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DANSK ORN ITOLOG ISK FO REN IN G

DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og
fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Dan-
mark Foreningen er stiftet i 1906.

;

Foreningenslormål sr alfremme kendskabettil og
interessen for fugle og at virke tif beskyttelse først
og fremmest af den danske fuglefauna. Dette for-
mål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af
møder og ekskursioner, udglvelse at et fidsskrift
'og andre publikationer, samt ved at arbejde for at
forbedre f uglenes livwilkår.

lridmeldelse sker ved henvendelse til foreningens
hovedkontor eller ved indbetaling af kgntingeit på
foreningens girokonto.

Som medlem modtager man gratis Dansk OrnF
tologisk Forenings Tklsskrift (2-4 hæfter pr. år) og
bladet Fugle (5 hæfter pr. år), hvori meddelelser
om møder og ekskurqionei bringes.

Dansk Omitologisk Forenhg
Fuglenas Hus
Vesterbrogade 140
1 620 Købonhåvn V
Tlf. 31 31 44 04

(Ma, - lo. 1 1-16, tr. 1 1-15)
Giro 7 00 08 39

Der er flere muligheder for medlemsskab af DOF.
Kontingenteme er følgende:

Ordinært medlemsskab: Kr. , 229,-
Juniormedlemsskab (under 1 8 år) Kr. 130,-
Pensionistmedlem (over 67 å0 Kr. 130,-
Ekstråodinæn.medlem) . Kr. 80,-

') EtsFMdEE tr€dlemm åoOrager ikke foreningms
pubJil€tonqr ms kan deltage i møder og ekskuBiær.

LOKALAFDELNGEN I ARHITS AMT

DOF-Arhus står for alle lokale arrargementer.

Alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelin- '
gens møder og ekskursioner.

Dansk Ornitotogisk ForsninE
Lokalaldsling€n lor Århus Aml
Naturcsntsr sølyst
giellerupvsi 111 |

8220 Brabrand

Giro 5 51 09 61 .

SøRAVNEN

Søravnen er lokalafdelingens blad Det udsendes Annoncepriser: :
4 gange årligt i Arhus Amt til alle medlemmer.
drledlemmdludenforamtetkantsgnbabonnement. Helside: 350,-/nr eller
på blatet. Det koster kun 40 kr. pr. år. , Halv side: 2OO,1N eller

1;2OA;lAr
600,-/år

Redaktion: Søravnens kålender tor 1993:

OnO Trap Hansen (ansvarshavendg redaktrør) Nummer Deadline tJdkommer
Jens Bonde
Svend Møller Jensen
Christina Kjelsmark
Annelise Skov.

'1. februar 15; marts
I . maj 15. juni .

1. august 15. seBtember
1. november 15, december

1 -93
2-93
3-93
4-93

lssN æ00-1832



LEDER

Vi starter med et stort til lykke til Randersgruppen,
der har fået tildelt "OBS' Miljøpris 1992". t varehu-
sets begrundelse for valgel hedder det. bl.a.:
"Gennem utrættelige optællinger weekend elter
weekend hardegæve DOF ere æren for, atviidag
har et godt oveblik over områdets - lsær Randers
q Mariager Fjordes -fugleforekomster, som defin-
des året rundt..

lkke sandt - flottere kan det ikke være!

Og en udmæ*etoveryatg til næruærede Sønvns
uomtvistelige flagskib, nemlig det ny Atlas-ptojekt.
Vi bruger mange spaltemeter på det - men dbt er

ikke en meter for meget. Det er projektet over alle
projekter her i det sidste tiåt inden årtusindskiftet.

Det et en tin mulighed tor teltornitologen, den tidt
tætte dino eller det helt unge medlem - kort sagt,
alle kan være med til at give fuglene en hjælpende
hånd. Ved torhandlinger med Miljøministeriet og
andre, et det vigtigt, at vore forhandlere er godt
klædt på. Argumenterne skal være i orden, og det
er her, vi kan hjælpe. Vi ses ude ikvadnterne!

Og traditionen tro vil rcdaktionen på denne tid af
åretslufte medatønske alle medlemmerog læsere
en rigtig glædelig jul og et godt nytåt.

otto Trap Hansen

INDHOLD

Fredag morgen

På tur i naturen

Uddrag at et glentepars fødevalg

Fugle i kolonihaven

Fra Felten

Amtsny(d)t

Fuglenes Danmark

Fugle t Århus Amt tgg2 32

Læsekredsen

^r

Artikler, indlæq, tegninger og totos'

til Søravnen sendes til Lokalafdelingens adresse,
mærket "Søravnen". Artikler og indlæg modtages i
manuskriptform eller på diskefte, ledsaget af en
udskrift. Se aniklen "Sønvnen bliver Desktoppet"
(1 992/1 ) tor oplysninger om, hvilke lormater, du kan
sende.

Aile disketter returneres. 
7 t'

11
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FREDAG MORGEN

Det er Århus Festuges sidste tørdag, det er eftermiddag og september,
og jeg er næsten lige undsluppet dynerne.
Det blev sent igår med rødvin, gin og masser af musik.
Jeg skal nok undlade at fortælle om mine udskejelser i den anledning.
Det er nemlig igår morges, dette handler om.

Klokken 05.00 ringer vækkeuret. Venstre
hånd rammerpræcist, alt ånderlred igen, og
jeg sover stadig. Klokken 05.02 ringer re-
serveuret i den anden ende af værelset,
hverken højre eller venstre arm er lang nok,
og jeg kommer ud af sengen. Kaffemaski-
nen lændes, en tandbørste puttes i munden,
kikkerten smides om halsen, jeg hopper i

cowboybukserne og ned på cyklen.

Klokken 05.45 sætter jeg nøglen i døren til
skuret, og tænker som altid: "Og dette gør
jeg trivilligt!!" Skoene sparkes af, skridt-
støvlerne tages på, og jeg plasker ud i

rørskoven. Klokken 06.1 5 harjeg fået åbnet
mine 135 m net,.og leg synker træt ned i

liggestolen. Efter en kop kaffe og den med-
bragte marmelademad er det tid til den første
netrunde. Den giver 2 Gærdesmutter, 1

Sivsanger og 1 Rørsanger. Efter næste runde
er jeg kommet op på 8 ringmærkede fugle -

igen ingen supermorgen - skulle jeg allige-
vel være blevet hlemme?

Ude mellem en lille gruppe buske, midt i

rørskoven, kan leg lige skimte den øverste
lomme i et af nettene. Der hænger en fugl,
med en varm rødlig undergump pegende
lige mod mig. Silkehale? Nej, det er for tid-
ligt. Den hænger i skygge, så farverne kan
snyde, men det er helt sikkert ingen Rørsan-
ger. Jeg løber, så hurtigt det nu kan lade sig
gøre i 30 cm vand, ud til nettet. Efter endnu
10 sek. står ,eg ved Århusornitologernes
mekka, Brabrand Sø, ivandtil"halsen", med
Danmarks nok smukkeste ynglefugl i hånden.
Det, jeg altid harsetsom en meget hurtig blå

"pil", ernu blevettilen fugl med øjne, næbog
rigtig mange ngtig blåtjer - en lsfugl!

Af temperament minder den mig om Ven-
dehals, helt cool, og med et hoved, der kan
dreje 360 grader. Dens tarse, hvad der



svarertilvores fod, er meget kort, og kræver
derfor samme specialring som Mursejler og
Natravn, men de ligger selvfølgelig hjemme
hos Thor.

Det blev altså ikke til nogen ny ring-
mærkningsart, men så kunne jeg fryde mig
over dens smukke farver, og over, at jeg
havde husket kameraet. Det kræver den
helt rigtige lysvinkel for at få den flotte skin-
nende blå farve frem. Når jeg drejede fuglen,
skiftedes de forskellige dele af tjerdragten til
at lyse op. Det var lørst, da jeg slap den lille
"fy/', at hele fjerdragten blev lysende blå.
Det er altså kun under flyvningen, at hele
fjerdragten bliver korrekt eksponeret i løbet
af kort tid. Smart, for på den måde undgår
den vel rovfugle, når der sidder og sover.

Den fredag morgen var jo egentlig reddet,
men som om det ikke var nok, blev den
ekstra krydret med en ung Lærkefalk, der
jagede småfugle mellem mine net. 15 ner-
vepirrende minutter gik, hvor jeg stod parat
til løb. men den var for smart.

Klokken 09.30 var nettene lukket, Lær-
kefalken fløiet vestpå, og jeg glad for, at jeg
er skør nok til at stå op klokken fem en
fredag morgen.

Det var nu bare to matematikforelæsninger
tilbage, før det kunne blive weekend.

Mark Desholm

Hvorfor vente?
Billeder

dag til dag

MIMCI



pÅrun t NATUREN

De nye regler er nedfældet i den nye naturbeskyt-
telseslov (som lr/ 1992 afløste den hidtidige
naturfredningslov) og en tilhørende bekendtgø rel-
se. Dertil kommer regler og fortolkninger i forar-
bejderne til loven (lovbemærkningerne) og i en
tilhørende vejledning samt et kommende infor-
mationsmateriale fra Skov- og Naturstyrelsen.

Reglerne f remgår af naturbeskyttelseslovens kap.
4 og af den tilhørende bekendtgørelse.

Hvem. hvad - hvor. hvordan?

De nye bestemmelser giver regler for færdsel og
regler for opførsel i naturen. Altså hvor man må
færdestilfods, påcykel, hestosv., og hvordan man
skal opføre sig i naturen.

De fleste al bekendtgørelsens færdselsregler hand-
ler alene om færdsel i skove og på udyrkede
arealer. For øvrige områder gælder andre regler:

. Reglerne gælder ikke militære øvelsesområder.

. Strande og klitfredede arealer: Fri færdselsret,
også uden ansøgning på forhånd.

. Veje og stier i det åbne land (dvs. uden for by-
er og skove): Markveje er i højere grad end hid-
til nu generelt åbne for almindelig færdsel.
Bemærk dog, at der skal søges tilladelse til
organiserede aktiviteter, der går via private veje
og stier i det åbne land.

. I byområder o.lign. (f,eks. henegårdsparker):
Ingen faste regler. Derfor: Søg om lov.

De generelle færdselsregler er stor set uændrede.
Der er dog et par tilføjelser og leltere ændringer.
Den vigtigste er, at det i private skove nu er tiliadt

at færdes til fods og på cykel på både skowele og
og skovstier (stierne var {aktisk før "forbudt om-
råde'). Bemærk, at alle reglerne gælder den "al-
mindelige" adgang. Ejeren kan til enhver tid give
lov til yderligere færdsel i området.

Hvordan def ineres naturtyperne?

Lovgivningen skelner mellem "skov" og "udyrkede
arealer". Men lovgivningen er enklere end virke-
ligheden. Ofte er del svært at skelne mellem over-
gangene mellem hhv. skov, udyrket og dyrket
areal. Hvordan ser man om f.eks. en trædækket
mose er skov eller udyrket areal - eller om et
græsdækket areal er dyrket eller udyrket? Der er
en masse overgangstyper. Der har ved forarbej-
derne til reglerne været enighed mellem brugere,
ejereog Skov- og Naturstyrelsen om, at reglerne er
svære at tolke. Dette emne vil derfor blive be-
handlet idet lovede vejlednings- og informations-
materiale.

Særlige regler for grupper

For gruppergælder en række særlige bestemmel-
ser. Reglerne skelner således mellem:

. Privatpersoner og mindre, private grupper (kan
også defineres som "{amilie og venner",

. Organiserede grupper (f.eks. skoleklasser, af-
tenskolehold, store private gruppø (l.eks. en
konfirmationsfest) og lukkede foreningsgrup-
per - altså organiserede grupper, hvor delta-
gerne er samlet på forhånd),

. O{fentligt annoncerede arrangementer samt
andre, større og specielle arrangementer (inkl.
alle former for nat-arrangementer!) Se teksten
inde i bekendtgørelsen.

Fra 1. juli 1992 gælder en række nye regler for offentlighedens
færdselinaturen. For DOF-arrangementer gætder dog den

samme hovedregel som hidtil:
Husk attid at indhente tilladetse.



Der skal tilladelse til alle DOF.ture!

For DOFs fugleture betyder de nye regler især en
klarere formulering af de hidtidige regter:

. Alle offentligt annoncerede arrangementer kan
kun gennemføres med tilladelse fra ejeren.

. Arrangementerne må ikke annonceres ,lør mut
har fået tilladelse fra ejeren.

