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LEDER

Så er det forår - det er ganske vist - kalenderch
siger marts måned, og Sanglærken er forsøgsvis
gået i gang med sin sang.

I vi nte ren s lø b har de r væ ret man ge em ne r (af o rni-
tologisk interesse) oppe og vende - også uden for
vores egen snævre kreds. Således har Lars p.
Johansson (se under bestyrelsen) optrådt på W-
Avisen i den bedste sendetid. Der blev givet en fin
orientering om det projekt der via fodring, skal
binge ørnene tilbage til Danmark. Også de lands-
dækkende aviser har omtalt projektet. positivt - og
lad os så håbe, at det kan bringe de store vingelang
tilbage som ynglefugle i Danmark inden år 2000.
Så lover vi at behandle jer bedre end sidste gang!

Det var også i TV (DR-Derude), at thluglens
nekrolog som yngletugl i Danmark blev fo,beredt.

Aviserne har også herfulgt sagen op. Som det ser
ud for næ ruæ rende når vi ikke at skive ovennævnte
årstal, inden det er slut med Uiuglen. Vi bliver en
lille smule fattigete hver gang.

Det er netop nu det store feltprojekt sta,ter. Dan-
marks fugle skal skrives i mandtal. Mange har
allerede meldt sig iÅrhus Amt - og der er plads tit
flere endnu.

Der er udsigt til mange oplevelser for dem der
deltager aktivt iprojektet. Husk iden fotuindelse,
at Søravnen altid er nysgerrig.

God lomøjelse!

Otto Trap Hansen
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FUGLENE VED BRABRAND Sø - 1990 OG 1991 (t)

Indledning

I starten af I 990 blev der der dannet en gruppe på
ca. '10 personer, som var interesseret i at lølge
fuglelivet ved Brabrand Sø. Udover at iremskatfe
oplysningerom fuglelivet i søen har motiverne tilat
deltage iprojektet også været:

y' allærc området bedre at kenoe
r/ at få et bedre kendskab til fuglenes kendetegn

og levevis
y' at lære, hvorledes man tilrettelæggerog udlører
. enfugleundersøgelse.

Optællingsmetodet

Undersøgelsen omfatter både en optælling af ra-
stende og ynglende fugle. Det primære formål har
været at få registreret alle vandfuglene, men som
regel er også andre fuglegrupper, som fouragerer
på og omkring engene blevel noteret. Det dreier
sig især om rov -og kragefugle.

De rastendef ugle eroptaltved hjælp af den såkaldte
punktoptællingsmetode - 20 tællepunktererfordelt
rundt om søen, således at både vandfladen og
engene har været dækket (se fig. 1). Kravet har
været, at man har opholdt sig mindst 5 minutter på
hvert punK for at sikre en vis ensartethed i optæl-
lingen. De f leste tællinger er udført forår og eft erår,
mens aktiviteten i sommermånederne har været
meget lav. Se figur 1, næste side.

Ynglef uglene er optalt ved kortlægningsmetoden:

Alle iagttagelser af potentielle ynglef ugle er plottet
ind på et kort med henblik på at registrere evt.
yngleterritorier og/eller stationære f ugle. Kortlæg-
ningen af områdets ynglefugle er loretaget med.
april - med. juni. Endvidere er der foretagel nogle
få bådekskursioner bl. a. ult. maj for at registrere

reder, og juni/juli forspecieltat optælle ungefø rende
lappedykkere. Ynglef ugleregistreringerne er fore-
taget ud tra een af flg. metoder: optælling af par,

optælling af territoriehævdende fugle, spillende
eller syngende fugle. Den anvendte metode er
nævnt under den enkelte art.

Da Brabrand Sø som bekendt er et populært
ekskursionsmål, har vi naturligvis også prøvet at
supplere materialel med oplysninger fra andre
omitologer, der har besøgt området. Detle er skel
i 1990 via et opråb i Søravnen, hvor man blev
opfordret til at indsende oplysninger. Derudover
indgårogså oplysninger indsendt til lokalrapporten
samt diverse blade og tidskrifter. Endelig er per-
soner, som vi vidste var i besiddelse af data fra
Brabrand Sø blev kontaktet.

Flg. personer har deltaget i projektet: Henning
Ettrup, Lalla Gregersen, Allan Janniche, Finn Jen-
sen, Johnny Kahlert, Inger Klit, Anders Madsen,
Karen Nitschke, Carsten Taul og Tilly Wolf.

Flg. personer har givet supplerende oplysninger:
Else Juul, Jørgen Terp Laursen, John LoJt og
Flemming Nielsen.

Jens Gregersen har lavet vignetterne i artiklen.

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov dec total
199003421001462225
1991026102000330026

Tabel 1

Månedlig fodeling at punkttællinger

(hver tæiling vau 3-6 tinetf



Ynglefugle

Se tabel 2, næste side.

Lilf e Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
1990: 2-4 par (Lange 1991). Arten ikke kortlagt
dette år
1991: 5 par. Bestanden opgjort på baggrund af
territoriehævdende f ugle

Sotthalset l-appedykker (Podl'ceps nigricollisl:
1990: 6 par (J.T. Laursen pers. medd.). Næsten
alle par ynglede koloniagtigt i titknytning til Hæfte-
mågekolonieme ved polderne ved Mågeøen på
sydsiden af søen. Dette er en ændring iforhold til
1 989, hvor arten ynglede i den nordøstlige del af
søen (Janniche 1 990).
1 991: 30-35 par (Lange 1 992) Tallene stammerfra
Keld Henriksens grundige undersøgelser. Dette
tal svarer meget godt til vore optællinger, idet der
v.ed bådtællingen d. 2415 blev noteret 50-60 adutte

Antal par
19ql 1901Ad

Lille LappedyKer
Toppet Lappadykker

Sonhabel Lappe{lder
Fiskeheire

Knopsvane

Grågås

Gravand

Gråand

Skeand

Taflehnd
Rørløg
Vandrikse

Grønbenel Rørhøne

Blishøne

Lille Præstekave

Vib€

Dobbeltbekkasin

Hætteråge
Skovhomugle

lslugl

Engpiber

Gul Vipsljen

Naltergal

Bynkefugl

Græshoppesanger

Savisanger

Sivsanger

Kærsanger

Rørsanger

Pungrnejse

Rågo

Rørspril

2-4 5

24+ 82

6 30-3s
11 12

11
?1
11
2+ 9+

0- 1 o
?2
1t
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6+ 25

6+ 2'l+
1?1

21-æ 1+15
EA

3190 2@
a<

1? 1?

??
30
12 13

01 ?g2
10

15 13

5l+ +

24 $5
211 259

38+ +

Tatut2
Yrylelugle ved Bøbtand Sø 19!,0 og t$l



fugle, hvoraf de fleste igen blev registreret ved
Stautrup-halvøen. Ved bådtællin gerneT 17 og 1 817

blev der imidlertid kun noteret henholdsvis 9 og 2
ungekuld. Selvom der på optællingstidspunkter
måske stadigt har været rugende fugle, tyder spe-
cielt den sidste tælling på, at ynglesuccessen har
været lav.

Toppet tåppedykker (Podiceps crisbtusl:
1990: Min. 24 par. Det viste sig, at Toppet
Lappedykkerpåbegyndte æglægningen ca. 3 uger
tidligere end normalt. Dette skal nok ses i sam-
menhæng med, at den rekordmilde vinter generelt
medlørte, at foråret kom meget tidligt i 1990.Der
blev ved optællingen d. 31/5 registreret 24 unge-
førende par med gennemsnitlig 1,4 unge pr. par
tordelt over hele søen. Der er altså kun optalt
ynglende Toppet Lappedykker eft6r at ungeme var
klækket, dvs. vi har registreret fugle med yngle-
succes. Altemativet er at registrere fugle med
parringsadfæd tidligere på sæsonen. Derved får
vi også registreret de par, der ikke har håft yngle-
succes.
1991:82 par(Lange 1992). Ved bådtællingerne 7/
7 og 18n blev der set henhv. 40 og 43 kuld
svarende til en klækningsprocent på omkring 50.
Dette tal er i god overensstemmelse med, hvad der
blev fundet i perioden 1 985-89 (Henriksen 1 992).
Antal pull./kuld varved de 2 tællinger 1,28 og 1 ,26.

-3
Fiskehejre (Ardea cineteali
1990: 1l par. Optælling al redeme i Storskoven
foretaget d. 2114.

1991: 12 par i (Lange | 992) - optælling 2714.

Knopsvane (Cygnus olor]:
1990: 1 par. Rede medfem æg registreredes d. 26/
5 fra båd, senere observerede vi et par med fire
unger.
1 991 : 1 par. Yngleforsøg uden succes.

Grågås (Anser ansef:
1 990 og 1 991 : Der er gjort observationer begge år
i den potentielle yngleperiode, men det vides ikke,
om der har været reelle yngleforsøg.



Gr av and (T a d o r n a tad o m ali
1990: Mindsl 1 par.

1991: 1 par m. I pull. registreret d. 7Æ nedenfor
fugletårnet i Stautrup.

d åand (A nas p laty W n c h o sl:,

1990: 2 sikre ynglepar med henhv. 5 og 6 ællinger.
De to kuld parerset på vandfladen henholdsvis 1 4/
5 og 31/5. Derudover er der registreret 13 vente-
hanner d. 31/5. Den reelle ynglebestand givetvis

Figut 2
Vibeterritoilet i 1990

Figut 3

Vibetedtoier i 1991



større. Henrikseri (1992) angiver således 20-25
par i slutningen al 80'erne.
1991: 9 sikre par fordeler sig med 5 hunner m.
2+4+6+8+,|0+14 pull.,2 hunnerm. yngleuro og 1

rede m. 1 æg (ikke lærdiglagt).

Skeand

(Anasclypatal:.

1990:0-1 par. Den
31/5 registreredes
en adult han. Der er
kun tale om en enkell
observation, hvorfor
der ikke nødvendig-
visertaleom etyng-
lepar iområdet.
1991: Ingen tegn på
yngel.

I atteland (Aythy a te r i n al:
1990: Ingen tegn på yngel, men tælleaktiviteten i

sommermånederne var lav
1991:2 par. Ved bådtællingen d.7/7 blevderset 1

hun m. 1 pull. Desuden blev der registreret 1 urolig
hun d. 1 8/7. Begge observationer er fra det nord-
vestlige hiørne af søen.

Rørhøg (Circ u s aeru gi nosu sli
1 990: 1 par. Ynglede i den vestlige ende af søen i

1990. Fem flyvefærdige unger registreredes i juli/
august. Ankomst - 22/4. Atrejse - 2219.
1991 : 1 par med 3 pull. Ankomst - 414. Atrejse - 28/
o

Vandrikse (Parrus aquatieu s)i
1 990: 2 par. DeVandrikse optræder meget skiult er
de to ynglepar bestemt ud fra stemmer. De blev
registreret henholdsvis 25l4 og 3/5.
1991: 4-5 par. Ynglebestand primært opgiort på
stemmeytringer i perioden 2213-3A13, hvilket gør,
at der muligvis er trækfugle imellem.

Grønbenet Rørhørlc (Gallinula chloropusl:
1 990: 8 par. Alle par er registreret dels fra bådturd.
26/5 og dels fra optællinger tra stien d.2514 og 3l
5. fdet fuglene er svære al tå øje på er dette tal
sikkert et underestimat.
1991: 25 par. Bestandsstørrelsen bestemt udfra
redefund samt kortlægning af stationære fugle.
Artens kerneområde ved Brabrand Sø synes at
være omkring Sølyst-f ugletåmet.

-m* x\ \t' ':=t \\il

\Æ.22\

ffiæ
Blishøne (F u I i ca atral:

1990: 6+ par. Registreringerne er tolket som 6
sikre ynglepar. Det er sikkeft et underestimat, da
fuglene nemt kan være skiult i vegetationen. Det
ene par er registreret d. 31/5 med 2 pull. De andre
6 par erfra registreringerfra bådtur d. 26/5. Da sås
tre reder med henholdsvis 7,4 og 4 æ9. Desuden
sås en tom rede og en Blishøne blev hørt. Regi-
streringer med en vis afstand blev tolket som to
par.



1991: 2 l+ par.13 redertundetved bådtællingeme
2415, 7 n og 1 8/7 (5+3+3+3+3+3+2+2+1+0+0+0)
æ9, desuden 1 rugende fugl. lalt 8 ungekuld
registreret (5+4+3+3+3+3+1+1) pull.

Lif le præstekrave (Characlrius dubiusl
1990: 1 par? Selvom det endelige bevis mangler,
tyderde regelmæssige observationer i slambedene
på mindst 1 ynglepar. Ankomst - 1314. Afrcjse - 21

9.
1991: 1 par (Lange 1992). Yngleforsøg i Slam-
bedene. Ankomst - 27 /3. Afreise'. 2218.

Y ib (Van e I lu s v a ne I I u sl:
1990: 21-23 par. Der blev registreret 10 rugende
tugle samt 1 1 sikre ynglepar tolket ud lra ter-
ritorieadfalrd og desuden to sandsynlige ynglepar,
hvor der kun en enkelt gang er sel een fugl det
pågældende sted. Altså er der registreret i alt 21-
23 ynglepar af Viber. Registreringerne er foretaget
d. 25/4 og 315. Desuden var der d. 31 /5 regiskeret
to rugende pari vestenden af Brabrand Sø. Det har
sikkert været omlæggere, idet det er et sent tids-
punkforViberatrugepå. Sefordelingaf ynglende
Viber, fig 2 og 3.
1 991 : 1 4-1 5 par. Registrering af teritorriehævdende
fugle foretaget d. 2514, AS og 9/5. Nedgangen i

ynglebestanden skyldes primært, at et område
område omkring ph. 18 blev ødelagt for viberne
pga. atgrødeskift fra korn til kulturgræs.

