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Det ville selvfø lgelig væ re fristende at kommentere

den sommer, der aldrig kom - men lad nu dette
populære samtaleemne ligge. På trods af vejret
hat tapre omitologer sommeren igennem stridt sig
gennem regn og blæst for at tælle ynglefugle i
dercs kvadnter. De første resultatet omtales nu
inde i bladet.

Del 6. maj vedtog Folketinget'Lov

om jagt og

vildtforualtning'. I tiden frcm til den 1. april 1994
skel der så udarbejdes de nødvendige bekendtgørelser, således at vi til toråret 1994 står med
Europas mest frcmsynede lovgivning på dette
område. Flot!

Og så lige et par ord om 'Fra Felten'. I sidste
nummer søgte vi en bestyrer til rubikken. Vi fik
desvæne ingen henvendelser. Vi harindtryk af, at
mange læsere er glade for "Fn Felten", og vi på
Redaktionen synes, det ville være synd at nedlægge rubrikken.
Så vi lorsøger med et genopslag af stillingen. Skriv
ellet dng huttigst muligt til
undeftegnede (Kilclevej I,
8362 Høming -tlf.8692 25
92). Du vil indenfor de givne nmmer ihøj grad selv
kunne finde den fo rm, som
du ønsherat give'Fn Felten' fremover. Jeg glæder
mig til at høre fta den kommende bestyrer!
Og til indsenderne - fortsæt med at sende ind. Den
nye bestyrer skulle jo gerne have noget matetiale
at gå i gang med - ikke?
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YNGLEFUGLESTATUS

I

HESTEHAVEN OG RINGELMOSE SKOV 1993

Introdulrtion
Til Kalø Gods hørerto skove: Ringelmose skov og
Hestehaven. Begge skove er cirka al samme
størrelse (170 ha) og de har omtrent samme
fordeling af træarterog aldersklasser (2/3 løv og 1/
3 nål). De hardriftsmæssigt været behandlet ens.
I 1993 forventes det at starte en omlægning af
driften i Hestehaven. Det vil medføre at skoven
fremover drives efter natumære principper. Ringelmose skov skal drives som hidtil efter traditionelle driftsøkonomiske retningslinier, hvilket
bl. a. sker med foryngelse ved renafdrift af nåleparcelleme, (medfører ensaldrede bevoksninger
med samme træart), fomøden anvendelse af kemiske hiælpemidler og en fortsat udbygning og
vedligeholdelse at dræn. I Hestehaven skal skoven udelukkende bestå af løvtræer. Desuden vil
driften ske ved plukhugst og selvforyrlgelse samt
en mere naensom dræning, der giver mulighed for
flere områder med vegetation, dertålerpermanent
eller periodevis vandmættede iorde. Disse tiltag
skulle give en kulturskov, der i høiere grad ligner
skovens naturlige struktur og dynamik.
fot|cindelse med omlægningen skal derforetages
en grundig registrering at høierc planter, storsvampe, fugle, pattedyr og udvalgte insektgrupper. Fugleregistreringen blev foretaget af undertegnede for Danmafts Miljøundersøgelser, afd.
for Flora- og Faunaøkologi, Kalø, og blev økonomisk støttet af Aage V. Jensens Fonde.
I
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Artssymbolerne erså vidt muligt placeret icentrum
at territoriet.

Formål
Formålet med nærværende undersøgelse var at
kortlægge de to skoves ynglefugle samt atfortolke
deres fordeling i skovene i forhold til de aktuelle
bevoksnin gstyper. Samtidig skulle registreringeme
give et billede af skovenes øjeblikkelige yngle-

tuglestatus og således danne grundlag for en
sammenligning ved senere registreringer. De to
skove vil derfor fungere som et værdifuldt videnskabeligt f undament til vurdering af de ø konomiske
og ø kologiske konsekvenseraf to lorskellige driftsformer, en natumær og en traditionel driftsform.

Undersøgelsesområderne
De undersøgte skove var Hestehaven og Ringelmose skov. Af tidsmæssige årsager udvalgtes et
mindre kerneområde i hver skov (se Fig. 1 og 2)
således at de undersøgte områder udgiorde ca.
100 ha i Hestehaven og ca. 95 ha i Ringelmose

skov. Derved kunne eventuelle randeffekter
minimeres, idet de registrerede f ugle således over-

veiende var fugle der anvendte skoven til hele
deres ynglecyklus (territorium, fouragering, rede-

anbringelse, ungefodring). Visse fugle vil under
alle omstændigheder kun anvende skoven til en
del af deres aktiviteter (fx Musvåge, Krage, Ringdue, Stær, Gravand). Disse lugle fouragerer oftest
udenfor skoven.
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Metode
Ynglefuglebestandene blev registreret ved hjælp

af kortlægningsmetoden (Tomialojc 1979; Falk,
1990). I de fleste tilfælde blev ynglestatus fastlagt

på baggrund af syngende hanner. Dette er nødvendigvis ikke et udtryk for, at der blev ynglet i det
pågældende territorium, men tenitoriehævdende
hanner er e! godt mål for habitatens mængde af
egnede yngleområder. Derfor vil, i det følgende, et
territorium være synonymt med et ynglepar.

I

Ynglefugleoptællingerne skete ved morgenbesøg i hvert skovområde fra den 14. april til den 1 0.
juni. Hver optælling startede ca. en time før solopgang til ca. fem timer frem, idet der i dette tidsrum
er den største sangaktivitet.

Kortlægningsmetoden er ikke i alle tilfælde lige
anvendelig. Hos de fuglearter, derhar en svag eller
ringe sang (fx Jemspurv, Grå Fluesnapper) kan
artsantallet blive underestimeret. Ugeledes kan
arter, der ikke ersærlig territoriale være vanskelige
at registrere korreh (fx Dompap, Tomirisk og
Kernebider). Det erogså vigtigt at registreringerne

ligger sådan, at de tager hensyn til de tidligt
syngende arter (Mejseme, Spætmejse, Misteh
drossel) såvel som de sent ankomne langdistancetrækkere (fx Havesanger, Tomsanger, Gulbug,
Nattergal). Det er således, at fuglene synger meget før æglægningen, hvorimod de kan være særdeles tavse efter æglægningen. Da melseme og
Spætmejse i år (1993) ynglede tidligt, kan ynglefugleantallet af disse arter derforvære behættet
med nogen usikkerhed.

Optællingsruten blev varieret fra besøg til besøg

lor at tage høide lor arternes forskellige sangmaxima iløbet af dagen. Af hensyn til ændringer i
sangintensiteten gennem ynglesæsonen, blev
hvertbesøg i deto skovområderaflagt indenfortre
på hinanden følgende dage, så registreringeme i
de to skove var sammenlignelige.

Ved de enkelte besøg blev skoweje, stier og
vegetationsgræns€r fulgt, således at skovarealeme blev dækket optimalt. Ved registrering i åben
bøgeskov lå ruteme ca. 100 m fra hinanden,

hvorimod det i tættere vegetation tilstræbtes at

Fuglenes habftatvalg

For at tå en større forståelse for skovdriftens
indvirkning på fuglesamfundets artssammensætning, vil det være relevant at fremdrage nogle
teorier om de meil<anismer der bestemmer skovfugles valg at yngleområde (habitat-selektion).
Nogle at teorieme er stadig teorier, mens andre
forhold eftefiånden erblevet belyst gennem grundige studier af fuglene.

lægge ruten så maximum afstanden var 50 m. På
denne måde kunne også de mere svagt syngende
arter registreres.

Fugle bliver primært ledt til yngleområdet at en
instinktiv adfærd, der er udløst af bestemte miliøstimuli. Tærsklen til udløsning af denne reaktion er
afhængig af fuglenes indre motivation (Hilden
1e65).

Efter den sidste optælling kunne territoriefordelingen fastlægges ud fra feltkortene. Det mF
nimale antal observationer til bestemmelse at
territorier var 2-4 obseruationer af fugle med ter-

Dererto typerfaktorer, der eraf gørende for, om en
fugleart vil slå sig ned i et område og yngle.

ritoriehævd.ende adfærd. Antallet var afhængig at

det antal besøg, hvor arlen rent faktisk kunne
optælles. Undtaget hertor var tilfælde af redef und.
For hverfugleart er antallet af ynglepar pr. skov og
det samlede antal opgjon flabel 1). Endvidere er
antallet at ynglepar pr. krn2 beregnet.

Unimative hnorcr et tot fuglene essentielle tor
overlevelsen af arten, og er den grundlæggende
årsag til, at hver art yngler i sit specifikke miljø: a)
føde, b) behov pålagt af artens struKurelle og
funktionelle karakteristika (tx kræver Broget Flue.
snappers specielle inseK langstmetode, åbne be-
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Tabet 1
De to skoves ynglefugle

voksninger, hvor aden kan få plads til denne
akliviteo, c) ly for fjender og ugunstigt vejr.

Prcxlmative fanorcrudløser f uglens lyst til at slå
sig ned i et område, og kan fx være: a) landskab,
b) lenæn, c) rede-, sang- og obsewationspladser
samt touragerings- og drikkesteder, d) andre dyr.
Den tærskel, der skal overskrides for at udløse
fuglens lyst til at slå sig ned (settling) kan kombineres at de nævnte faktorer. I nogle tiliælde erdet
kun nogle få nøglestimuli, der skal til for at udløse
en "settling' reaktion, i andre kan en enkelt stimulus betyde mere end de resterende. Hvis denne

ene stimulus mangler, vil de andre stimuli aldrig
være nok til at nå reaktionstærskelen, hvorimod
den ene stimulus alene vil være nok til. at en
fugleartvil yngle iensub-optimal habitat. Ensådan
super-stimulus er fx et egnet redehul til en hulrugende fugl.
Selvom de ovenfor nævnte faktorer kan udløse
fuglens adfærd med hensyn til at slå sig ned og
begynde at yngle, hænger tingene ikke helt så
skematisk sammen. Hvis det vartilfældet, ville en
fugleart begynde at yngle det første sted, hvor de

proximative faktorer var opfyldt og dette finder
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Tabel 2

fu

to skoves ynglefugle

idfult i

siældentsted. Det kanforklares ved at habitatvalget
bestårattotrin (Hild6n 1965). Detførstetrin, at slå
sig ned og udforske området er udløst af faktorer
som landskabet og den generelle karakteristik af
terrænet. Egner området sig til at yngle i eller ei

økologiske gruppel

afhænger derefter af, hvor tæt specielle delalier
passer til de andre proximative taktorer, denne art
reagererpå. I reglen afprøverf uglen mange steder,
hvor den synger og reklamerer for sig selv, inden
den endeligt slår sig ned i sit yngleområde. Des-

uden er omfanget af tuglens trækuro på det pågældende tidspunk afgørende for, hvor langt over
reaKionstærsklen fuglen skal påvirkes for at slå
sig ned. Ofte vil fuglen trække videre og prøve nye
områder der udløser "settling" reaktionen.

Hvor flere territorier, der kan udløse "settling"
reaktionen, er tilgængelige, vil tuglen vælge det
bedste af disse - altsådetterritorium. deroverskrider reaKionstærskelen med den bredeste margin.

Fx etablerede Løvsanger territorium ca. to uger
tidligere i birUbiergfyr områder end i yngre ødgran
bevoksninger. Rødgran området blev først taget i

brug når birk/bjergfyr habitaten var mættet med
Løvsanger-territorier (Komdeur et al. 1993).
Hos de fleste spurvefugle er det hannen der okkuperer territgriet. Hunnen ankommer som regel
senere til yngleområdet, og dertor vil hunnens
vigtigste proximative laktor være en uparret han og
ctennes sang.
Det er foreslået (Erdelen 1984), at fuglene ved at
reagere på vegetationsstrukturen derved kan integrere en række enkelt faktorer uden at undersøge
hver enkelt seoarat.
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Figur 3
Prccentvis lotdeling af ynglefu glegruppe I

Fugledre&r og tedhrielordelinger

(Aythya fuligula) 3, Tatleland (Aythya fuligula) 2,
Gråand (Anas platyrhynchos) 2, Lille Lappedykker
(Tachybaptus ruf icollis) 2.