. Reglerne om ansøgningspligt er nu de samme
for både private og for offentligt ejede natur-
områder.

Et arrangement er "offentligt annonceref', når det
f.eks. er omtalt iet DOF-lokalblad, i bladet Fugle,
på en løbeseddel, i et brev til medlemmerne, i en
avis, et lurprogram eller lignende.

Denne regelgælder for alle DOF-ture! Det er uden
betydning, om turen kun er for DOFs medlemmer
(ordinære eller støttemedlemmer, ungdomsmed-
lemmer eller et andet udvalg) eller om den er åben
for alle og enhver.

0rganiserede og uorganiserede

Bekendtgørelsen skelner mellem "organiserede
aktiviteter' cg organiserede .annoncerede akti-
viteter' ($$ 7 q 21\. Til de lukkede og de mere
'spontane' aktiviteter skal der kun søges tilladelse,
hvis man er over 30 personer. Ved alle de annon-
cerede arrangementer skal der derimod altid ind-
hentes tilladelse, uanset forventet deltagerantal.
Men pas på!

På f.eks. ungdomslejre er det jo ikke altid, at alte
aktiviteter er planlagt på forhånd. Men også her
gælder, at lejrlederen bør (læs skal) indhente til-

ladelser på forhånd. Både til de områder, hvor
besøg er planlagt - og tilde områder, som muligvis
skal besøges.

Med andre ord: Man skal altid ringe og spørge om
lov, også selvom det ikke er sikkert, at man vil
besøge et område. Det "rygtes" nemlig hurtigt i et
lille lokalsamfund, hvis der er DOF-lejr iområdet.
Og for en ejer er det jo ikke til at vide, om et besøg
i hans naturområde er planlagt (og annonceret) i

god tid - eller om det gennemføres mere spontant.
Deterkun, nårgruppen er lille (mindre end ca.10),
at den kan gennemføre en tur som en slags privat
udllugt, uden forhåndstilladelse.

Hvor skal man søge?

. Statsejede områder: Det lokale skovdistrikt (se
itelefonbogen).

. KommunalVamtsligt ejede områder: Kommu-
nen/amtet (se i telefonbogen).

. Private områder: Ejeren (eller e\t. ejerlauget).
Navn og adresse/telefon vil de normalt kunne
oplyse om på statsskovdistriktet. Ellers prøv
kommunen.

Det bedste er at kontakte ejeren i god tid - dvs. når
turprogrammet er i støbeskeen. Når først turpro-
grammet er trykt, er det for sent. Ofte klares det
med en udskrift af det påtænkte turprogram (ma-
nus til lokalblad og Fugle) samt et følgebrev, hvor
lansøgerom turtilladelsen. Her kan man skrive, at
"hvis ikke ejeren svarer inden f.eks. | 4 dage, vil vi
tillade os at betragte det som en accept af det
ansøgte". Jo mere, man kender ejeren, jo lettere
går det at få tilladelse.

€1oz



Normalt vil en ejer ikke forbyde en tur, selvom den
annonceres og gennemføres uden tilladelse. Men
det er ikke den slags, som hjælper på de gode
relationer mellem ejere og brugere. Og et godt
forhold til ejerne og deres organisationei kanbfte
vise sig at være altafgørende i andre sager - f.eks.
i DOFs fredningsarbejde.

En tilladelse kan gi' lov til mere 
..,

Husk, at der også er store fordele
ved at skulle indhente tilladelse:

. Man kan få praktiske oplysnin-
ger om evt. "forhindringer, iform
af f.eks. selskabsjagt, skovnings-
arbejde, lukkede områder på
grund af stormfald eller brand-
fare, terrænløb eller andre. ar-
rangementer i samme område
på samme tid.

. l de private skove kan man som
regel få lov til at færdes i skov-
bunden og på åbne arealer uden
for skoweje og stier - når blot
man har spurgt om lov i forvejen

Er der spørgsmål
om, hvordan
reglerne skal

forstås, så kontakt
enten DOF

(Anders Tvevad)
el ler F riluftskontoret

i Skov- og
Naturstyrelsen.

. Ofte kan man lå en generel tilladelse til at lave
ture i et område uden at skulle søge hver gang.

lkke alle tuglelure er D0F.ture

Desværre hører vi i DOF fra tid til anden bekla-
gelser over, at der afholdes fugleture uden de
nødvendige tilladelser fra ejeren. Der er nok ofte
tale om en grundejerforening, et aftenskolehold
eller lignende, der er på nattergaletur. Men det

bliver uvægerligt DOF, som får
"skylden" - selvom DOF intet har
med den "ulovlige" tur at gøre.

Husk, at hver gang en gruppe fær-
des i naturen med en kikkert om
halsen, vil den blive betragtet som
en gruppe af "DOF{olk". Som tur-
leder med en kikkert om halsen vil
man altid blive opfattet som en
slags ambassadør for DOF - hvad
enten man vil det el'er ej.

Derfor gælder det også for alle de
mange DOFJolk, som iprivat regi
fungerer som ledere på fugleture:

. Kontakten er vigtig for at sikre og opretholde et
godt forhold til ejerne. Det er jo trods alt frem-
med mands jord, man besøger.

De skal også altid huske at irdhente de nødvendQe
tilladelser.

God tugletur
- med tilladelserne iorden -

Anders Tvevad
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DOF har hele tiden brug for nye og
friske turledere. Til de store fuglerej-
ser, til ungdomslejre og til de mange
småture.

DOF's naturvejleder Anders Tvevad
tilbyder et lynkursus i naturveiledning.
Her er noget at hente for både nye og
gamle turledere.

Altenens emner:

. Hvor må vi gå? De nye regler for
færdsel inaturen. Gørdinfugleturtilenoplevelse-for
dig selv og for deltagerne

samlet 29 gylp samt forskellige måltidsrester un-
der et rede- og et plukketræ nord for Arhus. Fugle-
og pattedyrrester i gylp blev bestemt efter Day
(1966), Debrot (1982) og Yalden (1977). Hårog
tænder kan henføres til art eller slægt, findålte
fjerfragmenter til orden.

Følgendetødeemner blev påvist: Hare (7), mark-
mus (6), muldvarp (5), mosegris (3), og svin (2)
samt spurvefugl (13), andefugl (4), due (2), og
hønsefugl (1). Parentesen angiver i hvor mange
gylp de pågældende fødeemner forekom. Her-
udover fandtes insekter hyppigt i form af små og
ubetydelige mængder af kitinrester. Disse kan
stamme fra de større byttedyrs maveindhold.

Af måltidsrester blev der indsamlet pluk af Fasan,
Bingdue og Husskade samt forskellige lemmer og
kropsdele af rotte, mosegris, pindsvin tamdue og
hø ne samt af pattegris, får og hest. Sammenlignet

...fotts. s. 10 a

Har du tænkt på at DOF-turleder?

- Du ffu mange spændende oplevelser
- Du giver andre medlemmer spændende oplevelser
- Du er med til at skaffe nye medlemmer til foreningen
--Qu er ned iet inspirerende arbejde for tuglesagen

. Sådan planlægger og forbereder du en fugletur. Sådan gennemlører du en fugletur. ldeer til aktiviteter i naturen - for børn og voksne. Den gode turleder - takt og tone for turledere

Affe deftagere får udleveret et grctis kursusmateriale,
fyldt med ideer og gode råd.

Naturcenter Sølyst
Gjellerupvej I I t, Brabrand

Torsdag den 21. januat kl. 19.00 til ca. 22.00

UDDRAG AF ET GLENTEPARS FøDEVALG
I Danmark var den Røde Glente (Milvus milvus)
indtil omkring 1BB0 almindeligt ynglende overalt
med undtagelse af Bornholm. Fra 1890 sporedes
imidlertid en St2erk bestandsnedgang, og i 1910
var arten praktisk talt udryddet som dansk yngle-
fugl. Glenten blev som den første danske rovfugl
helårsfredet i 1 922.

I de seneste 1 0-1 5 år har der atter etableret sig en
fast, omend lille, så dog tilsyneladende langsomt
voksende ynglebestand. Til eksempel regnes an-
tallet af yngleforekomster for kerneområdet i Syd-
østjylland sidst i 1 970'erne at have varieret mellem
et og tre, måske fire, par årligt, mens der i perioden
1 983-85 er optalt 5-7 par (Bomhott 1 986).

Generelt er den Røde Glentes fødevalg velun-
dersøgt (se evt. Handbuch der Vdgel Mitteleu-
ropas, bd. 4). Herhjemme foreligger dog kun en
spiseseddel fra et par på Lolland (Hansen 19S0).
Som et lille bidrag til belysning af danske glenters
fødebillede blev der derfor i juni-august 1985 ind-

?



med den tidligere danske fødeundersøgelse (Han-
sen op.cit.) var muldvarp og mosegris samt Ring-
due og Husskade nye vildtlevende arter på me-
nukortet.

Glenter gør sig gerne til gode med ådsler, og det
pågældende par vides regelmæssigt at have hen-
tet slagteaffald fra en nærliggende landejendom.
Ud over rester af de store hårklædte husdvr er det
dog ikke muligt at afgøre, hvad fuglene har fundet
som dødt bytte, og hvad de selv har slået.

Glenteparrets yngleforsøg fik i 1986 en tragisk
udgang.

Sidst i juni blev hunnen og kuldet på tre unger
fundet døde i og under reden. En undersøgeise
viste, at fuglene var parathion-forgiftede (pers.
medd. Bjørn Jacobsen, Nat. Hist. Mus., Århus).

Litterutul
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Anders Maltha Rasmussen
Engskowej 32

8541 Skødstrup

Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

Efterskrift
Ovenstående artikel har desværre været forlagt i mine gemmer i nogle år.
Artiklen er her gengivet uden nogen omskrivning. Vedrørende beslandens
nuværende størrelse og udbredelse kan der henvises til:

H.E. Jørgensen, 1989: Danmarks rovfugle - en statusoversigt.
K.M. Olesen, 1992: Danmarks fugle - en oversigt.

',*'t 
I

PS Biludlejning udlejer nyere personvogne, vare-
vogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til

fordelagtige priser.

Personvogne: HONDA - FORD - NTSSAN - FIAT -
PEUGEOT - MAZDA. VW - OPEL - BMW - VOLVO
eller TOYOTA.

lvarevogne tøres alle mærker.

Flyttebiler: I alle størrelser til alle formål bl.a.
MESSER - UDSTILLINGER etc.

Busser: 8-9-11 -15-20 oersoner.

Skulle De have specialønsker, så kontakt os ven-
ligst for leje af luksusbil eller campingbiler.
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FUGLE I KOLONIHAVEN

Ved østenden af Brabrand Sø ligger ca. 3OO haver,
omgivet af 7 par Husskader.

Jeg har i maj-juni talt ynglende fugle og fundet 55
par Solsort i hæk, buskads og under tagudhæng.
Stæren er flittig gæst i fuglekasser og under tag at
bølgeplader, er fundet i 15 haver, llere par nogle
steder. Det gælder også Gråspurv, som jeg fandt
35 steder. Derimod har jeg ikke fundet reder af
Skovspurv, Som til gengæld fra midtdn af juni har
optrådr i små flokke på 10-40 fugte.

Bogfinke er fundet 6 stedei, Grønirisk 1 par, Gær-
desmutten smutter rundt overalt - 10 har regi-
streret. Broget Fluesnapper har ruget i 2 redekas-
ser, som begge er ophængt på Birketræ.

Gran- og Havesanger er fundet i 8 haver, Torn-
sanger, Stenpikker og Jernspurv er fundet på op-
lagsplads mellem havekolonierne. Musviten er
fundet i 29 redekasser, medens jeg kun har fundet

2 kasser med Blåmejse, begge i nærkeden at
Høskoven. Ringduer er fundet i B nåletræer. Ud-
over ovennævnte ynglende fugle er der i samme
tidsrum også set Tornirisk og Munk.

På foderbrættet har vi sommeren igennem også
besøg af Måger og Råger, Krager og Alliker, og i

ærtebedene roder Fasanerne, medens Tårnfalk
og Spurvehøg jagter småfuglene.

Ud over fuglene er Pindsvin sikre gæster om af-
tenen i alle haver, og på markerne omkring ha-
verne muntrer hargrne sig om morgenen. 9 stk. er
højeste antal på en gang. I haver, hvor der er
vandbassin et det løet i alle de haver, jeg har
undersøgt.

