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DANSK ORNITOLOGISK FORENING
LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT



DOF er en londs{orening for fugleinleresserede og
fuglebeskpelse med o{delinger over hele Don-
mork. Foreningen er stifiet i 

,l906.

Foreningens formål er ot {remme kendskobet til og
inleressen forfugle og ol virke til beskyttelse {ørst og
fremmest o{ den donske {uglefouno. Dette {ormål
søges fremmel blondt ondet ved o{holdelse of
møder og ekskursioner, udgivelse of et tidsskrift og
ondre publikotioner, somt ved ot orbeide {or ot
forbedre fuglenes livsvilkår.

DOF toger del i flere ohiviteter, både i Donmo* og
internolionoh. Fuglevæmslonden eier og driver en
række donske fuglereservoier og orbeider desuden
for internotionol fuglebes\y'telse. DOF er den don-
ske ofdeling of Birdlife lnternotionol.

Som medlem mgdtoger mon grolis Donsk Ornitolo-
gisk Forenings Tidsskrifi (2-4 hæfter pr. år) og
blodet Fugle (4 hælter pr. år).

Årlige kontingenter:

Ordinære medlemmer: Kr. 230,-
Juniormedlemmer (under l8 år) Kr. 130,-
Pensionistmedlemmer (over 67 år) Kr. 130,-
Støttemedlemmer Kr. 100,-
Husstondsmedlemsskob Kr. 330,-

Donsk Orniiclogisk Forenrng
Fuglenes Hus
Vesterbrogade | 40
1620 Københovn V
Tlf.: 31 31 44 04
Giro:7@0839

DOF-Århus slår lor olle lokole onongemenrer.

Alle DOF-medlemmer kon lrit deltoge i ofdelingens
møder og ekskursioner. På sidste side finder du en
lisle over lokcilofdelingens bestyrelsesmedlemmer
og de kontohpersoner, der repræsenlerer de lor-
skellige udvolg og inferessegrupper.

Sørovnen er lokolofdelingens blod og udsendes 4
gonge årligfi | olle medlemmeri Århus omf . Medlem-
mer uden{or omlel kon tegne obonnement p6
blodet for kun 40 kr. or. 6r.

Artikler til Sørovnen modtoges som monuskript eller
p6 diskette, ledsogel of en udskrift. Send moteriolet
til Otto Trop Honsen, Kildevei 8, 8362 Høming (tll.

86 92 25 921, og mærk kuverlen "Sørovnen".
Diskeiter, folos og originole tegninger relurneres.

Sørovnen redigeres i PogeMoker 5.0 for Windows
og trykkes på genbrugspopir.

Donsk Omifologisk Forening
Lokolofdelingen lor khus tunt
Noturcenter Sølysl

Giellerupvei I I I
8220 Brobrond

Giro: 5 51 09 6l

lcdohlon:
Otto Trop Honsen (onsvorshovende redoktør)

Jens Bonde,Svend Møller Jensen. Christino Kiels-
mork, Annelise Skov

lnnonccprfnrr
Hel side: 350,-/nr eller
Holv side: 2Q0,Jnr eller

l-94 I.februor
2-94 1. moi
3-94 l. ougusl

1.200,-/6r
60O.-/år

Srrwncnr kelender Jor 1994:
Nummer Deodline Udkommer

15. morts
15. iuni
15. september

lssN 09æ-18æ

4-94 l. november 15. december



,Fuglenes Donmork" ir gdet ind i sif ondef 6r.
Plonlægningen of besøgene i det ,personlige loø-
drot" skol nu udmøntes i proksis. Udenfor ligger
sneen, iskrivende stund. slodigvækoverolt, men nir
Sørovnen er pE goden, så er det FOMR - ihvertfold
efter olmonokken.

lokolofdelingens generolforsomling er vel oversfdel
(den 26. februo) og den nyvolgte besfrelse er
trukket i orbeidstøiet. Vi vender filboge i næste
nummer med en præsenfotion. Formondens beref-
ning for 1993 bringes ondensieds i denne Sørovn.

Hvis vi et øieblik skol vende blikket mod os sela jo
sE erdetglædeligtolkonsfotere, of Sørovnen i 1993

ikke hor lidt of stolmo ngel.,F uglenes Donmork hor
heltnoturligtstået i centrvm - ogvilnolurligvis forbol
blive fulgt nøie. Monge hor bidroget under denne
overskrift ligesom vi hor modtoget en flot strøm af
ortikler og småobs. Forlsæt endelig - vi skol ef,er
bedsfe evne sørge lor, ot der bliver plads fil olle.

Læg i denne forbindelse rnærke til, ot stof til Sørov-
nen fremover bedes tilsendt undedegnede. Adresse
og lelefonnummer kon ses over{6r. Vi hdber på
denne måde ot kunne forkorte veien fro ofsender fil
modtager.

Og så er der kun tilboge ol ønske godt for&r.

Otto Trop Honsen

lrgloncl Drremrk l/91 I lnrrcldclær ta

Yrgbldo fuglc vcd lnrbrcnd tr 13 lrglcncl dcg I lr|rrr lrrf t,
ltlglo cg EDI 25 l(cnncnde lgrc fa

llrb.r.riln, tcr ltur Arrr ltt3 2f f,clcndcr rlc

lådem lhdæ du tdyrf

Svur lrc lunlcrrrcdlcnrir.t'rrc 30

funlorddor

29 Adrcsor cg kcnf.kfp.r.or.r

llluslrqtioner
JensGregereen; 25,36,38
Christino Klelsmo*: 12, 31, U, 42 og breiden
lnge Morie Andeæn: 24, 38
Jens O. Christensen : 3, I l, 25, friru follcr t3

.rt



AJlan Jonniche

De 2l ledige kvodroter i områdel er:

En kortlægning

øf Dønmørks

fugle og

fuglelokaliteter

7993 - 7996

Vi hor nu o{sluttel det lørste of de 3 år i DOF's slore
fehprolekt,Fuglenes Donmork". Vi kon kun sige ot
det er gået over ol forvenlning her i Arhus omt, og
med den interesse og opbokning vi hor fået {ro de
mere end 150 optællere, ser del ud til ot vi også i

I 994 kon fortsætte med detsomme høje optællings-
nivegu.

Vi vil dog fortsol gerne hove flere lil ol deltoge. Vi
mongler optællere til ot dække l0 Atloskvodroter
(21 med grænsekvodrolerne til de øvrige omler),
co. 250 ynglefuglelokoliteter, og gerne de sidste co.
I 0 rostefuglelokoliieter.