Antallet af arter og ynglepar i de to skove erangivet
iTabel 1. lalterderregistreret4l arteriHestehaven
og44i Ringelmosen. DertilskallæggesTarter, der
yngler itilknytning til Ringelmose-dam: Hvid Vipstjert (Motacilla alba alba) 1, Rø.l:.øne (Gallinula
chloropus) 1, Blishøne (Fulica atra) 2, Troldand

| øvrigt fouragerer Mursejler, Bysvale, Landsvale
og Digesvale i eller hen overskoven. Specielt ved
Ringelmose-dammen kan disse arter iagttages
gennem ynglesæsonen. Til sammenligning med
andre skovfugleundersøgelser er bestandstæthederne (ynglepar/km2) angivet på Tabel 1. Store

Resultater

10

skove indeholder flere arter og flere ynglepar pr.
areal end små skove (Freemark & Merriam 1986).
Hestehaven og Ringelmosen betragtes som store
og fragmenterede skove. Derfor må bestandstæthedeme siges at være meget lave (Hestehaven
520 ynglepar/km2 og Ringelmosen 608 ynglepar/
km2), sammenlignet med andre undersøgelser af
forskellige typer skov. Salvig (1991) fandt i naturskov en bestandstæthed på 1 109-1337 yngleparlkrnz. I svenske undersøgelser (Fritz 1990)
fandtes også en langt større fugletælhed - natur:
skov 850-1550 ynglepar/km2 med den højeste

tæthed i egeskov. Desuden registreredes, i svenske løvskove, tætheder over 3000 yngleparlkm2.

I Nilsson's (1979) unclersøgelser fandtes, i to
ensaldrede skove, en bestandstæthed på 35O
ynglepar/km2 i den mest intensivt drevne skov,
hvorimod den mest urørte skov havde en bestandstæthed på 1445 ynglepar/km2. Hestehaven
og Ringelmosen er altså, bedømt ud fra bestandstæthederne, temmelig intensivt drevne.
Fragmenteret skov har signifikant flere ynglende

arter og højere bestandstæthed af fugle end

t6
I
æ

rc

tsæ

ts

C6

æ

ø
to

Hssl€haven Blngelmosen

Hgst€hawn Rlng€|rcgn

24

$

Krme-fouragerende

f

Lufr-fouragerenoe

01

ffi

stamme-foungerende

68

[l

Busk-buagerende

3!t

2A

fl

JordJouragercnde

37

36

27

Figur 1
Præentvis fudeling af fotskellige lourageringsgrupper

homogen skov af såvel bøg som nåletræer (Komdeur et al. 1993). Artsrigdommen i både Hestehaven og Ringelmosen er stor, henholdsvis 41 og 44
arter, i forhold til Salvigs (1 991 ) undersøgelser, der
maximalt fandt 29 arter i naturskov. De svenske
undersøgelser af Fritz (1 990) var ligeledes lavere,
17-28 arter. Sammenligningen skal dog tages med
de forbehold, at de undersøgte areal størrelser
hos både Salvig og Fritz var langt mindre end
denne undersøgelses skove - store skove inde-

holder generelt flere arter - (Freemark & Merriam
1986).

Selvmedettorholdsvishøjtartsantal i Hestehaven
og Ringelmosen er der alligevel visse arter, der
savnes. eller som er ringe repræsenteret. Der
tænkes her på arter som Rødstjert, Broget Fluesnapperog Skovsanger, deralle hørertil i gammel
løvskov. Rødstjert og Broget Fluesnapper er begge hulrugere (proximativ takto4. Betingelseme for

r1

Heslehaven

Ung

tdl

Rihgelmosen

Samlet

A

B

A'

64

6,6

TO

28

10,3

71

4,5

104

16,8

70

Gammel bøg
Kant ung nåUgl. bøg

8,0

Kant ung nåUandet løv

15,0

A

t6

B

A

B

8.9

44

o5

84

tÅo

61

Tabel 3
Tefiitodet i to6,kellige Wet bevoksning.
A = præent af det gennensnitlige antal tefiitoder i hvet af de to skove. B = tefiitodet/l0 ha.

disse arter er åbenbart lor ringe. Tilsyneladende
okkuperer de stationære arter som mejserne og
Spætmejsen de tilgængelige huller tidligt på sæsonen til ulempe lor de sent ankomne træKugle.
Ved at lade flere dårlige og udgåede lræer blive
stående iskoven vil betingelseme forde hulrugende
arterforbedres væsentligt. Nilsson (1 979) fandt, at
tilstedeværelsen af dødt træ var tæt korreleret til
både fuglearts rigdommen såvel som fugletætheden. Mængden af dødt træ var ikke koneleret til

skovenes alder men bestemt al skovdriftens intensitet.

Skovens vegetationsstruktur har afgørende betydning for hvilke fuglearter, der etablerer sig i de
forskellige områder al skoven. For at visualisere
de enkelte skovområders fugleliv mere detaljeret
er ynglefuglene inddelt i økologiske grupper, afhængigt af hvilken niche, de benyfter.
Ynglefuglene er inddelt (efter Salvig,

1

991)

- dels efter fuglenes valg af redested
- dels efter fuglenes fourageringsstrategi

Skovsangers betingelser til territoriet er høje træer
til hannens sangposter og krat til redeanbringelse
(proximative faktorefl. De gamle bøgeparceller
tilbyder masser af sangposter, men løvtaget er så
tæt, at det hindrer opvækst af et tilstrækkeligt tæt
urte- og busklag. Ved at lade svækkede træer

falde eller evt tælde træer, så der skabes hul

Yngletugle opdelt i økologiske grupper

i

løvtaget, kan ynglelorholdene forlcedres for bl. a.
Skovsangeren.

De økologiske grupper består al
1. Kronerugende lugle
2. Hulrugende fugle
3. Buskrugende fugle
4. Jordrugende lugle

Ynglefuglene

i

de fire økologiske grupper er

defineret på Tabel 2. I gruppen al jordrugere er,
foruden de arter, der placerer reden direkte på

jorden, medtaget de fugle der placerer reden i
gren- eller kvasbunker eller i træemes rodsystemer. Sortmeisen er placeret ito grupper, idet den
både er hul- og jordruger. Den benytter således
ofte gamle musehuller. Figur 3 viser hvorledes
ynglefuglegruppeme fordeler sig procentvis ide to
skove. Det f remgår, at der ikke ervæsentlig forskel
mellem de to skove. Sammenlignes de to skove
med naturskove er den væsentligste forskel et
langt større antal hulrugende fugle i naturskoven.
Salvig (1991) landt således helt op til 59"/" hulrugende arter i naturskov, sammenlignet med
Hestehavens 1 9% og Ringelmosens 2270.

er defineret på Tabel 2.
Det fremgår at de forskellige grupper, at tlere

Hestehaven og Ringelmosen indeholder dog en

Fourageringsgruppeme

høj andel af buskrugere. En stor del af disse
buskrugere er knyttet til skovenes yngre nålepar

f

celler(se Fig. 1 og 2), hvortuglearternes kravtiltæt
vegetation i d€tte stratum bliver opfyldt (proximativ
laktor).

uglearter udnytter mere end 6n f ou rageringsniche
(angivet som en brøkdel). På Fig. 4 ses hvorledes
de forskellige fourageringsgrupper fordeler sig
procentuelt i de to skove.

de

Som omtalt indledningsvis tindes der en gruppe
fugle der fouragerer udenfor skoven og en gruppe
der udelukkende fouragerer i skoven. Fourageringsgruppeme inddeles således (efter Joensen,
1 965; Komdeur et al., 1 982):

nederste strataafskoven derer repræsenteret i de
to skove. Sammenlignet med naturskov (Salvig
1991) lorekommer der her en støne andel åf
stamme- og lutt touragerende arter..

,. tkke stationærc tude:

Forventninger til en omlægning af driften

Gruppen omfatter de arter, der er afhængige al
skovens omgivelser i lobindelse med fødesøg-

Det er langt overvejende fugle, der fouragerer

I

i

forbindelse med en omlægning af driften i Heste-

ning (Musvåge, Hvepsevåge, Huldue, Ringdue og

haven, kan man stille visse torventninger til
resultatet - både negativt og positivt - set med

Stær).

fugleperspektiv.

Ved anbefaling af en fugleideel skovdrift er der
2. Strtionæte fugle:

nogle væsentlige forhold derskal tilgodeses. Disse

Gruppen omfatter de arter, der linder deres føde
indenlor skoven.

lorhold kan sammenholdes med de faKorer der
atgør tuglenes habitatvalg (se dette afsnit). Hovedpunkteme til skabelse af en skov med høl
fuglerigdom er (efter Komdeur et al. 1993):

Da de stationære fuglearter i lofiold til skovens
vegetationsfordeling, i denne forbindelse, er de
mest interessante, er disse arter opdelt i fem
fourageringsgrupper (efter Salvig 1991):

1. Kronefouragerendefugle

2.

Høi træalder
Rig bundvegetation af urterog buske
Stor mængde af dødt træ
Mange forskellige træarter og med
åbninger i kronelaget.

Luftfouragerende tugle

3. Stammefouragerende fugle
4. BusKouragerendefugle
5.

1.
2.
3.
4.

Jordfouragerende fugle

En skov med disse hovedkriterier opfyldt vil frem-

stå med en meget heterogen struktur både vertikalt og horisontalt.

' il'',
,#K*, i,,"',*
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Nogle fuglegrupper er knyttet til bestemte vegetationstyper. På Tabel 3 er nogle af disse vegetationstyper vist, for at få et indtryk af hvorledes
fuglene fordelersig i skovene (se også Fig. 1 og 2).
Aldersdefinitionen for de forskellige vegetationstyper er den samme som benyttet på Fig. 1 og 2.

yngler i gammel nåleskov. Endvidere skal man
være meget opmærksom på, at få etableret en
vegetationsstruktur der giver den tætte struktur
som nåletræerne kan tilbyde, da en stor del af

Kriterierfor udvælgelse af ynglepar i de homogene

give bedre forhold for de fleste arter, dårligere for
nogle arter. Men generelt vil den naturnære skov
øge ynglemulighedeme lor de fleste arter. Det vil
dog kræve en langt støne indsats fra forstlig side
og langt større opmærksomhed omkring denne
problematik. Tilgengæld kan forventes en torøgelse af bestandstætheden til det dobbelte eller mere,
dvs. 1200-1 500 ynglepar/km2.

skowarceller var, at territoriegrænserne skulle
ligge mindst 25 m fra anden type bevoksning.
Kantterritorierne er detineret som liggende inden-

for en 25 m afgrænsning i hver af to tilstødende
vegetiationstyper. Omfanget af påvirkning

f ra andre
bevoksningstyper, afhænger dog at den enkelte
arts normale territoriestørrelse. Men for de fleste
småfugle vil denne afstand være relevant.

