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SøDRINGHOLM STRANDENGE . 1992

Indledning

De tladvandede områder mellem Mariager Fjord
og Randers Fiord ervigti ge fødesøgningslokaliteter
for rastende vandfugle, især for Lysbuget Knorte-
gås, Sangsvane, Gravand, Bjergand, Sortand samt
vade{ugle som f .eks Alm. Ryle, Hvidklire og Strand-
hjelle (Madsen 1 986, Falk & Brø gger-Jensen 1 990,
Jepsen et al. 1 993). Af den grund har området fået
status som Ramsar-område og EF-f uglebeskyttel-
sesområde.

I forbindelse med en større undersøgelse som
loregår i området, foretog jeg i maj-juni 1992
tællingeral dels rastende lugle dels ynglefugle på
strandengene langs Kattegats kyst.

Forsøgsområde

Optællingen af rastende fugle er foretaget på
strandenge og vadeflader mellem Randers Fjords
indløb og det inddæmmede areal under Overgård
Gods; ynglef ugletællingeme erforetaget påstrand-
engene og inkluderer Mellempoldene i indløbet af
Randers Fjord (Figur 1).

Det område, hvor ynglef ugletællinger er foretaget,
dækker ca 190 ha. De ca 160 ha er strandeng;
hvoraf Mellempoldene udgør godt l6 ha.

Den sydligedel af området udgøres af ialtca. |6,5
ha marker under retablering til strandeng. De har i

en kortere årrække været opdyrket, men med
ringe udbytte til resultat.

Engene udgør et stort østiysk strandengsområde
med etsystem af saltpanderog loer. Størstedelen
af engene er under græsning.

Vegetationens sammensætning og zonering er
typiskfor græssede strandenge og er beskrevet at
Jensen & Løitnant ( 1 982) og Wind (1 990). Mellem-
poldes vegetationsdække er karakteristisk for en
ikke græsset strandeng (Løjtnant & Wessberg
1 984).

Metode

Optællingerne er foretaget i 1992 ved 4 besøg i

området henholdsvis den 6/5, 13/5, 2115 og 3/6, og
er suppleret ved besøg den 29i6 samt gt.

d_illo tili0l!

Figut 1

Unde$øgelsesonrådet ved Søddngholn.

De ikke græssede parcellet i 1992 et nstede, nens
standengen undet rctableilng et sknveret.

På baggrund af den eksisterende viden om
områdets værdi som rastelokalitet for vandJugle er
dets værdi klassificeret i flere sammenhænge.
Klassificeringeme, der ikke gælder snævert for
Sødringholm-strandengene, men for det meste af
Ramsarområde nr. 11, varierer fra undersøgelse
til undersøgelse.

Optællingerne af ynglefuglene er foretagel efter
metode beskrevet al Falk (1990). Området er
afsøgt med teleskop for rugende tugle og unger.
Fuglenes fordeling er indtegnet på kort (1 :1 0.000).
Ved hvert besøg er engene krydset til fods en
enkelt gang for at registrere mindre synlige arter
som f.eks. Dobbeltbekkasin og Rødben. Der er
ikke toretaget redeeftersø gninger.
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Tætheden al Vibe og Rødben er beregnet på
baggrund afstrandengsarealet (160 ha), mens be-
regningen for Strandskade gælder hele undersø-
gelsesområdet (i alt 1 90 ha). Det sandede opdyr-
kede ar6al, som mangler det sammenhængende
vegetationsdække, er ikke egnet som ynglebiotop
for Vibe og Rødben.

Sommeren 1 992 blev, efter en kølig og våd start på
ynglesæsonen, ualmindelig tør, varm og solrig og
udbn nedbør i optællingsperioden. Strandengens
mange pander udtørr€de tidligt og loeme henlå
ofte tørre pga. lawande i Kattegat.

Resuliater

Rastende fugle

De store fladvandede arealer ud for strandengene
giver med sit fødeudbud gode fouragerings-
mulighederforrastendefugle. Deterårsagentil, at
lokaliteten er en af de vigtigste vandfuglelokaliteter
iØstjylland.

Ferdinand (1980) vurderede på grundlag af de
dengang foreliggende optællinger området til
kategorien "meget god træklokalitet forvandfugle'.
En øget ornitologisk aktivitet i området siden hans
undersøgelse har medført et ajourført og mere
om{attende talmateriale. Dei har resulteret i, al
området er blevet omklassificeret til "ekstraor-
dinær god rasteplads med regelmæssigt mere
end 5000 vadefugle" (Meltofte 1981, Dybbro &
Janniche 1983), og udgør en af de lå østdanske
lokaliteter med denne status.

På baggrund al gåsetællinger foretaget i 1980-83
er området tillige klassificeret som værende "af
international betydning for Lysbuget Knortegås'
og "ekstraordinær værdifuld for g€es", hvilket vil
sige, at mere end 600 gæs regelmæssigt opholder
sig der (Madsen 1986). Området er den eneste
gåselokalitet af denne kategori i Østiylland.

Endelig er området klassificeret som værende
"ekstraordinær god lokalitet for andefugle, med
regelmæssigforekomstaf mere end 200 Sangsva-
ne" (Dybbro & Janniche 1983). Området indgår
derfor også som 6n at talrige vigtige rastepladser
for andefugle i østjylland.

Forekomsten af rastende fugle ved optællingime
i nærværende undersøgelse er angivet i Tabel 1.
Optællingeme dækker hele området mellem "Det
inddæmmede" og Mellempolde, da f uglene af hæn-
gig af vandstand og vindforhold udnytler forskel-
lige dele al vadefladen.

Alm. Ryle er den dominerende art i maj måned,
hvor der er talt op til 3500 tugle. For Hvidklire og
Strandhjejle er området ligeledes vigtigt i maj
måned med henholdsvis 111 og 77 fugle som
maximale antal. De tilsvarende tal f ravadef ugletæl-
linger i 1974-1978 (Meltotte 1981) er 6000 Alm.
Ryle, 25 Hvidklire og 180 Strandhjejle. I juni og juli
er det rastende antal fugle (som.forventet) lavt.

Ynglelugle

Der foreligger i litteraturen kun få og spredte op-
lysningerom ynglef uglenes lorekomstpå stranden-
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Registrercde antal nstede fugle i undersøgelsesonÅdet vd Sødingholn
på obsevationsdagene i n4.juli 1992; excl. ynglefugle.

gene ved Sødringholm. En gennemgang af de
senesle 12 årgange (1 980-1 991 ) af "Fugle i Århus
Amt" (DOF-Arhus), giver kun oplysning om 4
ynglende arter (Tabel 2). I andre publicerede optæl-
linger af ynglefugle i området, indgår ligeledes
fund f ra Sødringholm-strandengene (Falk & Brøg-
ger-Jensen 1 989o9 1990) (Tabel 3). Ynglefundene
f ra sidstnævnte rapporter er ikke præcist lokaliseret,
hvortor fund ikke kan stedfæstes til Sødringholm-
strandengene, men kan være fra andre lokaliteter
indenf or E F-f u glebeskyttelsesområdet.

Ved optællingeme i 1992 registreredes antal og
fordeling af ynglepar for følgende vandfuglearten
Gråand, Strandskade, Vibe, Stor Præstekrave,
Rødben og Havterne (Tabel 2 og Figur 2).

For Engpiber og Sanglærke, der begge yngler
talrigt, og for Hvid Vipstjert, Tomirisk og Rørspurv,
dermåtormodes atyngle i området, kendes antallet
af ynglepar ikke. For de to tørstnævnte arter kan

antallet af ynglepar dog skønnes til hhv. min. 20
par og omkring 50 par.

Gråand An as pl aty rh yn c hos
Der blev set 'l hun med 8 ællinger i en al
afvandingsgrøfterne. Observationer tyder på, at
derkan have været endnu 1 -2 ynglef ugle på strand-
engen.

Strandskade Ha ematopus ostralegus
Et par ynglede med sikkerhed i området. Det
svarer til 1 par/kmz. På Mellempolde udviste et
andet par yngleadfærd sidst på sæsonen.

Fra Tippeme og Bygholm Vejle er rapporteret
yngletætheder på hhv. 3 par/km2 og 5-10 parikm,
(Hald-Mortensen 1972,Fol & Kortegaard 1973,
Kjeldsen 1990).

Vibe Vanellus vanellus
På de algræssede enge syd forskydebanen, blev



registreret 9-10 par ynglende
viber, svarende til14,1-15,7 parl
km2. Rederne var koncentreret
til den yderste halvdel af engene
og til områder med tuer og våde
partier. Unger blev ikke
observeret, men et voksent pars
adfærd den 3/6 tydede på, at der
kunne være afkom i området,
der havde mange tuer.

På de græssede og ugræssede
enge nord for skyciebanen, hvor
der ikke blev foretaget intensive
observationer efter unger (yngle-
succesen her kendes derfor
ikke), blev registreret 7-8 pal
svarende til 6,4 - 7,3 par/km'?.

Samlet for hele området giver det 16-18 par eller
10-11.3oår/km'?.

Det er lavere end den, der er rapporteret fra
græssede strandenge ved Limfjorden og på Alrø
sidst i 1970-erne:76-110 parlkm, (Ettrup & Bak
1985), og fra en mindre græsset del al Bygholm
Veile ved Limfjorden i 1971:2O-TOparlkm, (Fog &
Kortegaard 1973). I 1965 ynglede på Bygholm
Vejle 11 parlkm'? (Hald-Mortensen 1972), men
denne tæthed varberegnettorarealer, derudover
græssede enge, omfattede ugræssede parceller
og rørskov. I 1986 kan bestanden beregnet for
tilsvarende områder på Tipperne i Vestjylland
opgøres lil 31-33 parlkm'? (omregnet fra Meltofte
1 987).

Stor Præstekrave Charadrius hiaticula
På de sandede dele af optaellingsområdet ynglede
1 -2 par i forbindelse med en opgravet afvandings-
kanal Wærs over strandengen, og i den sydlige del
af den tidligere opdyrkede strandengsparcel.

Præstekraven er ikke en typisk strandengsfugl,
men foretrækkertørre enge, strandbredder, marker
m.v. (Olsen 1992).

Dobbeltbekkasin G allinago gall inago
Der lormodes at yngle 6t par i den nordlige del af
området.

Rødben Tringatotanus
Yngleparaf Rødben ervanskelige at registrere, da
reden ofte placeres godt skjult mellem tuer. På
strandengene syd for skydebanen blev registreret
3-4 yngfende. Det svarer til 4,7 - 6,3 par/km, På
engene nord for skydebanen optaltes 5-6 par eller
4,5 - 5,5 palkm?. I alt giverdet 8-10 par eller 5 - 6,3

parlkm2, men tætheden kan have været større,
idet reder kan v€ere overset.

ljuli blev registreret 5 par på Mellempoldene. Når
disse indregnes i tolalen, opnåsen bestandstæthed
på 8,1 - 9,2 parlkm2. Disse registrerede fugle kan
være par, som har gjort fejlslagne yngleforsøg på
strandengene ved Sødringholm, da de først duk-
kede op på Mellempolde efter at yngleparrene var
forsvundet fra disse strandenge.

| 1989 optaltes på Tipperne 74-78 parlkmz på
græssede/ugræssede strandenge i 1989 (omreg-
net efter Kjeldsen 1 990); i sidste halvdel af 1 960'er
ne og siarten af 1970'erne optaltes på Bygholm
Vejle 10-20 parlkm'?(Hald-Mortensen 1972, Fog &
Kortegaard 1973).

Havterne Sterna paradisaea
På den mindste af Mellempoldene registreredes
ved sidste besøg den 9/7 en mindre koloni på 6-7
par; 2 unger blev set. Det er første gang indenfor
de sidste 1 0 år, atynglende ternererobserveret på
Mellempolde.

Diskussion

Kun dele af Sødringholm-strandengene drives i

dag, så de skulle være optimale lor de fleste
typiske strandengtugle, dvs. der græsses og
opretholdes et system af tuer og våde lavninger.
Engene afgræssedes i 1 992 af kreaturer, heste og
får (Figur 1).

Hvad der foranlediger de lave tætheder af Vibe og
Rødben er uklare, idet vegetationsstruKuren på
den kreaturgræssede strandeng opfylder disse
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Tabel 2
Antal registrcrede ynglEat i 1992,

sant årstat fot og antat af yngtepat indsendt til "Fugte i Åhus An(
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arters biotopskrav (se bl.a. Johansson et al. 1 986).
Træer på og langs strandengen synes at kunne
forøge kragefuglenes mulighed lor at opdage ru-
gende vadefugle og senere prædere deres æ9.
Ved ynglefugletællingen observeredes i alt 10
præderede €eg fra 7-8 vadefuglereder (Vibe 2-3;
Rødben 5-6 reder). En krage sås flyve fra et træ i

vildtremisen syd for skydebanen ned på strand-
engen, hvorden præderede æg i en vadefuglerede.

Svenske undersøgelser angiver en klar sammen-
hæng mellem Vibens ynglesucces og afstanden til
træer og andre bevoksninger (Berg et al. 1992).
Vibens ynglesucces varvæsentlig lavere, nårtræer
forekom indenfor en afstand at 50 m fra reden.

Kreaturgræsning på enge kan ligeledes influere
negativt på vadef ugles ynglesucces ved, at køerne
kan træde æg itu. Op til 50% af de anlagte vibere-
der kan ødelægges på af græssede enge (Rø nnest
1 980, Larsen 1 983). Påstrandengene ved Sødring-
holm må den således forvoldte negative effeK
formodes at have væretringe, da kreaturernetørst
kom på græs omkring 1. juni. På dettidspunktvil de
fleste af vadetuglene være ungeførende.

Ved oplællinger af ynglelugle i Vejlerne er påvist
en sammenhæng mellem lav bestandstæthed og
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Tabel 3
Antal optalte ynglepat af 16 vandfugleattet i

1 988 indentor EF-fuglebeswelsesomÅde
nr. 15 og RansaønÅde N. 11, lvorat

un&BøgdæsonÅdet udgør en nindrc del
(eftet Falk & Btøgget-Jensen 1 990)

tøne totåt (Møller 1980). En sådan lorklaring på
den lave bestandstæthed på Sødringholm engene
er ikke sandsynlig, da ynglebestanden heller ikke
ved tidligere foretagne registreringer har været
højere end i 1992 (jf. Tabel 2 og 3).

Et optællingsprogram til undersøgelse af ynglen-
de vadef ugles mere specifikke krav til ynglebiotop
og omgivelser, vil måske kunne give svar på,
hvorfor fuglene ikke i større grad udnytter den
tilsyneladende optimale ynglebiotop.

Henning Ettrup
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Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

r*
PS Biludlejning udleier nyere personvogne, vare-
vogne, tlyttebusser, lastbiler og min;busser til
yderst iordeiagtige priser.

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

I I varevogne føres alle mærker. 
I

Flyttebiler: I alle størrelser til alle formål bl.a.
MESSEB . UDSTILLINGER elc.

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

Skulle De have specialønsker, så kontakt os ven-
ligst for leje af luksusbil ellef camprngbiler.



VANDSTÆR PÅ OVERNATNINGSPLADS

Under snak med et par sportsfiskere en vinterdag
i 1989 forlød det, at der skulle "bo" en fugl under
den bro over Kolindsund Nordkanal, som vi netoo
stod på. Vi spidsede øren ogforstod, atdetdrejede
sig om Vandstær. Den er fast vintergæst i den
tilstødende Nimtofte A, og formentlig var der tale
om en overnatningsplads. I betragtning af så lidt
man generelt ser til, hvor forskellige fuglearter
tilbringer natten, var dette nok værd at kigge nær-
mere oå.

Om aftenen den 3. marts {ik vi sagen bekræftet. kl.
17 .52 kom en Vandstær strygende, styrede uden
omsvøb af nogen art op under broen og satte sig
skjult der. En lille, speciel oplevelse, dersiden blev
til mange gode, omend korte, øjeblikke i selskab
med Vandstæren i en anden situation end den,
hvori vi normalt så den midt på dagen. Tidsmæs-
sigt viste fuglen sig at være ganske punktlig, men
forløbet af til- og fraflyvning var et tema med
stadige, små vadationer. Det bevarede dermed sin
spænding, så ofte som muligt at gå ud og se fuglen
flyve til dagens dont eller "lægge den i seng". Med
mellemrum er iagttagelseme taget op i senvintre-
ne 1989, 90 og 93, samt udvidet med endnu en
kanalbro 2 km tra den først omtalte. En tid benyttet
af hver sit individ, så vi fik hver sin fugl at passe.