Allssundersøgelsen

Vi er nu ved ot hove opnået fuld dækning for
Atloskvodrolerne i Arhus omi. Der er kun l0.le-
dige" tilboge indenfor omlsgrænsen, mens yderli-
gere 1 I grænsekvodrotermong-
ler en ootæller. Det burde være
mulig ot finde 2l DOF med-
lemmer i omlet, som hor lyst iil
ot dække 6t enkelt kvodrot hver!
De {oste I 50 optaellere hor nem-
lig ollerede nok i enten ol for-
bedre ogleller dække nye kvo-
droier, somt optælle nogle of de
525 udpegede fuglelokoliteler.
Vi skulle ge'rne hove {uldført og
ofslutiet Atlosundersøoelsen i

Århus omt med udgoigen o{
1994,1or ol kunne koncentrere
os om ynglefuglelokoliteterne det
sidste undersøgelses6r (l 995).

4

Nord for Eisrrupholm (Veile)

Glusted/St. Nørlund (Veile)

Kompedol Plontoge (Viborg)

Hompen (Veile)

Lille Bredlund/Hiøllund
Frederiksdol (Viborg)

Vinding/Burgdrde (Veile)

Øsrbirk Seile)
Fåwong/Thorsø
Thorsø/Aidt (Viborg)

Æsens/Ovegård
Arslev/Hørning
Øster Alling/Ring
Hovedgård/Kottrup
Grumslruo
ØlstlNr. Golten
Femmøller/Mols Bierg
Kostb jerg/Loen/Motlru p

Stobrond/Nøru pl und/Pedersf rup
Tirstru p/Biørnholm/Rosm us

Al bøgellyng byÆrustrup

cE 3r
cE 32
cE 36
cE 4t
CE 42
cE 46
CE 71

cE 90
CE 97
cE 98
DD 26
DD 40
DD 60
DE IO
DE 20
DE 39
DE 96
ED II
EE 08
EE 18
EE 19

Kvodroternes beliggenhed kon ses på kodindlægget
i Sørovnen 4/93. Vi håber ot høre fro dc 2l
inleresserede Atlcsoptællere inden udgongen
o{ morls!
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r. DE5l

2. DEtg

3. EEIT

4. DR8

5. 0f53

6. Df21

t. 0fj.2
8. Df18

9. Dm7

10. DDl0

0. Gylling"Jrrymo 82 |
CElkia n I
P.8. Pcferrcn 67 ll
t. Lun&eig,J. GrEercn 67 15

tI Janson, S. Skrinr 66 I
lLllonø 6l l0
F.ÅJenscn.S.Skrinr 62 I

J.Pc&rson,T.Bron0j.Gnernen 51 23

C0. llcdsen 6l I I

A. Jenr.n 61 0

Iobel I
De l0 lqødroler med flest srter som sikker ynglende i I 993 (Sl-kotegori).

Redoktionen ofslutlet 3l/l 1994.

Sl:sikker ynglende, S,{:sondsynlig ynglende, MU =nulig ynghnda.
Kriterier føl ge r Nosveiledningæ.
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Atloskonkurrencen

I Tobel I bringes den endelige stilling for Atlos-
konkurrencen. På generolforsomlingen 26/2 træk-
kes lod blondt disse I 0 kvodroter, som hor de fleste
sikre ynglefund.

Vi er fro {lere sider blevet giort opmæ*somme på
det uheldige i en sådon type konkurrence, og hor do
også selv erkendl del. Derfor stopper vi denne form
for Atloskonkurrence.

Vi vil dog {ortsætte med konkurrencen ien ny {orm.
I hvert nummer of Sørovnen i 1994 vil der være to
Atlosudbredelseskort, tegnet på boggrund of resul-
lolerne {ro I 993, og et spørgsmå|, der skol gætfes.

Det befderogså ol olle Sørovnens læsere kon være
med. Til den heldige vindervil der hvergong være et
govekort til DOF-Solg på 150,00 kr.

De første 3 spørgsmål i 1 994-konkunencen lyder:

l. Hvilken oi hor den visle foreløbige Atlos-

udbredelse p6 kod A?
2. Hvilken ort har den viste foreløbige Nos-

udbredelse p6 kod B?

3. Hvormonge forskellige oder mener du, der er
fu ndet ynglende (sikre *sondsynlige *mulige
ynglefund) i khus omt i 1993 ?

Vi skol hove dit svor senesi 25. opril I 994. Send det
iit:

Peter Longe, Jeksenvei 108,8464 Golten eller
Affon Jonniche, Søskraenten 42,8260Yiby J

Svorene p6 de 3 spørgsmEl offentliggøres i Sørov-
nen 2/94 sommen med novnel på den førsle vinder.

Aarhus amt 1993

sjkker ynglende O

Sandsynlig ynglende O

Muljg ynglende a
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Figu*oi A
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Aarhus amt 1993

Sikker ynglende O

Sandsynlig ynglende O

Mulig ynglende a
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Figu*on B
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Rostefugle i Århus Amf

Vore månedl ige koordi nerede rostef u glelæl I i n ger
erfodsot med stor succes i november, decemberog
jonuor. Det hor givel monge spændende iogttogel-
ser, som vi denne gong loderindgd i"FMFELTEN",
Ligeledes udeloder vi de lokolitetsbeskrivelser, som
ellers vor udskudt til dette nummer. Det kommer
dels lil ot optoge for megen plods, dels er det ikke
længere heh,{riske" iogttogelser.

Derimod hor vi volgt ot bringe optællingsresuho-
terne fro en enkeh lokolitet {or of vise hvor soæn-
dende del kon være ot følge fuglelivets {orondringer
.og overroskelser gennem en længere periode.
Optællingsresultoterne flo Mossø er vist i Tobel 2.

Som sogt er olle væsentlige lokoliteter slort sel
dækkei. Forfuldstændighedens skyld vil vi dog også
gerne hove foste optællere ved:

Hinge Sø, Af ling Sø,fåorsø,Mørke Kæ.r, Bjenegrov
Mose, UdbyoverSø, Kore Holm, Holbækgård strond-
enge, Udby strondenge, Hevring-Lystrup Strond og
Gierrild Nordstrond.

Med disse lokoliteter optolt vil olt fqhisk være
dækkel!

