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LOKAUFDELINGEN

I ARHUS AMT

DAN S K O R NITO LOGIS K FO R EN ING
DOF er en landsforening forfugleinteresserede og

luglebeskyttelse med afdelinger over hele Dan-

Dansk Omitologisk Forsning
Fuglenes Hus
V€ste]brogads 1rO
1620 Købonhavn V
Ttf. 31 31 44 04

mark. Foreningen er stittet i 1906.
Foreningens formål orat lremme kendskabet til og
interessen forfugle og at virke til beskyttelse først
og fremmest at den dansk€ fuglefauna. Dette
formålsøges fremmet blandt andet ved afholdelse
af møderog ekskursioner, udgivelso af et tidsskritt
og andre publikationer, samt ved at arbeide for at
f orbedre f uglenes livsvilkår.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens
hovedkontor ellerved indbetaling al kontingent på
foreningens girokonto.

Som medlem modtager man gratis Dansk Omitologisk Forenings Tidsskrift (2-4 hætter pr. år) og
bladet Fugle (5 hætter pr. åQ, hvori meddelelser
om møder og ekskursioner bringes.

(Ma. -ro. 11-16, fr. r1-15)
Giro 7 00 08 39

Der er llere muligh€der for medlemsskab af DOF.
Konlingenterne er lølgende:

medlemsskab: Kr. 220,år) Kr. 130,år) Kr. 130,medlem')
Kr. 80,-

Ordinært
Juniormedlemsskab (under 18
Pensionistmedlem (over 67
Ekstraordinært

')

Ekstraødinære m6dl6mmr modiaggr ikk6 lor€ning€ns
puuiketioner,

LOKALAFDELINGEN

mn kil

deltsge i md€r og €kskursiomr.

I ÅRHUS AMT
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalaldelingen lor Arhus Amt
Naturconter Sølyst
Giollerupvei 111
8220 Brabrand

DOF-Arhus står for alle lokale anangementer.
Alle DOF-medlemm€r kan frit deltage ialdelingens

møder og ekskursioner.

Giro 5 51 09

6l

SøRAVNEN
Søravnen er lokalafdelingens blad. Det udsendes

4 gange årligt i Arhus Amt til alle medlemmer.

Annonceprlser:

side:
side:

350,-/nr
20O,Jnr

Medlemmer udentoramtet kan tegne abonnemenl
på bladet. Det koster kun 40 kr. pr. år.

Hel
Halv

Redaktlon:

Søravnens kalender to. 1 994:

Otto Trap Hansen (ansvarshavende redaKø4
Jens Bonde

Nummer

Svend Møller Jensen

Christina Kjelsmark
Annelise Skov

lssN 0900-1832

1-94
2-94
3-94
4-94

Deadline
1. februar
1. m{
1. august
1.

november

eller
eller

1.2O0,-lAr

600,-/år

Udkommer
15. marts
15. juni
15. september
15. d€cember

LEDER
Dette nummer står heft i Feltprojektets tegn. Del
i Arhus Amt i
1993, og de første resultater kan nu præsentercs.

har været'en fonygende aktivitet

Hvis der et nogen der, efter at have læst om
"Fuglenes Danmark", får lyst til at være med hvor

det sner, så er der stadigvæk mulighed - der er
endnu få ledige kvadrater.

Man kan næsten mærke historiens vingesus - 1993,
resultaterne af optællingeme i disse tre
1994 & | 995 - vil i årene lremovervære den fælles
referanceramme, når vi skal tale fuglenes sag.

*

Vi har tidligere på denne plads efterlyst en bestyrer
til rubrikken "Fra Felten". Flere hat henvendt sig,
og vi kan sige velkommen om bord tilOle Jensen,
der fremove r vil systematisere de indrapporte rede

iagttagelse r fra felten.
Man kan - og med rctte - sige, at SøHvnen denne
gang er mest tekst og mindre illustrationer. Der er
flere årsager til dette. Fot det første ønsket om at
bringe mest muligt stof, indenfor de givne rammer
(antal sider). Og for det andet, at vores "lagef af
tegninger efterhånden er ved at nå det absolutte
nulpunkt. Kort sagt, hvis du har tid og lyst til at
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En kortlægning
af Danmarks
fugle og

Type
Antal Dækningsgrail
Atfaskvadrater 173
76Yo
Ynglefuglelokaliteter 175
ca.3O/"
Rastefuglelokaliteter 63'
90-100%
Tipunkttællinger 107
62o/o
ca. 35%
Småbiotopskvadrater '18
fabel

f uglelokaliteter

1993-1996

Stratus for projektets første år | Århus amt

Vi har nu modtaget stort set alt materiale vedrørende ynglesæsonen 1993, og rastefugletællingeme kører på skinner på de faste tælledage.
Dei er derfor tid at gøre status over det indkomne
materiale:

1

Ovesigl dlet dækningen i hhus ant al & tusketlige dele at
Projew Fuglenes Dannai( i 1993
") Nqle rastefu/leld<alitetet et inddelt i op til 12
underlokaliEtel

I oversigten er der ikke taget hensyn til kvaliteten

af det indkomne materiale (se nedenfor). Dækningsgraden er opgiort som % af det samlede anlal
Kvadrater/lokaliteter af hver type i amtet. Der er
f.eks. 221 atlaskvadrater, men kun i 172 af disse
skal der foretages en tipunkttælling, idet der ikke
faves punkttælf inger i kvadrater med ovet 50o/o sø |
hav.

Figut
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Megetgod
God
Utuldstændig

Kvaliteten af det indkomne materhle
Vi harforsøgt at vurdere dækningen af de enkelte
kvadrater, bl.a. under hensyn til hvilke arter der er
fundet, hvor mange, der er sikre eller sandsynlige,

Har man dækket et kvadrat til 1, opfordres man til
at dække et nyt kvadrat eller en ynglefuglelokalitet
i 1 994, i stedet for at bruge meget tid på at finde de

antal besøg og kvadratels geografi.

forholdsvis få manglende arter i sit gamle kvadrat.
Den nøjagtige kvadratinddeling og -numre fremgår
af det indlagte kort.

Resultatet f remgår af tigur 1, kortet på foregående
side.

Har du lyst til at dække et af de ledige kvadrater i
1994, bedes du henvende dig til undertegnede.

Følgende karakterer er brugt:

Atlaskonkurrencen
TOP 15 over kvadrateme med flest arter som

1 = meget god, tilstrækkelig dækket,

2 = godt dækket men bør lorbedres
3 = ululdstændig dækket, skal forbedres.

sikker ynglende ser ud som vist i Tabel 3.
Den endelige stilling i 1993 offentliggøres i Sørav-

nen 1/1994 samt på lokalafdelingens "årsmøde",

Antal

Dækntngsgncl

1993 kvadrater

(megetgod)
(god)
(ufuldstændig)
aft
Udækket
1

2
3
i

101
49
23
173
48

c/c

46To
22o/"
10"]/"

TSfh
21"/"

faH2
Dækningsgraden tor attaskvadatet

i hhus

generalforsamlingen, som finder sted lørdag den
26. lebruar 'l994 (se kalenderen side 45 og indkaldelse side 35).

ant

i

1993

Lodtrækningen blandt de ti kvadrater med flest
sikre arter og præmieuddelingen vil linde sted på
generalforsamlingen, så de implicerede opt€ellere
opfordres til at møde op! Førstepræmien vil være
et gavekort til DOF-salg. Konkurrencen vil fortsætte
de kommende år, og det er tilladt at prøve at
lorbedre sin placering, dels ved at finde tlere arter
i kvadratet, dels ved at konvertere mulige (MU) og
sandsynlige (SA) ynglef und til sikre ynglefund (Sl).

OPTEUEB
ANIALABIEN IOTAL
s, s,{ ,tu
1.
DE 51 Ole Gylling Jørgens€n
82 1 6 89
DE 19 Claus Elkiær
74 9 0 83
EE 17 P.B.Petesen
68 11 5 84
4.
DF38 J.Gregerser/F.Lundberg 67 17 6 90
0E 53 F.A.Jens€.y'S.Skiv€r 66 I
1 75
6.
OE24 Mogens Hfison
64 10 5 79
DE 07 Claus Ole Madsen
62 1 4 n
8.
DE 52 F.A.Jensery'S.Skriver 62
1 1 64
9.
DF 48 J.Pedersen/T.BrandU 61 22
6 89
J.Gregsrs€n
10.
DE 37 Svond Møller Jenson
60 12 9 81
11.
DF 59 T.BranduJ.Grogersen 59 13
2 74
12.
DD 31 Lars ToftPeterson
57 23 6 g6
13.
CE 52 J.W.FredsriksenN.J.Havd 57 13
10 80
A.Thulesen/H.U.S.Møll€r
14.
W42 B.Sørensø/E.Søndergård/ 56 12 5 73
K.S.Hedin
15. DE84 H.Dothletsery'J.T.Laursen 54 18 13 85
KIAI,BAI

1

Tabel 3

De

15

lwdratet ned flest artet son sikket ynglnde (Shktegui)
Redaktimen alsluttet
l99J

Sl=siklor

rn tr*,

ilfi

SA4andsynlig ynglende, MUmulig yngtende
kite iet ilø lge ailasvejledningen.

tr{,Jtr{- treStrS
FORELøBIGE RESU LTATER AF
ATLASUNDENSøGELSEN
Vi har på baggrund af de indsendte atlasskemaer

prøvet at lremstille en række kort over udvalgte
arter. Vi har udvalgt forholdsvis almindelige afier,
som vi samtidig formoderat læseme kan suppleres
i en del tilfælde.
Suppler korteæ!
Hardu supplerende oplysningertil kortene, kan du
indsende dine iagttagelser på et atlasskema eller
pr. brev. Et atlasskema er vedlagt dette nummeraf
Søravnen. Bemærk. at man kun kan indsende

g3Æ

ruÆ#årÆe

ff

.

oplysninger fra et kvadrat pr. skema. Kriterieme
for, hvomåren art er mulig, sandsynlig ellersikker
ynglende er trykt på bagsiden af det vedlagte
skema. Det er vigtigt, at man kun indrapporterer
konkrete iagitagelser fra 1993. Altså ikke noget
med, at "den plejer at yngle i kvadratef, "ieg ved
den ynglef og tilsvarende gætterier. Man skal
altså have set ellerhørtfuglene i 1993, og itilfælde
af f.eks. et sikkert ynglefund (Sl-kategori) skal
iagttagelseme opfylde de krav derstilles i kriterieme!

Resultatet af atlasundersøgelsen i 1993 (kort til
venstre), sammenlignet med resultatet at lokalitetsundersøgelsen i 1 993. Derskal laves lokalitetsundersøgelse på alle lokaliteter med Gråstrubet
lappedykker, så det fremgår af kortet, at vi stadig
mangler at få en del lokaliteter dækket.

Ånxus aur
ATLASKVADRATER

Figur
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Gråstrubet

Lappedykker

af

atlasun-

dersøgelsen

1993

Resultatet

i

sammenlignet med resultatet af lokalitetsundersøgelsen | 993 (kort
1B).

Der skal laves en lokalitetsundersøgelse på
alle lokalitetermed Gråstrubet Lappedykker, så
det fremgår af kortet, at
vi stadig mangler at få

en del

dækket.

lokaliteter
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Figur 1B
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Resultatet af lokalitetsundersø gel sen
1993.
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silt<er
SeDdsynlig

Mulig

ynglende

Figgt 2
Musvåge

Resultatet af atlasundersøgelsen i 1 993.
Musvågen er en af de
arter, som nemt registreres, og den findes

i

næsten alle kva-

drater.

ÅRHUs

ltlT

ATLASKVADRATER

Figur 3
Bjergvipstjart

Resultatet af atlasundersøgelseni 1993.Arten ser ud til at være
fåtallig ide nordlige og
østlige dele af amtet,
eller også har optælleme her bare ikke været opmeerksom på arten i deres kvadrater.
Den er ihvertlald mere
almindelig i det centrale og sydlige Djutsland,
end kortet antyder (kilde: Lokalrapporternes
oplysninger).

Arten er dog allerede
på nuværende tidspunktfundet i flere kvadraterend i tonige atlas
i 1972-75.
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Resultatet af atlasundersøgelsen og lokali-

sitk.t

tetsundersøgelsen

SrndsJnlig
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1993.

Mutig

Atlasundersø gelsen vi-

ynglcndc

ser, at nattergalen er
langt mere udbredt end

lokalitetstællingerne
user.
Nattergalen bø r findes i
alle kvadrater med moser og fugtige krat.

o
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Figur 5
Ravn

Resultatet

al

atlasun1993.
Ravnen har udvidet sit

dersøgelsen

i

udbredelsesområde
kraftigt mod nord og øst
siden den forrige atlasundersøgelse 1972-

i

75.
Dengang fandtes den

i

under20kvadrateriamtet, nu er den allerede
fundet i 70 kvadrater.