Området ved Døde Å er sædigt vigtigt som yng-
leplads for isærVibe, idet de våde, græssede enge
byder på gode ynglebetingelserlorarten. Man kan
undre sig over at der ikke er registreret ynglende
Viber på de græssede enge nordvest lor søen.
Måske skyldes dette, at disse enge ikke er så

fugtige. Det vil være nyttigt fremover at registrere
antallet af græssende husdyrsamtidig med ynglen-
de Viber for at kunne vurdere områdets egnethed
som ynglelokalitet.

Dobbef tbekløsin (Gallinago gallinago):

1 990: 5 par. Bestanden vurderet udf ra kortlægning
af spillende fugle. Fortrinsvis registreret omkring
Døde A.
1991 : 3 par. Samme optællingsmetode, men vejr-
forholdene generelt ringere ved optællingerne,
således at bestandsnedgangen måske ikke er

Hættemåge (Larus ridibundusl:
1990: 31 90 par. Antalletaf ynglepar måtte estimeres
udfra antallet af rastende fugle, idet det ved rede-
optællingen {ra båd d 26/5 viste sig, at en stor del
af æggene allerede var klækket.
1991: 2200 par. Redeoptælling fra båd d. 24lS.
Bestandsnedgangen tilskrives bl.a. høj vandstand.
Fuglene ynglede således i højere grad inde på
engene, hvorfor risikoen for predation fra ræv og
andre dyr givetvis har været større end normalt.

\l,f



Skovhornugle (Åsio otus):
1990: 1 par. Ynglede i Søskoven (Lange 1991).
1991: 1 par (Lange 1992).

lstu gl (Ålcedo afthrs):

1990o91991: Ingen redefund, men regelmæssige
observationer i yngleperioden gør det sandsynligt,
at arten har ynglet.

Engpiber (Anfåus pntensisll
1990 og 1991: Det vides ikke med sikkerhed, om
arten har ynglet, idet der ikke lavet systematiske
optællinger etter medio maj. På dette tidspunK er
der stadigt fugle, der trækker gennem landet.

Gul Vipstiert (,ltotacirra fraya):

1990:3 par. Ynglede på engene omkring Døde Å
(Henriksen 1991).
1991: 0 par. Brabrand Sø formodenttig opgivet
som ynglelokalitet.

Nattergal (Luscinla luscin ial:
1990: 20 par. Optalt d. 10i5 (F. Nielsen pers.
medd.).
1991: 13 par. Oplysninger fra Lange (1992).
Optællingstidspunkt ukendt.

Bynketu gl (Saxlc ola rubeta)i
1990: 0-1 par. Oplysninger fra Lange (1992).
Henriksen (1 991 ) angiverogsåartensom ynglende,
men det er uklart om. det er i 1989 eller i 1990.
1 991 : Ingen yngleoplysninger.

Græshoppesanger (Locustella navial:
1990: 3 pa-r. Fortrinsvis registreringertra Vestende
og Døde A.
1991:2oar.

Savisanger (Locustella luscinoides):

I 990: 1 par. Stationærf ugl i Vestenden tolkes som
1 ynglepar. D.7og8/6hørtesyderligere 1 syngende
fugl (J.T. Laursen pers. medd.), dennevardog nok
en streitende fugl.
1991 : Ingen registreringer.

Sivsanger (.Acrocepåalus echoenobaenus)i

19S):6 par. Max. antal syngende fugle d.3ll5.
1991: 5 par. Max. antal syngende tugle d.2415.
Fleste registreringer i de østlige dele af
optællingsområdet.

Kætsanger (Åcrocephelus palusttisli

1990: 15 par. Syngende fugle optalt d.2915 (F.
Nielsen pers. medd.)
1991: 13 par. Syngendefugleoptaltd. 1 3/6 (Lange
1992).

Rørsanger (Acrocepåa lus scirpaceusl:
1990: 51 par. Syngende fugle d. 31/5. Antallet er
under, hvad dertidligere er registreret (A. Janniche
pers. medd.), men vejrforholdene har givetvis har
negativ indflydelse på sangaktiviteten den på-
gældende dag.
1991: Ingen optællinger, men enkelte redefund
ved bådtællingen d. 2415.

Pungmeise (Rem E pendu linusl:
1990:2-4 par. (Lange 1991).
1 991 : 3-5 par (Lange 1 992).

Råge (Coruus corax):

1990: 21 1 par. Dervar4 kolonieromkring Brabrand
Sø - Stautrup Skov 175 r., Storskoven 8 r., Døde Å
7 r. og Høskoven 21 r.
1991:259 par. laltS kolonier, idet derblev etableret
en ny koloni i Høskoven - Stautrup Skov 213 r.,
Storskoven 3 r., Døde A12r.,Høskoven a) 25 r. og
Høskoven b) 6 r. Fremgangen i områdets
rågekolonier var fra 1 990 på 23"/", dvs. lidt over
gennemsnittet for hele amtet (21 %) (Kahlert 1 991 ).

Røt spuv (Em be ilza s c h æ n i c lu sll
1990:38 par. Syngende hanneroptalt d. 31/5. Må
anses for et minimumstal. -

1991: Ingen optællinger.



Sammenfatning

Udviklingen hos ynglefuglene ved Brabrand Sø
afspejler på mange måder de tendenser, der også
er set på landsplan, nemlig at engens fugle har det
svært. Det mest typiske eksempel på denne nega-
tive udvikling er bl.a. set hos Gul Vipstjert, som nu
må anses for forsvundet som ynglefugl ved Bra-
brand Sø. Årsagssammenhængen til den någative
udvikling er givetvis kompliceret, men der er ingen
tvivl om, at den stadige tilgroning af engene har
haft negativ indflydelse på bestanden.

Vibe havde et godt år i 1990, men på længere sigt
er det givetvis en art, som vil have svært ved at
klare sig, dels fordi bestanden som sådan er i

tilbagegang og dels fordi denne art også er følsom
overfor tilgroning på ynglebiotopen.

Fuglene ude på søterritoriet måtte i undersøgel-
sesperioden finde sig i, at deres miljø ændrede sig
som følge af oprensningen. Det er dog.endnu for
tidligt at udtale sig detinitivt om effekleme af denne
oprensning, eftersom arlrejdet stadigt pågår.

Tilsyneladende er hættemågebestanden i tilbage-
gang, men det kan skyldes, at artens keineområde
omkring mågeøen med årene er blevet ringere
som ynglebiotop. Det skal også nævnes, at Hætte-
mågen måske generelt er i tilbagegang. Dette er
bl.a. konstateret i Sverige, hvor man harhaft masse-
dødsfald al adulte fugle midt i yngletiden. Der er
også ved en enkelt lejlighed konstateret dødstald
af voksne fugle ved Brabrand Sø (A. Janniche
pers. medd.).

Sorthalset Lappedykker fik sig definitivt etableret i

undersøgelsesperioden, så man nu kan tale om en
egentlig bestand. Så selvom arten delvis er knyttet
til hættemågekolonierne og i det hele taget har
dårlig ynglesucces, harden alligevel tået fodf æste.
Det kunne derfortyde på, at bestanden i Brabrand
Sø hele tiden suppleres med overskudsfugle fra
kernelokaliteterne i Søhøjlandet, og at Brabrand
Sø i hvert fald indtil videre må reones som en
marginallokalitet for arten.
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BNUN ELLER SCHWARZ' LøVSANGER?

Når efterårets regn duggervores kikkerter, og hvis
vindene samtidig suserfraøst, så erdettiden, hvor
de siove phyller dukker op.

De stribede udgaver, Fuglekongesanger og Hvid-
brynet Løvsanger, er rimelig lette at få øje på og
artsbestemme. Sværere bliver det straks, når det
er et af de små brune kræ, der hopper rundt i

kikkertfeltet.

Både Brun og Schwarz' Løvsanger minder megel
om vores egne Løv- og Gransangere, men de
opholder sig påfaldende mere ved jorden (deraf
Schwazi's kraftige ben), og ergennemsniflig begge
en del brunere. De yngler begge i det østligste
Sibirien, fra Tomsk i vest tit Kamchatka i øst, og
overvintrer så i det sydlige Kina og Indien. Hvad får

dem så til at ende i Danmark? Tia... der findes io
tossede mennesker, så hvorfor ikke fugle med pip
i låget?

Schwarz' Løvsanger er set I gange i Danmark, og
Brun Løvsanger 21 gange. Heraf tegner Chri-
stiansø sig tor en del observationer, men de sidste
2 år er Brun Løvsanger set ved Blåvand. "Ha,
ringmærknin g" erder nogen, dersiger, men den f ra
i årblev obsetlørstog siden fanget, så det kan lade
sig gøre. Min egen erlaring med de brune phyller
begrænser sig til en enkelt Schwarz' Løvsanger,
som jeg fangede under ringmærkning på øen
Eggegrund i Sverige. Dette skal da heller ikke ses
som et eksempel på min kolossale viden - ha ha -
men blot som et sammenkog af litteratur fra mine
hylder. Her de vigtigste kendetegn i tabelform:

Næblorm

-

Næbfarue

Schwarz' Løvsanger
Kraltigt næb - mere Havesanger- end
Phyllosopus-agtigt. 1 åE efterårsfugle dog
spinklere næb end hos adulte. Ovemæb bøjet
ned i spidæn - giver et krumt udseende.

Brun Løvsanger
Fint og svagt - måske lidt mere voluminøst end
Gransangerens.

Virkef kødgult ifelten, med brun "ryg" på
ovemæb. Eneste Phylloscopus med så lyst næb.

I felten meget mø*t, den basale del af undernæb
dog kødgult.

øjenbrynstribe Lang, brod og lys. Gullig og bredest toran øiet,
hviders og smallere bagtil. Att afhængig af
hovedbevægelser bøjer den kraltigt opad bagtil.
Mørk skygge lige over øjenbrynsstriben.
øjenstribe ditfus fortil og velafsat bag øjet.

Lang og lys. Lysest og mest velatgrænæt foran
øjet, rusttonet bagtil (modsat Schwaz'
Løvsanger). Kan også her svippe op bagtil,
måske knap så iøjefaldende. øjenstribe tydelig i

hel€ sin længde.

-

Ben

-

Fjerdragt

Kraflige og lyse. Tarss ret tyk af en Phyllosopus
aI være.

Ret mørke med lys bagkant (kan vadere i farven
ind€nfor de samme rammer som Løvsangeren).
Knap så kraftige, ca. som Løvsangeren.

Sider, flanker, svagt aftegnet brystbåns,
underhaledækfjer og vingedækfjer gulligt brune,
undeEide mere hvidlig. EfteråEfugle, oer er
krattigt gultaruet på undeciden er unglugle.
Adulte fugle blivsr m€ro otf{hite med gråbrunt
brystbånd - mens deres undergump stadig lyser
satfrangult (meget tydeligt). Oversiden
lvsbrunoliven.

Fjerdragten tonet lysrufous-buff, specielt på
bryst, flanke, underhaledæktjer, vingedæKjer og
øIedækfjer. Oversiden mørk(grå)brun med en
oliventoning (ungfugle etterår). Generelt mørkere
end Schwazi. Undertiden ses et svaot
vingebånd.

Kald Et blødt 'chek chek" (som et blødt Rødhalsekald)
- svageF i tonen end Brun L. Nogle gange et
'chack' som hos Sjagger, bare mee lavmælt.

Stærkt "tjack tjack", ofte gentaget nogle gang6.
Kan minde om Gærdesangere. Generell
kraftigere end hos Schwazi.

Et tips er at studere Løv- og Gransanger allerede her til
sammenligne med - hvis du skulle være den heldige,
øjenbrynsstribe. Held og lykke!

foråret, så har du lidt at
der løb ind i en kraftig

Mark Desholm

tz



I Søravnen 1991-2 kunne der læses om olaner
med systematiske f ugleoptællinger i nyplantet, f ler-
rækket løvtræshegn på konventionelt dyrket land-
brugsjord i den nordlige del af Århus kommune.
Det lykkedes at samle trivillige optællere, der deles
om optælling af fugle og andre dyr i de over 15 km
hegn 4 gange årligt. Projektet ventes at løbe over
en årrække tor at følge indvandringen af fugle
efterhånden som løvlræshegnene vokser op. Det
har været vanSkeligt underlællingerne at bedøm-
me, hvilke fugle, der var knyttet til hegnene. Derfor
blev det besluttet at tælle de fugle, der dels var i

selve hegnetog dels befandtsig indenforen afstand
al50 meterfra hegnet. Dog frasorteres overflyven-
de fugle, der mere eller mindre er på lokaliteten
pga. en tilfældighed.

lndtil videre er der gennemført tællinger i 1992, og
de bærer præg af, at hegnene endnu er beskedne
i størrelse (max. højde 1 ,5 m). Det harværet en lidt
tvivlsom fornøjelse at være optæller i løvtræsheg-
nene, da mængden af fugle har været beskeden.
Ynglefugle har endnu ikke rigtigt indfundet sig og
vegetationen bidrager endnu ikke med de store
fødemængder. På visse strækninger er der i til-
knytning til de nyplantede hegn anden vegetation,
som følge afdyrkningsfrie zonerog desuden findes
enkelte steder fugtige områder og ældre buske og
træer. Dette er f ormentligt gunstigt ror f uglelivet og
ertil ulempe i undersøgelsen.