De sidste 3 tæf f inger i sæsonen 1993/94loregår p&
lørdogene 19/3, 16/4 og 7 /5.
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Tælledoloerne for I 994l95 er foshot lil lørdogene:
(18/6 og 16/71, 13/8, 17/9, 15/10, 12/11, 17/
12, | 4/1 ,l8/2,18/3,22/4 os 2015. Tællinserne
iiuni og iuli 1994 er ikke med idet egentlige
tælleprogrom, men hor mon tid og mulighed for ot
iælle, synes vi også disse måneder bør inddroges.
Bl.o kon der ses en hel del vode{ugle sædigt i iuli!

Ynglefugle i Århus Amt

| 1993 fik vi oplolt yngleluglene på co. 180 lokoli-
teler, men endnu er ikke olle skemoerne indkom-
mef. For 1994 hor vi fdet ei foreløbigt lilsogn om
dækning o{ yderligere co. 80 lokoliteler, og for
I 995 co. 1 0. Med megetlå undtogelsererdetogså
Atlosoplælleren der stdr {or optællingen o{
ynglefuglelokoliteleme indenfor sit eller sine egne
kvodroier. Det betyder ot vore nuværende co. I 50
medorbeidere hor mere end rigeligt ot gøre med

deres sommenlogl 211 Atloskvodroter. 260

ynglefuglelokoliteter og co. 80 rostefuglelokolite-
ter.

Vi hor co. 250 udpegede {uglelokoliteter, som vi
stodig mongler optællere til. Disse lokoliteier skulle
megeigerne oplælles iløbetof 1994 og 1995, men
vi kon ikke lægge mere opbllingsorbeide over på
vore nuværende optællere.

Der{or bcr du komme ud of busken, og
oplælle l-2 ynglefuglelokslilerer | 1994.

Det er fohisk en overkommelig opgove. Optællin-
gerne kræver held I tur pr. måned i fiden morts -

ougusl,.oltså gerne 6 lure lordeh over hele yngle-
perioden. Hvis du tæller på to lokolitetererdet oltså
to fugleture pr. måned, hvilket monge sikkert toger
på olligevel. Det er spændende ot følge fuglelivet,
og {inde ud o{ hvor monge por der yngler of nogle
bestemte fugleorter. Du skol nemlig ikke optælle
olle Musvitter, Solsorte eller Bogfinker, men kun de
såkoldte ,indikotororfer", som er opfød på del
skemo vi beder dig udfylde.

t3/ll

Soilrfubd lom

Toppakpdyttr.
Sorlhok.t tqD€d*itr
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Rostefugle ved Mosø sept. 1993 - ion. 1994

Åugusl ingen optælling
26. sepbmber: Kospr Mvnch, Søren MuocJr
23. okober: Kosper Munch, Sørøn Mvnch

I 3. noyember: Peter Longe
| 4. december: Nlon Jonniche

15. ionuor: Kosper Munch, Søen Munch

For ot du kon se hvordon et
sådontoplællingsresultot bliver,
og hvilke orler som reg4es for
indikotororler i henholdsvis
skove på enge og i sumpe, hor
vi volgt oi præsentere nogle
megel fine optællingsresuholer
fro området ved og omkring
Ronders Fiord. Vi håber meget,
ot det kon yære en inspirotion lil
ot melde sig som ynglefugleop-
iæller. I Tobel 5 kon du vælge
en eller {lere o{ de lokoliteter,
som du kunne tænke dig ot
optælle, og vi håber på, ot
monge nye op|ællere vil melde
sig i løbet of moris måned!

Gruppeorbeide

| 1 994 forsøger vi ol love nogle
grupper, som f.eks. kon fylde en
bil, der kører ud og dækker et
Atloskvodrot eller nogle fugle-
lokoliteter. Det kon blive hel-
dogsturefro kl.4 om morgenen
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A: Drcnnhgboe Skov Lar Tom-Poters€n

B: ødrup Skov Kirst€n S. Hedi|l

C: Hvedshnd Kirston S. Hedh
D: Sønderskov Kirston S. Hodit
E: lløneskov Kircten S. Hedh
F: Homlt Bakker Lars Tom-P€tersen

G: Filtdphntagen Ols Rygard
H: Stenalt Slov Ols Rygaard

12nul 6 bosøg

2512-1il8 7 besøg

25fZ-$18 7 besøg
flnfiB I besøg

æ2-11i8 7 besøg

7B-7n 6 bssøg

2115+2716+2811 3 bosøg

2115F2716+æt7 3 bosøg

Arlløwile H TOTAL

LillolaLppedykk€r 0 0 0
Gravand 0 1 0

Gråand 0 0 0

010001
210004
520007

Duohøg

Spurvehøg
Muwå9e
Tåmlalk

100
s1 11
1.2 11
000

00001-22-3
011116.7
21011-2810
'? 't 0.1 1 1.2 >24

Agortløno

Grb. Røftøn€
000
000

100001
010001

Vibe

Skovsneppe

00010000t
00??00010>0-1

Natugl€

Skovtromugle

010110003
100003015

Nalta\,r000?0000'
Grønspætts001110014
s:tor Fhgspdts 2.3 1-2 'l-2 2 2 2 0 2.3 12-17

Nån€rgal000-'100002-324
RøddiorlGl 00210014-5
Mislsldrossol000l?0100-1>1-3
Græstnppesanger0l?000001-2
Skovsangsr S1 2 1-2 2 1.2 0 0 2.3 8.12

GråFluesnapper 1 0 0
BrogotFlussmppsr 0 0 0
Halemelse 0 0 0
Spatnsjs€ 1 0 24
Træbber 0 2-3 0

Hødyg.Tomslcd€ 0 0 0 1

Stiilits02-310
Lill€Korsnab 0 0 0 0
Ksmsbitsr00l0
Bomledre0001

200014
10001-22-3
2400-1013{

001>4.6
0n00>24

00001
00016-7
0?00?
0-101-2024
00001
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fobel 4
Engene og rørsumpene ved Ronderc Fiord 1993

1: Dmnningborg BrefiingLa6 Tom.Pst€rson 13Æ-151/ 12 b€søg
2: Tlæåy Eng€ Lars Tol|l-P€t(rson nB-2916 7 b€søg
3: Sløvring Eng€ Ole Rygaard 1214-1il8 5 b€sog
4: Råby l(ær Alhn Jannhho 2ff3-Æ16 6 b€søg
5: R&yods/O@ld AllanJanniche æ/3-2Y6 7b€søg
6: fdistrup Eng6 Lars ToGP€to6on U4-7n 8 bosøg
7: Romalt Engo Lårs Tom-P€torson 9/4.28/6 7 b€srg
8: DråstrupEng€ JotnHas€n,PetorLång€ A4-nn 15b€søg
9: Holhn6bj.