Henning Lyrum
Annettevej 28

8220 Brabrand

N
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FRA FELTEN: AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER
Nu er skoven falmet, og fuglestemmen dalet. Stor-
ken er llygtet (på nær 6n - se nedenfor) fulgt af vil-
tre svaler. Hvorvidt spurven skal sidde stum bag
kvist, medens ravne skrige og ugler tude i det hvi-
de derude - jadetvildetkommende kvartal afsløre.

I mellemtiden kan du itanken - hjulpet af neden-
stående notater - drage på rundtur til en række af
amtets lokaliteter, og se hvad der rørte sig d6r i det
forløbne kvartal. At dette er muligt kan du takke
følgende personer for: Søren Dalsgaard, Svend
Dybkjær, Ole Gylling-Jørgensen, Carsten Høegh,
Allan Janniche, Berit Lanther, Henning Lykke Lar-
sen, Erik Nielsen, Flemming Nielsen og Marianne
Rasmussen.

Diverse forkortelser er som nævnt i Søravnen 2/
92. Har du specielle interesser, eksempelvis for
udvalgte arter, så finder du støtte i typografien.
Brug eventueltjuledagene til at maledine favoritter
skrigende pink med en markeringspen. Stoffet er
primært disponeret efter lokaliteterne, der tilsam-
men udgør "Felten". God tur.

BJERREGRAV MOSE/REJSTRUP ENGE

Man tror det er løgn! Her skød en jæger den 2311 0
en Hvid Stork. Kan ske jægeren opfattede storken
som "skadevoldende vildt' - den æder io de fre-
dede frøer......

Men bortset fra det berettes der fra denne lokalitet
om Skarv 1018 82 på træk mod Fussingø Sø,
Fiskehelre 15/8 16, Hvid Stork (ovennævnte
formodentlig) regelmæssigt fra S/B frem til +,
Knopsvane 6/9 2 par med i alt 7 juv, Musvåge 6/
9 5 sammen, Blå Kærhøg 10/B han, Grønbenet
Rørhøne 5/B3ad +2juv, Blishøne 5/92ad + 5juv,
Vibe 5/9 1 60, Mudderktire i 0i8 6, Dobbettbekka-
sin 5/9 6, Klyde 5/8 2 trækkende SV, FJordterne
5/8 1, Huldue 10/8 1, Murselter 1 5/B 6, Landsva-
le 6/9 120, Bysvale 5/814, PungmeJse 5/8 (rede),
Bynkefugl 5/9 han, Stær 6/9 200, Grønirisk 1O/8
45, Bogfinke 101826, Rørspurv 1Sl83.

BRABRAND Sø

LillaLappedykker 1 8/9 1 6 + 30/1 O 1 S, Sorthalset
Lappedykker | 8l7 29 ad + 27 1 Kl + 1/8 ad + 5 1 K
+ 1 0+1 8/9 1 K, Toppet Lappedykker 8/8 79 ad +
50 1K+2110 122, Skarv 8/8 t 6, Fiskehelre 1 1 i9 36
+ 7110 26, Rørdrum [ 1 1 /7 ] - kun anden gang om

sommeren siden 1 963!, Lysbuget Knortegås 29l
9 8 trækkende SV - første registrerede iagttagelse
af denne race på denne lokalitet, Mørkbuget
Knortegås 2919 75 S, Gråand 17l9 1 14 (periode-
max), Atlingand 1B/9 han - ses normalt ikke efter
midten af juni her, Krikand 1 8/9 16 (periodemax),
Spidsand e0 n 6 | + 2919 2 ltækkende, Pibeand
18/9 10, Troldand 218'12, Hvinand F1n(\ 41,
Stor Skallesluger 1/8 hun - oversomrendel, Due-
høg 18/10 han, Blå Kærhøg 31/7 brun - meget
tidligt, Rørhøg - i sommerens løb fik  (!) par 15(!)

/p

":"2-?-z-Vc
.4; a,t

unger på vingerne - den sidste - en ungfugl - blev
set 21 /9, Fiskeørn 1 9/8 2 ad, Vandre lJagltalkagl
9 trak syd over søen men forsvandt for hurligt til at
endelig bestemmelse kunne finde sted, Agerhøne
30/10 25, Dobbeltbekkasin 211 67, Enkelt-
bekkasin 22110 3+[2/114], Sildemåge 19/10 ad,
Dværgmågå 1/8 1K + 11/9 1K + 17l9 21K, Sort-
terne l26n 2ad + 2 1 K I + 31 18 2(arten ses ikke
hvert år her), Flordterne 9/9 7, Murseller 1 8i9 1 ,

lsfugf 10/93 + 29/92+2/112, Landsvale 13/9515
+7110 5, Bysvale 14l8 100 + 31/8 350, Digesva-
fe 31/8 375 + 29/9 1, SkægmeJse flok på 50 set i

august + 22110 22, Bynkefugl 31/B 4 + 11/9-3,
Græshoppesanger Un syngende (Døde A),
Rørsanger 1 7/9 småsyngende + 2/10 1, Sivsan-
ger 3/B 1, Tornsanger 1 9/B 1, Gransanger 1 1/10
syqgende+ 1 8/10 1, Jernspurv30il 02syngende,
BlergvipstJert 17i9 1, Stor Tornskade 2/10 SV,
Rødrygget Tornskade 31/8 han, Stitlits ?J10 35.
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EBELTOFT FÆRGEHAVN

Alle obs fra 8/8: Toppet Skailestuger 17, Stor
Præstekrave 6, Lille Kobbersneppe 5, lslandsk
Ryle 3, Brushane 1.

FORNÆS

Lom (uspecificeret) 13/9 S + 2119 10 T, Sangsva-
ne 2411 0 S, Knortegås 1 3/9 1 3 S + N, Pibeand 24i
1 0 8 S, Bjergand 1 4n 0 1 9, Hvinand 24t10 101 .

Havlit 24110 3 S + 5 N, Ederfugt 24t1O g}7g,
Sortand 2 f /9 225 T, Sortand 1 3/9 190 +24/1 0 i8,
Dværgfalk 2119 5 indtrækkende, Mudderktire 23l
8 1 4 S, Almindelig Kjove 13/9 N, Sptitterne 23/B
6 + 13/9 17, Alk2ltg T, TeJst 2119 T, Stenpikker
13/9 4, llvid Vipstjert 23t810.

HORSKÆB

Spidsand 10/9 12, Rørhøg 10/9 iuv. Fra 1et8
haves: Strandhjelte 5 + Lille Kobbersneppe 26+
Sortklire + Hvidklire 54 + Tinksmed + lslandsk
Ryle 21 + Krumnæbbet Ryte 4. Tilbage til 10/9
finder vi Rødstrubet Piber 1.

JULSø

Rørhøg 5/9 1 , Fiskeørn 9/8 + 619 2, Brushane 9/
8 1, Digesvale 9/8 450.

KOLINDSUND

Musvåge 2318 + 13/9 4, Blå Kærhøg 2St1O zhan
+ brun + 25/1 0 han + 3 brune, Vandrefalk 2311 0 ad
han, Tårnfalk 13/9 3, Agerhøne23/87, Vibe 2gl8
1 60, Hjelle 23/8 250 + 2511 0 4000, tsfugt 2511 0 1 ,
Sanglærke 13/9 1 40, Stær 13/9 300, Bomlærke
23/1 0 over 200.

KYSING NÆS

Sodfarvet Skråpe 1 1/1 0 2, Sute 30/8 1 K + 9/1 0 5
ad N + I1110 2K, Knortegås 13/923, Mørkbuget
Knortegås 2919 235 S + 30/9 45 N + 66 S, Bram-
gås 12/10 '18 S, Rustand ZB|1OT, pibeand 13Æ
95 S, Blå Kærhøg 1 1/9 S + 1 7/9 indtrækkende +
2919 S + 10/1 0 indtrækkende, Dværgfatk 6/9 ind-
trækkende, Dværgryle 18/9 S, Thorshane 3/10
fouragerende, senere SØ, Mellemkjove 30/g ad +
3/10 imm, Almindelig Kiove 3O/8 7 .t K + 13/9 S,

Lif le Kfove 23/81K, Dværgmåge 2318 1K + 30/B
3 ad + 28/10 ad, Sortterne 30/8 3 (2 lK + ad),
Dværgterne 30i8 2 I K, Skærpiber9/10 R + 1 0/1 0
6R.

NORSMINDE FJORD

Lif le Lappedykker 29/9 52 + 25/10 39, Sorthatset
Lappedykker 2318 3 + 1 /9 3, Sangsvane 2511 0 2
ad R + 1 7 T, Mørkbuget Knortegås 2Bl9 B, Pibe
and 25/1 0 1 01 9, Knarand 2411 0 han, Skeand 2Sl
1 0 2 han, Blergand 2919 1 , Toppet Ska[esluger
1/975, Duehøg 18/8 | K+ 3/10 1, Btå Kærhøg 25l
1 0 brun, Fiskeørn 1 7/8 ad hun, Lærkelalkzz9 l .

Vandrikse 1/9 1, Blishøne 1 5/1 0 1 970, Vibe 25/1 0
794, Lille Præstekrave g/8 3, Sortklire 25110 .t 

K.
Svaleklire 119 4 + 29/91 , Dobbettbekkasin 1Zg
56, Enkeltbekkasin 18/10 + 25/10 7, lslandsk
Ryle 2019 7, Dværgryle 29/9 2, lstugt 2St.tO j,
Skægmejse 8/8 8 + 6/9 1 1 + 1 1/9 5, Biergvipstjert
2511 0 1, Snespurv 2511 0 1, Gærdesanger 1 7/9 1.

SALTEN LANGSø

Hvepsevåge 13/8 2 + 16/8 2, Fiskeørn 23/8 i,
Klyde 1 3/8 trækkende vestover, Hav/Fjordterne
1 6/8 20, Landsvale 5/9 2000, Ravn 1 6/8 2.

SAMSø

Rødstrubet Lom 10+11/10 1, Gråstrubet Lap-
pedykker 1 0/1 0 13,Sule 1 0/1 0 4 (1 ad + 23K+ 2K)
+ 11/10 ad, Knopsvane 11/10 68, Mørkbuget
Grågås 10/10 109 (alle ad - dårligt yngleår??),
Bramgås 11/10 på græs, Krikand 10/10 91,
Spidsand 1 3/9 8S, Pibeand 13/9 1 98+ 1 1/1 031 5,
Hvinand 10/10 4, Havlit 10i10 'l , Ederf ugt 1 1/10
over 1000, Sortand | 1/10 16, Fløllsand t0/'10 1S,
Toppet Skaltesluger 1 0/1 0 1 6, Hvepsevåge 1 3/9
3 V-NV, Musvåge 10/10 44 T, Fjetdvåge 1O/10 3
NV, Rørhøg 12/9 2 1 K S + 13/9 1K S, Dværgfatk
1 1 /1 0 jagende + T, Strandskade 1 1 /1 0 22, yibe
11/10 over 75, SlrandhJeJle 13/9 1K + 11/10 6,
HJelle 1 29 200 + 1 1/10 over 200, Stor Præstekrave
12/9 1 , Stor Regnspove 11t10 2, Lille Kobber-
sneppe 11/102, Sortklirc 10+1 t/10VDR, Rødben
1 1/10 51, Hvidklire 10/t0 6, Stenvender 1O/1O 1.
Dobbeltbekkasin l0/10 4, Sandtøber 1Ot1O 2.
Sortgrå Ryle 10/10 2, Alm. Ryte 1 1/1O 4OO, Alm.
KJove 12/9 1K (mobbedeSplitterne0, Sitdemåge
'10+1 1/10 ad, Ride 11/t0 ad, Atk/Lomvie 11/.10
21, Huldue 13Æ 2-5, Hedetærke 10/10 1, Sanglær-
ke 10/10 76 T + 40 R, Landsvate 12/9 B7B S.



Bysvale 129 S, Digesvate 1Zg 30 S, Nøddekrige
10/1 0 N mod Helgenæs, Skægmelse 1Ol10 han +
hun N, Husrødstlert 13/9 han stadig i pragtdragt,
Rødstjert 3 R, Bynkefugl 12l9 R, Stbnpikker 12l
I 4 R, Vindrossel 1 0/1 0 2 T, Sangdrossel 1 0+1 1 /
1 0 |, Tornsanger 1 2/9 1 -2 (si), Gærdesanger 1 3/
9, Løvsanger 13/9 'l-2, Gransanger 10/10 R,
Rødstrubet Piber 12/9 1, Skærpiber 10/10 5,
Står 1 1/1 0 1 00, Grønirisk 1 0i1 0 35 F, Sti[its 1 0/
10 4, Grønsisken 22f, Tornirisk 10/10 15 T,
Karmindompap [1 1 t7 hun + iuv - første ynglefund
på øenl, Kvækerfinke 1 0n 0 40, Rørspurv 1 0/1 O
6 t.