ÅrHU6

atr

ATLASKVADRATER

I Silker
1t SandsYrlig
a Mulig
ynglendc

Figur 6
Bomlærke

Resultatet af atlasundersøgelsen i 1993.
Bomlærken ser ud til at
være fåtallig eller manglende i Midtjylland,samt

omkring Århus og på
det sydlige Mols.
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RASTEFUGLE

I ÅRHUS AMT

AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER 1993
På grund af pladsnød binger vi lokalitetsbeskivelseme i Søravnen 1994/1

Vore koordinerede rastef ugletællinger er blevet en

stor succes. Det skyldes

i al væsentlighed en

meget stor interesse og indsats tra mere end 50
aktive feltomitologet. Fuglemæssigt er det også
blevet en succes med spændende observationer
af både sjældne (bl.a. Rustand, Kongeøm, Damklire, Rovterne, Rosenstær m.fl.) og almindelige
fugle.

tiden 15/9 - 2U9. Fuglene fordelte sig på 93 arter,
hvordeStalrigestevar; Alm. Ryle(9.418), Blishøne
(7.119), Hlejle (5.854), Hættemåge (2.97s) og
Vibe (2.738). Månedens og tællingernes største
sjæfdenhed bfev en ROSENST/ERved Hollands-

blerg Holme/Randers Fjord. Men også Alken

Vi kan ikke præsentere hele dette store materiale,
men vil gerne vise nogle af resultaterne. Det gør vi

OKIOBER:

med månedsvise sammentællinger, udbredelseskort for 10 arter, og en gennemgang af alle de
besøgte rastelokaliteter. Nogle synes måske at vi
har alt for mange iagttagelser med. Men vi tror at
mange DOF-medlemmer kan få glæde af materialet, f.eks. som en slags ekskursionsveiledning,
og hvem ved, måske giver det også nogle flere
interesse for at deltage i tællingerne.

Flot veir.

RESULTATER
AUGUST:

i

Mariager Fjord vest for Hadsund, og Vandrefalken
ved Mariager Fjods udløb er værd at nævne.

62 lokaliteter optalt den 23110 og yderligere 9 den

lalterS0lokaliteteroptaltmellem 15/10 -30/
10. Fuglene for.deler sig på 105 arter med de 5

24110.

talrigeste; Alm. Ryle (17.7381, Edertugl (14.045),
Hjejle (10.670), Blishøne (10.080) og Gråand
(5.11 f ). Om månedenstopscorer er POMERANSFUGLENtTa Kolindsund eller den unge KONGFØRNtra Salten Langsø må læseren selv afgøre.
Men ellers må også de Østlyske sjældenheder
som Nordisk Lappedykker, Sortgrå Ryle, Bjerglæd(e og Laplandlandsværling, samt efterårets
lørste Silkehaler heller ikke glemmes.

Sol, regn og blæst på tælledagen.
Derblevoptalt 48 lokaliteterden 21l8, og yderligere
10 indenlor perioden 1518 - 2618. Fuglene var
fodelt på 96 arter med de 5 mest talrige:

Hjelle (10.617), Blishøne (4.51 1), Vibe (3.159),
Skarv (2.982) og Alm. Ryle (2.180). August-tællingens mest spændende tugl blev ROWERNEN
ved Skalmstrup Vig/Randers Fjord.
TEPTEMBEE:

Oetuis dårligt vejr på tælledagen, og særdeles
dårligt om søndagen.
Derblevtalt på49 lokaliteterden 25/9, og yderligere
| 1 om søndagen. lalt taltes på 73 lokaliteter i

på

Rastef uglene eropstillet og sammentalt i 3tabeller.
Tabelleme viser en sammentiælling for de enkelte
arter, således at der kun er medtaget en tælling pr.
lokalitet pr. måned, og at denne ertra selve tælledagen eller så tæt på denne som muligt. Desuden
er der nævnt det antal lokaliteter (Lok), som arten
blev iagttaget på.
Allan Janniche
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DueL skigefugle, spættet og spuvefugle

Lokal biludleining med
verdenskendte bilmærker

,tP
PS Biludlejning udleier nyere personvogne, vare_

It

vogne, flynebusser, lastbiler og minibusser til
pnser.

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

Flyttebiler: I alle slørrelser lil alle tormål bl.a.
MESSEH - UDSTTLLTNGER elc.

I

Busser:8-9-11-15-20

personer.

Skulle De have specialønsker, så kontakt os ven_
ligst for leje af luksusbil eller campingbiler.
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Lappedykkers

kystene.

Juls

et den væænttgste sanlingsplads, flten i okober er en
del fugle ryketlængete nodkystene ide iNrclaMand ag
&r æs såle&s nange i StiilingSolbierg Sø. Destæne er
Saften Langsø kun optalt i dd6er og da ned 250 fugle.

Forckonsler wet 250 et andvel ned tal.
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Knonegås (

t)

Lysbuget Knoftegås er knyttet til on^det onking Maiaget
Randers Fiotfu, og ned lrys kysten til Lystup Stand.

q

Møkbuget Knonegås ses kun tåtalligt på &n Lysbuge&s
on^der, og har anteb eneste ettedBnsbpla& i Stavns
Fjord på Sansø.
Ok&er-tlol&en på 355 fugle langs Søtefut et tf,stent sm
Mø*Wet, nen sandsynwed taler at det but& værc
Lysbugede.
Forekomster ølet 500 Lysbugede og 100 Mørkbugede er

angivetnedtal.
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Røthøgen et tutret ved stoe
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(,

sædigl

)
ved Ran*,rs

Fiotde, og elle$ ovet nwkeL I august et flerc af
på dercs ynglepladær.

fugbE

set

Blå Kæthøg et i oktow set oiltking gnndenge ellel
inddæmnede Mtå&tved Maiaget-Rande$ Fjode, q i del

ind&nnede

Kolindsund.
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Stand.
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Denne lille folder med et nedfotograferet Atlasskema
er aammen med det indlagte kort beregnet til at rykke
ud af SøRAVNEN.

Meningen er, at du kan hjælpe os med at undersøge
nogle af amtets 221 Atlasloradrater, uden at binde dig
fast til 6t bestemt.
Koilene

På kortene kan du tydeligt se grænserne for alle Atlaskvadraterne.
Den side, som kun dækker fastlandet

er inddelt i

I

hovedkvadrater (bogstavkoder), som igen hver er inddelt
i 100 Atlaskvadrater (talkoder).
Den fede sorte streg deler i hovedkvadrater:
I

cclpc

Foruden koden for hovedkvadratet
har Atlaskvadratet også en talkode,
som går fra vest mod øst, og fra syd
mod nord. Det betyder, at devestligste
10 kvadrater fra syd mod nord har
koderne:
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.

Det betyder, at den sydlige række
Atlaskvadrater fra vest mod øst har
kodeme:
00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

CDIDD

cEI
cF-T

DE

pF

Prøv selv at finde kvadratet med
HORNSLET på "Ø-kortef.

I

HORNSLET ligger i l$/adrat DE68.
Den side, som dækkerøeme Anholt,

Hjelm, Tunø, Samsø, Endelave mv.,
er inddelt i 6 hovedkvadrater + Anholt

Atlasskema

(FD01, FD02, FD03).
Den fede sorte streg deler i hoved-

kvadrater:

drat på hvert skema. Du må derfor

r

DDIED

æl

Når du udfylder et Atlasskema, må
der kun være oplysninger fra 6t kva-

EE

selv enten kopiere skemaet eller ringe
til os for at få nogle flere.
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fortsættes på bagsiden af midteropslaget
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Det er vlgttgt, at du udfylder skemaet rigtlgt. Du skal sørge for at skrive
kvadratnummeret (to bogstaver + to tal), dit navn og adresse, samt sørge for
at skrive dine observationsdatoer på.
Du afkrydser fuglene i den kategori, som passer til dine observationer.
Som bevis for et sikken yngletund (Si) skal du have iagttaget et al lølgende fofiold:

c
r
c
r
r
r
c

Tydelig afledningadfærd hos gamle fugle
Fund af frisk brugt rede fra samme år
Gamle fugle, der bærer ekskrementseekke i næbbet
Gamle fugle med føde til ungerne - eller ungefodring iagttaget
Gamle fugle, der flyver til eller fra rede under omstændigheder, der tyder på, at
reden er besat
Rede med æg eller friske ægskaller
Redemedunger,ellerdunungeraf lappedykkere,ænder, hønsefugle,vadefugle
m.fl.

Som beMs lor et sandsynligt Wgletund (Sa/ skal du have iagttaget et af følgende
forhold:

r
c
r
'e

Syngende han hørt i yngletiden (sangfuglene)
Fugle (eller par), der tilsyneladende hævder territorium
Parringsadfærd
Ængstelig kalden fra gamle fugle, der gør det sandsynligt, at der er en rede eller
unger i nærheden
Redebyggende tugle, herunder fugle, som er i lærd med at hugge et redehul
Fugle, der samler redemateriale eller ses med redemateriale i næbbet

Som et muligt yngletund (Mu) regnes:

c

Fugle set i yngletiden i en mulig ynglebiotop, men uden andre tegn på yngleadfærd.

Vi er interesseret i at få så mange oplysninger om fuglene i Atlaskvadraterne, som
det er muligt. Det gælder alle tugle, også de almindelige som f.eks. Gråand, Musvit,
Solsort, BogfinkeogGrønirisk. Hardu enhave medfuglekasser, ellerhængerdeved
dit sommerhus, kan du finde kvadratet og afl<rydse et Atlasskema med dine "egne'
fugle. Det kan være en meget stor hjælp.

Hvis du vil vide hvornår det er bedst at besøge et kvadrat, kan du enten læse
SøRAVNEN 1/93'Fuglenes DanmarK side 18-'19, eller få en rigtig vejledning hos:

Lange
108
8464 Galten
86 95 0341
Peter

Jeksenvej

Allan Janniche
Søskrænten 42

8260 Viby J
86 28 48 16
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TIL ALLE DELTAGERE:
SEVD INDTIL
LOKALRAPPORTENI

EN JlEGER SOM FUGLET/ELLER
.

OOf Årnus amt udgiver hvert år en lokalrapport,
"Fugle i Arhus amf , som sammenfatterdetforløbne

års fugleobservationer i amtet.
Alle leltprolektets deltagere optordres til at indsende

sine iagttagelser til rapporten. Se side 41, hvilke
observationer vi specielt er interesseret i.

Man bedes bemærke, at rapportgruppen har
modtaget de observationer, som er indsendt på
ynglefugle- og rastetugleskemaer til proiehets koordinatoref. Disse observationer behøver man
således rkke indsende igen.
Men ud f raatlasskemaeme kan vise, at mange har
gjort spændende iagttagelser på sine ture i kvadrateme. Disse iagttagelser vil vi meget geme
høre om, idet nøjagtig dato og lokalitet for den
enkelte observation jo ikke lremgår af atlasskemaet! Ligeledes kan man jo have gjort observationer, som slet ikke er omtalt på atlasskemaet,
f.eks. af trækkende eller overflyvende fugle.

Der er mange deltagere i projekt Fuglenes Danmark i Arhus amt, som ikke plejer at sende ind til
lokalrapporten. Dem glæder rapportgruppen sig
meget til at høre f ra. Alle som senderobservationer
til rapporten, får den automatisk tilsendt efter ud-

givelsen, medmindre andet ønskes.
Obseruationeme indsendes på rapportgruppens
skemaer (se andetsteds i dette blad) eller pr. brev
til undertegnede.
På forhånd tak.

Rapportgruppen
Peter Lange
Jeksenvej 108
8464 Galten
Tlf.: 86 95 03 41

Hvorfor begynder en iæger at interessere sig for
optælling af fugle for DOF? Svaret er vel i sig selv
meget enkelt, ihvertfald for mig. Jeg vil vel nokko,
at var ieg ikke blevet jæger, var ieg nok blevet
ornitolog, forvores interesse forfugle er jo noklige
stor, selv om formålet ikke er helt det samme. Jeg
kan da godt som jæger glæde mig over de mange
forskellige fugleartersom findes i vores natur. Jagt
er jo ikke kun det at skyde en and eller andet vildt,
men ogsåoplevelsen ved at se alle andre fuglearter,
som kommer på træk eller i kortere eller længere
tid raster i området.
Mange gange har jeg set Fiskeømen, i 1 992 hele

3 i Grund Fjord. Jeg har set den sidde på bundgarnspæle eller flyvende, hængende svævende
over et bytte, som kun den kan se, for så pludselig
at styrtdykke ned i vandet, forsvinde helt, for så at
komme op kort efter med en fisk ifangerne. Eller
blot ryst6 sig og håbe på bedre held næste gang.
Men er det den største oplevelse?

Der var jo også den morgen hvor der kom 5
Rørdrumme, antagelig 2 gamle og 3 unger, eller
den dag hvor man er på trækiagt efter ænder og
måske er heldig at få 5-6 ænder med hjem, men
har set måske et par tusinde trækkende Pibeænder og Spidsænder, som blot lige skulle ind
over fjorden inden de fortsatte mod vest. Der var
også den dag, da Duehøgen slog en lokkedue som
var sat op i et træ. Den så noget forbavset ud da
den prøvede at hakke på sit bytte.
Men nu til den dag jeg vil fortælle om.