Holne sråsrer Ols Rygaard U4-718 10 bo6øg

Aftløil,&

Lille Lapgodykker

Toppst Lappodykkor

Rørdrum

Knopsvan€

Gavand
Knarand

Kdond
Gråand

Atlhgand
Skeand
Taffeland

Tokhnd
Hørhøg

T&ntalk
Ag€rtløne

Vandrikss

Gti. Rørivne
Blislune
Slrandskad6

Lilh P@stokavo
Vbs
Dobbe{beklcsin
Rø6en
Hætt€må96

ilosehomugle
ls{ugl

Engpber
Gul Virstjrot
Natt$gal
Bynkelugl

Slenpikkor

Græshoppesanger

Sivsang€t

Kærsangor

Rørsanger

BDg€l Fluesnapp€r

Skægmojse
Pungnejse

Stillits

Gråsisken
Børspuru

Bombrt6

9 MTAL

1-2000
11-16 0 0 0
0000
G1 000

00n
00000
0oob0
222>53
00000

000000-11
0000010
0000000
0000000'r100000
2-334>2003.52
2-300.10000
>50?003-40

10.150?004610
0000100-1
0000031
1-2 9-12 >5 6-10 2.3 12-15 4{
00?0010
01002.!. 01
0000020
0000000
0-1000010
03-4?>1>11.20
16t?0000
10>60030
0-10?0020
0000000
1.2010011
5-70>2000-10
15-251>20044.7
>125040>100
0000000
10000000
1000000
0-100000-10
1000010

>70000000
0002000

l1
00
00
10
24

238.9
0 6 ',t7-22

011
135€
006.7
011
0 1-2 1-2
I 8n0 3S37
011
113-4
001
202
1? 1 1-2'l 1-? 4-5

6 2-3 &"25
013-5
1 4 13.14

6 15 45-52

102-3
105
14 10-15 63-72

1345{
2 4-5 10-13

002
01?1?
012-3
1 34 1G13

0 1-2 8-11

5318'r 3-4 6.8
101
307-8
0 2-3 9-13

t0 0 3649
16 35€0 181-196

011
0 3-5 13.15

001
000-2
002
2 27.35 99.107
002

0
0

.0
>5

0
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Iobel 5
Udækkede ynglefu g lebkoltøter (kommunevis)

kllrn kmmunc' { lololitrtrr:
YodrldundStc Pn*rdorn,Golln
Storiag Prdo!6dsloy

Qm lomrnunq ll htolitrtr,

Ecltoft lommunr; 22 lololitrtw,
Toll*ltcSlo
Tr*rir Plontlec

S[ddd! dnndclgt
Gomrndmo$

fuclrd 9ndcar
Srndcr*or, Rugård

Jmholhn
lltrup l(arllirmholm

Vaqer, Nclgrnrr

lhl Plonhgr

Stubbr 5r
Jonla
tuglrd Dtr*o$
thsr r.l. ll/lclrd
ftns Sond

Eogar 5r
Ahl tnrdat6
tndlw
Ruglrd lhnro
Lunda, lug0d
Stomor4lly'lctrd
Sirladg rlstofgroro

Nrvar Fnd*or

Torsrup ø:tcrlo
Porla-Smingr Sr

ÅllingllostxSkr

fuglnng llcdo

GlohdShord w
tlokl4tuhoh

Volstrup 5lu

toifiupl#ol
Sringalmør

llmrun Skw

llommd lbllrlc

linning l{os

Slillit|g Slw
Yilg llort
8o4mæterløon

Smdcnær

Toholt Slor

Srdoftdbdm

Hou Stw
l(olbicr1 ()dd!

Ilm:trug Slw

(fortsæltes.)

Todnp lhnc*w
Soning Sfrw

lllinpld Stw
Alling$dSr

Gnnl kommuo!, ll lololihttr,
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til. hen.på e{termiddogen. og hvoi
du tæller fugle i l0 timer! Det er

"hårdt 
orbejde", men også'me-

get lærerigi både hvod optæt-
lingsmeloder og feltkendetegn
ongår.

Hvis du hor lyst til ol være med på
sddonne optællingsture i perio-
den opril-juli I 994 kon du kon-
lokte os.

Sørovnen A/1994
eller 4/1994

De seneste numre of Sørovnen
hor vi {yldt med stol om Atlos-
undersøgelsen og Lokolitetsregi-
streringen. Nogle hor m&ske syn-

fes det vor {or megel, men del er
kun få der hor givel udtryk {or
defle. Monge hor tilkendegivei ot
dei hor været spændende læs-
ning med hisforierne Iro op-
tællernes ture i deres områder og
de monge resultoler. Detle num-
mer er ogs6 fyldt med stof om
Feltproiehet, do vi som sogtgerne
skulle hove monge {lere optæl-
lere! Men nu bliver der en lille
pouse i Sørovnen 2/94,hvor yng-
lesæsonen er i fuld gong.

Til gengæld hor vi reserverel hele
Sørovnen 3/1994 eller 4/1994
lil ol præsenlere resuhoter{ro Fell-
proiehet. Vi vil gerne hudigtkunne
vise nogle of de monge resuhoter
fro detførsle optælling-sår, som vi
hor fået indsomlel i Arhus omt.
Det vil blive Atloskort og bestond-
opgørelser {or ynglende og rosl-
ende {ugle. Vi vil forsøge ot {å
nogle of de 

"lokole" eksperter til
ot vurdere moteriolel og som-
menligne det med tidligere un-
denøgelser. Vi vil få nogle of de
lokole bgnere og fotogrofer fil ol
krydre det med nye og originole
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Allon Jonniche

lndledning

I de senere år er der foretogel en
long række optællingeri Brobrond
Sø (bl.o. Kohlert & Nietschke
I 993o, I 993b; Henriksen I 992;
Jonniche 1988, 1989). Disse
optælfinger er viderelød i 1992,
og der hor desuden værel en stor
ornilologisk ohivitetved Brobrond
Sø, hvor 1 5 personer hor gen-
nemført mere end 392 ekskursio-
ner fordelt på 234 {orskellige doge. Der hor ligele-
des værel foretoget ringmæ*ning i efieråret mel-
lem iuli og ohober (Jonniche 1993).

