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LEDER
Så er sommeren over os! Den kom bragende
den 5. maj - og det er nu tid til at flyfte adressen
til den faste plads i liggestolen. Nårdu så sidder

Vi

glæder os til at høre fra dig!

1

der, er det helt fint at lade foråret passere revy.
Hvordan gik det, sådan rent fuglemæssigt? Er
de kasser, som du bankede sammen i vinterens
løb blevet beboet? Fik du hørt Nattergalen
(klokken fire om morgenen)? Har der været
spændende gæster på din favoritlokalitet? Hvad
har været den største oplevelse? Og så videre,
og så videre ...
Når du er kommet så langt, ja, så er det tid til at
overveje, om det er nu, du skal rejse dig, rekvirere en blyant, PC eller lignende (det er alligevel
begyndt at regne) og starte din beretning - direkte til Søravnens læsere.

Og så er der gode nyheder til dig, der har plan-

lagt en aktiv sommer. Arhus Amt, Landskabskontoret, har sendt pjecen "Naturture - Sommel
1992" på banen. Den dækker perioden 1.5 til
3l .9, så der er stadigvæk masser af muligheder
for at komme med på en eller flere af de annon-

cerede ture i Amtet. Turene er normalt gratis,
der kræves ingen tilmelding, og de varer 2-3 timer (DOF's ture indgår naturligvis i udbuddet).
Landskabskontoret har telefon 86 27 30 44.
God fornøjelse - og god sommer!
Otto TraD Hansen
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FUGLETÆLLING MAJ 1991

Siden 1983 er svømmefuglehe i Mossø, og senere
også de øvrige midtjyske, omtrent årligt blevet registreret og kortlagt af undertegnede. I perioden 1 98790 desuden som en del at Amtets lugleundersøgelser i området. Skanderborg Sø har ikke værel omlattet af disse undersøgelser.
Bestandsmæssigt må de mange svømmefugle i Skan-

derborg Sø betragtes som hørende til samme ',flok',
som fuglene i nabosøen Mossø og de øvrige midt..
jyske søer, og en oversigtoverluglebestanden isøen
har længe manglet. Derfor loretog undertegnede i
maj 1 991 en registreringsrunde med båd på Skanderborg Sø og dens "alsnørede" dele. Selvom reoislreringen således kun erbaserel på en enkett rundi. kan
det måske alligevel give et biliede af interesse tor de

øsljyske fuglekiggere.
Registreringen blev foretaget den

g

maj 1991 ved

indplof ning af samtlige sete tugle i Skanderborg Sø,s

Nogle arter benytter kun søen lil fouragering, som
f.eks. Fiskehejre og Storskarv. Ligeledes vil hovedparten af hunnerne hos f.eks. Troldændeme og Taffelændeme snarere ruge i omegnens småsøerog damme end iselve Skanderborg Sø.

Vandarealel og bredderne
Skanderborg Sø dækker iall 739 ha, der med bassiner og afsnøringer har {ølgende fordeling:

Storesø (317 ha), Hylke Sø (315 ha), Vrotd Sø (38
ha), Tåning Sø (46 ha) og Lillesø (23 ha).
Skanderborg Sø er dyb (1 I m), mange steder med
stejl bund ved bredderne. Rørsumpen er generelt
smal og er ydersl sparsom eller mangler helt på lange stræk langs sydveslbredderne af såvel Sloresø
som Hylke Sø.

slore bassin: Storesø og Hylke Sø, saml de alsnørede

dele: Lillesø, Vrold Sø og Tåning Sø. Vejret var på
tælledagen solrigt med.jævn Ø-SØ vind.

Resultatet af registreringen giver et billede al
bruttobestandens størrelse lor de enkelte arter i
Skanderborg Sø (bruttobestanden danner grundlag
for ynglebestanden, hvis størrelse og ynglesucces
kan variere en del lra årtil år).

Nogle bredslrækninger er grundet "kulturpåvirkning"
uegnede lor fuglelivet, især rørskoven langs Dyrehaven (leg, hundeluftning mv) og bredden videre fra
Slottet langs boligområdet til bugten i nordenden af
Storesø. Langs andre tralikerede steder, som f.eks
Storesøens nordøstbred, bliver selve rørskoven ikke
direkte benyltet som langs Dyrehaven, og svømmefuglene ses ligge på normal vis ud for.
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Tre slørre foderpladser for ænder og gæs kunne ses

placeret nær vandkanten i søens vestlige afsnit: I
Vrold Sø på øen Sankl Helene, iTåning Sø midtvejs
på nordbredden og i samme sø 6n på nordbredden
nær motorvejsbroen.

Beskyttende vige
De to slore bassiner, Storesø og Hylke Sø, beny[es
endeltil{ritidssejlads. Fuglenesesisærliggevedrørskov i beskytlende vige på steder med ringe sejlads
og ringe færdsel på land (landbrugsjorder). Den sydøstlige del al Storesø syd for Kalvø (Ringkloster Sø)
er af Amtet beskyttel ved surferforbud, og er derved
sikret nogen ro til louragering og yngel. Seiladsreguleringens gavnlige effekt kunne ses på vigens
store arlsrigdom: Fiskehejre, Storskarv, Gråstrubet

Lappedykker, Toppet Lappedykker, Grågås, Kanada-

gås, Knopsvane, Troldand, Talfeland og pibeand.

Registrerede arter
Toppet Lappedykker

Skanderborg Sø huser en bruttobestand, der i tæthed og størrelse svarer til de øvrige søer i Søhøjlandet. 3 redersås mellem Hættemågerederne i Lillesø.
lalt 204 ad. (0,28 pr ha) fordelt

Storesø
Hylke Sø
Vrold Sø
Tåning Sø
Lillesø

86
55

ide 5 søafsnit:
0,27

V

ha

0,1 7 pr ha

21

0,55 pr ha

26
14

0,57 pr ha
0,61 pr ha

T€etheden af Toppet Lappedykker i de lo store bassiner er såfedes lav (0,17 - 0,27 pr ha). lde 3 mindre
søafsnit er den dobbelt så stor (0,43 - 0,61 pr ha).

Amtets undersøgelser i de øvrige midtjyske søer
konstalerer en lavere bestandstæthed, jo sløfie sø-

Hættemågetællinger
Allan Janniche besøgte småsøerne ved Skanderboro

Sø den 21. maj i forbindelse med sine årlige regi
streringer al Hættemågekolonierne i amtet, og har
venligst stillel sine lal til rådighed for denne oversigt.

erne er. Men det er uklart, hvorvidt denne lorskel kan
skyldes, at arten foretrækker de mindre søer, eller
den kan skyldes de slore søers generelt kraftige rekreative udnyttelse kombineret med de store søers

markant sky og derved sårbare ynglebestande al
Toppet Lappedykker. Det omvendle forhold kan ses
iden lille og megel intenst trafikerede Birksø-Lillesø

(ved Ry), hvor bestandstætheden er oppe på 0,6 pr
ha, men hvor de ynglende lappedykkere er særdeles
tillidsfulde.

Bestanden ide øvrige midljyske søer er steget markant de sidste 2-3 år f ra 80'ernes lraditionelle bruttobestand på 250-300 fugle iMossø til 540 fugte iMossø, Julsø og Birksø-Lillesø.

I

G|å

sttu b et La p pe dykke
I Storesøens sydøslende (Ringkloster Sø) sås med
500 m indbyrdes afstand 2 ligge sovende/hvilende ud

for rørskoven.
Nærmeste yngleplads torGråstrubet Lappedykker er
en lill6 sø ved Fårbierg, tige syd for Hylke Sø, og 3 km
tra stedet i Ringkloster Sø (Allan Janniche). I unge-

fodringstiden senere på sæsonen flyver arten geine
på fiskeri uden tor de normalt små yngledamme.

Storckatv

Kun ito søafsnit (Storesø og Tåning Sø) sås alt 41
fiske på rolige steder: Kalvø (1 5), i bunden al Ringklosler Sø (8) og vestenden at Tåning Sø (1 B). Skarven
flygler normalt på stor alstand (over 1 50 m) og søger
helst utrafikerede steder til fiskeri.

Fiskehejrc

lalt 9 sås fiskende/hvilende langs bredderne spredt
Sorthabet Lappedykkel
lalt 12 sås ligge 2-og-2 spredt på fouragering langs
bredden af Hylke Sø (se kort). Arten søger førsl se-

nere i mai måned til Hættemågekolonierne for at

yngle, men kan også yngle spredt.

i

søområdet.
Fiskehelren yngler ved Ringkloster, hvor ynglekolo-

nien i1990 var på min.28 par (Fugle iÅrhus Amt
1

990).

Allan Janniches registreringer 21. mai 1991 viste
ingen Sonhalsde Lappedykkere itilknytning til Hættemågekolonierne i Lillesø og Eskebæk,Mose. Derimod sås 23. maj året før 4 i Lillesø og 3 i Eskebæk

En flok på 25 fugle louragerede langs vestsiden al
Sønderø i Storesø. Grundet artens store lravlhed

Mose.

len derudover ikke regislreret.

Blishøne

med redebygning og rugning skjult i rørskoven er ar-

:k
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Knopsvane
4 par (se kort). Det lave anlal er normah for arten i de

midtjyske søer, hvor de dybe og stejlvæggede søer
giver ringe betingelser for louragering på søbunden.

Grågås
lalt 54 ad (Se kort). To større llokke sås ved sydbredden al Sloresø. Den ene (ved Ringkloster) var på 14

ad med ca. 40 gæslinger.
Blandt de midtiyske søer har Grågåsen sin væsentligste besland ved Skanderborg Sø.

Kanadagås
En enkelt sås liggende på vandet ud for Ringklosler.

Gravand

lalt I sås parvis spredt iområdet. En ret lille besland
i torhold til de øvrige søer.

Troldand

Kun observeret i Ringklosler Sø. lalt 15 ad lå fordelt
med 2 par i bunden af vigen og en flok på 7 hanner og
4 hunner ud for rørskoven på nordøslbredden.

Hvinand

Kun set i Hylke sø, hvor iatt 16 unge 2K lå i smågrup-

per. Oversomrende ungfugle lorekommer des_uden
regelmæssigt iMossø.

Arten er ikke dækkende itegistreret. En del er tydeligt
"tamme" krydsningsformer. Fuglene sås hovedsageligt ved Skanderborgs huse og haver ned til søen,
hvor de nyder godt af fodring lra publikum.

Pibeand
2 par sås på østsiden af Sønderø i Sloresø. Fuglene
hører antageligt til bagtroppen på trækfuglene på vej

noroover.

Mudderklire
1

nær motorvejsbroen på nordbredden af Tåning Sø.

Sølvmåge

2 ad sås enkeltvis ved sydbredden af Hylke Sø.

Hættenåge

Ynglekolonier
Talleland
lalt 14 hanner og 3 hunner. (Se kort).
Han/hun fordelingen tyder på, al hunnerne på tællelidspunktet allerede har påbegyndt rugningen. '

i

Lillesø (140-150 par) og nord lor

Skanderborg Sø i Eskebæk Mose (ca. 15 par) (Allan
Janniche). Arten har tidligere ynglet i Sortesø.

Diverce

Blandt småtingene kan nævnes en Spurvehøg han,
der lavt afpatrulierede bredvegetationen ved Htlke. I

bunden

af

Ringkloster

Sø hørtes

kvækkende

Skrubtudse.

Jens Ki*eby

NAT U Rs

KoV soM RÅDER p Å sTnTss noVAREALER

Gennem de seneste årtier har myndigheder, grønne
organisalioner m.ll. regelmæssigt og berettiget sat
fokus på beskytlelsen af vore strandenge og vådområders naturindhold. Kun i begrænsetomfang har
man interesseret sig tor at bevare og beskytte de
danske naturskove ogderes indhold afplanterog dyr.
Dette forhold skyldes sandsynligvis, at det harværet,
og fo(sat er, meget vanskeligt at tå indblik iog indflydelse på de statsejede skoves drittsplaner. De enkelle skoves indhold og struktur slyres og fastlægges i
vid udstrækning af det pågældende distrikts administrator.

lll
lV

Al betydning (lokal)
Potenliel belydning

Hvad er så gammel nalurskov?
Naturskov er rester at og gamle efterkommere af de
ca. 2-4% skov, dervartilbage i 1 800-tallels begyndel-

se - fraregnet bl.a. de von Langenske plantninger.
Den helt uberørte nalurskov, urskoven, {indes ikke
længere i Danmark, selvom enkelte områder i artsSammenSætning kan minde herom.

Der findes i dag, hovedsagelig på de slatsejede
skovdislrikter, en registrering af slørreog mindreområder med gammel naturskov. Blandt de mere bemærkelsesværdige nalurskovsforekomster på slatsskovene i Jylland kan nævnes Draved Skov (Lindet
Distrikl), Hald Ege og Hatd tnderø (Viborg Disrrikt),
flere områder på Buderupholm Distrikt og Silkeborg
Distrikl.
I alt er der på stalsskovdislrikterne i Danmark regislre-

ret 1.826 ha som gammel nalurskov. Det svarer til
1,8% af det skovkleedterareal og 6,3% af det løvskovsklædte areal. Af stalsskovenes totale bøgeareal på |5.536 ha erde3.714 ha fraførår 1880. Af
sidstnævnte areal er 962 ha (26%) registreret som
gammel nalu rskov. Bøgen bidrager med 261 lokalite-

terog i alt 61% aflokalitetsantalletog 53% afregistrerel gammel nalurskov.
Egen bidrager med 88 lokaliteler og 613 ha, svarende lil 22o/" at lokalitetsantallet oo 34yo af naturskovsareatel.