Der er tidligere nævnt positive effekter af hegn
som bl.a. spredningskorridorer for faunaen, og

e--flr
f

hegn fungerende som zoner, der i mindre grad
rammes af sprøjtegifte, hvilket er til gavn for bl.a.
insekter. Desuden kan hegnene lungere som
redested, opholdssted og spisekammer for f .eks.
lugle. Denne undersøgelse kan bidrage med
oplysninger om langtidsetfeKerne at udplantning
af levende hegn på ageriord. Selvom resultaterne
endnu er sparsomme, bringes her et udpluk af de
mest almindeligt observerede arter på de enkelte
tællinger i 1992:

Agerhøne
Fasan
Sanglærke
Ringdue
Gulspurv
Tomsanger
Engpiber
Tornirisk
Bogfinke

Vinter Forår SommerEfterår
(samlet antal tugle)

55 16 t0 71
I 11 4 11

16 42 90 68
0 63 11 2

56 14 18 27
00100
01213

60æ21
11 2 1 0

Vintertæf f ingen foretages i perioden 1 5l'l -1 512,
forårstælling 15/3-1 5/4, sommertælling 15/5-1 5/6,
efterårstælling 15/9-15/10. Kun redefra Fasan er
f undet i hegnet. Udoverde ovennævnte arter erder
tundet bl.a. Stillits, Sjagger, Solsort, Grønirisk,
Rørspurv, Vibe, Stær, Musvit og Tårnfalk.

På vegne af "Løvtræs-gruppen"
Flemming H. Nielsen

Gøtebory A116 14, vær. 12a

82AO Arhus N
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a.t.
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NW FRA BAPPORTGRUPPEN

Årsrapporterne I 98Gl 987

Rapportgruppen har genoptaget arbejdet med disse
årsrapporter, som vil udkomme i form af to 4-års
rapporter med titlen Arsrapport Danmark. Den
første, dækkende 1980-83, udkom i december
1992. Rapporten for 1984-87 udkommer i løbet af
1993. Formen bliversom årsrapporten fra 1978-79
NYT OM FUGLE I DANMARK medd. nr. 13 |ra
rapportgruppen, der udkom i 1 986.

1 980-83 rapporten er på 1 48 sider og koster 65,00
kr. + porto (14 kr.), ialt 79,00 kr. Den kan bestilles
ved at indbetale beløbet på gironr.: 8 71 44 87,
Rapportgruppen, c/o DOF, Vestebrogade 140,
1620 København V, mrk. girotalonen "30-83 rap-
port".

Rapporteme udleveres IKKE gratis til bidragydere.

Bappoftgruppen
v/Peter Lange

EFTøfrUSIVIIVG
Undertegnede og Lars Gissing Hansen vil i den nærmeste fremtid (1993)
skrive om Gulhovedet Gul Vipstjerts og Sortrygget Hvid Vipstjerts forekomst
i Danmark. Til dette formålvil vi indsamle alleoplysninger/observationer
om disse to racer.

Vi ønsker oplysninger om sted, tid, køn, alder o.s.v. Observationerne
ønskes sendt til nedenstående adresse.

Kan ovenstående ønske opfyldes, takker vi for udført hjælp, hvis der er
spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Rene Christensen
Rosenvængets A116 5, 3

2100 København Ø
35 26 19 83



N/ESE TIL AMTET

Beimandtil antet

Som det kunne læses i sidste nummer at SØ-
RAVNEN, har vi et par udeståender med Århus
amt om orienteringspligt og "Det grønne Råd". Nu
er der kommet en for os gunstig atgørelse på i

mindst den ene.

Både amtet selv og DOF havde henvendt sig til
Skov- og Naturstyrelsen med en anmodning om
afgørelse i "striden". Og den faldt klart ud til vores
Jorde[.

Således hedder det i S&Ns afgørelse følgende:

"Skov og Naturstyrelsen skal i denne anledning
udtale, at det måanses for utvivlsomt, at såvel DNs
lokalkomit6ersom DOFs lokalafdelingerefter deres
formål har en sådan væsentlig interesse i alle eller
visse algørelser, der træffes efter nalurbeskyttel-
sesloven, at de må anses for at være klageberet-
tigede,.if. NBF 586, nr.4.

Såfremt disse lokale loreninger anmoder om
underretning, følger det af stk. 1 , nr. 6, i de oven{or
refererede bestemmelser, al amtskommunen har
pligttil at give disse foreninger generel underretning
om den pågældende type afgørelser under
forudsætning af, at lokalforeningeme efter deres
formål har en væsentlig interesse i denne type
afgørelser."

Skov og Naturstyrelsen finder det på baggrund al
afgørelsen hensigtsmæssigt, at spørgsmålet om
underretning tages op i det "Grønne Råd", således
at der kan tilrettelægges hensigtsmæssigt.

Så måske bliver vi inviteret til at være med ved det
grø hne bord - fordet vil da være hensigtsmæssigt,
hvis diskussionen skal foregå herl Og DOF vil
selvfølgelig med glæde og i positiv ånd gå ind i

dette for naturen meget vigtige udvalg.

Henning Ettrup.

/:
l-d llil sAKsET...
l0lP

Fra avisen:

Svaner gav strømsvig

Igårved skumingstidblev hele Gyl-
ling-Søby området ramt al en halv
times strømsvigt.

BOE oplyser, at årsagån var fem
flyvende svaners kollision med
1 O.000 wft s kab I e m e v ed Lil ie nsbo rg
syd tor Gylling. Alle fem svaner om-
kom, og to kabler faldt ned.

Svaner i hundredevis opholder sig i
om rådet. D e fo u rag e re r p å marke m e
o m dagen og flwer ud mod havet om
natten. Desværre ligger den ene al
højspændingslinjerne fra Lerdrup-
transformatoren på deres rute, op-
lyser Leo Sørensen, driftsleder på
BOE.

Liliensborgffinsfomatoren tages
nu ud af drift, indtil svanerne for-
trækker.

Horsens Folkeblad, 20. januar 1 993



Kuasus t FetrnnaEJDE

Weekenden den 17.-18. april

Naturcenter Sølyst

Brabrand Sø

Forddig program

Lørdag den 17. april 1993

09.30 - 10.00 Ankomst til Sølyst

\', .,' ili

i i,t, i\
' $.'"1 ,lrr..;, ,.1

'i

10.00 - 10.10 Velkomst, præsentation, praKiske forhold

10.15 - 11.00 Optælling af ynglende fugte, 1. del
Ynglefugle ved Gudenå-parken i 1990. Et eksempel på optælling
af ynglefugle vAars Tom-Petersen

11.00- 1|.15 Pause

11.15-12.00 Optælling af ynglende fugle, 2. del.
Hvordan registrerer man reder og ungekuld af lappedykkere, ande-
og vadefugle v/?
Opteelling af rastende tugle vl?

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 16.30 Feltarbejde ved Brabrand Sø.
Optælling af ynglefugle ved enge, søer og i skoVe.
Ynglende vadefugle på enge (Vibe, Dobbeltbekkasin m.fl.)
Ynglende lappedykkere, andefugle og måger i søer og moser
Ynglende lugle i skove, optælling af Fiskehejre- og Rågekolonier,
ynglende rovfugle og Ravn, hulrugende fugle (Huldue, sp€etter, m.ll.)

"16.45 - 17.45 Atlas-undersøgelsen
Tilrettelæggelse af optællingsturene i kvadratet, l0-punkttælling
Småbiotopundersø gelse

18.00 - 1 9.00 Aftensmad

19.00 - 19.45 Hvordan finder og optæller man ugler v/?

20.00 -? Feltarbe.ide ved Brabrand Sø
Optælling af aften- og nataktive fugle
(Lille Lappedyker, Vandrikse, ugler, m.fl.



Søndag den 18. april 1993

08.00 - 09.00 Morgenmad

09.00 - .10.30 Feltarbejde omkring Sølyst - udførelse af to-punKstælling i praksis

10.45 - 11.30 Optælling af fugle i skove
Optælling af ynglende rovfugle v/?
Opt:elling af ynglende spætter og andre hulrirgende fuqle v/?

11 .45 - 12.45

13.00 - 14.00 Feltarbejde ved SølysUBrabrand Sø
Undersø gelse af småbiotoper
Optælling af rastende fugle

14.15 - 15.00 Udfyldning at skemaer og spørgsmål

1 5.00 - 15.30 Af slutning og hiemtransport

Det er endnu ikke helt klart, hvilke personer, der
kommer og holder de enkelte indlæg.

Det er gratis at deltage i kurset, og vi er i øjeblikket
ved at linde indkvarteringsmuligheder i Brabrand-
området.

Hvis du ønsker at deltage i kurset, skal du senest
1 . apriltilmelde digtil en af undertegnede. Du vil så

ca. 6n uge før kurset modtage det endelige pro-
gram.

Med venlig hilsen,

Peter Lange
Jeksenvej 108
8464 Galten
TlJ. 86 95 03 41

Allan Janniche
Søskrænten 42
8260 Viby J
Tlf. 86 28 48 16



FUGLENES DANMARK

En kortlægning

af Danmarks

fugle og

f uglelokaliteter

1993-1996

Siden præsentationen
af DOF's nye store
teltprojekt i sidste
nummer af Søravnen
er vi (DOF i Århus
Amt) allerede godt på
vej. I skrivende stund
(10/2) har mere end
100 medlemmer og
enkelte'ikke-medlem-
med meldt sig til at
tælle i et kvadrat eller
på en fuglelokalitet i

1 993. Men vi vil gerne
have endnu flere med.
Så vi håber på, at du
ogsåvilmeldedigsom

opt€eller, når du har fået flere informationer om,
hvad projektet går ud på.

Vikan nu mere detalieretfortælle om hvad, hvomår
og i hvilket omfang derskaltælles ved Atlasunder-
sø gelsen og Lokalitetsregistreringen.

Vi vil fra dette nummer og i de kommende hver
gang give en oversigt over hvordan dækningen er
i de to undersøgelser, hvordan arbejdet skrider
frem og præsentere friske optællingsresultater.
Du kan se frem til at bliv-e præsenteret for megen
ny viden om'Fuglene i Arhus amt'.

Atlasundersøgelsen

Atlasundersøgelsen går ud på at finde alle de
fuglearter, som yngler indentor kvadratets 5x5 km
(25 km?).

For at finde de forskellige tuglearter, som yngler i

et kvadrat, er det nødvendigt at besøge de for-
skellige landskabstyper som findes i kvadratet.
Det kan f .eks. være: havneområde, industrikvarter,
by, villakvarter, landbrugsarealer, evt. større gårde,
levende hegn, skove, vandhuller, søer, enge, heder,
sommerhusområder eller kyster.

Følgende 3 typer optællingsteknikker benyttes:

r/ Mindst 5-10 ture rundt i hele kvadratet for at
eftersøge alle ynglende fuglearteri tiden februar/
marts - juni{uli,

F=frtl
td till0ll,

/ En standardiseret optælling af de 63 almin-
deligste f uglearter på 1 0 punKer (5 min.s tælling
på hvert punkt) i kvadratet,

y' Enregistreringaf demerespredtlorekommende
arter, bl.a. de nataktive.

F.eks. kan Atlasundersøgelsen i dit kvadrat til-
rettelægges således:

Februar/marts:

1-2 besøg for at registrere de tidligt ynglende
standfugle, som ugler, spætter, korsnæb m.fl. Ger-
ne 6n nattur for at lytte efter ugler.

April:
1-2 besøg islutningen af måneden forat registrere
territoriehævdende arter.

Mai:

Helst 2-3 besøg - og gerne llere -, 1 i begyndelsen
og l-2 sidst i måneden. Maj er den måned, hvor
de tleste al arterne tydeligst er yngleaKive.

15. naj - 15. juni:

10 punkt tælling een af morgeneme, og det er
bedst lige omkring 1. juni. Fortsæt geme videre
rundt i kvadratet.

Det er vigtigt at du også gennemfører en nattur i

denne periode for at lytte efter arter som Vagtel,
Plettet Rørvagtel, Engsnarre, Skovsneppe, ugler
Natravn og de nataktive sangere, derholdertil ved
søer og moser.

Juniljuli:
1 -3 besøg; 1 først i juni og gerne 1 sidst i juni eller
begyndelsen atiuli forat registrere de sent ynglen-
de arter og andet kuld. Mange fugle har unger på
dette tidspunK, og ofte er Tatfel- og Troldande-
ællingeme først lige kommet lrem. Hele juli er
velegnet til at registrere unger af mange større
fugle.

Det er klart, at io flere besøg du foretager i dit
kvadrat, io større er chancen for at finde alle de
ynglende arter.

I hvert 4. kvadrat skal alle småbiotoperne i de
sydvestligste 2x2 km (4 kmz) optælles.



Hvis du optæller et 'småbiotopkvadrat' skal du
desuden besøg alle søer/vandhuller, moser, ferske
enge, overdrev, heder og strandenge 1 -2 gange i

tiden 15/4 - 15/7. Detvilvariere meget, hvormange
af disse småbiotoper, der f indes i'delkvadratet' på
de 2x2 km. I nogle vil der måske være 1 5-20, mens
der i andre er under 1 0.

