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DANSK OBNITOLOqSK FORENING

LOKALAFDELINGEN

I ARHIJS

AMT

DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING
DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress€rede og
fugEbeskytælse med afdelinger over hele Dan-

mark. Forenirge_r1 er stifteti

1906.

Dand( Omitologisk Fgrening

Fygbnes Hus
VsstEorogade 140
lS20lobonhavn V
Tth31 31'44 04

.,':'

Foreningors formål er atfremme liendskab€ttilog
int€re'Ss€n for fugleog atvlile tilbeskytelse lørst
og fremmest af den danske fuglefauna. Dstte formål søges fremmet blandt andetved alholdelse al'
møder og ekskursionerog udgivetse af eI tidsskrift
og ardre publikationer samt ved at arbejde for at
forbedre f uglenes livsvikår.

(Ma. - lo. I 1-r6, lr.
Giro 7 00 08 39.

1 1 -1

5)

Der er flere mullgheder for medlemsskab af DOF.

lndmeldelse sker ved henverdelse Ul foreningens
hovedkontor eller ved indbetaling af kontingent på
forenirgens girokonto.

Kontirpenteme er følgende:
.

åedlemsskab: k. m,Kt. 130,Pensionlstnedlem (over 67 år) .
Kr.' 130,Ekstraordinærtmedlem') Kr. 80,-

Odinæft

Juni6rmedlemsskab(urder18å4.
Som medlem modtagø man gratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (2-4 hæfter pr. å0 9S
bladet Fugle (5 hæfter pr. år), h\rori meddelelsei
om møder 0g ekskursioner bringes.
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')

ElGtrFrdfiss fiEdbrwt€i modbger ilfu bcntstgstc
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LOKALAFDELINGEN

I

ÅRHUS

|m

lqn &ltag€ i nrrdsr og

€kdu8bs.

AW
Dansk Omitoloqisk For€ning
Lokalafdeling€n lor Arhus Amt
Nålurcentor Se lyst

DOF-Århus stiår for alle lokale arrar€ementer.

Alle DOF-medlemmer kan frit deltage'i afdelin-

Gie[orupvel 1 11
8220 Sftibrend

gens møder og ekskursioner.

Glro 5 51 09 61

SøRAVNEN
Søravnen er lokalafdelingens blad. Det udsondes
4 garqe årligt i Arhus Amt til all€ medlemmer.
Medlemmer uden for amtet kan tegne abonnement på blade!. Det koster kun 40 kr. pr. år.

Redaktion:

sider 350,-/hr

l-lel
Hafv

side: æ0,:1il

eller

1.æ,o,-/ål

ellei

600,-/tu

:

Olto TJap Hansen (ansvarshavende redaktør)
Jens Bonde
Svend Møller Jensen
Chrisiina Kjelsmark
Annelise Skov

lssN 0900,181t2

Annonceprisar:

Sønvnsns lulerder for 1992:

Nummø Doad/tlfrle tJdanmgr

4-92

1.

rbvember

15. december

LEDER
Efter den varmeste

q

mest

sow

sotnmer i mads

større. Forgængeren lor dette projekt, blev en

fut

miMe (det son bekendt erca.5 år), såkandetikke
uN@, at det er en sædeles slank SøRAVN , der er
dunpet ind igennem brevsprækken. Vi vender tilbqe i næste numm*, md uanlitr tyngde og shCean-

suæes, det
blive.

tal.

er indespænet

Den 1. august llyftede Torben Bøgeskovs alløser
ind på Sølyst. Vi siger velkommen til vores nye
"værf , naturuejleder Bjarne Golles, q glæderos

i Danmark.

til en nærmere præsentation

i

det kommende Atlas-projekt også

pat otd om de rovfugte, det stadig
i forskellige dyreparker og menageier. Det lader til at de, på ttods af intematbnal
lovgivning, er blevet dømt til livsvaigt langenskab
Og tit stut tige

et

På næste side er der en optotdring til "feltfolket',

SIip den dog !øs - det kan gøres efter passende
tilvænning og u nder kontrollerde forhold. Den der
een gang har set en øm i naturen, glemmer det

der bedst kan defineres som alle os, der er den

aldrig!

næste nummer.

Iykkelige ejer af en kikkert. Her er en opave eller
en udfordring, kald det hvad du vil, som skal løftes,
så vores samlede viden om luglene bliver endnu

Ofto Trap Hansen

INDHOLD
Se her - Feltfolk og Andre Aktive
Artiklu, indlæq, tegninget og

En Lang Dags Rejse mod Nat

lotos

Fra Felten

til Sønvnen sedes til Lokalafdelingens adresse, næftet'Sø nvnen'. ArlikJer og indlæg nndtagcs i nanuskiptforn eller på

Anmeldelse

13

Milde Vintre giver flere Flskehejrer 14
Giv Agt - FYR!!

15

Mere Nyt om Siældne Fugle...

19

Kommende Ture og Møder

20

Referater fra ture:
Gjerrild Nordstrand
Vestjylland
Mossø
Brabrand Sø
Natravnetur til Nørlund Plantage

23
25
26

diskefte, ledsaget al en udskift.
Se afliklen"Sønvnen Hiver Deskbpper fl9921) for oplysninger

on, hike formater, d.t kan æNe.

lllustationer

27
28

Juniorsiden

29

Kalenderen

30

Adresser og kontaktpersoner

31

hge Maie Adersen:

8,21

Grethe Axelsen:
Jens Overgaard Chistensen:
Chistina Kjelsnar*;
Jens Gregersen:
Christian Lange:
Annelise Slov:

26
7, 14, 20, 27
5 9, 10, 19, 28 og foaiden,
22

t8
29

SE HER - FELTFOLK OG ANDRE AKTIVEI
Så er det ved at være op over med DOFs nye
felprojekt, som er berammet til at foregå over en
3-årig feltaktiv periode fra 1 993 til 1 995. Her iArhus
Amt håber vi naturligvis på en god dækning af
amtets forskellige fuglelokaliteter, så vi er bedst
muligt forberedt på fremlidige sttrmløb mod naturen.
Gennem flere år har det været et savn for DOF oo
andre - f .eks. de offentlige forvaltninger, at der ikk6

y'
y'
y'

findes helt aktuelle oplysninger over de danske
naturområders fugleliv. Det er givet, at de danske
fuglebestande de sidste 1 0-20 år har gennemgået
større eller mindre ændringer. I den såmme periode er der ligeledes store ændringer i de enkelte
fuglelokaliteters tilstand. Nogle er blevet dårligere
levesteder som følge af afvanding og tilgroning,
mens andre er blevet bedre på grund af naturpleje
eller naturgenopretning.

Med denne undersøgelse ønsker DOF at opnå
lølgende mål:

y'

y'

y'

Fremlægge totaloversigt over fuglelivet på
alle de vigtigste fuglelokaliteter
For udvalgte arter vise udbredelsen
Danmark

i

For nogle arter at beregne totaltal foryngleog 1rækforekomster
Beskrive og dokumentere de sidste 20 års
udvikling i Danmarks fugleliv

Projektet kan imidlertid kun blive en realitet, hvis et
tilstrækkeligt antal af jer medlemmer slutter op om
sagen. For at lå lidt overblik over antal aktive, som
erparate til denne opgave, vil vi gerne have, at I her
i efteråret sender os et par ord med navn, adresse
og eventuelt telefonnummer, samt oplysninger om
lokalitdt(eo, som du vil dække i nævnte periode.
Du kan sende-besked til adressen

Beskrive vore fuglelokaliteterS aktueld
tilstand
Kortlægge behovet for naturpleje og
naturgenopretning

DOF Århus
Sølyst

Glellerupvel 111
8220 Brabrand.

Hvorfor vente?

Billeder
dag til dag

Feltprojektet vil efter al sandsynlighed indeholde 2
hovedelementer:

O Er lokalitetsprojekt,
@ etatlasprojekt.

kvadrater. I hvert af disse noteres i yngleperioden
forekomsten af de enkelte arter som sikkert, sandsynligt eller muligt ynglende. I hvert kvadrat søges
desuden gennemført en punknælling.

og

I lokalitetsprojektet skal vi prøve at dække

Atlasprojektet tænkes gennemført som det skete

først i 7o'erne. Landet deles ind i 5 gange 5 km

alle

naturtyper, omfattet.af de nye naturlove. D.v.s.
strandenge, ferske enge, overdrev, søer, vandløb,
samt skove over en vis størrelse. Lokaliteterne
gennemgås primært for "vigtige" arter og sekundært
for alle arter. Da det er et stort mål at nå alle de
nævnte lokaliteter i amtet, kan det blive nødvendigt
at inddele i tre lokalitetsgrupper: skaloptælles, bør
Wtælles, optæiles hvb nuligt Undersøgelsen tænkes typisk udført ved 7-8 årlige besøg: 3-4 i forårs/
yngletid,2 iefterårslræktid og 2 vinterbesø9. Antal
besøg og deres lordeling kan dog varieres i forhold
til lokalitetens beskaffenhed.

Samtidig med de gevinster, som projektet indebærer rent fuglemæssigt, er det også en enestående
lejlighed for nye medlemmer eller folk, der ikke
tidligere har været feltaktive, til at få erfaring med
optællingsarbejde.
Altså - hold dig ikke tilbage - du kan over en 3-årig
tælleperiode kun blive bedre til "håndværket". Med
håb om stor deltagelse går vi 3 spændende år i
møde.
Svend Møller Jensen

EN LANG DAGS REJSE MOD NAT

Under gennembladring af ældre numre af Søravnen (på en regnvejrsdag!)
faldt jeg over følgende overskrift:

SøNDAG DEN 12. MAJ 1985
- en side i en hitjægers dagbog

lkke sandt - den er ikke til at komme udenom. Jeg læste den, og den fortjener en
repnse.
Så nu er der lejlighed til at læse eller genlæse den gribende beretning.
Her kommer den:
For nogle år siden læste vi i et ekskursionsreferat

i

SØRAVNEN om en en-dags busekskursion tit
Sønderjylland q Nordtysklad. Mange spændende
iagttagelser blev beskrcvet, og der blev sluftetmed
følgende oplysning: 1 1 0 arter blev set på turen! Det
lød som et imponerende storttal. Vi fik derefter den
ide, at det, som et kuriosum, kunne være sjovt at

finde ud at, hvor mange fugleafter man med lidt
forberedelse ku nne i agttage på een d ag i Danm ark.
Hvis du nu, kære læser, synes, at det er det mest

tåbelige, du endnu har hørt, så spring hellere
resten af artiklen over! Det er imidlertid heldigvis.
sådan, at hver især kan se på fugle præcis på den
måde, man synes bedst om.