Detertidlig morgen den23. juni |993. Kl. er03.30,
vækkeuret ringer, og det er tid til at stå op.
Madpakken smøres mens kaffen løber igennem.
Kikkert, notesblok, og totoapparat findes frem og
pakkes i rygsækken. Så er det tid til en portion
havregryn, inden turen går til fiorden. Turen går til
pumpestationen ved Hollandsbjerg Holme. Efter
at båden er blevet torsvarligt bundet erjeg klar til
at starte turen ad diget mod Allingåbro. Det første
jeg mødte var en kano og et telt som var placeret
midt på diget. Efter lydene fra telte var det ikke
svært at gætte hvad der foregik. Nå jeg listede
forsigtigt uden om og begyndte min optælling. der
var nok at se på, især Viber og lærker, men også
i kanalen indenfor diget var der både Fiskeheire,

tr t å Wåtr&fi8x's ffÆ&$fWÆ ryffi'
rørhøns, Rørsangere, og Gråænder som endnu
på dette tidspunkt har gode chancer for at s$ule
sig, da oprensningen af kanaleme først begynder
omkring 1 . juli. Etter vandring på 1-2 km. går turen
ind over en mark til veien ved vindmøllerne for så
attølgeden optil Hollandsbjerg landplads. Under'
vejs undersøges rækkeme med årets rørhøst. her
findes der reder af både Solsort, Tomirisk og Hvid
Vipstiert.
Fra Hollandsbierg landplads går turen ad diget til
Stenalt enge. Også her undersøges rækkeme af
rørhøst. Her findes der ikke mindre end 3 reder af
Gråand. De to af dem indenfor 10 meter, og i den
3. er der kun et æ9. Så går turen tilbage af diget
mod den vestlige ende af Hollandsbjerg Holme ud
mod Grund Fjord. Her møder jeg Rørhøgen i roligt
svæv over rørsumpen på udkig etter bytte. Duehøgen lettede og fløjoverfjorden mod Floes Skov.
Fra en oveftørselstuderes kanalen længere frem,
og en Gråand med ællinger opdages. Jeg går
forsigtigt hen ad diget til det punkt, hvorleg mener
de må være, så forsigtigt ned til kanalen forat se,
ogd6r, mindreend |0meterframigliggerhunmed
sine 11 ællinger, hvoraf 2 er helt hvide.
Tilbage ved pumpestationen nydes en kop kaffe
og en bid mad. Pludselig bliverjeg opmærksom på
at derer en helmasse lyde af forskellig€ aktiviteter
rundt omkring, lyde som jeg ikke havde bemærket
da ieg gik min tur rundt på diget. Tellet - der er nu
helt roligt, og kun sovelyde høres. Såbåden løsnes
og stages ud pååbentvand inden motoren startes.
Klokken nærmer sig nu 08.00, og turen går mod
damm€ne ud for Hollandsbjerg Holme. For20-25
år siden var dammene et yndet yngleområde for
mange slags vandfugle, men kraftig tilgroning og
dermed dårligere gennemstrømning af vand har
gjort at bunden nu er helt død. Træder man ud af
båden synker man i til knæene i sort ildestinkende
mudder. Men der lindes dog stadig ynglefugle
hednde; Rørspurv, Rørsanger, Sivsanger, Skægmejse, og ved indsejlingen til dammene tillige
Blishøne, Lille Lappedykker og Toppet Lappedykker. Herfra gårturen til dammene ved Stenalt, her
er billedet det samme, men her finder jeg også
Knopsvanen ynglende i de små damme, der er
nærmest fjorden.
Så kanturen hjemad begynde i rolig fart langs med
rørkanten. Havde det været for 25 år siden kunne
jeg have seilet inde midt i rø]bevoksningen gennem
et system af kanaler og damme, men kanalerne er

de fleste steder groet helt sammen og dammene
ligger livløse hen. Kunne man blot få nogen til at
interessere sig fordet, var der måske en mulighed
for at få gravet kanalerne op igen, så der kunne
blive skabt nyt liv i dammene til gavn torfuglelivet.
Det varfaktisk muligt at sejle helt nede tra Slenalt
dammene og op til Piggen igennem dette system.
Klokken er nu 10.00 så det er på tide at komme
hjem og få et partimer på øiet, inden havearbejdet
kalder.
Med venlig hilsen,
OIe Rygaard
Formand for Viring-Essenbæk Jagtforening

EN FISKEøRN I GRøTTRUP

MOSE
Lørdag den 13. august var vi nogle tra tuglegrup'
pen på Virupskolen, der havde en uforglemmelig
oplevelse.
Det hele startede med at vi trængte til at komme
at tage en turop
til Grøttrup Mose. At det så den dag var super vejr
for første gang i lang tid, var prikken aver i'et. Vi

vækfrabøgeme, og derforattalte

kørte afsted. Vi nød vejret og var meget for'
ventningstulde, men etlerat have set hele søen og
kun set 5€ arter lagde vi os på ryggen og nød
solen. Ca. 20. min senere, kiggede jeg op på den
blå himmel og så pludselig en stor brun og hvid
rovfugl. Det kunne ikke være andet end en FiskQ'
ørn, men idet lille hul - det kan ikke passe. Jo det
var rigtigt.
Efter at have kredset rundt i et par minutter over
søen, begyndte den at muse. Den stod derbare og
viftede med sine kæmpe vinger. Det så bare helt
fantastisk ud. Et øjeblik senere dykkede den
pludselig ned på søen med et plask. Det lød som

totj{$LtrsWtrS WåffifW,&Kf(
når man kaster en stor sten i vandet, et virkeligt
hult plask. Den fikdog ikke noget ud af det, selv om
den forsøgte et pargange mere. Vi havde den i en
halv time, før den trak videre syd på.

19. agil - skovensfugle:
Musvåge, Spurvehø9, Duehø9, Glente, Fiskeøm,

Hvepsevåge, Skovsneppe, Huldue, Turteldue,
Skovhornugle, Skovpiber, Stor flagspætte, Grøn-

spætte, Sortspætte, Misteldrossel, Munk, Løv-

At det blev den her dag var nok ikke nogen
tillældighed. Det gode vejr har sin del af skylden,
da rovfugle meget geme vil have varmt veir til
deres træk.
Søren Dalsgaard
& Bo Dalsgaard

sanger, Skovsanger, Fuglekonge, Rødtoppet Fuglekonge, Lille, Broget og Grå fluesnapper, Halemelse, Sortmejse, Topmejse, Træløber, Korttået
fræbber, Ravn, Grønsisken, Lille Korsnæb, Kernebider.
Ture (se kalender)

Turene gennemføres til fods og i privatbiler,
hovedsageligt i det nævnte kvadrat. Niveauet

GENENELT OM TURE OG MøDER
ANNANGERET AF FELTP NOJ E KTETS KOO R DI NATO R E N
(Se kalemhren side 4,4)

Mødeme
På mødeme vil der blive fortalt om, vist dias af og
spillet fuglestemmebånd med udvalgte fuglearter
(opdelt biotopsvist). Møderne efterfølges af entlere ture til udvalgte kvadrater.

Møderne vil hovedsageligt omhandle lølgende
arter:

jnuar - fugle t byer, havet og pailet:
Ringdue, Tyrkerdue, Mursejler, Vendehals, Toplærke, Bysvale, Rødstjert, Husødstjert, Sangdrossel, Sjagger, Gulbug, Havesanger, Gråsisken og
Gulirisk.
4.

25. Janwr

-

tugle

i

det åbne

lnd:

Tåmfalk, Lille Præstekrave, Engsnarre, Vagtel,
Kirkeugle, Natugle, Natravn, Sanglærke, Hedelærke, Bjergvipstjert, Landsvale, Bynkef ugl, Tomsanger, Gærdesanger, RødryggetTomskade, Stor
Tomskade, Tomirisk, Gulspurv og Komvæding.
15. tebruar . fugle på strndeng og kyst:
Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe, Stor Præstekrave, Klyde, Rødben, måger, temer, Tejst,
Mosehomugle, Digesvale, Gul vipstlert, Engpiber,
Skærpiber, Stenpikker, Karmindompap.

lægges, så alle kan være med, dvs. vi ser både på
almindelige og siældne tuglearter, lette og svære.
Vi vil også komme ind på forvekslingsmuligheder.
Alle kan deltage, man behøver således ikke at
være deltager ifeltprojektet. Men en del snak om
f eltproiektet, optællingsmetodersamt henvisninger
til afholdte møder må påregnes.

Møderne, og især turerne fortsættes igennem
foråret, så længe der er nye trækfugle at lære.
Til tormålet vælges kvadrater, som ikke blev dæk-

ket i 1993. Det er vores håb, at vi kan få dækket
disse kvadrater på denne måde.
Hele programmet er tænkt som et forløb, hvor vi
efterhånden gennemgår de fleste af vore ynglefugle, samt lærer optællingsteknikker m.m. Man
kan frit vælge om man vil deltage i alle disse
arrangementer, eller man kan vælge et eller flere
ud, alt afhængig af behov og interesser.
AIle

er

velkommen Al

U&

nne og

nø&r

Arrangementeme er åbne for alle, man behøver
ikke at deltage itbltpro,ektet for at deltage.
Af hensyn til planlægningen ertilmelding tilturene
nødvendig. Tilmelding skal ske senest dagen før

turens afholdelse til turlederen. Samtidig sr der
mulighed for at aftale transport med turlederen.
Der må påregnes mindre udgifter til kørsel.
Der kræves ingen tilmelding til mødeme.
Vinterens og forårets program fremgår af kalenderen bag i bladet.

EN TILFAELDIG AFTEN I OKTOBER
DeterdenS.oktober, klokkenerhalvtiomaftenen,

-f\_-:_l:-\
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i løbet at den aftervnat passerede@rndsf 13.000

i

jegharligesatmigtilrettef oE6-1V6iii6tiEåd-{ Vindrosler! Det ervel at mærke over h?6sb6Fæ.|iipå Inspector Morse.
hvad erder ikke passeret over hilåI[ifr?7tJ6g*
og

Telelonen ringer! Det er en af mine venner: Om jeg
er interesseret i en ny "bopælsart' ? (Vi samler på
bopælsarter, d.v.s. after set fra vores bopæt. Da

jeg ikke har boet så længe på min nuværende
adresse, mangler jeg endnu en del "almindelighedef). Jo, det erjeg da. Så skal jeg gå

lyfte.
Min kammerat havde netop været en tur ud langs
Brabrandstien, og havde hørt et vætd af Vindrosler
på

ud og

turen.

I
I
I
|

I
I

|
I
I

I

I

ny{$jelret

Jeg går udentor (klokken
er
klart (til en atueksling), lidt", blå5eniG-og en det
skyer driver forbi. Jo, der er godt nok gang i den!
Ustandseligt høres hvin og pift i luften over mig.

jJg4a[ercOle!11s, og på 10 minutter høres over
r €9yb9rg9grlEgrynponerende! Omkdng klokken
24 går ieg ud igen (Morse er folbi). Der er flere
det er bl€est op. Der er imidlertid stadig
gang ifuglene, omend ikke så mange sorqtqr. En

-s-Fi"og

ti minutteF tælling

giver denne gang@sOlindrossellyde. Mønstret har dog ændretti!-. Den

-:

første oano var to trediedele af lvdene hvin oo en
mindre del andre kontaktlyde, men denne gang er
d€t l-!Oe omvendt. lqen klokken halv to om natten
kigger min kammerat ud. Det er blæst ydedigere
op, og trækkglgle$aget, på 10 minutter høres
således '(frn' 2OQlyde. Udviklingen i lydsammensætninlFn?-r også fortsat, idet der stort set
men kun de andre kon-

Oven på denne hedige oplevelse, kunne det være
spændende at prøve at vudere, hvor mange
Vindrosler der passerede i løbet al natten. Vi ved,
at trækket var i tuld gang klokken halv ti, og at det
ikke var slut klokken halv to. Lægges en time på
hverende (hvilket slet ikke er urealistisk) og bruges
de ovennævnte tællinger, kommervi frem til, at der

borpå Fredensgade, min kammeratpå Silkeborgvej
(indenfor Ringgaden). "Mine'lugle fløl mod SW,
mens hans t9lrlnollQ. Det har derfor måske ikke
været de samme fugib, vi har hørt , mef mindrå46Eloffiet indlia Bugtån, og så er drejet af mod S
(men det er rene spekulationer).

j

Der er selvfølgelig mange problemer i en sådan
beregning. Har vi registreret lyde flere gange?
Hvor mange passerede uden at sige noget? Har
der været andre drosler iblandt, der har snydt os?
Hvor bred en front har de passeret over? Vi mener

I

dog ikke, at gætteriet er helt hen i veiret. Der

|

passerede ihvertfald mange!

I

I
I
I

j

Samme aften meddelte de optrædende meteorologer i TV, at der var kommet frost i Midtskandinavien. Måske det er en torklaring på det massive
træk. løvrigt hørtes ogsåendelSolsorte og enkelte

I

Sanglærker samt få andre småfugle

i

aftenen.

i

løbet af

I
I

En hedig opl€velse, som netoptilfældige oplevelser

i

kan være det!
Ole Lilleør
Fredensgade 16-1
SOOO Århus
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28. SEPTEMBER 1993
REKORDSTORT TR/EK

AF KNORTE-OG BNAMG/ES
Den 28tl9-93 opholdt ieg mig ved Fornæs og
oplevede her et hidtil uset slort træk af Knorte- og
Bramgæs.
Trækket startede umiddelbart efter solopgang kl.
05.45, og var fortsat intensivt til kl. 13.45 da jeg
forlod lokaliteten. Veiret var som følger: Østlig vind
styrke 3, overskyet med moderat til ringe sigt
grundet finregn. Temperaturen var +11 .

annuc,Ås:
Her blev iagttaget 3.951 fugle trækkende nord
samt 14 vest til kortvarigt rast på strandengen.
Størsteflokvarpå230 fugle, og ialt blevderset Sz
flokke med et gennemsnitligt antal på 69 individer.
Trækket forløb over en ret så bred front. således
trak flere tlokke enddog temmelig langt ude over
vanclet.
KT,ONTEGÅS:

Totalt 9.721 fugle trækkende nord samt 44 vestrast og

1

f

ugl syd. Stø rste f lok var 360. lalt blev der

set 155 flokke. Gennemsnit pr. flok.var 63 fugle.
Knortegæssene brugte tydeligvis mere kysten som
ledelinie, og mange llokke kom trækkende endog
meget tæt forbi mig, hvilket giorde at jeg var i stand
til at udpege pænt med ungfugle i tlokkene. Der
sås kun Knortegæs af den mørkbugede race.
Arsagen til dette storetrækskal ses i vejrforholdene.
I perioden op til 2819 havde det blæst vedvarende

tra øst. Dette sammenholdt med ringe sigtbarhed
d€n pågældende dag har giort at fuglene harfået
forskubbet deres normale sydøstlige trækrute.
Trækket af Knorte- og Bramgæs blev bemærket
flere steder, således blev der, ligeledes set 28i9,
set mere end 10.000 ved Randers Fjord. Begtrup
Vig havde 1.000 Knortegæs.