På Tabel 3 ses fordelingen af territorier/10 ha i to
typer vegetation - ung nål og gammel bø9. Desuden antallet af territorier knyttet til overgangen
mellem de to vegetationstyper. Det viser klart, at
den fragmenterede del af skoven er al væsentlig
større betydning for fugletætheden end monokuF
tur-parcellerne. Specielt overgangen mellem lav/
tæt vegetation og gammel moden skov, besidder
de krav fuglene stiller til et yngleterritorium.
Hvis man betragled€ hele skoven som een parcel,

ville man ved en naturnær drift kunne skabe en
langt mere veludvikletfragmentering

i

i

hele skoven

stedet for som nu, hvor fragmenteringen kun
opstår mellem de enkelte skovparceller. Nilsson
(1979) foreslår, at den vertikale vegetationsstruktur er korreleret med økosystemets produktivitet.
En øget differentiering al den vertikale strukur vil
således give flere nicher (fx føde, redeanbringelse), der kan udnyttes al et større antal fugle. Ved
at øge fragmenteringen skabes der altså bedre
forhold for hovedparten af skovfuglene.
Det ses endvidere på Tabel 3, at ca. 30 % af alle
territorier mere eller mindre er knyttet til de unge
nåleparceller. De fleste arter registreret i denne
type vegetation, har ikke speciel præference for

unge nåletræer, men forekommer også i andre
vegetationstyper. Men nåletræeme giver fuglene
gode muligheder for at placere reden i skjul og
måske starte ynglesæsonen tidligere. Samtidig
kan fuglene søge ly for predatorer. Disse forhold
skalman være opmærksom påved en omlægning
af dritten, så bestandstætheden ikke falder ved
afdrift af nåleparcellerne.
Ved omlægningen af Hestehaven til ren løvskov vil
Fuglekonge og Sonmejse folsvinde (ca.6% afden

nuværende tuglebestand), idet disse to arter kun

uglene eraf hængig af tæt vegetation i de nederste
strata af skoven. Den naturnære løvskov vil derfor

f
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Så er den første yngle-

sæson ved at være
overstået. I skrivende

En kortlægning

stund strømmer ud-

af Danmarks

fyldte atlas-, lokalitetsog lO-punktsskemaer

fugle og
f uglelokaliteter

m.tl. ind atdøren, og vi

sandsynlig ynglende (SA), idet den hyppigste måde
at opdage denne art på, ervia dens sang. Syngende fugle registreres som (Sa). Man kan også se, at
Nailergal og Gråstrubet Lappedykker mangler i de
kvadrater, hvor der ingen moser og søer er.

vil her prøve at

vise
nogleaf deførste, foreløbige resultater.
I sidste nummer efter-

1993-1996

ynglende (SD, idet dens rede forholdsvis nemt
opdages, er Tomirisken hyppigst registreret som

lyste vioplysningerom

Det foreløbige kort over Komværling tyder på, at
denne art er hyppigst i de nordligedele afamtet, på
Djursland og på Samsø, hvorimod den ser ud til ai
være fåtallig eller manglende i Midtjylland og omkring Arhus. Det bliverinteressant og se om denne

Sarter:GråstrubetLappedykker, Knopsvane,

tendens holder stik.

Musvåge, Grønbenet

Supplet kotune!
Fothåbentlig er mange

Rørhøne, Vibe,

Ty*er-

due, Nattergal, Tornirisk og Komværling. Vi hartil
dette nummer modtaget oplysninger om de 8 arter
fra 95 kvadrater. På grundlag af disse oplysninger
har vi prøvet at fremstille foreløbige udbredelseskort over 6 arter, vist på de følgende sider.

i stand til at supplere
oplysninger på kortene. Har du registreret en art i
et nyt kvadrat, kan du indsende dine oplysninger
på et særligt skema (ATLAS-B skema) til brug ved
rapportering af spredte ynglefund. Sikre ynglefund
har størst interesse. B-skemaet fås hos undertegnede.

Si gnturlukl ari ng til koderc :
Blanke kvadrater: Ingen oplysninger modtaget eller

kvadratet udækket.

Athsskemaer

* = arten ikke fundet i kvadratet
r = mulig ynglende (llU)
o = sandsynlig ynglende (SA)

O=

sikker ynglende (Sl)

Konnent* til koileæ:
På trods af at vi stadig mangler oplysninger fra

I skrivende stund (primo aug.) har vi modtaget
færdige eller foreløbige (de flestel) atlasskemaer
fra 33 kvadrater. En hurtig sammentælling afslørede, at i kvadratet med flest arter er der registreret i alt 89 arter, heraf 82 som sikkerynglende
(Sl) !l! FLOT. Kvadratet er DE 51 , det omfatterbl.a.
Norsminde Fjord.

mange kvadrater giver de foreløbige kort allerede

et godt indtryk at de 6 arters forekomst i amtet.
Musvåge og Tornirisk er mest almindelige, men

TOP 10 over kvadraterne med llest arter ser således ud:

hvor Musvågen hyppigst er registreret som sikker

Kvadrat Optæller
't.
23.
4.
s.
6.
7.
8.
9.
10.

oE 51

EE17
ED 02

EO03

Do82
ED 30

Jørgensen
Petsr$n
Oalsgård
Christ€næn
Lange
Finn Rasusn
Ole Gylting
P. B.
K.
Erik
P€tor

OE12

Clrissdaton+Ann€Nørim

DE 13

P.
H. Lykk€

EE27
EO20

Lång€
Låfsn
Biams Sø€nsn

s,

Antal arter
s4

A2

I

67
53

10

51

14
10
19

11

49
17
42

21

41

23

32
29

39

u

UU
AAO

542
10
10
18
167
11
670
268
13

71
75
7A

74

75

Taåc/l
De 10 kvadntet ned tlest after son sikket ynglende (St-kategoi). Redanionen atstuftet t2Jg

lng.

Vi vil i de kommende år
fortsætte denne lille konkurrence.

Vi har derfor besluttet, at
udloclde en mindre præmie
blandt dem, der ved slut-

ningen af hvert år har
lundet flest arter i sit kvadrat. Præmien, et gavekort til DOF-salg, vil blive
uddelt via lodtrækning ved
årets slutning blandt de 1 0
kvadrater, der har flest ar-

ter som sikker ynglende
(st).
Bemærk, at konkurrencen

vil fortsætte de kommende år, og det er tilladt at
pøve al forlcedre sin placering, dels ved at tinde
Gråstrubet Lappedykel

flere arter i kvadratet, dels
ved at konvertere mulige
(MU) og sandsynlige (SA)

ynglefund

til sikre yng-

lefund (Sl).

Optællingerne lortsætter
Nu man skal man ikke tro,
at hele projehet

liggerstille

i vinterhalvåret. Netop nu
er det høisæson for optælling af rastende fugle
på alle vore fine rastetuglelokaliteter.

Efterhånden har vi dækning på de fleste af disse,

og rigtig mange har givet
tilsagn om at tælle på de
10 lørdage nævnt i lorrige
nummer: 2118, 2519, 231
10, 13/1 1,

1

1112, 15t1, 191

2, 1913, 1614 og715.
Har du lyst til at deltage i
rastef u gleoptæll in gerne,
evt. som "føl' eller"læding",
så kontakt undertegnede.
Knopsvane

Peter Lange

Nateqal

KonNæilWFonlæke)
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En usædvanf ig fugl i Århus amt

SPAEN D EN D E O B SENUATION ER

FRA FELTPROJEI<TET
I løbet af sommeren er der blevet obset flittigt i det

ganske amt. Dererselvtølgelig blevet kigget meget
efter de almindelige fugle, som det er så vigtigt at
fåtalt med idette projekt. Mendeterdaogsåblevet

til nogle sjældne og usædvanlig obseryationer,
hvoraf nogle er kommet os tor øre eller øje. Vil vil
i de kommende numre hver gang bringe en lille
notits underdenne overskrift, omhandlende nogle
al de mere usædvanlige oplevelser, der gøres af

feltprojektets mang€ deltagere. Oplysningeme
hentes fra de indsendte skemåer, eller sendes
direkte til undertegnede. Deadline for indsendelse
af oplevelser er Søravnens deadline, som ses på
omslag€t.
Og nu til sæsonens "høsf:

I Natraynen.Døn

Sminge Sø - en sjælden oplevelsel

Savisangøøthørt isommerens løb i Norsmird€
Fjord (DE51), og dens tæller Ftodseng6iran el

hørt igennem længere tid ved Brabrand Sø.
Korttået Træløber er registreret med hele 5 terdtorier i Kalsehoved Skov på Gyllingnæs, den
skulle være under spredning nordpå i amtet, så
hold øje og øre med den i passende skovo. KerL
mindompap har sine faste bastioner i amtet på
Anholtog Norddjurcland, meneritoråretogsåhørt
på Gyllingnæs.
Endelig kan vi berette om opdagelsen af en overnatningslokalitet lot Ravn, godt nok lige nord for
amtsgrænsen i Viborg amt, nær landsbyen Tetp
nord f or Ulstrup. Her er der set op til ca. 1'l 0 Rtyrfo
på fælles ovematning i nogle træer ved en gård.

6-

Vi læggerud med en syngende flødtoppe t Fugteftorrgc i Rugård skovene pri mai (kvadrat EE 27),
har I husket at holde "øre" m€d denne lille Vn?

Det varme vejr i mal gav flere gode oplevelser.
Såedes kunne optælleren i Dronningborg &edning
15/5 få opfrisket Btåhalsenc sang, vistnok den
første syngende Blåhals i amtet! Men det varjo
nok en trækgæst, selvom arten siges at have
ynglet med llere par i Sønderiylland i årl I Sønderjylland var d€r tale om den sydlige race, med
hvid halsplet, mens fuglen i Dronningborg Bredning var nordlig.
Som det kan læses andetsteds i dette blad. fik
deltagem€ på ATLAS-turen til Sødringholm 16/5
en uforgfemmelig oplevelse, idet
Aftenfalk

e

(hun) lavede flyveopvisning på nært hold for hele
ekskursionen! Blot synd at der varså få deltagerel
Oversomrende Fiskeørne er set flere steder, bl.a.
Grurd Fjord, Søbygård Sø, Salten Langsø og
Mossø.

q registreret syngende i to lcvadrater; 21l
lsadrat DE98 (Feldballe, Mols - på punKtælling!)
og 1/6 i DE 13 (Stjær Bakker). Plrol er også
Vagtel

5

e

217 blev en sådan s€t siddende påtrækstien nær

i

fegistreret på punkttælling, nemlig hele to ex. 26/
5 i DD70 (Fjeld Skov).

Materiafe til næste udgave af "Spætdende
servationef sendes til PL senest 1. november.

Peter Lange

FUGLEERFARINGER FRA

vosNlEs
Detvar retfå ertaringer, leg havde med fu glekiggeri,
daieg startede dette forårmed optællingerindenfor
Atlasprojektet. Jeg var afsted et par måneshnsnætter i tebruar for at høre ugler, sådan som det
anbefales. Jeg hørte ikke een, men derimod et
rovfugleskrig, som viste sig atværetra en Musvåge.
-Senere på foråret så jeg så Musvåge-parrene
kredse overskovene, og dervarmindst6 par. I juni
fik jeg de dunede Musvågeunger at se på reden og da hørte jeg også Natugler, men micft på dagen
i strålende sol. Så jeg har lært meget nyt dett€
forår.
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Vosnæs Gods og skove ligger 15 km nord for

bl.a. hvornår på dagen man kan komme der,

Arhus ud tilKalø Vig. Jeg valgte k\/adraterher, fordi

hvilket kortvil sigef ra7 om morgenentil solnedgang.
Jeg var ude en morgen meget tidligt og listede af
sted ad en meget smal skovsti for at gense en

cykler ud og rundt i området eller tager bus 56 til

Kernebider fra weekenden før. Da leg tager
kikkerten ned, ser jeg en iæger med bøssen på
armen ganske tæt ved, i øvrigt optaget af noget
råvildt i nærheden. Nu var min første reaktion at

jeg kendte og holdt af herregårdsnaturen med
store bølgende mafter og høj bøgeskov. Jeg
Studstrup og spadsere rundt. I foråret har jeg
været der i att 13 gange. Jeg punkterede to af
gangene, men
gang at få cyklen
-var heldig hver
med tilbage til Arhus ibussen.
Min viden om fuglenes liv hartidligere indskrænket
sig til d€ almindelige og at synes at de er pæne,
selv om jeg har levet mine tørste halvtreds år. En
forårcforkølelse gav mig dog tid til at gennemlæse
de 600 sider af Meltotte og Fjeldså om "Fuglene i
DanmarlC. Det gav hverart en personlighed, samt
den snedige opdagels€ at identifikationen af fugle
ifelten lige så meget er en udelukkelse a{ usandsynlige muligheder, som en direkte genkendelse.