Ellesump bidrager med 18 lokalileterog 52 ha, svarende lil hhv. 4% at lokaliletsantallet og knap 3% af
arealel registreret som gammel naturskov.
Lindeskov er registrefet på 3 lokaliteler og omfatldr
kun 5,9 ha (0,7%) af lokalitersantailet og 3% af arealet med gammel naturskov.
Blandskov omlafler 47 lokaliteter og 1 59,4 ha, svarende til

1

1

% og knap 9% al hhv. anlal al og areal med

gammel nalurskov.
Bøgen er således den væsenlligste naturskovtræart
og bøgeskovden væsentligste nalurskovslype i Dan-

\l
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I \t
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I Skov- og Naturstyrelsens publikation "Naturpleje i
Skov, 1989'skelnes mellem to former for nalurskov.

mark.

Naturskovsområderne er klassificeret efterderes nalurvidenskabelige og lredningsmæssige værdi iet llV klassesystem:

I
ll

Størstebelydning(national/internalional)
Stor betydning (regionat)

Nalurskov opfattes som skov af lang vedvarighed,
bestående af stedlige, naturligt indvandrede, selvsåede træarter og -racer, tilpasset iordbund, vandstand og andre naturgivne forhold. Urskov er derimod naturskov, som er helt ubeprt al menneskelig
påvirkning, dvs har været i helt tri succesion (udviklingsforløb) siden istiden, og vil som oftest være ken-

detegnet af et stort aldersspænd, dimensioner, dødl
ved, m.m., og vil, afhængig af jordbundsforhold m.v.,
normalt bestå af flere 1ræarter.

lfolge definilionen er al nalurskov genelisk nalurskov, men ikke nødvendigvis urskovsagtig.
Bøgen (bøg og avnbøg) er det sidste egentlige skovtræ, der nalurligt indvandrede lil Danmark. Det skete
i bronzealderen - for ca. 3.000 år siden - i en periode,
hvor åbne landskaber med græsgange havde atløst
den tidligere urskov al bl.a. lind og eg.

Århus Amlskommune har en skovprocent (14,3%)
over landsgennemsniltet. De stø rsle koncenlrationer
af skov findes på Djursland og i det slærkt kuperede
midtjyske Søhøjland. Statsskovene hører under Boller,
Fussingø, Palsgård og Silkeborg dislrikter. I amtet
findes mange store privatejede skove, hvoraf især
kan nævnes Fjeld, Frijsenborg, Rye Nørskov, Salten
Langsø, St. Hjøllund distrikter m.fl.

Skovene r Århus Amt består fortrinsvis af nåleskov,
der udgør 72/" al skovarcalet. Rødgran, sitka og
douglas udgør457o at skovarealet. Bøg og andet løvtræ i øvrigt udgør hhv. 16'/0 og 12y' af amlets skovareal.

På de stalsejede skovdislrikler i Århus Amt er der
registreret 298,6 ha gammel naturskov (hovedsagelig bog) fordelt med 17,7 ha (1 ,3%) på Boller Distrikl,
76 ha P,9%) på Fussingø Dislrikt, Palsgård Distrikl
rummer42,9 ha gammel bø g registreret som gammel
nalurskov. Dertil kommer 46,1 ha egekrat, hvoral en
del dog ikke opfylder definilionen på gammel nalurskov. I all godt 2% al distriktets skovareal. På Silkeborg Dislrikt er der regislreret i alt 162,6 ha gammel
naturskov, hvilket svarer lil godt og vel 56% af de
egenllige nalurskovområder i Arhus Amt. Dertil kommer Velling Skov (tidligere Palsgård Distrikt), som i
dag hører under Silkeborg Stalsskovdislrikt. Velling
Skov er helt eneslående ved al rumme landets største bevoksning al 250-300 årig bø9, og nærved 40 ha
bog over 200 år

Generelt har det Midtjyske Søhø jland med dets udslrakte skovområder, og især Silkeborg Distrikts
gamle bøgebevoksninger, endnu meget betydningsfulde lorekomster al hulrugende/.brugende lugle og
pattedyr, heraf flere såbare, sjældne og hensynskrævende arter med speci{ikke biotopskrav. Endvidere en række gammelskovsbetingede insekler og
andre hvirvelløse dyr, svampe, mosserog laver. Disse gamle natu rskovsarealer udgø r således kerneområdet lor bl.a. fåtallige arter af den gammelskovstilknytlede fauna m.m. i Midtjylland.
Med henblik på at sikre stabile bestande al gammel
naturskovsafhængige plante- og dyrearter er det al
størsle vigtighed, at der etableres beskyttede gammelskovsparceller i et landsdækkende netagligt syslem, i hvilke ingen forstlig aktivitet ertilladt. Desuden
bør der udlægges en række bevoksninger som
potentielle nalurskovsreserver for disse arter. Såvel
de egentlige (registrerede) naturskovsområder som
de potentielle naturskovreserver sikres gennem
driltsplanlægningen en fri udvikling, relning af
urskovsagtlg naturskov.

i

Mel miljøministerens offentlige tilkendegivelse om
bevaring og beskyttelse at de danske nalurskove, er
der åbnet mulighed for en overordnet naturskovsslrategi, som i langt højere grad tilgodeser de specifikke biotopskrav en lang række danske plante- og
dyrearler kræver.
En velfunderel handlingsplan på området vil sikre de
statsejede skovdistriklers variation og økologi lor
plante- og dyrelivet, og belolkningen spændende

naluroDlevelser.

Bo Ryge Sørensen

Kilder
Overvågning af Naturskov 1987, Miljøminisleriet 1988
Naturpleje i Skov, Miljøministeriet 1989
Skavregi streringen 1 986
Egne undersøgelser som ringmærker for Zoologisk
Museum, Kobenhavn

ANMELDELSE

Svalerne

Digesvalen - samt en kort ornlale af de mere eksotiske:

Rødrygget Svale og Klippesvale.

At Anders Pape Møller

Akvareller al Jens Gregersen
Natur og Museum,.31. årgang, M.

|

- 32 sider

Abonnement 1992 (4 hætter) kL 105,-.
Naturhistorisk Museum, Århus. Tlf. g6 12 97 77

Nalurog Museum indleder 1992 med Svaleme (udkom
i mans), der således slog svalerne (dem udenfor)
med godt og vel en måned.
Hæflet, der er flot illustreret, giver en grundig gen-

nemgang af de "danske" svaler: Land-, By- og

Med overskrifter som "Sociale og Asociale Svatef',
"/Egteskabelige Sidespring" og "Blodsugende Snyt-

terc" fu( nysgenigheden være vakl. Del lyder som
Dallas eller Dollars, men det foregår lige uden lor
vores vinduer. Gå ikke glip af næste afsnit!
Vidsle du for øvrigt, at el Landsvalepar i gennemsnit
skal fange op mod 1 million insekter på en sommer?
Er der noget al sige til, at de har travlt og flyver lavl,
så det bliver regnvelr?
Nej vel? Se forklaringen side 18.
Køb hæftet løt din nabo!

otto

TraD Hansen
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forhold lil områdels status som lræksted. er det bemærkelsesværdigt, at der ikke har vaeret torsøgt ringmærkning i sløne stil før 1981.
I

De lorløbne 1 0 år har i hvert tilfælde givet et fingerpeg
om, at med en målrettet indsats vilder kunne fanges
mange fugle her. Bortset fra perioden 1 985 - 1 987 er

ringmærkningen al en noget lillældig og sporadisk

'.t, [.

,

7

E--F
t,'."""it

.

-- , --J+!:---}Li.Jr

r :{

,i

vt

_,!./

4--:=

i

1981 - 1984
Med udgangspu nkt i studielejraktiviteterne

begyndte

vi at ringmærke på NØ-Djurs i påsken 1981, og del
ionsatle til den sidste lejr blev afholdt i 1984.
Nellenes skiflende placering sammenholdt med påskens sædvanlige placering (ult. marts - medio april)

karakter.
oaaooaaaaaaaaaaaaaooaaaaaaaaa

Mærkningen er blevet loretaget af Hans Christophersen, Ebbe Hansen og undenegnede. | årene 1984 '1987 blev der al Carsten Olsen og Peter
Kanne kørl
et andet mæd(ningsprojekt iområdet. Resultatel heral indgår i de samlede tal, men genmeldinger er ikke
medtagel.
Grunden til den sporadiske indsals de senere år er,
at den måloregå iferierog weekends, og at mærkerne bor forholdsvis langt væk.
Lokaliteterne og fuglene er her, og drømmen om en
permanent luglestation på NØ-Diurs lever stadig.
Nedenstående eren korl beskrivelse aldataog metodik lor de enkelte år. Dernæst fø lger en oversigt over

fangstlal og genmeldingetallæsninger.

Art

81.84 85.87 87.88 89.91
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Spurvehøg
Vandrikse
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Stor Flagspætle

2
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Trælober

Gærdesmutte

Rødhals

J

I

6

27

2

75

915

Naltergal
8låhals

4æ
78 1090
12

1

Sydlig 8låhals

1

Rødstjert

Total

1

I

Der blev i perioden ringmærket følgende sleder: Fornæs Fyrhave, Veggerslev Krat, plus skiflende steder
i sommerhusområdet ved Gjerrild Nordstrand.

29 tangstdage (fd) i hele perioden.

1985. 1987

Bynkefugl

5

5

Disse årblev ringmærkningen sat isyslem, og lor tørste garE blev der mærkel i længere sammenhængen-

Stenpikkor

1

1

de perioder. Levetiden tor luglestationen blev dog

Ringdrossel

1

'|

t

Solsort

1

Sjagger
Vindrossel

't?5

134

7æ

45
1

1

to

5

Sangdrossel

2

Børsanger

2. 47
5 1075
æ
115

38
1070

Kærsanger

n

Sivsanger

14

Guhug

14

Munk

1

242

Havesanger

235

Tornsanger

64

Gærdesanger

Løvsanger
Gransanger
Skovsanger
Fuglekongo

5

99
2887

10

257

1

2
5
33
J/
11

245
240
97

11

10m

18

3

168
a

2

4

Jernspurv

12

'!æ
8

160

Lille Fluesnapper

162

68

'|

10

212

5

Gul Vipsljerl
Bjergvipsljert

85

1

,|

1

416
12 13
'|

1)

Grønirisk
Tornirisk
Grsnsisken

1

Langt de flesle genmeldinger og aflæsninger slammer

lra denne oeriode.

1987 - 1988

Løs mærkning isommerhusområdet, dog ikke itilknytning lil den nye "sludielejr-generation". Henholds-

vis5ogTfd.

1

2

N

65

Gråsisken
Hvidsisk€n

1

z
15

10

.

8

1

I
50
35
665

14 47
530
6
673
10
14 59
'18 683

1

180

1

sl1
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net-metet,gil,atde resultaler, der er fremkommet disse år, ikke i sig selv har den store værdi
som analysemateriale.

12

I gennemsnit ca. 80 fdlår med 150-200 net-meter.

1
1

Bødrygget Tornskade

samt få

iuni.

5

'|

Slor Tofnskade

Dompap
Lille Korsnæb
Bogfinks
Kvækerlinke
Gulspuw
Rørspurv
Skovspurv
Total

Alle år var slationen fast bemandel med to ringmærkere og en observatør, iperioden primo marts til meUio

I

Engpber
Skovpiber
Hvid Vipsljert

Stationen havde lil huse i en hytte i del område, der
i daglig tale kaldes Reservatet, hvortil der normalt
ikke er adgang. Rent landskabeligt er Reservatel et
spændende sted med gode fangshuligheder, idet
en lang række forskellige biotoper er repræsenterel.
Således veksler rø rskov og pilekrat med ældre blandskov, yngre nåleskov og hede/klitlandskabs-reminiscenser.

ts
3003

18

Grå Fluesnapp€t
Broget Fluesnapp€r

kun på 3 år, men samtidig nogle år, der viste, at der
er et meget stort fangslpoterltiale iområdet.

1989 - 1991
| 1989 gjorde købet at el sommerhus det muligt at tå
et fasl udgangspunkt lor ringmærkningen. Der mær-

kes iet nærmere afgrænset område med lasle netsleder. Ringmærkningsområdet er dele af de fredede areal mellem sommerhusområdet og stranden.
Det beståraf tæt krat af Pilog Birk, Tagrørsumpsamt
mindre parlier med halvåben hedekarakter med indplanletog selvsået Lærkog Fyr. Mærkningen erstort
set koncenlreret iperioden marts - iuni, i 1991 tillige
i august. Der anvendes som regel 40-60 net-meter.
Fangstdage: 21 fd

i

1

989, 27 fd

i

1

990 og 1 9 fd

i

1

991.

Data på udvalgte arter

Aflæsninger og genmeldinger lra udlandet

Nalugle

unger

Pungmejse

27.4.1987 (hun) 1.5.1989 (han)

Der er allæsl 16 fugle med udenlandsk ring:

Blåhals

Medio maj 1985,25.5.1987 (hun)
14.4.1985 (han)

Sydlig Blåhals
Lille Fluesnapper
Hvidsisken

1987

.22.5 11l,,24.5 (1),27 .5 l2l

21.4.1985

Sverige 6
Tyskland 6

RørguN

Børsanger4,
1

Røcanger 1, Gråsisken I

Aflæsninger og genmeldinger tra Danmark

Belgien
Norge
Spanien

Der er af læst 4 danskmærkede lugle, alle Løvsanger.