Viovertalte OIe Gylling-Jørgensen

til

atvære med

og valgte søndag den 12. naj til eksperimentet,
selv om vi godt vidste, at en del sangere endnu ikke
vat ankommet, især på grund af det sene forår. Vi

startede kl. 5 I Malling Mose syd tor Århus. Det var
en kold, diset morgen - ikke det bedste vejr tit en
rekorddag.
De første aner gik det dog stærkt

ned:

Solsort (t ),

Blånejse (2), Skovspurv (g), Gråspurv (4), Musvit

(5), Gætdesmutte (6), og så sang Natteryalen (7).
I løbet af den førcte halve time desuden Boofinke
(8), Gulsputv (g), Rørspuru (10), Fasan (t ti Stær
(12), Krcge (13), Tyrkerdue (14), Grønirisk (tS),
lusskade (16) og Bingdue (17). Ved Tranbjerg
Butikscentet fandtvi hurligt Toplærke (18), og ved
Østerby Mose Råge (19), Gråand (20), Btishøne
(21), Hvid Vipstjeft (22), Troldand (23), Sangtærke
(24), Hættemåge (25), Muddetktirc (26), Vibe (27),
Bomlærke (28), Stormmåge (29), Ailike (30) og
eftet megen søgen, den fugl vi håbede på, Lille
Præstekrave (31) ved vandværket.

Vi fottsatte nu til Vilhelmsborgskoven, som gav
Løvsanger (32), Gransanger (33), Sangdrcssel
(34), Munk (35), Spætnejse (36), Rødhals (37),
Dompap (38) ogTræløber(39). Ved Moesgårdvar
Natuglen (40) på plads, og vi fik her i skoven og ved
stranden desuden Sortmejse (41), Gærdesanger
(42), Strandskade (43), Huldye (44) og Stor Flagspætte (45). På vejen mod Arhus sås Sølvmåge
(46) og Landsvale (47). Ved banegården Husrødstjen øq og iUniversitetsparken Grønbenet Rørhøne (49). Nu var det tid til morgenkaffe! Et kort
stop ved Brabrand Sø gav Sorthalset (50) og Toppet Lappedykker (51) samt Hørsanger (52), Tornirisk (53) og Knopsvane (54). I og ved Lyngby de to
vi havde foruentet, Bjergvipstjert (55) og Kirkeugle
(56). En Ravn (57)

såspåma*ernelangsvejen,og

nær Salten Langsø fik vi Skovpiber (58), HedeIærke (59), Grønspætte (60), cruvand (61), Gøg
(62), Skovskade (63), Fiskehejre (64) og Fugle
konge (65). I Silkeborg Sønderskov vat det stadig
meget diset og stille, men Sumpmejse (66) og
Sortspætte (67) sås efter nogen tids søgen. på
vejen vest på klarcde det op, og vi så tre rovfuglearter, Musvåge (68), Fjeldvåge (69) og Spurvehøg
(70)..

Vibtugte herefter negen tid (og for megen) på det
gam I e Skjern A d elta lor at lede efter Pome ransf ugl,

men forgæves. (Vi høne senere, at de ankom trc
dage senerc). I stedet sås Stenpikker (71), Engpiber (72), Gul Vipstjert (73), Grønsisken (74),
Tårnfalk (75), Bysvale (76) og Rørhøg (77).
På grund af tidnangel måtte vi opgive Værnengene og kørte til Vest Stadil Fjord, Som gav Kortnæb-

bet Gås (78) og Snegås (79) samt vel nok turens
bedste fugl, Sandterne (80). To Sandterner sad på
marken mellem gæssene. Den ene lløj kort eiter

rundt foran os i ren opvisningsstil og bragte mad til
magen. Selv om vi havde travlt, måtte vi dog nyde
dette syn et sffie tkl. Langs fjoden også Bynkefugl
(81) og GÅsisken (82).
Ved Fjand var der som altid et vældigt liv, bl.a.
Havteme (83), Klyde (84), Bødben (85), Dværgfalk
(86), Splitterne (87), Pibeand (88), Flamingo (89),
Fjordterne (90), Svarlbag (91), Stor tuæstekrave
(92), Jemspurv (93), Stor Kobbersneppe (94) og
Mistedrossel (95). Langs fuvling Kitsås Krarøgås
(96), Krikand (97), Grågås (98), SkaN (99), turens
nr. 100 Skeand, Brushane (101), Alm. Ryle (102)
og Toppet Skallesluger (103). Haboørc Tange
gav Atlingand (104) og Spidsand (105).

Pomerans-marker gav heller ikke her Pomeransfugle, men dog to andre, Agerhøne (1 17) og Bjerglætke (1 18). I Frøstrup lå Stotken (1 1 9) på rcde,
Iangs Bygholm dæmningen sås Sortklire (120),
Hvidklire (1 21), Hinand (122), latteland (123) og
Tinksmed (124). Ved Kærup Holme sås Sorfteme
(125), Rørdrum (126) og DrossehøBanger (127),
som vi ellers lige havde høft ikke var ankommet
endnu.

q

Hele dagen havde væretkold, og nu ved aftenstide

var der ikke mange graders varme. Aftenobsen i
Vejlerne gav dog yderligere nogle arteL nemlig
Sjagger (128), Sivsanger (129), Vandrikse (130),
Lille Regnspove (131) og Hjejle (132).

Det var nu blevet møtkt, men vi fortsatte nordpå.
Nogle holdt gav ingen natsangere, men koft føl
Skagen sås dagens sidste fugl, en Skovhornugle
(1 33), der tløj over vejen. Kbkken vat da et pat minutter imidnat!
Detblev altsåtilialt

| 33

aner. Vivar isving

19 timer

og nåede at køre 625 km. Mon det nu er en
uovervindelig rekord? Næppe. Vi mistede mange
arter, som på et lidt senere tidspunkt havde været
nemme at finde. Jeg kan blot nævne 20 arteL som
ikke skulle være helt umulige: Gråstrubet og Lille
Lappedykker, Urtugl, Plettet Røruagtel, Dobbeltbekkasin, Dværgterne, Mursejler, lsfugl, Digesvale, Topmejse, Halem ejse, Kærsanger, Gulbug, Havesanger, Tornsanger, Skovsanger,
Rø d rygget Tornskade, Kæmebider, Stil lids og Lille
Korsnæb.
Vi vil dertor to, at 1 50 arter på een dag i Dannark
nok er det magiske tal. Er du den, der når det

magiske tal?"

Vitog færgen over til Agger Tange. tJndervejs så6
Eddenufl ft 06) og Sildemåge (1 O7). Agger Tange
havde ikke mange vadefugle, men vi så dog Liile

t(&beBnqæ (108), Bjeryand (109), Knarand (fi0)
og Sortand (1 1 ). Så var de 1 1 O da passerct, men
vi var nået langt ud på eftermiddagen.
1

Hanstholn sad Riderne (1 2) som ventet påvestmolen, og en Stor Regnspove (fi7) fløj ovet.
Fyrhaveme vrimlede med Rødstjert (fi4) samt
Broget (1 1 5) og Grå Fluesnapper (t t6). De kendte
I

1

Sådan spurgte Hanne og Jens Eriksen i Søravnen
nr.4-1985. Da der ikke senere har været offentliggjort beretninger om - ja hvad skal vi kalde det?
| go-ernes sprogbrug må det nærmest være en
"Ornitologisk lronman", så ligger udfordringen der
stadigvæk. Er der et hold der slår rekorden i | 993,
eller er der virkelig tale om obset, der vil række ind
idet 21 . århundrede? Der er god tid til en eventuel
planlægning/træning - husk at sende dih beretning
til Søravnen også hvis det ikke lykkedes.
Otto Trap Hansen

FRA FELTEN: MAJ, JUNI OG JULI
Rødstjerten, der sang så smukt, medens jeg
skrev foregående udgave af Fra Felten, havde
held med sit projekt. Tre unger så jeg forlade redekassen en eftermiddag midt ijuni. Der var mildest talt også godt vejr til at være fugleunge i -

hvilken sommetl

Sorthalset Lappedykker 4/5 46 (3/5 36, hvoraf
11 lå ganske tæt ved vejen - meget smukt!),
Gråstrubet Lappedykker 3/5 3, Knopsvane 3/
5 22, Grågås 3/5 2, Skeand 3/5 han, Taffeland
3/5 2 han + 2 hun (mose på den anden side af

Næsten 500 observationer er der indsendt til
nærværende udgave. Lige som sidst sorteres
de ud på lokaliteter. Nogle observationer fra
sidste kvartal nåede desværre først frem til mig,
efter at manuskriptet i maj måned var indsendt.
Jeg har valgt at medtage disse observationer
blandt de øvrige - så det er altså ikke en fe.il, når

der enkelte steder er datoer helt tilbaoe

DYSTRUP Sø

vejen), Troldand 3/5 21, Musvåge 3/5

2,

Fiskeørn 3/5 2, Blishøne 3/5 1 08, Strandskade
3/5, Lille Regnspove 4/5 2, Sortklire 4/5, Mudderklire 4/5 3. Landsvale 3/5 50-100 (de var

fra

februar.
Vedrørende forkortelser mm. henvises til Søøvnen ?J92. Oversigten over de tre varme
måneders indberetninger ser da således ud:

ALRø

Rørhøg 2217 hun, Stor Regnspove 19/6 30,
Lille Kobbersneppe 19i6 65 + 22f7 2.Tinksmed 2217 2, lslandsk Ryle 22t7 14 ad, Alm.
Ryle 22/7 300 ad, Krumnæbbet Ryle 217 29
ad, Brushane 19/6.
BRABRAND SØ (incl. slambassiner)

Sorthalset Lappedykker 6/5 8, Toppet Lap-

pedykker 4/5 par med 3 dununger, Grågås 10/
5 2, Atf ingand 4/5 2 pat + 2215 han + 8/6 par,
Krikand 18/6 7, Skeand 4t5par + han, Hvinand
13/7, Stor Skallesluger 16ø, Hvepsevåge g/s
N + 18/6, Rørhøg 14/53han + 2hun + 13l7 2 han

+ 3 hun + 3 1K,

Fiskeørn 2117 ad, Plettet
Rørvagtel 6-10/5 "syngende" i forårsnatten ved
Døde å, Strandskade 2/5 2 + 17/6 2, Vlb€ 1t6

20, Lilfe Præstekrave 4/5 + 22/53 + 17162 + 161
7 11, Sortklire 1716 3, Rødben 18/5,'ltvHktlrs
1816 2 + 2317 7, Svaleklire 17/6 5 + 1617, Tinksmed 4/5 + 31/5 + 1716 + 16f1, Mudderktire 4/
5 3, Dobbeltbekkasin 4/5 "syngende' på tue,
Temmincksryle 16i7, Brushane 21-2215 + 23t
7 2, Sofierne 2015 10 F, Skovhornugle 9/4,
lsfugl 14l5, Ravn 1716, Græshoppesanger 17l
6 + 2317, Gul Vipstlert 18/5 6, Stær 1 8/6 1 500.

meget aktive og svære at tælle), Bysvale 3/5
10, Rørsanger 3/5 3, Løvsanger 3/5 2, Hvid
Vlpstfert 3/5 5, Rørspurv 3/5 2.