De fleste af disse ældre broer i det afuandede
Kolindsund midt på Dtursland er af simpel kon-
struktion, bestående af 2-3 HJormede jernbjælker
belagt med træplanker. Med elleruden et nærmest
illusorisk rækværk. På jerndragerne er der til-
strækkelig hyldeplads til en Vandstær. Det undre-
de os altid, at fuglen tolererede passage af de
enkelte biler, der kom, og af gående lige henover
hovedet på sig - selv umiddelbart efter, at den
havde sat sig.

G"o\K.*=Vr^:atr

Af figuren fremtår tidspunkt for fra- og tilflyvning i

foåold til solens op- og nedgang. Gennemgående
stod Vandstæren op ved lidt ringere lysstyrke om
morgenen, end den gik i seng om aftenen. For os
gialdt det om i tide at tage plads på kanalskrænten
et stykke fra broen, være stille og meget opmærk-
somme. Koncentrerede man sig ikke om broen,
kunne man let i dæmpet belysning miste den
ovenfra set mørke fugl mod en mørk vandflade.
Den kunne f lyve tavs til og f ra, men i reglen hjalp et
eller flere af dens skarpe flugtskrig 6n til at vågne
op i det rette øjeblik.

Det mest almindelige forløb ved udtlyvningen om
morgenen var således: Vandstæren flø.j fra nat.
tes€edet ned oå bred eller iskant under eller nær
broen og sad her få minutter, før den målrettet fløj
afsted enten lavt over kanalen eller stigende som
etietfly, til den forsvandt som en fjern prik. Men det
hændte, at den inden afgang 1 -2 gange atterfløj et
smut oo under broen - som om den fortrød at være
stået så tidligt op. I flere tillælde returnerede den
også lige efterbortflyvningen og slog 2-3 sving højt
over sin bro, før den for alvor forsvandt.

Ved aftenstid kom Vandstæren overrumolende
pludseligt, enten følgende kanalen lavt overvandet
ellerdumpende ned "ira himlen". Den slog sig ned
ved broen, sad ofte flere minutter på samme sted,
så ud til at filosofere lidt, drak eller badede under-
tiden kortvarigt, før dens karakteristiske gådef ulde
kniksen tiltog, og den tløj op til sit nattesæde.
Sommetider kom den dog også og strøg direkte op
på plads, så man kun fik et glimt af fuglen.

Flyveturen til og fra nattesædet fandt sted såvel i

blikstille vejr - hvor man kunne blive i tvivl, om det
var fuglen selv eller dens spellbillede, man obser-
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verede - som i regn, rusk og storm, uden at vejrfor-
holdene syntes at påvirke tidspunktet nævnevær-
digt.

Der er normalt ikke Vandstære i pågældende
kanalområde i dagtimerne. "Vores" Vandstære f løj
sandsynligvis til en fast fourageringsplads u åen,
hvor der regelmæssigt holder i alt 4-5 Vandstære
til i vinterhalvåret. Detpassede med flweretningen,
og afstanden kunne lorkortes noget ved at skære
ovei land. I lultlinie er der ca. 400 m mellem
nærmest kendte dagopholdssted for Vandstær og
nærmeste overnatningsbro. Følges vandsystemet,
bliver afstanden 100 m længere.

Litteraturen angiver eksempler på kollektivt over-
nattende Vandstære, hvilket ikke kan betvivles.
Selv oplevede vi flere gange, at to stødte sammen
ved en overnatningsbro og bestemt ikke tolere-
rede hinanden. Ved samtidig dækning og tidtag-
ning ved begge broer, fandt vi i et par tiltælde, at

det-kunne være vore egne lo, der var mødtes -
enten ved tilsigtet eller utilsigtet passage al hin-
andens bro. Afbrudt af pauserjagtede de da hidsigt
hinanden lavt overvandet, på vandoverf laden eller
højt over kanalen med skrig og pludselige udbrud
af sang under flugten. Opholdet ved broen kunne
derved blive betydelig forlænget - en enkelt mor-
gen en time, hvor den ene længe sad syngende
ovenpå broen med demonstrativt fremvist hals-
plel. Vi kendte dem ikke indlviduelt, men det endte
altid med, at den ene blev fordrevet, og vi så aldrig
mere end 6n ad gangen benytte disse broer ved
ovematning.

Den 14. marts iårfløiVandstæren ved den ene bro
normalt ud til en forårsagtig dag, der var begyndt
med en lettåge, mensvi forgævesventede den om
aftenen. Selvom derblev Vandstær i åen endnu en
halv snes dage fremover, så gæftervi på, at denne
dag havde 6n afdem sagtfarvel til sit vinterkvarter.

Annelise Jensen

MAR

Figur 1

Tidspunk lot Vandstæret$ op- og rcWning ved sorcptads.
I alt 3l noryen- q 28 aftenobeMationet i årene 19æ,90 og gS ved to brær i Kotinæud.

Optrukne linier viset henholdsvis sologang oS -nedSanS.
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En koftlægning

af Danmarks

fugle og

f uglelokaliteter

1993-1906

Mens disse linier skri-
ves, og ikke mindst når
de læses, er mere end
155 personer i luld
gang med at oplælle
de ynglende fugle i Ar-
hus amt.

Af amtets 223 Atlas-
kvadrater er der nu til-
sagn om fuld eller del-
vis dækning al de 187
i 1994. Nogle af kva-
draterne lår ikke luld
dækning i 1993, men
kansåafsluttesi 1994.

Anholt, Tunø & Samsø

I de kvadrater som findes på øerne Anholt, Tunø
og Samsø's sydlige del vil vi meget gerne have
oplysninger tra lerieture i 1993. Tænker du på at
tage en tur til 6n eller flere a{ de 3 øer i skolernes
sommerferie kan du ringe til os. Du vil så tå tilsendt
en kopi af kvadralerne sammen med
Atlasskemaeme.

De udækkede kvadrater

Figur 1 viser hvilke kvadrater der er dækket fuldt
eller delvist i 1993, samt de endnu udækkede
kvadrater. Desuden er flere af grænsekvadraterne
tilVejle, Ringkøbing, Viborg og Nordjyllands amter
medtaget.

Når du læser dette nyhedsbrev er vi tæt på det
tidspunkt, hvor antallet af fugleunger topper. Så
synes du måske det erlorsent at gå igang med at
undersøge et Atlaskvadrat. Det er det bestemt
ikke. Du kan ganske vist ikke få det hele med iår,
men du kan få begyndt og dermed få kendskab til
dit kvadrat. Du harsåledes en god baggrund nårdu
i 1994 gennemfører en fuld dækning af_kvadratet.
Hvis du ikke allerede deltager i felt-piojektet, så
synes vi at du skal melde dig nu!

-ilIoiltlt0tP

personer:Du kan henvende dig til følgende

Århusamt:

Allan Janniche
Søskrænten 42
8260 Viby J
86 28 48 16

Kvadraterne:
CE:42, 53, 54, 66.
DD: 11, 25 40, 50, 60, 71, 91.
ED: 1 1.

DE:08, 't4, 17,31,32,39,40, 50,88, 96.
EE: 08, 18, 19, 20, 28, 29.
DF:77,96,97.
EF:06, 07,08.

Nordjyllands amt:

Torben Nielsen
Sønderholt 7
9560 Hadsund
9857 4249

Kvadraterne:
DD: 04, 05, 16, 26, 27, 37, 47, 57, 67.

Viborg amt:

Gorm Thyge Wæhrens
Liljevej 3
7800 Skive
97 5t 00 16

Kvadraterne:
QE: 46, 56, 67 ,77 .

CD: 90, 91, 92, 93.

?x.tt



Ringløbingant:

Jens Ballegaard
Vellinge Kirkeby 87
6950 Ringkøbing
97 32 35 98

Kvadraterne:
CE: 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45.

I rur,o DÆKNTNG

. DELtr'IS DÆKNTNG

Vejle amt:

Kim Biledgaard
Åboulevarden 78
8700 Horsens
75 62 24 59
75 62 16 45

Kvadraterne:
CE: 41, 71 , 81, 91.
DE: 00, 10. 20.
DF:27,28,29,37.

r5O,



| Århus amt harvi udpeget 535 lokalitetersom skal
undersøges nærmere. | 1993 er der tilsagn om
dækning for 192 af disse.

På langt de fleste af lokaliteterne er det kun
ynglef uglene derskal tælles op. De steder hvor de
rastende fugle også skal optælles er de større
søer, fjordene og lawande kystnære områder. De
fleste af rasteluglelokaliteterne er dækket, men vi
mangler endnu optællere til Kolindsund, og vi vil
gerne have flere til at hlælpe ved Mar"iager og
Randers Fjorde.

Tiltællingerne ved Randers og Mariager Fjorde vil
vi gerne have en stor gruppe at tællere, da området
deles op i mindre dele og forsøges optalt på
samme dag. Vi kan så få et godt billede af hvor
mange fugle der kan være i hele området, og
hvordan de flytter rundt p.gr.a. vejr- og vand-
standslorhold, jagt, forstyrrelser m. m.

De 10tællingerved Mariagerog Randers Fjorde er
planlagt til at foregå på lørdagene:

21. august 1 993
25. september 1 993
23. oktober 1 993
1 3. november 1 993
11.december1993
1 5. januar 1 994
1 9. lebruar 1 994
19. marts 1994
16. april 1994
7. maj 1994

Vi håber også at kunne få de øvrige deltagere, der
tæller rastefugle, til at tælle disse lørdage. Det vil
give os mere præcise tal for hvor mange f.eks.
Pibeænderderopholdersig i Århus amt i sept., okt.
og nov. Ellerom de tusindvis af Hjejler, der kan ses
ved både Randers Fjord og AlrølGylling Næs kan
ses på det samme tidspunkt.

Har du lyst til at tælle rastende fugle 6n gang om
måneden i tiden fra august til maj skal du kontakte
os, så vi kan få attalt hvor du kan hjælpe.

Pattedyr, padder og krybdyr

Vi harfået enforespørgsel fraJørgen Terp Laursen,
der gennem flere år har undersøgt pattedyrenes,
paddernes og krybdyrenes forekomst i Århus amt.
Han håber, at deltagerne i Atlas- og lokalitets-
undersø gelseme også vil notere de pafterdyr,lrø er,
tudser og krybdyr som man iagttager i sit kvadrat

eller på sin f uglelokalitet. Dyrene skal ikke eftersø-
ges ligesom fuglene, men kun noteres hvis man
ser en Hare, en Hugorm, et Pindsvin eller en
Skrubtudse. lagttagelserne kan skrives på Atlas-
eller Forårs- og ynglefugleskemaet. Vi sørger så
for, at de går videre til Jørgen Terp Laursen.

Undersøgelsens resultater

I dette nummer af Søravnen kan du læse nogle af
de første beretninger om tællernes oplevelser i

deres Atlaskvadrater. I de kommende numre vil
der komme mange flere at disse oplevelser. Så
kan du se hvad du går glip af ved ikke at deltage i

optællingeme!

I det næste nummer af Søravnen, der kommer i

september, er fuglenes ynglesæson forbi. Vi vil
forsøge at indsamle nogle af oplysninger ijuli, så
vi kan præsentere de første samlede optællings-
resultater. Vi håbersåledes at kunnevise de første
udbredelseskort for nogle af disse fuglearter:

Gråstrubet Lappedykker, Knopsvane, Musvåge,
G rø nbenet Rø rhø ne, Vibe, Tyrkerdue, Nattergal,
Sangdrossel, Tornirisk og Bomlærke (Kornvær-
ling). Måske kan vi også lor nogle få arter give et
skøn overhvormange ynglepar, derfindes i amtet.

Afslutningsvis skal vi lakke alle deltagere fo-r den
store opbakning de har givet projektet her i Arhus
aml.

Det har været helt fantastisk tor os og de øvrige
kommunekoordinatorer. at.der har været så stor
tilslutning til informationsmødeme i Århus, Ran-
ders, Grenå og Silkeborg (over 100 mødte op!),
samt til kurset om feltartejde, der blev alholdt i

april med mere end 50 deltagere!

Det er hver enkelt deltagers fortjeneste i lorening
med de øvrlge, at vi har fået så flot en start. Nu har
vi kun at ønske at alle må få nogle gode og
spændende oplevelser med fuglene i den kom-
mende tid.

Rigtig god sommer !

Peter Lange
Jeksenvej 108
8464 Galten
86 95 03 41

Allan Janniche
Søskrænten 42
8260 Viby J
86 28 48 t6



MøLLEB

Overskriften hentyderikke til indehaveren af kvadrat
nr. DE 23. Nei, den dækker over det faktum, at der
i nævnte kvadratfindes stednavne som Pindsmølle,
Bodil Mølle og Kollensmølle, m.fl. Ja, dererfaktisk
så mange møllenavne langs åen, at vi uden at
anstrenge os kan gø re Femmøllerpå Mols rangens
stridig, i disciplinen{lest møllerpå kortest strækning.
Nå, beskedenhed er io en smuk ting, så vi lader
sagen ligge.

Åen erÅrhus A, derslyngersig gennem Pindsmølle
Dalen, der sammen med Jeksen Dalen udgør
kemen i mitkvadrat. Kan nogetstedværesmukkere
i maj måned?

Jeg skal undlade at remse op, hvad jeg indtil nu er
stødt på under mine strejftog i DE 23 - nåh ia! Jo -
så kun en enkeltda - Blergvipstjert, ynglende flere
steder langs åen.

Jeg borselvi detene hjørne af kvadratet(Hørning),
så efter minutiøst at have registreret ynglehde
arter på vores egen parcel, har jeg nu udvidet
området til de 5 x 5 kvadratkilometer. som kortet
viser. Det hele kan nås i cykelafstand, og jeg må
indrømme, at jeg i løbet af den sidste tid har været
steder, ieg aldrig før har hverken hørt om eller set.

Den loreløbige melding fra DE 23 er, at det er
spændende at gå i dybden med et område, som
man egentlig troede man kendte. Og så er der -
dybt nede - en lille artsjæger gemt i os alle, hvor
mange ynglende arter kan der graves trem, når
området bliver gennemgået med en lup?

Otto Trap Hansen

EN TUR I KÆRET

Jeg har valgt at deltage i DOF'S proieh der skal
kortlægge Danmarks fugle og fuglelokaliteter.

Jeg har fået tildelt to kvadrater (DE48 & DE49) i

Hadsten kommune, hvorjeg bor.

Jeg har set en del på lugle i det ene kvadrat hvor
der bl.a. ligger en skov, men i det andet har ieg
faktisk aldrig været for at se på fugle, fordi mange
af de små lokaliteter der ser spaindende ud er
privateiede.

Så der kunne altså ske alt eller intet den første
gang jeg bevægede mig ud til en af de lokaliteter,
som leg skal tælle op m.h.t. ynglefugle.

Vejret var ikke det allerbedste - det blæste en del
og clet var noget overskyet og kun 5-8 graders
varme. Jeg havde ingen anelse om, hvad der
kunne møde mig og forventede heller ikke det helt
store.

Jeg lagde ud med en Tåmfalk og en masse
Sanglærker der slog deres triller høit til vejrs og to
Viber der var igang med at markere territorium.
Egentlig en udmærket start - men det skulle vise
sig at blive endnu
bedre.

Da jeg var kommet lidt længere ind til 'mosen'
lettede 3 Dobbeltbekkasinerf ra nogle tuer samt en
Fiskeheire fra et lille lawandet mosehul, hvorogså
2 Krikænder (et par) lå og hyggede sig lidt i skiul af
nedhængende pilegrene. I buskene og træeme
omkring mig var der Musvit, Gulspurv, Solsort,
Sangdrossel, Grønirisk, Blåmejse og Bogfinke
hvoraf den ene sang højere end den anden - og
over mig fløj Gråkrager og Alliker.

Pludselig hørte jeg hurtige vingeslag i luften over
mig og da jeg så op fik jeg øie på I Gravænder.
Mens jeg bevægede mig.rundt om kæret så jeg 4
Agerhøns, 2 Rådyr, 3 Fasankokke og ialt omkring
'| 2-15 Viberog nogle Hvide Vipstjerter. I de næste
lidtdybere vandhullervarderen enkelt Knopsvane,
Gråænder, Grønbenede Rørhøns, Blishøns og i
krattet omkring mig sad Gærdesmutteme og sang
højlydt mens en Musvåge overvågede mig fra
luften.

Jeg synesalleredejeg havdeoplevetmegetog var
positivt overrasket, men det viste sig, at 'det bedste'
stadig ventede på mig. På en lille oversvømmet
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eng med tuer og en masse piletræer stod ieg og
iagttog nogle Rørspurve og en Fasankok, da jeg
pludselig tikøje på to små fugte, dersad i et piletræ.
Jeg indstillede kikkerten og var nær gået bagover
af forbløffelse! | træet sad to Pungmeiser og
pudsede sig - stille og rotigt mens jeg listede lidt
tættere på. Tilsidst var jeg bare 10-15 meter fra
dem og de sad stadigvæk bare og pudsede sig,
tilsyneladende uden at tage notits af mig. Så jeg
benyttede lejligheden til i fred og ro og uden kikkert
at studere de to små mejser.