€ @a **

*:

a

Udoverdet store gås€træk iagttoges et pænt træk

af svømmeænder, hvilket ligeledes skal ses i
relation til vejdofi oldene. Følgende blev observeret:
Gråand 63 N, Spidsand 33 N, Krikand 9 N + 4 S og
Pibeand 337 N + 7 S. Sluttelig skalnævnesat Rød/Sortstrubet Lom blevset i noget nærrekodlignende
antal idet 234 trak nord. største flok var 41.

Henning Lykke Larsen

OBSERUATIONER VEDRøRENDE
c,Åseraø,xxer PÅ oc
OMKRING RANDERS FJOBD
Gåsetrækket på Randers Fjord erkoncentreret om
ganske få dage omkring den 28-29 september, og
det er fast hvert år. Hverken tør eller etter er der
noget væsentligt træk af gæs. Der kan da komme
nogle få flokke eller enkelte fugle, men hovedtrækket kommer helt sikkert omkring de nævnte
datoer. Trækket kommer typisk nord og øst fra,
men enkelte flokke kommer også sydfra, og dette
er almindeligvis Knortegæs som nok skal ud på
kysten og touragere. Sammensætningen af ademe
er afhængig af vinden. Østlig vind som har været
fremhærskende i dette efterår giver hovedvægt af
Knorte- og Bramgæs, mens mere nordlig vind
giver llest af de Kortnæbbede Sædgæs. Hvis
vinden står i. området syd til vesvnodvest ser vi
ikke så mange, og da erdet hovedsagetig Grå- og

Sædgæs, der kommer. Trækmønstret

er det

samme hvert år. Først på dagen kommer Grå- og
Sædgæs og senere på formiddagen begynder
trækket at skifte til Knorte- og Bramgæs. Antallet af
fugle er svært at bedømme, da det er så stort et
område de trækker over, og mange gange hører

man kun deres snakken når de trækker forbi i
mørket eller disen, men et anslået antal på ca.
10.000 individer er ikke tor højt sat, og heraf er
hovedparten Knortegæs. Det er yderst sjælden at
gæssene slå sig ned for at touragere på engene
langs fjorden, men enkelte flokke kan dog i kortore
perioder gå på engene, men det er nok under 1 7o.

Dog var der i år en stor tlok på op mod 1.000
individer som rastede natten over i Hollandsbjerg
enge. Men ellers er det kun få der bliver set
fouragere. Trækket i år har ikke været helt typisk
da der faktisk helt hen i oktober er kommet gæs
næsten dagligt. Varierende f ra enkelte gæs helt op
til 1.200- 1.æ09æs, hvoraf velhokKnortegæssene
udgør 65-70%, men også enkelte Canadagæs
kornmer.

trækker højt. Jeg vil tro at der ikke bliverskudt mere
end 5-10 gæs på årsbasis på fjorden, vel nok fordi
der ikke er nogen tradition tor decideret gåsejagt
på fjorden og engene omkring fiorden.

Det var lidt om gåsetrækket på Randers Fjord.
Hvor mange der rent laktisk kommer er ikke let at
slå fast, men det er nok nærmere 20.000 end de
ca. 10.000, som jeg har observeret.

Vedrørende jagten på gæssene er det meget få
fugle, derbliver nedlagt, da gæssene almindeligvis

Ole Rygaard

EFTEBLYSNING: FARVEMAERKEDE LYSBUGEDE KNOETEGAES
Arhusamtbesøges i vinterhalvåretaf en stordel af
Svalbards bestand af Lysbuget Knortegås, idet
den benytter områdeme i og omkring Mariager og
Randers Fiod til vinterkvarter.

ben er påsat 6n eller to ringe at forskellig farve,
således at farvekombinationen præcist fortæller,
hvilken fugl det drejer sig om. Hos de fleste at
gæssene €r den ene ring større (hø,iere) end de
øvrige samt indgraveret en bogstavkode på to

Der foregår i øieblikket intensive studier af gæssenes biologi i vinterhalvåret, både i det nævnte
område, men også på deres øvrige vinterkvarterer. Det erbl.a. muliggjortved, atdererforetaget
individuel mærkning af fugle.

bogstaver (=Darvic-ring). Koden kan under gode
observationsbetingelser aflæses, og dermed øge
sikkerheden af observationen.

I Lindisfarne, England - som er det eneste "udenlandske" vinterkvarter for Svalbardbestanden af
Lysbuget Knortegås - har Steve Percival således
fangetog mærket 133 af disse overvintrende gæs.

recept.

Clausen & Percival (1991) har tidligere givet eksemplerf ratorårsrastepladsen ved Agerø på, hvad
aflæsningerne kan give af historier om gæssene.

Foruden disse 133 mærkede individer er der farvemærket 11 individer på Svalbard efter samme

,trllDvb
SF BD HW

SUWBD

TXD WG
UU RD WG

Fra Århus amt toreligger pt. kun få aflæsninger.
Men vi kunne godt tænke os at høre fra folk, som
enten allerede harforetagetaf læsninger, ellersom
godt kunne tænke sig at hjælpe med det.

UU

Som en appetitvækker præsenteres nogle tå af de

XI YD GG

oplysninger, som de mindst 16 aflæsninger, der
hidtil er toretaget i området, har givet (tabel 1).

UX BD YB
VA BD GW
VC BD WG

VYYD WG
XA YDWW
YH WW YD
YI RWYD

ZTOO D

zt.
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Dsto

S|d

Ots

Bro ES
Bro ES
16/2-93 O$old HE
16/2-93 Odpold HE
2d10-93 Havnø Bro HE
M2-93 Als Odde ES
24110-92 Havnø Bo HE
27111-92 Hawø Brc HE
16/2-93 o@oH HE
16f2-93 OQold HE
16/2-93 OQdd HE
1d2-93 O$dd HE
16/2-93 Odpob HE
1211-92 Hamø &o ES
27111-92 Halnøgto HE
8/11-92 Havnø Bro PC

1?J11-92 Hamø
2,U10-92 Hamø

MÆRKNING
Tabel

Fangsten med henblikpå mærkningen erforetaget
med kanonnet på de store vadeområder ved
Lindisfame. Inden gæssene blev sluppet tri igen,
blev de - foruden med den nomale ring - lorsynet
med farvede plasticringe på begge ben. På hvert
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1

Obseruatiffi al Lysbuget Knotlegås lorctaget ved
Madaget og Randerc Fjotd.
FaNekoder et owivet fu højrc (hb) og venstre (vb) ben
(D=DaNic ned bwtavkonfination (nil:
B=blå; G=løn; O=onnge; R=rød; W=hvid;Y=gul).

.

opstår tæt under land. Aflæsningeme foretages mest upåagtetf ra bil,

men kan også lade sig gøre uden.

Hidtil er foretaget aflæsninger på
strandenge ved Als Odde umiddolbart nord tor Mariagerfiords udmun-

ding i Kattegat, ved Havnø Bro

i

Mariager Flord og på Odpold nær
Udbyhøj i Randers Flord. Lokaliteteme fremgår af figur 1.
Det vil givet også være muligt at

aflæse gæs på andre lokaliteter,
bl.a. på strækningen mellem Als og
Als Odde, hvordet til tidererset gæs

på de vader, som under lawande
opstår tæt under kysten.

HVILKE OPLYSNII{GER GIVER
RINGENE

Clausen & Percival (1991) har beskrevet familieforholdet for par

UU,UB og deres 4 unger under
opholdet i Vestjylland i foråret 199 1.
Det er muligt at fortsætte denn6
historie:

UU blev mærket i Lindisfame den
1712 1991 sammen med sin mage
og deres 4 unger. Den fik farvekom-

binationen ød over hvld Darvlc
(med bogstavkombination UU) på
højre ben og hvid over gøn på
venstre ben. Den er siden mærkningen blevet aflæst ialt 48 gange
Figur

&t et todaget
Ns Oile; 2: Havnø Bm;

Lokaliteter, hvotpå
1:

på 4 forskellige lokaliteter, hvor den
er set i flokke med fra 20-2360 andre

I
al Ly$Wt Knoneøs.
Odde;4: OØold.

e//./æninget
3: Havnø

gæs.
Den mistede sin mage (UB) iløbet
af sommeren 91 (undertrækket eller

Yderligere er der mærket 65 fugle i Nissum Fjord i 1 979, hvor
der kun er benyttet 6n farve (rød på hølre ben) samt 3 der blot
har tået 6n hvid Darvic-ring. Disse tugle kan altså ikke kendes
individu6lt.

AFlÆST{ING
Fuglene kan aflæses med teleskop (25x eller endnu bedre 4G
60xtorstørrelse), når gæsseneopholdersig påstrandenge toi
al fouragero eller raster på sandflader, som under lawande

påynglepladsen), idetden vedførste

aflæsning

i

efteråret (11/11 91

i

Lindisfame) blev set alene.
Den var stadig alene, da den blev
aflæst i Nissum Bredning den 1E92. Men i løbet al foråret fanclt den
en ny mage ved Ageå, hvor den
blev aflæst 13 gange i porioden 16/
2 -2115. Første gang med en ny
mage (uden ring) den 1S4.
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Efter endnu en tur til Svalbard

i sommeren

92,

hvorfra den tog direkte til Lindisfame, erden stadig
i tølge med en mage. De har dog intet afkom. Den

fodader

i

løbet af vinteren Lindesfame, og ses

næste gang den 1d2-93forførste gang på Odpold
i Randers Fjorcl, hvorden gråsserpåstrandengen
sammen med omkdng 140 andre Knortegæs. Fra
Odpold trager den til Agerø, hvor den aflæses 12
gange i perioden 1 9/4-1 9/5 inden denflyvertilbage

til Svalbard.
I 1 993 er UU atterset, men denne gang i Mariager
Fjord, hvorden aflæses den 19/10 ved Havnø Bro.

Nogetkanaltsåtydepå, atden harskiftetvane, og
nu flyver direKe til Jyllands østkyst uden først at
tage til Lindisfame - måske er det den nye mage,
som trækker??

endnu ikke. Bl.a. derfor er vi meget interesserede
i at få loretaget aflæsninger.
De øvrige familiemedlemmer har endnu ikke - så
vidt vides - opkådt iØstjylland.

Ovennævntefugleervelkendteindivider, menikke
alle mærkede er set lige så hyppigt.
F.eks erTX med farverne hvid Daruic på vensire
og hvld overgrøn på højre ben kun aflæst6n gang
siden mæ*ningen. Det skete på Odpold 16/2-93
præcis 2 år efter mærkningen i Lindisfame. Helter
ikke VA (blå over Darvic på venstre og grøn over
hvid påhøjre ben), som erforældertil3 unger, ses
hyppigt. Den er, inden den træftes ved Havnø den
241'l'0-92, kun set

nemlig
VC, der er afkom efter UU, blev mærket samtidig
som forældr€ne. Den fik farverne blå over hvld
Darvlc (med bogstaveme VC) på højre ben og
hvld over grøn på venstre ben. Den er siden
mærkningen set 36 gange på 3 torskellige lokalitet€r. Den løsriversig tra familien ved atrejsen til
Svalbard i maj 91 , hvilket også antydes at Clausen
& Percival (1991 ). Den træffes igen den følgende
vinter i Lindesfame og ved Agsrø om foråret (aflæs€s ialt 14 gange), men den har endnu ikke
fundet en mage. Efter endnu en tur til Svalbard,
atlæses den første gang den 2711'l-92, hvor den
græsser på strandengene ved Havnø Bro, denne
gang ifølge en umæ*et mage. Den befinder den
sig på et ukendt sted trem til den 6i/5, hvor den ses
ved Ageø.
Om den ervendt levend€tilbagefradenne sommers

ophold på Svalbard med et kuld unger, vides

5 gange

i

7 gange siden mærkningen,
Nissum Fjord og 2 gange i

Lindislame.
Hvorfor der er sådanne forskelle i observationshyppigheden har man endnu ikke klarhed over.
Men det kan sMdes, at der endnu foretages for få
aflæsninger i Danmark.

OPFORORING

Du er meget velkommen til at kontakte Preben
Clausen (tlf 8920 1519) eller undertegnede (tlt
8920 1512) på DMU, Kalø (Grenåvei 12, 8410
Rønde), hvis du vil have yderligere inlormation om

atlæsningeme, eller hvis du vil være med til at
foretage allæsninger.
Vildu læse mere, kan vihenvise tilDOFTSs s. 101103.
Tak til Else Sø rensen for indrapportering af aflæste

fugle.
Henning Ettrup
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EN LILLE INTELLIGENSPRøVE FOR LANDSUALER
Sommeren 1993
Selv om jeg mangler husdyr i stalden på mit
husmandssted, har jeg næsten hvert år et par

nemmere vel til reden på et tidspunkt, hvor €n
anden rute er blevet indarbejdet gennem flere
hundrede flyveture.

landsvaler ynglende i den tidligere stald, på loftet
elleren enkeh gang overfodøren underet udhæng.