Et Atlaskvadrat skal normalt kun undersøges 6t
enkelt år, men finder du nye arter i kvadratet det
eller de følgende år, skal de medtages.

På oversigtskortet (Figur 1) kan du se hvilke
kvadrater der endnu er ledige. Vi håber meget på
at du vil hjælpe med at dække et eller to al de
'tomme' kvadrater-

Hvis du ikke kan påtage dig en fuld dækning af et
kvadrat, kan du måske supplere med oplysninger,
hvis 9u besøger det 6n eller nogle få gange. Du
kan så lå en sorUhvid kopi af kvadratet, da de
originale farvekort kun udleveres til en person,
som giver tilsagn om en fuld dækning af kvadratet.

Lokalitetsreg istreringen

Lokalitetsregistreringen går ud på at optælle
fuglelivet på en bestemt lokalitet. Det kan enten
v€ere optællinger af de ynglende f ugle, optællinger
al de rastende og overvintrende eller af både
ynglende og rastende fugle.

Ved lokalitetsregistreringen gælder det altså om -
i modsætning til ved Atlasundersøgelsen - at finde
ud af, hvor mange fugle, der er af hver art.

Et område, der kun er udpeget som ynglefugle-
lokalitet, skal egentlig kun optælles 6t enkelt år.
Men hvis du geme ville optælle ynglefugle alle 3 år,
bliver vor viden om området jo endnu bedre.

Er området også udpeget som rastefuglelokalitet,
eller evt. kun som denne type, skal de rastende og
overvintrende fugle oplælles gennem alle 3 år, fra
marts 1993 til februar 1996.

Y n g lef u g I e o ptæ I I i n ge r :

Det anbefales at foretage mindst 5 besøg for at
optælle ynglefuglene. Besøgene anbetales lagt i

følgende perioder med henblik på at optælle:

1 5. -30. april: Tidligt ynglende arter.

1.-1 5. maj.Varslende og territoriehævdendefugle,
samt gæslinger, vibeunger og andre tidlige unge-
kuld.

16.-31. maj:Rugende lugle og udfløjne unger.

1 .-30. juni:Ungekuld af lappedykkere, Knopsvane,
ænder, vadefugle og udfløjne unger af småfugle.

1.-30. juli Ungekuld af sent ynglende arter som
f.eks. Lille Lappedykker, Ske-, Taffel- og Troldand,
og udlløjne unger af rovfugle, f.eks. Rørhøg.

Husk at hensynet til, at fuglene har fred og ro er
vigtigere end optællingsresultateme. Find derfor
nogle gode udsigtssteder (skovene undtaget), hvor
du kan tælle fuglene fra uden at forstyrre.

O ptæ lling at rastende fu gle :

På de lokaliteter, hvorde rastende og oveMntrende
fugle skal optælles, skal det gøres mindst 7-8
gange pr. år i hvert af de 3 p@ektårfra marts 1993
til februar 1996.

t9



Her i Arhus amt har vi valgt at opfordre tællerne til
at tælle de rastende fugle 6n gang om måneden -

første gang i marts 1993 og sidste gang i februar
1996 - altså ialt 36 gange i de næste 3 år. Nogle
synes måske at det lyder af meget, men her kan
man være flere om at tælle. Man kan så skiftes til
f.eks. at tælle hver anden måned. Mange vil dog
finde det så spændende at følge årstidens varia-
tioner i fuglelivet, at de geme selv vil stå for alle
optællingerne.

Rastelokaliteterne vil typiske være de større søer,
fjordene og andre kystnære områder. De artersom
først og fremmest skal tælles er:

Lappedykkere, Skarv, Fiskehejre, svaner,. gæs,
ænder, rovfugle, vandhøns (Blishøne) og vade-
fugle.

Der erselvfølgelig også mange spændende små-
fugle, som kan optælles disse steder.

| Århus amt har vi en meget lang liste over de
fuglelokaliteter, som visynes skaloptælles. Det er
dog meget vigtigt at vi tørst og tremmest får optalt
de samme lokaliter, som blev optalt i 1978-81. Ud
fra de nye optællinger kan vi ved at sammenligne
med de tidligere se, om arterne er gået frem eller
tilbage, og om lokaliteteme f .eks. erblevet forringet
eller forbedret.

Figur 2 og Tabel 1 Viser hvilke lokaliteter som fø rst
skal optælles. I Tabel 1 erdetmarkeretom derskal
tælles ynglefugle (Y), både ynglende og rastende
fugle (YR), eller kun rastendende fugle (R).

Kootdinering af undersøgelserne

I et Atlaskvadrat vil der ofte ligge en eller flere
fuglelokaliteter, som skal optælles.

Vi håber på, at de fleste også gerne ville optælle
f uglelokaliteterne som ligger i 'deres' kvadrat, men
det er ikke noget krav til at deltage. Det kan måske
blive for stor en opgave, hvis man både skal lave
en Atlasundersøgelse med 5- l0 besøg og en eller
flere ynglefugleoptællinger af mindst 5 besø9, og
det alt sammen helst skal foregå i tiden april-juli.
Opgaven kan løses på 3 måder:

y' Vi søge( for, at 6n Atlas{æller får besked om,
hvem deroptællerfuglelokaliteterne i kvadratet,
og omvendt. De to tællere kan så udveksle
informationer.

y' Atlastælleren undersøger sit kvadrat i 1993, og
fortsætter i 1 994 og 1 995 med at opt€elle yngle-
luglene på de udpegede lokalileter i kvadratet.
Hvis der også skal optælles rastende fugle på



Tabel I
Oversigt over fuglelokalitetet optalt i årene 1978-81 .

Det er disse lokaliteter der først og tremmest skal optælles.

WPE KONTNR. LOKALITETSNAVN

YR 001 Østlige del af Mariager Fjord og kysten syd for
YR 002 Udbyover Sø
Y 002a Simonmose
Y 002b Kjellerup Sø

YR 0O3 Boels Rev, Eskeplet, Tangen, og Mellempolde
YR 004 Råby Odde/Odpold
Y 005 Bierregrav Mose
Y 006 Fussingø-skovene

YR 006 Fussing Sø
Y 0O7 Bredningen ved Gudenå vest lor Randers
Y 008 Kongslund (Gudenåparken)
Y 009 Gudenå vest for Randers

YR 010 Grund Fjord
Y 011 Auning Skov
Y 012 Ring Kær (Smørmose m.fl. søer)

YR 013 Kare.Holm
Y 014 Tustruo Skov
Y 015 Ramten-Dystrup Søer

YR 016 Kolindsund
Y 017 Flakket. Anholt
Y 0'18 Ørkenen. Anholt
Y 0l 9 Fomæs og kysten mod nord til Sangstrup Klint
Y 020 Bjømholm Mose
Y 021 Egens Sand ved sydenden af Egens Vig

YR 022 Tved Øhoved og Deiret Øhoved
YR 023 Skødshoved
YR O24 Begtrup Vig og Røn
YR O25 Stubbe Sø
Y 026 Tolløkke Skov ved Ebeltoft
Y O27 Området syd lot øeme
Y 028 Hjelm
Y 029 Dagstrup Mose
Y 030 Følle Bund og Følle Sand
Y 031 Hestehaveskoven og sø i Ringelmoseskoven
Y 032 Halvøen ved Kalø Slotsruin og havområdet
Y 033 Langsø og omliggende skov
Y 034 Pindstrup Mose og Skaføgård Sø

YR 035 Mørke Kær
Y 036 Clausholm Skov

forts. side 24



Dækningen af Atlas-luadratene i Athus Ant
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en lokalitet, d€ekker Atlastælleren også denne
opgave med 7-8 (gerne 6t månedlig) besøg om
året fra marts 1 993 til og med tebruar 1996.

r/ Optælleren påtager sig både at lave Atlas-
undersøgelse og lokalitetsregistrering i et kva-
drat i 1993, og fortsætter i nye kvadrater i 1994
og 1995.

Det eraltså muligt at deltage på en måde, så man
ikke tøler at opgaven bliver alt for stor. De steder,
hvorflere tællere arbejder isamme kvadrat skalvi
nok formidle kontakten tællerne imellem.

forts. f ra side 21:

TYPE KORTNR.

Peter Lange
Jeksenvej 108
8464 Galten
Tlt. 86 95 03 41

AllanJanniche
Søskrænten 42
8260 viby J
Ttf.86 28 48 16

LOKALITETSNAVN

Sølund
Lilleådalen syd for Hadsten
Norring enge
Damsbro Mose
Hattemagerskoven, Ristrup enge, Kvottrup Mose
Sølvsten Damme
Søbygård Sø
Lading Sø
Skivholme Skov
Galten Sømose
Galten Gammelmose'
Veilby Nord
Geding Sø og Geding-Kasted Mose
Kysmose ved Mundelstrup
Brabrand Sø
Søskov, Storskov, Høskov og Giellerup Egekrat
Tåstrup Sø og Tåstrup Mose
Lillering Skov
Østerby Mose
Hørret Skov, Hørret eng og Langballe Krat
Marselisborg og Fløjstrup Skove med Giber Å og Vilhelmsborg

Solbjerg Sø
Astruo Mose
Veng Sø
Blegind Mose
Lysemose
Mose nord for Grauballe Mose (Stillingsborg)
Grauballe Mose
Tavlbord Mose
Thomasholm Mose
Gammelmose
Nørremose
Sminge Sø

YR
YR

YR

YR

037
038
039
040
041

u2
043
M4
045
046
M7
048
049
050
051
nRt

o52
o52
053
054
055

056
057
058
n4()

060
061

062
WJ
0g
065
066
æ7

24



TYPE KORTNR,

ubtt
069
070
071
072
073
074

u/ o
077
078
079
080
081

082
083
084
085
086
087
088
089
non

091

092
093
094
095
096
097
098
099
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118

YR
YR
YR
YR
YR
YR

YR

YR
YR
YR
YR
YR
YR

.YR
YR

YR

YR

YR
YR

YR

LOKALITETSNAVN

Frederiksdal Hede
Mose mellem Kragelund og Funder (Ovdrgård mark)
Gubsø Mose
Funderholme
Silkeborg Langsø
Ørnsø
Almind Sø
Brassø
Borre Sø
Julsø
Blarup Mose
Thorsø
Fogstrup Mose
Vrads Sande
Kulsø og Kvindsø
Bryrup Langsø
Salten Langsø samt nogle småsøer langs sydsiden
Ravnsø
Knudsø
Birk Sø
Gudensø
Mossø
Sorte Sø og Lillesø
Saknderborg Sø, Tåning Sø og Å
Moser ved Ring Kloster og Sønderø
Ringkloster
Ris Sø
Mose nordøst for Ovsted Kirke
Tebstrup Sø
Norsminde Fjord (Kysing Fiord)
Tornsbjerg-Hadrup skov
Storskov ved Åkær
Randlev-ørting Moser
Amstruo Mose
Alrø Alhale, Alrø Poler og Lerdrup Bugt
Horskær
Tunø
Hov Røn
Søby Rev
Svanegrund
Samsø's nordsoids
Kragemose, Samsø
Stavns Fjord, Samsø
Kyholm, Samsø
Lindholm, Samsø
Vejrø, Samsø
Bosserne, Samsø
Møgelmosen, Samsø
Tranebjerg Mose, Samsø
Tranemose, Samsø
Brattingsborg Skov og moser, Samsø



FRA FELTEN: NOVEMBER, DECEMBER OG JANUAR.

Tilsyneladende har ingen observeret kongeørne
på harejagt over kålgården, men ørnedramatik
blev det alligevel til, hvilket man kan læse om
under Salten Langsø.

Atter en mild vinter ruller over landet, nu og da
ledsaget af storme, som nok kan ruske op i fjer-
dragten. Følgende personer har ladet os andre få
del i nogle af deres fugleoplevelser fra perioden:
Henning Ettrup, Ole Gylling-Jørgensen, Allan
Janniche, Henning Lykke Larsen, Erik Nielsen,
Peter og Elisabeth Odelryd, P.B. Petersen, Ester
Ranch, Marianne Rasmussen, Jørn Juul Sørensen
og Nick Wrigley. De skal have tak for bidragene,
der måske kan inspirere andre til at drage "ud i

Felten" i det kommende forår.

Lad os se på, hvad notesbøgerne afslørede:

ALRø

Herf ra meldes 1/1 1 bl.a. Vibe 180, Hiejle 1000 og
Sanglærke 1.

BRABRAND Sø

Rørdrum 15/11 I, Krikand 23/12 14 - det er
mange i december, Lille Skallesluger 8i11 3
hunner+ 6/12 t hun, Vandrikse 11l122høtl,Vibe
2y1 1 450 overflyvende, Dobbeltbekkasin 211 er
der 64 oE 12/11 42 - tn 18/11 til 31/12 er der
regelmæssigt.10-1 3 stykker, dog med et maks 14l
12 på f 6, Enkeltbekkasin 21"11 4 +9/11 5 + 12/11
4 og resten at perioden til 23112 er der regelmæs-
sigt set 1, Skovsneppe 23il l 1, lsfugl 2111 2 og
{rem til 31/12 tlere gange 1, Skægmeise 8/1 1 6 +
18/11 1 + 23112 mindst 3, Engpiber 10112 8,
Stilf its 2311 | 2O-25 + 6/1 2 35-40, cråsisken 8/ t 1

25, Kvækerfinke 21 112 ovet 50.