Forårets fremmarch gav også historier tor de enkelte tuglearter. "Spættetræet" så jeg i februar som

et gammelt træ med mange huller, senere adrejdede en spætte aktivt inde i et af hulleme med at
mejsle rederummet større. Endelig blev de skrigende unger todret i hullet i luni.

liste af, men med tanken om et skud hagl i rurnpen
gikjeg roligt nærmere. Jegfik så læst og påskrevet
af hvad der viste sig at være den lokale sMte, om
hvomår og hvorjeg måtte gå i skoven. Han tøede
lidt op efterhånden som jeg fortalte om mit fuglekiggeri og manglende evner som krybskytte. Han
fortalte at det hvert efterår blev udsat 1 .000 Fasaner, hvoraf kun 200 skydes, og belærte mig også
om bukkejagtens start søndagen efter. Herefter
tog jeg mig så sammen og kontaktede eleren af
godsetog skoven grevAdam Knrlt, først pr. telefon
og så ved et tosiders brev efter hans torlangende.
Jeg bad om at kunne gå i skoven om natten tre
bestemte weekender i henholdsvis juni, luli og
august. Så en dag blevjeg ringet op af greven og
fik lov til hvad jeg havde bedt om. Jeg opdagede
også at hans navn udtales på engelsk: Kndt
Naturoplevelsen er €n meget væsentlig ting i mit

Spætmejser erder mange at i bø geskoven, måske
10-15 par. De er markante med deres eksotiske
kald og alarmskrig. De er så territoriebevidste, at
jeg efterhånden kunne torudsige, hvor den næste
Spætmejse ville begynde at gøre alarm på min vej
rundt. De bliver mere stille, når det vame forår er
i gang og da oplevede ieg en Spætmejse, som
samlede trøsket træ fra skovbunden og fløj det i
næbbetop og ind isit redehul. Hvorforgørden det?

fuglekiggeri. Den mest betagende blev så den
juninat, dervar lidt overskyet med finregn, hvorjeg
kørte ud i skoven ved 22-tiden. Det blev så mørkt,
at jeg havde svært ved at se skovstien, og Natugle-

ungeme peb hjerteskærende til hinanden itræerne ovenover. Oplevelsen var intens og stor, dajeg

lå i mit regntøj ved gravhølen på Vosnæspynt.

Blundede lidt, så vinden vifte sagte med græsstrå

og aks og lyset langsomt vende tilbage til den
begyndende morgen.

En lidt sørgeligere historie har Dværgterneme på

Mågeøen i bunden at Kaløvig. Parretvarelableret,
den ene fiskede og den anden blev fodret. Næste
besøg viste en rugende Dværgternepådenyderste
stenrevle og en mage som aktivt jagede krager

væk, når de kom tor nær. En mand med en

løsløbende jagthund kunne ikke lagesvæk, så
temeparret var i luften medens hunden støvede
rundt. ved næste besø g sad Dværgteme-parret på

en mudderbanke. De så opgivende ud. der var
ingen ruge- eller fodreaktivitet, så yngletorsøget
var mislykkedes.
Bøgeskoven er privat og hører til godset, og man
oplever det, ved de mange fasanfodrepladser og

ved dyrevildtet. Der er således restrihioner for

Peter Hjotth
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Et af punkteme på min 10-punhs optælling tå tangt
ude ad en markvei, som stiarter i en gård og i øvrigt
ikke er særtig farbar. Da jeg ikke bryder mig om at

køre over fremmede lolks gårdsplads kl. 5 om
morgenen, besluttede jeg at tage en nærliggende
bivej og flytte punKet lidt. Området er helt ensartet
og beståraf flade sandede kommarker, så det ville
ikkegøredenstoreforskel. Da jeg kom derud, viste
det sig imidlertid, at der gik et hjulsporover marken.
Jeg besluttede derfor at være en artig optæller og
gikdet iille stykke hentilden helt korrekte position.
Her lød, mellem talrige lærker, et ideligrt gentaget
"blyyp...blyp-yp'. Efter at have tænK mig om et
øjeblik blev jeg klar over, at det måtte være en
Vagtel, hvilket blev bekræftet senere på dagen
efter konsultering af diverse fuglestemmeplader.
Jeg harfaktisk ikketrutfet denne art tør. At ieg kun
f ik den med fordi jeg, trods alt, undlod at snyde med
punktets placering er jo til at blive helt moralsk af!
Jens P. Lomhalt
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peratur omkring de 11.14€. Men fuglene syntes
meget aKive selvom vejret var lidt koldt årstiden
taget i betragtning (29.06.93).

Jeg var ikke engang kommet af cyklen før jeg
havde de lørste arter i notesbogen. Gøgen kukkede højlydt og der var en Tomsanger i næsten
hver eneste træ eller busk. Længere inde i kæret

var der fuld aktivitet. Bogfinke, Gærdesmutto,
Ringdue, Solsort, Gulspurv, Løvsanger og Blåmejse smuttede rundt i de mange træer og buske
der omgiver selve lokaliteten. Da leg på en sti på
vej ind mod en af de største søer i kæret kom til at
se ned, opdagedeieg, atjeg befandt mig på noget
der mindede om en motortrafikvej for bifte små
frøerderså ud til at bevæge sig n6d mod søen. Der
varhundredvis af dem og de varkun omkdng S-lO
mm lange så det var faktisk umuligt at færdes der
uden at komme til at træde på nogen af dem.

I søen lå der nogle Gråænder med halvstore
ællinger og ude mellem åkandeme svømmede 2
Blishøns rundt mens en Grønbenet Rørhøneforetrakat blive helt inde ved sivene, hvorderogsåsad
et par Rørsangere og sang denn€ tidlige sommermorgen.
På velovertil kærets anden halvstore sø, såieg et

Stillitspar med 3 udfløjne unger, mens en Fiskeheire krydsede over søen med hæse skrig. En
enkelt Havesanger gavlyd frasig og en Gransanger

SOMMERMORGEN I KÆRET

!

Hermed følger så fortsættelsen af beretningen f ra
mine ture i kæret, der udgør 6n af de lokaliteterder
skal undersøges i Atlasprojektet m.h.t. ynglef ugle.
Jeg har nu efterhånden været der 4-S gange, og
hver gang dukker der en ny art ellerto op under mit
besøg, så det er på ingen måde kedeligt, selvom
jeg har besøgt dette dog noget begrænsede område så mange gange i løbet af blot | -2 måneder.

Det sidste besøg aflagde jeg en midsommermorg€n, inden leg samme dag relste til Samsø,
hvorjeg da også befinder mig i skdvende stund.
Denne morgen mødtejeg op i kaeret ca. OS.1O. Det

var lidt overskyet, og den jævne vestenvind blev
ved med at sende skyer ind over landet hele
formiddagen så solen kun lige fik lov til at titte frem
et par enkelte gange. Det resulterede i en tem-

sang taktfast sin ensformige sang. Inde i de lidt
større træer der omgiver søen hørte jeg pludselig
det monotone "kuu-roo - kuu-roo'. Det kunne kun
betyde 6n ting - nemlig Huldue. Det erførste gang,
jeg harhørtden i kæret, sådetvarendnu en nyart.
Det er urealistisk at ko, at den yngler i kæret, men
derimod meget muligt, at den var på visit ovre tra
Mygind eller Clausholm-skovene. Da ieg kom helt
om til søen satte jeg mig ved siden af en pilebusk
i skjul af lidt siv og højt græs, så jeg i ro og mag
kunne sidde og iagttage de fugle, dernu måtte vise
sig. Der var masser af Landsvaler og enkelte
Bysvaler i luften, ligesom en det Mursejlere svævede rundt i deres rette element. En Grå Fluesnapper, der havde valgt en udgået gren som
siddeplads mellem de små flyveture ud efter tluer
og andre insekter, kom også i notesbogen. Ude på
søen kom et Knopsvane-par svømmende med
deres 3 unger og i et elletræ sad en flok af
Grønirisker - unge som gamle fugle. Jeg sad og
iagttog en Musvåge, der svævede rundt ude ovsr
de tilstødende enge, der afgræsses af kvæg, da
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jeg hørte en lyd indelra sivene. Detvarligesom en
trille, der blev hurtigere og hurtigere og endte i et
næsten skingert toneleje. Jeg kunne høre at jeg
havde hørt denne lydtør, men kunne ikke huske
hvilken lugl den kom fra. Senere har ieg med lidt
hjælp fundet ud afatdetvarden Lille Lappedykker,
dergjorde opm€erksom på sig selvdenne morgen.
Jeg blev siddende lidt endnu og fik et par Aørspurve i notesbogen sammen med endnu nogle
Gråænder og to Stormmåger. Jeg registrerede på
et tidspunh nogle små "plop' omme lra den anden
side af pilebusken uden at tænke videre over det.

anden side af den tætte pilebusk. Ak - hvilken
oplevelse jeg var gået glip af, men i notesbogen
kom i hvert fald lsfuglen, som nok den absolut

Jeg gik ud fra, at det var små fisk der legede i
vandoverfladen - så ploppene bekymrede mig

kom i notesbogen denne morgen, varen Agerhøne,
der med stive vingeslag flygtede, da jeg ubevidst
kom til at skræmme den.

egentlig ikke og pirrede heller ikke min nysgerrighedyderligere. Men nuved jeg, atdetburdedenok
have giort, tor et par minutter senere fløj en lille
turkisblå fugl med et forholdsvis stort næb lavt hen
overvandet med hurtige vingeslag. Med 6tslog det
mig: ,SFUGU Hvor doven kan man være? Jeg
havde siddet 5 måske 7 meter fra en lsfugl, der
tiskede, uden at gide rejse sig og flytte om på den

bedste nye art,
På vej tilbage til min cykel gik jeg over engene, hvor
kvierne græssede fredeligt. Her stødte jeg på en
Vibeflok på 10, fem syngende Sanglærker og tre

Harer samt en Fasan med to kyllinger, der
forskrækkede lettede næsten lige foran mig. På
min vejlandt jeg også gøgeurter, derstod iblomst
med flotte lilla/lyserøde blomster. Sidste art, der

Sådetvarheltafgjorten dejlig morgen i kæretmed
mange nye oplevelser og spændende tugle, men
tanken om lsfuglen og ærgrelsen blev ved med at
køre rundt i hovedet af mig hele vejen hjem på
cykel.

Beit Lanther
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truffet den en gang før. I nabokvadratet sidder de
til gengæld tæt på ledningeme, og Bomlærken
kunne her noteres på 8 ud af 10 punkter ved
punkttællingen. En ovenaskende stor forskel på tå
kilometers afstand.

EN HELT ALMINDELIG DAG I DD
31
Det er en ganske almindelig dag sidst i maj, og leg

hartidligtfrifraarbejde. Hjemog slappeaf! Men nej
- et blik ud af bilruden på strålende solskin
overbeviser mig om noget andet. Med 2 kvadrater
at dække ved DOF s feltprojekt står den på dobbeltarbejde i mal og juni. DD 31 kalder! Jeg har
ganske vist været rundt ialle krogene i kvadratet,
men der kan jo stadig dukke noget nyt op, og
desuden går derefterhånden sport i at få flere arter
med sikre ynglebeviser.

En tur gennem Romalt Bakker giver syngende
Topmejser, Sortmejser, Gransangere og Munke.
Et par Store Flagspætter flyver til deres hul i en
gammel birkestub, og to redekasser er beboede
med Musvit og Skovspurv. En Hvid Vipstjert flyver
til og fra med gabet fuldt al inseher. Ungefodringstiden erbegyndt - og frem forat søge etter
rederne med de forstyrrelser det giver, er der nu
gode muligheder for at se de voksne fugle, når de
bringer føde til ungerne.
Og så dukker alligevel en ny art op: En Træløber

titter trem bag en stamme. Men selv de bedste
overtalelsesforsøg kan ikke aftvinge den bare et
sandsynligt ynglebevis. Den piler bare op ad
stammen og forsvinder i vildnisset.