GJERRILD NORDSTRAND
Lom (uspecificeret) 3/5 3Y +2Ø, Rødstrubet
Lom 3/5 4, Lille Lappedykker 3i5 hørt, Sædgås
2915, Ederfugl 2y5 50, Sortand 3/5 40, Toppet
Sløllesluger 3/5 14, Hvepsevåge 1B/5 34 N +
2 Ø + 5 S + 2315 10 Ø + 241583 Ø, Rød Glente
25/4 + 915 + 10/5 + 15/5, Spurvehøg 215 5 + 3/
512 + 4/5 6 N + 1 Ø, Musvåge 2/5 over 120 + 4l
526Ø + 54 N + 43 NV + 7 V, Fleldvåge 2514 3,

Kongeørn 2/5 + 4/5 + 18/5 alle dage samme
ungfugl (se også Fra Felten i Søravnen 2/92\,
Blå Kærhøg 25/4+ 24/5(2K), Hedehøg 24/S
hun, Rørhøg 25/4 2 + 4/5 2 han + 2 hun,
Fiskeørn 25/4 3 +

215 2

+

2215

+

2415 2.

Vandre-

rastende, Ringdrossel 25/4 han + 3/5 + 4/5 han,
Misteldrossel 3/5 sy, Rørsanger 2815 60 sy,

Gulbug mere end 15 i mai, Tornsanger 225
100 sy, Løvsanger 2/5 ovet 500 rastende, Broget Ffuesnapper AShan + 3/5 2, Skovpiber 3/
5 97 T + sy, Rødstrubet Piber 2215 5Y + 2815 Ø,

talk 2215 Ø, Lærketalk 2015 3 + 2215 2 Ø + Bl
5 2 Ø + 1/6, Dværgfalk 25/4 2 + 3/5 2 + ZSÆ.Z Blergvipstlert 4/5 N, cul VipstJert 2/5 2,
Aftenfalk 2015 + 2215 2 han (2K) + 2315 han Rødrygget Tornskade 23/5 36 rastende,
rastende, Trane 23i5 Ø, Vandrikse 3/S høtt, Kærnebider 22/57 T + 23/5 9f , Gråsisken 25l
Lilfe Præstekrave 2/52, Svaleklire 2S/4 2. 4 75 + 3/5 B, Karmindompap 2415 + 26/5 14 Ø
Klyde 22/5 Ø, Sildemåge 3/5 2, Dværgterne
+ 2 sy + 2815 6 sy + 9 T + 3/6 8 sy + 7/6 sy, Lille
2514, Splitterne 3/5 2, Huldue 3/5 2, Turteldue
Korsnæb 3/5 3, Kvækerfinke 3/5 15.
31i5 sy, Natugle ZS 4 han "syngende" + 2 hun
hørt, Mosehornugle 2/5 T, Sortspætte 225,
Landsvafe 2514 20, Bysvale 25/4 2, Digesvale HEVBING STRAND
3/5 2, Pirol 2215Y + 23/5f + 24/5 2I + 2815 sv og tilstødende engområder
(i alt beretninger om 1O-15 i maj), Ravn 2215 i,
Rødstjert 2/5 2l\an (en sy), Bynkefugt 23lS 18 Gravand 2915 150 + 19/6 par med 5 ællinger +
29/6 2 pat med hhv 3 og 9 ællinger, Krikand 24l
6 1 80, Spidsan d 215 pa( {vådområde ved gammelt åløb), Pibeand 2816 8, Skeand 2/5 oar + 4l
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7 par, Strandskade 2816 50, Vibe 24/6 60 + 3/7
'|
00, Lif le Regnspove 28/6 + 3/7 15 V + 8/Z B R,
Stor Regnspove 2016 37 Y + 2416 7 Y + 27/6 2

V + 2816 3Y + 117 4Y + 3ft 3 V + 5/7 3, Litte
Kobbersneppe 27/6 15 V, Sortklire 7n 6,
Rødben 717 25, Hvidklire 2/5 5 + 27/6 19 + 28/
65Y +417 10Y +7/7 l0,Tinksmed 1/Z3SV,
Stenvender 7n 3 R, Alm. Ryle 717 3, Line
Klove 28/6 - den kom først flyvende sydpå, idet
den blev mobbet af en flok Viber. Derpå forsvandt den for et stykke tid, har formodentlig
siddet på ydersiden af den store revle. Senere
kom den tilbage og fløj bort nordpå (mod Randers Fjords udmunding), Gut Vipstjert 3O/5.

.:

f.gae-el
4ø^bte

i

måge 13/6 (2K) F, Huldue 10/5, cøg 10/5 sy
Natugle l1l5 han tudende + hun hørt, Sortspætte 10/5 hun set trommende + 13/6 hørt,
Lilfe Lappedykker z\n 6 ad + juv, Gråstrubet
Landsvale 15n 130 om aftenen, siddende på
Lappedykker 1916 2 ad + g juv (,,pur-and-takq. varm(?) sort skifertag på en af Søbygårds
på
hul"
nordsiden), Sangsvane 8/2 58, Krikaqs bygninger, Digesvale 15/7 10O, Ravn 13/5 2,
11/4 152, Pibeand 8/2 '1038 + 14l3 1020 + 19/6 Bynkefugl 10/5 han sy + hun, Mistetdrossel 'll
4 han + 2 hun, Skeand 14/g pat + 29/3 3,' 7 3 + 9ft 5, Græshoppesanger 11/5 2, HaveBjergand 1 1/4 3 han + 6 hun, Hvinand 172 G, sanger 3/6 9 sy, Løvsanger 10/5 15 sy, GranHve.psevåge 9/6, Btå Kærhøg B/2 brur[,' sanger 1 0/5 1 2 sy, Skovsanger 1 0/5 sy, Broget
Rørhøg 11/4,Hieile 8/2 650, Stor Præstekrave
Ffuesnapper 10/5 han, Skovpiber 10/5 7 sy,
29/3 10, Lifle Regnspove 17/7 + 2S/7 2, Stor Blergvipstlert. 1 0/5 hun.
Regnspove 19/6 9 + 2O/7 + 252, Lille Kobbersneppe 17/7 + 2O/7, Sortktire 9/6 3, Hvidktire
20n 14, Svaleklire '11/4 5 + 20lZ 2, Tinksmed STORE SJøBUP GAOEKÆR
17/7 + 20/7 3, Mudderklire 20n 10, Atm. Ryte
20n 67, Krumnæbbet Ryle 20/7 2, Brushane Gråstrubet Lappedykker 215 pat, den ene på
19/6 2 + 20n 5, Ravn 2On.
rede + 28/5 som 2/5 + en fugl mere + 20/6 par
NORSMINDE FJORD

SALTEN LANGSø

Fiskeørn 3/5 F

+

11/7 ad

+ 2K +

FJordterne 18n 5 V, Ravn 2lZ par,
sel 8/3 4.

18/7 g.

Mistetdroi

med 2 unger + 417 parretlra 20/6 + ad med unge,
Knopsvane 2/5par,den ene på rede + 2815 som
2/5 - men der er ikke kommet unger ud af det...,
Blishøne Z5 pat, den ene på rede + 2BlS pal
med 2 "kyllinger" + 20/6 ad + 2 juv + par + 3 nye
d.gnunger, Mudderklire 28/5, RødstJert 20/6
hgg, Rørsanger 2815 3 sy.

SøBYGÅRD Sø & SKOV

SøDRINGHOLM

Lille Lappedykker 1 1/5 2 sy duet, Toppet Lap-

Alle obs. ka 15n: Rørhøg hun, Strandhjejle 3,
Lille Regnspove, Stor Regnspove 47, Lille

pedykker 10/5 19, Gråstrubet Lappedykker
'1
0/5 3, Troldand 1 0/5 30, Hvinand 1n S, Hvep-

sevåge gf7, Rød Glente 4r/ (Samme fugl, let
genkendelig pga. særligt fældningsmønster, er

i

perioden 23/6-20n gentagne gange set i
af Hammel), Duehøg 1O/S yngtepar,
Vandrikse'l0l5hørt, Stor Regnspove 1n 2V,
Mqdderklire 10/5 2, Skovsneppe 1 1/5 på parringsflugt - det såkaldte ,'sneppetræk,', Dværgg_megnen

Kobbersneppe 5, Hvidklire 115.

Ånslev uose
Fra den 216 hat vi her: Toppet Lappedykker 4,
Fiskehejre 2, Gravand 10, Gråand med 7 store

ællinger, Musvåge 2, Blishøne, Vibe 3, Murseller 7, Nattergal sy.