FORNÆS

Lom (uspecificeret) 1 1/1 1 5 syd + 1 nord + 19/1 1

9 nord + 6 syd + 141126 syd +7 nord, Gråstrubet
Lappedykker 1 1/1 1 1 sydog 14l12 (hjem igen?) 1

nord, Bjergand 11/1 1 3 syd + 141125 syd, Havlit
'| 1/1 1 t hun syd + t han og t hun nord + 14/12 4
nord + 1 syd + t hun rastende, Ederfugl 1 1/1 1

7294 syd + 450 nord + 1 9/1 1 2498 syd + 31 1 nord,
Sortand 11111 247 syd+74 nord + 14/1277 syd+
71 nord, Fløjlsand 11/''1 11 syd + 5 nord + 14l12

2 syd + 17 nord, Blå Kærhøg 11/11 1 ungfugl
rastende, Strandskade 1 1/1 1 | syd, Søkonge 1 9/
1 1 2syd/rastende+3syd+ 1 nord, Alk 1 1/1 1 21 90
syd + 1245 nord + 19/1 1 2453 syd +679nord + 14l
12127 nord+69 syd, Lomvie 11/1 1 9 syd + 14l12
1 rastende,Teistl 1/1 1 3syd+ 19/1 1 1 syd, Lunde
11/11 1 syd + 19111 2syd+ 1 nord, Engpiber1 t/
1 1 3 syd, Skærpiber 11111 11 syd + 2 nord + 2
rastende+ 19/1 1 1 2 syd +4 nord +6 rastende+ 14l
12 1 syd + 5 nord + 1 rastende, Snespurv 14l12 1

noro.

HEVRING STRAND
(med tilstødende eng- og plantagearealer)

Sangsvane 2111 1 1 skadet (skamskudt? ellerel-
ledning? eller ??) alene i vandpyt på eng - under
ffyvning hang højre ben og slaskede løst. + 2A11
32 inden for revlen, Lysbuget Knortegås 221 1 8
+6/1225, Agerhøne15l'l1to flokke på hhv.24 og
1 0 undslap etjagtselskab - et par stykker bragede
ind i hegnet omkring en hiortefarm, så de fik nok et
par blå mærker (mindst!), Stor Regnspove 15/1 1

1, Bjergirisk 15/1 1 50.

HORSKÆR (tra gfl1)

Biergand 15 og Bjergirisk 10.
KALø VIC/HESTEHAVE (tra 3/1)

Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Hvinand 50,
Svartbag 1, Stor Flagspætte t han, Halemeise
5, Spætmeise 1, Dompap t han.



KYSING NÆS

Mallemuk 2311 1, Sodfarvet Skråpe 8/1 1 1,
Sædgås6/12 1 vest, Biergand 24/1 48,Havlit21l
1 1, Strandskade 1/1 1, Hieile6/12 155syd, Ride
811'1 19 +2311 180, SøkongeBil 1 1 + 15i1 1 2 +6/
12 1 + 2311, Alk23l1 18, Teist 2411 1, Lunde 28/
11 1, Skærpiber 61129, Snespurv 6i12 8.

KOLINDSUND

Lifle Lappedykker 161'11 4+1911211 +2115+191
1 6, Sangsvane 16/1 1 4voksne + 211 37 +1911 55,
Fjeldvåge 16/11 ! + 19/1 1, Blå Kærhøg 8/11 1

brun + 19/1 1 voksen han, Tårnfalk 16/11 6,
Bomfærke 19112137 + 19/1 105.

LADING Sø

Sangsvane 2:/1 6 + 311 2.

MARIAGER YDERFJORD

Knopsvane 1611237O, Lysbuget Knortegås 3/
11 1390 + 1711'1 146Q + 2'll1 21OO, Mørkbuget
Knortegås 3/1 | 2, Blishøne28/l 2 5500, Vibe 40.

MOSSø

Fra 1/1 har vi følgende serie Fiskehejre f , SanS-
svane 70, Troldand 3, Toppet Skallesluger 2
(ferskvandsobservationer af denne art er sjæld-
ne), Spurvehøg 1, Musvåge 1, Fieldvåge 1,Tårn-
falk 2, Stor Flagspætte 1, Skovskade 5, Sort-
meise 1, Sumpmejse 1, Spætmeise 3, Gærde-
smutte 2, Fuglekonge 2, Kærnebider 1, Grøn-
sisken 2, Dompap 4, Lille Korsnæb 10 og Kvæ.
kerlinke 30.

Desuden erdersamme steds 18/1 set Vindrossel
5 og ilisteldrossel 4 - og sluttelig 2611 Stor
Tornskade 1.

NORSMINDE/KYSING FJORD

Lif le Lappedykket 261 1 2 22 + 4/1 5, Sangsvåne
2611248+911 82, Pibesvane 1 3i 1 2 2, Knopsvane
4/1 7, Grågås 10/1 2, Blisgås 1 9/1 22 +26^22 ad

+ 9/1 2, Sædgås 61121 +911 1 5, Kanadagås6/12
12 + 911 1, Gråand 26/1 2 650, Krikand 26/12 49,
Pibeand 261 1 2740, Troldand 26/'1 2 1 55, Hvinand
26112 19O, Lille Skallesluget 5/12 4 + 26112 12
hun+6/1 t han+ t hun,StorSkalleslugeroil 16,
ToppetSkallesluger 1/1 1 3 hun +4/1 t han + 6/1
2,Duehø921111 1 , Musvåge 4il 3, Fieldvåge 4/
1 1, Tårnfalk 4/1 1 , Blishøne 6/1 300, Vibe 2611 2
1 00, Hjeile 1 3/1 2 1 85 + 261 1 2 1 54, Rødben 261 1 2
3, Dobbeltbekkasin 8/1 'l 22 + 26112 2,
Enkeltbekkasin 1/11 1, Skovsneppe 1/11 1 +8/
1 1 2, Almindelig ryle 4h 30, Svartbag 1/1 1 50,
Skwhornugle 21111 3 + 1/1 4, lsfugl 28111 2,
Siagger4/1 l00,Vindrossel 6/1 10, Kvækerfinke
6/1 1.

ODPOLD (Randerc Fiord)

Sangsvane 28112 16, Knopsvane 16112 84,
Lysbuge Knortegås27111 2OO + 16/1235O + 25/
1 460, Vibe 16/12 300, Hjejle 3/1 1 2000.

PINDS MøLLE/JEKSENDALEN (Fra 3Ul 2)

Fiskehejre 2, Sortspælte 1, Stor Flagspæfte 1,
Vandstær 2, Dompap 3.

RÅBY KÆR

Sangsvane 28112 10, Vabe 3/11 300, Snespurv
't61121.

SALTEN LANGSø

Sangsvane 18i/1 13,HavønA1 1 adult+ 18/1 2 (
1 2K-3K+ 1 4K-5K) ledsagetaf følgendedramatiske
beretning: Fuglene louragerede over søens
vestende. Den unge fugl slog flere gange efter en
fiskehejre (den gamle fugle en enkelt gang). De fik
den presset ned på vandet, hvor en drabelig kamp
fandt sted mellem ungluglen og hejren. Efterca. et
minut lettede ømen for straks efter at returnere og
torsøge at trække hejren op af vandet, men den
labte den. Først efter seks mislykkede forsøg
opgav den unge øm. Under hele dette slagsmål
kredsede den gamle fugl afuentende over stedet.
I den mere fredelige afdeling var der samme dag
Lille Korsnæb 1.



STUBBE Sø

Grågås{24ll 0 1 9 (sidste gang denfasteflokerset
idennesæson)+211 2,Sdgås1711 6, Kanadagås
26112 (og 17 l1l S2,Krikand 211 1 1 0, Bjergand 1 9i
12240 +211300 + 19/l 200, Lille Skallesluger 19/
12 t hun + 26112 9 + 21 1 3 han + 2hun + 1 9/1 3 han
+ 4 hun, Stor Skaflesluger 19112 14O + 2/1 15O +
1 9/1 1 45, Vibe6/1 1 36 + 26/1 2 3, Hieite26/1215},
Dobbeltbekkasin 2611 2 3, Siagger {4/1 0 1 S0} +
22111 3O +2611257 + 1711350, St€er Z'l 1. Munk
26/12 1 ad, Lille Korsnæb 19i 12 15, Kvækerfinke
28112150.

SøDRING KÆR

Sangsvane '18/11 410 + 4112 52 + 22112 429,
Lysbuget Knortegås 1 8/1 1 6 +22/1262,Gravand
18111 50 + 4112398 +22112 78, Fieldvåge 18/1 1

'l iw + 41 1 2 1 juv (samme?) + 221 12 1, Blå Kærhøg
18/1 1 1 brun +22112 1 brun+ t han,Strandskade
4112'18 + 22/1233, Strandhiejle 18111 1 + 4/12 4
+2?i12 1, Storregnspove 4112 1,Rødben4h2
1 1 , Af mindef ig Ryle 4/1 2 400 + 22112 3'l , Sang-
færke 18/1 1 6 + 41125 + 22112 17, Misteldrosset
22112 l,Engplber 1 8/1 1 5, Tornirisk4l 12 1 5 + 221
12 85 hvilket er usædvanligt mange på denne
årstid, Snespurv 4112 3 + 22112 16.

SøDRINGHOLII

Sangsvane 1 8/1 1 4 ad, Lysbuget Knortegås 1 8/
1 1 3, Gravand 1 8/11 175+22/12323, Strandskade

18/11 176+22/1232, Hieile 18/11 2OOO+22/12
300, Stor Regnspove 4/11 1, Rødben 18/11 '1,

Snespurv 18/1 1 1.

øVRIGE OBSERVATIONER

Lom (uspecificerell 6112 1 Voer Færgehavn
(Randers Fjord), Lille Lappedykker 6/ 1 29 + 261 1 2
19 EnslevbroerVGrenå, Fiskeheire 15/1 1 1 i færd
med at sluge en muldvarp på mark med vintersæd
ved Mø rke Kær, Sangsvane 1/ l 2 - 3/1 92 i Golfsøen
ved Grenå, derpå spredt i Kolindsund + 13/12 50
ved Auning + 2911 200 ørsted Kær, Bjergand 120
+ Ederfugl 20 - begge obs fra 1 5/1 ved Bellevue/
Risskov, Blå Kærhøg både han og hun jævnligt
set i perioden ved Fårup Plantage + 7/1 1 t han +
'| hunved Svelstrup, Vandrefalkfølgende dageer
derobserveret 1 ad: {1 5/1 0} + 20/12+27+28/1 ved
Randers Fjord, Vibe 1/1'l 300 på mark ved Lerdrup
Strand, Hjejle 281'|'2 35O ved Katholm Gods,
Skovsneppe 11122 sktæmlop fra skovbunden af
bil der om morgenen parkerede syd for dammen
ved Varna/Marselisborgskoven, Almindelig Ryle
3/1 1 3000 Treskelbakkeholm/Mariager Fjord,
Kirkeugle 1/1'l 1 Bjergby+ 2611 1 1 Langå+ 21112
1 Støvring, Ugle iagende mus over roemark set i

forbindelse med roeoptagning sidst på efter-
middagen, Toplærke 18/12 1 + 6/1 1 ved Veri-
centrevRisskov, Sanglærke 30/l 4 Støvringgård
Enge, Vandstær 8/1 1 1 ved mølle nord for Fan-
nerup + 15/1 1 + 6/12 1 ved Nielsttupuølle +24112
1 ved Søbygård + 2611 1 ved Ajstrup Mølle +
jævnligt 1 ved Kastbjerg Mølle, Husrødstjert 31i
12 t han set i industrikvarter i Hasselager (Bir-
kegårdsvej), Sjagger 7/1 1 1 50 Svejstrup + 28/ l 2
3@ Sønder Homå + 1 5/1 450 i have ved Risskov,
Munk30/1 t hun ihavei Randers,Stitlits 13/12gb
ved Langå Sø, Grønsisken 22111 10 i Gudenå-
parken, Kvækerfinke 9/1 1 300 Kærby Mølle + | S/
11 100 Hevringholm.

Fortsættervinteren mon lige så mild som hidtil eller
når Kong Frostat slå tilog sætte sit præg på Felten
og fuglelivet? | skrivende stund er det et åbent
spørgsmå|, men når denne rubrik skal udtormes
lor februar, marts og apilvedvi del.

Hvis du ønsker at bidrage, skal du indsende dine
observationer til undertegnede på adressen Hø./'-
markvej 22,827O Højbjergi første uge at maj.

*n
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DEN DAG, JULIUS BLEV NR.116
A rtsru I ly I o I Io ka I pah i ote I

"Søndag d. 12. maj 1985 - en side i en hitjægers
dagbog" - afiiklen, der i Søravnen nr. 3 1 992 blev
genopfristet at redaktøren, var en artikel, der blev
debatteret ivrigti de "fuglekredse", somjeg dengang
færdedes i. Alle "seriøse" ornitologer måtte
naturligvis tage skarpt alstand fra denne useriøse
lorm lor tuglekiggeri - i hvert fald udadtil. I sjov
drøftede vi nu ofte, om rekorden kunne forbedres
og ikke mindst hvordan. Pludselig dukkede ideen
om at lave et lignende arrangement op, men for at
få fæne kilometer og flere naturoplevelser ind i

forsøget, skulle det foregå inden for Århus Amts
gr€enser. Af frygt for lorlærdende repressalier og
nedvurderende blikke, måtte det hele naturligvis
foregå idybeste hemmelighed for nedrullede gar-
diner og med total anonymitet. Derfor havde vi
også, i dette syndige broderskab, besluttet at gå i

graven, før vi frigav optegnelserne fra vore i alt 3
forsøg på at sætte AMTSREKORD I ARTSRALLY.