D.27-T,daungemevarca. en uge gamle, fjemede
leg lemmen midt på dagen. Spændt gemte jeg mig
2 m. fra reden for at se deres reaktion. De virkede

årkom de megetsent. Førstsidstijuni viste etpar
interesse for stalden. De fløl som sædvanlig ind
gennem ethul øverstienaf stalddørene. Deterca.

lidt skræmte over den åbne lem og det ekstra lys
rummet, men de tortsatte med at flwe den
sædvanligevej ind og ud. Førstdagenefter, d.287 kl. 11.25t\øj hannen ud ad lemmen. Da han nu
havde lært det, blev hanved med at tlyve denne vej
med ganske€nkelt€ undtagelser. Normalt tøvede
han et kort øjeblik på redekanten fctr at afuente en
evt. ekskrementklat, hvorefter han lod sig falde
bagover og fløj direkte ud.

|

15x15 cm. Straks herefter dreiede de bagud til
højre gennem en døråbning ind til den tidligere
kostald, videre m. gennem kostalden og ind
gennem endnu en døråbning ind i et lille rum på

I

2x3 m. Herinde byggede de reden under loftet 20
cm. over en lem på 50x50 cm. Ved at flerne denne
kunne jeg give dem mulighed for at tlyve direke til

reden uden den lange kringlede omvei gennem
kostalden. Se tegningen. Det gav mig straks ideen
til et forsøg, der kunne afsløre landsvalernes
intelligens eller i hvertfald deres evne tilattinde en

i

Samme dag kl. 11 .30 fulgte hunnen efter ham ud
ad lemmen. Først havde hun dog sat sig til rette på

et bur bagest

i

rummet. Herfra kunne hun se

udflyvningen. Kl. 1 6.3Oflyverhun selv ud ad lemmen

1m

Skibe at stalden
Hunnens ntte tn 3/8 - l4/8 et indtegnet

20/7

27n 3/8
28n

8/8

tue$igt Netyngbpedde
al den rye udflWing

og anvenælsen

forførste gang, men derefterbenytterhun igen den
gamle udflyvning. Først d. 3-8 begynder hun
regelmæssigt at bruge lemmen. Dog lader hun sig
ikke falde for deretter at flyve direkte ud, sådan
som hannen gør det. Hun flyver stadig tilbage til
buret. Her sidder hun nogle få sekunder, før hun

flyrer ud.
D. 8-8 ses hannen for første gang flyve ind ad
lemmen. Det sker et par gange i perioden tra 1 6. 1 5
- 1 7.00, medens han de øvrige gange bruger den
gamle indflwning. D. 10-8 brugerhan kun lemmen
på vej ind. 3 gange kommer begge gamle samtidig
til reden, men hver sin vej. Derefter samme vej ud.
D. 13€ ser jeg hunnen flyve ind ad lemmen. lgen
er det hannen, der viser vei. Hun har nu lært det,
og fra den 14-8 brugerbegge lemmen på vej til og
fra reden. Hunnen vil stadig hen på buret, før hun
flyver ud.
Samme dag begynderungeme også at flyve ud og
ind. Indtil d. |8-8ovematterdepå redekanten med
haleme vendt udad. Derefter så jeg ikke syAlerne
inde.
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D. 14-8 oplevede ieg en sværm på 7 svaler, der
susedeind ad lemmen og cirklede kvidrende rundt.
Der sad stadig en unge i reden, og da der kun var
5 unger, måtte der mindst være en tremmed svalo
iblandt. En lignende situation havde jeg oplevet
ved den gamle indflyvning. Det kunne tyde på, at
svaleme fø raf rejsen inspicerer mulige ynglesteder.
Nå ja, hvilken vej benyttede ungerne så, når de
skulle ind og ud ad laden? Naturligvis lemmen,
hvad ellers!
Verner Frandsen

GENERALFORSAMLING
I

LOIIAL/AFDELING ÅNNUS
Lørdag den 26. lebruar 1994
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Generallorsamlingen starter på Sølyst kl. 13.00, men allerede kl. 10.00 vil dørene være

åbnetil6tformøde med katfe/theog rundstykker. Hervilderværelejlighedtilensnakmed
bestyrelse og medlemmer om stort og småt i foreningen. Der vil også - traditionelt - blive
tid til en tur ned til fugletåmet ved Brabrand Sø.
Etfer generalforsamlingen vil Peter Lange og Allan Janniche fortælle om feltprojektets
foreløbige resultater, ogteltproiekets konkunencevilbliveafgjortved lodtrækning blandt
de ti kvadrater med tlest sikre ynglepar. Vinderen vil blive præmieret med et gavekort til
DOF-SALG.
DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Beretning ved formanden.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Regnskabet kan ses på Sølyst fra den 1 2.2.1994.
Fremlæggelse af kandidatliste til bestyrelsesvalg.
Følgende er på valg: Jens Bonde, Flemming Lundberg, Carsten Høeg og Svend
MøllerJensen. Flemming Lundberg og Svend MøllerJensen ønsker ikke grenvalg.

Fremlæggelseafkandidatlistetilrepræsentatskabsvalg.
Følgende er på valg: Lars P. Johansson og Svend Møller Jensen.
Suppleant: Vagn Holmelund.

6.
7.
8.

Valg af revisor.
Forslag fra medlemmer.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generaF
forsamlingen.
Eventuelt.
Med venlig hilsen

SveN Møller Jensen

KvTNDER FRA NoRDEvSEB pÅ

ruete

I FUGLE 2/93 indbød DOF til en
nordisk kvindelejr. Da initiativet
var nyt og utraditionelt, blev
de deltagende kvinder
enige om at sende et

leirreferat

til

FUGLE.

Undertegnede påtog sig op

gaven som skribent. FUGLEs
redaktør, Willy Johannsen, har imid
lertid ikkeønsketat bringe referatetiden

sneget sig et par lysbilleder af den tidligere bestyrelse, og disse medlemmer blev aldersbestemt via
deres klædedragter! Inlormativ og morsom aften.
På kursets sidste dag erbiolog Poul Hald Mortensen
guide for os i Hanstholm reservat og dets omgivelser. Poul er født i dette område og nærer en stor
kærlighed til naturen her. Med sin tortælleglæde
og enormeviden, giverhan dette kursus en særdeles værdig afslutning.

fremsendte form. Som begrundelse anfører
redaktøren bl.a.: "Bladets læsere har jo ikke nær
så meget ud af, at I har set traner som at høte, at
en af jer faldt i mosen eller at teltet væltede, eller
hvad det nu kan vpre. Om du forståt hvad jeg
menef. Al det karakteristiske for en omitologisk
kvindelejr skulle være det totalt latterlige, frem for
det fagligt fuglemæssige forekommer mig i høj
grad tankevækkende og kritisabelt. I forventning
om, at SØRAVNENS redaktion repræsentefer en

Det viltagefor megen plads at opremse alle ugens
observerede fuglearter. Her skal blot nævnes, at
turens 'højdepunkt" for mange var Tranerne.
Efterhånden som det rygtedes, at disse elegante
skabninger lod sig se på Hanstholm reservatet kl
5.30 om morgenen, ja så lykkedes det efterhånden
for alle deltagerne at kommre tidligt ud at fierene,
for at betragte disse kræ.

mere progressiv kvindepolitisk holdning frem-

Følgende områder blev besøgt i ugens løb: Vejleme, Agger Tange, Tippeme, Ag€rø, Hanstholm
reservatet m.fl.

sendes referatet hermed tilpublicering idette blad.

Den 2.8.1993 satte 24 fugleinteresserede piger
mellem 19 og 65 år kurs mod den kendte kalkklint,
Bulbjerg, hvor ca. 400 par Rider yngler. Mens vi
betragtede dette myldrende liv, observeres på
havet en Alk, som ligger i nærheden af 2 legesyge
Marsvin. Vores buschauffør, som er lokalkendt i
det nordjyske område, tragter os videre til Hinding
Dås Lejrskole, hvor ovematning i den kommende
uge finder sted.
De to komp€tente kursusledere, Charlotte Kirkegaard tra DOFs sekretariat og Mai Munk f ra Skovog Naturstyrelsen, byderos velkommen og lortæller
om ugens program.

Selve kursusformen er etter min mening perfekt.
Feltbestemmelse lærervi, mensfuglene betragtes
i naturen, og Chadotte og Maj besvarer med stor
tålmodighed alle vore spørgsmå|. Hver aften gennemgår Mal dagens observationeral f ugle. Herefi er
kunne der stilles spørgsmå|, og Maj supplerede
med indtryk fra egne iagttagelser af tuglenes
adfærd. De to dygtige ledere harinvesteret megen
tid i at få dette kursus til at fungere, og det skal de
have mange tak for. Det var super professionelt.
Socialt lungerede det til alles tilfredshed. Der blev
et uforglemmeligt kammeratskab med gode diskussioner og naturoplevelser og meget andet. Dette
skyldes ikke mindst ledemes måde at være på.

Om aftenen servi lysbillederog høreretblændende
foredrag af Annettc Sonneom Afrikasf ugle. Annette

Lad dette samtidig være en opfoddng til DOFS
ledelse, til at gentage et sådant kursus for piger/

har været ebkursionsleder af fugleture til dette

kvinder med interesse for fugle.

land flere gange.
Tirsdag aften harviden store glæde, at Birgit Sloth
fra Skov- og Naturstyrelsen holder et interessant
loredrag om Washingtonkonventionen. Hendes
lysbilleder af indsmuglede dyrearter giorde stort
indtryk på kursistem€. Vi vil nok i fremfiden se
nøjere efter, hvad det er, den lokale dyrehandler
eller konservator sælger.
Onsdag aften orienterede Charlotte Kirkegaard os
om Fuglevæmsfondens arbejde. Der havde ind36

Formange af osvardet en glæde kun atværepiger
sammen, idet vi nok lægger flere følelser i vores
observationer, end mange mænd gør. Her kunne
vi udtrykke glæden overat betragte en fuglssmukke
f,ierdragt, uden at møde et par himmelvendte øjne.
Jeg vil dog stadigvæk dyrke min ornitologiske
hobby sammen med mine mandlige ornitologiske
venner.
Hanne Højager
Mejløvænget 4
8381 Mundelstrup

FRA FELTEN: AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER
Undertegnede har nu ovedaget'Fra Felten" og
brinEer hermed sit første bidrag til denne rubrik.

12l9, Knortegås (mørkbuget) 10 Skæring Strand
5/10, Liffe Kjove 1 juv. Ommestrup 2817 (god-

kendt af SU), Lærkefalk 1 Helgenæs 19/9,
Under udarbejdelsen at denne er den gennem-

Pomeranslugl

gående tanke: Sikke en masse fugle man er gået
glip af - havde man dog bare givet sig tid til at være
lidt mere derude!

1 Helgenæssept., Skovsneppe 1
Hestehale Skov, Kalø 18/10, Stor Tornskade 1
Stødov Bakker 10/10, Tredækker 1 Helgenæs
sept., Vandrefalk 2 Helgenæs sept.

Lad ikke samme følelse gribe jer når I læser

Randers Fjord/Grund Fjord

rubrikken, gør noget ved det, så jeg næste gang
kan få rigtig mange obseryationer.