Der er genmeldt | 0 fugle fra udlandet:

Christiansø 2, Læsø 1 og Korshage

2

Rorsangef

1

Rørspurv

1

Rodhals

1 .

Der er genmeldl 5 fugle. Musvit 2 (Fornæs og Tirstrup), Løvsanger 1 (Anholt, Gråsisken 1 (Grenå
Plantage) og Dompap 1 (Grenå).
To fugle er genmeldt som døde.

1,

(fundet død)
Lovsanger3, Gransangsr 1,
Kanadagås

Sverigs

Rørsang€r 2, Løvsanger

Norg€

Løvsanger

1

,

Gærd€smutls
Børsanger

Belgion
Marokko

1

Rørsanger

Algeriel

'|

Rødhals

I

Br. Flu€snapper 1,
1

Fire lugle er genmeldt som døde.
Erik Høming
Godthåbsgade 17
8000 Århus C
86 13 51 94

VADEFUGLE
Når sommeren er på iit højeste, er vadefuglenes
elterårstræk godt igang. Allerede sidst ijuni samles
mindre flokke af Viber, og de førsle skandinaviske
vadefugle som Storspover og Sortklirer ankommer.
Vibellokkene består al yngre ikke ynglende fugle, og
fugle, hvis ynglefodøb er mislykkedes. Hos Storspoverne og Sonklirerne er det ofte hunnerne, der
indleder trækket, men også blandt disse er der fugle,
hvis ynglesucces er slået tejl.
Fra sidst ijuni er del således allerede muligt at se på
vadefugle. Det er dog fø rst f ra omkring 10. - 1 5. juti,

at vadefugletrækket lor alvor indledes. De oamle
fugles kulmination lalder sædvanligvis lige iørst i
augusl, mens ung{uglene lillager i antal fra midten af
august og kulminerer sidst i august og tørst i septem-

ber. Der er nalurligvis forskelle i de enkelte aners
træk. Den periode, hvor der er del slørste udbud af
vadeluglearter, er august, der også kan byde på de
slørsle torekomsler lor visse arters vedkommende.
Enkelte arter, som t.eks. Hjejler og Viber, viser dog
deres maksima i september og oktober.
Perioden fra sidst.i juni til først i august er nok det
tidspunkt, hvor nye fuglekiggere har stø rst glæde ved
at sludere vadefuglene. I denne periode viser de fle-

ste aner sig nemlig i de let genkendelige yngledragler. Fra august er mange af vadefuglene i fældning,
og det kan sammen med ungtugledragler olle volde
de nye fuglekiggere problemer.

Århus Amt har mange fine vadeluglelokalileter (se
f.eks. Meltofte 1981 ). For at give et lip om, hvor det
er muligt at komme på tæt hold af nogle af disse
spændende fugle, gives der i denne anlkel en oversigt over vadefuglene på 7 lokaliteter

i

juli og august.

De Tvadefuglelokaliteters placering ervist på Figur 1 ,
22.
august 1991 er visl i Tabel I og 2.

og oplællingsresullaterne fra 20. juli 1991 og

20 vadefuglearter
Ved de to tællinger er der i all registreret 20 torskellige vadefuglearter. Antallet af vadefugle på de 4
lokaliteter, der er oplalt ved begge besøg, viser stort
set de samme anlal, men med forskellige arler, som
tal mæssigt dominerende.
Flere af arlerne er aldersbestemt i de tilfælde, hvor
observationsforholdene har gjon delte muligt.

Figur

1

Vadetu gl elokal i tete me s pl a ce r ing

i

Athus Amt ved optællingen 20. juli 1991

1=2

1. Slanbedevestlot Beband Sø
(nudderbassiner)

2. Slanbede østfor

{A

Brabrand Sø

(mudderbassiner)

=b

3. Norsminde Fjord
4. Splidholn (kyst/vade)
5. Kalsenade
(kysUvade samt lille rev/pold)

6. Akø Palder og Poldkrog
(kyst/vade med poldet sant strandeng

7. Akø Eghoved
(kysVvade sant lille rev/pold)'

14

Lokalitet

nr.

4567Total

1

Slrandskade
Lille Præslekrave 10
Slor Præstekrave

'I

Hjejle

Vibe

610570
212
2121
2€62118

lslandsk Ryle
Dværgryle

293
1 15
24
1 358
11

2

2
3

3

Temmincksryle

7

Krumnæbbet Ryle
Almindelig Ryle

8

8

1l21
18 54

Brushane

175

5

I

178

442

4

Dobbelbekkasin
Lille Kobbersneppe

22
2
412
4
'l
515

Sorlklire
Rodben
Hvidklire
Svaleklire
Tinksmed
Mudderklire

4
2

11
12m
I
15

2

3æ

t

co
910

43
44

7

Småvadere sp.

'10

Lokalitetstotal

108

Artstotal

8 337 105 215 339 m
41281010519
Tabel

på

7

juli:
22.august.

1

OveÆigt ovet nstende vadefugle
lokalitetet i den sydlige del af Århus Ant 20. juti 1991.
Lokalitetsnt.: Se Figut 1

Lille Præstekave

20.

1fi2

11.ex: 6 ad + 5 1.k

2ex:1ad+1

1.k

Lokalitet nr.

1467Tohl

Slrandskade
Lille P|æstekrave

6
2

Stor Ptæslekrave

20.

juli:

Slrandhjejle

15 ex: 14 ad +

i

1.k

Vibe
lslandsk Ryle
Dværgryle

Islandsk Byle

20.
22.

juli:

august

2 ex: 2 ad,sd
21 ex - ikke aldersbestemt,
men ftere ad,sd og nogle ad,od.

Almindelig Ryle
Dobbelbekkasin
Lille Kobbersneppe

10

21

7

435

39

2
1

1
1

1

e)1

Mudderklke

Lokalitetstotal
Ætstotal

U

25451

71

2

117

97

384

10

666414

5ad,sd+21.k+1usp.
Tabel

Almindelig Ryle

jufi:

10
157

7

Rødben

Dværgryle

juli:

281

57

Sorlklire

20.
3 ex: 3 ad,sd
22. august: 7 ex:7 1.k

Tenmincksryle
20.
8ex:

'100

Hvidklirs

juli:

2

12æ

Hjejl€

20.
442 ex:442 ad,sc
22. august: 39ex:4 1.k+ 95usp. (dogfugleiad,sd)

2

Overcigt ovet rastende vadefugle
på 4 loklitetet iden sydlige del af Århus Ant
22. augusl 1991

Lokalitetsil.: Se Figur t.

0@

Sortklire

juli:

20.
22.

4 ex:4 ad,sd
1 ex:1 1.k

august:
I

Svateklhe

7ex:3ad+21.k+1

20. iuli:

usp.

Forkortelser
1.k
oo
sd
vd

Adult = gammel
1. kalenderår
(fra klækning til nytår) = ungfuE,
Overgangsdragt (lra sd til vd)
Sommerdragt (yngledragt)
Vinterdragt

Litteratur
Mettofte, H. 1981 : Danske Æasteptadser fot Vadefugle.

Fredningsstyrelsen
A!lan Janniche

t&

Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

PS Biludlejning udleler nyere personvogne, vare-

vogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til
yderst lordelagtige priser.

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

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

1JÆLDNE FUÅLE r ÅRHUS AMT 1855 -

Issl

(2)

Lille Kjove

2. del af Ole Gylling Jørgensens artikel.
1. del blev bragt i Soravnen 1-1992.

Fra 1.1.1991 ikke SU-art
Meget sjælden trækgæst fra Skandinavien og arktisKe egne.

Pomeranslugl

20-27 .8.1965 1 1 k Århus Havn, 3.9.1970 1 1k Følte

lkke SU-art

Strand (død), 1.10.1972
'1.1

Meget sjælden lrækgæst fra Nordskandinavien.

22.8.1975

1

Alrø, 23.5.1981

l

0.

1

988

1

1

1k Tunø Knob, 23.9.-

ad Knudsø, 23.9.1 990 1 1 k Kysing Næs,

7.9.1991 1 1k Kysing Næs, 29.9.1991 2 (ad + ik)
Kysing Næs-

GjerMose, Grauballe,

30.8.1 984 1 Nordby Bakker, Samsø,

1

7-1 9.7.1 990

1

2k Hesselholm, Samsø.

Hvidvinget Mege

Fra 1.1.1991 ikke Su-aft
Damklire

Meget sjælden trækgæst fra Grønland.

Meget sjælden lrækgæst tra Sydøsleuropa og Rusland.

29.3.-2.4.1969 1 2k Grenå Havn, 15.3.1970 1 2k
Fo,næs,22.4.1970 1 1kÅrhus Havn,22.3.1989 1 2k
Alrø Eghoved.

2.6.1 97 5 1 Horskær, 22.8.1 97 5 1 Akø, Z-4.7.1 97
ad Kysing Fjord,21 .7 .1987 1 ad Alrø potder.

I

1

Sorthovedet Måge

Fra 1.1.1991 ikke SU-art
Kæiløber

lkke SU-art

Megel sjælden trækgæst fra Sydøsteuropa.

Sjælden trækgæst f ra Nordskandinavien.

27.4.-16.5.1975 1 ad Hielm, 14,8.1988 1 1k Gjerritd.

I alt

I

observationer siden '1970. Kysing Fjord domine-

rer med iagttagelser i seplember 1970, september
1973, august 1976, juli 1985, august 1988, Herud-

over er arlen sel ju li l g79 på SamsØ, seplember
Kasted Mose (2) og juli 1985 Fornæs.

1

Sabinemåge

Fra 1-1.1991 ikke Su-arl

9gO

Thorshane

lkke SU-art, dog skal iagttagelser fra Århus Amt
lortsat fremsendes til godkendetse i SU.

Meget sjælden lrækgæst fra højarktiske områder.

29.8.1986 1 ad Fornæs, 19.10.1988
Næs, 4.1 1 .1990 2 1k Kysing Næs.

1 1k Kysing

Sandtene
Meget sjælden tr€ekgæsl {ra Arklisk Sibirien, lsland
og Grønland.

lkke SU-art

28.10.1990 1 Kysing Næs.

Meget sjælden trækg€est fra Sydeuropa - tidligere
måske sjælden yngletrækfugl.

Odinshane

2

lkke SU-art

1.8.1980 1 Fornæs,20.-21.8.19æ 1 Fomæs, 1.9.1984
ad og 1 1 k lssehoved, Samsø, 8.9.1 985 1 1 k Kysing
Næs, 25.6.1988 2 Grenå Sdr. Strand.

Sjælden trækgæst f ra Skandinavten.
Lunde
I alt 11 observationer, fordelt med august 197S (2),

Juni, augusl (2) september 1980, augusl 1985, juli
1986, august 1990 (2), august 1991. Kysing Fjord
repræsenlerer 7 af observationerne.

Fra 1 .1.1991 ikke SU-an fot indrc danske farvande
Sjælden, men lokalt forekommende, lræk- og vinter-

gæsl fra Nordatlanlen.

17

I

Indtil 1986 fåtallig med op til iagttagelser/fugle pr.
år. I de senere år eksplosiv vækst i iagttagne individeriobservalioner med kulmination i 1990 med hele
51 iagtlagelser. Arten ses i overveiende grad i efterårsmånederne september - december og neeslen udeIukkende tra kyslerne omkring Fornæs og Kysing
Næs.

Ellekage
SU-art fra 1.1,1984
Meget sjeelden trækgæst lra Sydøsteuropa.

28.7.1965 1 Ry, 3.6.1973 1 Brattingborg, Samsø.

Hærlugl

østlig Tuteldue

lkke SU-att

Meget sjælden lrækgæst fra Asten.

Sjælden trækgæst

.1863 1 Skaføgård, Djursland, 24.12j9.24 1 ad
hun Gjerrild, Djursland, 26.10.1926 t hun Katholm,
Djursland (1., 3. og 4. lund i Danmark)

4.1

måske meget sjælden

1

Megel sjælden trækgæst fra Nordamerika.
1

0.1 936

t

28.5.1969 1 Ry, 10.5.1974 1 Hjelm, 18.5.1981 1
Moesgård, 19-25.9.1981 1 Ålsrode, 11.4.1984 1
Brabrand, 1.5.1987 1 Ruggård, 3.6.1987 1 Gjenitd,
28.4.1988 1 Fjellerup Strand, 1.5.1988 1 Mejtgård,
'12.5.1988 1 Langbjerg Plantage, 8.4.1988 1
Gjenitd,
udateret "forår" 1989 1 Søbygård Skov, 7.5.1989 1
Gjerrild, 11-13.5.1990 1 Hesselholm, Samsø.

Gulnæbbet Gøg

2'3.

og

yngletræklugl fra Mellem- og Østeuropa.

hun Alstrup, Samsø (1. og hidril enesle

fund i Danmark)

Lille Flagspæfte

lkke SU-art
Høgeugle

Meget sjælden (invasionsaglig) trækgæst tra
Nordskandinavien (Finland og Sibirien).

