øje med de fem mus lige
her, så jeg har ikke tid til at se ud i det fieme."
"Hvad kan du bruge fem mus til?", sagde
høgen fornærmet, "du kn altigevet ikke tahge
lem mus på 6n gang!" "Sandt nok", sagde u-glen, "men tænk på, at ieg kan vælge!"

Bispevej 37P
8260 Viby J

G86281984
Jesper Tønning
Søndergade 12
Assentoft
8900 Randers

G86494748

Så mange var ordene, grib telefonenll
Redaktionen

KALENDER

Søndag 5.4: Velling Skov

Mødested: Nalurskolen, Lystrupmindevej ml. Vrads og Velling kl. 9.00.
Ledere: J. Ballegaard og Bo Ryge Sørensen, a 8627 4269
$øndag

| 2.

4: Kol ind sund

Mødested: Kolind statbn kl. 8.00.

Leder:

L.P. Johansson,

t

86 37 78 41

Påske: Onsdag 15.4 - nandag m.4: Hunborgasj^n

Ledere:

Jens Bonde og Allan Janniche

Lørdag 25.4: Skanderborg Sø

n.n.

Mødested: Skandedrorg Station kl. 5.45. Se omtalen på side 31.

Leder:

Peter Lange,

rt 86 95 03

41

Søndag 26.4: Brabnnd Sø

Mødested: Stautrup Station kl. 10.00.

Fredag l. - Søndag 3.5: Gjenild lbrdstrand - Weekendlejr

Ledere:

Peter Lange, c 86 95 03 41, Erik Hørning og Lars P. Johansson.
Se omlalen på side 31.

Søndag 10.5:

Veswand

Leder:

Jens Bonde,

c

86 48 82 75 m.fl. Se omtalen på side 32.

Sønilag ilen 24.5:

Fuglenes Døg
Se

Torsdag den 11.6: Tur til

omtdlerr i FUGLE og ilagspressen.

Kloste*s

v/Mossø

Mødested: Kvicklys pakeringsplads, Silkeborg kl. 19.00

Leder:

Jørgen Ballegaard,

a

75 75 62 89

Lørdag den 13.6: Natnvnetur til Midtjylland.

Mødested: P-pladsen Brugsen, Abyhøi. Hiørnet af Silkeborgvej og Haslevej kt. 16.00.

Leder:
2q

Vagn Holmelund, G 86 25 72 56

A DR

I
Ia

ESSE?

O

e XO trnrrp e ns on en

Bestyrelsen:

Kontahpersoner:

Svend Møller Jensen ({ormand)
Holmelundsvei 29, Søften
8382 Hinnerup

Frc&ingsudvalget:
(Spørg bestyrelsen)

r86986503

lhttlcns?{,ist?'.i4f,a'.:
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Jens Bonde (kasserer)
Hevringvei 24, Hevring
8950 ørsl€d

G86488275

Ldø/iærcgiste,lngen:
Dansk Omitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus Arnt
Gieflerupvei U 1, A?j/]' Brabrand

Flemmir|g Lundberg (sekretær)
Skovlundgårdsvej 72
8260 Viby J
8628 65 57

I

tlavtugkyrpry,:
Jens S. Pedersen
V€st€r A116 4, Thorsager, 8410 Rørde
r. 86 37 95 83

Lårs P. Johangson
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke '

Rappatgruppt:

G86377841

P6ter Lange
(Se bestyrelsen)

'j

Bo Ryge Sørensen
Søholt Ane 26

fumhrqtupr:

8600 Silkebo€

r8681

Claus Elkiær

2573

Mågevel 7,8870 Langå

Lang€

Peter
Jeksenvej 108
84&4 Galten

'

r86467803
nNluglqruWn:

r86950341

Svend Møller Jensen
(Se bestyrelsen)

Henning Enrup
Trygsvei 5
8230 Abyt|øi

Fugte t'{,ist edngsg rnplx,n :
(Spørg bestyrelsen)

r86159506

Sko{tg/,v|pPF"n:

Jacob Salvig
Jordbrovei æ, 2.th.
8200 Arhus N

?86161235

Bo Ryge Sørensen
Søhott A116 26,8600 Silkeborg

a8681 2573

.

Sølvilat&ts kotrftttpllrlirllrcr:

Vågn Holmelund

Bo Ryge Sørensen
(Se Skpvgrupp.en)

Rørsangervei 5

8220 Brabrand
a86 25 72 56

.

Gert Sørensen
Solsortevel 13, 8600 Silkebog
.

G8680æ79

39

Som ung har Im brug for en
konto, der kan det hele,

En konto, sm girer etr høj rente.
betalq sk at spare op,
.og sn wtidig gør det remt at
Så det

hæve og indsætte pcnge.

Mad en Ungdomkonto får du
UDibanks høj6te almindelige
indlånsrente. Plus en overente.
Du km frit hæve og indsætte på

kdtæn.
:Du km.også blive tihlutlet
Unifoo, så dir kao ringe til din
konto.
Du er måske under uddånnels og
hr brug for en kleditaftale til

studiwlevete invsterirger.
. Qu har måske udgifter til bolig,
flytoing, møbler m.v.
Drofr der med os.

.

Koa sgt! Her er tilbuddet til dig,
der ønsker alle muligheder for il fleksibdl økonomi.

Kom ind og få en Ungdomskonto i Unibank.

"K'

Unibank

\

smsffi