Denne orlikel præsenlerer oplællingsresultoleme
fro Brobrond Søi 1992.

Figur I
Underoøgelsesomrddel ved Brcbrord Sø med mgiwe oreoler.

Fed sort ongiver grænsen for oplællingsområdet
A: Slombedene ved Byleddet/Sækowei. 8: Consicntinsborg Gods.

C Conslontinsborg Skry. D: lilleskry. E: Plonfogen. F: Søholm.
G: Slovtrup Skov. * Stoørup fugletåm. H: Lunden ved Døde A

l: Lunden ved Jorlsminde. J: Lvnden ved moioryeien. K [unden ved Viby renringsonlæg
[: Sølyd Noturcenter. ]E Sølyst fuglelim. M: Giellerup Egekot N: Brcbrond Slry.

O; 'Goage'. P: Bøbmndhollen/idrætonlæg. Q: Eobrond Rqtodion. R: Hovgåden.

tft[ttJAS0tDWil

k 2t 15 18 26 Xl 2 19 16 l9 n V n n1
l:33323333333335
c' 1) 17 2t 58 61 % n 26 3l S 19 m 3n

fobel I
Månedshrdeling of ekkuæions ved 8robnrd Sø 1992.

A Ånlol etskuæionsdotoer
B: Antol punkttællinger

C; Antol ekskureioner

IJ



Undersøgelsesområde

Undersøgelsesområdet der er vist på {ig. I om{otter
sdlve Brobrond Sø'med omgivende rørskove og
enge, somtden del o{Stovtrup Stotionsby og de dele
of Søskoven og Stovfrup Skov, der ligger indenfor
Brobrondstien.

En række o{ de fugle der er regisirerel er ikke kun
knyttet til selv undersøgelsesområdet, men også til
de umiddelbore nære omgivelser of defie. Derfor er
de væsentligste omgivelser medtoget på fig. 1 . Dog
er oreolerne øst for Viby Ringvei udelodt på {iguren.

I forhold lil den seneste undersøgelse (Kohleri &
Nietschke I 993o, I 993b) erslombedene ved Byled-
det/Søskowel udtoget o{ undersøgelsesområdet.

lloterlqle og melode

Moteriolettil denne undersøgelse erindsomlet of I 5
personer, der tilsommen hor gennem{ød 392 eks-
kursioner {ordelt pd 234 forskellige dotoer. Des-
uden hor 8 personer meddelt enkeltobservotioner.

Følgende personer tokkes for oplysninger om fug-
lene ved Brobrond Sø i I 992 (ontol ekskursionsbe-
søg):

Mork Desholm (26), Biorne Golles, Bent Honsen
(1 7), Mogens Honsen, Keld Henriksen (6), Peter
Hjeds. Vogn Holmelund (3), Søren Høioger (1),
Vogn Jocobsen (1 I ), Allon Jonniche (1 82), Finn A.
Jensen (40), Svend Møller Jensen, Else Juul (7),
Johnny Kohlert (2). Henning Lykke Lorsen (39),
Jørgen Terp Loursen {4'l }, John Loft, Per Loft, Flem-
ming Lundberg (8), Henning Lyrum, Anders H.
Modsen (7). Johnny Nielsen og Søren Skriver (2).

Ynglefuglene er optoh, dels ved redeefiersøgnin-
ger, dels ved kortlægning of terriloriehævdende
fugle, syngende honner og ungekuld m.v.

Keld Henriksen hor fortsot sine undersøgelser of
Toppet Loppedykker (Henriksen 1992), og derlor
oplolt rederne of denne ort. De øvrige ynglende
vondfugle i søen er "redeoploh" den 25.-26. moi
fro båd. Desuden ervondfuglenes ungekuld optolte
fro båd to gonge (8/7 + 11/7), og Gråonde-
kuldene er fulgt {rem lil 23/7 .

Ynglende Rørhøge, Vondrikse, Viber og Dobbelt-
bekkosiner er optoll ved kortlægning of terrilorie-
hævdende og "syngende" individer gennem hele
ynglesæsonnen. Spurve{uglene m.fl. er kortlogtsom
syngende honner ved besøg 1 / 6, 4 I 6, 5 / 6 (bld), 6 /
6,9/6 os 12/6.

Det skql bemærkes, ol den del of undersøgelsesom-
rådet som omfotter Stovtrup Stotionsby ikke er
indtegnet p6 de enkelte ortskort (fig. 2 - fig. I 0).

Ynglefugle

Litle Løppedyt<ker (facsoptvs ruflcollls)
1 por i vestenden, hvor orten blev set med pull.20/
B. Muligvis også 1 por i østenden.

Toppet Loppedyker (Podfceps crrststrrs,
60 por optolt of K. Henriksen (pers. medd.). De

.{ørste unger blev set tidli gt (co. 1 /5), men dårligf velr
med. opril-med. moi vor formenllig årsog lil enten
et sent yngletidspunkl eller omlæg for størstedelen
of yngleporrene. "Ungetællingerne" visie nemlig
først større ungeiol {ro sidst i iuli. Således tqltes kun
17 pull.29/6, og første gong med mere end 30
pull. vor3 I /7 (34). De 4 slørste ungetol vor: 8/8 50,
| 4/8 35, 19/8 46 os 31 /8 35.

6 "ungetæf linger' mellem20/7 -20lB gov gennem-
snitlig 34,1 7 unger, hvilketsvorertil 0.57 unge/por.
Denne ungeproduktion er ikke tilstrækkelig til, ot
opretholde ynglebestunden uden tilskud o{ fugle fro
ondre områder (Henriksen 1992).

Sorrholset Lo ppcdykker (Podlccps nlgrl colllt)
28-33 porynglede i to kolonier. 2615 optohes de to
kolonierlil henholdvis l9 (1 7 m. æg) og 8 (8 m. æg)
reder. Den siørste koloni {ondtes i en større søkog-
leokspold med 44 por Hættemåger i søens sydøst-
lige del. mens den onden koloni fondtes i en blondei
dunhommer/søkogleoksbevoksning med 36 por
Hættemåger i området vesf for Døde A's udløb.
Desuden blev B fugle sel omkring Mågeøen uden ot
der her fondles reder. Ved en bådtælling 5/6 blev
mindsi 66 {ugle sel, hvilket er det hidtil størst
ropporterede oniol frq Brobrond Sø.