øVRIGE OBSERVATIONER

i mose ved Svenstrup/Hammel, Sonhalset Lappedykket 17t4 2
par Fussig Sø, Hvid Stork 4/6 mellem Kolind og
Rønde, Kanadagås 20/4 6 Ø Moesgård Strand,
Gråand 1/5 hun med ælling + 19/5 hun med 4
nye ællinger damme ved Thorsmøllevej/
Højbjerg + 3/6 hun med 2 unger Marselisborg
Marina, 17/6 hun med 5 pulli i skovsø/Havreballe Skov, Skeand 3/5 3 han Skaføgård Sø,
Taffeland 3/5 par i Mørke Kær, Troldand hun
med 7 pulli i dam på Thorsmøllevej, Havtit 5/2 4
Fornæs, Sortand 2016 2 R Julsø, Hvepsevåge
15/5 3 N Helgenæs + 24/5 18 N Silkeborg, Rød
Glente 26/4R Sindbjerg/Sejs Hede + 6/5 Lindholm Hoved + 6/5 V Råsted/Purhus + 2015 VeLille Lappedykker 18/5 sy

-

stereng/Århus

+

26i6 Enslev/Grenå, Sort

ente

2614 F + 25!5 SV Sindbjerg/Sejs Hede,
Duehøg 617 N Voer Færgehavn/Randers Fjor,

Gf

Bfå Kærhøg 17n han 5 km syd for Hadsten,

Fiskeørn 26/4 Moesgård Strand

+

11i7
ad med 3 juv ved Hevring
Møllegårds skov, Agerhøne 315 2 Langskov
Krat + 9/5 Astrup mose + 2815 + 8/7 2 på eng

3|/

i,/l6ssø, Tårnfalk

ved Hevring + 15l7 Sall/Hammel, Grønbenet

Rørhøne 10/5 par med 6 pull. Universitetsparken/Arhus + 17/6 6 juv skovsø/Havreballe
Skov + 2916 par med 5 pull i dam ved Thorsmølfevej + 117 par med 8 pull i branddam ved
Vivild, Blishøne 10/5 par med 5 pull i dam ved
Kappelsdal/Hammel + 10/5 med 3 pull Pøt
Mølle + 2 par med hhv. 3 og 6 pulli samt 2
rugende Universitetsparken, Strandskade

i

6ll par med 2 unger ved

Voer Færgehavn,
Liffe Præstekrave 15i5 + 2115 2 V Hammel,
Svafekfire 2116 2 i mose ved St. Hjøllund
plantage + en fugl set gentagne gange i juli i
den nye Bærmoseskov yed Trige, Mud-

derklire 3/5

i

mølledam

ved

Nørager/

Djursfand + 8/5 3 + 18n 6 p^ stranden syd for
Giber A's udmunding, Skovsneppe 5/6

"trækkende" over natursti ved Sminge,
Flordterne 18n 30 V Mossø, Huldue 19/5
Hasager Skov, Gøg 10/5 sy ved Rampes
Møfle/Svenstrup, Skovhornugle 2414 2
Kasted Mose, Kirkeugle set regelmæssigt
gennem hele sommeren i Trige, Natravn 19/6
2 sy i Gludsted Plantage, Murseller 12y5 over
Fjordsgades Skole/Arhus + 1415 6 + 15/6 16

Højbjerg, Sortspætte

4l? pat

i

Fussingø

Skov, Toplærke 18/6 4 Arhus Kulhavn, Hedefærke 2116 sy i St. Hjøllund Plantage, Sang-

lætke 4/6 sy over Marselisborg

Marina,

Landsvafe 2414Kasld Mose + 3/5 hundreder
over Mørke Kær + 416-917 par bygger rede og

opfostrer

3

- alt

unger på søile

i

Marselisborg

imens hundreder af mennesker
daglig spadserer forbi lige under reden,
Marina

Bysvale 3/5 enkelte ved mørke Kær + 8 reder

(juli) Højbjerg Torv, Digesvale 26/4
Moesgård Strand + 3/5 30 Mørke Kær +

190 redehuller

i

ny grusgrav ved

3

1117

Voldby/

Hammel, Ravn 2116 2 St. Hjøllund Plantage +
2416 Hevring, Nattergal 2715 4 sy Hevring
Kær + 2815 2 sy Voer Hede/Randers Fjord +
2916 sy MøIke Kær, HusrødstJert 4/6 3 sy +
17n 2 sy + hun industrikvarter/Hammel, Rød-

stjert 1/5-16/6 par opfostrer 3 unger

i

re-

dekasse i Højbjerg + 1O/5 han Rampes Mølle +
10/6 sy StrandvejenlArhus + 11/6 par ved redekasse i have ved Risskov + 15/6 hun Niels W.
Gades vey'Århus, Ringdrosset 20/4 Årslev +
2914 han Borup/Randers + 3/5 han i krat ved
Hevring, Vindrossel 17/4 100 Fussingø Skov,

Græshoppesanger 2815 sy ved Frøholm/y'oerl
Randers Fjord, Sivsanger 30/5 sy Hevring Kær,
Gulbug 18/5 sy Svenstrup/Hammel + 2/6 sy ved
Varna, Skovsanger 29/4 sy Fløjstrup Skov +
19-2215 sy Thorsmøllevej + 2615 sy Havreballe
Skov, Broget Fluesnapper 2315 sy Højbjerg +
29/4 2 han Fløistrup Skov + 1/5 2 han + hun
Thorsmøllevej +2/52 han + hun ikratved
Hevring + 20/6 hun + 31/6 han ved redekasse i
plantage ved Hevring, Skovpiber 2614 120 N
Sindbjerg/Sejs Hede, Skærpiber 18/6 par med
yngleadfærd Arhus Containerhavn + 18/6 Århus
Kulhavn, BlergvipstJert 8/5 par Skovmøllen +
9/5 hun Fuldbro Mølle + 1 0/5 han Pøt Mølle + 19/
5 1-2 ynglepar Voer Mølle/Hadsten + 15/7 pøt
Mølle, Guf Vipstlert 14/S 4 ved Hammel, Stær
3ø 2000-3000 til overnatninq i rørene ved Voer
Færgehavn/Randers Fjord, kærnebider 19/5 2
Voer Mølle/Hadsten + 9/6 2Højb1erg, Stiltits 10/
5 sy ved Århus fuLyngby + 1'si7 Pøt Mølle,

t

t

i

Lille KorsnæQ 2416 8 plantage ved Hevring

+

181/ 1 Mossø, Bomlærke 5/2 50 Fornæs.

Oplysninger er modtagåt fra Hans Christolfersen, Carsten Høeg, Berit Lanther, Henning
Lykke Larsen, Aage Birkkjær Lauritsen, Flemming Lundberg, Lis Mejlby, Erik Nielsen, Flemming Nielsen og Marianne.Rasmussen.
Mange tak til dem.
Har du lyst til at bidrage til næste udgave, der
dækker august, september og oktober, så skal
du sidst i oktober indsende dine observationer til
undertegnede på adressen Højmarkvej 22,8270

Højbjerg. Sidste-øjebliks-hits
neres på 86274269.

kan

indtelefo-

Minsandten om ikke Rødstjerte-panet her

i

begyndelsen af august atter er begyndt at pusle
rundt i og omkring redekassen. Og hannen sidder og synger som var det forår. Har de virkelig
tænkt sig al ptøve igen? Så er det vist i sidste
øjeblik, lige som dette manuskript vist har strakt
dead-line elastikken
bristepunktet denne

til

94n9.......

John Andersen

Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

PS Biludlejning udleier nyere personvogne, vare-

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

Personvogre: HONDA - FORD - NISSAN - FIAT PEUGEOT. MAZDA. VW. OPEL - BMW - VOLVO
eller TOYOTA.

lvarevogne føres alle mærker.
Flyttebiler: I alle størr€lser til alle tormål bl.a.
MESSEH. UDSTILLINGEB eIc.
Busser: 8-9-11 -15-20 oersoner
Skulle De have specialønsker, så kontakt os venligst tor leie af luksusbil eller campingbiler.

ttr

ANMELDELSE
GRøFTEKANTEN

overlevelsessteder for insekter og mindre pattedyr.

Af Petet Gjelstrup
Akvareller af Theis Andersen
Natur og Museum, 31.årgang, nr. 2 - 32 sider

Abonnement 1 992 (4 hæfter) kr. t 0S,Natuthistorisk Museum, Århus. Ttf. 86

Året rundt færdes der ligeledes mange fugle i og
ved grøftekanterne. Småfuglene søger føde ved
vejene, formentlig fordi de enårige planter producerer mange lrø og frugter, der er eftertragtet mad
for disse fugle. Om vinteren smelter vejsaltet hurtige

l2 97 7Z

"Ta' ud i.grø ttekanten" lydet opto(dringen fra sommerens hæfte i serien Natur og Museum.

Hæftet er illustreret med meget smukke akvareller,
som samtidig giver dig mulighed for at sætte navn
på grøftekantens mange forskellige blomsterarter.
I Danmark er over 7O.OOO kilometer vej omgivet af

grøftekanter, hvilket svarer til ca. 280 km, eller
mere end 1/20 af det danske skovareal. Tilsammen et stort naturområde, som mange ser hver
dag. Eller gør vi nu det, når vi suser lorbi i vores
biler. For hvor godt kender vi grøltekanten? Hvilke
planter og dyr lever her? Og hvordan er deres
livsbetingelser?

Hæftet giver svar på spørgsmålene. Grøftekanterne rummer en utrolig blomstenigdom. Vidstedu
at ca. halvdelen af alle danske blomsterolanter
vokser her? Og hvad med smådyrerne? Vore
grøftekanter benyttes både som åndehuller og

sne og is i forkanten, således at fuglene nemmere
kan finde føden her end i de snedækkede omoivelser.
Også flokke af Krager, Råger og Husskader færdes

i vejkanten. Det er mere uklart, hvad disse fuole
laver her, men de ses dog ofte ifærd med at æ?e
ihjelkørte dyr.
Også rovfugle ses i luften, især over strane trafikveje
og motorveje, på jagt efter mus.

Ingen tvivl om at vore grøftekanter er til gavn og
glæde for både mennesker og dyr. Og hvad kan vi
så gøre, lor at give dem optimale livsbetingelser?
Også det giver hæftet gode råd om.
I

slåningscirkulæretfra 1984tremgårbl.a. atefter

årsslåning først måfinde sted efter den 20. august.
Bliver det overholdt der, hvor du bor?.