Så min tur ud til lokaliteten blev en rigtig god og
positiv samt lærerig oplevelse. Faktisk så jeg 34
arter den dag, hvor leg egentlig bare tog ud for at
lære lokaliteten lidt at kende inden det virkelig går
løs med optællingeme.

Berit Lanther

GUDENÅ

Et af mine Atlaskvadrater ligger så det gennem-
skæres af Gudenåen. Egentlig har jeg aldrig været
her før, bortset fra at have kørt over Gudenå ved
Kongensbro på vej til Viborg. Kvadratet er da også
valgt for at lære nogle nye steder at kende.

Jeg har nu væretderetpargange og menerat vide
hvor jeg skal kigge efter de forskellige fuglearter.
Der er to spændende skove, som delvis ligger i

dette kvadrat, og det er der de fleste fugle er set
indtil nu.

Turen til skoven syd for Truust idag begyndte ikke
sædig tidligt. Jeg var der kl. 9.20, altså 8.20 efter
fugletid, og vandrede rundt tit klokken blev godt et
kvarter i 12.

Startede med at gå ned mod Gudenåen, og havde
2 Skovskader hvor bilen blev parkeret. I et lysåbent
løvtræsparti nær åen sang en Skovsanger. Den
fføi mod mig lidt over øjenhøjde, men kom om i

modlys. Men llot sad den med sin olivengrønne
overgump lysende mellem de sammenfoldede
vinger.

| åen var der Grønbenet Rørhøne og Blishøne,
samt nogle syngende Rørspurve. En Sumpmejse
skældte lidt ud, og et Stærepar røg ind og ud af et
spættehul i en ellestamme.

På vej fra åen op gennem skoven sang Sortmeise,
Blåmejse og Fuglekonge, mens en Spætmejse var
tavs. Noget puslede i en gran over hovedet på mig,
og der sad et nysgerrigt Egern halvt skjult af
stammen. Over en lysning kredsede og skreg 3
Musvåger.

Da jeg passerdeveientilden anden delaf skoven
varhele 5 Musvågernusammen, ogen6. med hak
ivingen kom til.

Oppe itrækroneme forsvandt nogle duer hurtigt.
Det kunne vist have været Hulduer?

Stopperfor at lyfte til en Broget Fluesnapper, og lidt
længere f remme høres ungeme af Stor Flagspætte.
Mens ieg lytter til dem synger også den Grå
Fluesnapper og jeg får desuden set en enkelt. Jeg
skaltilatgå, da en Natugle tuder- kl. næsten 1 1 om
formiddagen, det har ieg ikke selv oplevet før. Og
så er Hulduen der. Først kurrer 6n, Så 6n til, og en
formentlig hundue kommerflyvende og sættersig
tavs mellem de to kurrende hanner i trækronerne.
På vej tilbage synger Misteldrossel, Sangdrossel,
Ttæløbet, Skovpiber og en Ravn høres.

Tilbageved bilen drikker jeg en sodavand, kø rerså
til Kongensbro hvorieg igen stopper. Ved Silkeborg-
Randers-landevejen stiller jeg teleskopet op og
kigger ud over Gudenåen, engene og markeme
mod øst.

På en kommark ligger hele 8 Viberog ruger, mens
andre 8 går rundt og fouragerer.i engene. En
Gråand med minst 3 ællinger svømmer iåen, og
på engen løber en Mudderklire og 2 Gule Vipstjer-
ter. På en tø rmark hopper3 Stenpikkere, og i nogle
tyrretræer bag mig snurrer et par Gråsiskner i

parringsflugt.

Det blev en fuglerig tur denne dag i kvadratet.

Allan Janniche



FRA FELTEN: FEBRUAB, MABTS OG APRIL

Lad mig indlede med en

ANNONCE:

Det står helt klart for mig, at
jeg ikke længere kan afse tid

til at bestyre denne rubrik.
Deior må vi have fundet en

afløser.

Så hvis du har lyst:

Henvend dig hurtigst muligt til
Søravnens redaktion og tilbyd

din arbejdskraft.

Og nu til fuglene. Følgende har indsendt bidrag:
Carsten Bruun, Hans Christophersen, Svend
Dybkjær, Henning Ettrup, Mark Hammond, Carsten
Høeg og Allan Janniche. Det skal de have tak for.

Her er hvad oosten indeholdt:

BRABRAND SØ (konologisk orden)

16/2: Lille Skallesluger t hun, Grågås 6 trak nord
og 1 fløj rundtoverengene. 1 5i3: Rørhøg t han (1 1

dage tidligere end hidtil tidligste observation). 19/
3: Rørhøg2hanner. 2413: Krikand 100 (slambede/
vest), Spidsand t han + 1 par + t hun. 2513:
Duehøg t han i Storskoven, 26/3: Sorthalset
Lappedykker 3, 2713:.HuldueZpar i Storskoven,
1214: Lille Præstekrave 2 (slambeddvest), 13/4:
Fiskeørn 1 - gø( middagshvil og fisker ved
østenden, 18i4: Hvid Slork 2 kredser et kvarters
tid over Døde Å engen, torsøger at gå ned, men
moppes af krager og tortsætter mod syd. 2514:
fiskende Fiskeørn fangeren skalle men taberden
på grund af en mobbende Rørhøg hun - begynder
forfra med fiskeriet. 2614: Atlingand t han (slam/
vest), Tinksmed 4 (slam/vesi), 27 I 4: Rødstieft 1

han ved Døde Å. 29/4: Sorthalset Lappedykker
2'1.

BEGTRUP VIG STRANDENGE

2ll3: Grågås 10, Mørkbuget Knortegås 16,
Almindelig Ryle 100.

GJERRILD (konologisk orden).

2ot2i Havøn 1 imm. N, 7/3: Misteldrossel f lok på
170 rastende, 8/3: Pibesvane 19 T, Stor
Kobbersneppe 1, 10/3: Ravn 2 T, 1413: Hvid
Vipstjert (tø), 1713: Ravn 1 R (Fomæs), 2113:

Gransanger 1 , 2413: Rød Glente (Fornæs), 6/4:
Bogfinke 70.000 østover, 8/4: Rørhøg1hunØ,91
4: Gransanger 6 sy, Jernspuw 66 ø, Pibesvane
8 Ø, Atfingand 7 T, 1Ol4: Husrødstiert 1 R,
Ringdue 5.000 T, Trane 4 NØ, Hugorm 4, Snog
4, Ravn 2 (Dystrup Sø), Stenpikker 1 (Fomæs),
1 2/4: Rød Gf ente 1, 221 4t Biædet 1 V, Rødstrubet
Pibet 1ø,2314: Hvepsevåge 1 R + 1Ø,26/4:
Aftenfalk t hun V, Lærkefalk 1, Hedehøg 1,

Tornsanger 1, 1i5: Hortulan 1, Fiskeørn 4 (i alt
30 set over flere dage), Vendehals 1, Lærkefalk
2, Gøg 1 ,215'. Markpiber 'l 

, Stor Tornskade (i alt
6 i foråret), 7/5: Tejst 6 (Sangsaup Klint), 8/5:
Mosehornugle.l, Blåhals 2 hanner, Sort Glente
1, Lærkefalk 1, 9/5: Gulirisk 1, Rødstrubet Piber
1, Gulbug 1 (fø), RødryggetTornskade 1 (fø).

MARIAGER

Ydediorden: 1712: Lysbuget Knortegås 400,
Strandskade 20. Rødben 60. 3/3: Havørn
1 (Ajstrup Bug?,.4/3: Knopsvane350, Sangsvane
475 (på marker nord for fjorden), Gravand 4000,
Gråand 1650, Hvinand 1300, Lysbuget
Knortegås 130, Blishøne 2500. Ved Overgårcl:
17l2: Gravand t000.

LADING

Sangsvane 8i/2 7 + 6/3 29 + 1 3/3 58 + 6/4 15, Rød
Glente 9/4 1, Hvid Vipstiert 1413 1 (tø), Sjagger
812 120 + 713 125 + 9/4 10, Stær 10/4 2500 til
overnatning ved Lading Sø. Harris Skov: 514'.

Kvækerfinke 20, Gransanger: Årets første sy på
denne lokalitet.



MøRKE KÆR

20/3: Sangsvane 22.

RANDERS FJORD

Råby Oclde/Odpold: 17 12: Lysbuget Knortegås
1 50, Pibeand 1 00. 2412: Knopsvane65, Blishøne
390. 2013: Pibesvane 1, Lysbuget Knortegås
120, Krikand 5, Pibeand 140, Spidsand 7,
Fjeldvåge 1, Hjejle 200, Vibe 50, Stor Regnspove
7, Stor præstekrave 3, Almindelig Ryle 200,
Rørspurv 2, Engpiber 1. 2814: Hvidklire 137
rastende.

Mellempolde: 20/3: Spidsand 250 rastende
(Amtsrekord). Duehøg 1 trak nord. 30/4:
Almindelig Ryle 4000.

Mark ved Hovkær skov:1712: Sangsvane 70.

RÅBY KÆR

3/3: Sangsvane 434, Kanadagås 39. 2814: Hjeile
1 100 rastende.

SAMSø

Storlom sp.27l3 1 landede laaangt væk, Smålom
sp.8l4 4 S, Rødstrubet Lom 3/4 1 i vinterdragt.
fiskende, Gråstrubet Lappedykker 2813 1 53 (på
havet),

Grågås 28/3 31 , Mørkbuget Knortegås 1 4i4 370,
Btamg^s2414250, Gravand | 4/4 1 13, Krikand 3/
4 58, Spidsand 1 414 53, PibeÅnd 28/3 1 51, Skeand
24/4 4,Hvinand28/3 1 94, Havlit 16/465, Ederfugl
2813 4100, Sortand 2713 3700, Fløilsand 2813
540,StorSkallesluger2S/3 1 han+2 hun,Toppet
Skallesluger2S/3 139,

Rovfugletræk nordover: Rød Glente 9+1214 '1,

Ørn (Aquila sp.) 8/4 1, Duehøg 13/412K+ 14141,
Spurvehøg 1414 15 + 2414 1 6, Musvåge 2414 26,
Fjef dvåge 9+1 1/4 1 + 1314 2+ 14143 +2414 2,Blå
Kærhøg 3/4 "l han + 8i4 t hun + | 5/4 1 ad han +
1 6/4 1 ad han, Rørhøg3l4 t han + t hun + 1 5/4 3,
Fiskeørn 2813 1 + 314 1 + 1214 1 + 13/4 3 + 1514 2
+ 1614 1 + 24/4 2 + 1/5 1 i toppen af et træ nær
Stavns Fjord den, Dværgfalk 1 1/4 1 + 12/4 2 + 131
4 2 + 1414 t hun + 15/4 5 + 2314 2 hannet + 2414
1. Tårnfalk 13/4 12.

Trane 2414 2 nord, Vandrikse 2414 t hylende,
Strandskade 14/4213, Vibe 14l463, Hieile2S/3
51 0, Stor Præstekrave 20/3 1 0, Stor Regnspove
14/4 4, Lille Kobbersneppe 1414 231, Rødben
1414 137, Hvidklire 2414 8, Svaleklte 2414 3,
Skovsneppe 2813 1 i skumringsflugt, Dobbelt-
bekkasin 2813 2 rastende, Almindelig Ryle 14/4
2.230, Brushane 24/4 2,Klyde 1 41 4 1 6, Sildemåge
3/4 2, Spfitterne 20131 (tø),Havteme1414 4 (tø),
Tejst 2013 2, Huldue 2113 3, Ringdue 2713 405,
Hedef ærke 2013 1 + 21 I 3 1 + 27 13 1, 221 4'. De tø rsle
svaler (på øen - altså): Landsvale 12 + Bysvale 'l

+ Di gesvaf e 1, Bynketugl 221 4 1 (f ø), Sten pikker
2214Shan,Ringdrossel 1 0/4 2, Siagger 223 1 00
+ 14/4 45, Vindrossel 10/4 53, Misteldrossel 21l
3 26 + 314 21, Munk 2514 321, Gærdesanger 25l
4 3 sy, Løvsanger 23/4 7 (tø) + 2414 mindst 50,
Gransanger 2813 1 , Skovsanget 2514 4, Brogel
Fluesnapper 2514 3, Jernspurv 314 3O (bl.a. en
flok på 30), Skærpiber 20/2 1, Engpiber 814 64,
Skovpiber 2314 5, Hvid Vipstjert 2Ol3 1 (tø),
Bjergvipstjert 8/4 1, Gul Vipstjert 2514 1 N (fø),
Slor Tornskade 1Ol4 1, Stillits 20i3 55,
Grønsisken 1 3/4 88, Tornirisk 8/4 35, Bjergirisk
2813 11, Gråsisken 2314 3 inkl. 1 sy, Bomlærke
27/3 4 sy.

SKøDSHOVED STRANDENGE

29/4:Hieile |70, Almindelig Ryle 190, Sortklire
2, Lille Regnspove 4.

SMINGE Sø

Liffe Lappedykker 7 13 5, Sangsvane 7/3 16 ad,
hvoraf en var halsmærket: 1S33 - i Finland nær
Oulu i 1990 som mindst 2 år gammel - og set ved
Ølands Vejle, Limfjorden i januar 1 99'1, Pibeand 9/
4 5, Spidsand 9/4 t han + t hun, Hvinand 7/3 39.
Endvidere Gråkrage 7/3 (ved Svostrup) t hybrid
(grå tegninger kun markerede).

?t tt



STUBBE Sø

2ll3: Noget så usædvanligt som en indlands-
observation af en Ride (2K)

SøBYGÅRD Sø & -SKOV

Gråstrubet Lappedykker 2813 2 + 314 2,
Sangsvane 1413 6 ad trak nord, Grågås 7/3 2 trak
nordøst, Pibeand20/33, Spidsand2S/3 1 ad han,
Taffefand 20/3 56 + 2813 46 + 314 55 + 9/4 47,
Rø.høg (udateret) t hun f ouragerende/rastende,
Vandrikse 14+2813 t hørt, Skovsneppe 2813 1

Enkeltbekkasin 7 +1 413 1 (eng v. søen), Tyrkerdue
2Ug 1"sf + 1 (ny art for lokaliteten), Gøg3Ol4 1

kukkende, Natuglez8l31 sy+30/4 1 dununge+ 1

hun hørt, Grønspætte 14'13 1 trommendey'sy + 3/4
1 sy + 2813 3 sy, Sortspætte '1413 t hør|+ 2813'l
trommende/sy + 314 1 sy, Vandstser 20/3 t,

^2rJ
T a''r

Det vat alt for denne gang og hemed takker undeftegnede af.

Bidng til næste nummer, dvs. månedeme maj, juni og juli, indsendes til Søavnens
adresse (se forrest i bladet) mærket "Fn Felten".

Misteldrossel 2Ol3 2 sy, Ravn 2813 2 rcde-
byggende + 3/4 1 + 1 ved rede, Kvækerfinke 20l
3 over 500 rastende og sy.

SøDRINGHOLM

Lysbuget Knortegås 2412: 300, Almindelig Ryle
1100, Ederfugl 3/3: 40, Gråand 1200, Gravand
1 500, Hvinand 700, Sonand 1 000, Strandskade
1 50. 20/3: Sortklire3, Almindeligryle 1200.2814:
Skovsanger. (Sødringholm Skov).

TVED og DEJRET øHOVED

2113: Mørkbuget Knortegås 3, Kanadagås 1,
Stor Regnspove 31 , Pibeand 75, Krikand 60. 29/
4: Lille Regnspove 3.

RANDEBS

2614: Gudenåen.' Sivsanger (årets første?),
Tjærby Enge.' Gul Vipstjert, Rørsanger,
Dværgfalk og Vibe med fire nyklækkede unger.
27 | 4i Sl am bass i ner v. fj orden : Lille Præstekrave
11, Brushøne 27, Tinksmed 2, Skeand 8.
Gudenåparken' Gudenåparken 2 sy, Sivsanger
3 sy.2914: Kristrup enge:Tornsanger 1 sy.

øSTRUP SKOV

2Ol3: Fjeldvåge 1, Ravn 2, Kærnebider 2.