Jeg går videre ud langs slambassineme ved
Randers Fjord og serdet fø rste kuld Grav-ællinger.
De er nok udruget i en at rævegravene i bakkeme
og nu ført her ned i det plumrede vand. 10 Blis-

høne-reder atslører sig som små forhøjninger

i

fladvandet. Her gør Blishønsene sig ingen umage
med at skjule redeme (Ræven harvel læst skiltet:
Livsfare! Slambede\. Vibe Rødben og Lille Præstekrave skælder heftigt ud. Der må være æg eller
unger i nærheden. Mellem Gråændeme ligger en
enkelt Atlingand. Men da jeg ikke er stødt på den
før i år, er det nok en enlig mage-løs han.
På hjemvejen slårieg et smut omkring grusgraven,

hvor der sidste år var 50 par Digesvaler. Men
sørgeligt nok: Ingen Digesvaler. Til gengæld sidder en glinsende flot Ravn og spejder ud over
loss€pladsens lækkerier. Fra en nædiggende mark
høres Bomlærkens knitrende sang. En sjælden
fugl - i hvert tald i dette kvadrat, hvor jeg kun har

Selvde obligatoriske indkøb i supermarkedet giver
mulighed for studier i andet end discountpriser
Bysvaleme er i fuld gang med redebyggedet oppe
under tagudheenget, mens en Allike hastigt forsvinder ned i skorstenens mørke.
Men dagen€r endnu ikke forbi, og da afteneme er
lange i mai, begiver ieg mig senere en tur ud ad
digetved Dronningborg.Br€dning. Herharjeg gået
utallige gange fø r. Men det spændende ved Atlas-

proieKet har været, at ieg nu lægger mærke til
nogle heltandreting, end jegplejer. Sanglærkeme
f.eks. Dem har jeg ikke skænket mange tanker før
- de er der jo bare! Men nu opdager jeg til min
forfaerdelse, at denne den vel nok almindeligste
fugl i DD 31 , harleg endnu ikke fundet som sikker
ynglende. Tll alt held holder en hel lærketamilie
flyveøvelse over en af markeme. De nyudlløjne
lærker atslører sig ved deres korte og stumpede
haler og usikre flugt.
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Påden anden side afdigeterdet Rørsangemes og
Rørspurvenes domæne. En demonstration af

styrkeforholdet mellem Rør- og Sivsangere får
man her. Jeg tællerdenne aften hele 48 syngende
Rørsangere - og blot 6n Sivsanger. Desuden blan-

der et par Græshoppesangere og nogle Kærsangere sig i koret.
Henne hvor rørskoven blivertæt, serjeg en Pungmejse på jagt efterinsekter. Sidste årynglede 2 par
i området. Det erspændende, hvad det blivertil i år.
Det er også her, vores anden 'eksotiske' mejse,

Skægmejsen, normalt holder til. Som regel ser
man den blot i et kort glimt hen over rørskoven,
men idåg harjeg påtå metersafstand denflotteste
han med næbbet fuldt af insekter til ungerne. Han
ffyver nærmest lidt forvirret fra Mt til tøt, som han
ikke løn huske, hvor blandt disse 1000-vis af rør
reden er skjult. Eller er det bare afledningsmanøvrer for at torvirre mig? Jeg må hellere fortrække, så Skægmejsen kan få fred. Den skutle
geme nå endnu et kuld (eller to!) i år.

.Solen erved at gå ned, og jeg begivermig hjemad.
En af Skovfiomuglem€ ka bakkeme jager længere fremme ad diget. På et tidspunkt står den
nærmest og muser som en Tårnfalk. Et fint skrig
henne fra bådepladsen afslører endnu en af de
lokale yngletugle, og kort efter skyderen blå pil hen
langs rørene. lsfuglen har også været på jagt.
Nu synger Solsortene godnat, og Nattergalen
ger over.

ta-

Det blev en fin dag i DD 31 . Hele 72 artertikieg set

i

lryadratet denne dag, og dertil mange gode

opl€velser.
Lars Tom Petersen

SøDRING KÆR 16. MAJ 1993
FUGLEKURSUSruR I FORBINDELSE MED
F"GLENESDANMABK

Deltagere: Allan Janniche, PeterLange, LarsTom
Petersen, Jørgen Pagter, Stetfen Ellebæk Pedersen & Benny Kristensen.

Et skutfende fremmøde - og til dig som havde
overveiet at tage med, men blev hlemme - begynd
du bare at æ rg re dig! ! lTuren gav nemlig flere hits...
Vi startede med en dejlig frisk travetur i Sødringholm Skov, som bl.a. kunne byde på en del Skovsangere og Misteldrosler. Inden vi gik videre til
stranden, havde vi rask væk noteret: Rødstjen 2,
Stenpikker 25, Hvepsevåge 2, Broget Fluesnæper 2 og 1 par Gule Vipstjerter m.m.
Os som havde husket vores gummistøvler- og det
havde Peterikke - gik en god turud på stranden for

at se nærm€re på bl.a. Alm. Ryle 3.000, Strandhjejle40. Nåja, vifanddaogså en Lillo Regnspove
inde på engen.
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Tja, nu var de lørste 55 arter ihvertfald noteret, så
vibesluttede os at køre videre til RåbyOdde. Men,
men nu skulle deltageme jo lige have en FED

oplevelse!!!.
Obs.afstand
FLOT!!!

1 gammel hun at AFiENFALK.

i

starten ca. 30 meter.... MEGET

lstarten sad den på nogle el-ledninger, men vi fik
også lejlighed til at se dens flyveevner!!! For på et
tidspunktfangede den et større insekt i luften, som
senere blev fortæret - den rene OPVISNING.
lngen af deltageme havde før set noget lignende.
Gad vide om det var en ny art ved Randers Fjord?
Efter 20 min. kørte vi videre til Råby Odde, hvor vi
nød en deilig kold ø1... Turledelsen mente nemlig,
at den nye DK-art til undertegnede måtte resultere
i en omgang til holdet...

Mon ikke der er flere deltagere til n-æste Fuglekursustur i forbindelse med oroieKet?
Benny Kristensen
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labrador, som åbenbart havde sin egen udgang ad
kælderdøren. Nå - den havde ikke noget imod mit
besøg, så jeg entrede iemhesten igen og fandt
hurtigt hullet, som var i en sørgelig forfatning.
Halwldt med gammelt halm, roekuleaffald, noget
gammellern, og et helt vognlæs murbrokker. Stort
set intet vand og ingen fugle. Et sørgeligt syn!
Næste hul viste sig at være landsbyens branddam
- ia alt skal tælles med her. Her var der masser af
vand, og hvad vardet? - Føer?- Næh, et nærmere
eftersyn afslørede, at de små smaske-plaskelyde
stammede fra myriader af guldfisk, som svømmede rundt og snappede i overfladen! Et sandt
eldorado tor en sulten stork! Men der var hverken
storke eller andre f ugle i nærheden, såleg fortsatte
til nummer 3.
Efter nogen søgen fandt jeg gården, på hvis jord
vandhullet lå. I indkørslen blevieg mødt af en Sct.
Bernhardshund på størrelse med et hus! - Og den
så tilmed sulten ud. Jeg så allerede min nekrolog
i Søravnen lor mig. I det samme kom en ældIe
dame udfrastuehusetog tilkaldte uhyret. "Den gør
ikke noget, du skal bare ikke røre ved den"
berolig€de hun. Jeg havde nu heller ikke tænkt mig
at søge nærkontakt med dyret, som iøvrigt fordrev
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tiden, medens ieg fik forklaret vejen ned til

-2-1-.nlt\ø/t*

vandhullet, med at lette ben op ad min cykel. Den
var godt rusten allerede, men hva' pokker feltprojehets budget giver nok en ny. Vandhullet
var fint, kun lidt opfyld, men ingen fugle.

EN DAG MED SMÅBIOTOPER.
EN BERETNING FRA
FELTPROJEKTET
Jeg var en al de heldige, som fik et såkaldt
småbiotopskvadrat. dvs. et kvadrat hvor alle små
naturområder i en ljerdedel af kvadratet skulle
besøges.
Jeg drog alsted på det første besøg den 10. maj -

en dejlig torårsdag med sol og varme. Alle
småbiotopeme, dervarhele 18i mit kvadrat, varpå
forhånd nummereret på den medbragte kortkopi.
Første stop var ved en større gård, bag hvilken der
ifølge kortet gemte sig et lille vandhul. Ind og banke
på døren - man skal io spørge om lov først - privat
område, forstås!. Det eneste svar var dog en sort

Det næste vandhul viste sig at være konverteret til
havedam med hvid bro, plasticstork, åkander og
det hele! Det må forøvrigt være "krøvet" i vask.
Selv ikke med den bedste vilje kunne jeg få det op
på de 10X10 m., som skulle være mindstegrænsen foratvandhulleme er med Då målebordskortet
og dermed med i undersøgelsen. Plasticstorken
med indbygget regnmåler var eneste fugl her.

Således fortsafte min rundtur til småbiotoperne i
kvadratDEl 3. Generelt gjaldtdet, atlangtdefleste
af de små vandhuller og moser var i en sørgelig
forfatning; helt eller delvist fyldt op med affald, jord,
gamle landbrugsmaskiner, køleskabe m.m. eller
drænet væk. Således var 10 ud af 1 8 småbiotoper
truet og ved at forsvinde, ikke så meerkeligt at
paddeme og sommerfuglene er i tilbagegang.
Derimod synes de helt små vandhuller, som dem
jeg undersø gte, ikke umiddelbart at have den store
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betydning for fuglene som ynglelokaliteter. Sammenlagt registrerede jeg 1-3 par Gråænder, 2-3
par Gulspurve, 0-2 par Blishøns, 0-1 par Gravænder og 1 par Agerhøns i mine 18 småbiotoper.
Indirekte har disse områder formodentlig stor betydning for fuglene som fødekilder og hvilesteder.

,

Man må håbe at det efterhånden går op for både
lodsejeme og myndighedeme, .(her tænker jeg
især på amtet, som har tilsynet med de små
naturområder), at disse små naturområder taktisk
ER generelt beskyttet jvf . naturbeslqttelseslovens
paragraf 3, og at der ER BRUG FOR mere information om dette. Det er min overbevisning, at
mange at områdeme ødelægges pga. uvidenhed.
Bedre oplysning tillandmændene, samt måske lidt
økonomisk hjælp til oprensningen kunne uden tvivl
redde mange små vandhuller.
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TUREOG MøDERIDET
KOMMENDE HALVÅR
Vi har tidligere efterlyst ønsker og forslag til arrangementer for feltprojektets deltagere. En del
har reagerel og tilsendt os forskellige forslag til
kurser, møder og ekskursioner. Bl.a. harderværet
et gentaget ønske om at lære noget om de
almindelige fugles kendetegn og stemmer.
Vi har på baggrund af dette, og i samarbelde med

kommunekoordinatorerne, planlagt en række
møder og ture. På mødeme vil der blive fortalt om,
vist dias af og spillet luglestemmebånd med
udvalgte fuglearter (opdelt biotopsvist). Mødeme
efterfølges af en/flere ture til udvalgte kvadrater,
hvor vi besøger udvalgte områder.

Vi må håbe, at resultaterne af feltprojehets småbiotopsundersøgelse kan hlælpe dette lidt på vej.
Peter Lange

Viforestilleros, at man underturene dels kommer
ind på feltkendetegn for de fugle, vi møder, dels
kan tale om optællingsleknikker m.m. i forbindelse
med feltproiektet.

Vi har valgt at starte møder og ture
allerede her i efteråret, idet vi så har
mulighed fordels at begynde at lære de
almindelige danske standfugle, inden
de mange træKugle ankommer, dels
begynde at lære de udvalgte kvadrater
at kende inden ynglesæsonen 1994.

Møderne, og især turene, fortsættes
igennem foråret, så længe der er nye
trækfugle at lære.
Til formåletvælges kvadrater, som ikke
blev dækket i 1 993. Det er vores håb, at

vi i løbet af vinteren og foråret kan få
dækketdisse kvadraterpå denne måde.
Hele programmet ertænkt som etlorløb,
hvorvi efterhånden gennemgårde fleste

af vore
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ynglefugle, samt lærer

optællingsteknikker m.m. Man kan lrit
vælge, om man vil deltage i alle disse
arrangementer, eller man kan vælge et
eller flere ud, alt afhængig af behov og
interesser.

Af praktiske årsager er tilmelding til
turene nødvendig, samtidig er der
mulighed for at aftale transport med
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turlederen. Der må påregnes mindre udgifter til
kørsel. Der kræves ingen tilmelding til møderne.
Vinterens program ses fra side 35 under ture og
møder.
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selrørsanger, Rørsanger, Kærsanger, Skægmejse, Pungmelse, Rørspurv.
4.

janwr

9yer, haver og parker

Ringdue, Tyrkerdue, Mursejler, Vendehals, Toplærke, Bysvale, Jernspurv, Gærdesmutte, RødGenerelt om fugleture til udvalge
ATLAS-kvadrater

stjert, Husrødstiert, Sangdrossel, Sjagger, Gulbug,

Havesanger, Gråsisken og Gulirisk.