SEJS HEDE

Hvepsevåge 4i10 S, Blå Kærhøg 1/10 S,
HusrødstJert 23ll0 R, Kvækerfinke 2311 O 9OO.

SLETTERHAGE (alle fra 30/9)

Gråstrubet Lappedykker T, Knor-
tegås 50 T, Blergand 10 T, Vandre-
falk han S, Dværgfatk 2 S.

STUBBE Sø (24n0)

Grågås 16, Tr-oldand 215.

SøBYGÅRD Sø OG SKOV

Pibeand 1 9/9 3, Skeand 20/8 2 + 't9/9
7, Taffeland 20/832, Hvinand 2Ol8 t,
Hvepsevåge 3/l 0 1, Duehøg 30/8 + 4i
10 1 K, Fiskeørn 20/B + 26/91 , Vand-
rikse 8/8 hørt+ 20/83høtt+26192H,
HleJle 1 9/9 58 S, Enkeltbekkasin 1 7/
10 |, Svartbag 2318 1, Huldue 8/B SY,
fsfugl 4/10 1, Sortspætte BIA hørt +
20/8 + 4/10 hørt + 10/10 hørt, Ravn
19+2619+3/10 2+ 17/10 1, Bjergvip-
stlert 8/8 2;

SøDRINGHOLM

Toppet Lappedykker 14iB 130,
Lysbuget Knortegås 2719 3, Spids-
and 3/9 1 1 , Rørhøg 14/B etpat med 4
juv + 3/9 3 juv, Tårnfalk 3/9 5, Strand-
hlelfe 1418 381 + 3/9 72 + 27/9 102.

Lille Regnspove 1 4/8 1 , Stor Regnspove 1 4/8 79
+ 3/9 14, Lille Kobbersneppe 14l8 30, Sortklire
2719 1 , Rødben 1 4/8 70, Hvidklire | 4/8 30, Sten:
vender 23ft 1 0 (Sødringkærl + 14/8 2, lslandsk
Ryle 14lB 25 + 3/9 3, Krumnæbbet Ryle 14l8 13,
Almindelig Klove 14l8 mørk + 3/9 3 (2 mørke +
juv), Misteldrossel 14l8 1, Lille Korsnæb 2719
't5.

TANGKROGEN

Stor Skallesluger 6/8 han, Strandskade ?9 1,
Mudderklire 2418 +27183 + 18/9 1.

øVRIGE OBSERVATIONER

Sangsvane 24/10 7 ad Mossø, Hvinand 2918
Mørke Kær, Duehøg 20/9 2 ad legende i luften
Gejlund Bakker/Hammel, Blå Kærhøg 17l10 brun
Tjenild, Rørhøg 13/8 hun Alken + 14l8 hun Grund
Fjord + 2318 ijuv F Gl. Dyrehave/Hammel + 23/8
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Mossø + 6/9 V Svenstrup, Fiskeørn 1 1 /8 Mossø +
1418 Grund Flord, Dværgfatk 1 6Æ fundet skadet
ved Tvede - plejet 1 1 /2 uge og derefter udsat igen
+ 1 6/1 0 N langs Lystrup Strand v. Hevring, Ager-
høne 16/8 12 Solbjerg Sø, Trane [18/S ad Fussing
Sø l, HleJle 5/8 I SV over Højbjerg + 15/10 500
Hevring, Stor Præstekrave2!8 4 Mågeøen, Stor
Kobbercneppe 2/8 Mågeøen, Lille Kobbersneppe
418 11 T Skejby, Hvidklire 2tB 4 Følle, Hav/
Flordlerne 2318 6 T Gl. Dyrehave/Hammel, Split-
bme.6/8 2 Grenå Havn, @ 2A Urmosen Hammel,
Kirkeugle [ 2916 ad+pull flg. tre steder: Udbyneder
+ 6 km NV + 9 km V for Randers I + 2718 Malling By,
Natugle 1 7/8 par hørt Højbjerg + 6/1 0 hørt Hevring
+ par ført Ha/reballe Skov + par turt Thorsmøllevej,
Mursejler 9/9 2 V Højbjerg, lsfugl 16/8 3 Fuldbro
Mølle, Grønspætte 19/8 hørt Hevring, Landsvale
29/8 300 Mørke Kær, Ravn 23/8 2 Gl. Dyrehave/
Hammel + 6/9 4 T Højbjerg, Attike 2819 + 7/10 et
eksemplar med meget tydellgt hvidt "hatsbånd" -
racen Halsbåndsallike eller lokal variant? - Indu-
strikvarter/Hammel, Husrødstlert jævnligt i peri-
oden - max 2319 4 -.sidste2Zl0 ogsåiIndustrikvar-
terevHammel, Misteldrossel 6i/9 9 Hevring, c"l2-,

bug 2718 + 2818 på to forskellige lokaliteter Sven-
strup, Gransahger 11/9 sy Højbjerg, Grå Flue-
snapper S0/8 2 Højbjerg, Hvid VipstJert 1/9 sort-
rygget hun (udparret m alm. han) lodrende unger
lndustrikvarter Hammel, Blergvipstlert l6/8 4
Fuldbro Mølle + 7/1 0 2 Giber A, Tornirisk 2ZB ftok
på 60 Gl. Dyrehave/Hammel, Blergirisk 2311 0 300
Råby Kær, Kvækerfinke 1 1/1 0 10 Fussingø Skov.

Hermed er rundturen slut lor denne gang. Hvis du
får lyst til at bidrage til næste udgave, der dækker
november, december q januar,s|indsend i sidste
uge af januar dine observationer til undertegnede
pA adressen Højma*yej 22, 8270 Højbjerg. Skuile
en kongeørn snuppe en hare i din have den 31.
januar kan du også nå at få det md: Indtelefoner
da hændelsen pA 86274269.

Afslutningsvis: God jul og godt nytår med forhå-
bentlig nogle udbytterige fugleture. Hvad med at
gå på opdagelse efter vandstære den 1. januar -
det bli? man klar i hovedet al.

,-lohn Andersen
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lkke plads til DoF I "Det Grønne Fåd"

Med den nye Naturbeskyttelseslov, som trådte i
kraft den 1. juli 1992, blev det lovfæstet (lovens g
64), at der skulle nedsænes "Grønne Råd" i hvert
amt.

Rådet skal være rådgivende for amtsrådet ,'..1

spørgsmål vdrørende amtsrådets administetion
al bverf (citat). Rådet skal "tilstræbes" (som det
ogsåhedder i lovteksten) atværesammensatmed
ligelig repræsentation af bruger- og beskyner-
siden.

Det råd skal med'andre ord svare til det centrale
udvalg: "Naturforvallningsudvalget', der har til op-
gave at rådgive ministeren i administrationen af
loven. Hersidderbrugereog beskyttere- herunder
også DOF - iskøn forening mellem hinanden.

Dette har Arhus amt siddet overhørig. Som det ser
ud idag, er Danmarks Naturfredningsforening ene
om at repræsentere beskytterne - selv om amtet
hævder, at også Friluftsrådet er beskytter. på den
anden side sidder landboorganisationerne (2 rep.),
statsskovdistrikterne, kommuneforeningen og
amtet. På trods af, at den ligelige fordeling er svær
at lå øje på, så afuiser amtet at lade DOF få sæde
i rådet.

Afslaget begrundes som følger (citat): ',Som det
fremg* af vort brev af 90, juni I 992 har amtsrådet
besluttet at lottsæfte med den hidtidige sammen-
sætning af "Det gønne Råd', idet man har haft
gode elaringer med defte i perioden lorud for ved-
tagelsen af Naturbeskyttelsesbven, og idet man
ikke ønsker for stoft et udvatg."

Der er bare det ved det, at udvalget er det mindste
i landet, så detkan da næppe være for stort. Og så
vidt vides, så har der kun været fremsat yderlige-
re 6t ønske om optagelse i Rådetl

På landsplan er DOF repræsenteret i 10 amter, så
alle amter har heldigvis ikke været lige så negative
overforsamarbejdet med DOF som Århus. Her har
man set værdien i at få et konstruktivt og inspi-
rerende samarbejde igangsat med flere grønne
foreninger. Man kan kun håbe, at også Århus amt
med tiden opdager, at det kun kan være positi!'t at
samarbeiJe med DOFs lokatafdeling.

t6

Henning Ettrup ,z-4os.4"- Qk

Mere nyt fra amtet

DOF får ikke længere tilsendt de af amtet givne
tilladelser og dispensationer efter naturbeskyttel-
sesloven. Det er vi ellers tidligere blevet lovet og
har hidtil fået.

På en forespørgsel om hvorfor vi ikke længere får
dem lød svaret (citat): "Med henvisning til tore-
ningens henvendelse af 12. marts tgg2 kan oply-
ses, at vi ikke finder at kunne imødekomme an-
modningen." To linier uden begrundelse!

Indtil der kommer en endelig afklaring på spørgs-
målet, skal bestyrelserVFredningsudvalget derfor
anmode medlemmer om at være opmærksomme
på annoncer og notitser i de (små) lokale blade orn
tilladelser udstedt i medlør al Naturbeskvttelses-
loven.

I tilfælde af, at en eventuel tilladelse strider imod
fuglenes og naturens interesser, opfordres man til
enten atgøre indsigelse mod tilladelsen eller med-
dele lokalbestyrelsen, at man ser problemer iden
aktuelle sag.

Ofte giver lokalkendskab også en langt bedre
mulighed for at vurdere konsekvenserne af et ind-
greb, hvorfor lokalafdelingen under alle omstæn-
digheder vil være taknemmelig for lokal assistance
i eventuelle sager.

Henning Ettrup
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FUGLENES DANMARK

En koftlægning af Danmarks fugle

::.':::'::::::':: "'::::.:::. . .. .
I de kommende år vil alle fugleifieres-
serede danskere få muligheden tor at
komne ud inaturen med kikkert og notee
bog. De deltager allesammen I DOF's
store naturovervågningsproiekt, der star-
ter i foråret 1993.

Mange har tidligere været med i samme slags
aktiviteter, for DOF gennemførte allerede i 1971-
74 en Atlasundersøgelse over udbredelsen af de
danske ynglelugle og senere, i 1 978-81 , en kort-
lægning af fuglenes levesteder - en såkaldt lokali-
tetsregistrering. Resultatet udkom i en tyk rapport,
der siden er blevet flittigt brugt af både DOF's fred-
ningsfolk og af kommuners, amters og Skov- og
Naturstyrelsens fredningsarbejdere. Rapporten har
således været af stor betydning forbeskyttelsen af
fuglelivet i Danma*.

Men landskabet har siden ændret sig meget, enge
gror til, vandhuller drænes, nye graveS, drifts-
formerne i skovene ændres, ændrede jagtformer
og -vaner, både i Danma* og udlandet, påvirker
også fuglene. Alt dette betyder, at der bliver færre
af nogle fugle og flere af andre.

DOF vil derfor lave en ny undersøgelse af Dan-
marks fugleliv, og denstarter tilforåret. Her kan du
være med til at sikre vore fugles fremtid og samti-
dig selv få nogle gode naturoplevelser.

Du kan deltage på flere måder. Du kan enten væl-
ge at tælle alle fuglene flere gange årligt i et min-
dre område - lokalitetsregistrering -, du kan vælge
at undersøge et starre område, hvor du blot skal
finde ud af, om de enkelte arter yngler i området,
men ikke hvor mange - Atlasundersøgelsen - eller
du kan vælge begge dele. De forskellige måder er
beskrevet mere udførligt nedenfor.

Proiektets indhold

1. Det nye ATLAS skal indsamle oplysninger om
bestandsstørelser og udbredelse af Danmarks
fugle.

ATLAS-undersøgelsen gennemføres i 5 X 5km
kvadrater (UTM-nettet), ved at optælleren først
laver en simpel udgave af en punkttælling, hvor
kun de ca. 60 almindeligste ftrglearter tælles.
Demæst besøges alle de små naturområder 6n
gang for at registrere de vigtigste ynglefugle,
dette skal dog kun ske i en del af hvert fjerde
kvadrat. Endelig foretages en eftersøgning af
nataktive fuglearter, samt andre svært regi-
strerede arter. ATLAS-registreringen gennem-
løres kun i et af de tre prolektår.