Tilslutetgodt råd. Anskaf hæftetog følg opfordrin- ta' ud i grøftekanten.

gen

Karin Trap Hansen

betyder, at artiklen er
sendt ind til redaktionen

på diskette.
Vi er glade for alle
bidrag, også dem
skrevet med

^@

ffi

Redaktionen

MILDE VINTRE GIVER FLERE FISKEHEJRER
Fra hæftet Vildt lnformation g2udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen har vi plukket følgende
artikel:
attlltlll

"Siden 1 978 er den danske ynglebestand af Fiske-

hejrcr blevet mere end fordoblet. Antallet af redekolonier er derimod ikke steget ret meget. Dette
fremgår at en optælling, som Skov- og Naturstyrelsen loretog i foåret 1991. Det er første gang
siden 1 978, at bestanden af Fiskeheircr et blevet

I 1 978varder2.673 rederi 1 1 2kolonier. I | 991 blev
der bn 6. 7 35 rcder i 1 27 kobnier. Den gennem s nitIige hejrekoloni er altså mere end dobbelt så stor i
dag som tor 13 år siden.

Kolonieme varierer dog meget i størrelse. I nogle
kolo nie r er der blot en enkelt eller nogl e få reder. P å
Fænø i Lillebælt er der en stor koloni på 490 rcder.
I dag yngler Fiskehejrer næsten overalt i landet dog ikke på Bornholm og i det meste af Vendsyssel.

Hejrene bygger deres reder i næsten alle slags
træer. De fleste kolonierf indes dog i nåletræer. De
almindeligste redetræer er sitkagran, rødgran og
bø9.
Hejrekolonierne ligger som regel i småplantninger
eller i udkanten af skove, oftest i nærheden af gode
fø desø gningsom råd e r. F i skehej rerne linde r deres
føde i lawandede områder i åer, søer eller fjorde.
Hejrerne kan flyve i hveft fald 10-l 5 kilometer ha
kolonien for at lange fisk.
Fiskehejren blevfredet i 1 980. Fuglene må ganske
vist stadig skydes i dambrug, hvis de gør påviselig

skade, som medfører erhvervsmæssigt tab, og
hvis man har forsøgt at holde hejrerne væk fra
fiskedammene med elhegn eller på anden måde.
I enkelte kolonier er Fiskehejreme blevet talt gennem d e sidste f em å r. D i sse optæ ll i ng er tyde r p å, at
den store vækst i bestanden først sker i de seneste
tre-fire år. Men da hejrerne har været fredet i mere
end ti år, er fredningen næppe den vigtigste årsag
til denne stigning iantallet af fugle.

Det er mere sandsyntigt, a.t bestanden især er
vokset som tølge af de meget milde vintre, vi har
haft i de senesle år. lJnder isvintre dør mange
hejrer af sult. De kan ikke fange tisk, når der er is på
søer og fjorde."

Se, det var jo en positiv udvikling,
som underbygges ved læsning af den
nys udkomne "Fugle i Arhus Amt 1991",

der på side 9 konstaterer. at der har
været en "Solid fremgang på over
2 5% i fo rho Id ti I 1 990"for Fiskehejren.

Otto Trap Hansen

I

det tidllgere omtalte hæfte "Vildt Information

92" udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Natursty-

relsen har vi også hentet følgende artikel, der
blev bragt under overskri{ten:

@

RøO postkasse ødelagt ved
skud til Hare.

@

Eltedning skudt ned ved skud til
Fasan.

@

Drivhus ramt ved skud til Rådyr.

VILLE SKYDE FASAN, RAMTE

MEJET/ERSKER
Og så er det ingengang løgn. Det er ikke histo-

rien om fjeren, der blev til 5 høns. Nei, det er
ganske vist. Læs den, hvis du tør.
"Er jægerne gode nok til at kende de enkelte
vildtarter og til at bedømme skudretning og
afstand under iagten? Nogle af de skadesanmeldelser, som modtages af Dansk Jagtforsikring, kunne tyde på, at undervisningen af
kommende jægere måske burde udbygges på
disse punkter.
Her er nogle eksemplerpå "fejlskud", som er anmeldt tit jagttorsikringen :

@

Meletærsker beskudt, forvekslet
med Fasan.

@

Campingvogn ramt af riffelskud,
forvekslet med Ræv.

@

Motor i grusgrav ødelagt ved
beskydning under andejagt.

@

Kommunalmaterielbygning
beskadiget ved skud under
Fasanjagt.

@

Personbil ramt ved skud til
lettende Agerhøne

@

Termorude i hus ødelaot ved
skud til Fasan.

@ Transformatorstation

beskudt ved

regulering af Krager.

@

Hestekansport beskudt under
drivjagt.

Blandt anmeldelserne vedrørende hunde kan
nævnes:

@

@

Ruhåret Hønsehund dræbt ved
skud til Hare.
Korthåret Gravhund dræbt, da

den mod forventning kom ud af
rævegraven før Ræven.

@

Hund såret ved skud til Mink.

Alle jægere, der har gyldigt jagttegn, er automatisk ansvarsforsikret for skader som følge af
skud på mennesker, dyr eller ting under jagt i
Europa. Dansk Jagtforsikring A,/S får 20 kroner
i forsikringspræmie af den jagttegnsafgift, som
jægerne betaler."

Efter gennemlæsning af ovennævnte sidder
man tilbage med spørgsmålsom "furderindføres
jagttid på drivhuse?'og'* det god jagtmoral at

skyde på en rød postkasse, der sidder stille?"

Otto Trap Hansen

NeloV nu er def,lidtil at øe Vå noqle
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Lokalrapporten for Århus Amt, Fugle i Århus Amt 1gg1
var igen i år på gaden ca. 1. juli.

,

I rapporten kan du bl.a. læse om en "ny"træklokalitet i Østjylland, ny
rekord for Blå Kærhøg, invasioner af Silkehale og Korsnæb, nye ynglelokaliteter for Tejst, meget få Mosehornugler i 1991 og meget andet.

'

Rapporten tilsendes automatisk til alle,

som har bidraget med fugleobservationer til den,
eller tegnet et abonnement.
FUGLE t ÅRHUS

AMT /991 koster 75 kr. inct. porto.

Er du interesseret, kan rapporten købes ved
henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Rapportgruppen
p,g.v.
Peter Lange

Jeksenvej 108
8464 Galten

t

MERE

NW OM SJAELDNE FUGLE I ARHUS AMT

En misforståelse

i Søravnen 4/91 (Nyt om Sjældne
Fugle i Århus Amt) s. 8, som også blev fulgt op af
et brev til SU med tilsvarende tekst, er rapporigruppen blevet kontaktet af SU (lvan Olsen). Man
kunne oplyse, atvi havde misforstået ændringerne
på SU-listen, idet SU IKKE ønsker beskrivelser af
bl.a. Korttået træløber fra f.eks. Århus Amt. Man
ønsker altså ikke, at de lokale rapportgruppen
laver tilføjelser til SU-listen. ønsker man på lokalt
plan beskrivelser af nogle af de arter, sorn er tagel
af SU-listen pr. 1 .1.1991, før en evt. offentliggørelse i f.eks. lokalrapporten, er det op til lokalafdelingen selv atbedømme disse beskrivelser. Det
har vi i rapportgruppen hverken tid, lyst eller ekspertise til, så listen bragt i Søravnen 4/91 er hermed
annulleret.
Efter artiklen

Men...!
SU's regler om, at observationer af arter på usæd-

vanlige steder, tidspunkter eller antal, skal godkendes, gælder selvfølgelig stadig. Så derfor skal
man altså ikke forvente, at vi i Fugle i Arhus Amt
ukritisk viderebringer observationer af f .eks. f lokke
af Hvidbrynede Løvsangere eller Fuglekongesangere fra Arhus amt. For disse arter kan man med
god ret anføre, atArhus Amt eret usædvanlig sted,
idet de aldrig er set her. Men vi må altså ikke lave
en liste over, hvilke arter det drejer sig om !

Bemærk...
Sydlig Nattergal, som var med på listen i Søravnen
4/91, er stadig SU-art, i hele landetl Den var fejlagtigt gledet ud af listen i FUGLE (se også meddelelser i FUGLE nr.3192). Thorshane var fejlagtigt
kommet med på listen i Søravnen 4i91 . Den har
imidlertid ikke været SU-art længe, og er det selvfølgelig heller ikke nu.

Send ind !
Ser man en sjælden fugl iøstjylland, er man altid
velkommen til at kontakte rapportgruppen eller
bestyrelsen. Dels er der altid mange, der gerne vil
opleve en sådan fugl, dels kan flere observatører
være med til at give en mere sikker beskrivelse af
fuglen. Og tro ikke, at de andre altid sender ind. Vi

hører at og til om observationer al sjældne fugle'
sorn er set af mange, men ingen har rapporteret
observationen til rapportgruppen I
Ønsker man ikke i.eks. et ynglepar at en siælden
fugle offentliggjort, respekterer vi selvfølgelig et
sådant ønske. Men for alligevel at få et overblik
over ynEiebestanden af siældne fugle i området så
hurtigt .em muligt, beder vi om at denne siags
oplysninger også tilsendes rapportgruppen. Meddel f.eks. blot, at arten har ynglet i amtet, evt.
"Midtjylland", "Djursland" eller lign.
Rapportgruppen hjælper også gerne med at lave
en beskrivelse til SU, hvis du har set en iugl, som
er på Su-listen. Undertegnede kan kontaktes
(adresse på bladets omslag)
Rapporlgruppen i Århus Ant
v. Peter Lange

KOMMENDE TITRE OG MøDER

Møde om reservater
Sabrc Kro
Tirsdag den 22. septenbet 1gg2 kl. lg.g0.

DOF har gennem Amtsnaturudvalget været dvbt
involveret i den senere tids diskusiion om fremtide11; re.seryaler. Og efter mange og til tider
opslidende diskussioner ser det nu udtil, at re_
sultaterne begynder at vise sig.

Et aJ de første resultater er en invitation fra
Dan_
marks Jægerforbund (JFU) til DOF_medlemmei
til
et møde om den overordnede reservatpolitik.
Foredragsholder bliver palle Uhd Jepsen fra
Skov-

og Naturstyrelsens reservatkonror.