På turene vil vi især beskæftige os med de arter,

25.

som er gennemgået på det foregående tirs-

Det åbne land

dagsforedrag (se disse). Turene gennemløres til
fods og i privatbiler, hovedsageligt i det nævnte

Tåmfalk, Lille Præstekrave, Engsnarre, Vagtel,
Kirkeugle, Natugle, Natravn, Sanglærke, Hedelærke, Blergvipstlert, Landsvale, Bynkefugl, Tom-

kvadrat. Niveauet lægges, så alle kan være med,
dvs. vi ser både på almindelige og sjældne fuglearter, lette og svære. Vi vil også komme ind på
forvekslingsmuligheder.

ianuar

sanger, Gærdesanger, RødryggetTomskade, Stor
Tornskade, Tornirisk, Gulspurv og Komværling.
15.

tebrual

Alle kan deltage, man behøver således ikke at

Strandeng og kyst

være deltager i feltprojehet. Men en del snak om
feltprojektet, optællingsmetoder samt henvisninger til af holdte møder må påregnes, idet leltprojektets optællere opfordres til at møde op og få svar
på evt. problemer vedr. optællingsmetoder og

Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe, Stor

feltbestemmelse.

Præstekrave, Klyde, Rødben, måger, temer, Tejst,
Mosehornugle, Digesvale, Gul Vipstiert, Engpiber,
Skærpiber, Sten'pikker, Karmindompap.
19.

aprtl

Skove

Turene varer normalt 3-4 timer.

Al hensyn til planlægningen er tilmelding

nødvendig. Tilmelding skal ske senest dagen før turens afholdelse til turlederen.

Musvåge, Spurvehø9, Duehø9, Glente, Fiskeøm,
Hvepsevåge, Skovsneppe, Huldue, Turteldue,

Skovhornugle, Skovpiber, Stor Flagspætte,
Grønspætte, Sortspætte, Misteldrossel, Munk, Løv-

sanger, Skovsanger, Lundsanger, Fuglekonge,
Rødtoppet Fuglekonge, Lille, Broget og Grå Flue-

snæper, Halemejse, Sodmejse,Topmejse, Trælø ber, Korttået T tæløbet, Ravn,. 9rønsisken, Lille

Generelt om tiisdagsforedragene om
tuglebestemmelse og leltprojektet

Korsnæb. Kemebider.

Der gennemgås et udvalg af ynglef ugle f ra aftenens
biotop ved hjælp af lysbilleder, fuglestemmebånd
og evt. videofilm.

Møderne

vil hovedsageligt omhandle

følgende

arter:
2, noven bel
Søer ogmoær

Lappedykkere

(4 arter), Krikand, Skeand,

Troldand,

Taffeland, Rørhø9, Dobbeltbekkasin, Vandrikse,
Grønbenet Rørhøne, Nattergal, Græshoppesanger, Savisanger, Flodsanger, Sivsanger, Dros-

Peter Lange

FRA FELTEN: MAJ, JUNI OG JULI
Som man vil huske, startede "Fra Felten" isidste
nummer med en annonce, der kort og godt bad en
interesseret bestyrer af rubrikken om at melde sig
til Redaktionen. Det er ikke sket - se i øvrigt
lederen.
Det bliver derfor en discount-version, som følger.
Vi vil imidlertid ikke skuffe de trotaste indsendere
til rubrikken. Til dette nummer har vi modtaget
bidragfra: LarsT. Petersen, P.B. Petersen, Carsten
Monsrud og Ole Lilleør.

Først Grågås, der havdeJået ca. 12 ællinger i år,
således attotalen eromkring de 40. En af redeme
var anbragt for tæt ved søen og en fik besøg af
ræven - sådan kan det gå.

Fra fronten med de store vingefang meldes om
Hvepsevåge 1 par, Duehøg 1 par og Musvåge
omkring 4 par. Desuden sås Rød Glente j€evnligt
ved søen (yngler i nærheden).

Vi siger tak for hjælpen. Og her er så det, vi har
valgt at bringe - som de siger på TV-Avisen:

Randers og Omegn
2y5 (Slambed, Romalt Enge:

Stubbe Sø

Brushøns ca. 70,

Og så nogle tal (største forekomster): 26/6 Vibe
22.3115: Gø9 6,2517: Landsvale 400 (der har
været tr€engsel i luften), Bysvale 20, Digesvale
ca. 60. 31f7: Solsort 66 (i skovområderne ved
søen, forstås). Endelig sås Græshoppesanger 2
og RødryggetTornskade2 (ynglepar). Og således
gik sommeren også på hæld ved Stubbe Sø.

Sortklire 3, Tinksmed 3. 2/5 (Hollandsbjerg):
Skægmeise ca. 10. 15/5 (Dronningborg Bredning): Gul Vipstien ca. 20, Blåhals I han, Siv-

Ebeltoft og Omegn

sanger 5, Skægmejse 6. 16/5 (Sødringkær):
Strandhieile ca. 35, Alm. Ryle ca" 2000, Sten-

4n (vlFregatten Jylland): Maritim Husrødstiert

pikker ca. 25. 16/5 (Sødring): Aftenfalk I hun. 1 6/

5 (Slambed, Romalt Enge): Temmincksryle 16.
2315 (Dronningborg Bredning):

lsfugl

2 v/redehul.

t han.
30/5 (Nø for Randers): Rød Glente 1. 3/6 (Dronningborg Bredning): Pungmeise 1-2 + rede. 6/6
(GudenåV for Randers): Pungmeise 2 + rede. 10/
6 (Dronningborg Bredning): Kærsanger 18. 11/6
(Romalt Bakkeo: Skovhornugle 2 ad + 3 kuld
høft. 1116 (Slambed, Romalt Enge): Skeand 4 (2
par), Sortklire 11, Svaleklire 3. 176 (Slambed,
Drastrup Enge): Pibeand 2 (par), Krikand ca.70,
Spidsand 2 (pa|, Skeand 5 (4 han + t hun - akja),
Klyde 6, Sortklire 8, Hvidklire 1, Odinshane 1
hun. 2916 (Kristrup Enge): Snog 1 (OK, vi tager
den med, nårvi nu eri gang).7/7 (Romalt Bakker):
Lille Korsnæb 5. 8/7 (Slambed, Romalt Enge):
Brushøns ca. 15, lslandsk Ryle 1. 9fl (Dronningborg Skov): Lille Korsnæb 2. 14fl (Slambed,
Drastrup Enge): Temmincksryle 2, Krumnæbbet
Se 23, Tinksmed 1 8. 15r/ (Dronningborg Bredning): Skægmejse ca. 20, Pungmeise 4. 1/8
(Gudenåparken): Pungmeise 4. 1/8 (Slambed,
Kdstrup Enge): Svaleklire ca. 10, Tinksmed ca.
2715 (Slambed, Romalt Enge):

10. Ja, så blev det august.

Atlingand

|

øvrigt var der

i

omegnen af Randers også 5-6 par af Lille Præstekrave i hele perioden. Taktil Randers fordenne
omgang. Hvor var Julius i øvrigt henne i år??

1

ynglepar med unger. 17t7 (Ahl): Grågås 1 rastende.2417 (Øer - Hassen6r): Stenvender 1. 271l
(samme sted): Dværgryle 3. 1/8 (samme sted):
Stor Regnspove 10, lslandsk Fyle 8. 1/8 (Fær-

gehavnen): Lille Kobbersneppe 1, Stor Præstekrave 20. Og havnede vi også i august i EbeF
toft.

Århus og omegn
10/5 (Brabrand Sø): Pungmeise t han v/reden og
samme sted Sivsanger og Nattergal syngende.
1 2/5 (Sletterhage, Helgenæs): Gulbug syngende.
1 4/5 (Molsobservatoriet): Skovsanger syngende.
5/6og 6/6 (mellemTilstog Kagsted): Vagtel! Dens
karakteristiske stemme blev hørt af flere. Kan vi,

tidspunKet taget i betragtning, håbe på et yngletorsøg?

Det var alt for denne gang. Observationer fra
august, september og oktober indsendes til Søravnens redaktion.
Otto TEp Hansen

NYT FRA TIDSSKRIFTKREDSEN
Nye

iidsskitter i læsekredsen

Lokalafdelingens tidsskrift læsekreds har i øjeblikket
15 deltagere. Lokalafdelingen er fra og med 1 993

begyndt at abonnere på nogle udenlandske
fugleblade, som rundsendes i læsekredsen. Det
drejer sig om:
Vår Fågelvårltl

Medlemsblad for Sveriges Ornitologiske Forening
(SOF), 10 numre pr år.
Farlige
Edderkopper

Ornis Svecica

SOF's videnskabelige tidsskrift, 2 numre/år.

Af Edwin Nørgaatd
Natu og Museum, 32. årgang, nr. 2 - 32 sider

Abonnement 1993 (4 hætte) kr. 110,Naturhistoisk Museum, Århus. Tlt. 86 12 97 77
Uhyggen breder sig allerede fra de lørste sider,
hvoret l€enomen lra 1300-tallets ltalien beskrives,

nemlig Tarantisme, en danse-epidemi, der var
forbundet med bid af den frygtede Tarantel.
Edderkoppens gift og dens virkning beskrives, og
navne som De Sorte Enkerog Fugleedderkop kan
få hårettilat reise sig pådefleste. Hvisteksten ikke
kan det alene, er hæftet flot illustreret med akvareller af Theis Andersen, der levendegør de mangebenede, hårede "uhyre/'.

Til slut, til beroligelse for de skræmle læsere,
besvares spørgsmålet "Er danske edderkopper
failige?'med elnej. Af de 500 arter, der lever her
i landet, er der kun ganske få, der kan finde på at

bide mennesker, og med ganske ringe resultat

-for

Anser

Fra Skånes Omitologiske Forening, 4 numre/år,
inklusive årsrapporten "Fåglar i Skåne", meget
Falsterbo-stof.
Bhdvtatch Magazine

Engelsk, |2 numre/år. Dettebladindeholderartikler
om sjældne tugle, reisebeskrivelser, essays, lister
over observationer af sjældne fugle i England og
Europa, annoncer oma.. Gennemillustreret med
flotte farvebilleder på glittet papir.
Etter brug i læsekredsen vil bladene forefindes i
blblioteket på Sølyst, hvor de kan beses ved
møoerne.

Flere dettagere søges
Er DU interesseret iat læse disse tidsskrifter. kan
detske ved atdeltage i lokalafdelingens leesekreds.
Udover ovennævnte blade rundsendes de fleste

DOF-afdelingers lokalblade, årsrapporter og

edderkoppen.

fugleslationsrapporter m.m.
Så jeg vil ønske god fornøjelse med læsningen -

eventuell med en sammenrullet avis indenfor
rækkevidde - bare for en sikkerheds skvld.
Otto Trap Hansen

Bladene rundsendes i småpakker med 3-6 blade i
hver. Du må beholde pakken i højst 1 uge, hvorefter
den sendes videre. Det koster 40 kr. or år at
deltage. Disse penge gårtil at betale abonnement
på de tidsskrifter, som vi ikke kan bytte os til.
Du kan komme med ilæsekredsen vedathenvende
dig til undertegnede, som bestyrer læsekredsen.

Peter Lange

Jeksenvej

1O8

8464 Galten
Tff.: 86 95 03 41

EFTERLYSNING
VANDSTÆREOBSERVATIONER

\

/-

Alle former tor observationer kan bruges. Oplys
helst DAIO - og mindst MANED og lÆ, samt

Undertegnede erved at udfærdige
en oversigt over vandstærens forekomst iDanmark. Hertil efterlyses observationer af vandsteere fra hele landet fra
årene'1987-93.

=:--:

PRÆC|S LOKALITET(vandløbets

navn, samt på

hviiken'strækning eller ved hvilken vandmølle/
opstemning vandstærene blev set).

BEMÆBK: Observationer, som allerede er [ndsendt til rapportgrupperne

i

Vejle, Arhus, Viborg og

Nordjyllands amter HAR JEG MODTAGET via
disse rapportgrupper. Disse observationerbehøver

q)

man således ikke sende til mig også! Men der
tindes helt sikkert mange vandstæreobs, som ikke
er inclrapporteret, men som har stor værdi! - så fat
de gamle notesbøger og pennen!
Materialet vil blive søgt offentliggiort
videnskabelige tidsskrift, DOFT.

i

foreningens

På forhånd tak for hjælpen!