2. En lokalitetsregistreing med dækning af samt-
lige fuglelokaliteter af lokal, regional, national
og international betydning (efter klassificerin-
gen i den fonige lokalitetsregistrering) gen-
nemføres i alle lokaliteter i løbet af de tre oro-
jektår. På alle lokaliteter optælles ynglende fug-
le. På relevante lokaliteter optælles også ra-
stende og overvintrende fugle. Lokaliteterne er
udpeget på forhånd al koordinatoren.

Samlet giver Atlas- og bkalitetsrcgistreringen
mulighed lor at lave kort over tætheder af yngle-
fuglenes forekomst i Danmark, opgørelser over
totiale antal af_en del arter, samt en beskrivelse af
luglelivet i alle de vigtigste fuglelokaliteter i Dan-
mark.



Tidsplan for projektet

Første tælling i marts i 993, sidste tælling i lebru-
ar 1 996.

En mere detaljeret arbejdsplan tor et kvadrat vil
typisk se sådan ud:

Vinter 1992.93:
Du modtager fra koordinatoren et kort over det
kvadrat du har valgt. På kortet er afgrænset de
støne fuglelokaliteter, hvor der skal foretages yngl+
fugletælling og/eller optælling af rastende/over-
vinVende fugle. Endvidere er angivet de 1 0 punk-
ter til punkttællingen. Er dit kvadrat et af dem, hvor
småbiotoperne skal undersøges, er disse også
angivet på kortet.

Forårllorcommer:
På større fuglelokaliteter gennemføres 2-3
ynglefugletællinger i løbet af maj-juni.

En punkttælling gennemføres iperioden med. maj
- med. juni) I hvert fjerde kvadrat besøges alle
smålokaliteter en gang i løbet af yngletiden.

Efterår/vinter:
Rastende og overvintrende fugle optælles på vig-
tige rastelokaliteter en gang månedligt.

199*1996:
Projektet fortsætter med optællinger i nye kva-

drater. Der er således mulighed for at en person
kan dække flere kvadrater i løbet af projektperio-
den. Supplerende oplysninger fra allerede under-
søgte kvadrat€r modtages løbende, f.eks. i form af
supplerende ynglelugletællinger etc.

Der vil typisk være fra nul til tre større fugleloka-
liteter pr. kvadrat. Der er mulighed for at dele et
kvadrat eller en større lokalitet mellem to eller flere
tællere. Der er også mulighed for at arrangere',føl-
ordning", således at en mindre erfaren tæller i dev
de første årfølges med en mere erfaren, for senere
selv at foretage undersøgelsen i et andet kvadrat.
En del af de større fuglelokaliteter kan være dæk-
ket af andre undersøgelser, hvorfor disse ikke skal
undersøges af Atlasmedarbejderen.

0ptællere efterlyses!

Det er nu at DU skal igang, hvis du vil være med
i projektet. Her i vinter skulle vi gerne have fundet

optællere til så stor en del af amtets kvadrater som
muligt. Hver person kan have et ellel flere kva-
drater, og tællingerne starter i løbet af foråret.

Alle kan deltage

Man skal ikke holde sig tilbage, alle med blot et
minimum af kendskab til de almindelige danske
fugle kan deltage. Der er lavet grundige og nemt
forståelige vejledninger i, hvordan du skal tælle og
notere. Du skal bare ringe eller skrive til en af
projektkoordinatorerne nedenfor, og fortælle i hvil-
ke områder du vil laveoptællinger. Så vildu hurtigt
modtage skemaer, kort og vejledninger.

MELD DIG FøN AN NABO !

<Kq'

lnformalionsmøder

Har du lyst til at vide mere om projektet, {ør du
beslutter dig, har vi lavet en række informations-
møder, hvor du kan få mere at vide og høre om
feltbestemmelse og optællingsteknik. Møderne i

Arhus amt finder sted på følgende dage:

nrcdag d. 26. januar lggg kt. lg.sl,Naturcenter
Sølyst, Gjellerupvej 111 i Brabrand ved Århus.

Tirsdag d. 2. februar kl. 1 9.30,Randers Naturskole,
Gudenåvej 20 i Randers.

Ø
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Tksdag d.9.lebruar kl. 19.30, Naturskolen Grenå,
Klitten 1A i Grenå.

Tirsdag d. 23. lebruar kl. 19.30, Medborgerhuset,
Skoletorvet i Silkeborg.

På disse aftenmøder gennemgås det nye feltpro-
jekt.

Der vil blive fortalt om grunden til, at DOF nu star-
ter et nyt ATLAS-projekt og en ny lokalitetsregi-
strering. Vi vil fortælle om, hvordan et ATLAS-kva-
drat skal undersøges, og hvordan de ynglende
fugle optælles på en lokalitet. Det materiale - kort,
skemaer og vejledninger - som optælleren får
udleveret vil blive gennemgået, og der vil blive talt
om, hvor meget tid der skal bruges i felten og til al
udfylde de forskellige skemaer.

På møderne vil vi også uddele ATlAS-kvadrater-
ne og fuglelokaliteterne til de personer, som alle-
rede har meldt sig til at deltage.

Vi vil meget gerne, at du tilmelder dig til møderne.
Så kan du nemlig få tilsendt kort, skemaer og
vejledninger, som du kan nå at læse igennem in-
den mødet. Så kan du forhåbenlig på mødet få et
svar, hvis der er noget du er itvivl om.

Tilmelding skal ske til en af kommune-koordina-
torerne eller iil undertegnede.

KURSUS I FELTARBEJDE
Weekenden d.17.-i8. april 1993

NATURCENTER SøLYST
v/BRABRAND SØ

I weekenden 1 7.-1 8. april vil vi afholde et kursus,
hvor de lorskellige optællingsmetoder gennem-
gås ude i felten, og hvor resultaterne indføres på
sKemaer m.v.

Kurset vil i teori og praksis omtatte:

Teori:

. Tilrettelæggelse af en punkttælling på 1 O punk-
ter i et 5X5 km kvadrat.. Eksempler på småbiotoper og undersøgelse af
disse.. Tllretelæggelse af en ynglefugletælling.. Tilrettelæggelse af optællinger af rastende og
overvintrende f ugle ef terår/vinter/forår.. Udfyldning af skemaer.

Praktik:

. Punknælling.

. Undersøgelse af småbiotoper, t.eks. vandhul-
rer, moser m.v.

. Optæliing af ynglefugle i forskellige biotoper;
skove, søer, agerland o.s.v.. Optælling af reder hos kolonirugende arter,
som {.eks. råge, fiskehejre m.fl.. Optælling af rastende og overvintrende fugle.. Optælling af nataktive fugle.

Weekendkurset koster kun transporten til og fra
Brabrand, idet lokalafdelingen sørger lor forplej-
ning, materialer m.v. Overnatning på Sølyst er
desværre ikke muligt, vi vil forsøge at arrangere
privat overnatning i området.

Det vil blive et meget aktivt kursus, hvor vi vil være
i gang fra lørdag kl. 10.00 til langt ud på aftenen/
natten og igen fra søndag kl. 9.00 tilca. 15.00, hvor
vi slutter. Der vil blive mange fugleoplevelser, da
meget af tiden vil gå med at lave de forskellige
optællinger ved Brabrand Sø og i skovene her-
omkring.

Sidste frist fortilmelding til undertegnede er 1 . april
r ooe

Vælg et kradral

På de næste sider bringes oversigtskort over alle
kommuner i Arhus Amt. På kortene kan du se
hvordan 5X5 km kvacjraterne og de større loka-
liteter ligger. Du tilmelder dig til at dække en loka-
litet eller et kvadrat ved at henvende dig til kom-
munekoordinatoren nævnt under hver kommune.
Husk at oplyse kvadratets koordinater (to bog-
staver + to tal), som er angivet i hvert kvadrat. Kva-
drater derdækkerflere kommuner, tilhører som en
tommelfingerregel den kommune, hvori det meste
af kvadratet findes.

Kortene er kun vejledende. Du vil få udleveret
originale, nøjagtige kort over de kvadrater, du vil
dække.

Allan Janniche
Søskrænten 42
826A Viby J
86284816

Petdr Lange
Jeksenvej 108
8464 Galten
86 95 03 4l
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Them Kommune:
Jørgen Ballegård,
Drosselvej 22,
8654 Bryrup.
\l:7575 6289

Gjern Kommune :
Bo Ryge Sørensen,
Søholt Alle 26,
8660 Silkeborg.
Tlf: 86 81 25 73
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Hinnerup Kommune:
Svend Møller Jensen,
Holmelundsvej 29, Søften,
8392 Hinnerup.
Tlf: 86 98 65 03

Århus Kommune:
Allan Janniche,
Søskrænten 42,
8260 Viby J.
Tlf: 86 28 48 1 6.
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Ebeltoft Kommune:
Allan Janniche,
Søskrænten 42,
8260 Viby J.
Tlf : 86 28 48 16.

<,,





IFt.p
E :o1il,ii'--

r3

&lt
ll s.fitr*' i.z.t ) f

,,jl*n Sadat/r'

Nørhald Kommune:
Allan Janniche,
Søskrænten 42,
8260 Viby J.
Tlf: 86 28 48 16.
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Banders Kommune:
Lars Tom-Petersen.
Fredensgade 17, st.tu.,
8900 Randers.
Tlf:86 41 81 64

LangåKommune: Hadsten Kommune:

Claus Elkjær, Jens S' Pedersen,
Mågevej 7, Stevnstrup, Skovmøllevej 3,
8870 Langå. 8370 Hadsten.
Ttf: 86 46 7g 03 Ttf:86 98 29 21
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Samsø Kommune:
Leif Brauer.
Skodsborgparken 44, 1. th.,
2942 Skodsborg.
Tlf: 42 80 35 26
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Hammel Kommune:
Carsten Høeg,
Vadstedvei 1 91 ,

8450 Hammel.
Tlf: 86 96 23 91
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Odder Kommune:
Peter Lange,
Jeksenvej 1 08,
8464 Galten.
Tlf: 86 95 03 41.
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Midtdjurs Kommune:
Lars P. Johansson,
Balevej 10, Ommestrup,
8544 Mørke.
Tlf: 86 37 78 41 .

Rønde Kommune:
Jens P. Lomholt,
Kirkevænget 2, Feldballe,
8410 Rønde.
Tlf.:86 36 71 60

Purhus Kommune:
Jørgen Pagter,
Valløvej 4,
8900 Randers.
Tlf: 86 40 19 71 (priv)/ 86 4272 O0 (arb)



Ry Kommune:
Jens KirkebY,
Okseveien 16,
8680 RY.

Tlf:86 89 19 20

Galten Kommune:
Peter Lange,
Jeksenvej 1 08,
8464 Galten.
Tlf: 86 95 03 41

Skandefuorg Kommune:
Peter Lange,
Jeksenvej 108,
8464 Gahen.
Tlf: 85 95 03 41.

Hørntng Kommune:
Peter Lange,
Jeksenvej 108,
8464 Galten.
Tlf: 86 95 03 41
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Grenå Kommune (incl. Anholt):
Lars Sand Kirk,
Tjørnebakken 6,
8500 Grenå.
Tlf: 86 32 53 15

Nørredjurs Kommune:
Jan Drachmann,
Geding Søvej 9, 1. sal,
8381 Mundelstrup.
Tlf: 86 24 26 35
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FTIGLE I ÅRHUS AMT 1992

SEND IND øSEND IND øSEND IND gSEND IND øSEND IND øSEND IND øSEND IND gSEND lND

Fugleobservationer fra 1 992

Så nærmer julen og nytåret sig atter, og det er ved
at være tiden, hvor årets fugleiagttagelser skal ind-
sendes tif amtets lokalrapprt, FUGLE I ARHUS
AMT.

Vi skal have dine observationer fra 1992 senest
den 20. januar 1 993.

Hvad sendes ind . og hvordan?

Det er ganske enkelt. Vi modtager med glæde alle
de observationer, som du gider skrive ned. Dette
gælder alt; obs. fra din have eller fra sommerfe-
rien, trækobs. fra feltornitologerne, optællinger fra
din ynglefuglerute, ringmærkningstal m.m.m. Det-
te gælder også obs. af de almindelige fugle.