øVRIGE OBSERVATIONER

Nordisk Lappedykker 2814 1 i sommerdragt i
Jufsø ved Laven. Pibesvane 2512 2 ad på mark
ved Splidholm Bro. Duehøg 2€l3 1 NNV forLisbjerg
Skov. Blå Kærhøg 20/3 1 brun ved Gjesinggård.
Grønspætte 20/3 2 i HenkærSkov+ 2813 1 flyvende
over åbne marker til lille granlund ved Ølsted.
Høgesanger 1/5 1 Jernhatten. Landsvale 16i'/4 1

Arhus. Store Toru/Åhus: Y andrelalk 17 t2.

John Andersen



FUGLENE VED NANDERS FJORD 1990

Indledning

| 1990 besluttede Århus Amtskommunes Land-
skabskontor at undersøge f uglebestandene i Ran-
ders og Grund Fjorde. Optællingerne i 1990 skulle
danne udgangspunk for senere vurderinger af
den fremtidige udvikling i tlordområdet, først og
fremmest fordi det var umuligt at fremskaffe
brugbare tidligere data for større sammenhæn-
gende områder.

Landskabskontoret indgik aftale med Vildtbiolo-
gisk Station (nu Danmarks Miliøundersøgelser,
Afd. for Flora- og Faunaøkologi) om flytællinger af
de rastende andefugle, og med Ornis Consult om
landoptælling af de ynglende fugle samt rastende
rov- og vadefugle i 8 delområder.

Del var lokalkendte omitologer fra DOF's Ran-
dersgruppe, der udførte det praKiske feltarbejde.

Artiklen er i væsentlighed en præsentation af de
indsamlede optællingsresultaterfra 1 990. Forto af
delområdeme, RåbyOddeog Grund Fjord, hardet
dog været muligt at foretage visse sammenlignin-
ger med tidligere optællinger, men ellers må ar-
tiklen ses som en igangsætterforyderligere under-
sø gelser af fjordområdets f ugleliv.

Biolog Jens Amtkjær, Århus Amtskommune, Land-
skabskontoret takkes for tilladelse til at offentlig-
gøre det indsamlede materiale. Biolog Jens Amt-
kjær og Lars Tom-Petersen takkes for råd og
velledning ved artiklens udformning.

Optællingsprogram

Der blev udvalgt 8 delområder i Banders og Grund
Fjorde (Figull), hvor forskellige fuglebestande
skulle ootælles.

Ynglefugle:

Optaltes ved 5 tællinger i tiden 1514 -2017, ogmed
besøgene placeret i periodeme:

1: '1514 - 3014,
2: 1/5 - 15/5,
3: 16/5 - 31/5,
4: 1/6 - 20/6, og
5: 1/Z - zjn.

Ynglef uglene skulle optælles i delområdeme A - G,
og blev også optalt i område H (Figur 1 , Tabel 1).

Vadefugle:

Optaltes ved 3 besøg; 515, 518 og 19/10 på
delområderne C og E - H. Områdeme A og D blev
også medtaget (Figur 1, Tabel 1). Ved tællingen
19/10 blev også rovfugle samt Skægmeiseroptalt.

Rovfugle:

Optaltes den 27/10 iområdeme D - F. Områderne
Aog H blev medtaget i tællingen (Figur 1 , Tabel 1).
Forekomster al vadefugle og Skægrnejse blev
inddraget i tællingerne.

Foruden det omtalte optællingsprogram, er
iagttagelser f rato besigtigelsesbesø g i områdeme
21. og 24. marts medtaget.

Optællingsområderne

Optællingsområderne ervist på Figur 1 , og hoved-
biotopeme for de enkelte områder er:

Rørskove:

A: Arealer mellem Kare Holme og Grund Fjord.
B: Arealer omkring Skalmstrup Vig.

Nuværende stran&nge:
C: Råby Odde/Odpold.
D: Arealer nedenfor Udby.

20
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Figut 1

Ovegigl ovet Randers og Grund Fjord

A: Arealer nellen Kare Holn og Grund Fjord

B: Arealu anking Skalnstup Wg

C: Råby Odde

D : Strandenge rcdenfot Udby.

E : Arcalet nedenlor Holbækgård, nordlige onåde
F : Arealer nedenfor Holbækgård, sydlige onråde
G : Tjætby Enge

H : Arcaler omking Grund Fjotd



Mu lige lre nti d ige strande nge :

E: Arealer nedenfor Holbækgård, der forventes
omlagt.

F: Areafer nedenfor Holbækgård, det ikke lor
ventes omlagt.

Ferske enge:

G: Tjærby enge.

Ferske enge og rørckove m.v.:

H: Arealer omkring sydsiden al Grund Fjord.

Deltagere

Følgende personer deltog i optællingerne i 1990:
Claus Elkjær (CE), John Hansen (JH), Allan
Janniche (AJ), Finn A. Jensen (FAJ), Benny
Kristensen (BK), Kai Kromann (KK), Mogens
Lykkegaard (ML), Erik Nielsen (EN), Jørgen Pagter
(JP), Lars Pedersen (LP), Esther & Preben Ranch
(E+PR), John R. Rasmussen (JRR), PeterTemdrup
(PT), og Lars Tom-Petersen (LTP).

Resultater

Lille Lappedykker:

1 par yngler ved Tiærby enge.

Toppet Lappedykker:

Områdets samlede ynglebestand i 1990varpå 22-
45 par fordelt på 4 delområder (Tabel 2).

Skrv:
Ses rastende og overfyvende over hele fjord-
systemet. Den 5/8 optaltes >1 .330 Skarver, hvoraf
llere kan være dobbeltregistreringer. Alene i Grund
Fjord taltes 510 fugle.

Fisl<ehejre:

Op til 40-60 lugle raster og fouragerer særligt på
det f ladvandede område f ra Kare Holme og nordpå
til ud lor Udby.

Knopsvane:

4-6 ynglepar på 4 delområder (Tabel 2). Arlen er
ikke truffet i større antal som rastende på fjordene.

Grågås:

Yngler muligvis i rørskovsområdet mellem Kare
Holme og Grund Fjord. Den 15l7 l rastved Grund
Fjord (H).

Kanadagås:

2113 1 Grund Fjord og 2413 9 rastende på Tjærby

Lysbuget Knortegås:

2413 ca. lStouragerende på Råby Odde/Odpold.

Gravand:

8 ynglepar fordelt på 4 delområder (Tabel 2).
Større flokke kan ses rastende på fjorden. lalt
optaltes 210 d. 5/5 med tlest ud for Holbækgård
(104 ex.).

Pibeand:

Kun 6n iagttagelse over 20;2814 60 Råby Odde
(C), hvor der i april kan raste flere hundrede.
Sommeriagttagelse: 1716 3 Tjærby enge (G).

Krikand:

Yngler muligvis ved Tjærby enge. Under 15 ra-
stende tugle er talt, men i marts-april kan den
ligesom Pibeanden raste i store flokke ved Råby
Odde. Indenforoptællingerne såsved et besøg 21l
3 265 Krikænder i område A, og 2413 min. 55 i

område E.

Gråand:

Det optalte fjordsystems samlede ynglebestand er
på 13-26 par. Der er samlet ikke talt over 25
Gråænder, men tællingerne har også ligget uden-
tor adens hovedopholdstid på fjordene.

Spklsancl:

Den 3/5 4 (2 par) og5/52 (1 par) på fjorden ud for
Holbækgård.

Atlingand:
1-2 par yngler i rørskovsområdet mellem Kare
Holme og Grund Fjord.

Sleand:
Muligvis ynglefugl i 3 delområder (Tabel 2).

Tatleland:

Muligvis 1 ynglepar (Tabel 2)

Troldand:

1-2 par pe2 delområder (Tabel 2).
.Max. 26 rastende i Grund Fjord d. 2113.

Biergand:

To fund: 6/1 0 3 (1 han, 2 hun) ud for Råby Odde og
27110 lå en flok på 1 8 ved Stenrevet ud for Udby.



oMR:TÆLLING (Y, V, R): OPTÆLLER: 0MR:TÆLLING (Y, V, R): OPTÆLLER:

A Y:5/5 k|,7.00.12.00

A V:5/5 kI.7.00.12.00

A Y: 19/5 kl. . , oplan lra båd
A Y:26/5 k|.7.0012.30
A Y:36 k|.19.35-23.00

A Y: 5/6 kl. 12.1514.'15

A Y: 5/6 k. 19,10-2'1.30

A Y: 10/6 kl. 10.30?
A Y: 137 kl. 18.45-21.25

A Y: 14/7 k|.6.25-7.35

A Y: 147 kl. 18.25.21.35

A Y:2717kI,6.15.11.45
A V:5/8 kl. 7.0G11.00

A V:19/10k|.7.00-11.æ
A R: 27110 k|. 8.00-1 1.45

B Y: 11/5 kl. 6.10.9.15

B Y: 14/5 ld. 8.0011.45
B Y: 2YS ld. 6,30-10.30

B Y: 9/6 kl. 7.0G10,00

B Y: lt6 |d.7.0G11.00

B Y: 2116 kl. 19.00-22.15

B Y: 1211k|.5.0G8.30

C Y: 2U4 kl. 8.0G9.15

C V: 5/5 kl. 7.5010.10
C Y: 195 kl.8.009.15
C Y:30/5 kl. 1 1.50-13.10

C Y:36k|.10.15-11.æ
C Y: 9/6 kl. 12.5014.05
C Y:31/7 kl. 5.45-6.45

C V: 5/8 kl. 8.30-10.10

C V:19/10 k|.7.00-9.35

D Y:95 kl, -

0 V:t5ld. 12.5014.15
D Y:25/5k|. 12.30-13.00+15.0G17.45

0 Y: 8/7 ld. 11.0G13.m
D V:Y8 kl. 10.1011.30
D V: 19/10 k1..8.3G9,00

D R: 27110 kl. 12.5G13.50

E Y: 15 kl. 7.2G?AJ,EN

E V:5/5 k|.9.,15-11.15

JH

CE

JH

JH

JH

CE

JH

JH

JH

CE

CE

BK,JP

KK

KK

BK,JP

KK

KK

KK

E+PH,JBR

E+PR

E+PB

E+PR

LTP

E+PR

E+PR

BK,JP

BK,JP

AJ,EN

AJ,ML,BK,EN

AJ,EN

AJ,FAJ,LTP

AJ,LTP

LTP

AJ,PT

AJ.ML,BK,EN

AJ,EN

AJ,ML,BK,EN

AJ,EN

LTP

LTP

AJ,LTP

LTP

AJ,PT

tTP
BK,JP

BK

LP

LTP

LTP

BK,JP

LP

LTP

JP
LTP

BK,JP

LP

JH

JH,AJ,ML,BK,EN

JH

JH

JH

JH

JH

JH

JH

JH

JH

JH

JH

AJ,EN

AJ,PT

E Y:25/5 K. 1'1,15-11.40+13,00-1d,00 AJ,EN
E Y:36 k1,5,5G7.æ LTP
E Y: U7 k1.7.30-8.30 AJ,FAJ,LTP
E V: V8 kl.6.40-8.00 AJ,LTP
E V: 19/10 kl, 6.5G7.50 LTP
E B: 27110 kl 11.30.12,30 AJ.PT

F Y:35k|.-
F V:5/5 kl.11.35n2,45
F Y:25/5k1.11.40-13.00

F Y: 36 kl. 7.20-9.00

F Y:8/7 K.8,30-10.00
F V: 5i8 kl. 8.0G8.50

F V: 19/10 kl. 7.5G9.20

F R:27110K.'12.15-12.45

G Y:2114 k|.6.15.10.15

G Y:29/4 ld.6.35-8.55

G Y: {5 kl. 6.45-9.00

G V: t5 kl. 6,45-9.15

G Y:d5 ld,6.30-10.35

G Y: 2d5 kl. 19.15-21.45

G Y: 2715 kl. 5.408.,15

G Y: 1ø6 ld.7.10-9.50

G Y: 1716 kl. 6.30-10.15

G Y: 151/ k|.7.00-9,20

G Y:201/ k|.6.20.9.50
G Vr 5/8 kl.7.00-8.05

G V 19/10 kt. 7.00-9.15

H Y: 15/4 kl. 14.2016.10
H V: Y5 |d.7.00-10.00

H Y:d5 kl. 18.30-æ.25

H Y:18/5 kl.18.1519.00
H Y: 19/5 |d.4.15S.,15

H Y: 20/5 kl. 18.45-21.æ

H Y: 1/6 kl. 18.30-23.00

H Y:4/6 kl. 15.30.16.05

H Y: 5/6 kl. 4.107.æ
H Y: 13t k|.21./t&21.45
H Y: 14/7 kl. 5,15-6.20 + 12.2G16.00

H Y: 151/ |d.4.25.7,30

H V: 5/8 ld. 7.0G1 1.00

H V: 19/10 k|.7.0G11.00
H R: 27110 kl. 8.00-1 1.00

Tabll
Fugletællingemes fordeling på delomAder (Figur l) og optæilerc.

Y = Optæiliry at ynglende lugle, V = optælling al nstende vadetugle, R = optælling at astende rcvtugte.
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ARTOMR.: GH

Ll. Lappedykket

Top. Lappgdykker

F.noPsvane

Grågås

Gravand

Krikand

Gdand
Atlingand

Skeand

Taffehnd
Troldard

Top. Skallesluger
Vandrilce
Grb. Rørtpns
BlistEns

Svønmefugbhtlt

eto
2-3
?

1

2.5

1.2

'l
G1

1

0-1

>1

1

4-7

rs39

1

1

3

i

nt
G1

24

10.15

1-5

g7

fatul2

1

+7 11-21t':
vz
s5 24

G1 G1

-s1
ol 1-2

al
+7 12-14

t+27 2&45

Antalet alynglende svønnefugle (lapgdykete, aMelugle q vadtvns) ved Randets q Grund Fjotle 1990.

Hvinaml:

Kun få rastende fugle iagttaget, men Randers
Fjord kan have større flokke i tiden oktober-april.

ToppetSkallesluger:
Yngler muligvis mellem Kare Holme og Grund
Fjord.

Stot Sbllesluget:
5/5 2 hanner iGrund Fjord.

Rørhøg:

1 paryngleri rørskovsområdet mellem Kare Holme
og Grund Fjord. Rastefuglene iaugust kan være
årsungeme lra yngleparret.

BlåKærhøg:
5 fund,hvorde 4 er fra område A: 2113 t han (A), 3|/

5 1 brun (F),1/10 1 ex.19/102 bruneog27/1 0 t han
(alle fra område A).

Duehøg:

1514 1 ex. Grund Fjord.

Spurvehøg:

Ses regelmæssigt jage i hele fjordområdet (Tabel
7).

Nusvåge:

Muligvis 1 ynglepar i området omkring Grund Fjord

(område H). Ses regelmæssigt i helefjordområdet
(Tabel 7).

Fleldvåge:

21/3 2 (område A), 1/10 1 (område A), 13/10 1

Råby Odde (område C) og 19/10 3 lordelt med 1

ex. i hvert af områderne C, E og H.

FEkeørn:

3 fund fra område A: 10/6 1 ex., 5/8 1 ex. og 1/10
2ex.

Tåmtalk:

Mindst 2-3 ynglepar i hele det optalte fjordområde
(Tabel2). Ses regelmæssigt loumgere over enge
og marker. Den 5/8 ialt 9 fugle i hele området,
hvilket kan være de udfløjne unger.

Vandretalk:
'| fund: 1/10 1 iområde A.

Agerhøne:

6-8 ynglepar fordelt på 7 delområder, tlest i områ-
deGmed2par.

Fasan:

6-1 1 yngleparfordelt på3 delområder, flest i område
H med 4-8 par.



ABT/OMR.: BCOE GH

Strandskade

Stor Præslekrave

Ube

Dobbeflbekkasin

Rødben

Vadetugle iaft

0t11.t-21.2
-0-11

0t 2-3 5-7 4-5 24- 0-1

-21 1

42wfi54+7

. Tabels
Antallet af ynglende vadefugle ved Randeg og Grund Fjorde i990.

z--q

?

x?{

ffi;
-G1
1S2

74 7-10

Vandrikse:

2-5 par yngler i 4 delområder (Tabel 2). 5 fugle
registreret under vadef ugletælling ved Grund Fiord
den 19/10.

GrønbætRørhøne:
4-5 ynglepar i4 delområder (Tabel 2).

Blishøne:

Det optalte fjordområdes samlede ynglebestand
er på22-32 par fordelt på 4 delområder (Tabel 2).
Ingen større rasttal optalt.

*randsløde:
Den samlede Strandskadebestand er på 5-9 yng-
lepar (Tabel 3). Der ses kun få rastende {ugle
(Tabel 5).

Lille Præstekave:
1 fund: 5/5 1 ad. iområde D.