Vandstæreobservationer fra 1987-93 sendes til:
Peter Lange

Jeksenvej 108
8464 Galten
Tlf.: 86 95 03 41

Årets lokalrappon for Århrs amr er netop udkommet.

Rapponen er skevet på baggrund afbidrag fra over 100
enkeltpersoner og institutioner, og er igen i år lyldt med
spændende nyt om fuglelivet i amtet.

Rapponen ertilsendt alle bidragydere. @nskerDU også at
vide, hvor fuglene

ses

i amtet, hvilke arter og hvor mange,

så kan rapponen købes

i løssalg.

Den kosterT5 krinkl. pono -ogbestilles hos undenegnede.

RøDE GLENTER
Det kan dog ikke siges, at den nuværende bestand
har haftden store "medvind". Derharsåledes år1igt

Det var derfor med en vis forventning, ieg kørte
folbi sidste års redested den 2513, men der var

været notitser i pressen om skudte og forgiftede
ingen glenterat se, og reden var Iille og f ladtrampet
fugle - således bl.a. i 1 986 "Århustuglene", derkan
af sidste års unger, så den havde meget lidt lighed
beses oå Naturhistorisk Mumed udseendet i 90/91. hvor
seum. Året 1993 blev heller
den begge årene var beboet
ingen undtagelse med både
af Hvepsevåge.
Ca. 1910 lorsvinder det sidste
skudte og lorgiftede lugle i
par af Rød Glente fra Danmak,
den sydjyske bestand. Der
For god ordens skyld skal leg
lindes ganske enkelt ikke nonævne, at de følgende iagttasom dire ne fø lge af d en ge ne rell e
get smukkere syn end disse
gelser alle er foretaget med
forfølgelse at rovfuglene pådette
langvingede, rustrøde svæveflyvere, som nærmest danser
gennem lufthavet. Detkan derfor undre, at nogen tilsyneladende vilfuglene til livs. Skudte fugle taler for sig selv, men
forgiftningerne er straks mere
gådefulde. En forklaring kunne

kikkert og teleskop f ra min bil,

tidspunt.

idet fuglene i redesøgnings-

fasen er meget følsomme
De refter yngle r kun ganske få par
af aften med lange mellemrum

frem til 1970'erne.

være glenternes fødesøg-

Fra defte ildspunkt bliver fuglen

ningsadfærd, hvor landskabet
gennemsøges for døde dyr,
der meget let med ondt isinde
kan lægges ud med et indhold
af giften parathion (=bladan).
Det behøver selvfølgelig ikke
at være glenteme, man går
efter. men hvad er det så?
Ulovligt er det helt sikkert.

årligt tilbagevendende med et
I an gs o mt stig e nd e antal y n g le p a r,

især i

det sydligste Jylland, hvor

overfor forstyrrelser.
Den 9/4 standser jeg bilen i
observationsafstand, så jeg
kan se reden og dens nærmeste omgivelser. Klokken er
1

6.30, men inde i redebevoks-

ningen er det allerede halvmørkt. En Musvåge flyver ud

bestandenvel må regnes som en

fra et sted tæt på redetræet,
så min første tanke er. at re-

udvidelse af den slesvigske be-

den er taget i brug af denne.

stand.

Trods disse overgreb yngler der nu 25-30.par
glenter i det jyske, og sidste år ynglede hele 3 par
med succes nord for Limfjorden. I Arhus har det
gennem en del år været mindst 3 par, centreret
omkring amtets sydlige og centrale del samt
Djursland. De fleste par har ynglet med ukendt
resultat, men sidste år lokaliseredes et par, der
ynglede ekstremt sent, idet de 2 ungerlørst fløjfra
reden omkring den 25/7 mod nornalt månedsskiftet luni{uli. Det sene udflyvningstidspunkt kunne
indikere, at det pågældende par bestod af unge
tørstegangsynglende fugle. Det er da også sandsynligt, at den nuveerende danske bestands dårligere ynglesucces i forhold til den tyske og svenske
bestand kan skyldes en overvægt af unge fugle,
som er.lorventelige i artens indvandring til nye
områder. Disse fugle vil naturligt være mindre
effektive som førstegangsynglende, så mange
kuld mislykkes. Hvis parret ikke fuldender yngelen
viser erfaringerne, at parret lorsvinder igen fra
området, medens succesf ulde partit vendertilbage.

Jeg lader kikkerten søge

reden, som jeg ser llad som
sidst, men alligevel i min fantasi en anelse større end tidligere. Pludselig ser jeg i halvmørket en rovfugl,
siddende på en vandret gren i nabotræet til reden.
Den mørke fugl, som ikke viser nogen larve, er
meget langstraK og opret, så jeg forkaster hurtigt
tanken om Musvågens mage. Da ieg et par minutter har stirret intenst på den ubevægelige lugl, ser
jeg igen på reden, hvor jeg nu ser en ligele'des helt
mørk rovfugl vende og dreie sig i reden, og herurider mener jeg at kunne se en lang glentehale.
Dette billede varerved de første 20 min., men med
et kommer en langvinget Rød Glente flyvende
under trækronerne i redebevoksningen. Denne
fugl "sejle/' lige mod reden, hvor den hænger på
redekanten i ca. 1 5 sek. Jeg er meget torbavset
over, at de to fugle, som jeg opfatter som territorieejerne ikke skifter positioner ved den tredje
fugls tilsynekomst. Det eneste, jeg kan registrere,
eren høj hyle- ellerfløitetone tra en affuglene. Den
ankommende fugl glider derefter op over redebevoksningen, hvor den kredser hylende rundt

en kort stund. inden den torsvinder fra mit

RAppoRT FRArÅauratxeenuppEN t Ånuus NaRD
Så ertårnfalkesæsonen atterved at udløbe. Detvil
sige, endnu erderstoraktivitetved kasserne, både

de to gamle og ungerne bruger kassen som
udgangspunkt for deres jagt etter føde.
Det blev kun til 14 unger i år, lidt mindre end sidste
år, men jeg harogså haft lidt problemer med nogle

kasser, som skulle flyttes på grund af motorvejsbyggeriet. De kom for sent i gang med etablering
af redebyggeri og forsvandt derfor fra området.

På masten ved Langager måtte jeg midt i ruges€esonen op og skifte taget ud, det var et problem.
Det varførste gang, kassen var beboet, og hunnen

meter væk, satte mig til rette med min kikkert og
ventede. På et tidspunkt var hunnen helt væk, men
eftertre kvarter vendte den tilbage, kredsede over
kassen et parminuttertorderefterat slåsig ned på
det nye tag, som blev grundigt undersøgt, og så
pludselig drelede den om og lorsvandt ind i kassen, Jeg blev der nok en halv time uden at se den
igen. I de næste to dage var ieg derude, den var
atter på jagt efter føde, som blev fortæret på
stedet. En nædiggende bondemand tortalte mig
ca. en uge efter, at den nu havde travlt med at
hente føde, som blev bragt til kassen. Kender I den
fornemmelse, når noget er lykkedes? Så forstår I
sikkert også mig.

var tydeligvis meget urolig. Hun hang et stykke
inde overmarkeme og tulgte reparationen af kassen
med etskarptøje. Jeg gik langsomtop på bagsiden
af kassen. Da jeg kom derop sad jeg helt stille i et

kvarter for at berolige hende, inden jeg med
langsomme bevægelser fastmonterede det nye
tag på kassen. Et kig ned iden fortalte mig, at der
var fire æg i reden. Jeg kravlede ned og samlede
mit gre.i sammen og kørte ca. et par hundrede

Kassen på genbrugspladsen på Lystrupvel er
fortsat den, derførst blivertaget i brug. Personalet
derude refererer hveruge til mig. Derervirkelig rift
om leiligheden, og de mange mennesker, der
kommer derud med deres atlald, spørgertit til den.
Det er bare dejligt, når folk viser den interesse for
vores fugleliv.

Røde Glenter - rorts.
begrænsede udsyn i bilen. Noget har den tredje

fugl måske alligevel forårsaget, fordi tuglen fra
reden nu llyver ud på en gren, hvorefter den
siddende fugl - åbenbart en han - flyver hen og
panersig med fuglen f ra reden. Jeg forladsrderefter
stedet kl. 17.15. Den tredie fuglstilstedeværelse er
måske ikke så overraskende, idet der også sidste
år var 3 fugle, som i ungeperioden fløi til reden
uden stridigheder af nogen art. Men derfor er det
alligevel mærkeligt og ikke normen hos rovugle i
øvrigt.
1814. Jeg ser ingen glenter ved reden, der nu er

tilført en betydelig mængde redemateriale - bl.a.
en lysegrøn affaldsposeaf tyndtplastic, derblafrer
lystigt i den stærke blæst. Plasticposen er typisk

for glentens redebygning, hvor den som på fødeområdet er noget af en klunser, der bruger klude,
aviser og naturligvis i vore dage plastic for at lave
en passende bolig.
20/4. Klokken 20.30 kø rer jeg fofi i reden, hvor jeg
kan se en mørk, slank glenteprofil fra en fugl, der
er gået til ro på en gren over reden, så mon ikke den
anden fugl findes rugende på reden, skjult bag de
nyopbyggede redekanter.
Herefter ser jeg ikke reden tør den 1017, hvor ieg
kan se min. 2 flyvefærdige unger sidde på grene
ved reden. Det har således igen v€eret en succes
lor glenteparret. En succes, som er nødvendig i
artens indvandringsfase.
Svend Møller Jensen

Læste I lorreslen om tåmfalkeparret på Skejby
Sygehus, hvor vi måtte tlytte tåmfalkeungeme på
grund af, at hunnen simpelthen døde af stress
under fodringen af sine unger? Hannen havde
åbenbart forladt familien, og det var for meget for
hunnen. Hun fløj mod et af de store vinduer og
brækkede halsen. Ungeme blev bragt til fugleplelestationen iVorup. De ertorlængst sat ud idet
fri. Og hvad skete der så? Jo, den gamle han
vendte nu tilbage og fløj skrigende frem og tilbage
ved kassen. Jeg blev ringetop, at nu måttederske
et eller andet. Jeg tog derud, og vi blev enige om
at opsætte en ny tårnfalkekasse. Elselskabet ARKE blev kontaktet, og den 26t kunne vi så indvie
den nye tilbygning til Skejby Sygehus katdet
"Falkebo". Her skal også lyde en stor tak til alle
parter, der var involveret i proiektet. Nu venterjeg
på at hørc, hvad der videre sker derude.
Til alle jer, der aldrig har været med ude at se på
fugle, kom med - der er masser af oplevelser
derude, og der erpladstil os alle og brug foralle for
at bevare vores natur for efterslægten.
Også mine sangfuglekasser har haft en fin sæson,
bortsetfra, at dererforsvundet seks kasser. Det er
kedeligt, men der kommer nye op her i etteråret.
Det bliver spændende at se, om jeg møder nogen
af de gamle kasser i parcelhushaver - kasseme er
io mærket. Toaf demfandt jegved etudbrændtbål
nede på stranden. Jeg tænker med gru på, om der
var indhold idem, da de blev smidt oå båtet.
I reviret omkring Ny Mølle Centret har otte ud af ti
kasser været beboet. Det er jeg godt tilfreds med.

Der blev også tid til etablering af en storkerede på
Kastedgårdens tag. Jeg byggede den hjemme på
terrassen, og den lokale vognmand safte den på
taget af staldbygfiingen. Der har ikke været nogen
i år, men nu har Storken i hvert fald fået tilbuddet.
Jeg håber, at der kommer liv i reden til næste år.
En landmand ringedetilmigog spurgte mig, omieg
ikke kunne komme og sætte en tåmfalkekasse op
på en elmast i hans hvedemark. Han havde set
Tåmfalken, nården hang og "musede" deroppe og
var blevet så begejstret over den smukke fugl. Er
det ikke dejligt, når lolk selv kommer og spørgef
Sådan noget luner hos en gammel tuglekikker.