Meget sjælden lrækgæst fra Skandinavien og Mellemeuropa, evt. meget sjælden yngletrækfugl.
7.2.19781 Vennelystparken, 13.1.1982
1

22.10.1989 1 Skjoldhøjparken, Titsr, 13-.14.4.1990

1

1 Thors Mølte,
6.2.1 983 1 Højlund Skov, 30. 1 2. 1 985 1 Giberå, 1 2.4

og 20.4.1986 1 Moesgård.

Gjerrild Nordslrand.
Tretået Spætte

Peileugle

lkke SU-art fra

1.1.1

972

Meget sjælden trækgæst fra Skandinavien.

Meget siælden lrækgæst fra Skandinavien.

3-6.10.1964 1 Anhott.

Bødrygget Svale

Biæder

lkke SU-an

Sjælden lrækgeest

28.12.1941 1 adull hun Gl. Rye, 14.1 0.1970 1 tundet
død Karlby, Hornslel - nu Naturhistorisk Museum.

Meget sjælden trækgæst fra Sydeuropa.

og

måske meget sjælden

yngletrækfugl fra Syd- og Mellemeuropa.

'13.9.1964 1 Anholt,25.4.1970
1 St. Sjørup, Djurstand,

27-31.5.1981 17 Anholt, iuni-august 1984 1 par på
lokalitel på Norddiurstand (mistykket yngteforsøg),
'14.5.1986 1 Gjerrild, 26.5.1986 1 Gjerritd, 13.5.1998
2 Moesgård, 5.6.1988 2 Gjenitd, æ.5.1990 1 Gjerritd.

22.5.1989 1 Gjerrild.

KorftåeITrcløber
F.ra 1.1.1991 ikke Su-art, dog skal iagttagelser fra
Arhus Amt fortsat frcmsendes til godkendelse i SU.
Meget sjælden ynglestandfugl.
1988 og 1989

t

han Moesgårdparken.

S{endfosse,

Hvidskægget Sanger

Meget sjælden trækgæst fra Mellem- og Sydeuropa

Meget sjælden trækgæst fra Sydeuropa.

5.5.1984

t

han Anholt (5. fund i Danmark).

30.5.1983

t

han Hlelm (ringm.).

Grønlandsk Stenpikker

Hvidbrynet Løvsangel

Meget sjælden trækgæst lra Grønland og lsland.

Ikke Su-aft frc 1-1-1991, dog skal iagftagelser lra
Arhus Amt fortsat fremsendes til godkendelse i SU.

22.5.1972 1 Hjelm (ringm.).

Sjælden trækgæst om efteråret fra Sibirien.
26-27 .9.1967 2 Anholl (ringm.), 7 .1.1971 1 Risskov

Sydlig Nailergal

(fundet død).

F.ra 1.1.1991 ikke SU-art, dog skal iagttagelser fra
Athus Amt fortsat lremsendes til godkendelse i SU.
Hvidhal

s

et Fl u e s n app er

Meget sjælden lrækgæst fra Mellemeuropa.

4-2..6.1%91 Brabrand Sø, æ.5.1973 1 Hjelm (ringm.),
12-16.5.1974 1 Højbjerg,9.5.1976 1 Hjetm (ringm.).

Meget sjælden trækgæst lra Østeuropa, evt. Øland
og Gotland.

8.5.1977

t

han Anholt (ringm.), 14.5.1977

t

han

Sønderby Skov, AVø ,15.5.19781han Lisbjerg Skov,
11.5.1989 t han Moesgård.

Sydlig Bldhals
Meget sjælden trækgæst tra Mellem- og Øsleuropa.

14.4.1985

t

Storpiber

han Emmedsbo Plantage (ringm.).

F.ra 1.1.1991 ikke SU-art, dog skal iagttagelser fra
Arhus Amt fortsat fremsendes til godkendelse i SU.

Flodsanger

lkke Su-aft fra 1.1.1988.

Sjælden lrækgæst om efteråret og ekstremt sjælden
lrækgeest om foråret fra Sibirien.

Sjælden lrækgæst-f ra Øsleuropa.

3.4.1966 2 Kysing Næs.

3-6.6.1982 1 Vasen,Gudenåen, 29.5.1989 1 Funder

Holme,23-29.5.1989 1 Brabrand Sø, 26.6.1989 1
Hattemager Skov, 1 1-31.5.1990 1 Bjerregrav Mose,
19-24.5.1990 1 Brabrand Sø.

Meget sjælden gæst fra Rusland.

t

hun fyrfalden v/Anholt fyr (1. tund

Danmark).

Busktøsanger
Meget sjælden trækgeest fra Rusland og Finland.

30-31.5.1986 1 Brabrand Sø.

Meget sjælden trækgæst fra Mellem- og Sydeuropa.

6.6.19721 adult hun Århus Botaniske Have.

Stilbet Grcshoppesanger

2.10.1932

Rødhovedet Tornskade

i

f,osenslær
Meget sjælden trækgæst fra Sydøsteuropa (Tyrkiet).

Rettelse

20.5.1984 1 adult Sælvig Havn, Samsø.

Forfalteren har gjort os opmærksom på to
fejl, som havde indsneget sig i artiklens lørste del i Søravnen 1-1992:

Pileværling
Meget sjælden lrækgæst {ra Nordskandinavien (Finland

Purpurhejre

og østover).
27.9.1967 t hun Anholt (ringm.), 23.5.1978
Anholt (ringm.)

I

"Ca. 1980 1 v/Frijsenborg, Hammel":
hun

Det

rigtige årstal er'1890.

Rødhalset Gås
Dværgværling

Meget sjælden trækgæsl ira Nordfinland og østovef

'11.11.1984 1 Venning Mark v/Randers":

Det rigtige årslal

.

11.1

22.5.197 4 1 H.ielm (ringm.).
Ole Gylling-Jørgensen
Eghovedvej 32
8340 Malling

1 .1

Redaktionen

Billeder
dag til dag

MIMcI
5r

datoangivelsen er

Vi beklager lejlen.

Hvorfor vente?

St. Torv

i

894.

Tlf. 80 12 04
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FUGLEKASSER I VINUPSKOVEN
Denne rapporl er lavet i samarbejde med Søren
Meinen, Mikkel Lysgård og Morten Røn Andreasen,
Viruoskolen 1991 .

mellemstadiet. I den eneste uglekasse, vi har i skoven,
Al andre
interessante fugle så vi 1 Musvåge, 1 Spurvehøg og
et par Gråænder.

var der en Natugle, som vi lror ruger.

| år havde vi fåel lre nye drenge med i vores tuglegruppe på Virupskolen ved Hjorlshøj. De hedder
Mikkel, Monen og Meinerl. Vi regner med, al de vil
lø re mejsekasserne videre. Vi

håberogså, al de vil lå

29.

apil t99l

marls.

... delle vi os i to grupper. Den ene var Mikkel og
Søren, den anden var Morten, Meinerl og Bo. I kasse
nr. 28 var der 1 2 æ9, og vi tror, det er en Blåmejse.
Ellers var der ikke noget specielt. Der var 1 7 kasser,
der var beboet, deraf 7 kasser med eeg. Det vat 2
kasser, der var blevel "taget ned" at nogen, vi ikke
kender. Den ene kunne vi ikke tinde.

Dagbog over fuglekasserne i Virupskoven

6. nai 1gg1

L apill 1991
... var Morten, Mikkel, Meinert og Søren igennem alIe kasserne. Det vat 7 begyndende reder, og 2

beboet, og deraf var der 1 1, der var æg i. I 2 kasser
varder 12og 13 æ9. Vitror, at det erBlåmeise. Spælmejsekassen var faldemaget ned. Der var laot 6 æ9,
menda kassen varialdl ned, tømteviden. Viså Gærdesmutte, Gråkrage, Ringdue, Solso(, Musvit,
Blåmejse og Gråand.

nogle nye med.
Efter at have haft så gode resultater i efteråret 1990

(se label 2) tortsatte vi med at lælle lugle op i
i loråret 1991 frem lil slutningen af

Virupskoven

kasser, hvor hannen var ankommet. Bo var ikke med
på grund af fødselsdag.

15.

apill

... var Bo og Søren i skoven. Vi havde 16 kasser

1991

... var Bo og Sø ren alle kasserne igennem. Der var 6

6 reder på mellemstadiet og 3
næsten tærdige reder. I kasse nr. 5 var der en

begy.ndende reder,

Spætmejse, s6m havde bygget en rede, der var

i

15.

majlwl

... var Bo

i skoven. Jeg så, at der var 16 kasser

beboet, deral erder 1 5 kassermed æ9. I søen varder
et par Gråænder. I skoven var der mange Ringduer.

I
+-i

a)

I

J
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Antal

Kasser Musvit

19n1'272
1978 26
19æ 21
1980 27
1981 30
1982 27
't983 30
1984 n
1985 2.
1986 18
1987 12
1988 14
1989 14
1990 æ.
1991 æ

t0
13
14
æ
t8
t6
l0
13
10
6
7
4
16
15

Broget
Blåmeise Fluesnapper Rødstiert Skovspurv SortmeJse Spætmeise

000
000
110
000
000
000
000
000
000
.0
000
001
000
000
000

3
0
5
3
0
1

0
.t

1

0
1

0
4
3

0
0
o

0

0
0

0
0

0
0

i

0
'|

Tabel 1
Mejsekasser i Virupskoven siden 1977.

20.

nai

1991

en uge har byggel rede og lagl æ9. Kasse

Boog Søren i skoven. I dag så vi lorførstegang
unger i kasserne. Der var i alt 5 kasser med unger,
deraf varder4Musvitterog 1 Blåmejse. Derudoverer
der 8 kasser med æg og 3, der har næsten lærdig
rede. I søen så vi en Gråand. Vi så også 1 ugleunge,
som sad i åbningen af vores uglekåsse.
... var

naj 1991
... var Monen, Meinert og Bo igennem kasserne. Der
var 13 kasser, der var beboet, deraf var der g med
unger og 4 med æ9. I kasse nr. 29var der 17 æg.yi
tror, at det er en Musvil, som har lagt 10 æg og
deretter torladl reden, og derefter er der kommet et
28.

andel par Musvitter i kassen, som har lagt 7 €eg oven
I de andre æ9. Der var et par Gråænder i søen.

nr.29,der

sidsle uge havde 1 8 æ9, havde i dag kun 1 1 æ9. Vi
så Skovskade og Gråand (hun), som lettede tra
jorden på Sommer søs'ø.

Uglekasserne i Virupskoven
I etterårel llytlede vi den nye uglekasse fra et dårligt
sted ved søen til et bedre sted i den ende af skoven.
Da vi gik kasserne igennem, gik vi lorbi uglekassen.
Pludselig fløj en Nalugle ud al kassen. Da vi den 20.
mai gik en lur i skoven, så vi en stor Nal0gleunge
sidde i kassens åbning, og det var vi naturligvis meget glade for. Vi håber, at vi også næsle år kan få en
Natugle i kassen_

å
I april satte vi en tårnlalkekasse op. Der kom ingen

6.

juni

Tårnlalk i kassen i år. Næste år vil vi sætte flere
kasser op, så vi kan lå en Tårnfalk i en al kasserne.

1991

... var Bo i skoven. Der var 11 kasser beboet.

3

Blåmejser, 7 Musviner og 1 kasse, som kan være en
Broget Fluesnapper. I kasse nr. 3 er Musvil med
unger fløjet fra reden. Det var vores første meise,
som er fløjet lra reden, men der er mange andre, der
llyve( fta reden i den kommende uge. Kasse nr. 29

med Musvit har 18-20 æ9. Vi har sel den ruge for
lørste gang i dag.
15. juni 1991
... var Bo og Søren i skoven. Der var 7 kasser beboet.

I den uge, der er gået, var der 4 Musvilkuld oo 2
Blåmejsekuld, dervarlløjet. Vi havde t kasse, deipå

22

Kasserne i Egeskoven
Fotod om kasseme
| 1989 lik vi en ide om, at vi ville prøve at sælte nogle
fuglekasser op ovre i Egeskoven. Da det er en slatsskov, ringede vi og spurgle, om vi måtte sætte nogle
op. Det fik vi lov lil. Deretter startede vi med at bygge kasserne. Da vi havde bygget 1 0 kasser, begyndte opsætningen, og den tog kun en måned.

Hvad og hvor meget, det var

i

Fugleobservationer i Virupskoven

havde nemlig kun to kasser, der var ubeboet, og det
var halvåbne kasser.

Efler at have haft så gode resultater i efteråret 1990
(se tabel 1) fortsatte vi med at lælle lugle op i Virupskoven i foråret 1991 frem til slulningen af marts.

Del var lordelt sådan, at vi i nordskoven havde

Besøgene i Vlrupskoven i loråret

I det

førsle år havde vi meget gode resultater, for vi

1 1

1

991 var:

kasser oppe, deraf var der 8 Musvilpar, 1 Blåmeisepar, og 2 var ubeboet. I sydskoven havde vi kun nået
at sælte 2 kasser op samme forår, men de var også
beboet begge to. Den ene med Musvit og den anden
med Blåmejse.

Januar 2.
Februar 7.
Marls 7.

En anden side ved mejsekasser

So/so/,ter set hele vinteren. Er sikkert også ynglelugl.
Max. 40 den 16. marts.

Man kan se, at vi ved at sætle kasserop i Egeskoven,
har taget alle de mejsepar, som lør ynglede i villahaverne lige ved siden af skoven.