VEL

MøDT!

Vadehavet
Fredag 2. - søndag 4. oktobet lgg2

lgen i år afholder DOF Århus en weekendtur til
Vadehavet.

De foregående års ture har været ijuli og novem_

i år tager den første weekend

i

Afgang Århus Musikhus fredag den 2. oktober kl.
18,00.

Vi vilbesøge en lang række af de nordtyske vade_
navstoKatiteter. Lørdag.morgen starter vi med
at
Køre sydpåtilGrUne Inselomkring Eidern
og Eider_
dæmningen. Herefter Sonke Nissen Koog-, Ham_

burger Hallig, Hauke Hain Koog og ScÅtunsiet.
Inden grænsen passeres hen på eirermiOoågen
har vi dog gjort holdt ved grænsebutikkerne.
Søndag_ morgen starter

vi hvor vi slap om

lør_

dagen. Det kan måske blive ved Hauke Fiain Koog/
Schlijtsiel, men ellers vil det være ved den tyiå

del af saltvandssøen. på den danske side vil vi
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mæng_der gæs er nok knap ankommet, ligesom
også Sang- og Pibesvaner formentlig vii mångle.
Der er gode chancer for arter som Knar-, SpiJs-,
Ske-og Krikand, Blå Kærhøg, Vandre-, Dvæig- og
Tårnfalk, Fjeldvåge, store flokke af Strandskådei
Viber og Hjejler, muligvis Storspover og Alm. Ryler, samt småfugle som Bjergirisk, Bjerglærkb,
Dnespurv og måsKe Laplandsværling.

ture i Søravnen 4/90 (Referat fra Vadehavet) og
Søravnen 't/92 (Seksten Tusinde Bramgæs).
Henning Ettrup

oktober.

Fuglene, vi møder, vil være en lang række ande-

og vadefugle, samt rov- og småfugle. Større

Man kan læse mere om de foregående Vadehavs-

Der opkræves entr6 på 20,00 kr.

ber, mens vi

tage de lokaliteter, som vi kan nå fra grænsen og
nordpå til Rømødæmningen. Vivildog giveos god
ud påde enkette tyske lokaliteter, således atdet bli_
ver de danske områder, der kommer i anden
række.

Overnatningern elredag oglørdag foregår på vandrerhjem i enten Tønder eller Rudbø|. Hertil skal
medbringes sengelinned. Man skal selv medbringe. mad til lørdags og søndags morgenmad og
frokost, mens turlederne står for aftenimaden lørl
dag. Ellers skal man medbringe personligt udstyr,
samt kikkert, teleskop og evt. fotoudstyr.

HUSK PASSET!
Tilmelding sker ved at indbetale kr. 400 (ii.rniormedlemmer kr.250) tilgiro 5 51 09 61 DOFÅrhus,
Gjellerupvej 1 1 1, B2ZO Brabrand, senest mandao
den 21. september.
Oplysninger om turen kan fås hos turlederne Jens
Bonde (86 48 82 75) og Allan Janniche.

Stalus for Lvsbuqet Knorteoås
Mariager og'Ranilers Fjorde-

me med et bud på hvorfor de meget markante
ændringer er sket ved Mariager og Randers Fjor-

i

Resultater al undersøgelser af gæssene i 1980 - 1992
Orientering om undercøgelser i 1992 - 1994

de de sidste 12 år.
Dernæst vil vi (HE) gerne fortælle om et projekt,
der gennemfø res ved Mariager og Randers F.jorde

Natu rskobn, Gudenåvej, 8900 Eanders
Tirsdag den 20. oktober 1992 kl. 19:30.

Preben Clausen

&

Henning Ettrup, Danmarks

i 1 992-94; projektet omfatter intensivt arbejde med
gæssenes udnyttelse af strandenge ved fjordene,
herunder fødeøkologi, og individuelt ringmærkede

fugles udnyttelse af forskellige delområder. Pro-

Miljøundersøgelser, Kalø.

jektet indeholder også et naturplejeprojekt på MeF
lempoldene i Randers Flord.

Baggrund:

Vi håber, at alle der kommer ved fjordene for at se
på fugle vil komme til mødet, da vi har god brug for

Svalbard-bestanden af Lysbugede Knortegæs har
i løbet af 1980erne ændret deres forbrug af Mariager

og Randers Fjorde som rastepladser markant:

Gæssene ankom

frivillige til optællings- og aflæsningsarbejde.

Med venlig hilsen
Preben & Henning

i

begyndelsen af
1980erne til området i løbet af november - og de højeste antal sås i december-januar, nu ankommer de første gæs
allerede månedsskiftet augusvsep
tember, og de højeste antal ses i oktober-november.

i

I begynielsen af 1 980erne forlod gæssene området iløbet af marts-april; nu
forlader de første flokke området,i november og hovedparten trækker væk i
løbet af januarJebruar.

Samtidigt har gæssene ændret deres

detailudnyttelse

af

området:

i

be-

gyndelsen af 1980erne louragerede
hovedparten af gæssene i Mariager
Fjord-området omkring Pletten, og ud
for Als Odde; nu er de vigtigste områ-

der Ajstrup Bugt og Hadsund-Havnø; og i Randers Fjord-området er gæssene rykket f raydersiden af Udbyhøj (omkring Mellempolde) ind til indersiden af
Udbyhøj (omkring Odpold).
På denne aften vil vi (PC) gerne fortæl-

le om de undersøgelser, der er foretaget af gæssene i Danmark og på
Svalbard i 1 980-92, og herunder kom-
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Skarven i Danmark
Forcdrag al Jens Gregercen, Vorsø
Sølyst den 1. decenber kl. 19.50

Jens Gregersen vil denne aften fortælle om Skarvbestandens udvikling i de senere år, fuglenes levevis, vilkår med beskyttelse, fødevalg samt hvorfor
vi i Danmark har en bestand på omkring 25-30.000
par. Desuden om intensive undersøgelser igennem de sidste 15 år, hvor bl.a. 15.000 unoer er
ringmærket.

!{".:

Endvidere vil han fortælle om problematikken omkring Skarven, der har rørt ved det

traditionelle fredningsbegreb - botanik
kontra fuglefredning, fuglenes menu
og redeplads. Beskyttelse og konf

likter ved f iskenevnaturskove.

1.1992 planlægges en forvalt
ningsplan, som vil afstikke
linier om beskydning/bekæmpelse af arlen.
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PA GJERRILD NORDSTRAND
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Den første weekend
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i maj havde
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Århus anangeret fuglelejr ved Gjenild
Nordstand, hvilket er en fremragende
lokalitet med mange muligheder for at
leve forårets fugletræk. Alle deltagerne
(1 5 stk.) mødtes ved 19-tiden sammen
med lederne Peter Lange og Lars P.
hansson i et lejet sommerhus nær stran-

Joden. Vi blev krydset af og fik hilst på
hinanden inden de to ringmærkere, Erik
HørningogHansChristophersen,komog
viste os lysbilleder, om fuglene vi kunne
være heldige at opleve i de

kommende

a
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dage.

Efterenhyggeligaftengikviiseng,ogsov,',
til vækkeuret kimede ved s-tiden næste
morgen. Det gik hurtigt med morgenmaden, for alle ville ud at studere terrænetog
få de første fugle i notesbogen.
Ringmærkerne havde været endnu lør ude end os.
De havde allerede sat nettene op, og de første
fugle var klar til at blive ringmærkede. Vi fik lov til
at følge med dem rundt i små grupper, og detgav
mange af os nye og spændende oplevelser. Det er
io trods alt ikke hver dag man står. med Løvsangere, Brogede Fluesnappere, Munke, Rødhalse og Gærdesmutter i hånden. Men det var ikke
kun småfugle, området kunne byde på. Fra tidlig
morgen var der Spurvehøge inde over lræerne, og
ude over havet kunne der iagttages Sortand, Gravand, Ederfugl og Skarv.
Ved g-tiden mente Lars og Peter, at det var tid til de
berømte snegle inde fra bageren i Gjenild. Da
Peter kom tilbage forklarede Lars vidt og bredt om

traditionerne bag disse snegle. Der skulle efter
sigende være Fiskeørn i luften når man spiste
disse snegle, og knap havde vi spist færdig, før en
Musvågeskrue på 120 fugle kunne ses lige over

vore hoveder og minsanten om der ikke var en
Fiskeørn imellem (traditionen tro!?)..

Rovfuglene var altså gået på vingerne, så nu
kunne alt ske. En.halv time senere fik vi ø.je på en
gigantisk rovtugl på himlen. Det måtte og kunne
kun være en Kongeørn, og ved nærmere efter syn

{
viste det sig også at være faktum. Alle disse flotte
rovfugle på een formiddag kan da siges at være ret
flot. Af andre fugle lra formiddagen kan nævnes:
Gul Vipstjert, hvilket var det Jørste obs i år for
mange af os, Mosehornugle, Bysvale, Landsvale,
Krikand, Tårnfalk, Rødstjert og Lille Præstekrave.
Efter middagsmaden holdtvi et par timers fri, for at
være friske til kl. 14,00, hvor Poul Hansen fra NaturhistoriskMuseum iÅrhus kom for attageos med
ud på en fuglelyttetur. Han viste os, hvor let det
faktisk er at optage fuglestemmer uden at det
spolerer budgettet totalt m.hl. udstyr. Det var sjovt
at se, hvordan den paraplyagtige skærm var modtagelig for lydene, og udover at vi fik lov til at høre
det optagede, fortalte han om nogle af de sjove episoder, han havde oplevet i lorbindelse med optagelser af fuglestemmer.
Efter en vellykket eftermiddag var vi ved at være
godt sultne, så da vi kom hjem var Lars så letsindig at sige, at han godt ville stå for aftenmenuen,
hvilket var spaghetti med kødsovs. Kødsovsen
smagte dejligt - men spaghettien .... jo, den havde
vi vist allesammen smagt bedre. For at give et praj
om hvorfor: - den skulle skæres ud i skiver!!!. Men
mætte blev vi da, og om aftenen gik nogle af os på
skumringslynetur. Vi hørte: Dobbelt Bekkasin, Vandrikse, Vindrossel og 4 Natugler. Desuden så vi en
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Ræv og 2 Flagermu3. Efter denne fine afslutning
på en lang og god dag, var vi alle meget trætte, så
vi sov temmelig hurtigt, da vi kom hjem.
Næste morgen stod vi aner op ved s-tiden og tog