To "ungelællinger" fro båd viste de hidtil sfønte
ungetol fro søen: 8/7 27 (+ 29 odl ogl 1 /7 l7 pull
(+ 19 od). Fro lond er del meget vonskeligt ot
oplælle ungerne, do de skjuler sig mere end un-
geme of Toppet Loppedykker, og londtællinger er
derfor lodt ude of betrogtning. De to bdd|ællinger



giver således en ungeproduktion på 0,67-0,78
unge/por. Det vides ikke hvor stor en ungeproduk-
tion der er nødvendig for ot opreiholde bestonden

uden tilskud of {ugle {ro ondre områder.

Ffskchcfrr (lrdco clncrcal
Arten yngler ikke i selve undersøgelsesomrddel,
men umiddelbort uden{or i Slorskoven, hvor-der
{ondtes to kolonier (gron og bøg) med mindst l3
beboede reder.

Ktmpsvane (Cygnus olorl
2 por med henholdvis 4 og 7 pull. Ponet med 4.

opgov sine unger, og 3 of disse blev optoget oI
porrel med 7 pull. Den sidste enlige unge blev
ind{onget of nogle velmenende personer, der sotte

den ud i de plonlerige domme ved Stovtrup. Her
opholdt den sig til sin død umiddelbort {ør den vor
flyve{ærdiq. Adopliv-porret mislede 1 unge og søgte

i iuli op i Arhus A opsfrøms Brobrond Sø, og blev

herefier ikke set.

Grågås (Anscr onscrl
1 por med mislykket yngleforsøg i veslendens rør-

skov. Porrel hor {ormentlig hoft rede, do gåsen et

por gonge 9m ofienen i opril sås græsse med gosen,

hvorefterden fløi co. 50 m ind over rørskoven og gik

ned. Ellers sås kun gosen (?) stående vogtsomt på
engen. Der er periodisk en del {ærdsel i området,
bl.o. o{ personer der lufier hunde.

G rovo n d (l odor n a tg,dornø,
Yngler ikke i selve undersøgelsesområdet, men

u middelbort op til detle, do søen er opvækstområde
lor ungerne. 3 por med 4,7 og 9 pull. Porrene

fordelte sig i øslenden (4), midtsøs omkring Stovfrup-

tårnet (7) og i vestenden (9).

Gr&and (Anas plolrrlryrhos)
Co. 45-50 por opiolt ved registrering of 45-47
{orskellige ungekuld. Størstedelen of porrene yngler
ikke i selv undersøgelsesområdet men umiddelbort
op til dette i de omgivende kolonihover, porcel-
hushover, porkogtige områder m.v.

Mellem 28/ 4.23 /7 7 1 registreringer o{ ungekuld
med eller uden hunner. De 45 kuld fordelt på
størrelse: 2x1, 2x2, 6x3, 2x4, 7x5 (8x5), 6x6, Ox7,
6x8.5x9 {6x9),2xl0, Ixl I og 3xl2 iolt284-298
pull eller 6,31 pullÅuld.

Atll ng on d (turris qucrry cdu I o)
2 por opholdt sig gennem hele moi og fønf i iuni,
dels i vestenden omkring det gomle åløb og Con-

n
m

Figv 2
Ung*uld o{ Nlingond ( l), Skænd ( O), Tofhlond ( *), og Troldond ( O) ved Brcbmnd Sø 1992.
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Figur 3
Ungekuld af Rør114 funtol unger/kvld) ved Erobrcnd Sø 1992.

tr
m

Figur 4
Yondiks*teritorier ved Bpbrcnd Sø 1992.
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slontinsborg konol, dels i Døde Å områdei ({ig. 2).
Porret i vesfenden sås porre sig i slombedene ved
Byleddet.

Skcond (Aros ctypcoto)
I por. Genn-em moi og lørst i iuni opholdt der sig et
por i Døde A-Rugholm området, og -senere sEs de
enkeltvis longs sydsiden {ro Døde Å til Sto*rup-
holvøen. 11-12/7 sås en hun med 4 ungfugle (fig.

2\.

falfcland (Ayfiryohrtno)
4-5 por optolt ved registrering of 4-5 ungekuld i

liden mellem 16/6-20/7 (fig. 2). De 4 sikre kulds

slørrelse: 3, 6, 6,7 pull.

Omkring 16/6 er Toffelonde-kuld set omkring
Slovtrupholvøen og nordsiden vest {or "Gonge" P.
Loft, pers. med.). Disse to oplysninger kon drele sig
om somme kuld. og del kon rrære dette kuld som
er søgl op i Hovgårdens polder.

I rold and (Ayrhy o fu lrg ul a)
1 -2 por. 24 / 6 hunmed 5 pull i Døde Å området (fig.

2), og muligvis yderligere et kuld på 6 øst lor
Stoutrup fugletårn, men defie kon være {orvekslet
med Toffelond.

lfvepscrråge (Pcmls øptvorus)
Formodning om et muligf ynglepor i Stoakoven (K.

Henriksen, pers. medd.). Arlen er ikke tidligere
regislerel som hverken sikker eller formodet ynglet
ugl i områ{et omkring Brobrond 5ø.

Pr,rhcg (Ct rcu s aeru g lnous)
4 por hvilket er rekord. I I 979 ynglede 2-3 por, og
{ro I 960-64 kendes 3 por og fro I 880'erne kendes

2 por (Jonniche I 987). De 4 por producerede I 5
unger (fig. 3).

Ausvåge (lufeo buleo)
I por i ellelund på Lrslev Enge lige ved Ior under-
søgelsesområdel.

gcrhtnc (Pcrdtx. pcrdt4
Mindst 3 por men kun I -2 kuld reglstreret og olle p6
sydsiden o{ søen.

F osan (Phaslanus cofcåfcus)
Mindst 12 por. Mindst 14 honner og 12 hunner.
Arlen er ikke truffet på nordsiden mellem østlige
6munding og Hovgården. Kun 6l ungekuld sef 1 0/
7 t hun med 5 pull.

V o nd rlkc (Røl lu s a qo allcus)

Figur 5
Hættemåge-reder ved Brobrond Sø 1992.

Kolonislørrelser: I)0 reder ( o), I l-25 reder ( O),2650 rder ( O), >50 reder (ontol oplyst),

spredl forekommende redq (==)



Mindsl I por opgiort ved stedfoste, territorie-
hævdende fugle i tiden morts-med. moi ffig. 4).