Stor Præstekave:
Derblev f undet 1 -2 par ynglende Stor præstekrave
(Tabel 3).

Hiejte:

Vadefugletællingeme gav kun 380 rastende tugle
som max. (Tabel 5). Der er-dog flere fund af langt
større flokke,2113 885 og"l/10 4.970 på markeme
øst for område A, samt 13/10 700 Råby Odde (C).

Stnndhjejle:
1 fund: 5/8 9 Råby Odde (C).

Vibe:

Den samlede Vibebestand udgø r2B-39 par (Tabel
3). Antallet af rastende Viber er under vadefugle-
tællingeme optalt til max. 357 (Tabel S). Ftest sås
med 300 den 13/10 på Råby Odde (C).

Almin&ligRyle:
Vadelugletællingeme gav meget små rasttal for
ryler (Tabel 5). Et stort Esttal forekom 6/10 med
1.500 Alm. Ryler ved Råby Odde (C).

Brushane:

5 {und: 4/5 1 ex. Tlærby enge (G), 5/5 1 ex. ved
Holbækgård (E), 2 ex. ved Grund Fjord (H), 6/5 1

ex. Tjærby enge (G) og 5/8 2 ex. ud for Udby (D).

Enkenbekrdlsin:

2 fund: 1 9i 1 0 1 ex. ud for Udby (D) og 27110 2 ex.
ved Grund Fjord (H).

Dobbltbekl<asin:
Yngler muligvis på 2-3 lokaliteter (Tabel 3). Ved
vadefugletællingerne er talt op til 77 lugle (Tabel
5); flest 1 9/10 34 ud tor Udby (område D) og 4 t ved
Grund Fjord (område H). Fra foråret: 2113 24 i

område A.

LilleKobbercnepp:
3fund: 5/5 3 i område A og I i område D, samt g
8 2 overtrækkende område F.

Stor Regnspove:

6tund:28141RåbyOdde (C), 3/5 1 ud forUdby(D),
13/7 10 og 15r/ 1 ved crund Fjord (H), og 31/t og
4/8 1 ved Råby Odde (C).

Sortklire:
5 fund: 3i5 6 ex. på vaden ud for Holbækgård (F),
5,/5 1 ex. på vaden ud for Udby(D), og følgende 3
fra Råby Odde (C): 13/5 2 ex., 30/5 1 ex. og g/6 1

ex.

Rødben:

Der ynglede mindst 3-7 par Rødben i det optalte
fjordområde. Op til 44 rastende Rødben talt den 5/
5 (Tabel 5).



Hvldklire:

Forårs- og efterårstrækkets max. blev henholdvis
46 (5/5) og25(5/8) rastende Hvidklire ifjordområdet
(Tabel 5).

Svaleklire:

3 tund: 29/4 1 og 4/5 1 Tiærby enge (område G),
samt 9/6 1 Råby Odde (område C).

Tinksned:
2 fund: 6/5 5 Tjætby enge (område G) og 5/8 5 på
strandengene ud for Udby (område D).

Mudderklire:

Op til 32 fugle talt (Tabel 5), tlest omkring Grund
Fjord og Holbækgård (områderne H, E & F).

Stentrendet:

1 fund: 30/5 3 RåbyOdde (C).

HættenÅge, Stormmåge, Sølvmåge, og Svartbag:
forekommer på tjordene.

Fjodterne:
Flere iagttagelseraf enligefugle, men 14n g V ad.
+ 2 1k.) i Grund Fjord (H).

Hav'eilte:
Enkelte enlige fugle set.

DYdgteme:
l tundl.1417 1 ex. i Grund Fjord (område H).

Mosehomugle:

1 fund: 13|/ 1 ex. set ved Grund Fjord (område H).

lstugl:
3 fund: 6/5 1 ex. Tiætuy enge (G), 19/10 1 ex. Råby
Odde (C) og 27hA 1 ex. Grund Fjord (H).

&nglæile:
149-188 syngende hanner (par) blev optalt i hele
området. Parrenes fordeling fregår af Tabel 4.

Engpiber:

Arten er indikator for fugtige og græssede enge.
Der blev samlet optalt 25-35 syngende hanner/
varslende fugle (par), hvis fordeling fremgår af
Tabel 4.

GulVirytjert:
Som Engpiber knyttet til fugtige og græssede
enge. Den samlede bestand blev optalt til 5-1 1 par
(Tabel 4).

llaftergal:
Samlet bestand på 1 -3 par (Tabel 4).

Bynlatugl:
Knyttet til græssede enge med indslag af partier
med høje urter. Den samlede bestand eropgjorttil
5-9 par (Tabel 4).

Græshoppesanger.

14 syngende hanner (par) (Tabel 4).

ART/OIIF.:

Sangbrke ,18

Engpiber

Gul Vbstjert 3€
l,lattsEal
Bynkefugl 1

GEshoppssanger
Sivsanger 2-s
Kærsanglt
RøFanger >75
Tomsanger 23
Skægmejse 1

Pungmejse 1

Tomirbk S1
Gulspurv 2.5
Bøspurv >50
Bomldke

1'

34
04

1G16

u1

i.,
12-14

610 2$30 2&æ æ-30 11"15 19-24
2-3 15-æ 2 3-5 C4 0t

-G12.3G1
0-1 'l-2

slG11-124
r G,3

::.*,l.åz-g
- +5 2 2-3 15.20 6t-71. ..:1'ti 

ål

-G1 01 Gl-2-3
- G1 +5 24 56 910
2 +10 &4 23 1G15 2t€3

G1

Tabel 4
Antaltet alynglende spuryefugle (syng$de hame| Wet tilfea*e enge, swnponrå&r q

åbent agetad onking Bande$ og Grund Fjor& 1990.



Sivsanger:

Den samlede bestand af syngende Sivsangere er
opgjort til 6-1 1, hvis fordeling fremgår af Tabel 4.

Kærsanger:

lalt 6-20 syngende Kærsangerhanner (Tabel 4).

Rørsanger:

De optalte 169-192 syngende hanner i hele op-
tællingsområdet er næppe udtryk lor den reelle
Rørsangerlcestand. En bare nogenlunde korreK
bestandsopgø.else vil kræver langt llere optæl-
linger end denne undersøgelse kunne gennem-
føre. Rørsangernes fordeling lremgår af Tabel 4.

Tomsanger:
Tqtalt 19-29 syngende hanner i hele optællings-
området (Tabel 4).

Skægnejse:
Den samlede Skægmejsebestand er på 3-9 par i

det optalte fiordom råde. Parrenes f ordeling f remgår
af Tabel 4. Udenfor yngletiden er op til 34 (hele
optællingsområdet) set strejfe om under vade-
eller rovfugletællinger.

Pungnpise:
1 par i område A.

Tornirisk:
I hele området er optalt 2-7 par Tomirisker (Tabel
4).

Bjergirisk:

Flere smållokke i oktober. men 6n stor flokke: 19/
10 180 nedenfor Holbækgård (område E).

GuEpurv:

I hele området er optalt 23-34 syngende hanner
hvis lordeling fremgår al Tabel 4.

RøtspuN:
For Rørspurven gælder det samme som for Rør-
sangeren. Der er gennelørt for tå optællinger til at
give et rimeligt skøn over Rørspurvebestanden.
Optællingeme for hele området viser en bestand
på mindst 104-131 syngende hanner (pa0, hvis
fordeling fremgår af Tabel 4.

Ko mvæ r I i ng (E on læ rke):

Der blev kun fundet 0-1 par (Tabel 4).

Øvrige arhr:
Desuden er følgende arter truffet indenfor optæl-
lingsområdet. Antallet af par eller individer (ex.) er
angivet i parentes 0:

Ringdue (a-11 par), Tyrkerdue (0-1 par), Gøg
(mindst 8-10 kukkende hanner, Mursejler, Stor

Flagspætte, Digesvale, Land-
svale, Bysvale (25 ex.), Hvid
Vipstiert (5-9 pao, Gær-
desmutte (3-5 par), Jernspurv
(0-1 par), Rødhals (0-1 par),
Stenpikker (0-1 par ; 6 ex.),
Solsort (7-13 pa0, Sjagger
(1 9/1 0 495 ex.), Sangdrossel,
Vindrossel (19i10 110 ex.),
Gærdesanger, Havesanger
(3-6 par), Munk, Gransanger
(0-1 par), Løvsanger(5-7 par),
Fuglekonge (5 ex.), Sump-
meise (1-2 par), Blåmejse (2-
4 par), Musvit (4-8 par),
SkovskrHe, Husskade (3-4
par), Allike (0-1 par), Råge,
Gråkrage (2-3 par), Ravn (2
ex.), Stær(0-1 par), Gråspurv
(2 par), Skovspurv (1 par),
Bogfinke (4-10 par), Grønirisk
(3-a par), Stillits (5/8 6 ex.),
Grønsisken, Lille Korsnæb
(10-12 ex. overflyvende), og
Dompap.

Tælleomf,:
ArUdato:

A{C+l A+C+l A+C-tl A+Df+H ARIIIAX.
515 5/8 19/t0 27110

Strandsi€de

Lille Præslekave

Stor Præstekrave

Hjejle

Strandhiejle

Vibe

Almindelig Ryle

Brushane

Enkeltbekkasin

Dobbeltbekkasin

Lille Kobbersneppe

Sortklke

Rødben

Hvidklire

Tinksmed

Mudderklire

Dagstots/t

130
00
00

106 90

90
181 35r
1 72'
20
01
'14 n
00
00
190
25 1

50
320

10

1

2

380

0
al

I
0

't0

4
1

44

46

0
10

ffi

013
01
02
30 380

09
15 357

0n
02
22
14n
04
01
044
046
05
032

61 55

, 
Tabel s

Forckonsten al vadetugle ved Randes og Grund Fjode 1990.

' Vibe 19n0 357, heøf 70 på Stenrevet.

' Alm. Ryle 19/1A 72, hent 70 på Stenrcvet.



Diskussion

Ved undersøgelserne af tuglelivet i

områderne ved Randers og Grund
Fjorde i 1 990 bl€v der registreret 120
forskellige fuglearter ved 84 besøg i

tiden 21 . marts - 27. oklober (Se Tabel
'I tortiden 15/4 - 27110).

Et af undersøgelsens formål var at
registrere og optælle de ynglende
fugle i de udvalgte delområder. Der
blev fundet 66 ynglende fuglearter,
hvoraf de 48 blev konstateret yng-
lende med sikkerhed, mens yderligere
18 arter formentlig også har ynglet
(Se Tabel 2, 3 & 4, samt artsgen-
nemgangen under Resultater).

Det valgte optællingsprogram har givet heit til-
f redsstillende resultaterf or ynglef uglenes vedkom-
mende. Såfremt det ikke er muligt at lave en total
kortlægning af de ynglende fuglebestande, giver
de 5 udvalgte eptællingsperioder den bedste
dækning.

Undersøgelsens 3 (4) vadefugletællinger skulle
vise flordsystemets værdi tor rastende vadefugle.
Tællingerne gav max. 598 rastende vadefugle, og
registreringerne fordelte sig på 16 forskellige arter
(Tabel 5). Max.tallene for de optalt delområder lå
fra 0-290 rastende vadefugle pr. besøg (Tabel 6).
Derblev både registreretflere arterog større antal
af vadefugle udenfor de nævnte tællinger.

Det viste sig at være for lidt med kun 3 (4) optællin-
ger af de rastende vadefugle.

Falk (1990) anbefaler at de gennemtrækkende
vadef uglebestande optælles med ca.5 dages mel-
Iemrum. De regelmæssige tællinger bør gennem-
løres for at tage hensyn dels til vadefuglenes
forekomstsperioder (forår; marts-mai, efterår; juli-
november), dels til visse vadefuglearters for-
holdsvis hurtige gennemtræk til sydligere fæld-
ningsområder. Vadefuglene i Randers Fiord er
ikke stedbundne o*kan flytte meget rundt som
følge af tidevandslorhold, forstyrrelser m.v.

Undersøgelsens rovfugletælling i oktober skulle
vise specielt engenes og de udyrkede arealers
betydning for denne artsgruppe. Rovfugle blev
desuden optalt ved de 3 vadefugletællinger. Der
blev max. talt 16 rovtugle, o0 registeretTforskellige
arter under tællingerne. Udenfor tællingerne blev
ydedigere et par rovfuglearter registreret.

Rovfuglene er udenfortræktideme ret stedbundne,
og resultatet lor denne gruppe må anses for
acceptabelt med kun 6n egentlig tælling.

Optællingsresultaterne fra 1990 giver kun i to
tilfælde mulighed tor at vurdere mere langsigtede
forandringer i de enkelte optællingsområder ved
Randers og Grund Fjorde.

Ud f ra et beskyftelses- og fredningsmæssigt syns-
punkt er det af væsentlig betydning åt tå vurderet
de enkelte delområders værdi for de ynglende og
rastende fugle.

Kriterieme der benyftes ved vurderingen (klas-
sifikationen) af luglelokaliteterne er opstillet af
Dybbro (1985). De enkelte indikatorarters lore-
komst og krav til klassifikation er beskrevet. Et +
betyder, at arten blot skal være til stede for at
lokaliteten kan klassif iceres.

Arealer mellem Kare Holm og Grund Fjord,

omdde A:

1(2N2,fR2:
K2fr'2: Meget god yngleluglelokalitet med In-
dikatorarteme Skægmejse 'l par (V2 = +) og Pung-
meise 1 par (V2 = +). Desuden yngler lølgende
indikatorarter; Atlingand 1-2 par, Troldand 1 par,
Vandrikse min. 1 par og Gul Vipstjert 3-6 par.

Markerne øst for optællingsområdet (Hollands-
bjerg Holme) er formentfig en meget god vade-
fuglerasteplads med over 5.000 rastende Hjejle
regelmæssigt.
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Tabel 6
Vadetugl$es fordeling ved RaNe$ og Grund Fjortu 1990.

Se Figut 1 tot onÅdefiEs placeing,
Tal i pauiles 0 angivet antallet al fore4onne vadefugleaftet.



TR2: Meget god rovfuglerasteplads, med et større
antal rastende rovfugle.

Klassificeres i denne kategori som følge af
regelmæssig forekomst af Fiskeørn (1-2), Blå
Kærhøg (1-3) og Fjeldvåge (1-2), der for de to
sidstnævnte kun har få faste rastepladser i

Østjylland.

Arealer omking Skalnstrup Vig, område B:

V3?: God ynglef uglelokalitet.
Muligvis forekomst af Vandrikse 0-t par (V3 = +).

Rtlby Ocftle, onråcle C:

V3/K3?: God ynglefuglelokalitet.
Muligvis forekomst af Dobbeltbekkasin O-1 par
(V3/K3 = +).

Tabel 8 viser 5 års ynglefugleoptællinger på Råby
Odde i årene 1 979-1 990 og Tabel 9 maksimums-
forekomsterne lor nogle ande- og vadefugle.

| 1 979-80 klassificeret som K2, TA3, TV (Dybbro &
Janniche 1 983). Siden erindikatorarten Almindelig
Ryle ( l par) forsvundetsom ynglefugt (K2 = +). Det
samme erKlyde(1 par;8pari 1 986) (K3=+) og Gul
Vipstjert (1 par) (E3 = +).

Årsagen til disse arters tilbagegang skal muligvis
sø ges i, at græsningen erophørt efter 1 997, måske
tidligere. (Jensen & Løjtnant 1982) nævner, at

græsning eller evt. høslet fortsat bør sikres på
Odpold (Råby Odde) samt på strandengene vest
lor Odpold.

Vibe, Rødben og Engpiber synes indtil videre at
have opretholdt deres ynglebestande. Disse arter
erdog også'truet'af den manglende græsning på
længere sigt.

Stnndenge nedentw Udby, områ& D:

lngen klassifikation.

Strandengene græsses stadig, men er tilsyne-
ladendetortørretil athave en bestand af ynglende
vadefugle. (Jensen & Løjtnant 1982) nævner, at
strandengene er såbare overtor yderligere aF
vandinger, men omtaler ikke konkrete afuandinger
eller dræninger af engene.

Arealer rcdenlor Holbd<gård, der loflentes omlegt,
onråde E

Ingen klassifikation.

Arealer æ&nfor Holhkgånl, det ikt@forventes
omlagt,omÅde F:

E3?: God ynglefuglelokalitet. Muligvis forekomst
af Gul Vipstjert med 0-1 par (E3 = +).

Både ud lorområde E og F findes strandenge på et
ca. 1 m tykt sliklag. Der sk6r en stadig erosion af
disse lag, og det erbl.a. grunden til at græsningen
disse steder er hørt op, fordi områderne er blevet
for små (Jensen & Løitnant 1982).