Musvit er sel hele vinteren, mest ved plantagen i de
gamle pæretræer. Max. 12 den 30. januar.

Dato

24.10 5.11 7.11

Solsorl5513512556
Musvit31815531105289
Blåmejse651
Sumpmejse1212
Spætmejse
Sonmejæ
Sjagger

5. 14. 21. 26.
14. 18. 22. 25.
10. 16. 17.

30.
27.

Følgende {ugle blev observerel:

10.11 14.11 17.11 23.11 24.11 28.11 29.11

2.12

812

250

250

3423
2

?

2

1

7s

50

Vindrossel

1
t0

Silkehale

Gærdesmutle2l
Fuglekonge
2 2
Bødhals
2
Bogfinke12n11fl
Grønirisk
n
Gulspurv36134
Dompap
1
SlorFlagspætle 1 1
Ringdue 26 60 96 2
Tyrkerdue
3
Råge55110
Gråkrage2æ13245102
Fiskehejre
Husskade251121
Fasan293311
l\4usvåge
Gråspurv
Tårnlalk
Slorm-/Hæltemåge I
9 3

21
1

2
|

l

9
1

1

r

11

1

1

2

2

1
1

Tabel 2
Fugleobseru ationet i Vk upskov e n
Efterårettuinteren 1990

23

14

tr Æg der ikke er blevet til nogel

12

I

Døde unger

E Udfløjne unger

l0
8

4

2

0

12 3 4 6 I

11

t618232729303334

9

1528

Kasse nr.
Ftgur

1

F uglekas se rne s i ndhol d

.

Vkupskoven

Blåmejse er sel næsten hver gang. Den er også
sikker yngletugl med 5 par. Max. 6 den 14. januår.

Gærdesmufte er set nogenlunde regelmæssigt gennem foråret. Max.3 den 16. marts.

Sumpmejse er set 3 gange i torårel. Max 4 den 10.
marts.

Fuglekonge er lørst set lra den 1 0. marts og fremad.
Max. 3 den 16. marls.

Spætmejse er sel regelmæssigf hele {orårel. Har
også forsøgt at yngle uden held. Max. 4 den 2. ja.nuar.

Jernspurv et kun set en gang, 1 den 1 6. mafls.

Sortmejse er kun sel en gang i foråret - 1 den j4.

Sjagger er set en gang i foråret, men i efteråret op til
250 fugle. Den 1 4. januar 7 fugle.

lanuar.

Træløber er sel 3 gange i foråret, og det har hver
gang været enkeltlugle. t hhv. den 26. januar, 18.
lebruar og 7. marts.
Rødhals er kun set Z ga'nge i slutningen af januar.
Max. 2 den 26. ianuar.
Bogfinke er set i to perioder fra 21 . til gO. januar, alle
enkelttugle. Den anden fra 1 6. marts oo tremad. Max.
16 den 14. januar.

Gulspuru etkun set en gang siden nylår.
lanuar.

i

den 14.

Sangdrosseler set første gang den I 7. maris med

Dompap er kun set to gange i loråret, max. 5 den 1 7.
mans.
Lille Korcnæb et set en gang i løbet af hele vinteren,
7 den 22. lebruar.
St//rts er også kun set en gang. Det var også den 22.

lebruar med g fugle.

Stor Flagspætte er set i 2 perioder. Den ene 5. - .14.
ianuar, den anden 22. - 25. februar, begge gange

enkelttugle.
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.l

fugl.

14

LHIi
I

12

1.,

aa'"t,. li
I-F^-æ$;

E Æg der ikke er blevet til noget

I

Døde unger

E Udfløjne unger

10

II

NI

8

a

Antal

4

'i

'*

,ir;,

'&

",.4

,i:

3

4

0

2

',ll*l

&

wtw|w

w

5

n

lål

7

I

9 11 1

10

2

Kasse nr.

Figur 2
Fu glekasserne s i ndhol d

Egeskoven

Fasan har værel der hqle vinleren, men kun sel
sjældent. Max. 4 den 22.lebruar.

Storm- og Hæftemåger er set lra den 7. februar og
hele sommeren. Max. 4 den 16. marts.

Tyrkerdue er set 3 gange i vinteren. Max. 3 den 5.

Bo Dalsgaard og Søren Dalsgaard

ianuar.

Ringdueet selkaden 1 4. februar og frem til sommeren. Max. 9 den 16. marls.
G råkrage

er sel rcgelmæssigt gennem hele vinleren.

Max. 10 den 16. marts.
Æåge er set 3 gange i vinteren. Max. 5 den 2. januar.

Husskade et sel regelmæssigt i hele loråret. Max. 3
den 26. januar.

Spurvehøg er kun set en gang over Sommers Sø.
Den har også lidligere ynglet i skoven. 1 fugl den 2.
lanuar.

Musvåge er set nogenlunde regelmæssigt gennem
hele vinteren. Max. 2 den 25. februar.
Knopsvane er set overtrækkende en gang. .l den 25.

lebruar.
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TÅRNFALKEPRIJEKT

I

EGÅDALEN

oG

GUDENADALEN

Siden leg i etteråret 1987 opsatte den tørste lårnfalkekasse på Østre Pumpestation ved Egåen og så
frem lil i dag, er der skel store ting med projektet.
Det, der den gang var et torsøg, på grundlag af et
enligt Tårnfalkepar, som jeg i længere tid hvei morgen havde observeret musende over engdragene, er
idag blevet en k€erkommen og meningsfyldtbpgave
for mig. Selvfølgelig var der begyndervansketigheder. Nogle kasser blev fjernet, andre blev slået i slykker således at de ikke-ku nne repareres igen. Først nu
har jeg fået oprettet et syslem, som fungerer efter
hensigten med hensyn lil regislrering og vedligeholdelse af de mange kasser. I den lorbindelse skylder
jeg en stor tak lil l/s Midtkraft for deres store velvilliohed ved opsætning al de mange kasser, og tigeledås
trl kortlægning af proiektet.

1 992 har jeg opsal 1 4 tårnfalkekasser, hvorførsletre erplaceret ved Ganneriet "Tagkær"på
Mejlbyvej i Hjortshøj. Disse kasser-og observation af
dem - forelages af Virupskolens redekassegruppe. I
Lisbjerg tortsæner Lisbjergskolen med observalionen a{ kassen ved Gråmølle. De reslerende kasser
har ieg sammen med el netværk af observalører
ansvaret for i de næste år. Disse kasser er ophængt
i retning over Tilst, videre over Hadsten, og lrem ljl
Gudenådalen, hvor den sidste kasse - nr. 1 19 - er

I

foråret

af de

opsat ved Nedre Hornbæk ved Gudenåen. Alle kassererudslyret med l/S Midtkraft togo på siden, jeg hå-

ber, at lokalbelolkningen vil lade kasserne være i
fred, og i stedet glæde sig ved synel af Tårnfalken.
Der ligger nu et lorhåbentlig stort arbejde lorude med
regislrering og senere rengøring af kasserne.
Også på sangfuglenes område er der sket slore
lremskridt.
En forespørgsel lra Naturforuallningen,

om jeg

ville medvirke ved opsæhing af redekasser i
vores parkområder resulterede i, at jeg fik
sal kasser op i Forteparken i Risskov og
Toftegårdsparken i Skæring. I Skæring
Plantage, hvor jeg 1ør havde 6 kasser,
har jeg nu 1 5 kasser. I Virupskoven har

ieg l6kasserophængt.
Det er da klan, ai det giver 6n et slort
arbejde med registreringerne, men
det giver også nogle helt afgørende oplevelser ude i naturen og
et møde med en masse mennesker, somio ioglorsig harde
samme interesser {or fuglelivet som os - og det er jo bare
dejligt.
Leif Rosendal

J/
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FRA FELTEN: FEBRUAR, MARTS OG APRIL
Så er det {orår. Disse linjer skrives til akkompagnement af en f littigt syngende Rødsljert. Selv om de milde vinlre efterhånden rent temperaturmæssigl har
gjort begrebet årstid noget udvandet, så minder syngende fugle og springende træer os om at forår stadig findes.
Folk har virkelig haft gang i notesbøgerne. Hete 10
personer har indsendl materiale - i snil et parA4-sider
hver. Det har givet over 400 observationer som det
folgende er stykket sammen af.

For at tegne el mere "nalurlro" billede at forårets
fugleforekomsler, har jeg samlet observationerne
omkring en række større lokaliteter. For at fuldende
sceneriel suppleres bagefter med en lisle over,,øvrige
observationer".
Koderne [fø] hhv [si] betyder "første" hhv,,sidste" obs
blandt samllige indsendle. Hvor der kun er sel en fugl
har jeg udeladt antallet. N, Ø, S og V angiver lrækretninger. Andre bogstavkoder:

T = trækkende,

Dværgfaf k 2513+21 +23/ 4, Vandrikse Jan-Apr. : Op
lil 6, Strandskade 1 6/3, Lille Regnspove 2214 60 trk
Ø, Rødben 6/4 (Døde Å), Brushane 1 5/4, Sildemåge

6/3[fø], Mar/Apr: Op til 3, Dværgmåge 24t4 ad

SLÅMBASSINER VEST FOR BRABRAND Sø

Atfingand 24/42nan

t

hun, Skeand 3t4llø13pat +

2314 7 par + 5 hanner,

Lille Præstekrave 14l4liø1,
Lif le Regnspove 2214, Rødben 26t4 2, Hvidklire
2614 2, Svaleklire 2113 + max: 24/4 1 8, Tinksmed

R = rastende,
F = fouragerende

sy betydei syngende.
Ordet overlades hermed til observalionerne:

ALRø

Sorthalset Lappedykker 29/3

2,

Mørkbuget

Knortegås 4/3 3, Spidsand 4/g 5 han 3 hun, Bjergand
2511 over 100, Blå Kærhøl4t3 brun fugl, Fiskeørn
'17l4, Sf randskade 4/3 50, Vibe 16/3
400, Hielte 29/

3 over 175, Stor Præstekrave 4/3 3,
.1060,
Kobbersneppe 4/3[fø] i30

+ 2913

Lille

Atm. Ryle

4/3 60 + 2913 505.

BRABRAND Sø
Lille Lappedykker (max tal) Feb: 10 + Mar: 1 7 + Apr:
over 14, Sorthalset Lappedykker 2513 + Apr: max

14, Toppet Lappedykker Mar.: 88, Gråstrubet
Lappedykker 7/3llø1, Rørdrum set Jan og Feb,
Grågås 122, Mar.: 3 (1 yngtepar), Blisgås 15/3,
Mørkbuget Knortegås 5/1+1413 (første gang siden
1970), Bramgås 25t2, Gråand 2Bl4 de første to

kuld, hhv 8 og 1 1 ættinger, Ailingand 8+1S/4 et par,
Spidsand 3i4 et par, Knarand 3Ot3 elpat + 12/4 j
han, Bfergand 10/4lsilZ han 2 hun, Sortand 3/4 et
par, Lille Skallesluger 9/t-16/3 max 2 han 2 hun,
Stor Skallesluger 22t4[si] t han, Sort Glente 9/4
over Storskoven, Duehøg 15/4, Fieldvåge 9/4,
Rørhøg 6l4ltø\ t hun, Apr: 2 par, Fiskeørn 6+8/4,

i

yngfedragt, Huf due2Z4sy +23t4 + 2614, lslugl Mar/
Apr: Regelmæssigt set i vestenden, Landsvale 13/
4ltø1, 2614 30, Digesvale 14l4ltøl + 26/4 6, Ravn
regelmæssigt hele torårel, Pungmejse omkring 14l
3 hørt lørsle gang, Skægmejse 3/4 4, Sangdrossel
25/3 + 26/3 6 sy, Rørsanger 29/4[ø12sy,Munk2Z
4 sy, Gærdesanger 2114 sy, Løvsanger 17l4[fø],
Gransanger 2613, Hvid Vipstiert 21t2ltø1,
Blergvipstjert 1 6+2513, cul Vipstiert 28/4 6 (Døde
A), Silkehale 12l2 50 SØ Stær 26t3 4000 (Døde A),
Stillits regelmæssigt iperioden, max 18, Hvidsisken
14l22han (Døde A lunden), Rørspurv 2Ot2ItØ1.

24l4llø1, Mudderklire 26t4 2, Klyde g/4, Bysvate
2Uafø\, Gul Vipstlert 27t4ltø1.

FOHNÆS

Stor Stormsvale 19/1 , Bjergand 2012 1 1 5 S, Havlit
15/4 12 N + 16/4 4 N, Sortand 1St4 14OO N + 16/4
2200 N, Fløilsand 1 5/4 14 N + 1 6/4 S N, Musvåge 1/
3 166 (returtræk pga havlåge), Te,st 16/4 3 N,

Skærpiber 8/2, Gulspurv 16tZ 42i flok, Snespurv
4/3

I

N.