Grinåcnet Rrrånc (@otltnula ehloropusl
24-27 por soÅ er opgioif p8 grundlog of tenitorie-
hævdende fugle. Ingen redefund i I 992.

lffslrnc (Fullcø ølro)
Mindst 37 por, hvoro{ 20 er rede{und (l 4 i søen og
6 på engene) og resien regislrerel som ungekuld.

Ylbe (lanellus vanellus)
6-7 por som olle ynglede på Døde Å enge. Tilsyne-
lodende kun to ungeførende por med I og 3 pull.

Dobåelrbekkos in (Galllnago gølll nago)
5 por opgiort ved lerriloriehævdende/"brægende"
{ugle. 4 por på Døde A engene og I por på engen
i sydvesthlørnet neden{or "Plontogen".

Hæfianrågc (Lørus rldlbundus)
16'1 1 por (reder) optolt 25-26/5 (fig. 5). I søen
ynglede 962 por på togrørsøer, søkogleokspolder
og i søbreddens togrørsbræmme. På engene yng-
lede 649 por, og herof fondtes de 60-5 por i to
kolonier (38 + 567 por) på Døde A engene.
Koloniernes slørrelse fremgår ol fig. 5. Spredt i

sydsidens søkogleokspolder {ondtes 79 reder, og i

nordsidens 133 reder.

Arlens ungeproduktion er ikke kendt, meii dån voi
megel ringe. Det skyldes bl.o. ot olle rederne pd
engene giktobt. At nogle por herefter logde om ude
i søkogleokspolderne bekræfies of fund of ikke
{lyvedygiige unger {ørsl i ougusl.

Under opfællingen på Døde Å engene fondtes 42
gomle fugle døde. De vor uden tegn på predotion
fro rotfer eller rovpotiedyr. men levende of moddiker
hvorfor ingen indsomledes til onolyse forsygdomme.
Lignende mossedødsfold blev giort i 1 991 i Sverige,
dels ved Kvismoren, dels på {lere lokoliteter i Skåne
(Ornis Svecico 1992, 2. årg. side 4l ).

Huldue (Colunbo ocnos)
I por i Stovtrup Skov indenfor undersøgelsesområ-
det. Kurrede regef mæssigt mellem 2l / 4-8/8.

Rlngdue (Columbo palumbus)
Skønnet I 0-l 5 por i krotlene indenfor Brobrond-
slien, men orten er ikke opfoh.

tyrkerduc (Etepnopcllo dccoocno)
Mindsi 2 por med I por i Stovlrup Stotionsby og I
por ved Hovgården.

n
[N

4+æ

t*i

Figur 6
Siedfoste syngende honner of Gærdæmutte ( l), Jernspuw ( t) og Rødhols ( * ) ved Brobrond Sø 1992.
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Figur 7
Syngende honner of Noftergo/ (O = stedfosle, l:mulige stedfoste)

og Græshoppesonger (lF:sfedfoste) ved Brqbrond Sø 1992

Gtg (Cuculus canorus)
Mindst 5 kukkende honner rundt om søen.

flolnglc (Strh otuco)
1 porynglernærgrcensentil optællingsområdet, og
{lere por findes i de omliggende skoven, men disse
er ikke ootolt.

lslugl (Alcdo otthis)
1 por hor formentlig ynglel i skrænten ved Vold-
bækken. Den er set regelmæssigl i Århus Å og
enkelte gonge i Voldbækken, hvor et formodet med
hul med ekskrementer blev set i iuli.

Dlgcwolc (Rlparta rtpørto)
Co. 20 por i skrænterne ved Voldbækken. To
hellinger gov henholdvis 10/7 22-23 huller og 23l
7 20 huller.

LandsYolc (Hhundo rustlco)
2 por. I por ynglede under Døde Å broen og fik to
kuld. 1 por forsøgte ot yngle i corporl ved "Gonge".

Gardcrmufile (froglodftes rroglodyles)
l5-20 syngende honner i og omkring grænsen til
undersøgelsesområdet (fi g. 6)

6 regislreringer of mere end 1 0 {ugle i tiden morts-

funi. 5/3 1 I syngende (sy), 6/3 16-17 sy,7/3 15
(1 1 sy), 26/3 1 4 (1 2 syl, 6/ a 1 4,29 /4 1 1 sy, os27 /
5 16-17 sy. Arten er ikke regislrerel rel ofte under
kortlægningen uh. moi-med. iuni.

ternspul (Prunella modulails)
Mindst 2-5 syngende honner somi een ved Giel-
lerup Egekrot (fig. 6). Kun 4 registreringer under
korllægningen.

Rødhals (Erilhacus rubeculo)
Mindst 2 syngende honner (fig. 6). Arten blev
registrerei 6 gonge under kortlægningen.

Nartargot (htscinla lusclnlo)
9-1 I syngende honnerindenforoptællingsområdet
(fig. 7). Flest sons 6/6: 8 (+ 1).

Solson (fwdus merulo)
Beslonden er opgiort til 40-50 por, men med stor
usikkerhed.

Det er svært ot{å et bore nogenlunde tydeligt billede
of Solsorie-bestonden i undenøgelsesomr6det på
grundlog of de 6 kortlægninger{ørsl i juni. Monge
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Figur 8
Stedfosie syrgende honner ofSireonger ( l) og Kænonger ( l) ved Bmbrond Sø 1992

Figur g

Syngende åonner of Rømongø ved Srobrond Sø lg92
I = stedfoste sfngende honner, o = honner med kun æn songregistre.ing.



Solsode {ro villo- og kolonihoverne søger med slor
sikkerhed ind i undersøgelsesområdei {or ot søge
{øde. Skol Solsorte-besfonden ooleelles mere Dræ-

cist skol der også foretoges tællinger i 2. holvdel o{
opril og gennem held mol. Flest blev registrerel 9/
6: 70 (syngende honner, sele honner * hunner,
vorslende og {ødesøgende fugle m.v.}.

Gtæslroppeson gcr (Lu costella noeviol
I syngendeiugle i prlekroitetøsf forDødeÅ-lunden,
og 2 syngende {ugle i urlevegefolionen og pilekrot-
let på Årslev Enge ({ig. 7).

Slwonger (Acrocepholusschoenoboenus)
8- 1 0 syngende honner (fig. 8). Flere of de syngende
honner vor sted{oste fro {ørsl i moi. l/6 song 6
honner og 6/6 5.

(ærsonger (krocepholus pctusfrtq
Mindsi l8 og moksimoh 34 syngende honner ({ig.

8). Ff est syngende Kærsonge re ble v registreret : 27 /
5 9-10, 1 /6 10 os 9/6 17.