Dette var blot en kort orientering. Mange morsomme og interessante oplevelser harjeg haft. Der er

dog ikke plads til dem alle i bladet. Dette var blot
nogle al de væsentligste. Har jeg fonesten fortalt,
at jeg også fandt resteme af eri pungmelserede
herude? Den var ikke tærdigbygget - det var en
skam, det havde ellers været den første af sin art
imit revir.
Nu spekulererjeg blot på, hvem

dervilovertage mit
redekasseprojeK med tiden. Helbredet er ikke
hvad det har været, og proiektet er nok blevet for
stort - men kasseme hænger der jo, og de skal
passes.
I næste måned starter rengøringen af de mange
kas.ser, og så går vi en ny sæson i møde. lad os

håbe, at den bliver lige så god og opmuntrende
som den. vi nu forlader.
Leif Rosendall

Juniorsiden
Siden, hvor unge

i
er

medbnner, kon kornrne

konloK ned gornh dtto. På denne side

rnon gornrnel, når rnon er i besiddebe of et
kørekort og hor odgong til et kørefqj.

Ideen er, of de gotnte kon konioKe de interesserede j tniorrnedbrnrner, hvb deres vqi
på f r€tetur fotder forbi.

Hvb drr geme vil rned på Isten, skol du kon-

toKe:

Vi vil geme rned på
fqgteturl

Duskolblot rhge tit:

Dobgoord
Sofirvqj 13
Søren

ESul Skødstrup

'E6999665
MorkHornrnond
Nørregode I

Lon P.Johorsson
Bole,vqi b, Omrnestrup

EOOo

Arh6 C

c66 lS6026

65r.lq Ftørke

cE6377E{l

Anders

Mo6en

Bbpevqi

37P

Jesperfønning
Søndergode ll
Assentoft
6900 Ronder
E6 {9 rl7 r.16

a

l(ldr.6 B.Jensen

Æbterosevej
Grenå

tl

E50O

aE632(5{9

Grib tehfonenll

E26o VbyJ.

!

66:6

19

8'I

t

Pedahfionen

Lokal biludleining med
verdenskendte bilmærker

PS Biludlejning udlejer nyere personvogne, vare-

vogne, flyttebusser, lastbil'er og minibusser til
fordelagtige priser.
Personvogne: HONDA - FORD - NISSAN - F|AT PEUGEOT . MAZDA . \iVV - OPEL - BMW. VOLVO
eller TOYOTA.
I varevogne føres alle mærker

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

KALENDER
fiii'Fiii+

Fredag 24. - søndag 26.9: Falstetuo og Skåne - se nærmerc omtale FugldS

Mødested:

ffi#Æ
iiiilriiI,rh

Leder:

Musikhuset. Århus 24.9. kl. 21.00
Afsluttes 26.9 kl. ca.24.00
Nick Wrigley (86 21 49 85)

ogKlostemvlle

Søndag 3.10:

Mossø

Mødested:
Ledere:

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

Søndag 3.10:

Mødested:
Ledere:

T u r ti I S ø tlr i ngho hnlS ødrt n gkær
Kulturhuset iRånders kl. 08.00
Randersgruppen/Allan Janniche

Tirshg 5.10:

HyWalten

Mødested:

Naturskolen, Gudenåvej kl. 19.00
Randersgruppen

Ar.:
Søndag 10.10:

Tur langs Gwhnåen - Reænbro-Sninge Sø

Mødested:
Ledere:

Resenbro Kro/Skærbækvej - Resendalsvej kl. 09.00
Torben Jørgensen og Emst Hiøllund

Søndag 10.10:

Slene'l',age

Mødested:
Leder:

Rønde Rutebilstation kl. 06.30 eller Sletterhage Fyr kl. 07.00
Lars P. Johansson

Tirsdag 26.10:

Uhuen -toredrag
Sølyst kl. 19.30
B. Laubek, J. Drachmann, A.M. Vire og J. Kahlert

Mødested:
Foredragsholdere:

nrccbg2.1l:
Mødested:
Foredragsholdere:
Arr.:
nrcdag 2.11:
Mødested:
Foredragsholdere:

Forcclftg om dngnskning
Naturskolen, Gudenåvej kl. 19.00
Gert Rosenlund og Michael Anker
Randersgruppen
Foredng on lugle ved sø og moæ
Medborgerhuset Silkeborg, Søvej 3, 1. sal, kl. 19.30
Kaffe og brød kan købes.
Jens Kirkeby (se omtale side 27)

Mødested:
Leder:

Søer og moser onkring Hannel (kvadratCE 97)
Shell i Fårvang kl. 10.00
Carsten Høeg, t1f.: 86 96 23 91

Søndag 7.11:

Søer og

Mødested:
Leder:

Molskroen i Femmøller kl. 09.@
Allan Janniche (86 28 48 16)

Søndag 7.11:

mærpåiloE(kvadntDE

96)

Søndag 7.11:

Mødested:
Ledere:

n6h916.11:

Eihfi|anel- totåt

Mødested:
Foredragsholden

Sølyst kl. 19.30
Nick Wrigley

Søndag 21.11:

BnbmfiSø
Stautruo Station kl. 10.0O
Vagn Holmelund m.fl.

nrc&g23.11:

Åreb gang påfippne
Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg kl. 19.30
Flemming Falk

Torsdag 25.11:
Sted:

Arrangøn

ogKlostemølle

Mossø

Mødested:
Ledere:

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

firshg7.l2:

Hyggeaften nect gløgg og æbleskiver

Sted:
Arrangør:

Pris: 10 kr.
Naturskolen, Gudenåvei kl. 19.00
Randersgruppen

nrc&914.12:
Mødested:
Værter:

fircdq

d.4.1.1994:

Søndag9.1:

Mødested:
Leder:

36

Forcdng om Proj*t Fuglenes Dantm*.
Uggelhuse Forsamlingshus kl. 19.30
Virring-Essenbæk Jagtforenin g
v. Allan Janniche og Peter Lange
Alle DOF-medlemmer er velkomne
Vi præsenterer det 1. års resultater af ATLAS-undesøgelserne
og rastefugletællingeme omkring Randers og Mariager fjorde.

Søndag 5.12:

Sted:
Foredragsholden

ffi

1993

Mødested:
Leder:

Mødested:
Foredragsholder:

ffi

llossø og Klostumølle
Ry Station kl. 09.00
J. Keis, J. Kirkeby, m.fl.

Søndag 9.1:

Mødested:
Leder:

Julealslutning
Sølyst kl. 19.30
Bestyrelsen

Foredng omfugle i byer og prker
Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. 19.30
v. Henning Ettrup (se omtale side 27)
Tur i llariagerby (kvadnt DD 25)
Supebrugsen i Mariager kl. 10.00

Feltprojektets koordinatorer
Tur i Galten og Skovby (kvadnt DE 14)
Superbrugsen, Søndergade i Galten kl.
Peter Lange (86 95 03 41 )

1

1.OO

Tirsdag 25.1:

Sted:
Foredragsholder:

Foredng on luglene t det åbæ Ind
Randers Naturskole, Gudenåvej 20, Randers, kl. 19.30
Johnny Kahlert (se omtale side 27)

ltunmelomå&t (Kvadnt CE 97)

Søntlag 30.1:

Tw i

Mødested:
Leder:

Shell i Fårvang kl. 10.00
Carsten Høeg (86 96 23 91)

Sndag

30.1:

Mødested:
Leder:

Tur

i Mols

Blerge (kuadrdt DE96)

Molskroen i Femmøller kl. 09.00
Allan Janniche (86 28 48 16)

Lør&g 5.2:

Ugletur

Mødested:
Leder:

Vi lytter efter Natugle, Skovhomugle og måske
Kirkeugle og Stor Homugle i egnet terræn.
Molskroen i Femmøller kl. 20.0O. Turen varer ca. 3 timer.
Lars P. Johansson (86 37 78 41)

Titshgl52
Sted:
Foredragsholder:
Søndag 20.2:

Mødested:
Leder:
Søn.20.2:

Mødested:

Leder

Tircdag 8.3

Sted:
Foredragsholdere:

Torcdq

10.3:

Mødested:
Ledere:

Søndq

13.3:

Tid og sted:

Foretfrag omfugte på strilt&ng q yd kysl
Randers Naturskole, Gudenåvej 20, Randers, kl. 19.30
Allan Janniche (se omtale side 27)

fur tl kystenv.llov, *rlld og Ru& Stnnd
Kirken i Saxild kl. 10.30
Peter Lange (86 95 03 41)
Turill kyster og stnn&ngeved tlols
Molskroen i Femmøller kl. 09.00
Allan Janniche (86 28 48 16)

Forcdhg: Ffurciehet" foreløUgc æsultete6 nylwkr og
Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. 19.30

&M

Proiektkoordinator Morten Nielsen og
videnskabelig medarbelder Michael Grell
Se omtale i næste nummer af Søavnen
Altentu r i llariage r-ør rå&t

Vi lytter efter ugler og andre aftenaktive arter.
Superbrugsen i Mariager kl. 19.30. Turen varer ca. 3 timer.
Lars Tom-Petersen (86 41 81 64) og Allan Janniche (86 28 48 16)

ItvordanfintE iptr rovluglene I slcovur?
Vi går en tur i skoven og ser på de tegn, som rovtuglene
efterlader og finder deres reder.
Oplyses i næste nr. af Søravnen og i FUGLE.

firshg

19.4:

Sted:
Foredragsholder:

Foredrag om skovens fugle
Medborgerhuset i Silkeborg, Søvej 3, 1 . sal, Silkeborg, kl. 19.30
Kaffe og brød kan købes.
Torben Quist Andersen (se omtale side 27)

9nh924.4:

Turtil

Mødested:
Leder:

Shell i Fårvang kl. 07.00
Carsten Høeg (86 96 23

Sønhq24.4:

Tur til snåskove i kvadnt DE 50 (Od&r-SaxilQ
Saxild kirke k|.07.00
Peter Lange (86 95 03 41)

Mødested:
Leder:

skove

østlor Hamnnl (luadnt CE 97)
91 )

*n&924.4:

furtil

Mødested:
Leder:

Molskroen i Femmøller kl. 07.00
Allan Janniche (86 28 48 16)

Lønhg

AtEnM i Mols Bjerge
Molskroen i Femmøller kl. 20.00. Turen varer ca. 4 timer
Lars P. Johansson (86 37 78 41)

14.5:

Mødested:
Leder:

T,ts&g

skove

iMds Bj*ge (kva*atDE9f,)

Mødested:
Leder:

At|a'ntur til Gaften Sønoæ og Gammelmose samt Snedskov v. Galbn
Superbrugsen, Søndergade iGalten kl. 19.30
Peter Lange (86 95 03 41)

Ons.hg 18.5:
Mødested:
Leder:

Attenturved Mariager
Superbrugsen i Mariager kl. 19.00
Lars Tom-Petersen (86 41 81 64)

17.5:

'
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AD R E SS ER OG KO NTAKTP E RSON ER
Eestyrelsen:

Kontalitpersoner:

Svend Møller Jensen (formand)
Holmelundsvei 29, Søften
8382 Hinnerup

(Spørg bestyrelsen)

r86986503
Jens Bonde (kasserer)
Hevdngvej 24, Hevring
8950 ørsted

r86488275
Flemming Lundberg (sekretær)
Skovlundgårdsvej 72
8260 Viby J

r86286557
Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup
8544 Møfte

r86377841

Fredrl,ingsudvalget:

Iledle nsregl strerl n gar;

Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)
Lokal i|F/|6/regl

steil ngen:

Dansk Omitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt
Glellerupvej 111
8220 Brabrand
l/rlvtugleguprylen:

Jens S. Pedersen
Skovmøllevej 3
8370 Hadsten

G86982821
fuppottg/.upp€,n:

Bo Ryge Sørensen
Søholt All6 26
8600 Silkeborg

Peter Lange
(Se bestyrelsen)

c8681 2573

nndeBWWn:

Peter Lange

Claus Elkiær
Mågevej 7
8870 Langå

Jeksenvej 108
8464 Galten

r86950341
Henning Ettrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro

G86949606
Carsten Høeg
Vadstedvej 191
8450 Hammel
86 96 23 9l

r

Vagn Holmelund
Rørsangervej 5
8220 Brabrand

c86257256

G86467803
Rovluglegruppn:
Svend Møller Jensen
(Se bestyrelsen)
Fu gh re gl strert n gq

rup pn :

(Spørg bestyrelsen)

Skovgruppn:
Bo Ryge Sørensen
Søholt Allå 26
8600 Silkeborg

c86812573
Søhølndsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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