GJERRILD NORDSTRAND

Sangsvane 11/3 6 ad Ø, Pibesvane l1l3 1 ad Ø,
Grågås 30/3 15 ø, Sædgås 30/3 2 N, Blergand 4/
3 800 R, Rød Glenle 6t4 Ø, Duehøg 4/3 N, Spurvehøg 30/3 3 N + 6/4 9 Ø + 9 N, Musvåge 4/3 91 N +
46 SØ + l l/3 113 SØ+ 2513 130 Ø +30/3 21 N +34
Ø, Fieldvåge 6/4 1. Kongeørn 2014 2. Den ene fugl
lrak ud. Den anden (imm fugl) var tidligere på dagen
set ved Moesgård Strand. Den trak ikke ud ved
Gjenild. Blev derimod sel 26/4 ved Dragsmose på
Helgenæs og to limer senere ved Gierrild, men lrak
heller ikke ud denne dag. Set igen 2/5 ved Gjenild og
efler et kvarlers kredsen fløj den atter ind i landel. Blå
Kærhøg 6/4 brun fugl R, Dværgfalk 4/3 N, Tårnfatk
11/3 1l N, Huldue 30/3 11 Ø 2N + 6/4 8 Ø 5 N,
Sortspætte 30/3 R, Hedelærke 4i3 N + 11/3 8 N +

19/3 N + 30/3 Ø, Sortkrage 30/3 N, Attike 30/3 453
Ø, Misteldrossel 4/3 1 0 T + 30/3 13 Ø, cransanger
1 1/3[fø], Bjergvipsliert 19/3, Stor Tornskade 8/4
R, Grønsisken 3O/3 329 Ø, Gråsisken 1214 sv.
Snespurv 30/3.

målbevidst østpå ud over havet syd for Giber Å's
udløb, Bfå Kærhøg9/42N, Rørhøg g/4 N + 10/4 N,
Fiskeørn 5/4 2 N + 7/4 2N + 8t4 2N + 9/4 6 N + 26/
4 1 N + yderligere 5 fugle uden datoangivelse, Vandrelalk 414 N + 7/4 N + 2714 N + Dværgfalk 8/4 N,
Tårnfalk 5/4N +714 N + 10/4 4 N + 2714 N, Litte
Kobbersneppe 5/4 2 N, Ringdue 4/4 2800 N, Huldue
4/4 7 N, Landsvale 26t4 12 N, Digesvale 26t4 4 N,
Gråkrage 10/2 500 til overnatning itræerne omkring
Giber A, Mistetdrossel 8/4 7 N, Jernspurv B/4 g5 li
- dertil ca.300 i april, Blergvipstjed 19/3 N, Boglinke
8/4 1 125 N.

MøRKE KÆR

Bjergand 10/3 2, Havlit 3/4 2, Ederfugt 27t21hun,
Sortand 3/4 2, Stor Skallesluger 4t3 42, nød
Glente 8/4, Duehøg 16/3 + 3/4, Svaleklire 29l2[fø]
+ 4/3, Klyde 2313, Pungmeise 2314.

NORSMINDE FJORD

Sangsvane 29/3 2 ad 1 2K, Pibesvane 29/3 3 ad,
Kanadagås 1 i3, Spidsand 17 t4 etpar, Hvinand 1 7/
4[si] 26, Vibe 1112 212, Rødben 1112 4 + 1t3 4,

Rørspurv 16/3

4.

KASTED MOSE
Rørhøg2114 et par, Vandrikse 2j/43 hørt, pungmejse2T/4 1 par, en redefundet, Løvsanger27144
sy, Aørspurv 27/4 7 han t hun.

KYSING NÆS

Havlit 1 1/2 t han, Stor Præstekrave
Z2 4 R + 1 1 t2, Skærpiber 212.

1Æ 3,

Lappedykker 2513 2 + 5t4 1 1 + 3/5 35, Rød clente
6/4 + 1314, Musvåge 4/3 98 N, Hvid Vipstlert 4/3,
Landsvafe 24/4 + 3t5 ovet 50.

Søkonge

MOESGÅRD STHAND
Rød Glente 2513 2 N + 6/4 N + 9/4 2 N + 10/4 2 N +
27/4 N, Duehøg 2714 N, Spurvehøg 4t4 t2N + 5/4
4 N + 6/4 6 N + 8/4 3 N + 9/4 40 N + 10/4 55 N + 27/
4 3 N, Musvåge 1/3 1i3 V (ved Skovmøllen) + 19
(ved stranden) + 7/3 6 N + 19t3 102 N + 414 84 N +
5/421 N + 8/4 6 N +9/490 N + 10/4 105 N + 27t472
N, Fieldvåge 9/4 3 N + 1Ol4 N, Kongeørn 2Ol4 (se
under Gjerrild), Havørn 4t4 imm. fugl trak meget
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RAMTENIDYSTRUP Sø

Gråslrubet Lappedykker 25t3, Sorthalset

SAMSø

Rødstrubet Lom 29/22 R (Ø- Hedekrog), Gråstrubet Lappedykker 29127 R +21 t39 R (Ø. Hedekrog),
Grågås 1/3 68 F (Sørende Made), Mørkbuget
Knortegås 21l3 over350 (Stavns Fjord), Spidsand
1/3 5 (Barnekold), Pibeand 1/3 60 (Øslertjord) + 22/
3 77 (Hesselholm), Hvinand 29tZ ove( 600 (Hesselhof m), Sortand 29 t2 250 (lssehoved), Fløllsand
29/231 (Ø. Hedekrog), Toppet Skattestuget ZZ3
over 70 (Hesselholm), Strandskade 29/2 5g (yderste Holm), vibe 1/3 126 (Barnekotd), Hjejte 223 aoo
(Yderste Holm), Stor Præslekrave 2gtzlløl I (Ø.

Hedekrog) + 1/33 (BesserRev) +4(Barnekold), Lille Kobbersneppe2Z330 (Yderste Holm), Rødben

1/3 66 (Slavns Fjord), Slenvender 1/3 R (Besser

Lappedykker 9/2 22 Sallen Langsø, Sangsvane 5/
2 426 Sødringkær + 1 2/2 55 Veng Sø + 18/2 (til med
mans) 30 markerv. Lading Sø + 20/2 1 75 Kolindsund

Rev), Alm. Ryle 1/3 70 (Brokold)+ 223 600 (Ydersre
Holm), Klyde 1/3 4 (Barnekold), Sitdemåge 21l3,

+

Sangdrossel 29l2[fø] (lssehoved), Misteldrossel
29/2 sy (Trekanten), Hvid Vipstiert 2Z/3 4 NØ
(Hesselholm), Silkehale 29/2 17 (Hesselholm),
Tornirisk 1/3 NØ (Besser) + NØ (Lilleholm), Rørspurv 1/3 (Besser Rev), Snespurv 1/3 3 (Besser

V Udbyhøi, Kanadagås 8/2 49 Ebeltoft Vig, crav-

Rev).

SKAFøGÅRD

Sangsvane 21/2 16, Fiskeørn
Ravn 9/4, Kærnebider 2413 11.

914,

Huldue 224,

2213 33.marker syd for Ørsted + 3/4[sil 50 Ø
Svenstrup (Hammel), Lysbuget Knortegås 2113 12

and 5/2 505 Sådringkær + 2113270 Hevring Slrand,
Krikand 2113 20 gl. åløb v. Hevring Strand, Spidsand 2913 par Lading Sø, Knarand 30/3 t hun
Skanderborg Sø + 124.1 hun Mariager Havn, Sortand hun, Fløilsand han begge 512 Arhus Oliehavn,
Stor Skallesluger 9/2 99 Salten Langsø, Rød Glente
1 9/3 Risskov + 1 1/4 Lisbierg + 1 41 4 Ruggård + 25/4
Rønde, Duehøg 9/2 (m bytte) Salten Langsø + 19/4
Fa.istrup Krat, Spurvehøg 28+30t4 han m byile,

SØBYGÅRD Sø OG SKOV

Gråstrubet Lappedykker 7/3 + 11t4

2 + 1414,

Krik-

and713 2 + 2014 6, Taffeland 7/3 1 13, Troldand 20/
4 73, Toppet Skallesluger 12l2 t han - usædvanlig
lorekomst af denne art, Vandrikse 1 1 /4 hørt, Enkeltbekkasin 713 2 + 11/4 2, Duehøg 1 1/4, Huldue 2Ol

4 2, Grønspætte

1714

4 sy, Ravn 11t4 2 + 7t4

3

(Svenstrup), Gærdesmutte 2014 19 sy, Rødhals 20/
4 1 5 sy, Vindrossel1414 20 + 20t4 1 0, Misteldrossef 7/3 2 sy, Gransanger 221422sy, Fuglekonge 7/
3 sy + 7, Kærnebider 1414, Gråsisken 7/3 10,
Kvækerlinke 14l4 sy.

\
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STUBBE SØ

Nordisk Lappedykker 15/22+12t41 udlarvet han,
Toppel Lappedykker 17t4 38, Fiskehejre 9/2 48,
Sangsvane 1712 4 ad, crågås 9/2[føl 2 + 2B/3 28 +
1714 32, Kanadagås 1912 40, cravand 1A4 36,
Skeand 11/3 4 hun g han, Troldand gt2 1400,
Bjergand 231260 + 11/3 335 + 19/3 385 +8t4264.
Hvinand 23/2 150 +124 19 han, Ftøitsand 212 1,
Lif f e Skaf esf uger 227 + 17t27 han 8 hun + B/3[si],
Stor Skallesluger 23/2 80 (max Lår- andre år harder
været op til 1 000), Duehøg 1 3/Z hun + 1 7 /2 hun + 291
2 et pat, Musvåge 29/2 31 f 5 R + 1 1/S 122 S,
Havørn set regelmæssigt 1511-2AlS, Svaleklire 19/

1,

'l
1

l\

f

3, Klyde 12l4, lsfugl 29/3, Sjagger 17t4

3SO,

Grønsisken 8/2 1 17, Gråsisken regelmæssigt set
mindre tlokke på 15-40 stk.

i

øVRIGE OBSERVATIONER

Z2

Lom
Tangkrogen, Rødstrubet Lom 1/4
s_lambassiner Randers Fjord, Gråstrubet Lappedykker 21 132par St. Sjørup gadekær+8 i yngledragt
Aslerg Mose + 5 (llere hø rt) Sø lvsten ved Skød, LilG
Lappedykker 16tZ

i2

Enstev (crenå), Toppet

samme rule (hen lil hun på rede?) Højbjerg, Fjeldvåge25h Søby + 5/2 Sødringkær + 2413 Bjerregrav
Mose, Bfå Kærhø92413 Udbyover Sø, Fiskeørn 3/

4

Nimtolte

+

10/4 Lading Sø

+

14t4 Fannerup

(Kolindsund) + 20/4 Nimtofte, Dværgfalk 19/2 han
Risskov hundeskole, Vandrikse 2413 UdbyoverSø +
1 1/4 Bierregrav Mose, Blishøne 29t2 500 Mariager
Fjord v. Fladbjerg ,Vibe 12121 6 (i snestorm) Enstev
+ 14l214 NVadsted (Hammel), StorPræstekrave 1/
3 3 Kafø, Stor Regnspove z7t2Hotskæt, Skorænep
pe 1 0/3 mod sydtværsoverOddervej v Mindeparken

(Arhus), Huldue 11/3 19 + 30/3 15 Ryomgård,
Kirkeugle 2813 Hammel + 2514 Hadsten (langs

iernbanen mod Langå)

+ tlere gange i foråret v Trige,

æ

Stor Flagspælte beg. af mans: 2 hanner trommer
om kap på lysarmalurer fra gadelamper nær Havreballe Skov, landsvale 24t4 7 N Langkjær Gymnasium + 2514 2 N Fløjstrup Strand, Ravn 23tZ Framlev + 4/3 2 Højbierc, Sortkrage g1tg 2 Ønereden,
Pungmejse 2714 et par, to reder, Geding Mose, Træføber 11/3 8 Riisskov + 16t45 Slåen Sø, Korttået
Træløber sy i parken v Moesgård Museum i april,
Vandstær 18t2-1 4/3lsil Ømlierg Mølte + I t3 2 Ørbæk
v Fannerup + 9Æ Egåen v Randersvej + 9/3 Gråmølle, Husrødsljert 9/4[fø]og derefterdagtig sy, Lis_
blerg f orbrændingsanlæg, Bødstjert Z6t 4ttøl han
Højbjerg, Ringdrossel 23/4 Knebet, Syaggei t Ola
100 på mark syd lor Lading Sø, Vindrossel 2gl3
mange ved Nimtotte, Sjagger/Vindrossel 24l4[si]
hundreder, også ved Nimtofte, Sangdrosset 1 0/3sy
Fløjstrup Skov, Misteldrossel 1g/3 3 V. Høibiero.
Broget Fluesnapper 28t4ltølet par, Århus lri i il-d
2 han t hun Thorsmølte, Bjergvipstiert 9/3+21l3 et
par + 16/4 et parv atløbet fra Slåen Sø, Silkehale 1 7/
3 15 Vadsted (Hammet) + 30/3 18 Mørke + 3.1/3 31
Hø jbje rg + 22 4 9 Slrandkær + 23 / 4lsil 20 Hø jbjerg,

Kærnebider 17/23 +3t32Hammel + regelmæssigt
5/2-2412 (sidste dag sy) Langkjær Gymnasium + 4/4
Svenstrup + 18/4 2 Holmstrupgård, True, Stillits 26/
3 30 Ryomgård, Grønsisken B/4 sy Langkjær Gymnasium, Gråsisken 2114 sy Nimto{le, Lille Korsnæb
4 han 4 hun Salten Langsø, Bomlærke 21t3 16
Voer, Snespurv 27 /2 2 Horskær.
912

Delle var kvanalets observalioner. Bidrao er mod-

laget tra Svend Dybkjær, Verner Frandjen, Allan
Jannibhe, Morten D.D. Hansen, Carsten Høeoh.