den tidlige morgenobs med, indimellem at ringmærkerne gik deres faste ruter rundt til nettene.
Denne morgen bød ikke påde store rovfugle, men
det var nok det kølige vejrs skyld. Men til gengæld
var der så masser af småfugle i luften. Blandt
megetandetkan nævnes:Top-,Sort, Blå-og Hale-

mejse, Kvækerfinke, Engpiber, Skovpiber, Lilte

Korsnæb, Gråsisken, Rødstjert, Ringdrossel,
Misteldrossel, Jernspurv og Munk. Af de lidt stør
re var der Grønspætte, Stor Flagspætte, Huldue,
Skovskade, Vandrikse og så hørte vi en Lille Lappedykker, der ærgerligt nok ikke lod sig beskue.
Ude over vandet var der også aktivitet og herfra
blev noteret: Rødstrubet Lom, Stor præstekrave.
Sildemåge, Krikand, Toppet Skallesluger og Strandskade. Lidt længere oppe ad dagen kom der liv ide
små rovfugle om ikke andet, så her blev det til
Spurvehøg, Musvåge, Tårnfalk og til sidste et "lille" hit: Dværgfalk.
Nogle af os tog over middag på en 2-timers tur til
Dystrup-Ramten Søerne, hvor der også ventede
os mange oplevelser. Vi lagde rent faktisk ud med
2 syngende Rørsangere. Det må absolut være de

1+

and, Gråand, Grågås og Fiskehejre. Der var også
fugle som Tårnfalk og Musvåge i luften, men vi var
nu mestoptagede afhvad der befandtsig påsøen.
Detviste sig senere, atdetskulle blive anderledes,
for pludselig fik vi øje på et pragteksemplar af en
Fiskeørn lige over vores hoveder. Og.det var
åbenbart ikke den eneste i området. for ca. 1 5-20
minutler senere dukkede en anden op. Det var
simpelthen den bedste afslutning, vi kunne tænke
os, på en yderst vellykket tur. lalt blev det til 65
arter, hvilket resullerede i at mange af os fik nye
arter i bogen, og alle fik oplevelser, som de sent vil
glemme. Detvar en glimrende ide at arrangere en
sådan tur, og jeg håber, som glad og tilfreds deltager, ikke at det var sidste gang.
Berit Lanther

Gjerrild Nordstrand 1-3. mai 1992
Fredag

Fredag d. 1. maj. mødte 15 forventningsfulde deltagere op ved et sommerhus på Ellavej ved Gjerrild Nordstrand. På trods af silende regnvej, som
havde forvandlet vejen til et mudderhul, var alle i
godt humør.

første i år!l?
Derefter var der Gråstrubet Lappedykker, Toppet
Lappedykker, Taffeland, Skeand, Troldand, Grav-

Muligvis på grund af lokalafdelingens tilbud med
halvpris for juniorer, varde 12 at deltagerne under
18 år, og den yngste '10 år.

Fredag eftermiddag blev brugt til en kort rekognoscering i området, som p.g.a. vejretdog ikkegav
det helt store udbyne.
Fredag aften kom Erik Hørning og Hans Christophersen og fortalte om træklokaliteten Gjenild
Nordstrand og mange års ringmærkning d6r. Der
er blevet ringmærket mere eller mindre regelmæssigt i næsten 20 år. Vi så lysbilleder af nogle
af de fugle, vi forhåbenlig skulle se i nettene næste
morgen.
Lørdag

Lørdag morgen stod vi (næsten) alle op ved solopgang, og drog til udsigtspunktet ved nordstranden. Småfugletrækket var i fuld gang. Bl.a. kan
nævnes Skovpibere og vipstjerter, samt svaler.
Rovfuglene lod derimod vente på sig, vejret var
heller ikke alt for godt til dem. Det blev til enkelte
Spurvehøge, en del Musvåger på trækforsøg (op
imod 130 på et tidspunkt), enkelte Fiskeørne,
kærhøge og Dværgfalke. Op af formiddagen var
begivenhederne efterhånden ved at ebbe lidt ud,
Ottos chokoladesnegle, teen og kaffen var spisv
drukket, og mange sad og småblundede iformiddagssolen. Men pludselig lød det fra Martin; 'Hvad
i alverden er det der kommer der ?" Ude vestpå,
over bakkerne, kom en stor fugl. Alle kikkerter
drejedes på kommando, og fuglen blev hurtigt
bestemt: En Kongeørn ! Fuglen, en ungfugl, kom
flot lige henover os, og hurtigt var alle lysvågne.

Søndag

Søndag morgen var vi igen på plads ved Nordstrand ved solopgang, men trækket var noget
dådigere end om lørdagen.

Ved middagstid var det lid for oprydning og herefter hjemrejse

.

På vegne af arrangørerne skal der lyde en stor tak
til alle på lejren, for go! ro og opførsel. Der er en
fryd at lave ture for DOF, når deltagerne viser en

sådan entusiasme! Forhåbenlig bliver der mulighed for at gentage lejren næste forår. Mere
herom i et kommende nummer af Søravnen.
Peter Lange og Lars P. Johansson

Vestiylland
Søndag den 10.

naj

Traditionentrobegavvi os atter i årvestpå heri maj
måned. Med Jens Bonde ved styrepinden startede
omkring 1 5 medlemmerf ra Musikhuset i Arhus - kl.
5.001! - i den til lejligheden lejede minibus.

Ørnen var dog ligesom rosinen i pølseenden, herefter skete der intet, og snart gik det hjemad til
frokosten.

Første stop gjaldt Pomeranstuglene på Skjern
enge. | år havde ornitologerne fra Arhus og Pomeranstuglene valgt at besøge lokaliteten på samme
tid - hvad mere er der at sige.

Om eftermiddagen kom Poul Hansen fra Naturhistorisk Museum og fortalte om fuglesang og
båndoptagelser af fuglestemmer. Vi fik også de-

morgenkaffen var tu ren kommet til Tipperne.
Først den røde lade og derefter Tipperstationen,
og tilsidst fugletårnet.

monstreret udstyret, og nogle fik lov at prøve selv.
Desværre var de fleste fugle utroligl tavse, lige
netop mens Poul var der (om morgenen havde der
været et væld af fuglesang). Men vi fik da lidt på
båndet.

sneppe, Klyde, Brushøns, Atlingand, Spidsand,

Dagen afsluttedes med kratlusk i området, og
herefter spaghetti Bolognese å la Ellavejs glade

Efter frokost fortsatte vi over Holmsland Klit og

Eft er

Fra notesbogen kan i flæng nævnes: Stor Kobber-

Dværgterne, Rør hø9, Blå Kærhøg, Knortegås og
så videre........

køkken. På grund af mangel på store gryder måtte
spaghettien dog nærmest skæres ud af gryden!

Hvide Sande til Vest Stadil Fjord og der,fra hjemad.
Hvad vi så på sidste del af turen? Gæs naturligvis
- men tag selv med næste år, det er en,oplevelse!

Men alle fik hvad de kunne spise, og nogle mere till

Otto Trap Hansen

Mossø
Torcdag den 11. juni
1 6 mennesker var mødt op på denne skønne sommeraften - til trods for indledningskampen ved EM

iSverige.
Fra parkeiingspladsen ved Lindholm Hoved gik vi
gennem grantykningen ned til Mossø. Herstod vi

med frit udsyn over vandfladen og med det

pragtfuldeste medlys hen mod Emborg Odde iøst.
Turen kunne ikke være startet mere pædagogisk.
De Toppede Lappedykkere fangede fisk til deres
tiggende unger, Hættemåger patruljerede langs
søbredden, Rørsangeren lod sin skrattende sang
lyde fra tagrørene, længere ude kredsede Sølvmåger og Svartbag - deres hæse skrig som man
ellers forbinder med en fiskerihavn er et karak-

teristisk indslag her ved Mossø. På bundgarnspælene sad nogle få Skarver og luftede vinger. Under dem havde endnu to lappedykkerarter
travlt med at undersøge fiskegarnene; den lille og
den sorthalsede, som har sin største danske
forekomst her i søen. Da et par turdeltagere senere så den Gråstrubede Lappedykker var målet f uldt
med alle fire danske arter. Et grågåsepar førte sin
gæslinger forbi i passende afstand, hvilket gav
anledning til nogle betragtninger over kønsrollemønsteret hos henholdsvis gæs og ænder.

Lidt længere ude svømmede et knopsvanepar

modsat retning med

sin

i

"børneflok". Nogle

Fiskehejrer passerede i god højde. Efterdenne an-

skuelseundervisning i fuglelivet i en dansk sø
begav vi os ad en sti langs bredden mod vest og
videre ud på halvøen Lindholm Hoved. Her fik vi
lejlighed til at repetere nogle af de almindelige
sangstemmer som Løvsanger, Gransanger, Torn-
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sanger, Havesanger, Munk (forskellen på de sidste to blev udlagt på forskellige måder af nogle al
turdeltagerne). Rørspurv hørtes og sås komme
med mad til ungerne. På vandet var der Blishøns,
Rørhøns, Troldænder og Taffelænder, heraf en
hun med et stort kuld ællinger. Også nogle lå Krikænder og Gravænder. Efter at have nydt saigen
fra Rødhals og Sangdrossel satte vi os i bilerne og

kørte til vestenden af Mossø, hvor vi gik ud

i

Klosterkæret ad en sti langs Dødeå - den afskårne
arm af Gudenåen, som nu igen er gjort vandlørende af hensyn til den frie fiskepassage. På
vejen herud hørte vi Misteldrossel meget fint, så
også Skovpiber ogTårnfalk. Det var nu ved at være skumring, og vi var heller ikke kommet mange
skridt ud i kæret før vi hørte den første Græshoppesanger. Der var 2-3 forskellige, og et par
Kærsangere gav også lyd fra sig. Det skulle have
været en nattergaletur, men den ville ikke sige
noget. I stedet blev de mest tålmodige belønnet
med en Skovsneppe i paningsflugt lige hen over
hovedet. Men så var det også næsten mørkt, og vi

begav os mod bilerne med 50 fuglearter og en
skø n skærsom meraf tensoplevelse "på tasken".