Da nu redaktøren al Søravnen tilsyne-
ladende lølger tidens strømninger med
glasnost og perestrolka og ligefrem op-
fordrer til beretninger, vover vi hermed
det ene øje (eller hvad det nu er) og
frigiver beretningen.

Vores første forsøg løb al stabelen en
dag i maj 1987. Dette forsøg var imidler-
tid så grundigt præget af begyndervan-
skeligheder, atforsø get ikke vil blive nær-
mere kommenteret her. Vi endte Då 99
arter og knoklede rundt sidst på aftenen
efter den manglende Græshoppesanger
eller blot en Tårnfalk! Det var ikke rart.

Året efter stod slaget den 14. maj, og vi
startede efterovematning hos PeterTou-
gård i Skanderborg. Startskuddet gik kl.
2.30 med Nattergal og derefter gik det via
Gludsted Plantage med bl.a. Skovsnep-
pe, Sepstrup Sande, Ansø Enge med ? /.
bl.a. Skovhornugle, Duehøg og Bjerg-
vipstjert, Vrads sande, Velling Skov, Jek-
sen, Alrø, Kysing Fjord, Brabrand Sø,
Krajbjerg Mose, Mørke Kær, Skaføgård
Skov, Dystrup-Ramten, Gjerrild, Randers
-og hele balladen afsluttedes i Bjerregrav
Mose, hvorvihørte nr. 108 -Græshoppe-

og at vi da ville koncenlrere os om Djursland, idet
vi antog, at mere tid på lidt fæne lokaliteter var
metoden, der skulle give os rekorden.

Tircdag den 16. naj
8 sider i en lokalpatriots dagbog

Dagen begyndte kl. 03.05 efter overnatning hos
artiklens lorfatter iThorager. Ud af vinduet hørte vi
Naftergal (1). Herfra kørte vi til den nædiggende
Dagstrup Mose, hvor Græshoppesanger (2),
Bynkefugl (3) og Sanglærke (4) sang. I nabobyen
Pindstrup ligger den store virksomhed Pindstrup
Mosebrug, som er tilpas beskidt og utiltalende til,
at vi mente, at der var chancer for Husrødstjert. Vi
parkerede bilen et tilfældigt sted og stod ud i

mørket, og øjedtikketigt s"rig den smukt lige over
os. Den blev nr. (5). lden nærliggende Fjeld Skov
håbedevipåVendehals, mendengikikke.Vi hørte
til gengæld: Rødhals (6), Sangdrossel (7), Gulspurv

,/t
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sanger. Efterdenne vanvittige dag, hvor */
vi kørte 4-5 km pr. fugleart, besluttede vi, Øry
atdetendeligeforsøgskulle gøresi 1989,,' qa/'* /øtl,



(8), Solsort (9), Havesanger (10), Løvsanger (1 1 ),
Munk (12), Fasan (13), cærdesmune (14), og
Natugle (15). Tilbage i Pindstrup by så vi: Srær
(16), Gråkrage (17), Hættemåge (t8), Rørspurv
(19), Tomsanger (20) og Blishøne (21). Så gik vi
ned til Ring Sø, og her var: Gøg (22), Musvåge
(23), Gravand (24), Husskade (25), Bogtinke (26)
og Musvit (27). Vi havde nu ikke hett opgivet
muligheden af Vendehals, så vi tog igen turen op
i Fjeld Skov til en Gransanger (28), Ringdue (29),
Skovpiber (30), Stor Flagspaette (31) - STTLLE!! -
Hvad var det? VENDEHATSI (32) - tåtmodighed
lønner sig. Så gik det slag i slag: Blåmeise (33),
Skovsanger(34), Fiskehejre (35), Ailike (36), Råge
(37), Landsvale (38), Dompap (39), Hvid Vipstjert
(40), og så kom endnu en al ,,nøglearterne,':

Sortspætte (41 ), og efter Kernebider (42) og Skov-
skade (43) varklokken blevet 5.30, og vi havde kun
kørt ca. 15 km.

Herfra gik turen nordpå imod Gjerrild Nordstrand.
På vejen standsede vi ved Dystrup-Ramten søeme,
hvor vi så Gråand (44), Troldand (45), Taffetand
(46), Tyrkerdue (47), Knopsvane (48), cråstrubet
Lappedykker (49), Sorthalset Lappedykker (50),
Toppet Lappedykker (5 1 ), Mudderktire (s2), Grågås
(53), Vibe (54), Skeand (55), Stor Præstekrave
(56) og en overraskelse: Hvinand (57). Videre
nordpå-ved Rimsø såviHuldue (58) og Stenpikker
(59) på en mark.

Vi havde påforhånd aftaltat bruge hovedparten af
dagen ved Gjerrild lor at satse på de uventede
arter, træKugle herfra til supplement af de mere
stationære arter, som vi kunne finde andetsteds.
Herså vi Gråspurv (60) og Tornirisk (61 ) i byen og
kørte straks ned til Nordstrand, hvorfra slaget om
arteme skulle stå. Rastende på Nordstrand så vi
hurtigt Rødrygget Tornskade (62) og Engpiber
(63). Med det ene øje holdt vi øje med trækket ude

over havet, hvor Ederf ugl (6a), Toppet Skallesluger
(65), Stormmåge (66), Svartbag (67), Sølvmåge
(68) og Skarv (69) kom på listen. Over os trak en
f lok Gråsisken (70), og i krattet sang Gærdesanger
(71), Rørsanger (72) og Gulbug (73). Herfra gik vi
en tur op igennem sommerhusområdet til
"hærfuglemarken" hvor vi som forventet så Gul
Vipstiert (74) - 200 stk. - gå omkring blandt
kreaturerne.

Tilbage på Nordstrand igen lik vi pludselig øje på
2 piroler (75), som lod sig beskue i et birketræ, lige
ved obse.vationsbakken. Nu gik det stærkt. En
gåtur i området gav: Broget Fluesnapper (76),
Jemspurv (77), Sortmejse (78), Sjagger (79),
Agerhøne (80)l Misteldrossel (8'l), Rødsttert (82),
Grønirisk (83), Fuglekonge (84), Topmejse (BS) -
og nu var klokken 8.00. Så kom der gang i

rovtugletrækket: Rørhøg (86), Spurvehøg (87) og
Hvepsevåge (88).

Så besluttede vi os for at tage til Sangstrup Klint
efterTeist. På veien kom Digesvale (89), Bomlærke
(90), Bysvale (91) og Skovspurv (92) i bogen. En
gåtur langs klinten gav Sildemåge (93),
Strandskade (94), Hvidklire (95) og Rødben (96)
inden de længe ventede Tejster (97) dukkede op.
9 tugle lå på vandet ud for klinten.

lmens vi stod og nød synet af de smukke fugle, fik
vi øje på en rovfugl langt ude over vandet, som
tilsyneladende trak stik østpå. Den var meget langt
ude, og vi slog os til tåls med, at det sikkert var en
juv. Rørhøg. Da vi imidlertid lidt længere omme
imod Fornæs igen tik fuglen i kikkerten, denne
gang tættere på land, fulgte vi elter den. Den trak
målbevidst østpå, men lige inden den nåede
Fomaes, nu inde over land, vendte den og fløj
tilbage igen. Først nufikvi den bestemt - det varen
Sort Glente (98), og vi fulgte efter den hele vejen
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tilbagetilGierrild, hvorden skruede sig op sammen
med en flok Musvåger. Gadvide, hvormangeaf de
øvrige rovfugle, der lølger samme trækrute og
bliver talt llere gange ved Gierrild? Vi nød tænge
den flotte rovfugl, og selvfølgelig ikke mindre, da
den blev mobbet af en Ravn (99).

Nu var klokken 1 1 .00, og vi var nået til det kritiske
lidspunkt f ra første år, og vi jublede selvfølgelig, da
nr. 100 dukkede op. lkke mindst, da det var en
Tåmfalk - en art, der ved sit absolutte fravær de to
foregående år havde drevet os til vanvid. Herefter
gik vi en tur ind i reservatet på Nordstrand, hvorvi
fandt Lille Lappedykker (1 01 ), crønbenet Rørhø ne
(102), og hvor en Mursejler (103) fløj over. Tiden
var nu inde til at forlade Gjerrild og gå mere
målrettet til værks efter de sidste arter. Belært af
erfaringernef radeto foregående årvidste vi, at.der
er langt imellem arterne, når man har set over 100.

Vi kørte til et lille vandhul i Fjeld Skov efter Krikand
- og den var der (1 04) - vi havde fodreredt os godt.
På vei ind til vandhullet så vi Spætmejse (105) og
Træløber (1 06), og eft er omhyggelige overveielser
besluttede vi os for at forsøge en række arter ved
Randers Fjord. Vi tog til Kare Holm, hvortil vi
ankom kl. 1 6.00. Her så vi en Lille Kobbersneppe
(1 07) og uventet: Spidsand (1 08) - og nu var vores
personlige rekord altså i hus. Vi fortsatte dog til
Udbyhøj, hvor vi så Klyde (109), Ha\rterne (1 10),
Pibeand (111), Alm. Ryle(112) 500 stk., Storspove
(1 13) - og så noget helt uventet: 3 Krumn€ebbede
Ryler (1 14). En eftersøgning af Skægmejse ved
Romalt Enge gav ikke denne art, men Sivsanger
(115), og så afsluttedes dagen med et besøg i

Randers, hvorstorkenJuliusblevartnr. 1 16. Vivar
dog i Mørke Kærsenerepåaftenen, hvorvi håbede
på enten Drosselrørsangereller Pungmejse - men
forgæves.

Vores erfaringer udi hitræs er altså, at man skal
koncentrere sig om færre lokaliteter, kende sit
område godt og ikke mindst forberede turen
ordentligt, inden man forsøger. Vi var heldige med
en række arter, men manglede også en række,
som absolut kan findes på Djursland. Hvad med
lommerne, Sortand, Duehø9, Vandrikse, Lille Præ-
stekrave, Dobbeltbekkasin, Svaleklire, Splitterne,
Fjordterne, Grønspætte, Bjergvipstjert, Sump-
mejse, Stillits, Grønsisken og Lille Korsnæb + en
lang række kæKugle, som med lidt held burde
kunne ses ved Gjerrild.

Lige siden dette meget useriøse tiltag har vi været
seriøse ornitologer, og dette skal naturligvis IKKE
ses som et forsøg på at lokke andre til at give sig
selv den meget usædvanlige fugleoplevelse, en
sådan tur er. Hvis nogen alligevel tager ideen om
et lokalt artsrally 1993 op, måske som en konkur-
rence mellem llere mandskaber, med eft erfølgende
oplevelsesudveksling og aft ensmad...

-...så tag lige og ring!!

Jens Skovgård Pedersen
Skovmøllevej 3

- 8370 Hadsten
86 98 28 21
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Vi kunnei bestyrelsenfortsatglæde os overvelfungerende DOF-grupperi Søhøjlandetog Randers. Det
er helt tydeligt, at vi i disse rcgioner har langt bedre styr på landskabet, end det vitle være tilfætdet, hvis
vi skulle overskue situationei fra Sølyst. At andre også hatøje forvores akiviteterher, vidner varehuset
OBS'Miljøpnsil Randersgruppen jo om.

Medlemsfordelingen i DOF-Århus

17.12.1991
'I .10.1 992

Ordinær
621
630

Junior Familie Pensionist Fugle Total
28 45 77 189 964
26 30 62 240 989

Som det tremgår af tallene: En mindre fremgang totalt, der dækker over en pæn fremgang for Fugle-
abonnenter og et stabilt antal ordinære medlemmer. sm kampen om medlemmer på det "grønne
marked" har udviklet sig, må disse to poster siges at være tilfredsstillende. Til gengæld må det
mikroskopiske antal juniormedlemmer give anledning til fortsat hovedpine.

PR-Aktiviteter
Den 3. maj deltog vi med en stand på WWF's "Panda March" gennem Århus-skovene. Den 28. maj deltog
vi i Frifuftsrådets 50 års jubilæum med en stand og fugleture på naturcenteret Karpenhøj, hvor der var
ca. 1.000 deltagere. Ligeledes var der denne dag lugleture ved Norsminde Fiord, hvor vi uddelte
propagandamateriale. Desuden var flere bestyrelsesmedlemmer deltagere i konferencen Hvordan har
naturen det? pA Århus Statsgymnasium.

Møder og Ture
På Sølyst blev der afholdt 8 foredragsaftener med et deltagerantal på 8-45. Totalt blev der afholdt 38
møder på Sølyst i løbet af året. Ud over lokalgruppernes ture afholdt vi 38 ture samt en ungdomslejr.

Søhøjlandsgruppen
Gruppen har i 1992 afholdt ialt 3foredrag og 8 ture med deltagelse af 200 personer, hvilket er
tilf redsstillende.

Inspireret af artiklen i FUGLE 1/92 harvi i år påbegyndt opsætning af redekassertil Hvinand på egnede
lokaliteter omkring Silkeborgsøerne.

Med henblik på at fremme retableringen al en dansk bestand af ynglende Fiskeørn, har gruppen r

samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrik arleejdet på at finde sønære skovlokaliteter til opsætning af
redeplatforme tor Fiskeøm. Statsskoven har velvilligt stillet "tophuggere" til rådighed lor projektet. Der
arbejdet p.t. på etablering al 2-3 redeplatforme i Søhøjtandet.