Henning LykkeLarsen, Flemming petersen, p.B. Fe-

lersen, Jørn Pedersen og Marianne Rasmussen.
Mange tak lil dem.

Alle, der har lyst til ar bidrage lit ,,maj, iuni og iuti"udgaven, kan indsende deres observationer lil
underlegnede på adressen Højmarkvej 22,9270
Høibierg. Al hensyn til deadline skal.jeg have dem et
par dage ;nden udløbet af juli. Særligl presserende
obs kan indtelefoneres på 86274269.
John Andersen

Kan rigtige ornilologer have burfugle?
Mange menneskers inleresse forvilde fugle erstartet
med Undulat og Kanarielugl, eller måske høns og
gæs. Det ligger mellem linierne, at fuglekikkere kikkei
på naturens frie fugle, og ikke ret gerne fugle i bur,
som.alt for tit er en sørgelig affære. Den ulovlige
handel med vilde tugle, og de uanstændige forhold,
de transporteres under, kræver en holdningsændring.

Herhjemme alarmeres

vi ofle over

specielt de

sydeuropæiske landes mangel på respekl ior levende
væsener - DR's og TV2's reportager fra Sydfrankrig
og Malta og Lone Eg Nissens a,iiklerkaMallai Fuale

står som skræmmebilleder. Måske e|' uores eoln
moral bedre, men betydelig mere dobbeltbundei

Nårdelgælderburlugle, løber man ind iden ene gang
dobbeltmoral efter den anden. Er det for ekseåoe'i
mere rigtigt at holde domesticerede fugle som plymouth Rock-høns, Undulater eller Zebråfinker, lrem
forGræsfinkerellerNonner? Og erdet så OK at holde
specialiserede fuglearter, hvij man kan oive dem
oplimale levevilkår?

Man belæres om,

at man skal forhøre sio

hos

luglehandleren om, hvor fuglene stammer fia, og
hvordan de er imponeret. Spørgsmålel er, om man
kan bruge svaret til noget som helst, forluglehandlere
llest er ikke spor interesseret - eller er ikke i stand til
- al dokumentere delle. Kan det være bedre al have
"hjemmeavlede" fugle?
Det erganske sikken, at mange tuglearter i handelen
er larverige og fascinerende, men alle dvr ændrer
adfærd i fangenskab. Det har derfor ringå værdi at
iagtlage burtugles adlærd. Kender man tilfældiovis
tuglenes adtærd i den fri natur, må det være -beskæmmende at erkende lorskellen.

Hvor går grænsen? Hvad mener du?
Skriv til Breye til Søravnen.
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NATUREN
DOF s nye undevisningsprojekt går i gang nu. En stot tond har sikret
gennen[ørclsen ... hvis vi vil! Har du lyst til at dete glæden ved at se på fugle og
natu ned en gruppe børn, så læs her!

FØL PÅ-PROJEKTET har nu i næsten et år køn i
Sønderjyllands amt samt i en række kommuner
andre sleder i landet, og med stor succes. I alt er 56
skoleklasser i gang. Hver klasse har udpegel sit eget
naturområde, som eleverne kan færdes i - enten selv

f+r

o
Ft

Og det er en oplevelse

eller sammen med deres lærer og deres DOF-vejleder.

.. at v€ere ude i naturen med en flok elever. De er nysgerrige, interesserede, spørgelystne ... og har svært
ved at holde koncenlrationen iloo i2timer. Men hvem
har ikke det?

Der er nemlig til hver eneste klasse knyilet en DOFer, som et antal gange i løbet al skoleåret tager med
klassen ud til lokaliteten. Typisk er DOF-vejlederen
med 4 gange om året, men nogle tager en ekslra lur
eller to sammen med børnene. Det er nemlig både
sjovt, l€ererigt og meget inspirerende. Et besøg på

Nøjagtigt som vi selv forelrækker naluren - en mangfoldighed, en rigdom med stor variation - således
forløber også et par timer i felten. Og de går hurtigt.
Inden man ser sig om, erliden gået. Man har ikke nået at vise og fortælle børnene alt del, man gerne ville. Heldigvis kommer der en ny lejlighed.

umiddelbare børn skærper appetitten.

Turen præges af det umiddelbare- Her er en hare og
der er en skovsnegl. Skovbunden vrimler med edderkopper, biller, bænkebidere, orm og andet godt. Planlerne og træer og buske giver stof til mange samtaler. Pludselig opdager Brian en kogle, som er behandlet af spætte ellermus. Og Anja f inderet egeblad med
en galle. lrnens er Bogf inke og Musvit i fuld gang med
al synge. Jo, hele tiden sker der noget. Hele liden er
der nogel at se på, høre på og føle på. Og det foregår i stor udstrækning på naturens og børnenes pr€emisser.

lokalitelen sammen med en llok nysgenige og
En enkel konstruktion

FØL PA-PROJEKTET har i virketigheden en ganske
enkelkonstruktion. DOF's lokalaldeling haren stab af
medlemmer, som velvilligt stiller sig til rådighed som

vejledere for klasserne. Der er skrevel til skolerne
med et tilbud om at være med i dete nye og speendende projekl. Når skolen har tilmeldt en eller flere
klasser, sørger lokalaldelingens koordinator for at
koble en vejleder lil den enkelte klasse. Mange vejledere har 2 klasser på samme skole. Klassens lærer
og vejlederen f inder i fællesskab en lokalitet, som ligger i cykleafstand af skolen. Man snakker med lods:
ejerne, så der er forståelse for, at børnene tærdes i

områdel.
Herefter er det blot at linde datoer for, hvornår
vejlederen skal i felten med børnene.

En håndsrækning til naturen
Efterhånden som man arbejder sig igennem naluren,

dukkerogså nogleaf de mørkesiderfrem. Hvorforer
der ikke så mange fugle i nåleskoven som i løvskoven?
Hvorfor er der så lidt vand i vandhullet på marken?
Kan vi ikke gore noget ved det, sporger eleverne.
Jo, sandelig! Der er mange muligheder.
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Eleverne i de sønderjyske skoler har allerede lavet
meget. Mange redekasser er sat op - med held. Der
er planlet nye danske løv{ældende træer. Der er
ryddet uønsket krat. Der er samlet a{{ald ind efter
andre menneskers besø9.

Du skalvære parattilattage med en klasse ud tildens
lokalitet - skov, sø, mose, park osv. - 4 gange i løbet
af skoleåret lra august 92 til ju ni 93. Du skal have mulighed for at gøre det inden lor den normale skoletid.

Så det kræver lidt smidighed i din egen artejdstid,
eller at du kan lå el parlimer {ri at din arbejdsgiver. M
har erlaret, al mange arbejdsgivere er positive!

Der er mange muligheder for en håndsrækning, som

tilmed er med til at give holdninger lil og respekt om
naluren.

Vilæggeroptil, at skolen skalvære paraililat ydedig
et honorar (gæslelærerløn) for det antal timer, du er

Og mens all dette foregår, har eleverne også lået u ndervisning indendørs påskolen. Fortil proiektel knyt-

ifunklion.

ter sig også en omfattende undervisningsmappe,

Det kræver ingen uddannelse, blot at du har et rimeligl godt kendskab lil fugle, dyr, planlerog nalur, men
{rem lor alt, at du har lyst og engagement til at dele
dine oplevelser med børnene. Vi håber, at vi kan holde et kort kursus med ideer og inspiration.

som alle lærere og vejledere har fået. Her er både
læsestot om dyr, fugle og planter. Her er mange ideer og lips til, hvad man kan lave i felten ud over at have sanserne åbne. Her er mulighed for at inddrage
projektet iandre lag, l.eks. lormning, musik, sløjd og
dansK.

Proiektet er blevel betegnet som go-ernes bud på
miljøundervisning i Danmark. Naluren, børnene,
dig selv og DOF ser frem lil, at vi sammen kan løfte
clenne opgave.

Har du lyst
.. så erdel neml atvære med. Du kantagetelelonen
og ringe til Fuglenes Hus, til undertegnede ellerlildin
egen lokalafdeling. Meld dig som DOF-vejleder. Der
er brug for det, {or der bliver givet stor efterspørgsel
tra skolerne.

Derfor meld dig som DOF-vejleder.. eller naturoplukker, som vi også kalder det.
Martin lversen

DOF-Sønderjylland
Nørremarksvei 17. 6270 Tønder
74 72 42 23
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GøR HAVEN FUGLEVENLIG
De af jer, som har prøvet al anlægge have på en bar
mark, ved, at de 1ørste år er den meget lom. lkke nok

med, at buske og lræer er længe om at blive blot
knæhøje (det bliver græs og ukrudt derimod lynhurtigt), rnen fuglene mangler, når der mangler vækster. Der skal mere end mejsekugler til al skalfe liv i
en flad have.
Den velfriserede parcelhushave var et statussymbol
for nogle år siden. I dag er det nok den mere vedligeholdelseslri, vildnaturlignende have, som appellerer til dagens travle mennesker. En nyflehave med
grønsager og krydderuner er populær, og afspejler
den stigende inleresse lor økologiske dyrkningsmeloder. Så skal dervære noget hæk og noget græs
- og hvad så med resten?
Der er flere måder, man kan tilgodese fuglene på, når
haven anlægges eller omplanres.

I lraditionelle parcelhushaver er gran, fyr og thuia
næsten laste ingredienser. Min have - og naboemes
- er gamle og domineres af næslen massive nåletræsbeplantninger. En del er taldel for øksen, for de
tager både lys og udsigt. Den klump thuja og fyr, der
står og tager morgensolen, blev lredet, da vi opdagede, at der holdt en lille flok Fuglekonger til der.
De blev hele vinteren, så lræerne lår lov lil at stå.
Del er en tommelfingerregel, at io mere varierel, en
have er, desto flere luglearler vil den lillrække. Tænk
skjulesteder og fødemuligheder, når du plantægger
naven.

Græsplæne
Grønne plæner er smukke. men kræver
en del vedligeholdelse. Et alternativ er al
lave sin egen blomslereng. Smuk og afveksfende at se på, og meget rigere pAlrø
og insekterenddentrimmedeplæne. Frøforrelninger og planteskoler sælger færdige
"blomstereng-blandinger" med en moderat voksende
græssort som grundlag, iblandet sirgræsser og torskellige blomsler. Man kan snildt sætte sit eget præg
på blandingen med lrø- og larverige blomster og
græsser, som blomstrer og sætter frø på forskellige
tidspunkter. Et løg her og der af krokus, vinlergæk og
narcisser erheller ikke af vejen, eller en tidsel, hvis du
lør.
En blomstereng kanpasse sig selv. Fården lov tildet,
er den mest muligt til gavn lor lrø- og insektædende

smålugle.

Frugt - og andet godt
Det er selvfølgelig en luksus at have plads til frugltræer, og dele udbyttet med luglene. I mindre haver
kan man i stedet udnytte sleder med læ på anden vis.
Majs og solsikke er dekoralive, enårige planter, som

man kan lade stå om efterårel med kolber og køstande, til glæde for spætter og finker.

Uden rod
Bor du tæt på åbne områder? Hvorfor så ikke prøve

Hæk
Liguster er ganske tuglevenlig med sin lætte vækst
og bær, men med mindre servituilerne lorbyder det,
Kan man med {ordel variere haekbeplantningen.
Hækken kan sammensænes at f.eks. hvbenrose.
kvæde, ildtorn og snebær, bær- ellerdværgmispelog
kirsebærkornel. Alle har lav eller middelhøjvækst, og
vil være mellem 3 og 5 årom at vokse til en høide af
180 cm. Er haven storog med plads tilstore væi(ster,
kan man vælge frugtbærende lræer som mirabelog
tøn.
Titsammen vil en blandet, midåelhøi hækbeplanlning

give redeskjul om loråret

qj

sommeren, og goOå
lourageringsmuligheder om vinteren for standfugle
som Solsort, og lræk- og strejffugle som Silkehåte,
Siagger, Misteldrossel, og Kærnebider. Den blandede hæk blomstrer smukt om foråret, og frugtstandene på næsten samtlige står et godt stykke td på vinleren.
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at sætte en pæleller en gammelbirkestamme på godt
og vel halvanden meterop. Den kan fint fungere som
udkigspost for f .eks. Tårntalk og Broget Fluesnapper,
og kan måske en dag blive beriget med et spæltehul

eller et spætteværksted.

Tålmodighed
Når det gæider haveanlæ9, er det godt at væbne sig
med lålmod. Der må en horisont på et par år lil, men
det er hele anslrengelsen værd.

Det er positivt, at haveentusiaslernes litteralur er
begyndt at inleressere sig for andet iJyreliv end
skadedyr og besiøvende insekter. Glæden ved at
plante og så og se ting gro tølges tit med glæden over

al se insekter, dyr, og fugle trives idem.
Annelise Skov

REFEBATER FRATURE

Ørnetur til Skåne
Fredag 7. - søndag g. lebruar 1992
Det var med stor lorventning, jeg
fredag aften begav mig ned lil
Musikhuset i Arhus, hvorfra luren til Skåne skulle begynde. Vi

var 18 personer, som

skulle
afsted, og selveturen foregik i en
1 4-personers bus + en personbil.
Efter at vi var ankommet lil hyiten ved Sovdesj6n, og vi havde
fået en lille lur, gik vi en tiile tur
ned lil søen. Her lik vi de førsle
ørne at se. Del var O Havørne.
Det var ikke det eneste, der var
ved søen. Dompap, Grågæs, Sædgees og Vibe var

nogle at de arter, vi også så.