Allerede under velkomsten så og hørte vi Stor
Flagspæne, Munk, Løvsanger og Spurvehøg.
Påturen gennem Stavtrup skov hørteviSpætmeise, Blåmejse, Musvit, en enkelt Nattergal, og naturligvis Råger fra den store rågekoloni, som er i
Stavtrup skov. På engen mellem Stavtrup skov og
Søskoven, så vi Blishøns, Gråænderog over søen
fløj Fiskehejre, Hættemåger, Mursejler, Land- &
Digesvaler, Taffelænder og Skarv.

lvestenden var et større antal Fiskehejrer samlet,
i alt 29 stk. stod på rad og

række på kanten af søen
og fiskede, desuden var der Toppet Lappedykker
med unger,5 Troldænder, Grønbenet Rørhøneog

Blishøns på vandet og på Åkanderne, som hei
dækker et stort område af søen.
Over rørskoven så vi Rørhøgen komme flyvende,

og vi var så heldige at se hvordan hannen afleverede byttet til hunnen i luften. Derefter gik vi til
vejen som krydser over åen i vestenden, for at se
ud over ådalen, her så vi en skrue på 6 Musvåger,
som cirklede til meget stor højde og en enkelt
Tårnfalk, som musede over engene.

Jørgen Ballegaard
På tilbagevejen til Stavtrup Station, som foregik ad
den nedlagte Hammelbane, så vi Rørhøgen igen,
hørte Sanglærke, Grønirisk, Fuglekonge, Gransanger og Gulspurv.

Brabrand Sø
Den 21. juni 1992

Vagn Holmelund
Selv om der allerede lra morgenstunden var badevejr denne søndag, var det rart at se det store
antal deltagere, som var mødt op til denne

måneds Brabrand sø tur,43 personer
havde valgt at bruge et par timer,
denne formiddag, til at se på

fugle i dette dejlige område.
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Nalravnetur til Nørlund Plantage

te i fangerne, hvorefter den forsvandt bag træerne
på sydsiden af søen. Tilbageturen tilbilerne bød på

Den 13. juni 1992

Turen var ikkedet store tilløbsstykke denne gang,
velsagtens på grund af sidste års magre resultat,
men denne gang var alting perfekt.
Fra Abyhøj kørte vi til Emborg odde ved Mossø,
her så vi Troldand,Svarbag, Toppet Lappedykker,

Sorthalset Lappedykker, Gravand, Skarv, Fiskehejre og et par Grågæs med 6 unger. I rørskoven
forand obs-stedet sang Rørsanger, Rørspurv og
Sivsanger.
Fra Emborg gik turen til odden på nordvestsiden

al

Salten Langsø,-og her oplevede vi det lørste af
turens højdepunkter, på vej ned til søen, kom den
flotteste Fiskeørn svævende, den havde tilsyneladende intet imod at blive beundret, for den gav
flyveopvisning over hovedet på os i flere minutter,
efter denne oplevelse gik turen videre, mod søen,
med et utal af Gråsiskener og Skovpibere syngende omkring os.
Ved søen, var der der hvor Salten å har indløb,
dannet en sandbanke, her stod der Fiskehejre,
Skarv, Gravænder,Gråænder og en del forskellige
måger. Pludselig var Fiskeørnen der igen, denne
gang kom den flyvende langs med søen, med byt-

Jernspurv, Bogfinke, Løvsanger, Gø9, Musvåge,
Spurvehøg, Husskade, Stor Flagspæue, Fuglekonge og Mistehrossel.
Efter spisepausen kørte vi langs Salten å, til Katrinedal Dambrug, for at se Bjergvipsgert. Det har
tilsyneladende været el godt år tor denne art her
ved dambruget, for der var flere par med et utal af
unger, desuden var der Knopsvaner, Hvid Vipstjert, Fiskehejre, Gø9, og itræerne ibaggrunden
sad der 2 Musvåger og overvågede området.
Så gik det videre gennem det naturskønne Vrads
Sande til Nørlund Plantage, men da klokken efter-

hånden var blevet 22.00 var det småt med fuglesang, kun enkelte Rødhalse, Sangdrosler underholdte os på vandreturen gennem plantagen, til det
område, hvor Natravnen holde til. Efter en lille ventetid, som blev brugt til kaffepause, hørte vi de
første Natravne synge, og få minutter efter, kom
flere flyvende og satte sig i de træer, som de
romalt bruger som sangposter, så alle fik dem
meget tydelig at se, i alt så vi 6 Natravne ide par
timer, vi var i plantagen.
Derefter gik turen hjemover, efter en oplevelsesrig
tur, som jeg godt kunne have undt lidt flere end de
1 6 deltagere at havde oplevet.
Vagn Holmelund
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Juniorsiden ersorn bekendt stedet hvor

yngre, ikke rnotorberede rnedlernrner,
kon opnå kontokt rned eldre, rnotori-

siden

t6

serede drtto.

1

Hvb DUerlnteresseretiot kornrne rned
på lbten, så skol du kontok'te:

Lon P.Johonsson
Bolevqi O, Ornrnestrqr
E5W Mørke

t

Fugle og Folketro

86 37 7E tll

Jeg vil geme rned på f ugteturt
Ring blot til:

5øren Dotsgoord

Sofirvqj

13

E5ul 5kødstrup

t

6619i6 65

Talemåder og ordsprog er tit mange generalioner - eller århundreder - gamle.
Udtrykket en fugl i hånden er bedre end ti
på taget bruges stadig i dag. I Laxdælasaga, en af de,største islandske slægtssagaer, findes formen "Bedre en krage i
hånden end to i skoven', Peder Laale har:
'Bedre at have en fugl i hænde end fire i
skoven", Peder Syv:'Bedre en fugl i hænde end 1 0 i skoven" og "Bedre en spurv i
hånden end en trane på tagef'.

Anders Modsen

Men sin tidligste oprindelse har ordspro-

Bbpevqj

37P

get i Æsop's (6. århundrede) fabel om

6260 VibyJ.

liskeren, som har fanget en lillebitte fisk.
Den bad om at blive kastet ud igen til den
havde vokset sig stor, og så kunne fiskeren fange den igen. Men fiskeren sagde: "Bedre lille og sikker fangst end stor
og usikker".

r662E196(

Jesperfønning
5øndergode ll
Assentoft

Billedet med fuglene viser bedre meningen med ordsproget og går da også igen
på mange sprog.

6900 Ronders
E6 (9 rl7 rJE

r

Grib telefonen!!

Pedaktionen

KA:LENDEB

Frcdag 2- søndag 4,10:

Vadehavstur

Ledere:
OBS:

Allan Janniche og Jens Bonde
Se Omtalen på side 22.

Søndeg 4.10:

ltbssø og Klostermølle
Ry Station kl. 9.00

Mødested:
Ledere:

J. Keis, J. Kkkeby m.fl.

firsdag 6.t0:
Foredragsholder:
Sted:

Henning Ettrup
Sølystkl. 19.30

on

Svalhard

Søndag 18.10:

Sletterhage

Mødested:

Rønde Rutebilstation kl. 7.00
eller Sletterhage Fyr kl. 8.00
Lars P. Johansson (r 86 37 78 41)

Leder:

Søndag

l.ll:

Mødested:
Ledere:

Tircdag 10.11:

Foredragsholder:
Sted:

Tirsdag 17.11:

Foredragsholder:
Sted:

Tirsdag

l.I2:

Mossø ogKlostemølle
Ry Station kl. 9.00

J. Keis, J. Kkkeby m.fl.

Forcdrag om lndanesien
Christian Jensen
Sølyst kl. 19.00

Dig og din kikkeil
Ole Ringsmose fra firmaet Zeiss
Medborgerhuset, Skoletorvet, Silkeborg kl. 1 9.30

Skaruen i

Danna*

Foredragsholder:
Sted:

Jens Gregersen
Sølyst kl. 19.30

Søndag 6.12:

Silk&o rg Lan gsøb østbass,n
Kvickly kl. 10.00
Søhøjlandsgruppen

Mødested:
Ledere:

ffi

Forcdrag

Søndag 6.12:

Mødested:
Ledere:

lhssø og Kbstermølle
Ry Station k|.9.00
J. Keis, J. Kirkeby m.fl.

ADRESSER OG KONTAKTPERSON ER

Besty?slssn;

Kontaktpersond:

Svertd Møller Jenseri lformandl
Holrnelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup

(Spørg bestyrelsen)

FrdnlngildvargeF

r86986503

,*//lrlrn$qllsirredngent
Lars P. Joharnson

Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 ørsted
c 8548 æ 75

(Se bestyrelsen)

Ufaneæægrctingen:
Dansk Orhitologis! Forening
lokalafdelirgen i Arhus Amt
Gjefferupvej 111,8m Brabrand

Flemming Lurdberg (sekretær)'
Skovlundgårdsvej 72

8260vibyJ. ;
c

lhvlug@ruWn:

86286557

Lars P. Johansson
Balevel 10, Ommestrup
8544 Mørke

Jens S. Pedersen
Vester A116 4, Thorsager, 8410 Rønd€
r.86 37 95 æ
'

E,rytpotlgruppen:

c86377841

Pater Lange
(Se bestyrelson)

Bo Ryge Sørensen

.-

SøholtA116 26

fun&rsgruppen

8600 Silkeborg
8681 25 æ

Claus Ekjær

r

Mfuevei 7,8870 tangå

r$${$J$q*tr

Peter Lange

Jeksenvej'108

.:.

Eovtugbgruppn:

8464 Galten

r88950341

Svend Møller Jensen
(Se bestyrelsen)

HennirqEttrup
Udgården 6, tading
8471 SabiU'

Fu ghregI stre tugsgnppc n :
(Spørg besgrelsen)

r86949606

Jaoob SalvQ
Jordbrovej 20, z.th.
8200 Afius N

Skwgrupen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26, 8600 Silkelorg

r

-

a86161235
Vagn Holmelund
Rørsangyervej 5

,

-

8681 2573

*højlardlts kont&personen
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

8220 Brabrand

r

86257256

Ged Sørensen
Solsoilevqj 1 3, 8600 $ilkeboq

r

8680 æ 79

31
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Få en

MrW Konto

Så
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