Synes du imidlertid, at det er uoverkommeligt at
skrive alt ned, så.ønsker vi især:

. Alle ynglefund, ynglefugletællinger og lign.

. Alle observationer at ROVFUGLE.

. Alle obs. åf trækkende og rastende ANDE- og
VADEFUGLE,

. De tre første, tre største og tre sidste obs. af alle
TFÆKFUGLENE,

. Alt hvad du iøvrigtfinder interessant; invasions-
arter, store flokke, usædvanlige forekomster
m.m.

Bem æ rk:Yi modtager ikke oplysninger indsendt til
andre af DOFs grupper, f.eks. fugleregistrerings-
gruppen. Indsend venligst disse tal direkte til rap-
portgruppen også.

Paltedyr, krybdyr og padder

Rapportgruppen indsamler også observationer af
disse artsgrupper fra Arhus amt. Observationerne
skemaføres og indsendes på samme vis som
f u g leobservationerne.

Vejledning i rapportering

Brug venligst vores skemaer ved indrapporte-
ringen. Du kan vælge mellem eTARTSSKEMA (det
sædvanlige A-5 skema) og et lokalitetsskema (A-
4, man udfylder selv artsnavne). Skemaerne fås
gratis ved henvendelse til rapportgruppen, til un-

Hardu kunfåobservationer, kan du nøjes med blot
at sende os et brev med dine iagttagelser.

Fugle uden for Århus Amt

Uanset hvor i landet du har kigget på fugle, er der
en rapportgruppe, som gerne vil høre om dine
oplevelser og optællinger.

Du kan bruge A-5 indrapporteringsskemaet (arts-
skemaet) over hele Danmark.

Herundei lølger en oversigt over adresser på rap-
portgrupperne i vore naboamter. Har du obser-
vationerfraområder, som ikke er nævnt, ellererdu
i tvivl om hvortil dine skemaer skal sendes, så send
dem blot til rapportgruppen i Århus amt, så sender
vi dem videre.

sxXdir@
Sammen med skemaerne kan du få en vejledning
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Nordjyllands- og Viborg amt:
Fugle og Dyr i Nordjylland
Liljevej 3
7800 Skive

Deadline: 1 O. januar 1 993.

Ringkøbing amt: '
Peter Damgård
Madumkærgårdvej 4
6990 Ullborg

Vejle amt:
Fugle i Vejle amt
Kim Biledgaard
Aboulevarden 78
8700 Horsens

Deadline: 2. februar 1 993.

ObseNationerne fra Århus amt indsendes til:

Rapportgruppen
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
Glellerupvej 111

8220 Brabrand

Deadline: 20. januar 1 993.

Da vi lormoder, at I gerne vil have rapporten så
hurtigt som muligt, skal der her lyde en opfordring
tII aIIe: OVEBHOLD VENLIGST INDSENDETSES.
FRISTEN D.20. JANUAR !!!

Synes man, at skemaskrivningen tager lang tid, så
erheretgodtråd: BEGYND NOGETFØR I Begynd
f.eks. allerede her i efteråret, når aftenerne begyn-
deratblive lange. Herved fordeles arbejdetover en
længere periode.

Her skal også nævnes, at dem som har en PC'er
har mulighed for at få en kopi af DOF-basen, hvor-
efter man selv kan indtaste sine observationer i

databasen og sende en diskette til rapportgruppen
med en kopi af databasefilen med sine obser-
vationer.

God fornøjelse !

Med venlig hilsen 
-

Rapportgruppen i Arhus amt,
DOF, Gjelf erupvei 111 ,8220 Brabrand.

p.g.v. Peter Lange,
Jeksenvej 108,
8464 Galten
86 95 03 41

Samtidig er det besluttet, at det i fremti-
den skal koste 40,- kr. om året at deltage
i læsekredsen. Pengene går til dækning
af abonnementer på ovennævnte blade.

Har du lyst til at deltage i læsekredsen,
kan du tilmelde dig ved henvendelse til
undertegnede.

Det er en oplagt mulighed for atfølge lidt
med i, hvad der rører sig i vore nabo-
lande, uden at det koster en formue.

Peter Lange
Jeksenvej 108

8464 Galten
86 95 03 41

tlttlrrrlrrllrtr!!tltllltltrlralltlrtt

NW FRA L/ESEKREDSEN

DOF-Århus amt startede i foråret en
Iæsekreds med de blade og rapporter,
som lokalafdelingen får til Sølyst.

Læsekredsen harnu fungeretgodti snart
et år. | øjeblikket er der ca. 1 2 deltagere,
så der er plads til flere.

Vi har besluttet at begynde at abonnere
på nogle udenlandske blade og tidsskrif-
ter, som herefter også vil cirkulere i læ-
sekredsen. Det drejer sig om Bkding
WorØ (engelsk), Vår Fågelvård (svenskl,
Anser (Skåne), Fåglar på Våstkysten
(Getter6n) samt måske et mere.
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ANMELDELSE

Lægemidler lra Dyreverdenen

Af Nina Behteldt
Natur og Museum, 31. årgang, nr. g - 32 sidel
Afunnement 1992 (4 hæfter) kr. 105,-
Naturhistorisk Museum, Århus. nf. 86 t 2 97 77

Historisk set har overtro og videnskab gået, om
ikke hånd i hånd, så i hvert fald på en sti, hvor de
hele tiden har krydset hinandens vej.

I det gamle apotek var der krukker med biller, my-
rer og skjoldlus.

I fremtidens apotek erder måske havsvampe! ldet
det har vist sig, at mange arter af havsvampe
indeholder antibiotika.

lden mere eksotiske afdeling omtales elskovsmid-
ler, som f.eks. næsehorns-horn og spanske fluer.

Naturhistorisk Museum følger dette hæfte op med
en udstilling, der viser mange af de i hæftet omtal-
te dyr og produkter /ve. Udstillingen kan ses frem
til den 31 . januar 1 993.

Otto Trap Hansen

Forvaltningsplan for Skarven i Danmark

Ud g ivet af M iljø m ini ste r iet
Skov- og Naturstyrelsen 1992

Pjecen er gratis - og kan rekvireres hos Skov- og
Naturstyrelsen på tlf. 45 76 53 76

På baggrund af, at skarvbestanden er øget meget
kraftigt i de seneste år, og de deraf følgende man-
ge klager, har Skov- og Naturstyrelsen fundet det
påkrævet at udarbejde en forvaltningsplan for
Skarven i Danmark. Heri præsenteres den viden,
vi har på nuværende tidspunkt, og'der fremsættes
forslag, der berører Skarvens lremtid i Danmark.

Pjecen er et must for alle, der interesserer sig for
denne fugl, der har været i Danmark igennem de
sidste 7.000 år - altså tilbage til den yngre sten-
alder. Den burde have vundet hævd på sin til-
stedeværelse - eller hvad?

Naturlokaliteler i Nord. og Vestiylland

En bibliograti ha 1 971 - 1990
Af Søren Olsen
Udgivet af Andersen Bogseruice, Vanløse
Tlf. 31 71 96 64
58 sider. Pris: kr.98,-

Som det antydes på forsiden af hæftet, hvor der
stAr:" Danske Naturlokaliteter t' er det det lørste i

en række, der til slut vil dække hele Darimark.

Hæftet dækker amterne Nordjylland, Viborg og,
Ringkøbing.

Slå op på Skagen og se, hvad der der er udgiveV
skrevet idiverse publikationer om denne lokalitet.

Det ligger i begrebet "bibliograti", at det ikke er et
hæfte, der skal læses i et hug fra ende til anden. Det
skal stå i reolen og bruges, når man forbereder en
artikel om eller en tur til en af de spændende lo-
kaliteter i Nordjylland.

Otto Trap Hansen
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REFERATER FRA TURE

Tranetur til Hornborgasjrin

Påsken 1992

Onsdag den 15. april kl. 22.00 om aftenen mød-
tes 15 forventningsfulde mennesker - inkl. vore 2
ledere Jens og Allan - ved Musikhuset i Århus.

Vejrprofeten havde lovet os sne, blæst og kulde en
del af påskedagene, men vi håbede da alle på
nogle gode dage i herlige Sverige.

Vi nåede Grenå igod tid til afgangen k|.24.00, og
eftergodtfem timers sejltid kørtevi-defleste af os
- i land i Varberg torsdag morgen. Vort første mål
skulle være reservatet Getterdn lige uden for byen.

Landskabet var totalt dækket af sne, og den korte
travetur fra det sted, vi parkerede og ud til fugle-
tårnet skulle vise sig at blive en helt barsk ople-
velse, da det var frostvejr og kraftig blæst fra vest.

Vi indtog vor morgenmad - varm kaffe og hjemme-
bagt wienerbrød - i tårnet, medens vi forsøgte at
finde nogle fugle.at betragte - det blev til bl.a. Ka-
nadagæs, Grågæs, Stor Regnspove, Lille Kob-
bersneppe, Krikand, Strandskade, Rødben, Pibe-
ænder, Gravænder, Hvid Vipstjert og en hel del
narer.

KOMMENDE TURE

Naturskovsområder på Silkeborg Skovdistrikt

Søndag den 21 . marts 1 993 kl. 19.30

Mødested: P-pladsen, Søtorvet vlKvickly

Naturskove rum mer meget store, naturhistoriske,
landskabelige og kulturhistoriske værdier og er
levested for betydningslulde forekomster af hul-
rugende/brugende fugle og pattedyrearter, samt
en række gam melskovsbetingede insekter, svam-
pe, mosser og laver. På turen vil vi især se nær-
mere på disse arealers betydning for gammel-
skovstilknyttede arter som Sortspætte, Grønspæt-
te, Stor Flagspætte, Huldue, Natugle, Spætmejse,
Rødstjert, Flagermus og Skovmår, m.fl.

Turen varer ca. 2 timer.

Turleder: Bo Ryge Sørensen

Efter en times tid returnerede vi til færgen for at
hente de sidste 4, de sov lidt længere, og derefter
kørte vi nordover ad de sneglatte veje.

Vi nåede Stora Bjurum kl. 1 1 .00 og havde nu rig lej-
lighed til atstuderede mange Traner, der gik herog
gnaskede kartoffelskræller i den hvide sne, det var
også imponerende at se de store fugle flyve over
os.

Efter at have set på Traner - og hvad der ellers var
af fugle her: Bl.a. masser af Ringduer, Kvæker-
finker, og en enkelt Stenpikker - et par timer, hvor
vi dog også fik tid til at indtage vor medbragte fro-
kost, kørte vi til Fågeludden ved Hornborgasjon.

Her gik vi ud til et stort fugletårn, hvorfra bl.a. ob-
serveredes: Fiskeø rn, Rø rhø g, Vandrefalk, Spur-
vehø9, Krikænder, Skeænder, Kanadagæs, Grå-
gæs, m.m.

Vi ankom til Kållebakkens Stugby kl. 1 7.00 og blev
efter nogle småproblemer indlogeret i4 fine og dej-
ligt lune hytter - der var en del diskussion, om der
var Fynemejse i skoven omkring hytterne.

Fredag den 17. april oqandt med klar sol, stille
vejr og let frost. Lidt efter kl. 8 satte vi kursen nor-
den om Vånern mod den meget mindre sø Tåkern,
vi nåede dog ikke ret langt, før vi måtte gøre et brat
stop, idet 2 Fiskeørne kredsede lige over vore
hoveder - et flot syn.

Undervejs til Tåkern så vi desuden en del Rådyr på
markerne, og nær Vadstena overværede vi på
nært hold, hvordan en ung Duehøg måtte kæmpe
for at få aflivet en Råge, med i billedet var også en
Blå Kærhøg og en Musvåge, hvor i hvert fald
Musvågen havde godt kig på Rågen. Senere på
dagen så vi også en Spurvehøg med bytte.

Første besøg ved Tåkern gjaldt Svållingetårnet,
her var bl.a. Dobbeltbekkasin,Rørhøg 3-4, Fiske-
ørn 2, Trane 65, paukende Rørdrum, Ravn, Lille og
Toppet Lappedykker, Skægmejse, Sædgæs mm.