I

Flagspælte, som lil dato har været min flolteste. Vi
slod lige under træel, hvor den hakkede på livet løs.
Den ikke så meget som kikkede efter osl

skoveri hørle vi

Fuglekonge og Sortmejse.
Tilbage ved hytten sane vi os ind i bilen, og en dejlig
tur rundl til de forskellige søer startede. Allerede ved
Snogholmsjon så vi den tørste Røde Glente. Turen

gik videre mod Ellestadsjdn. Her så vi Ravn, Stor
Skallesluger og Kvækerfinke. Den ene a{ Kvækerlinkerne blev i lørste omgang bestemt lil en Snespurv, men eller en del diskussion og kikken viste det
sig, at del var en Kvækerfinke. Den vardelvist albino.

Turen lortsalte til Vombsj6n, hvor vi slartede med at
se lre store fugle isamme træ. Efter al have lået sat
et leleskop på dem visle del sig, at det var 3 Havø rne.
Ved siden af Havørnene sad en Sortspætte og hakkede. Endvidere så vi Lille Skallesluger, Blisgæs,
Grågæs og Sædgæs, og på søen var der Hvinand og
Sangsvane. Vi kørte videre nordpå Uden de slore
pauser - vi skulle helst ikke komme for sent lil færoen
i Varbero!

Vi havde ikke andet end tige lået os anbragt i bilen, da
der blev råbt "KONGEØRN",og ganske rigtigt,lo megel flolte Kongeørne kom llyvende, de vendle og drejede sig for os, så vi rigtig kunne se dem.

Erik Høegh-Jørgensen

ZA
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Rod Glente så vi adskillige sleder på turen, og flere
al dem mæglig flolte. Vores sidste Kongeørn så

'

vipå

luren mod Fyledalen. Den vendle og drejede sig lige
foran os, så vi lydeligt kunne se de flotte tegninger på
vingerne.

Vigiorde en litle afstikker tit 0rups-AImskog, hvor aile
deltagerne tik lejlighed lil at se en Spurveugte. Vi var
nogle stykker, som elter al have set Spurveuglen, gik
en tur gennem skoven. Her lik vi bl.a. Sorlspætte - oo
ikke mindst 22 flolte silkehaler - at se.

Klokken var efterhånden blevet mange, så vj satte
Kursen mod Fyledalen lo1 at se de Røde Glenter gå
til ro. Vitikdesvæne ikke ret mange at se. Tilgengaeld
så vi endnu en Spurveugle, som fangede en mus.
Næste morgen efter morgenmad og rengøring, be_
gyndte hjemlu ren. Vi gjorde holdt ved ovedskloster -

her fik vi en Vandstær at se. Derudover en Lille

Brabrand Sø
Søndag den 16. lebruat 1992

Fuglelolkets veje er uransagelige, for på lrods af en
bitlerkold vind og et lorbandet sneveji, var der kommet 20 deltagere til denne måneds fuglelur ved Brabrand Sø.
Det var næsten umuligt at se nogel som helst på
søen, da vores kikkerter og teleskoper sneede !il lige
så snart de var pakket ud, men i snefoget lykkedes
det os dog at se Stor Skallesluger, Troldænder,
Blishøns og nogle enkelte Fiskehejrer.
I

søskoven var der læ for vinden og sneen, så her var

der mere liv, vi hørte og så Fuglekonger, Rødhalse,
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Blåmejser, Musvitter, Ringduer, Råger, Krager, Geer-

desmutler og en enkelt Dompap.

Brabrand Sø
Søndag den 15. narts 1992

Turen lilbage lil Stavtrup lagde vi igennem Stavtrup
Skov, og hersåvi el parSpætmejserog en Musvåge,
som på nært hold kom flyvende igennem skoven.
Det var ganske givet på grund af det dårlige vejr, at
det meste af det meget varierende fugleliv, som vi
normalt tår at se, ikke var f remme (de er klogere end
ornitologer, som vover sig ud i sådan el vejr), men vi
håber, det bliver bedre i marts måned. Da skuile de
første sangere gerne være kommet.

På trods af, at det sneede krattigt, mødte der 10
deltagere op denne formiddag lor at komme med på
denne lur.
Fra tugletårnet så vi Stor Skaltestuger, Lille Skalleslqger, Rørspurv og Toppet Lappedykker, de sidste
med den karakterisliske pingvindans.
Fra tårnet gik vi langs søskoven til engene nedenfor

vi Gråænder, Blishøns,
Grønbenet Rørhøne, en enlig Slær, som kom flyvende over engen, og årets første Hvid Vipsljert ved Brabrand Sø.
havekolonierne, herfra så

Vagn Holmelund

I vestenden var som sædvanlig mange forskellige

Salten Langsø (Næsset)

ænder, der var Gravaender, Troldænder og Hvinænder i store mængder, foruden llere Fiskehejrer, el par
Grågees og mange Store Skalleslugere.

Søndag den 16. februar 1992

På luren iilOage aO Hammelbanen hørle og så vi

Etler en kold ventetid blev vi 1O deltagere til vores
vintenur lil Sallen Langsø, hvor man i isvintre har
store koncenlrationer af andefugle.

spælle, Topmejse, Sortmejse og Spætmejse.

Vinter tik vi, men ikke isvinter, masser at sne og en
ringe sigtbarhed. Delle tilsammen gjorde, at vi så
meget tå fugle. En enkelt Misteldrossel lod sig skue
i et kort øieblik, mens veiret stadig artede sig. Enkelte

Store Skalleslugere fløl forbi, få Gråænder, en
Taffeland, en Troldand og lire Fiskehejrer kom også
lorbi.
Det bedsle var uden tvivl O Gravænder og 5 Storskarv,
som sikkerl er de lørsle, der er kommet ind til os i år.
Da det begyndte at sne kraftigere, og vi alligevel ikke

kunne se ud over søen, tog vi ud til øst-enden, hvor
der er masser af Ellekrat og tæt skov.
Men fuglenevargået ivinlerhi, en enkelt Korsnæb lod
trillen høre, og 10 Grønsisken ftøj hasligl forbi. Toppel Lappedykker så vi en enkelt at, de har forøvriot
været her hele vinteren.

Når man som turleder ikke har allieret sio med
vejrguderne, må man råde bod på det, og da vI kørte
lige forbi, hvor jeg bor, tæt ved Salten Langsø, fik
mine medpassagerer en kop varm kaffe. Herh.jemme
havde vi næslen flere fugle ved foderbrættet end på
hele luren. Men trods alt en god lur i dejligt sneveir,
og hvor er skoven stille og tyst - det er jo ikke så lit vi
oplever del mere.

Gert Sørensen
JO

Ravn, Skovskade, Gærdesmutte, Rødhals, Stor Flag-

Turen, som varede i ca.3 timer, begyndte i snevejrog
sluttede i det linåste forårsvejr og blev fuglemæssigt
en god oplevelse, men del ville være dejligt med lidt
flere deltagere - så hermed en opfordring lil at møde
op lil turene, som selv om vejret er lidt barsk, sagtens
kan ende med at blive en succes.
Vagn Holmelund

Ji,q,Jøfu
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Juniorsiden er stedet, hvor yngre medlemmer
kan markere, at de mangler kørelejlighed,
når de skal ud og kigge på fugle.
Hvis DU vil med på listen i næste nummer,
så skal du kontakte:
Lars P. Johansson

Balevej |0, Ommestrup
8544 Mørke

Fugle og Folketro
Så langt lilbage, som der har været sømænd
og bønder - afhængige af vejrets luner - har
man taget varsler om vejret og årstiderne ved
at iagtlage dyr, planler og himmelfænomener.
Nogle af varslernevarpå verseform - såvarde
lettere at huske. For det mesle passede varslerne ikke, men naturen var jo lunefuld, og
passede del ene varsel ikke, så var der altid
andre, der gjorde.

a86377841

Fugle var vigtige vejrvarslere. Der var allid
fugle i landskabel, og deres llugt, stemme, tilsledeværelse. eller lravær, trækfuglenes ankomsl og atreise, kunne være legn på mangt
og meget. Her er nogle sommervarsler - bedøm
selv, hvor pålidelige de er:

Jeg vil gerne med på fugletur!
Ring blot til:

Søren Dalsgaard
Safirvej 13
8541 Skødstrup

t

886999665

3

Anders Madsen

T

Kommer Stæren lidligt, varsler del varm

sommer.

Bygger Rørdrummen reden højt, bliver
sommeren våd.

Bispevej 37P
8260 Viby J

Bygger Vrben rede nær tugtige steder

(moser og kær) bliver sommeren tør. Bygger
den på højtliggende marker, varsler det fuglig
sommer.

a86281184

?.'

Februarsvaler varsler dårligt forår. Martseller aprilsvaler varsler god sommer.

Jesper Tønning

Søndergade 12
Assentoft
8900 Randers

?

Når Strandskaden kommer tidligt, kan vi
vente snarlig sommer.

?l86494748

g

Høsten bliver god, hvis rugen på

Valborgsdag (1. maj) kan skjule en Krage.

Ring barel!

a
Redaktionen

laltltlttfttlttllttlltalltttl

flyver måOerne om foråret langt ind
landel, bliver sommeren fugtig.
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Fredag

3.7:

Nattur tit Mots Bjerge
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Mødested: Basballevejen i Femmøiler kt. 22.30

Leder:

Lars P. Johansson,

I

86 37 78 41

Søndag9.8: cjeftildNotdstand

Mødested: Bageren i Gjenid kl. 8.00

Leder:

Lars P. Johansson.

r

86 37 78 41

Søndag16.8: BrabnndSø

Mødested: Stautrup Station kl. 10.00

Leder:

Vagn Holmelund m.fl.

Søndag 30.8: Halle - Stigsholn Søerne

Mødested: Halle Sø Rasteplads på vejen Bryrup-Nr. Snede kt.9.O0
Leder: J. Ballegaard, G 7575 6289
Søndag 13.9: Glatved Stand

Mødested: Tirstrup Brugs k|.8.00

Leder:

Lars P. Johansson, rr g6 37 7g

Søndag20.9: BrafuandSø

ffi

Mødested: Stautrup Stalion kl. 10.00

Leder:

"

Vagn Holmelund m.fl.
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KONTAKT P ERS AN ER

Beslyrelsen:

Konlaktpersoner:

(formand)

Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinn€rup

l

Fredningsudvalget:

(Spørg bestyrelsen)

a86986503

Mc dl e m src gi

slrerin g en :

Lars P. Johansson
(Se.beslyrelsen)

Peter Lange (næstformand)
Jeksenv€i 108

8464 Galten
Lokal ite|.6ll e gi strcti ng e n :

a86950341

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdplingen i Århus Amt
Qellerupvei 111, 8220 Brabrand

Jens Bdnde.(kasserdr)
Hwringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
a 86 4€i 82 75

Havfuglcgruppen:

Jbns S. Pedersen
Krislrupvei 16 st.tv.,8900 Randers
?. 86 41 48 78'

Flemming Lundberg (sekretær)
SkovlundgårdSvej 72
8260 Viby J

Bapportgruppen:

a86286557

Peter Lange
(Se bestyrelsen)

Lars P. Johansson
Balevei 10,

Ommestrup

:

8544 Mørke

Mågevej 7,8870 Langå

r86467803

Bo Ryge Sørensen
Søholt

A116

26

Rovluglegruppen:

8600 Silkeborg

18681 2573
Henning Ettrup
Trygsvej 5
8230 Abyhøj
a 86 15 95 06
Carsten Høeg
Vadstedvej 191
8450 Hammel

a86962391
Vagn Holmelund
Rørsangervej.S
8220 Brabrand

a86257256

Bandersgruppen:

Claus Efieer

886377841

'

Svend Møller Jensen
(Se besl)4'elsen)
Fuglere g i str ei ng sg rup p e u
(Spørg bestyrelsen)

Skovgruppen:

Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26,8600 Silkeborg

r8681

2573

Søhøib n det s kontakt pe r s o ne r :

Bo Flfue Sørensen
(Se Skovgruppen)

Geri'Sørensen
Solsortevei 13, 8600 Sikeborg

tr86802379

--

Som ug har mu brug for bn
konto. der kan det hele-

Etr konto,.sm giver er høj rente..
Så det b€talq sig at spac op,
og
strlaidig gør det rcnr at
h?v€ og in&ætte penge. .
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M€d 6 Uagdomslbnlo_får du
UtribmLs højeste almindelige '
indlåns€træ. Pls æ ovænte,
Du km

tit

hæve og indsætte på

kontm.
Du

ke

Unifm,

også blive tilsluttet
så

du kan ringe til din

Lonto.
Du er måske mder uddannels og

bu brug for en kreditaftale til
studi€relqilte inv6tEringer.
Du ha. må6ke udgiftq tit bolig,
Ilytning, Inøbler m,v.
Drøft det med os.

Ifurt ngi! Hq er tilbuddet til dig,
for

der @sker alle muliSheder
en fl€ksib€l økonomi.

Kom ind og få er Utrgdomii Unibank,
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