Tjærby Enge, onre& G:

V2: Meget god ynglef uglelokalitet.

Forekomst af indikatorarten Skægmejse med 2-4
par (V2 = +), samt cul Vipstjert 2-3 par (E3 = +) og
Græshoppesanger'l par (V3 = +).

Arealer onking Gtund Fjutl, onrå& H:

V2?, V3: God - muligvis meget god - yngtetugte-
lokalitet.

Tell€omr,:
Art/Dato:

Rø*ug 0 3(2) o 0
BlåKæilpg 0 0 2l1l 1(1)
Spurvehøg 0 1(1) 1(t) zl2\
Musrråse 1 (1) 2(1) 1 (1) 212)
Fjeldvåge 0 0 3(1i 0
Fiskeøm 0 10) 0 0
rånfalk 2(2\ e(5) 1(1) 2(21

Dagddat ?(2) 16(5) 8@ 7(4)

Tabel 7
Forekonsten al rovfugle

vd BaNe$ og crund Fjode 1W0.
Tailerc i parentes 0 angivet antallet af lorckomne

twfugleaftet.

A+GH A{C.ll A{G+l A+}F+tl
5/5 5/8 1gt0 27tr0



Muligvis forekomst af indika-
torarten Skægmejse med 0-4
par (V2 = +), forekomst af
Vandrikse med 1-2 Far (V3 =
+).

Den samlede bestand af lap-
pedykkere, ande- og vade-
lugle samt vandhøns er på
35-55 par (V3 = 30 par).

Ynglefugle ved Grund F,ord
er optalt 3 gange tidligere i

1968, 1971-76 og 1978-81
(Tabel 10). Ved disse 3 un-
dersøgelser er hele fjorden
optalt, og en del af fjorden
indgår i 1 990-undersøgelsens
område A. Det gør det van-
skeligt at sammenligne ud-
viklingen for de arter, der er knyttet til rørskovs- og
vandarealeme. De optalte en garealer syd forfjorden
er givetvis næsten de samme i alle4 undersøgelser,
og derfor anvendelige ved en sammenligning åf
særligt de ynglende vadefugle.

| 1968 klassificeres Grund Fjord som V2, E3 (Fer-
dinand 1 971). | årene 1978-81 klassificeres fjorden
som V2, TG3, TA3, TV3, TR (Dybbro & Janniche
1 983).

Tabel 10 viser, at næsten alle de ynglende fugle
ved Grund Fjord er reduceret stærkt iantal. (Falk
1 977) neevner, atfjorden forurenes med spildevand
f ra et par landsbyer, mens Allingåbro har fået nyt
renseanlæg. Desuden er en at de værste for-
ureningskilder, svineslagteriet i Allingåbro ned-
lagt. (Mathiesen 1 980) opgiver i en 1 975 status en
række arter (blomsterplanter og kransnålalgefl
som forsvundne fra Grund Fjord, og peger på
særligt 3 forhold, der har haft skadelige påvirknin-
ger al plantemes levevilkår:

1. Stigende belastning med næringssalte og
organisk stof,

2. inddigning og atuanding,
3. opmudring, uddybning, deponering af slam

samt besejling.

Forureningen af vandet i Grund F,ord sidst i

1960'erne og først i 1970'eme må anses for den
væsentligste årsag til, at ynglebestanden at ænder,
samt Knopsvane og Blishøne er reduceret. For-
ureningen har frataget fuglene deres føde grund-
lag, vandplanter og t.eks. kransnålalger samt de
smådyr der har søgt skjul i undervandsvege-
tationen.

Vadefuglene på engene syd for Grund Fjord er
bortset fra Viben nærmest helt forsvundet som
ynglefugle. Det skyldes at græsning og høslet
efterhånden erophørt, og områderne enten vokser
til i højt græs og senere småbuske, eller at rørsko-
ven vandrer ind i den våde yderste zone. Det
samme gælder for de 2 arter at spurvefugle, Eng-
piber og Gul Vipstjert, som er knyttet til lave krea-
turgræssede enge, samt Bynkefugl fra de knap så
intensivt græssede områder.

Randers og Grund Fjorde er idag omgivet af nogle
af Danmarks største rø rsumpsarealer, dermuligvis
har ekspanderet som lølge af mere næringsholdigt

t979æ 1982

Strandsl€de 0 1

KVde 1 8

Stor Præslekave 'l

Vibe 2-3

Almindelig Ryle 1

Dobbellbeld{asin 0
Rø&en 2

Sangbrke
Engpiber 2

Gul Vipoljed 'l-2

Bynkefugl

11?1
Gt00
11?
1?23
000
000.1
5 3.4 24
4 3.5 e10
7 2-3 24
000
000

2

0
0
3

0
0

Tatul8
Ynglende vade og spuruefugle på Råfi )dde 19791990.

1 979-80: (Dybbto & Jannide 1983);

1982+1986: Upubliærede data indsanlet at J. Rasnussen & A. Jnniche;
1988-89: (Falk & BtøWr.Jensen 1 9Ø|

AdÅr 1979$ 1$8

Knopsvane 510 109

Lysbuget Knortegås 0 0
Gravand 70 61

Pib€and 360 47

Krikand m 187

Gdand 160

Spitsand 22

Hvinard 120

Blishøne 415

Klyde 30 5
Hiejle 350

Vibe 55

Almindelig Ryle

15

w

æ0
1500

Tabel I
Ma//6inunstal f or Bstende anfu- og vaddugle

ved Fåfl Odde

Se hervisninger undet Tabel I



ArUÅr 1968 t971-76 197&81 1990
Det kan dog være forklaringen forTjærlcy Enge og
hele Dronningborg Bredning (Lars Tom-Petersen
i brev).

Allan Janniche
Søsktænten 42

8260 Viby J

Lifteratur

Dybbro, 7. 1985: Status for danske fuglelokaliteter.
DOF.
Dybbro, T & A. Janniche 1983: Fuglelokaliteter i

Arhus amt. DOF.
Falk, F.1974:Grund Fjord 1970-1973. SØRAVNEN
2. år9., side 19+33.
Falk, F. 1977:Grund Fjord. SØRAVNEN 5. årg, nr.
1 side 16-19.
Falk, K. 1 990 : V eiledning i metoder til overvågning
at fugle. Miljøministeriet, Skov- og naturstyrelsen.
Falk, K. & S. Brøgger-Jensen 1990: Fuglene i

intemationale beskyttelsesområder i Danmark.
Miljøministeriet, Skov- & Naturstyrelsen.
Fedinand, L. 1 971 :Større danske fuglelokaliteter
1. København.
Jensen, M. WAftz & B. Løjtnant 1982; Strandenge
i Arhus amt. Arhus Amtskommune, Amtsf rednings-
kontoret
Mathiesen, H. 1980:60 års vegetationsdynamik i

Randers
Fjord. l: Møller, H. Skotte & C. Helweg Ovesen:
Status over den danske plante- og dyreverden.
Fredningsstyrelsen.
M eltoft e, H. 1 98 1 : Danske rastepladser for vade-
fugle. Fredningsstyrelsen.

Lille Lappedykker

Toppet Lappedykker

Knopsvane

Gravand

Krikand

Gråand

Allingard

Skeand

Tatleland

Troldand

Vandrikse

Blishøne

Vibe

Dobbelheldasin .

Rødben'
Engprber

Gul Vipsljed

Bynkefugl

0

11.21

1

0

0

0
G1

0
G1

12-14

7

sl
U2
G1

G1

24

2

+
'I

1

1-2

1?

10

3-5

24

5-8

5-10

I
1Gæ

2-3

1S20

5-10

5-10

2-3

5-8

T4
1-2?

34?

atm

4{
'tG15

4$
67

+

+8

5-8
'1-3

1-3

2-3
'I

5G80

alm

3-10

alm

1015

Tabel t0
Ynglefuglebestandene ved crund Fjotd 1 968-1 990.

1968: (Fedinand 1968); 1971-76: (Falk 1977); 1978-81:
(Dybbto & Janniche 1983).

Dobbeltbekkasin' = 1972: 10.12 , 1975.76: 3-5.

Rødben' = 1971-73: 510 . 1975-76: 3.8.

fiordvand, og senere manglende afgræsning. Men
på trods a{ de store rø rskovsarealer i områderne A,
B, G og H må man bemærke at flere udprægede
rørskovsarter er sjældne eller helt mangler. Det
gælder f.eks. Rørdrum, Rørhøg og Vandrikse,
men den sidste kan dog v€ere overset. Om årsagen
er f.eks. forstyrrelser eller for kraftig rø rhøst ved vi
ikke i dag.



FUGLENE VED BRABRAND Sø (2) - RASTENDE FUaLE

Lilb lÅppedy kket fl achybaplus ruticollis);
Fåtallig rastende udenforynglesæsonen. Max. 8 d.
1 8/1 I -90 og max. 6 d. 30/3 og 1 3/9 1 991 .

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps griseigena/:
Max. 1 indv. rastende i perioden pr. marts - ult. april
1990 og ult. marts - pr. maj 1 991 . En usædvanlig
efterårsobs. d.8l/10-90 af 1 ex.

Sorthalset Lappedykker (Podic€ps nigricottl$):

Observationerne begrænser sig kun til
yngleperioden. Ankomst 1990:8/4 og 1991:2113
(Medd. Søravnen 1990). Afrejse 2218. Max. 1990:
20-25 d. 1 6/6 og 1 991 : 50-60 d. 2415.

Slaw (Phalacroconx cafuol:
Fåtallig, men regelmæssigt rastende det meste af
året. Max. 4 d.2914-90 og 9 d. 9/5-91. Enkelte
trækobs. med 40 trk. som den største.

Rørdrum (Eohurus stellailsli
1 indv. d. 22110-111121990 (Lange 1991). 3obs. i

foråret 1991 af I ex. d. 8/1 (Medd. Geirfuglen
1 991 ), 25-29/3 og 14/4 (Medd. Søravnen 1 991 ).

Mån€dsmax ian H mar ap| mai iun iul aug s€p oK mv dec

0

1l

5359384-æu
3619æn
.3119

-2173n119
. 0 86 't09 117

226n24r0
- 11 24 't8 11

- 175

Toppet Lappedykker 90'

91'

Fiskehejre 90'

91'

59 88 73 53 76

15 9 56 83 120

r40262200
-æ.5

90' 492 139 € 7

91' 255 146 2q! 82 81

90'-017161
91' 1 50 80 38

Gråand

Krikand

Talfeland 90' 26 38

91' 60 56 33
Troband 90' 118 59

91' g' I 74
. Stor Skallesluger 90 33 49 30

91'æ3640

24

23

33

o

341635
2555
172550
1 24 t05
21622
0012

10

34

5

8

2

0

;
;
2

-4
6

3

-312æ1-7814186
-327,16351118
- 315 428 't33 75 81 57 64 76 72. 144 294 167 139 - n U 128.51814571402502300
.06548æ1896

GønbenetRørhøne 90'

91'

Blishøne 90'

91'

Vibe 90'

91'

Hætternåge 90' - 9Y 6n 1/37 175-

91' 1079 t735 1234' 3767
Søtumåge 90' 18 22 15 7

91', 105 70 18 11

Sformmåge 90' 57 æ 69 5
9r' æ9 115 40 1

- 175' 62 5æ 506 700

146 882
- 88 63 54 61 145

45 56
- N 71 175 135 144

4 146

Tabel 3 - Månedsmaxinun for de alnindeligst torckonnilde tugle rcgistreret ved punkttættinger.

' - ikke totaftæiling.

Fed skrlfi - supplercnde optysningel
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Putpurheire (Arde a pu rpureal:
Ny art for Brabrand Sø. 1 indv. holdt til ved søen i

periodenT-11/1 1991 (Medd. Søravnen 1991).

Knopsvane (Cygnus olor):

Ynglefugl samt fåtallig rastende. Max. 1 5 d. 17l3-
90 og I d. 9i5-91.

Sangsvane (Cygnus cygnus):

En meget usædvanlig obs, idet 2 ad. blev set 2417-
90 (Lange 1991 ). løvrigt kun set på gennemtræk
og som rastende i vinterhalvåret. Største rastobs:
5 d. 4/2-90 og 17 d. 4/3-91. Største trækobs: 19
VSV d. 15/10-90 (J.T. Laursen pers. medd.) og 1 5
N d. 4i3-91.

Sædgås (Ånser faballs):

2 indv. d. 3/1-90 (J.T. Laursen pers. medd.) og 6
v d. 28/1 -91 .

Blisgås (Ånser a/ådrons):

lforbindelse med et større træk over landet inov.
1 990 blev derogså gjort en enkelt obseryation ved
Brabrand Sø d. l2l11-90 20 rst. (J. Loft pers.
medd.).

Grågås (Anseranse{:

Observationerne fordeler sig fortrinsvis pr. feb. -
pr. mai med max. 13 d. l0-1 1/3-90 (J.T. Laursen
pers. medd.) og 9 d. 2313-91. Kun 2 obs. tra
efteråret: 6 d. 1 5/1 1 -90 (J. Loft pers. medd.) og I
trk d. 2819-91.

Gt av and (T a d o m a ta do malz

Obs. lra pr. jan. - med. aug. Max. 18 d. 1 7/3-90 og
1 I d. 5/4-91 . En enkelt større trækobs.: 21 VSV d.
6/7-90 (J.T. Laursen pers. medd.).

Pibeand {Anas penelope):

Observationerne koncentreret omkring trækperio-
d€me. Forår: pr. feb. - pr. apr. med max. 8 d. 4/3 og
2613'f 990 samt 29 d.413-91. Efterår: ult. seo. -
med. nov. med max. 1 8 d. 8/t 0-90 og 2 d. 26110-91.
En enkelt obs falder dog udentor dette mønster 9
d. 1411-91.

Knarand (Inas sfrepera):

1 par d. 8- l 0/3 1 990 (Lange 1 991 ). t hun d. 1 8/7-
91.

Spidsand (Anas acuta,f ;

Kun set i 1990:1 d.2214og 3 d. 1 6/9 i slambedene.

Atlingand (Ånas guerquedulal:
t hun d. 224-90 (Lange 1 991 ). | 1 991 regelmæssige
observationer 2813-1315 af mindst 2 lorskellige
hannerog t hun (Medd. Søravnen 1991).

Skeand (Ånas c/ypeafa):

Mulig ynglefugl i 1990. Forår: Med. marts - ult. maj
med max. 14 d. 1713-90 og 4 d. 1214 og 15-16/4
1991. Efterår: Kun obs. fra 1990 pr. sep. - pr. okt.
med max. 3 d. 2/9, 16/9 (F. Nielsen pers. medd.) og
29/9.

Bieryand (Aythy a nar i lQ:
Tilfældigt forekommende. t hun d. 10/1 1-90.

Hvinand (Euceptra Ia clangulal:
Regelmæssigt forekommende pr. okt. - med.
april. Max. 1 3 d. 4/2-90 og 5 d. 2313 og 30/3 1 991 .

Sommerobs: 2 hunner d. 5/7 (Lange 1992).

Lif le Skalf esf uger (Meryus albellusl:
Alle obs nævnt - 1990:d.4/2 og 1312'l hun,d.5112
t han + 2 hunner (J. Loft pers. medd.). 1 991 : d. 7-
8/1 1 par (Medd. Gejrfuglen 1991) og d. 11/1 2
(Medd. Søravnen 1991).

Hvepsevåge (Pern is apivorus):

Kun obs lra 1990: 3 N d. 19/5 (F..Nielsen pers.
medd.) og 2 SV d. 18/8.

Duehøg (Åccrrpite I gentilis)i

1 juv. hun d. 2116-90 (J.T. Laursen pers. medd.).

Spurvehøg (Acclpder nisus):

Set i hele undersøgelsesperioden mdd op til 3
fugle.

Musvåge (Bufeo buteo):

Op til 6 fugle. De største trækobs:23 N d. 25i4-90
(J.T. Laursen pers. medd.) og 5 trk d. 4/4-91.

Fieldvåge (8uleo lagopusl:
Spredte obs fra sep. - apr.: 1 N d.24-25/4 1990
(J.T. Laursen pers. medd.), 1 meget tidlig trk d. 20l
9-91 og 1 rst. d. | 2/1 0 og 1 5/1 2 1 991 .



Fiskeørn (Pandi on haliaetusl:
1990: 1 N d. 16/4 (J.T. Laursen pers. medd.) og 1

d. 9/9. 1 991 : 1 ltk d. 1214.

T * nlalk (F al c o ti n n u nc u ! u sl:
Set i hele perioden med max. 3 fugle.

Lærkef al k (Farco s ubb ute o)i

Setflere gange i juni-august 1 991 (Medd. Gejrfuglen
1991).