Der er modtaget bidrag fra følgende: Thorkild
Brandt, Lars P. Johansson, Peter Lange, p.B.
Petersen og Lars Tom-Petersen.

t{orddjurshnd

Biergand ca 10.000 i 6n tæt flok på havet St.
Sjørup Strand 19/10, Bramgås 1 Grenå Enge 28l
9+4 Bønnerup Strand 19/10, Kirkeugle 1 Glatved
Strand 29/9, Knortegås 97 (flest lysbugede) St.
Slørup Strand 19/l0, Sortand 1451 Fornæs (istiv
øsllig kuling) 14l9, Sædgås 48 Fomæs Fyr 1419
Kolindsund

Bfå Kærhøg 3 23110, Brushøne 53 15/9, Byn.
kefugl I juv.2Z8, HJejlå 1 262 1 5/9, Pomeransfugl
1 23110, Sangsvane 23141'11, Snespurv |1 14i
1 1, Strandhiejle 4 1 5/9, Vandrefalk 1 1 5/9, Vibe
146 15/9

Bjergirisk2l0 Sødringholm

+ 300 Råby Odde 22/

Vestrup/Albæk Enge 't6/10-1e/
10, Bramgås 50 Råby Odde 3/10, Brushane 40
Romalt Enge 119 + 2O 8/10 + Vestrup/Atbæk
Enge 16/10-1 U1 O + 1 23110, Dværgryle I Romalt
Enge 1/9, Ederfugl ca 15000 på havet ved Sø10, Blå Kærhøg

1

I

dringholm 22/10, Flskeørn 1 Møllegrund + 1
Sødringholm 2118, Fjeldvåge 1 Vestrup/Albæk
Enge 16/10-18/10, HJeile 3000 Vestrup/Albæk
1 6/'1 0-1 8/1 0 + 800 2311 0, lsfugl 1 VoerS/1 0,
Knortegås (lysb.) 190 Råby Odde 22hA, L\lle
Præstekrave 2 Romalt Enge 1/9, Odlnshane I

Enge

Drastrup Slambede 1i9, Pibeand 195 Råby Odde
221 0, Pibesvane 9 Udbyhøj 1 9/1 0, Pungmeise 1
Floes Holdeplads 8/10, Rovterne 1 Skalmstrup
Vig 21i8, Ryfe (alm.) 2500 Udbyhøi 1911O,Rørhøg
4 Sødringholm 2118, Sangsvane 8 Sødringholm
22110, Skægmelse 2 Grund Fjord 8/10 + 7 Skalmstrup Vig 2311 0, Stor Regnspove 20 Sødringholm
22110, Stor Tomskrde 1 Gjessinggård 23110,
Svaleklire 1 Romalt Enge U10, Tinksmed 4
Romalt Enge 1/9, Vibe 1250 Vestrup/Albæk Enge
16/10-18/10

Stubbe Sø
Fanderc

Dobbellbekkasin 32 31/10 fordelt på 2 flokke, få
eksemplarer næsten konstant, Grønspætte 2 ad.
med 3 juv., 3 enkelt individer 2619, Gråand 600
næsten konstant i perioden, Grågås 52 1219,
herefter konstant 24 til 31110, Hieile 350 29/8,
Hvid Vlpstjed 4 1 7/10 (sidste), Landsvale 70 1 5/
9 (sidste), Lllle Korsnæb 8-12 sept.-okt., Mis-

leldrossel 32 1219, Murceller '11 15/8 (sidste),
Svangsvaner hørt 31/10, Toppet Lappedykker
ca. 85 2918, ca 52 3l/10, Vib€ 52 l7l10 (sidste

Bramgås 1 Hombæk Enge 30/9, Dværgfalk 1
Hombæk Enge 18/9, Fjordterne 1 Gudenåen 2
10, Knarand 1 Gudenåparken 18/10, Mursellerg
Hombæk Enge 1Ug, Pungmejse 2 Tebbestrup
Kær 30/9, Silkehale

I

Hornbæk 31/10.

Århus-Skanderborg egnen

Blå Kærhøg 1 Sletterhage fyr 10/10 + 1 Stødov

Blergvlpstjert3 Fusvad 1 1/10, Dværgtalk 1 Stjær
Bakker29/9, Enkeltbekkasin 3 Eng ved Søbygård
Sø 24110, Fjordterne 1 Brabrand Sø (slambede)
17l9, lsfugl I Arhus Botaniske Have Sept. + 1 ved
rensningsanlægget ved Søren Frichsvej Arhus 29/
8, Korttået Træløber 1 Moesgård Par'/' 271'1'0,

Bakker 10/10, Brushøne

Musvåge 11 Sølyst 14110, Ravn

flok).
Sydlige Diursland iøvrigt

4

Følle bund 12i9.

Fiskeørn 2Mørke Kær 10/8 + 2 Thorsager Mose

I

Pindsmølley'
Fusvad 1 Zl 1 , Sangavane 1 Sølyst 221 0, Slagger
150 Stjær Bakker +150 Jeksen Mark + 200 lllerup

13/11, Skeand 2 Brabrand Sø (slambede) 1719,

Sortspætte 1 Jeksen Dal 1411, Vandstær

1

A (Vilhelmsborg) 16/10 + 2 Pindsmølle/
Fusvad 12/11 , Vindrossel 100 Stiær Bakker 1 1/

1462 Horskær 31/10, Ravn 5 Elløv Enge
Sangsvane 1 Horskær 31/10.

22J8,

Giber

Desuden er rapporteret 1 dødfunden brud.

10
Så vidt så godt. Næste gang må der komme rigtigt

llossø/Klostemølle

mange observationer når lulens frådserier skal
motioneres væk på lugleture.

Gråand

61 1 13/1 1,

Sangsvane 7

75 131'l.1 +TSKlostermølle 13y1

1

3/1 1,

Siagger

l,StorTornskade

Klosterkær 13/1 I , Toppet Lappedykker 109 't 3/
1 1, Troldand T7 13111
1

Gyllingnæs/Alrø

Bramgås

I

Alrø Poller 1/10, Dværgmåge 4

Kalsemade 2118, Fiordterne 1 Splidholm 1/9,
Hiejle 850 Gyllingnæs 30/9 + 220 Alrø Poller 'll10
og 91831/10+900 Lerdrup Bugt31/10, Kærløber
1 Kalsemade 2318, Natugle 1 Splidholm l/10,
Sorilerne 1 Kalsemade 2 l /8, Stor Regnspove 810 Alrø 25/8, Sule 1 Kalsemade 2118
Øwige lokaliteter

Jeg modtager iøvrigt også gemå kommentarer til
opstillingen af observationeme. Hvis der erønsker
om andededes opstillinger viljeg tage dette med i
betragtningen i næste udgave.

Bidragene for november, december og januar
indsendes til undertegnede på adressen
Torshøjvænget 54

Kolt,8361 Hasselager
i første uge af februar.

Med ønsket om en god og fuglerig jul og et endnu
bedre nytår.
Ole Jensen

Bjergvipstiert 2 Akær 25t8, Bynkefugl 1 Elløv
Enge2218, Hedelærke 1 Elløv Enge 228, Hjejle

KOMMENDE TURE OG MøDER
Vandhuller på Helgenæs

Proplrt Fuglenes Danmark lÅrhus amt
Forcløblgp rcsulte|k,l

Foredrag på Naturcenter Sølyst
Torsdag 10. marts 1994 kl. 19.30.
Fo redragsholder: Jø rgen Tery Laursen, Brabrand.

Naturcentet Sølyst i Brabrand
Thsdag 8. mafts. 1994 kl. 19.30.

Foredrag v. projektkoordinatot Morten Nielsen,
JørgenTerp Laursenhari løbetafsommeren 1 993
gennemfø rt en undersø gelse at samtlige vandhuller
på halvøen Helgenæs på Mols. I alt over 200
vandhuller blev undersø gt, og forekomsten af tu gle,
padder, kryMyr, insekter m.m. blev registreret.

Går du selv med tanker om at gennemføre en
biologisk undersøgelse af et område eller en
lokalitet, hardu her muligheden for at se, hvordan
det KAN lade sig gøre for en amatørornitolog at
gennemføre en undersøgelse af høj videnskabelig
værd!.

Svendborg.

Så får alle proiehets deltagere og alle andre
interesserede mulighed forat se deførste resuttater,
både på landsplan og iamtet, af de mange timers
arbejde ifelten.
Morten Nielsen vil lortælle om beal|'ejdningen af
de mange resultater, ogvise eksemplerpå, hvordan

resultaterne præsenteres via kort og figurer.
Foredraget efterfølges af spørgsmål og debat om

pOektets resultater og forløb.
Foredraget ledsages af lysbilleder, og arrangeres

isamarbejde med østjysk Biologisk Forening.

Lokalafdelingen er vært ved en kop kaffe/the med

blødlbrød. Øl og vand kan købes.

REFERATER FRATURE
Vadehavstur
1:*.15. augtst 1993
På en solrig sensommeraften kørte to personbiler
alstedlra MusikhusetiArhus med kurs mod Rudbø1.
lbileme sad syv unge og ældre fugleinteresserede
samt deres to guider Allan og Jens.

På veien sydpå fattede vi pennen og Allans notesbog, for på hans opfordring, at forsøge at slå
sidste års artstal på | 01 . Tre timer senere, da vi
parkerede ved Rudbøl Vandrerhjem, havde vi allerede noteret de første 23 aftet.
Den første rigtige Sønderjyske art, Hvid Stork,
viste sig lysl€vende på et tag i Rudbø|. Al andre fin
oplevelser den aften i Rudbø|, var en Rørdrum og
en Rørhø g oversøen ved vandrehjemmet. Aftenen
forløb med at drikke en hyggepilsner og snakke
weekendens program igennem. For mig, som var
på min første vadehavstur, var det ikke let at hitte
rede i rækkefølgenatde forskellige lokaliteter. Det
følgende er mit bedste forsøg!
Først var der Hauke-Hain-Koog, hvorfra jeg vil
nævne:
Dværgterne 10
Knarand 6

som de bedste observationer.
Næste stop varetflotog megetfuglerigtvådområde,
KathingerWatt, ved Eiderens udløb. Vi befandt os
en timestid i et toetagers fugletårn med fin udsigt
til følgende:

'

Røthø97
3
250
4
100
1
10
2
æ
2
12
3
1

Shandhjejle
Krikand
Tårnfalk
Hjejlo
Ravn
Mudderklire
Slillils
Sortklire
Engpiper
Troldand
Dværgrylo
Tinksmed

Taifeland 2
Knopsvan€ 2 med 6pull
Bynkefugl 1

Sienoikklr t
Digesvale 1
Atlinoand 1
Lille-Begnspove 1
Alm. Rvle 2000
Spurvehøg 1
lsl. Ryle +
Slenvender 1&15
Lill. Kobbersneppe +
Skeand +

En Mosehornugle kunne på alstand betragtes,
mens den utalige gange jagede en Rørhøg væk f ra

rede og/eller unger. På trods at afstanden og
solflimmer. fik alle i teleskoberne studeret dens
ffugt, adfærd og størrelse i relation til Rørhøgen.
Det sjoveste den formiddag var dog at opleve
turens eksperter i vildrede over en lys vadefugl,
som fouragetde langs bredden af et stort lawandet

vandhul. Den var mystisk, og der blev gættet på
tlere torskellige muligheder, fø rAllan blev enig om,
atvi stod overtoren Damklire i vinterdragt. Desværre
befandtvi os påden"lorkertesideaf grænsen',lor
ellers havde det været en s€erdeles sjælden DKobservation. Til sammenligning blev der i 1 991 kun

noteret een Damklire i hele Danmark, nemlig
Howig ved Nykøbing Sjællandl

i

Senere samme dag besøgte vi Nordstrand, hvortra
skal nævnes lølgende:
Lille Kobbsrsneppe
Dværgterns
Fjordterne

t
18

1

Grågås500-1000
Rørhøg
-

Ederfugl 19
Tårnfalk 1
Klyde 17
Gøg 1

1

og f ra Bettringharder Koog, skal nævnes følgende:

50

Knarand
Stor Kobborsnepp€

1

Alm. Ryl€ 75
Klyde 50
Temmincksryle 6
Dværgryle 10

så gik turen videre mod Hamburger Hallig, mens vi
til stadighed spejdede ud af samtlige bilers ruder
efter DEN! - Den skulle jo være her, men endnu
havde vi ikke tået øje på den. Hvert år yngler den
jo hemede. Feks var der 1 O par i Tøndermarsken
i 1991. Men indtil videre havde alle lavtsvævende
høge vist dig at være Rørhøge. - Endnu engang
stoppede Allan brat bilen op, og så var den der
bare !!! Indeoveren mægtig, halvt høstetkommark.
Mejetærskeme og ladvognene kørte langsomtfrem
og tilbage, og derude vaklede en flot Hedehøghan, på sine lange smalle vinger, isøgen efter en
forskræmt mus. Senere svævedeogsåtre Rørhøge
ind på scenen, så vi kunne dyfte deres indbyrdes
forskelle og ligheder.

Efter denne imponerende opvisning fra disse
elegante flyvere, gik turen tilbage mod vandrerhjemmet, men først måtte vi stoppe iHauke Hain
igen, forhervarlyset nu kommetpåvores side. En
lang dags sidste stop bød på følgende:
Bramgås 39
Troldand 14
Tafi6land 22
Knarand 71
Hiejle 1

St. Kobbersnepp€ 4
Muddefilire 3
Erushans 12

.

Rørhøl4
lndisk Gås 2
Grågås 500

Næstedag gikturen mod Rickelsbuller Koog, men
først måtte vi lige stoppe en enkelt gang uden for
Rudbø|, for at beundre en enlig Stork som spankulerede rundt i morgendisen på jagt efter kryb af
en slags.