Efter at have indtaget vor frokost, gik turen videre
til Hovtårnet, hvor vi iagttog: Krikand 200, Skeand
6, Atlingand 1, Kanadagås 2, Dobbeltbekkasin 3,
Rørhøg 2, samthørte Rørdrummen. Efteren times
tid kørte vi videre til Glånåstårnet, hvorfra vi gik ad
den plankebelagte sti gennem rø rskoven til det lille
tårn nær Renstad. Undervejs så vi bl.a. Strand-
skade, Stor Regnspove, Trane, Ravn, Rørhø1,
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Fiskeørn og Musvåge, vi hørte mange Skæg-
mejser og så enkelte, der var også store mængder
af padder, der sad og "sang" i de mange vandhul-
ler langtstien.'lllbage ved det store tårn såvibl.a.:
Knarand 2, Hvinand, Pibeand og Lille Skallesluger
2. Kort inden vi forlod stedet, så noqle en llder lø-
be ind i skoven.

Inden vi for alvor satte kursen retur mod hyfterne,
gjorde vi et kort stop ved et nyt fugletårn i vesten-
den af søen, her var bl.a. Vindrossel 2, lidt Grågæs
og Kanadagæs, mange Dobbeltbekkasiner, Rør-
høg2q Svaleklire 1.

Vi var tilbage ved hytterne kl. 20.00, og efter en
gang varm aftensmad drog nogle af os ud på en -
næsten - resultatløs "uglelyttetravetur", hvor kun
Natugle blev hørt.

Lørdag den 18. aprilvlgnede vi til en dag med
gråvejr og frisk vind. Dagens udflugt gjaldt Horn-
borgasjon, og efter lidt startproblemer - en glemt
kikkertog en indelåst nøgle - kom vi atsted kl. 9.1S.

Da vi nåede frem til søen ved titiden, var det blevet
snevejr. Ved det nye fugletårn iagttog vi: Knarand
2 og Hvid Vipstjert.

Vi fortsatte til et andet fugletårn, hvorfra der er en
fin udsigt over søen, herfra blev bl.a. iagttaget:
Spidsand 4-6, Krikand 430, Taffeland, Sædgæs,
Grågæs, Kærhøg 1, Fjeldvåge 1, Fiskeørn 1,
desuden varder paukende Rørdrum, og langt ude
i krattet kunne vi se en Elg, der gik og græssede.

Efter et par timer her blev vi kørt ud til Yterberg,
herfra skulle de, der havde mod og lyst til det, gå
langs søen tilbage til Fågeludden, det voldte nog-
le af os en del problemer at finde den rette vej, og
en fire stykker af os vendte om og fik en bonde-
mand overtalt til at køre sig tilbage - han påstod, at
det ikke kunne lade sig gøre at gå langs søen, idet
der var kommet for meget vand. Det viste sig dog,
at der va,'en afmærket sti - den havde vi bare ikke
ramt, men var i stedet ved at forsvinde i mudder. Af
fugle setpådenne "travetur' kan nævnes Svalekli-
re 3, Stenpikker 1, Rørhøg og Tårnfalk.

Fra Fågeludden kørte vi aner til Byrum, denne
gang oplevedevi de mangeTraner i blæst, regn og
uden sne. UdoverTranerne varder, ligesom første
gang, store flokke af Ringduer, Bogfinker, Kvæ-
kerlinker og en Dværgfalk i hurlig flugt.

Søndag den 19. april. Denne dag skulle bruges til
en lille tur til den naturskønne Tlveden national-
park. Vi forlod hynebyen kl. 8.00, det var finregn og
let vind.

I udkanten af Tiveden så vi en Fiskeørn i pibende
paningsflugt og i en nærliggende sø iagttog vi
Sortstrubet Lom 3, så det varjo en meget fin start.

Vi gennemtravede 2 afde godtalmærkede ruterog
så bl.a.: Fyrremejse 3 samt Top- og Sortmejse,
Træløber og Fuglekonge, desuden var et par af os
så heldige at se en Tlur, og en anden af holdet så
en Hjerpe.

Efter endnu en fin udflugt returnerede vi til hytterne
midt på eftermiddagen. Resten af dagen blev brugt
til at pakke, gøre rent og trave lidt i lokalområdet.

Mandag den 20. april - afrelsedag. Vi lorlod hyt-
terne kl. 7.00 og satte kursen mod Halmstad via
Kåvsjdn, der ligger iStore Mosse Nationalpark, her
giorde vi etophold pa1 112 time, hvorvi besøgte
det flotte fugletårn. Herfra iagttog vi bl.a. Trane 4,
Sangsvane 3, Rørhøg 1, Fiskeørn 2, Sortstrubet
Lom 3, Kanadagæs 36, og Sto( Regnsæve. Der-
udover så vi både Rådyr og Kronhjort.

Vi nåede Halmstad kl. 13.15 oo var som lovet
tilbage i Århus kl. 19.30.

oo



Lidtom vor bus: Det varden samme bus, som blev
brugttil Vadehavsturen i etteråret91 (se referatet),
og nogle af dem, der havde været med på den tur
havde deres tvivl om det nu gik godt. Bussen gik nu
godt nok, men vist ikke helt så langt på literen, som
Jens regnede med. Et problem ved stiart var, at
bagagerumsklappen ikke kunne lukkes ordentligt,
senere gik højre sidedør i stykker, men kunne dog
bruges med lidt forsigtighed. På vej hjem gik låse-
værket ivenstre sidedør istykker, og døren måtte
bindes fast, så Jens ikke faldt ud.

Vi kom dog hjem i god behold, og hermed skal
siges tak til alle for godt selskab og til Jens og Al-
lan i særdeleshed skal lyde en tak tor en vel
tilrettelagt tur.

Lars Sand Kirk og Poul Erik Østergaard

Falsterbo og Skåne

Fredag 11. - søndag 13, septenber 1992

Årets tur til Falsterbo fik ikke samme tilslutnino
som den tilsvarende i 1991 , idet blot 11 personei
samt de to ledere (Jens Bonde og Peter Lange)
deltog.

Møåestedet var som sædvanlig Musikhusets p-
plads, hvor alle (pånær en enkelt, der stod på i

Grenå) stod på. Derefter gik turen til Grenå, hvor vi
havde ca. 7 timers sejlads foran os. Den lange
sejltur betad, at vi først kunne være ved Falsterbo
op ad formiddagen, hvorfor vi mistededet meste at
småfugletrækket.

Mødet med Sverige var ikke justopløftende, idet vi
kørte i land fra f ærgen i kedeligt gråvejr, der senere
blev suppleret med regn.

Efter i ca. 3 timer at have haft bange anelser om
dårligt vejr hele weekenden, nåede vi til Falsterbo,
og minsandten om ikke miraklet skete. Regnen
holdt nemlig op i netop det øjeblik, hvor vi par-
kerede på golfl<lubbens P-plads ("svensk skilte-
tekst var der ingen, som forstod ...").

Da folk havde fået fat i tasker, kikkerter, m.m. gik
vi den lille kilometer ud til Nabben, mens Spur-
vehøgene og de rastende Vipstjerter blev be-
tragtet. Ornitologerne, der havde mest travlt med
at komme ud til Nabben, var endvidere heldige at
se en hastigt forbitrækkende Alm. Kjove.

Ude på Nabben var temmelig mange ornitologer,
men det lykkedes da for os at få tilkæmpet os nog-
le pladser, hvor både trækket og vrimlen af fugleliv
på Måklåppen kunne følges. Desvæne kneb det
lidt med rovfugletrækket, da kun Spurvehøgene
trak (til gengæld foregik det i 10-20 m's højde, lige
hen over hovedet på osl). Nogle Tårnlalke strej-
fede også rundt i området, men den rovfugl, der
nok var størst interesse om, var den unge Fiske-
ørn, som - meget pædagogisk - sad og spiste en
fisk på et skilt på Måklåppen. På øen sås dog
mange andre fugle, bl.a. 50 Splitterner (som ind
imellem gik i luften, hvorved deres megetkarakter-
istiske kald "kierrrik" hørtes), masser af pibeænder
og Alm. Ryler. Mere fåtalligt sås Strandhjejle, Ske-
and, Hvinand, lslardsk Ryle og Stor Kobbersneppe.
Af trækkende fugle var de dominerende Gul Vip-
stjert, Skovpiber og Bogfinke, mens Landsvale
forekom i mindre antal.

Turens to største bangebukse - to Tyrkerduer - bør
endelig ikke glemmes, da de lavede et morsomt
show. De trak nemlig meget målbevidst ud til
Nabben, men blot små 25 m ude over h4vet opda-
gede de, at der var vand (meget farligt!) under
dem, hvorpå de med stor hast - og lettere paniske
vingeslag - returnerede til Sverige.

En enkelt Smålom sp. og 42 Sæler var der for-
resten også. I løbet af formiddagen var vejret kla-
ret op, og omkring middag blev vi enige om at spi-
se vores mad ved Falsterbokanalen, hvor trækket
nu pga. ændret vindretning var nemmere at følge.

Mens vi var ved at stå ud af bussen ved Falstebo-
kanalen, kom turens første Dværgfalk strygende,
desværre i modlys. Det var dog forbundet med
store problemer at spise i roog mag, iog med at en
masse interessante fugle hele tiden fandt på at
dukke op, netop når man var fordybet i smøringen
af en leverpostejmad.
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På lidt over 2 timer sås 8 Musvåger, min. 22 Spur-
vehøge, 5 Grågæs, I Rørhøg, 1 Smålom sp. og en
ganske dejlig overraskelse i form af 2 Nøddekri-
ger, der trak ud mod Ljungen. Det blev nu aftalt, at
vi skulle køre ind og kigge os lidt omkring i Skåne,
hvor første mål var Orups Ålmskog, godt 1 112

times kørsel fra Falsterbo.

Mange trætte hoveders nikken senere (ikke alle
havde sovet lige behageligt på færgen), nåede vi
tilområdet, hvor 2 Røde Glenter på smukkeste vis
modtog os.

Selve Ålmskogan var dog nærmest uddød imere
end en forstand; men nogle Musvåger, Grå Flue-
snappere, Rødstierter og en enkelt Spurvehøg
blev der da set. En træstub indeholdende et bo
med Store Gedehamse samt områdets Vinbjerg-
snegle blev også ivrigt studeret. På tilbagevejen til
bussen var det endvidere nogle få af deltagerne
beskåret at høre en Lille Flagspætte. Efter en
pærefrokost ved bussen kørte vi over til Fyledalen,
hvor vi mødte nogle andre ornitologer. De kunne
fortælle os, at vi kom et kvarter for sent til dagens
clou, bestående af en gammel og 2 (eller var det 3
...) unge Kongeørne! I håb om at de skulle vende
tilbage, blev området studeret meget nøje med
bl.a. følgende arter som resultat: Tårnfalk 1 fou,
Spurvehøg 3, Blå Kærhøj 2 brune, Rød Glente 4,
Musvåge 4 og Ravn 1.

Næste lokalitet var Ellestadssjdn, hvor markerne
også rummede mange fugle, bl.a. Grågås min.
275,BlåKærhøg 1 brun, Rørhøg 1, Huldue 1, Rød
Glente 2, Ravn 2 samt en Skarvkoloni. Nu var det
imidlertid begyndt at blive mørkt, så vi kørte til hyt-
terne ved Snogeholm, hvor indkvarteringen fandt
sted. Ret hurtigt gik en flok frivillige ikøkkenet for
at lave aftensmaden, som bestod af irsk stuvning,
der blev indtaget med stor appetit.

Ved sengetid blev det opdaget, at ingen havde
medbragt et vækkeur, så Peter prøvede at sove
med et øje på klem. Men selv om han kæmpede
bravt hele natten (var vågen ca. hver time) faldt
han til sidst i dyb søvn pga. træthed, så vi endte
alligevel med at sove over.

I morgenens forvining ved Snogeholm blev der
dog obset lidt fugle, hvor de mest spændende
bestod af en Huldue og en lsfugl (sidstnævnte kom
i fuld fart ved søbredden blot 25 m fra os).

Kl 8.30 nåede vi omsider til Falsterbo, hvor vi i
forskellige tempi - alt efter folks lyst til at observe-

re i ringmærkningsområdet ved Fyret - begav os
ud til Nabben. Heldigvis var vi ikke kommetfor sent
til noget vildt, så vi begyndte at registrere trækket.

Småfugletrækket (eller resterne at det) var stort
set identisk med den foregående dag, det vil sige
med finker, pibere og vipstlerter som de alminde-
ligste. Blandt de mindre talrige "trækkere" sås
Grønsisken, Mursejler samt Bjergvipstjert; mens
Grå Fluesnapper, Gærdesanger, Rødstjert, Sten-
pikker, Gulbug, Skovsanger (blev ringmærket)
samt ihurdredevis af Fuglekorqø rastede iområdet.