Med det formål at retablere en dansk ynglebestand af Havøm og at accelerere indvandringen af Rød
Glente gennem vinterfodring, har vi udpeget en række lokaliteter, hvorpå der, med veterinær-
myndighedernes accept, kan oprettes foderpladser for disse arter.

Derudover har vi tremsendt bemærkninger og ændringsforslag til Skov- og Naturstyrelsens ønsker om
at ændre på afgrænsningen af EF-fuglebeskyttelsesområderne Salten Langsø og skovområde syd for
Silkeborg. Kort fortalt harvistillet forslag om, at man i store træk bibeholderfuglebeskyttelsesområderne
ideres nuværende afgrænsning, og at disse eventuell udvides med de af gruppen anførte lokaliteter.



lsær har vi lagt vægt på, at EF-fuglebeskyttelsesområdet lor skovfugle udvides med Skærbæk Plt., dele
af St. Hjøllund Plt. og ikke mindst Velling Skov, der højst sandsynlig bliver udpeget som et stort
sammenhængende naturskovsområde iforbindelse med Skov- og Naturstyrelsens naturskovsstrategi.

Randersgruppen
Randersgruppen havdeetstabiltårmed lidtmereakivitetend normalt. Deltagerantallettilarrangementeme
var tilfredsstillende med 15-30 personer pr. aften. Der var 5 ture med god tilslutning. Den 16. oktober
modtog gruppen varehuset OBS' Miljøpris (+ 3.000 kr.) lor optællingsprojeket omkring Randers Fjord,
Denne pris blev efterfulgt af en meget tlot udstilling i ugerne 43-45 i varehuset OBS.

Fuglenes Dag
På dagen alholdt vi 1 4 ture, som samlede 450 deltagere. Det er det laveste antal, vi har registreret på
denne dag. En forklaring kan være, at vi på dagen var i konkurrence med andre grønne foreninger med
hensyn til arrangementer. I det hele taget stiger mængden af "dage" blandt de grønne toråninger.
Desuden så vi ikke annoncer angående dagen i de daglige aviser, som læses på åisse kanter. Dette
sidste må bero på en mislorståelse iforhold til hovedforeningen.

Søravnen
Lokalbladet udkom som sædvanligt med 4 numre og et sideantal på 149. Desuden blev overgangen til
EDB-sats vel modtaget, og Annelise Skov skal have megen ros og tak for det smukke arbejde. Det er
altsammen yderst tillredsstillende, men indholdsmæssigt kunne vi sagtens bruge mange flere indlæg
med indhold om det væsentlige - tuglene. For at ændre en tendens til, at bladet slet og ret bliver
meddelelserfra lokalaldelingen til medlemmeme, vil redaktionen til kommende numre prøve at konta6e
forskellige medlemmer, som kunne tormodes at ville bidrage med stof om fuglene. Det skal dog ikke
afholde andre fra at sende alt, hvad de kan overkomme af skrift, billeder og/ellertegninger til Søravnen.

Skovgruppen
Skovgruppen har fortsat sine bestræbelser på at sikre særligt værdifulde midtjyske gammelskovsom-
råder, herundersikring af enkeltlræer, d.v.s. bevarelse af redetræerfor Ravn, rovfugle og Natugle samt
besMtelse af sortspætte-hultræer (redetræer/ovematningshultræer) til gavn lor arten selv og andre
hulrugende/-brugende arter som især Huldue, Grønspætte, stor Flagspætte, spætmejser, mejser,
Natugle (endnu en gang), flagermus, egem, mår og vilde bier.

Vi har i den sammenhæng haft et fint samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt, Salten Langsø
Skovdistrikt og DN's lokalkomit6 for Silkeborg/Them.

Rovtuglegruppen
Der arbeides fortsat med optælling på faste optællingsflader. Desuden har tårntalkekassen, som Falok
sponsorerede, givet mange henvendelser angående bygning og opsætning. så der er ikke tvivl om, at
1993 kan fremvise adskillige tåmfatkekuld på den konto.

Rapportgruppen
Indførelsen af EDB-teknik i rapportgruppearbejdet blev en succes, endskønt det må siges, at der var en
heldelskønhedsfejl i DOF-beisen. Disse problemer menes atvære afhjulpet iden nye version, som snan
skulle ligge færdig" Når først vi (og indrapportørerne) bliverfortrolige med systemåt, bliverdet en leg at
skrive rapporteme.



Rapporten blev i 1992 på 106 sider - ikke lordi der var mindre materiale end tidligere, men på grund af
en opstramning al teksten, hvor det indsendte materiale var lidt tyndt. Der var i alt g8 bidragydere og 18
medarbeidere, så der er stadig gang i rapportgruppen.

Fredningsudvalget
1992 blevåret, hvorvifik en ny Naturleeskyttelseslov, som kan kommetilat betyde en bedre beskyttelse
afisærdesmånaturtyper. menden betyderogså, atvi kan regne med enøgetarbeidsbyrde med atholde
øje med, at loven overholdes.

Det er i årets løb kun få sager, som DOF har været involveret i. Det er der mindst to årsager til:

1. Manglende.kapacitet til at opsøge og/eller behandle sager. som det blev oplyst på sidste
generaltotsamling, afgik Fredningsudvalget ved en stille død, og opgaveme blev inddraget under
bestyrelsesarbejdet. Detbetyder, atfærre personerskalove|komme mere. Såderbliversorteret med
hårdere hånd i indkomne sager.

2. DOF underrettes ikke længere af amtet om tilladelser/dispensationer, som udstedes efter
NaturbesMelsesloven. Det blev vi opmærksomme på i starten af 1992. Og det er umuligt for os at
følge med i, hvad derskeroveralt iamtet, hvis vialere er henvisttilat holde os orienteretvta annoncer
ilokalavisero.l. Derloranmodede viamtet om igen at sætte os på deres udsendelsesliste. Siden har
vi konesponderetlivligt, dog udenafklaring, så sagen liggernu til algørelse hos Skov-og Naturstyrelsen.

En tredje årsag (fromt ønske) kunne være, at "man" bare er blevet bedre til at passe på naturen.

En stor skuffelse har det været, at amtet har nægtet at optage os i "Det Grønne Råd". Her er kun blevet
plads til DN på beslryttersiden, mens både Friluftsrådet og landbruget sidder på (for-)brugersiden.

DOF er repræsenteret i "arbejdsgrupper", som behandler Miljø- og naturbeskyttelseproblematikker
omkring Randers og Horsens Fiorde, og så er der blevet tilbudt os en plads i gruppen, der arbejder med
forslag til naturpark idet midtjyske Søhøjland.

Af behandlede sager kan bl.a. nævnes indsigelse mod elmaster'mellem Århus og Ålborg (gennem
Gudenådalen og på tværs af Mariager Fjord), protest mod amtets tilladelse til at fjerne mågekoloni i en
sø ved Fårup p.g.a. støj fra mågemel!, bemærkninger til regionsplanen, indsigelse mod dispensation
til kanosejlads i vandløb på Djursland (bevirkede, at tilladelsen blev mere restriKiv end ellers forudsat),
indsigelse mod hugst på bøgearealer under Silkeborg Skovdistrikt udlagt som kommende naturskove.
Endelig følges udviklingen med oprensningen af Brabrand Sø fortsat tæt.

Arntsnaturudvalget
Samarbejdet med jægeme har ligget underdrejet gennem 1992, efter at vi i fior afleverede forslagenetil
jagtfrie områder indenfor EF-fuglebesMtelsesområderne. Men vi venter på igen at komme i gang, når
de endelige forslag udsendes fra Skov- og Naturtyrelsen i løbet af 1993.

Århus, januar 1993
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H EMM E LIG H E D S K R /E M M E R I ?

Er vi i DOF-Århus amt en samling hemmelig-
hedskræmmere når det gælder vores fugleiagt-
tagelser - eller findes der ingen tugle i amtet?
Grunden til dette spø rgsmål erbladet Fugle's faste
rubrik "Siden Sidst", som sjældent eller uregel-
mæssigt indeholder oplysninger om fuglefore-
komster i Arhus amt. Den situation synes vi i

lokalafdelingens bestyrelse er uholdbar, og den
bør naturligvjs ændres. Det er da altid rart at vide
noget om tuglene, endnu medens iagttagelseme
er nogenlunde triske.

Hvad kan sendes ind? Ja det kan t.eks. være f ugle,
der ses på usædvanlige tidspunkter og lokaliteter,
i store antal, fåtallige arter, invasionsarterog andet
- du bestemmer selv. Hvis du mener en oplysning
er "følsom", kan lokaliteten bare angives som
Århus amt. SÅ hold dig ikke tilbage af den grund.
Send ind efterhånden som tingene sker - eller ring
tit:

Ole Gylling-Jørgensen
Eghovedvej 32, 8340 Malling' Tlf.:86932206

Svend Møller Jensen

HAR DU SKOVSPURVE I
H/EKKEN?

Jeg eren biologistuderende ved Århus Universitet,
som er i gang med en undersøgelse af Skov-
spurven. I projektet indgår bl.a. ringmærkning og
indhentning af biometriske mål på Skovspurve.

Så hvis der holder en tlok Skovspurve til i din have,
og du ikke har noget imod, at de får ring om benet,
så må du gerne ringe til mig.

Du skal bo her i Århus, da mit køretøj kun er
udstyret med pedaler.

Med venlig hilsen,

Mark Desholm
Tlf.86 12 54 42
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MASSAKRE pÅ oe DANSKE SKARuER
DOF roser miljøministerens ny forvaltningsplan for
den danske skarvbestand. Planen giver alle f iskere
generel dispensation til at nedskyde de ellers
fredede Skarver året rundt ved faststående
f iskeredskaber. Ornitologerne har tidligere været
stærke modstandere af at bekæmpe Skarverne.
Danmark har et særligt ansvar lor at beskytte
Skarven, da næsten halvdelen af den
vesteuropæiske bestand yngler i Danmark.
Foruden fiskerne får dambrugsejere nu generel
tilladelse til at nedskyde Skarver året rundt ved
dambrug, ligesom skoveiere efter ansøgning kan
få tilladelse til at bortskræmme Skarver på
ynglepladseme.

5t<a*
Vrt

Derimod vender DOF's formand Christian Hiorth
sig kraftigt imod den seneste tids massive hetz
mod de danske Skarver i aviser og tjernsyn. En
storstilet kampagne har med misinformation søgt
at skabe et folkekrav om at få tusindvis al fugle
udryddetdirekte på ynglepladseme. I virkeligheden
kommer vreden fra bundgarnstiskeme, og nu
senest suppleret med barske udfald fra jægere og
skovfolk. Fiskeriforeningen giver ikke planen en
chance, men farer ud med horrible beskyldninger
mod Skarven og heltforkerte tal for, hvad Skarveme
tilsammen æderom året. De rammer 1 00% f orkert,
da de sættertotalbestanden alttorhøjt og overser,

.3t
;\i";i"1{

at de fleste Skarver er ude af Danmark i 4 måneder
hverår, siger Christian Hiorth. Dertil kommer, at en
stordel af delisk som Skarven soisererøkonomisk
uinteressante liskearter som ålekvabbe, ulk og
ising.

Bundgarnsfiskerne har brugt den samme slags
bundgam i årtier. De burde nu arbejde positivt
sammen mefl myndighederne om at finde metoder
til at beskytte fangede fisk. I dag virker deres
fangstgårde som åbne akvarier. DOF mener pro-
blemerne for skovbruget er stærkt overdrevet. Kun
en enkelt af landets nuværende skarvkolonier
befinder sig i egentlig produktionsskov. Vildtfor
valtningsrådet, hvor ornitologer, jægere og skov-
ejere har sæde, har bakket lorvaltningsplanen op.
Det undrer derfor formand Christian Hiorth, at
jægere og skovejere nu eft er{ølgende dannertælles
tront mod miljøministeren med krav om, at forvalt-
ningsplanen trækkes tilbage.

Mest overraskende er jægernes medvirken i kam-
pagnen mod Skarverne. De har slet ikke noget i

klemme, og at de nu tilbyder sig som skarprettere,
er helt uforståeligt, udtaler Christian Hjorth og
tortsætter: Lad forvaltningsplanen få lov til at virke,
indtil den skal revideres om fire år. Både Miljø-
minisleriet og Fiskeriministeriet vil følge udviklin-
gen nøje, og der kan ske justeringer hen ad veien.
Jeg kan ikke forestille mig at nogen organisation i

Vildtforvaltningsrådet løber fra den fælles an-
befaling til ministeren, slutter Christian Hjorth.

Med venlig hilsen
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Yderligere oplysninger:
Christian Hjorth, lormand
Trf. 31 31 44 04 (DOF)
Tll.97 44 83 70 (privat)



KOMMENDE TURE

Weekendtur Gjerrild Nordstrand

Freclag 30. april - søndag 2. nai 1993

Så gentager vi forårslejren på G.ierrild Nordstrand
(se SØRAVNEN 3/92). Nåede DUikke med sidste
år, hardu chancen nu! Dufårhermuligheden forat
møde nogle af de andre DOF-medlemmer fra
Østjylland. Ligesom sidst vil vi observere træk,
ringmærke, kratluske, og vi prøver igen i år at få et
loredrag udefra med under lejren. Gierrild Nord-
strand er en mægtig god fuglelokalitet, hvor der
både ermasseraf tugletræk, mange ynglefugle og
lugle som raster. Netop i april og mai er der ekstra
mange træklugle på vej nordpå til ynglepladseme.
Mange al dem flyver over Gjerrild Nordstrand på
vej til Sverige eller Norge.