Rickelsbuller Koog og Saltvandssøen var lor
undertegnede en af turens absolutte høidepunkter. Her kunne vi nyde Hedehøge og Sorttemer, og
over os gik det ene vadefugletræk efter det andet.
Nogle af os fik studeret torskellen på Dværgrylen
og Temmincksrylen påtætteste hold. Ogvi fikatse
hvorledes man som Duehøg kan forstyrre en fredelig morgen fortusindvis af ænder og vadefugle,
ved blot at glide roligt over engene og laguneme.
Rædslen er ikke til at overse, og man må beundre
den evn€ hvert enkett lille tugleøje har, tilat skelne
denne trygtede silhuet.
Følgende artsliste blev denne formiddag noteret:
Hedehøg 5
Stenpikksr 3

Tåmlalk I

I

Sortteme
Allingand 3
Svakkliro 2
Du€høg 1
Lill€ Kobb€rsneppe 800
Dværgryle 14

Knarand 20
Hvidbrystet Præstekrave 9
Krumnæbbet Ryle 7
lslandsk Ryle 7
Dværgtem€ 1
Spidsand 6
Tp. Skall€slug€r'15
Edertugl 2
Slenvender 2

Efterdenne fine opvisning vendte vi næseme mod
Vidåslusen i Danmark. Undervejs varvi heldige, at
møde hele den Rudbølske storkefamilie på4 med-

lemmer. Vidåslusen gav følgende: Hedehøg 1,
Stenvender 5, Splitteme 10, Fjordtsrne 10, og
desuden tusindvis af ikke noterede vadefugle på
træk. Fra og med Vidåslusen var chef-optælleren
Carsten ved at være træt, men her hvad der trods
all blev noteret sidst oå turen.
Ballum Sluse:

Hedåøg 6
M. lGortæås

Rømødæmningen:

1

Klyde +

lsl. RYle +
Alm Ryle +
Hvidklire +

På hjemturen kunne vi fuglemætte ovenpå en
veltilrettelagt tur, med dygrtig ledelse, konstatere,
at vi næsten havde tangeret sidste års artstal. 99
forskellige arter blev det til på årets vadehavstur!
Peter Hjeds

Falsterbo og Skåne
2+26. septenåf,t 19gt
Vi varti modige ornitologer, dertrodsede efterårets

dårligste vejrmelding og tog afsted til Falstebo og
Skåne, fredag den 24. september, gennem regn
og rusk. Færgen vippede kun lidt - men der var
dramatik ombord, kl. 2 om natten, da en fuld
svensker lavede så megen ballade, at der skulle
fem store sømænd til at pacilicere ham. Han blev
lagt i håndlem og hentet at politiet i halmstad
næste morgen kl. 7. Alt imens vi kørte sydpå
gennem silende regn og stærk vind.
Heldigvis holdt regnen op, inden vi nåede Falsterbo,

og selvom det blæste en Pelikan det meste af
dagen,tikvi ikkemere regn. Vivarudeved Nabben
for at se på morgentrækket i næsten tre timer, og
selv om der ikke varmange store rov{ugle at se, var
der flere højdepunkter. En Tåmlalk sad på en gren
og spiste morgenmad (en Rødhals, der fik sit livs
mest uhefdige dag). Syv franer tløi forbi, men
fortrød og vendte om igen (ligesom mange andre
f ugle den morgen). Dervar mange ænder (Gravand,
Gråand, Spidsand, Pibeand, Skeand, Troldand,

Ederfugl, Toppet Skallesluger) og vadefugle
(Strandskade, Strandhjejle, Alm. Ryle, Brushane,
StorRegnspove, Rødben). Og dervarogså rovfugle
(Spurvehøg, Blå Kærhøg, Musvåge, Fjeldvåge og
Dværglalk).
Efier en frokostpause uden for den nye Falsterbo
Naturboghandel (et farligt sted - man bliver fristet
at de mange fantastiske fuglebøger), kørte vi ud til
Foteviken, hvordetblæste endnu stærkers. Herude
så vivores første Vandrefalk, inden vi drog videre
mod Bdrringesjdn. Lige før vi kom til søen holdt vi
i en halv time og beundrede de mange gæs, Røde
Glenter og to unge Kongeøme, der'fløl omkdng,
m6n nede ved selve søen varder ikke mange f ugle
at se denne gang. Vi holdt en halv time ved
Havgården, hvor vi var heldige at se en Fiskeøm,
og efter en kort pause i Fyledalen nåede vi vores
ovematningssted - Ystad Vandrerhiem, som bestemt er anbetalelsesværdigt. Alle var trætte, og
efter en tiltrængi middag gik vi tidligt til køjs.
Næste dag var ikke bedre - vejrmæssigfi (tørt, men
meg6t stærk blæst), så vi besluttede os for at blive
inde i baglandet, i stedet for at besøge Falsterbo
igen. Vi gikenflotturgennem Fyledalen, og endnu
en gennem Orup Elmeskogan, og derefter kørte vi
til Ovedskloster og Vombs Enge, inden vi holdt
trokostpause i det nye fugletårn ved Krakesjdn.
Der var hele tiden Rød Glente, Musvåge, Tårnfalk
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FUGLE

I

ÅRHUS AMT 1993

AMf.

BEMÆRK, at oplysninger, som allerede er lndsendt på lokalltetsskemaer (forårs- og yngletugle- eller efterårs- og rastefugleskemaer) i forbindelse med projekt FUGLENES DANMARK, (fenprojektet) behøver man selvfølgelig ikke at indsende igen.

HVAD SENDES IND? OG HVORDAN??

skemaeme. Lister med arts- og lokalitetsnumre

FUGLEOBSERVATIONER

FRA 1 993

Så nærmer julen og nytåret sig atter, og det erved

at være tiden, hvor årets fugleiagttagels-er skal
indsendestil amtets lokalrapport, "FUGLE I ARHUS
Vi skal have dine observationer fra 1993
senest den 20. januar 1994.

Påfør meget gerne

Det er ganske enkelt. Vi modtager med glæde alle

de observationer , som du gider skrive ned og
sende ind. Dette g€elder alt; -obs. tra din have eller
fra sommerferien, -trækobs. fra teltomitologerne,
-optællinger fra din ynglefuglerute, -ringmærkningstal m.m.m.
Dette gælder også obs. af de almindelige fugle.
Synes du imidlertid, at det er uoverkommeligt at
skrive alt ned, så ønsker vi især:

r'
r'
{
t
r'

Alle ynglefund, ynglefugletællinger og lign.
Alle observationer af ROVFUGLE.
Alle obs. al trækkende og rastende ANDE- og
VADEFUGLE.
De treførste, tre største og tre sidste obs. af
alle TRÆK-fuglene.
Alt hvad du iøvrigt finder interessant; invasionsarter, store flokke, usædvanlige forekomster m.m.

PåTIEDYR, KRYBDYR OG PADDER
Rapportgruppen indsamler også obsewationer af
disse artsgrupper fra Arhus amt. Observationeme
skemaføres og indsendes på samme vis som
f ugleobservationeme.
VEJLEDNING I INDRAPPORTERING

Brug venligst siandardskemaer ved indrapporteringen. Du kan vælge mellem eTARTSSKEMA
(det sædvanlige A-5 skema) og et lokalitetsskema

(A-4, f.eks. feltprojektets lokalitetsskgmae4.
Skemaeme fås gratis ved henvendelse til rapportgruppen, til undertegnede eller ved mødeme på

Sølyst. Sammen med skemaeme kan du få en
vejledning

iat udfylde dem.

Hardu kun få observationer kan du nøjes rned blot
at sende os et brev med dine iagttagelser.

ails- og lokalitetsnumre på

kan fås gratis ved henvendelse til undertegnede.
Artsnumre kan også ses i Fugle i Arhus amt 1991
& 1992.
FUGLE UDENFOR ÅRHUS AMT

Uanset hvor i landet du har kigget på fugle, er der
en rapportgruppe, som gerne vil høre om dine
oplevelser og optællinger.
Du kan bruge A-5 indrapporteringssk€maet (artsskemaet) over hele Danmark.

Herunder følger en oversigt over adresser på
rapportgrupperne i vore naboamter. Hardu observationerfra områder, som ikke er nævnt, ellererdu
i tvivl om hvortil dine skemaerskal sendes, så send
dem blot til rapportgruppen i Århus amt, så sender
vi dem videre.

q

Nwdjyllan&
Vibory en t:
Fugle og Dyr i Nordjylland
Liljevei 3
7800 Skive

Ringkiling ant:
Gemer Majlandt
Baunevænget 140
7600 Struer
Vejle ant:

Fugle iVejle amt
Kim Biledgaard
Åboulevarden 78
8700 Horsens

n

Observationeme f

Århus ant indæn&s ttl:

Rapportgruppen
Dansk Omitologisk Forening iArhus amt

Gjellerupvej

t 11

8220 Brabrand

Senest 20.ianuar1993
41

Da vi formoder, at I geme vil have rapporten så
hurtigt som muligt, skal der her lyde en opfordring
til alle:
OVERHOLD VENL,GST
,A'DSE VDEI.SESFF'STEN 20. J ANUAR ! ! I
Synes man, at skemaskrivningen tager lang tid, så
er heret godt råd: BEGYND NOGEr FØRlBegynd

f.eks. allerede her i efteråret, når afteneme begynder at blive lange. Herved fordeles arbeidet
over en længere periode.
Her skal også nævnes, at har man selv en PC'er,
kan man tå en kopi af DOF-basen, hvorefter man
selv kan indtaste sine observationer i databasen
og sende en diskette til rapportgruppen med en
kopi at databasefilen med observationeme.
God fornølelse
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og Fjeldvåge i luften, og vores gåsefreaks tik
noget for pengene ved Voms Enge (Grågås,
Sædgås, Blisgås og Bramgås). Her bidrog en
tlot Kæftøg også til underholdningen.
Sidste stop varGetterdn, hvorde harbygget nye
skjulesteder, og her så vi mindst to Vandrefalke
samtidig, samt mange Kanadagæs og ænder.
Lysforholdene var efterhånden dårlige, og
regnen var begyndt at tage til. Men der var lige
tidtil enkortdiskussionom, hvordan mankender
forskel på en Vandrefalk, der sidder forholdsvis
lodret, og en Musvåge, der sidder forholdsvis
vandret!

!

Tak til alle for en fin tur. Vejret var ikke'det
Med venlig hilsen fra rapportgruppen iÅrhus amt,
DOF, Gjellerupvej 1 | 1, 8220 Brabrand.

bedste, men humøret f ejlede ingenting, og tugle
så vi rigtig mange af!

p.g.v. Peter Lange

Nick Wngby

LO KALAFD ELI NG EN M ANG LE B HJ lE LP
Opråb

ln

dln lokalaftleling

I de senere år har vi i lokalbestyrelsen i stigende
omfang følt, at det er "Napoleons soldatef som er
aktive i lokalafdelingens grupperog udvalg. Således
€r flere og flere opgaver enten overgået til bestyrelsen, ellersimpelthen ophørt med atblive udført!

Det vil vi i lokalbes$relsen geme prøve at gøre
noget ved.
Lokalafdelingen i Arhus amt har over 7OO m€dlemmer. Vi er sikker på at der blandt dem er
mange, som godt kunne tænke sig at give deres
lokale DOF-afdeling en hånd i ny og næ.

!

Frcdningsudvalget

DOF er ankeberettiget i såkaldte S3-sager. Dvs.
ønsker man at ændre i tilstanden ved en sø. et
vandløb eller andet tredet område, skal man have
lov hos amtet, og DOF har ret tilat gøre indsigelser
mod amlets afgørelser. Vi tår disse afgørelser
tilsendtfra amtet. Vi kan også reise sagerselv, hvis
vi opdager et overgreb på naturen. Som eksempel

kan nævnes sa-gerne om ødelæggelser af
vådområder ved Akær og i Mørke Kær.

Alle disse sager behandles i øleblikket på bestyrelsesmøderne, hvilket tager en stor del af mødernes tid.

Vi efterlyser derfor kontaktpersoner i hver komNedentor vil vi prøve at bringe en oversigt over de
grupper og udvalg, som mangler arbejdskraft. Vi
håber herefter at interesserede melder sig. Vi vil
geme understrege, at man hverken behøver at
være fugleekspert eller erfaren i toreningsabejde
torat hiælpe. Derkræves blot lyst (og tid!) tilat gøre
en indsats for fuglesagen. Resten lærer man hen
ad vejen.
Vi vil i det følgende forsøge at beskrive nogle af de
opgaver, som vi håber at finde hiælp til.

/'nunq som kan være foreningens'øjne og øref i
forbindelse med fredningssager. Opgaven kan
bestå i, at du fårtilsendt de sagerdervedrørerdin
kommune - måske 5-10sagerpr. år, gennemlæser

dem og vurderer om der er tale om områder af
omitologisk interesse (der er der måske i en ud af
10 saged). Fredningsudvalget holder møde hver
måned, men du behøver kun at komme til møderne, når der er sager på dagsordenen, der vedrører
din kommune.
Kontakt: Bestyrclsen

Ungdonsatæl&t
Anangerer ture, møder og leire for vore unge
medlemmer og andre lugleinteresserede unge.
Har i de senere år lavet en lejr hvert forår, men
kunne også godt lave et efterårsarangement,
samt møder specielt for vore unge medlemmer.
Gerne i samarbejde med disse. Endvidere ligger
der en stor opgave i at hverve og aktivere flere
ungdomsmedlemmer til foreningen. | øjeblikket
har DOF iArhus amt ca. 30 medlemmer under 18
år, og det er io alt tor lidt!!
Kontakt: Lars P. Johansson
EiHioteksgruppe

Lokalafdelingen har i lokaleme på naturcenter
Sølyst en stor samling al blade og bøger. Men
desvæne er der et frygteligt rod, hvilk€t gør at det
ikke blive brugt ret meget. En biblioteksgruppe kan
stå for at registrere og systematisere biblioteket,
og måske organisere et udlånssystem. Gruppen
kan selv bestemme sin arbejdsform.
Kontakt: Bestyrelsen
Fu glercgi

stefin gsgt up Fn

Mangleren amtskoordinator. Skal stå forat hverve
og pleie de lokale deltagere i tugleregistreringsgruppens punkttællinger, dvs. vinterfugletællingerne og ynglefugletællingeme. Der blev i 1992
udlørl 22 ynglefugleruter og et tilsvarende antal
vintertællinger i Arhus amt.
En anden opgave kunne være at uddrage interes-

sante oplysninger fra de gennemførte punkttællinger, og præsentere disse i småartikleri Søravnen.
Konan: Bestyrelsen

nawiltgruWn
Stårfor indsamling af fugleobservationerf ra Arhus
amt, arkivering og indtastning i database af disse,
samt udgivelsen af Fugle i Arhus aml en gang om
året. Gruppen har i øjeblikket ca. 12 medlemmer ,
men kan bruge flere medafueidere. Din arbejds-

gpgave kan være at skrive et afsnit til Fugle i
Arhus amt. Der kræves først og fremmest lyst og
tid til at gøre en indsats (størst arbejdspres ijanuar
til april, op til udgivelsen af rapporten). Som med-

arbeider får man udleveret det indsamlede materiale om de arter man skal skrive om, taster herefter
sine observationer ind i en database. hvorefter
obs€rvationerne bearbejdes.