Agethøne (Perdix perdixl:

Max. 6 d. 2919-90 og 5 d. 1 8/3-91 .

Fasan (Ptrasanrus cholc iusli
Max 1 3 d. 18/10-90 og 17 d. '12/4-91 .

Vanddkse (Ballus aquaticus):

Fortrinsvis set med. marts - ult. juli, men også et
par efterårsobs i 1990: 1 d. 14l10 og 10/1 1.

Plettel Rønagef ( Porøna porzaml:
1 d. 2-10/5 1 990 (Lange 1 991 ).

Engsnane (Crexcrex):
1 13/6-90 (J.T. Laursen pers. medd.).

Strandslode (Haematopus ostalegusli
Tidlig ankomst i 1990 med 1 d. 2412 (J.T.Laursen
pers. medd.) øvrige obs fordeler sig i perioden
med. marts - med. maj. Max. 2 fugle.

Lif le Præstefcave (Charadrius dubiug:
Max. 8 d. 29-90, (Lange 1 991 ), 1 3 d. 1 3fl-91 og 1 0
d.zjn-Y. Alle obs. tra slambassiner

Hvidbrystet Præstekave (Cløndrius ahxandrinu sl
t han i slambedene Z8-91 (Lange 1 992).

Hielle (Pluvialis apricariQ:
2 trk d. 1ZB og 3 V d. A7 1990 (J.T. Laursen pers.
medd.). 1 d. 13/9-91.

lsfandsk Ryle (Calidris canutusl:
401!! over Døde Å d. An-91.

Duæt gryle (Calidris ninutal:
Hele 8 obs fra 1990:2218-1719,destørstetal:24 d.
15/9 og 23d.2-319 (8).4 obs. fra 1991: 2'ln14l
9, største 10 d. 20/8 (Lange 1992). Alle obs fra
slambedene.

Temmincksryfe (Ca tidris Emninckifi:
1990: 3d.2218og 2518 (8,10). 1991: 3d. 18n,Sd.
1 9t, 8 d. 2On, 7 d. 2117 og 7 d. 24n , 1 d. l$tg
(Lange 1992). Alle obs lra slambassiner.

Krumnæbbef Ryle (Calidris lenugineal:
1 ad. i slambedene d. 2218-9O (Lange 1 991 ).

Alm. Ryle (Cal i dr is a I p iml:
1 990: 1 d. 2518 (J.T. Laursen pers. medd.), 3 d. | 7/
9. 199f:2d.7n (Medd. Søravnen 1991),2 d. 10/
7,15 d.13n,4d. un,8d.2On,10 d.2117 og2d.
13/9. Fleste obs. fra slambedene.

Brushane (PårTomacå us pu gnillti
1 990.: 2 d. 14i6 (F. Nielsen pers. medd.), 7 d. 2418
og 5 d. 2518 (J.T. Laursen pers. medd.). 1991: 16
d.18n,5 d.21t (Medd. Søravnen 1991) og 1 d.
20/8. Alle obs fra slambedene.

Enkenbekl€sin (Lynnocryptes ninimue):
1 d.28110-90o9 1 d.5/4-91. Beggeobs iforbindetse
med gennemgang af engene.

Dobbef tbekfqsin ( Gallinago gall inagol:
Ved gennem gang af engene blev flg. max. tal
nået: 25 d. 2811 0-90, 1 1 5 d. 3/4 og 1 36 d. 5/4 1 991 ,

sådereringentvivl om, at bestanden undervurderes
kraft igt ved punkttællingeme. Også et parvinterobs
fra 1990: 1 d. 1012 og 2412.

Skovsræppe (Sco lory rusticolali
Kun en enkelt obs.: 1 d. 1 7/3-90.

Stor Kobbersæpge (Limosa linosal:
2 d.218-91 i slambedene (Lange 1992).

Stor Regnspove (Numenius aryuatali
Mange obs. i 1990:7 d.29/4,1 d.3115,2d.2116 og
77lrkd.6n Q.T. Laursen pers. medd.). Kun 1 obs
i'1991:1d.2117.

-



Sortkl ire ( Tr,nga e rytht opu sl:
Kun set på efterårstrækket. 1990: 2 d. 1416 (F.
Nielsen pers. Medd.),2 d. 11/8 (J.T- Laursen pers.
medd.), 1 d. 12/8,5 d. 18/8 (J.T. Laursen pers.
medd.), I d.24-2518 (J.T. Laursen pers. medd.).
1991 : lfølge (Lange 1992)sås arten næsten dagligt
i perioden 1 3/6-2118 med 1 6 ex. som detstørste ult.
juni. Alle obs. fra slambedene.

Rødben (T r i n g a tota n u s):

Denne art, som tidligere var ynglef ugl ved Brabrand
Sø er nu ved at være sjælden, således kun obs. f ra
1990: 2 d. 1/5 og 1 d.2518 (J.T. Laursen pers.
medd.). Alle obs. fra slambedene.

Hvidkln e (T r i n g a n e b u ta r i al:
1 990: Observeret regelmæssig i perioden 1 1-25l
8. Flest d. 1 8 og 2518 med 7 ex. (J.T. Laursen pers.
medd.). 1991: 1 d.25/4, set regelmæssig iperio-
den 20-29/6 med max 4 d. 26/6 og 2 d.2On.

Svaleklire ( Tringa ochropusl:
1990: 1 d.2116 herefterregelmæssig 11-26/8 med
max. 7 d. 1 1 /8. 1 991: Der skrives i Lange 1 992): "...
så var der 1 -flere fugle at se ved Brabrand Sø 1 2/
4-615 og igen2O16-2018;' Flest d. 6/5 med 13 ex.

Tinksmed ( Innga gla reo lall,

1990: 13 d.3/8,2 d.1 1-12l8 (J.T. Laursen pers.
medd.) og 3 d. 25/8 (J.T. Laursen pers. medd.).
'1 991 : 1 d. 6-9/5, 1 -3 d. 22-2816 ag 1 -1 5 d. 1 /7 -25/
8 (Lange 1992). Alle obs. f ra slambedene

Mudderklke (Acfita hypoleucosl;
1 990: 1 ex. 5/5-3115 og 1-1O ex.24n-26l9. 1 991 : 3
d. 25/4, 10 d. 2/5, 3 d. 915, 1 d. 2916 (Lange 1 992)
og1 d.2On.

Stenvender (Årena ria interpresl:,

1 overtrækkende d. 24/5-91.

-s]
lttt,;

Dværgmåge (Laru s minutusli
1 990: 1 ad. d. 24/7 (Lange 1 991 ). 1 991 :'l ad d. 1 6/
5, 1 2 K d. 916,21 Kd.8/9 og 1 d. 21-2219 (Lange
1 992).

Sildemåge (Larus fuscus):

Kun forårsobs. af adulte fugle. 1'990: 1 d. 4/3 og 1 7/
3, 4 d. 2914. 1991 : 1 -4 d. 22/318n.

Svarlbag (larus marinus):

Ses året rundt. Flest: 30 d. 1 2/8-90 og 6 d. 2019-91 .

Splitterne (Sterna sandvicensis):

1 ex. d. 1216-90 (J.T. Laursen pers. medd.).

Fjordterne (Steroa hiiirundol:

Fåtallig, med max. l0 d. 1218-90 og 2 d. 4/5-91
(Lange 1992).

Havterne (Slerna paridisaeal:

Sjælden, men set begge år: 1 d. 1/8-90 (Lange
'1991) og 1 d. 6/5-91

AlklAlca tordal:
NyartforBrabrand Sø: 1 d.8/1 -91 (Medd. Søravnen
1 991 ).

Søkonge (Å/le a//e):

Også ny art: 1 ex. 7-911-1991 (Lange 1992).

Ringdue (Columb a palunbus)i

Fouragerende på engene hele året. Kun en enkelt
større obs.: '1645 d. 8/10-90. Fra 1991 et 47 d.4/
3 største registrering.

Natugle (Stnialuco):
t han set omkring Storskoven d. 8/7'90 (J.T. pers
Medd.).

Mosehornugle (Å sio ftammeusli
1 ex. d. 12l1-91 (Lange 1992)

lsf ugl (A/cedo attåis):

Fra punkttællingerne foreligger i 1990 6 obs. af 7
fugle og i 1 991 5 obs. af 5 fugle.

Sortspætte (Dendrocopus martiusl:
Fra 1990 foreligger der en obs. fra Slorskoven
(Lange 1991). Derudover 1 i Søskoven d.8/9-91
(Lange 1 992).

Sanglærke (Alauda arvensls):

lagttaget det meste af året. En stor obs. bø r nævnes
139 trk. d. 8/10-90. Øvrige obs. under 20 individer.



Digesu ale (R i pa r i a r i p a r i a) :

Fra 1 990 har vi kun oplysninger fra efteråret, hvor
største iagttagelse er 28 d. 9/9. Fra 1991 max. 4 d.
15t4.

Landsvale (H,?un do r usti ca):

Der erspecielt på efterårstrækket Brabrand Sø har
betydning som rasteplads og f ourageringsområde,
således 500 både d. 5/8 og d" 18/8 1990 (Lange
1 991 ). | 1 991 en stor obs. {ra foråret 200 d. 3i5 og
d. 10/5 (J.T. Laursen & F. Nielsen pers. medd.),
men igen etleråret med suverænl største obs.:
5000 d. 8/9.

8y sv ale (D e I i ch o n u r b i c al:
Langt mindre talrig end Landsvale med max. I d.
12/8-90.

Engpiber (Anfåus pratens,9:

Ses mest i vinterhalvåret herfra også største
iagttagelser: 17 rast+ 17trk. d.8/10-90 oggd.2U
1-91 .

Gu I Vipstiert (Mota cilla I laval:

| 1990, hvor den ynglede tor sidste gang har vi 5
iagttagelser. | 1991 kun 1 obs. med 1 d. 9/5-

Biergvipstiert (itfotacilla cinerea):

Kun set i 1990: 1 par d.2i4 (J.T, Laursen pe!'s.
medd.) og 1 d.2319 (F. Nielsen pers. medd.).

Silkehale (Bomåycllla gatru lu sll
Fra efteråret 1 990 optrådte arten invasionsagtigt.
Det smittede også af på Brabrand Sø: 1.28 d.28/
1 0-90, 550 d. 8/1 -9 1 (Lange 1 992) og 1 45 d. 1 0/1 1 -

91.

Vandstær (Crnclus ci':ncrus):

1 ex. d. l713-90.

Bynkef u gl (Saxic ola rubetrS:
1 iagttagelse af 1 ex. d. 2/9-90 (F. Nielsen pers.
medd.).

Ringdrossel ( Iurdu s torquatu s)i

t han d. 1 6/5-91 .

Solsort ( Iurdus meruh):
En iagttagefse bør nævnes: 52 d.31/12-91 .

Siagger ( Iurdus pllanir):

Talrig i etteråret 1990 med max. 425 d. 2/12 og
også set i foråret 1 991 med max. 47 d. 8/4. Fåtallig
i efteråret.

Vindrossel ( Iurdu s i liacus|:

Ligesom Sjagger var denne art også mest talrig i

efteråret 1 990. Herfra'62 d. 8/1 0 og 50 d. 28i 1 1 .

Sangere tra slægterne

Luscinia, Locustella, Acrocephalus, Sylvia og
Phyllo$copusi

Sangerne tra rø rskoven er behandlet i afsnittel om
ynglefugle. Derudover er der set en række af vore
almindelige sangfugle fra skov og krat. Fra 1990
findes der nogle sporadiske optællinger af disse

arter, som kan give et fingerpeg om ynglebe-
standen:

Tornsanger 1 5 syng. d. 1 7/5, Gærdesanger 5 syng.
d. 6/5, Havesanger 5 syng. d. 19/5, Munk 1 1 par,
Løvsanger 1 1 syng. d. 3/6 (Lange 1 991 , F. Nielsen
pers. medd.).

Disse lal skal natudigvis vurderes i forhold til,
hvornår fuglene ankommer til Brabrand Sø om
foråret (trækperioden). Oplysninger om sangfug-
lenes fænologi er samlet i nedenstående tabel,
hvor man bl.a. kan se, at den første observation af
Havesanger falder sammen med Flemming Niel-
sens optælling. Det betyder, at de lokale ynglefugle
næppe er kommet på plads endnu og at de
obseryerede fugle for så vidt lige så godt kan være
træktugle. Samme problematik gør sig delvist
gældende for Gærdesanger og Tornsanger. Hvor-
imod Munk og Løvsangeroptælles så sent, at man
med rimelighed kan kalde dem for lokale yngle-
f uole.

Ankomd Afieise
1990 19S1 1990 1901

] 
l,lattergal 35 9/5 ?

] Græsfroppesanger g5 1215 V8
Savisanger 2414 - ?

] Sivsanger 1d5 9/5 ?

i Kærsanger 105 ? ?

I Rørsanger 'll5 d5 2619

I Gærdesanger 1!4 ? ?

I 
Tomsanger 715 ? ?

i Havesanger 19/5 6/5 ?

I Munk ? 144 2719.

lct"n*ngrr 1713 26tg 1&1c

i Løvsanger 2U4 2314 ?

Tabel 4

I SangtuglestænologivedBrabnndSø 1990-91

1

1y8

I

i
?

?

?

26t9

?

28t9
1

JO



Vejrforholdene har også stor betydning for
ankomsttidspunkt. Generelt kan man sige, at de
fugle, som normalt ankommer i starten at maj i

1991 blev forsinket 1 uges tid pga. det kølige vejr,
der netop herskede på dette tidspunkt - eks. Græs-
hoppesanger, Nattergal og Rørsanger. Af mere
usædvanlige iagttagelser må fremhæves Savi-
sangeren d. 24/4-90. Observationen falder dog
sammen med en varmeperiode og normalt kommer
Savisangerne lidt før de andre Locustella-arter.
Dentidlige havesangersankomst6/5-91 kanogså
forklares med vejromskift, hvor der omkring d. 5/5
pludselig blev mere stabilt vejr.

Flodsanger (Åocus te lla I luviatilisl:
'| ex. ved den nordlige søbred øst for rostadion i

dagene 19/5-2415 (Lange 1991).

Skægmeise (Panurus biarmicusli
Skægmejsen begynder så småt at indfinde sig
igen ved Brabrand Sø i løbet af efteråret 1990. Alle
obs.: 11 d. 1719-90, 10-15 d. 3/10-90 (Lange
1991), 1 d. 514-91, 1 d. 1/12-91 og 1-2 d.7112-91
(Lange 1 992).

Husskade (Prca pica):

Ynglefugl og trækgæst. Max. 18 d. 3/10 og 8/11
1 990 og 2313 1 991 .

Allike (C o rv u s n o ne d u I al:
Talrigeste kragefugl i vinterhalvåret med op til 170
d. 1 2y8-90 og 97 d. 30/3-91.

Råge (C orvu s t ru g i I e gu sl:
Ynglefugl, men ses ogsåtit fouragerende på engene
især i vinterhalvåret. Max. 1 26 d. 1218-90 oo 1 09 d.
26110-91.

Gr åkr age (C o rv u s co r o n elz

Den lokale ynglebestand suppleres ligesom de
øvrige kragefugle med vintergæster lra nord.
Største iagttagelser: 35 d. 25/2-90 og 50 d.2112-
91 .

Ravn(Corvuscoraxl: '
1 ex. d.8/3-90 (J.T. Laursen pers. medd.).

Stær (Sturnus vul gar isl:
Set det meste af året, men ellers minderfænologien
meget om Landsvale med største forekomster
forår og efterår. F.eks. 1000 d. 1/5-90,5000 d. 26l
3-91 , 7500 d.27/3-91 og 50000 d. Z4-91 (Lange
1992) - 7s00 d. 1719-90, og 5100 d. 12l10-91.

Skovspurv (Passer montanusl:
Almindelig ynglestandfugl. 2 iagttagelser fra 1990
skal nævnes: 80 d. 2919 og 45 d. 1 8/1 0.

Stillits (Caldue,,b card u elisl:
Set at og til i vinlerhalvåret, men kun større
observationer i 1990: 35 d. 10/1 (Lange 1991) og
11 d. 15t12.

Grønsisken (Carduel,ls sp,nus):

Ses mest i ellebevoksningerne op til 43 d. | 8/1 1 -

90,40 d. 31/12-90 og 40 d. 1312-91.

Tornirisk ( Cardue lis canndbinall
Yngletrækfugl, der ses talrigest i sensommeren/
tidlige efterår: 51 d. 16/9-90 og 40 d. 2619-90.

Gråsisken (Cardue lis flammeall'

Yngler i nærheden af Brabrand Sø, hvad der
naturligvis giver regelmæssige observationer året
rundt. Kun en enkelt større flok lra 1991 skal
nævnes:30 d.30/9 (Lange 1992).