På turen får du mulighed for sammen med erfame
omitologer at opleve fuglene, og lorhåbentlig får
du lært en masse nye fugle at kende. Der vil også
være mulighed for at se hvordan ringmærkning af
fugleloregår, og sammen vilviøve os iattoretage
træktællinger. Vi vil også beskæftige os lidt med
DOF'S teltprojekt, og prøve at dække et kvadrat i

ATLAS-undersøgelsen mens vi er der.

Alle kan være med. du behøver ikke at være
"skrap" til at bestemme lugle for at deltage. Vi har
lejet et sommerhus ved Gierrild Nordstrand; hvor
vi skal overnatte. Nogle kan dog komme til at bo i

telt, da der ikke er sovepladser nok i huset.

For at give så mange som muligt af vore ung-
domsmedlemmer mulighed for at deltage, giver
lokalafdelingen et økonomisktilskud til dig. Hvis du
er under 18 år, og bor i Arhus amt, kan du komme
medforkun 130 kr. Foralleandre kosterdet250 kr.

For det beløb får du: lele af sommerhus, mad
lørdag og søndag og transport rundt i området. Du
skal medbringe: Sovepose, evt. telt og liggeunder-
lag, mad til fredag aften, gummistøvler, kikkert,
evt. teleskopkikkert og f otoudstyr.

Hardu fået lyst til at deltage, skal du skynde dig at
tilmelde dig. Det sker ved at indbetale defta-
g.e,b etal i ng k r. 1 3O/2 50 ti I : g i ron r. : 5 5 1 0 9 6 1, DO F -
A rh u s amt, Gjell e rupvej 1 1 1, 8220 Brab rand, sen est
d. 10. apil. Mærk girotalonen:'Gjerrild-lej/'.

Har du spørgsmål må du meget geme ringe til en
af undertegnede

Peter Lange
Jeksenvel 1 08
84M Galten
86 95 03 41

Lars P. Johansson
Balevej 10
Ommestrup
8544 Mørke
86 37 78 41

Natravnetur til Midtiylland

Løruhg 19. juni 1993 kl.16.N

P ivatbil e r o g vand retu I
Mødested: Brugsens P-plads i Åbyhø1
Bus5-10-16-17-57

Første stop påturen vil være Emborg Odde, deretter
kørervi til Salten Langsø. Efter en gåtur på odden
i nordvestenden, I<ører vi til Katrinedal Dambrug
for at se på Bjergvipstiert. Omkring kl. 22.00 skulle
vi så gerne være i Nørlund Plantage for at opleve
natravnen.

Fuglearter, som der er mulighed for at se på turen
er: Natravn, Skarv, Skovpiber, Grønspætte og -

hvis vi er heldige - måske Fiskeørn.

Tifmelding til Vagn på telefon 86 25 72 56 eller
skriftligt til DOF Arhus på Sølyst senest onsdag
den 1 6. iuni 1 993.

Pris: kr.45,- som betales direKe til chaufføren.

VagnHolmelund



REFENATEN FRA TURE

VADEHAVET 2..4. OKTOBER 1992

H'GLELISTEFORTURENNL

VADEHAVET 2.4, OKIOBEN 1'992

Da turledeme ikke lik aftalt udarbejdelsen af et
referat fra ekskursionen til Vadehavet med del-
tageme, bringes der kun en liste overde fuglearter
og deresantal, som blev iagttaget pådeforskellige
lokaliteter, der besøgtes.

Rudbøl Sø & Vandrchjen 3.10.1992:
Skarv, Pibeand, Krikand, Musvåge, Stor Regn-
spove 1, Ringdue, Tyrkerdue, Sanglærke, Land-
svale, Digesvale 1, Allike, Gærdesmutte 1 sang,
Solsort, Sangdrossel, Gransanger 1 sang, Sort-
mejse, Musvit, Stær, Gråspurv & Bogfinke.

Ræenkrantr 3.10.1992:
Fiskehejre 1, Blå Kærhøg 1 brun, Spurvehøg 1,
Musvåge 5, Tårnfalk 4, Agerhøne, Fasan, Hjejle,
Vibe & Husskade.

Saltvandssæn & Rickelbiills Koog
3.1 0.1 992 kt. 8.30-9.45:

Skarv, Fiskehejre, Pibesvane g trak Nord,
Sangsvane 3 ad., Grågås, Bramgås, Knortegås,
Gravand, Pibeand, Krikand, Gråand, Spidsand,
Skeand, Hvinand, Musvåge 1, Tårnfalk 4, Stor
Præstekrave, Vibe, Alm. Ryle, Stor Regnspove,
Rødben 1, Hættemåge, Svartbag 1 ad., Sanglærke,
Bjerglæke Z Engpiber >50, Hvid Vipstjert S,
Gråkrage, Ravn 2, & Grønsisken 50.

Rosenkantr. Eideilnlyæn g.t 0. | 992:
Spurvehøg 1, Musvåge 10, Fjeldvåge 1, våge sp.
3, Tåmtalk8, Blishø ng, Brushane >40 (Breklammer
Koog), Stormmåge, & Sortkrage 1.

Eiderhalvøen 3.1 0.1 992:

Rød Gtente 1, Musvåge 4, våge sp. 1, & Tårnfalk
1.

Kati@t Waft 3.10.1992
Skarv 1, Sølvhejre t, Fiskehejre 7, Blisgås >A9,
Bramgås >10.000, Pibeand >1.500, Krikand 60,
Gråand, Spidsand 200, Skeand 15, Taffeland 4.
Rød Glente 1-2 (muligvis 6n gengange1, Havørn I
imm.,Rørhøl2 (1 1k.), Btå Kærhøg 4 (aile brune),
Musvåge 9, Tåmfalk 5, Strandskade, Hjejle, Vibe,
Dværgryle 1 0, Alm. Ryle >50O, Dobbeltbekkasin 6,

Stor Regnspove 50-60, Sortklire 125 (alle i vinter-
dragt), Sølvmåge, Fuglekonge 1, Gråkrage 1, &
Ravn 2.

Eiclersperwerk 3.1 0.1 992 :
Blå Kærhøg 1; Spurvehøg 1, Musvåge 12 (heraf
6n meget lys), Fjeldvåge l, & Tåmfalk 2.

Ud tor Nordstnndschilnoor 3.1 0.1 992:

Bramgås 900, Klyde I & Hvidklire 1.

Hauke Hain Koog (Schliittsiel)

3.1 0.1 992 KL 1 6.5*17.40:
Toppet Lappedykker 3, Skarv 8-10, Fiskehejre 8,
Knopsvane 40, Sangsvane 3 ad., Grågås 100,
Bramgåsgo, Gravand 150, Pibeand 1.1 10, Knarand
17, Gråand 1.250, Spidsand 350, Skeand 3,
Troldand 1, Havøm / mm., Musvåge S, Blishøne
1 50, Klyde 2 1, Vibe'1, Dobbeltbekkasin 4, Sorrktire
3, & Landsvale 10.

Rosenkantz 4.10.1992:

Musvåge 12, Tårnfalk 2,.& Misteldrossel 4.

Hanburger llallig 4.1 0.1 992:

Skarv 1, Fiskehejre 1, Bramgås 50, Knortegås 50,
Gravand, Pibeand 150, Ederfugl >10.000, Spurve-
høg 1, Musvåge 1, Tåmfalk 1 , Strandskade, Alm.
Ryle 500, Stor regnspove 40, Rødben 15, Bjerg-
Iærke 4, Engpiber 50, Hvid Vipstjert 10, Sang-
drossel 1, & Gran-/Løvsanger 1 .

Haul<e ilain Koog 4. 10.1992:

Grågås 350, Bramgås 100, Knortegås 5 , Knannd
50-75, Bjercand t hun, Spurvehøg 1 , Musvåge 4,
Klyde 250, Sottklirc 250, & Dværgryle 3.

Hauke hain Koog - Rudbøl 4.10.1992:
Spurvehøg 2, Musvåge t1, & Tårnfalk 1.

Ruclbøl - Rønø 4.10.1992:

Musvåge 1 & Fjeldvåge 1.

I alt deltog 13 personer lrå turen incl. Jens Bonde
og undertegnede.

AIlan Janniche



Juniorsiden
Jtrniorsiden -siden, hvor tnge rnedle/hrner, kon
kornrne i kontokt rned gotnle ditto. På denne
sidq q7rn6n g6fhrnel,nårrnon eribesiddebe of
e.t kørskort og horodgongtilet RøtetøJ.

Ideen er, ot de gotnh kon kontokte de inte-
resseredqj miorrnedlernnrer,hvb deres vqi på
f rrgtetwfotderforbi.

Hvb du gemevilrnedpå listen,skol dtr kontoHe:

LorsP.Johonsson
. Bdte.vqi lO,Ornrnestrrrp

EsrN Mørke

'E63776{l
Vi vit gerne rhed på lugleturl

Duskolblot ringe tit:

Søren Dobgoord
Sofirvqi 13

65(l 5kødstrrrp
aE6999665

Mork Hornrnond
Nørregode I

Eooo Århrrs C

Anders l4odsen
Bbpevqi 37P

Er6o vbyJ.
r6626 19Eq

Jesperfønning
Søndergode 12

Assentoft
a E6 16 60 26 ,/ . tgoo Ronders

,/,/ GE6r{9q7UE

ø Gribtetefonentl

./?Jr/tj/ PedaktionenWr

r*
Lokal biludlejning med

verdenskendte bilmærker

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

pflser

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

| | varevoqne føres alle mærker

Flyttebiler: I alle størrelser til alle formål bl.a.
MESSER - UDSTTLLTNGER erc.

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

Skulle De have specialønske( så kontakt os ven-
ligst for leje af luksusbil eller campingbiler.



KALENDER
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Søndag4.4: MossøogKlostemølle
Mødested: Ry Station kl. 09.00
Ledere: J. Keis, J. Kirkeby, m.fl.

Thsdag 6.4: Hyggenøde i Randersgrupryn
Sted: Naturskolen, Gudenåvei, Randers kl. 19.00

Søndag 18.4: Sødringholm. Heldagstut. Afi.: Bandercgrur4æn
Mødested: Kulturhuset i Randers kl. O7.OO

eller købmanden i Sødringholm kl. 07.45
Ledere: Else og Erik Sørensen

Ftehg 30.4 - søNlag 2.5: Glerrildlejr. Se nætmete omtate på side 39l

Søndag2.S: MossøogKlosbrmølle
Mødested: Ry Station kt. 09.00
Ledere: J. Keis, J. Kirkeby, m.fl.

Tircdag 4.5: Hyggeaften - vi går en tur i GudetÅparken. Ratfrersgruppen
Mødested: Naturskolen, Gudenåvej, Randers kl. 19.00

Søndagl6,5: Glatvedgtand
Mødested: Tirstrup Brugs k|.06.00
Leder: Lars P. Johansson

Søndag16.5: Bnbnndsø
Mødested: Stautruo Station kl. 10.00
Leder: Vagn Holmelund

Ths.lag 1,6: Hyggeatten - vi går en tur i Gudenåparken. Randersgruppen
Mødested: Naturskolen, Gudenåvej, Randers kl. 19.00

Søndag 6.6: Mossø og KlosEmølle
Mødested: Ry Station kl. 09.00
Ledere: J. Keis, J. Kirkeby, m.fl.

Søndag 13,6: Aftentur i Bjerregrav Mose. Afi. Randersgruppen
Mødested: Kulturhuset i Randers kl. 18.30

eller kirken i Ø. Bjerregrav kl. 19.00

Lørdag 19.6: Natavnetw til Midtiylland - se ontale på side 39!
Mødested: Brugsens p-ptads iÅOynøj tt. 1O.OO

Leder: Vagn Holmelund



ADBESSER OG KONTAKTPERSONEB

Besgrelsen:

Svend Møller Jensen (formand)
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
r86986503

Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 ørsted
r86488275

Flemming Lundberg (sekretær)
Skovlundgårdsvej 72
8260 Viby J
r86286557

Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
r86377841

Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
r8681 2573

Peter Lange
Jeksenvej 108
8464 Galten
r8695034l

Henning Ettrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro
G86949606

Carsten Høeg
Vadstedvej 191

8450 Hammel
G86962391

Vagn Holmelund
Rørsangervej 5
8220 Brabrand
c86257256

Kontaktpersoner:

Fredningsudvalget:

(Spørg bestyrelsen)

Me d le m sre g i stre r hrye n :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Lo kal ite|6, re g i sre r i nge n :
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt
Gjellerupvej 1 1 1, 8220 Brabrand

Havtugleguppen:

Jens S. Pedersen
Vester All6 4, Thorsager, 841 0 Rønde
G. 86 37 95 83

Rappoilgruppen:
Peter Lange
(Se bestyrelsen)

Ban&rcgruppen:
Claus Elkjær
Mågevej 7,8870 Langå
r86467803

Rovluglegruppen:

Svend Møller Jensen
(Se bestyrelsen)

F u g I ue gistre r i ngs g ru p pe n :

(Spørg bestyrelsen)

Skovgruppen:

Bo Ryge Sørensen
Søholt All6 26, 8600 Silkeborg
n8681 2573

Søh ø i I a n dets ko nt a kt pe rc o ne | :
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

Gert Sørensen
Solsortevei 13, 8600 Silkeborg
r86802379
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