Rapportgruppen holder2-4 møderårligt på Sølyst.
Kontaw: Petet Lange

Mø& og ekdutsionsu.tvelg
Står for at arrangere møder og ture forloreninge4s

medlemmer.
Udvalget behøver ikke selv afholde alle møder og
ture, men skal være koordinator og igangsætter,

samt kontakte eller skalfe foredragsholdere,
turledere osv. Endvidere sørger udvalget for annonceringen i Søravnen, FUGLE, aviserog otfentlige foldere. Det mest af arbeidet toregår ved
telefonen, møderholdes pdvati begr€ensetombng.
Kontakt: Larc P. Johansson
Meilemshvervning og medlenspl€te
En slags PR-gruppe. Denne type af

abejdeforegår

stort set ikke i lokalafdelingen idag!

Vi vil imidlertid geme give vores

medlemmer,
herunder også støttemedlemmerne en bedre ser'rice, og efterlyser hertil nogle personer, som har

lyst til at hjælpe hermed. Har du kendskab til
marketing og PR, og har du lyst til at være med til
at skafte tlere medlemmer, midler, reklame, PR,
sponsorer m.v. - jou name if,såligger der her en

spændende arbejdsopgave og venter. Abeidet
kan foregå i samarbejde med lokalbestyrelsen og

DOFs kampagneleder og marketingchef Michael
Gulmann.
Henv.: Loklbestyrclsen
Lokalbes|ire/æn
Mangler altid medlemmer eller suppleanter. Har
du lyst til at komme og overvære et eller flere
bestyrelsesmøder, så kontakt lokalbestyrelsen.

Andrcowvel
Måske har du et eller andet, du har lyst til at gøre
lorf oreningen? Kontakt da meget geme bestyrelsen
- se adresselisten på bladets omslag.
Vi håber ikke at vi har skræmt evt. interesssrede
med ovennævnte. Meningen er at forsøge at be-

skrive de enkelte arbeidsopgaver, så de vifter
overkommelige.
Adresser og telefonnumre på de nævnte kontaktpersoner fremgår af bladets omslag.

En anden opgave kunne være indtastning af fug-

i en database. Det kan foregå
hjemme ved dig selv, og kræver blot at man har en
computer med harddisk. Programmeme får du
udleveretf ra DOF, som også holderkurser i brugen
af programmet.
leobservationer

Lokalbestyrelsen
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KALENDER
Søndag

2l

Mødested:
Ledere:

ftsdagd.4,l
Sted:

Foredragsholder
Søn&l9.1
Mødested:
Leder:
Søndag 9.1

Mødested:
Leder:

lloæø og Kodermølle
Ry Station kl. 09.00
J. Keis, J. Kirkeby m.fl.
Forefuagonfugle i byu ogparku
Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. 19.30.
v. Henning Ettrup (se omtale side 27)
fur i tlafiager by(tuadatDD 25).
Superbrugsen i Mariager kl. 10.00.
Lars Tom-Petersen (86 41 81 64). Tilmelding til turleder senest dagen før.
Tur i Galbn og Skovby (kvailat DE 14).
Superbrugsen, Søndergade i Galten kl. 11.00.
Peter Lange (86 95 03 41).Tilmelding til turleder senest dagen før.

nrcdag1l.1

Ungan. DOF Stortur naj

Mødested:
Foredragsholden

Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. 19.30
Christian A. Jensen

1993

Søndag 16.1

Sfrrhåp Sø

Mødested:
Leder:

Tirstrup Brugs kl. 09.00
Lar P. Johansson

Trsdag 18.1
Sted:
Arrangøn

Hyggenø& lw alle lntercsærcde

forcdeg m.1
Mødested:
Foredragsholden

Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg kl. 19.30
Søhøllandsgruppen
Skotland

Naturcenter Sølyst iBrabrand kl .19.30
Søren Højager.
Arr. i samarbejde med østiyst Biologisk Forening

Søwhg23.l

BnbrndSø

Mødested:
Leder:

Stautrup Station kl. 10.00
Vagn Holmelund m.fl.

nrchg25.l

Fueclng on luglene

Benle'dr:

DetE toredng

Sted:
Foredragsholden

Randers Naturskole, Gudenåvej 20, Randers, kl. 19.30.
Johnny Kahlert (se omtale side 27)

$ntuy30.1

Tw i t/anmel-ond&t (kvedrat CE 94.
Shell i Fårvang kl. 10.00.
Carsten Høeg (86 96 23 91). Tilmelding til turleder senest dagen før.

Mødested:
Leder:
Søndag 30.1

Mød€sted:
Leder:

u

I

&t

åbne land

teflagtigt anglvd atfinde sted påSølystl FIJCLE Slgit!

tur i llols Bprgc (kvadzlt DE 96).
Molskroen i Femmøller kl. 09.00.
Allan Janniche (86 28 48 16).

Lørdag 5.2

Alten-ugletul
Vi bsøger udvalgte onrå&r på Djursland og
ef|ar lhtugle,
Skwhunugle og nåske - hvis vi er heldige - Kd<eugle og Stu Homugle.lwen
linder sted i privatbiler, q der lran lorventes nogen Wset, Medbrlng

lW

benzinpen ge til chaufløreme.

Mødested:
Leder:
OBS:

Molskroen i Femmøller kl. 20.00.
Lars P. Johansson (86 37 78 41). Tilmelding til turleder sonest dagen tør.
Turen aflyses itillælde af regn ogleller stætk blæst!

Søndag 6.2

Sil keborg tan gsøs b stbaestn

Mødested:
Leder:

Kvicklys P-plads, Søtorvet, Silkeborg kl. 10.00
Bo Ryge Sørensen

SØdag6.2

llossø og Kostermølle
Ry Station kl. 10.00
J. Keis, J. Kirkeby m.fl.

Mødested:
Ledere:
Tirsdag 15.2
Sted:

Foredragsholder
Søndag 20.2

Mødested:
Leder:
Søn.20.2

Mødested:
Leder:

Foredng onfugle på sttilt.t$g og vd kyst
Randers Naturskole, Gudenåvej 20, Randers, kl. 19.30.
Allan Janniche (se omtale side 27)

lut tit kysten v. Hov, Saxilcl og Ru& Stnnd
Kirken i Saxild kl. 10.30
Peter Lange (86 95 03 41). Tilmelding til turleder senest dagen før.
Tut til kystet og stnn&nge yed llols
Molskroen i Femmøller kl. 09.00
Allan Janniche (86 28 48 16)

Lørdag 26.2

Genenllorsamling kl. 13.N - æ lndkaldelse side 35

o8s;

HygNomø&

Frc.4. -

Søn.6.3

ki.10.00

ømetwtil Sldtu

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaoaaaaaaaaaaaaalaaaaalaoooaoaaa

I.^ Turen går over Grcnå-Varbery tit Skåne, hvor attale vit der være mulighed for opsamting i I
vi besøger Krcnkesdn, Vombsjdn og Vombs Randerckt.19-45ogmellemÅrhusogGrenå. .
i. ånger, S^vdesj'n, rcagehotmssjdn Etlestads- Turen toruentes afstuttet søndag kt.24. :
.
sjdn, Snogeholmssjdn og omÅdeme iog omIo kring Fyledaten nord fot Ystad. Måske når vi Tilmetding sker ved at indbetate k. 40O på |
også at besøge Orup Skog, som et rcmt af giro S 51 09 61 senest den ll. februar. o
I. elmesyge og dercfter har fået tov tit at tigge Ønskes køje på færgen (pis æ. lSO kr.) i
utøtt. Det skulle være mulighed tot at se bedes det påføtt giokoftet.
.
I. KongeørnogHavørn,Mus-ogFjeldvåge,Rød
:
Glente,flercspætteanerogdivercevandfugle. ydeiligere optysninget hos lederne: Nick o
Wrigt"y,tlf.8621 4gS;,etterJensBonde,ttf. :
'
c Turen foregår i minibus med atgang lra dag8642799,,aften86/tgg27'. .
'
I Musikhusetfredagden4.martskl.20.30.Efter
aaaaaaaaaaaoirooaaaaaaaoaaoaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Søndag 6.3

Mødested:
Ledere:

Mossø og Klostermølle
Ry Station kl. 10.00
J. Keis, J. Kirkeby m.fl.

45

8.3

Foredrag: Proiekt Fuglenes Dannark (Fe@ojene|
Forcløbige rcsulta'r'L nyhedet og &bat
Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. 19.30
Foredragsholdere: Prolehkoordinator Morten Nielsen og vidensk. medarb. Michael Grell
Tirsdag

Sted:

Torcdag 10.3
Mødested:

Vandhuller på

lklgenæs

Naturcenter Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Foredragsholden JørgenTerp Laursen
Mødet holdes i samarbe.jde med Østjysk Biologisk Forening

Torsdq

10.3

Mødested:
Ledere:
Søndag

13.3

Mødested:

Søndag20.3

Mødested:
Leder:
ftrcdag 19.4
Sted:

Hvordan linder nlrln rcvlugtene i strrlyen?
Vi går en tur i skoven i skovene omkring Hinnerup og ser på de tegn,
som rovfuglene efterlader, og finder deres reder.
P-pladsen ved Kulturhuset, Skowei i Hinnerup kl. 10.00.
Turen foregår i privatbiler, så mindre udgifter til benzin kan påregnes.
Tilmelding til Peter Lange (86 95 03 41) eller Allan Janniche (86 28 48
1 6) senest den 1 0. marts.
EHtuandSø
Stautrup Station kl. 10.00
Vagn Holmelund m.fl.
Forc&ag on skovens lugle v. Toften Quist Andetæn (æ orntsle si6e 27)
Medborgerhuset i Silkeborg, Søvej 3, 1. sal, Silkeborg, kl. 19.30
Katfe og brød kan købes.

24.4
Mødested:
Leder:
Søndag 24.4
Mødested:
Leder:

lut til skove ætlot Hannel (kvadnt CE 97)
Shell i Fårvang kl. 07.00
Carsten Høeg (86 96 23 91) Tilmelding til turleder senest dagen før.

24.4
Mødested:
Leder:

Tur til skove i Mols Bjerge (luadnt DE 96)
Molskroen i Femmøller kl. 07.00
Allan Janniche (86 28 48 16). Tilmelding til tudeder senest dagen før.

14.5
Mødested;
Leder:

Attentur i ttols Bjuge
Molskroen i Femmøller kl. 20.00. Turen varer ca. 4 timer
Lars P. Johansson (86 37 78 41). Tilmelding til turleder senest dagen før.

Thsdag 17,5
Mødested:
Leder:

Åftentur til Galbn Smose og Gamnelmose samt Snudskav v, Galbn
Superbrugsen, Søndergade i Galten kl. 19.30
Peter Lange (86 95 03 41). Tilmelding til turleder senest dagen før.

Søndag

I
I

Altentur I fiariager-anrå&t
Vi lytter efter ugler og andre aftenaktive arter.
Superbrugsen i Mariager kl. 19.3O. Turen varer ca. 3 timer.
Lars Tom-Petersen (86 41 81 64) og Allan Janniche (86 28 48 16).

Søndag

Løt&g

Onsdagla.s
Mødested:
Leder:

Tur til stnåskove i kvadrat DE 50 (Otlder-Saxild)
Saxild kirke kl.07.00
Peter Lange (86 95 03 41). Tilmelding til turleder senest dagen før.

Altentwvedilariagel
Superbrugsen i Mariager kl. 19.00
Lars Tom-Petersen (86 41 81 64).
Tilmelding til turleder senest dagen før.

ADRESSER OG KONTAKTPERSONER
Bestynlsen:

Kontaltpersonor

Svend Møll€r Jensen (formand)
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup

(Spørg b€styrelssn)

r86986503

k&@t?iringff',l

Jens Bonde (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 ørsted
86.f9 82 75

t

Flemming Lundb€rg (sekr6tæ0
Skovlundgårdsvel 72
8260 Viby J

c86286557

Lars P. Johansson
Balevei 10, Ommestrup
8544 Møfie

r86377841
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg

r8681 2573

Peter Lange
Jeksenvej 108
8464 Galten

r86950341

Henning Ettrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro

r86949606
Carsten Hø€g
Vadstedvei 191
8450 Hammel

r86962391
Vagn Holmelund
Rørsangeruej 5
8220 Brabrand

G86257256

Fre&lngsilYrlget:

Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Lokdtbhnglffingat
Dansk Omitologisk Forening
Lokalaldelingen i Arhus Amt
Gjellerupvej 1 11
8220 Brabrard

lhvtugtragtppar:
Jens S. Pedercen
Skovmøllevej 3
8370 Hadst€n

c86982821

tupø.lgrupn:
P€ter Lange
(Se bestyrelsen)

fun&ngrupen:
Glaus Elkjær
Mågevej 7
8870 Langå

r86467803
MtSgwppen:
Svend Møller Jensen
(So bestyrelsen)

Rry/rragldnrlngqruppen:
(Spørg bestyrelsen)
Skovgtuporln:

Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg

r8681 2573
Silflm&gnppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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