Sammenlatning

Det er velkendt, at Brabrand Sø er en fuglerig sø.
Serman nedovertabel 3vil manimidlertidopdage,
at det er nogle få arter, som.er meget talrige. Det
erfø rst og f remmestToppet Lappedykker, Gråand,
Blishøne og Hættemåge, der dominerer. Der er
således en række arter, som klarer sig godt - arter,
som typisk er knyttet til den næringsrige sø.

I relation til sørestaureringen synes der således
endnu ikke at være sket ændringer i arts-
sammensætning og antal af rastende fugle ude på
søterritoriet. Etablering af slambassinerne i vest-
enden har dog skabt en god biotop lor vadefugle,
hvor der ialt er observeret 22 vadefuglearter i løbet
af undersøgelsesperioden. Materialet er for spin-
kelt til at kunne drage egentlige sammenligninger
mellem 1990o9 1991. Etaspektbørdog nævnes,
nemlig vinterveirets indllydelse på antallet af ra-
stende Gråænder og Blishøns. Generelt set er
månedsmax. for disse to arter lave i forhold til,
hvad der tidligere er iagttaget ved Brabrand Sø.
Hererdettormodentlig det milde vinterklima ide to
undersøgelsesår, derspiller ind. Det erofte sådan,
at Brabrand"Sø som følge af den specielle geografi
med Arhus A løbende igennem og tilløbet f ra Døde
A, i kuldeperioder fryser senere til end andre søer.
Brabrand Sø opsamler derfor i sådanne perioder
lugle f ra andre lokaliteter. | 1 990 og 1 991 har disse



kuldeperioder imidlertid været få og kortvarige.

Der er i undersøge.lsesperioden registreret 4 nye
arter ved Brabrand Sø - Purpurhejre, Hvidbrystet
Præstekrave, Alk, Søkonge.

Øvrige arter iagttaget ved Brabrand Sø 1990-91

For fuldstændighedens skyld bringes her til sidst
en listeoverde arter, som ganske vistfordellestes
vedkommende harværetobserveret regelmæssigt
ved Brabrand Sø i 1 990 og 1 991 , men som ikke er
blevet noteret ned i særligt omfang hverken al os
eller andre. Materialet vedrørende disse arter er
derfor meget spinkelt, og der knyftes derfor ikke
yderligere kommentarer.

Stor flagspætte (Dendrocopus maJbr), Skovpiber
(Anthus trivialis), Hvid Vipstjert (Motaciila alba),
Gærdesmutte ( Irog lodytes troglodytes), Jernspurv
( P ru n e I la mod u ta i s), Rø dhals (E ntacu s ru be cu I a\,
Rø dsljert (P ho e n ic u ru s p hoe n ic u ru s), Sangdrossel
(Turdus philomelos), Gulbug (Hippolais icterinar,
Fuglekonge (Regulus regulus), Grå Fluesnapper
(Muscicapa striafa), Broget Fluesnapper (Ficedula
hypoleucal, Halemejse (Aegithalos caudatus),
Sumpmejse (Parus palusttid, Sortmejse (Parus
ate4, Bfåmejse (Parus caeruleus), Musvit (Parus
maybf, Spætmejse (Sitta europaea,), Træløber
/Certhia fam iliari s ), G råsp u ru (P asser domesticus,);
Bogfinke (Fringilla coelebs), Kvækerfinke (Fnn-
gilla montifringiila), Grønirisk (Carduelis chloris),

Lif le Korsnæb (Loxra cu ruiostra), Dompap (Pyrrhula
p y r rhu I a\, Kemebider (C o ccoth rauste s co ccoth rau -

sfes), Gulspurv (Emberiza citinella).

lalt blev der observeret 149 arter i 1 990 og 1 991.
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RINGMAERKNNG VED BBABRAND Sø 1992

En del af den ornitologiske ahivitet der i 1992 blev
gennemført ved Brabrand Sø var ringmærkning.
Denne artikei behandler ringmærkningen og
præsenterer de indsamlede resultater.

Ringmærkning

En gruppe på 6 personer bestående af Michael
Anker, Mark Desholm, Thor Bue Hansen, Allan
Janniche, Anders H. Madsen og Gert Rosenlund

Art Jul. Aug. Sep. OK. Total

DobbsltbeKasin
Ringdue

Gærdesmulte

,Jemspurv

Rødhals

Nattergal

Solsort

Sivsanger

Kærsanger

Rørsanger

Gulbug

Gærdesanger

Tomsanger

Havesanget

Munk

Gransanger

LøVSanger

Fuglekonge

Grå Fluesnapper

Skægmeise

Surnpmejse

Blåmejse

Musvil

Boglinke

Grønirisk

Gråsisken

Dofipap
Rørspurv

28 arler

00101
00011
0316153/
0010313
00141731
0100!
02141127

u212057
7280035
58 t01 50 2 211

01102
2 7 2 0 11

5192926
03306
149418
3214221
02305
00257
00101
20002
00112
118y2960
0316928
0 ,0 0 2 2
00123
306987159
00404
4813328

fæ 213 280 173 796

Tabel 1

Ringnækede lugle ved Brabrand Sø 1993.

fik tilladelse til, at foretage ringmærkning i rør-
skoven på Arhus Kommunale Værkers grund ved
Stavtrupværket.

Retningslinierne for ringmærkningen aftaltes med
ingeniør Lars Schrøder, AKV, som også arran-

gerede at vi fik et nedlagt pumpehus stillet til
rådighed toropbevaring af udstyr og ophold under
ringmærkningen.

I pe.ioden mellem 19. juli og 25. oktober ring-
mærkede Michael Anker, Mark Desholm, Thor
Bue Hansen og Gert Rosenlund sammenlagt 41
dage fordelt med;juli:4, august: 8, september: 16
og oktober 1 3.

Resultater

Der var dagligt opsillet 40-135 meter net, og ialt
blev der fanget og mærket 796 fugle fordelt på 28
arter. Desuden fangedes en lsfugl, som ikke blev
mærket (Desholm 1992).

Variationen i de daglige tangster lå fra 3 fugle
(22+24110) til 52 (6/8), og med et gennemsnit på
19,4 fugle. De mærkede fugle er vist i Tabel 1 .

De 5 almindeligste arter var:

Rørsanger 211
Gråsisken 159
Blåmejse 60
Sivsanger 57
Gærdesmutte 34

(6+1218:17)
(19/9: 18)
(8+25/9:7)
(19i7:15)
(6+23110:4)

Ringmærkning i1993

Ringmærkningen ved Brabrand Sø påtænkes at
videreføres i t993. Hvis nogle at DOFS med-
lemmmer, specielt ungdomsmedlemmerne er
interesserede i at blive uddannet som ringmærkere
kan man henvende sig-til Michael Anker, Åby
Bækgårdsvej 12,8230 Abyhøj, Tlt.86 15 23 37.

Allan Janniche

Litteratur

Desholm, M 1 992 : Fredag morgen. SøRAVNEN 4/
92, side 4-5.



KAMMENDE TURE

Tur til Vadehavet

13.-15. august 1993

Årets Vadehavstur afholdes i 1993 i weekenden
den 13.-15. august.

Vi besøger en række gode fuglelokaliteter tra
Eidern i syd til Rømø i nord, og torventer at se
mindst 20-25 forskellige vadefuglearter, mange
ænder og rovfugle. På en næsten tilsvarende tur i

1990 (27.-29. juli) havde vi bt.a. Hedehøge, Rør-
hø ge, Dværgmåger,Sortterner, en Kærløber m.m.
lalt blev dettil 102 fotskellige fugtearter. Du kan få
mere detaljerede oplysninger ved allæse Sø ravn e n
1990/4 side 28-32; Relerat fra Vadehavet.

Turen starter f ra Musrkhuset i Århus f redag d. 13/
8 kl. 18.00, og afsluttes samme sted søndag d. 15/
8 kl. ca. 18.00. Der er mulighed for påstigning fra
Randers til Arhus og syd for Århus.

Foreløbig maksimumspris er kr. 450 (kr. 250 for
iuniormedlemmer), som dækker 2 overnatninger
på vandrerhjem samt aftensmad lørdag aften.
Morgenmad og frokost (lørdag & søndag) må
deltagerne selv sø rge lor. Overnatningen foregår
på vandrerhjem. Det bliver muligvis vandrerhjem-
met i Tonning nær Eidem, så vi straks lørdag
morgen er i de fuglerige områder. Ellers vil det
blive enten Tønder eller Rudbøl vandrerhjem.

Omkring 1. august vil deltageme modtage et
udførligt turprogram.

Tilmelding sker ved senest 1. juli at indbetale kr.
450 (kr. 250 fot juniormedlemmer) på giro 551-
0961, DOF-Arhus amt, Gjellerupvej 111, 8220
Brabrand.

Turens ledere bliver: Jens Bonde (86 48 82 75) &
Allan Janniche (86 28 48 16)

Juriorsiden
Juniorsiden -siden, hvor unge rnedhrnrner, kon
kofhrhe i kontokt rned gornle dtto. På denne
sids qr th6n g6rnhel, når rhdn er i besiddebe
of et kørekorl og hor odgong til et køretqj.

Ideen er, ot de gornk. kon kontokte de inte-
resserede jmiorrnedlernrner, hvb deres vqi
på f ugtetur folder f orbi.

Hvb du geme iit rned på lbien, skol du kon-
toh'te:

Lors P.Johorrsson
Bohvqj b, Ornrnestrqp
65tl( Mørke
aE6377E{l

Vi vil gerhe fhed på f ughtqrl

Duskolbtot ringe til:

Søren Dobgoord
sofirvej 13

E5(l 5kødstrup
n 669qq665

Mork Hornrnond
Nørre-gode I

EOOO Arhrs C
rE6 lEE026

Andq6 (vl6sbq6
Bbpevqi 37P

6260 VbyJ.
t E6 26 19 E'{

Jesperfønnhg
Søndergode ll
Assentoft
E90O Ronden
t 66 rI9 rI7 {E

Grbtelefonentl

Pedahtionen



ANMELDELSER

Ugler i Danmark

Af Jørgen Terp Laursen
Natur og Museum, 32. årgang, nr. 1 - 32 sider
Abonnement 1993 (4 hætteO kr. 110,-
Naturhistorisk Museum, Århus. Tlt. 86 12 97 77

Det er sjovt, som tingene sommetider passer
sammen. Netop hjemkommet fra en tur i skoven,
hvor vi stødte på en Natugle med store unger, der
højlydt markerede deres utillredshed - skal ieg nu
anmelcje Ugler i Danmark.

Lad det være sagt med det samme - jeg synes,
ugler er spændende. Hæftet kommer godt rundt
om de 7 arter, deryngler i Danmark plus de 4, der
gæsteros. Der berettes om tilbagegang forugleme
og et enkelt lyspunkt, nemlig den Store Homugle,
der efter at være udryddet, nu er på banen igen.

Uglerne har et boligproblem, deres naturlige
redesteder er blevet saneret bort. I hæftet er der
anvisning på bygning af kasser til de forskellige
arter. Harman mulighed - ja, såerdermulighedfor
at få en anderledes nabo.

Det er Jens Overgaard Christensen, der har lavet
akvarellerne, derledsagerteksten i det spændende
hæfte, der kan anvetales til alle, der vil vide mere
om den kloge ugle.

Fugle og Natur

En Gu ide til Vestjy lland

Udgivet af DOF, Ringkøbing Amt
Tlf.97 15 46 90
148 sider. Pris: kr. 149,-

Skiem Enge, Tippeme, Vind Hede, Stadil Fjord og
så videre - i alt de 50 bedste naturlokaliteter i

Ringkøbing Amt er nu blevet samlet under 6n hat.

De enkelte lokaliteter omtales med beliggenhed,
en beskrivelse af området og adgangsforholdene
samt fuglelivet (ynglefugle og træKugle). Teksten
ledsages af forklarende kort og flotte tegninger og
lotos (S&H og tarve).

Hvis man skal holde ferie på de kanter, erbogen en
oplagt mulighed for at forberede sig hjemmelra.
På kortene er i øvrigt markeret både
parkeringspladser, stierog udsigtspunkler, så man
kan færdes i naturen "etterbogen" og i foreningens
ånd.

Pas i øvrigt på - weekenden efter, ieg fik bogen til
anmeldelse, smuttede vi en turover Skjern Enge til
Tipperne!

God fornøielse med bogen - og god tur.

Otto Trap Hansen

Naturlokaliteter i Østiylland

En bibtiografi fra 1 g71 - 1 ggb. 56 sider - kr. g8,-

Af Søren Olsen
Udgivet af Andersen Bogservice, Vanløse
Tlf. 31 71 96 64

Hæftet, der er det andet i serien Danske Natur-
lokaliteter, dækker Århus og Vejle Amter.

Som sin forgænger er hæftet en udmærket
indgangsnøgle for den, der søger oplysning om en
bestemt naturlokalitet.

Naturlig beskedenhed forbyder os at oplyse, hvor
mange gange, der i denne bibliografi henvises til
Søravnen.
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Løøag 3.7:

Mødested:

Leder:

Søndag4.7:

Mødested:
Ledere:

Søndag 1.8:

Mødested:
Ledere:

Fredag 13. søndag 15,8:

Mødested:
Ledere:

Søndag29.8:

Mødested:
Leder:

Søndag 5.9:

Mødested:
Ledere:

Søndag 12.9:

Mødested:
Leder:

Søndag 12.9:

Mødested:
Ledere:

Sønclag 19.9:

Mødested:
Leder:

.-/--\

Ugletur - Mols Ejerge

Rønde Rutebilstation kl. 21.00 eller
Basballevejen i Femmøller kl. 21.15
Lars P. Johansson

Mossøog Klostermølle

Ry Station k|.09.00
J. Keis, J. Kirkeby, m.fl.

Mossøog Klostemølle
Ry Station kl. 09.00
J. Keis, J. Kirkeby, m.fl.

Vadehavstw - se næmere omtale side XX
Musikhuset kl. 18.00
Jens Bonde og Allan Janniche

llalte/Stigsholn Søer

Hallesø rasteplads kl. 09.00
Jørgen Ballegaard

Mossø og Klostemølle
Ry Station k|.09.00
J. Keis, J. Kirkeby, m.{1.

Thorsaget-Elløv Enge

Rønde Rutebilstation kl. 08.00
Lars P. Johansson

ørnsø og Funderholme

Silkeborg Bad kl. 09.00
Jørgen Ballegaard m.fl.

Brabnnd Sø

Stautrup Station kl. 10.00
Vagn Holmelund

f', \
r I )-)' ).-l__=L -) J;' <
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ADRESSER OG KONTAKTPERSONER

Bestyrelsen:

Svend Møller Jensen (lormand)
Holmelundsvei 29, Søften
8382 Hinnerup
c86986503

Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 ørsted
G86488275

Flemming Lundberg (sekretær)
Skovlundgårdsvej 72
8260 Viby J
r86286557

Lars P. Johansson
Balevei 10, Ommestrup
8il4Mø/r'e
G86377841

Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
G8681 2573

Peter Lange
Jeksenvej 108
8464 Galten
r86950341

Henning Ettrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro
r86949606

Carsten Høeg
Vadstedvei 191

8450 Hammel
r86962391

Vagn Holmelund
Rørsangervel 5
8220 Brabrand
n 86257256

Kontektpersoner:

Fredningsudvalget:

(Spørg bestyrelsen)

lledle ns re g istre rln gc n :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Loka I iEE re glstrer inge n:
Dansk Omitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt
Gjellerupvej'l 1'' , 8220 Brabrand

lhvtugleguppcn:
Jens S. Pedersen
Vester A116 4, Thorsager, 8410 Rønd€
r. 86 37 95 83

fupportgnpen:
Peter Lange
(Se bestyrelsen)

Rancle,E$uwn:
Claus Elkjær
Mågevej 7, 8870 Langå
c86467803

noduglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se bestyrelsen)

F u g le registe rtngsg ru p pe n:
(Spørg bestyrelsen)

Skovgruppen:

Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26, 8600 Silkeborg
r8681 2573

Søh ø ilen de|6 ko n|6,hpe rc o ne | :
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

Gert Sørensen
Solsortevel 1 3, 8600 Silkeborg
c86802379



Lulle hlælper med at spare op.
Og nar Lulfe er fuld afp€nge, kan
de indsænes på en Bømekonto i

Unibank med
en ekstra høj
rentc.
Luffe koster
2? kr, og for

hver Luffe
der købeg

går der 3 kr.
til sælforskningen i Danmark.
Luffe kan købes i alle Unibank
fdialer
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