Også på Måklåppen sås overvejende de samme
fugle som dagen før, men nye arter var bl.a. Lille
Kobbersneppe, Klyde og en rst. Dværgtalk, der
ligesom den stadig rastende Fiskeørn poserede
godt i scoperne.

Dagens rovfugletræk var - bortset fra Spurvehøg -
ikke enormt, men følgende blev da obset: Spur-
vehøg min. 1 71 , Musvåge 6, Hvepsevåge 6, Rød
Glente 2, Rørhøg'l samt yderligere 1 Dværgfalk,
som fouragerede på.Måklåppen, tør den trak ud.

I løbet af dagen ændrede trækket sig, idet rovfug-
lene pludselig trak ud over Fyret i stor højde. Vi
flyttede os derfor efter dette, men vendte hurtigt



tilbage lil bussen (Kolabacken), der vår et lige så
godt obs-sted. Her så vi turens sidste rovfugle (vel
at mærke ved Falsterbo), deriblandt endnu en fin
lille Dværgfalk, der passerede os på kort afstand.
To Hedelærker trak også, men blev kun bemærket
af Peter.

Da vi skulle nå at besøge endnu en fuglelokalitet
ved Varberg - og især da vi skulle nå færgen - blev
vi nødttil atforlade Falsterbo,selvom detvarsvært
at løsrive sig. Efter en lang køretur nåede vi til
Getterdn ved Varberg, hvor vi kun havde ca. 3
kvarter til at kigge på lugle i, men sikke 3 kvarter!
Området var eR suveræn fuglelokalitet, idet vi fra
fugletårnet hurtigt fandt 2 Fiskeørne,3 Rørhøge og
2 Vandrefalke (1 ad + 1 k). Den unge Vandrefalk
kom flyvende blot 50 m fra os og satte sig ca. 200
m borte, så det kunne nok være, at vi kunne få

:\(*-?

vores scoper indstillet i en fart! Ud over rovfuglene
var der masser af vadefugle, Kanada- og Grågæs,
men pga. tidnød blev fuglene ikke talt, vi nøjedes
bare med at nyde dem, og der var i hvert fald fugle
nok som vi kunne nyde! Forresten blev der set en
underlig gåsehybrid, som ingen turde give et bud

Derefter gik turen til færgen, der selvfølgelig var
forsinket, men hjem kom vi da.

Artsmæssigt blev der set knap IOO arter, og selv
om ørnene, Tranerne, Fjeldvågerne og Lærkefal-
kene udeblev, så var der så mange andre fugle, at
jeg i hvert fald er tændt på en eventuel kommende
tur hinsidan!

\ ,\'
, ."1,/

I

f
i)

!B

,ir Yl
.//

\r.,t' *
,{

aS
t'

I

\,# t

#,,

*.6r.qg
i, ri'

39



Junior
siden

Juniorsiden - siden, hvor unge rnedlernrner,
kon kohfhe i kohlolc hed gorhle dttto. på
denne side er rhon gorhrhi:t, når rnon er i be-
siddetse dt et kørekort og hor odgong fit et
køretq!.

I deen er, ot de gornle l(on konioKe de inte-
resserede j uniorhedlehrher, hvb deres vqi
på fugletur fdlder f orbi,

flvb du gerne vil rned pf lbten, skdl drr kon-
tokte:

Ldrs P.Johonsson
Bdleve.i lo, Ornrngstrup
65rlu Mørke
a 66 37 76 r.ll

Vi vil gerhe rhed på f ugteturl

Dr/skot blot ringe til:

5øren Dolsgodrd
Sofirvqj 13

65{l Skødstrup
ta69qq665

Mork ftdhrhond
Nørre.gdde I

6000 Arhus c
a66 lEEO26

Anders Hodsen
BbPevqi 37P
6260 VibyJ,
t 66 26 19 6rI

Jesperfønning
søndergdde tl
Assenloff
690O Ronders
r E5 rJg r.l7 rIE

Grib telefonehll

Og så har vi fået et brev fra et luniormedlem:

?o En pungmejserede
I det tidlige forår har jeg været så heldig at finde en
pungmejserede ved et lille mosehul nær Bjene-
grav Mose ved Randers. Reden hang i de yderste
grene af et piletræ og kun ca. 1/2 meter over
vandskorpen. Jeg har med lidt hlælp fundet ud af,
at det må være en ynglerede, da indgangshullet
skråner tydeligt opad, i modsætning til natrederne,
hvor fuglene blot lader indgangshullet gå lige ind.

Nu viljeg gerne vide, om Pungmejsgn før er fundet
som ynglefugl på disse kanter af Arhus Amt. Det
skal dog siges, at jeg aldrig har set fuglene, men
reden er helt sikkert fra i år, da den ikke hang der
sidste år.

Berit Lanther
I,
I
. I'Fugle iArhus Amt 1991" et der nævntetpal

lokaliteter i Randersområdet, hvor Pungmejsen
har ladet sig/sin rede se i yngleperioden, nemlig
Kristrup Enge og Vasen/Gudenåparken. Pung-
mejsen er en spændende fugl. Som du har kunnet
opleve, er reden et k u nstvæ rk, der efter m i n m e nin g
stillet Stotebæltsbroen i skyggen. Tak i øvrigt for
det medsendte billede, som bedre end ord illu-
strerer. hvad vi taler om.

Med venlig hilsen,
ofto Trap Hansen



KALENDER

Søndag 3.1:
Mødested:
Ledere:

Tirsdag 5.1:

Sted:
Foredragsholder:

Tirsdag 12.1:

Sted:

Søndag 17.1:

Mødested:
Leder:

fo$dag 21.1:

Sted:
Foredragsholder:

Søndag 24.1:

Mødested:
Ledere:

Thsdag 26.1:

Sted:
Mødeledere:

Thsdag 2.2:
Sted:
Mødeledere:

Søndag 7.2:

Mødested:
Ledere:

Tirsdag 9.2:
Sted:
Mødeledere:

Tirsdag 16.2:

Sted:
Foredragsholder:

Tirsdag 8.2:
Sted:
Mødeledere:

Lørdag 27.2:

Sted:
OBS:

lhssø og Klostermølle
Ry Station kl. 9.00
J. Keis, J. Kirkeby, m.fl.

Forcdrag om Tanzaniske Bjeryregnskove
Sølystkl. 19.30
Jens Otto Svendsen

Ityggenøde i Søhøjlandsg ruppe n
Medborgerhuset, Silkeborg, kl. 19.30

Stubbe Sø
Tirstrup Brugs kl. 9.00
Lars P. Johansson

Aftenkurcus i Natunejlednlng - se side g

Sølyst kl.. 19.30
Anders Tvevad, DOF

Brabnnd Sø
Stautrup Station, kl. 10.00
Vagn Holmelund m.fl.

lnlomatbnsmøde om Atlas-prciektet
Naturcenter Sølyst, Gjellerupvej 1 1 1 , Brabrand, kl. 19.30
Allan Janniche og Peter Lange

Inlormationsmøde on Atlaslroiektet
Randers Naturskole, Gudenåvej 20, Randers, kl. 1 9.gO
Allan Janniche og Peter Lange

Itbssø og Klostermølle

Ry Station kl. 9.00
J. Keis, J. Kirkeby m.ft.

lnformationsmøde on Atlas-projektet
Naturskolen Grenå, Klitten 1A, Grenå, kl. 19.30
Allan Janniche og Peter Lange

Er Storten dansk ynglefugl i år 2000?
Medborgerhuset, Silkeborg kl. 1 9.30
Hans Skov, Storkegruppen

I n I o rm at io n s mø d e o m At I a *p ro jektet
Medborgerhuset, Skoletoruet, Silkeborg, kl. 19.30
Allan Janniche og Peter Lange

Generallorcanling
Sølyst kl. 13.00
Hyggeformøde kt. 10.00
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Søndag 7.3:

Mødested:
Ledere:

Søndag 21.3:
Mødested:
Ledere:

Søndag 21.3:
Mødested:
Leder:

Tirsdåg 30.3:

Sted:
Foredragsholder:

Lørdag 17. - søndag 18.4:

Sted:
Ledere;
OBS:

Mossø og Klosternølle
Ry Station kl. 9.00
J. Keis, J. Kirkeby m.fl.

Brabnnd Sø
Stautrup Station kl. 10.00
Vagn Holmelund, m.fl.

Naturskovsområder på Silkefurg Skovdistrikt - se side 35
P-pladsen, Søtorvet v/Kvickly kl. 19.30
Bo Ryge Sørensen

Fo red ng om W ash i n gio n -ko n ve n ti o n e n
Sølyst kl. 19.30
Birgit Sloth, Skov- & Naturstyrelsen

Atlasprciektet: Kursus i Fekafuejde - se side t9
Naturcenter Sølyst, Gjellerupvej 1 1 1, Brabrand
Allan Janniche og Peter Lange
Tilmelding inden 1. april

Søndag den 18. april
Else og Erik Sørensen vilvise os områdetomkring
Sødringholm. Afgang fra Kulturhuset i Randers kl.
07.00 eller købmanden i Sødringholm kl. 07.45.
Heldagstur.

Tirsdag den 4. naj kl. 19.00
Hyggeaften - vi går en tur i Gudenåparken.

Tirsdag den 1. juni kl. 19.00
Hyggeaften - vi går en tur i Gudenåparken.

Søndag den 13. juni
Aftentur i Bjerregrav Mose. Vi mødes ved Kul-
turhuset i Randers kl. 18.30 eller ved kirken i Ø.
Bjenegrav kl. 19.00. Leder: Randers Gruppen.

lra Banders Gruppen
Som noget nyt vil vi, det første halve år af 1993, holde et møde

den første tirsdag i hver måned.
Der er flere, som har udtrykt et behov for nogle aftener,

hvor vi bare snakker og hygger os.
Det prøver vi så - og blander vore "ordinære" møder imellem.

Alle møder vil blive afholdt på Naturskolen, Gudenåvej i Randers.

Program

Tirsdag den 5. januar kl. 19.00
Nytårsmøde - hyggeaften.

Tirsdag den 2. februar kt. 19.30
Atlasprojektet - tællere og koordinatorer
Læs mere iartiklen side 17.

nrsdag den 2. marts kl. 19.00
Nu har han gjort det igen! - været på Svalbard.
Henning Ettrup kommer og viser os sine nye bille-
der fra Svalbard.

Tirsdag den 6. april kl. 19.00
Hyggeaften.
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ADRESSER OG KONTAKTPERSONER

Bestyrelsen:

Svend Møller Jensen (formand)
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup . ^

r86986503

Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 ørsted
f86488275

Flemming Lundberg {sekretæ$
Skovlundgårdsvej 72
8260 Viby J
a86286557

Lars P. Johansson
Batevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
t æ37 78 41

Bo Ryge Sørensen
Søholt Allå 26 .
8600 Silkeboq

'8681 2573

PelerLange '::

Jeksånvel 108..
8464 Galten
r86950341

Henning Ettrup
Udgårde4 6, Lading
8471 Sabro
r86949606

Carsten Høeg
Vadstedvej 191

8450 Hammel
.'86962391

Vagn Holmelund
Rørsangervej 5.
8220 Brabrand
r86257256

Kontaklpersoner:

Frcdningsudvalget:
(Spørg bestyrelsen)

Ithd Ie m s re g ist rc d n ge n :
. 

Lars P. Johansson
(Se bestyfelsen')

Lokalitits reg ist re i n g e n :
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafoelingen i Arhus Amt
GiellerupveJ 1 11, 8220 Erabrard

Havfughgruppen:
Jens S. Pedersen
Vester A116 4, Thorsager, 8410 Rønde
r.86 37 95 Stit

Rapportgruppen:
. Peter l.ange

(Se bestyrelsen)

HAnOercEruppen:

Claus Elkjær
Mågevej 7, 8870 Langå

'c864678G}

Rovfugbgruppen:
Svend Møller Jensen
{Se.beslyrelsen)

Fu g le te g i st rc dn g sg ru p p e n :
(Spørg bestyretsen)

Skovgruppen:

Bo Ryge Sørenseri
Søholt A116 26, 8600 Silkeborg
r8681 2573

- Søhøjlandets kontakitperconæ
- Bo RygeSørensen

(Se Skovgruppen)

Gert Sørensen
Solsortevej 1 3, 8600 Silkeborg
r86802379
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