Rørsanger (Acrocepholøs sclrpaceus)
Mindst 78 og moksimolt 159 syngende honner (fig.

9). Flest syngende Rørsongere blev registrerei: I 8/
5 45,27/5 64-68, 1/6 43, 5/6 57, 6/6 43-44
(morgen) + 25 (offen) og9/6 40.

Gulbug (Htppolols lctcilna)
'l -3 syngende honner. Sled{ost hon ved "Lokrids-
porken" vest for Hovgården somt syngende fugle
registreret i krol ved den sydvestlige del o{ Døde A
enge og ved den østlige åmunding.

Gærdesongcr (SyMa currucø)
1 -2 syngende honner i krot ved Sølysttårnet og i

Stovlrup Stotionsby, hvor orfen senere sds med pull.
Flest song: 18/5 2 og 27 /5 3.

fomsønger (Sylvla communls)
Mindsf I I og moksimoh 24 syngende honner. Alle
sted{oste honner er regislreret {ro østlige ømunding
syd om søen til del gomle åløb i vestenden. Kun 6t
sted{ost i søens nordvesfhjørne, ellers ingen longs
nordsiden. De største regislreringer of syngende
honner: 27 /5 21 + 3 por, 9/6 1 4-1 5 og 12/6 10.

Hovcsongcr (SyMa bori n)
Mindsl 7 og moksimolt 22 syngende honner. Alle
stedfoste honner longs sydsiden mellem Døde Å
enge og Søskoven, dog een på nordsiden nær
østlige åmunding. Flesl registreringer o{ syngende
honner: 27 /5 21 -22, 9/6 1 7 og 12/6 9.

Munk (Sytvia øtricapilla)
Mindst 4 og moksimolt l2 syngende honner. Alle
regislreringer {ro østlige åmunding og syd om søen
til Søskoven. Flest syngende honner: 18/5 7 ,27 /5
8,9/6 8 og 12/6 6.

Gransanger (Phylloscopus cot@ro,
2-5 syngende honner, soml yderligere 2 honner
umiddelbort op til undersøgelsesområdet. De to
stedfosle ved østlige åmunding og Søskovens øst-
lige skovbryn. Flest song: 9/6 4.

Løvsanger (Phylloscopus trochllu s)
4-8 syngende honner, somtyderligere 2-3 umiddel-
bort op lil opleellingsområdet. Alle på sydsiden med
undfogelse o{ een stedfost fugl mellem Rostodion
og Brobrondhollen, soml een i Gjellerup Egekrot.
Flesl syngende: 27/5 9 og9/6 5.

Skægmefse (Panurus blarmlcus)
Mindsl 3-4 por (iig. 10). Mindsl I por i veslenden
hvor juv. blev set 1 1 /7 , 1 -2 por longs Stovtrup-
holvøen og mindst 1 por co. midt mellem Stovfrup
og Døde A.

Sumpmefse (Porvs polvstrls)
'l por i Stovtrup Skov inden{or undersøgelsesområ-
del.

Blåmefse (Parus caeruleus)
Skønsmæssigt 4-B por i undersøgelsesområdet,
men ikke opiolt praecist. 1 8/5 4 syngene; 9/6 1 por
i gl. vondpumpe ved "Gonge";3 ungekuld, som
dog kon vaere {ro nærliggende villohover.

tusvlt (Parus malor)
Skønsmæssigl mindst 6- 1 0 por i undersøgelsesom-
rådet, men ikke optolt præcist. 27l5 5 syngende; 8
ungekuld inden{or og 2 umiddelbort udenfor un-
dersøgelsesområdet, men flere o{ disse kon være
fro nærliggende villohover.

tpælmefse (siltt europoeo)
Muligvis 1 por i undersøgelsesområdel.

Pungmefse (Remlz pendulirus)
3-5 por og mindst 6 reder (fig. 'l 0). 4 reder (3

{ærdige og 1 "kurv"} hovde med sikkerhed ikke
succes. Unge Pungmeiser er set i ringmærknings-
området, og umiddelbort ve$ {or dette fondles 6n
gommel rede i opril 

.l 
993.

Husskode (Pico plca)
Mindst 2 por, men orten er ikke oplolt i under-
søgelsesområdet.
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Figur l0
Pungmelse og Skægmeise ved Brobtond Sø l?92

r!= Pungmeiserede eller -kuw, O: iogl. o{ Pungmeise, * = formodet yngleområde for Stægmelse

Råge (Corvus f rugllegus)
Under I 0 por i selve undersøgelsesområdel, men
kolonien ved Stovtrup shækker sig lige ind i dette.
Der findes 5 (6) kolonier i umiddelbor nærhed of
undersøgelsesområdel.

Sforskov: I rede (forlodt), Stovtrup Skov: 324 reder,
Høskoven (2 delkolonier): 49 reder, lunden ved
moiorueien: 8 reder, og lundenved Viby rensnings-
onlæg: 46 reder; iolt 427-428 reder. De 5 første
kolonier hovde 381 -382 reder, hvilkel er en {rem-
gong på ,l23 

reder (47,5yo1 i forhold til 1991

{Kohlerf & Nietschke 1993o).

@åkragc (Corvvs corone cornt4
Mindst I por i og 'l por umiddelbod udenfor
undersøgelsesområdel, men i øvrigt ikke optolt.

Rovn (Cnrvvs corax)
I por ynglede i Storskoven og fik mindst 2 unger.

llf,a'r (Stumusvulgarls)
Mindst 4 por i undersøgelsesomrddei. men ikke
præcis optolt.

Gr&spu w ( P asscr dorncsflcus)
Mindst 5 por i Stovtrup Stotionsby, men ikke præcist
optolt.
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Skovspu nt (Pa sser m onfo, nu t,
Mind$ 6-7 por med mindsi 5 por i Sfovtrup Sfo-
tionsby og 1 -2 por ved "Gonge".

Bogftnke (Frtnglllø coerebs,
Mindst 5 por i undersøgelsesomrddet. 3 por i

Stovtrup Skov/Stoiionsby. I porSøskoven og 1 por
Døde A-lunden.

Gråslsken (Corduclls flammeo)
Mindst 2 por i og 6t umiddelbort uden{or under-
søgelsesomrddet. I pornedenforGlellerup Egekrot
og 1 por ved Hovgården/"Lokridsporken". Des-
uden 1 pornordforstien mellem Brobrondhollen og
Roslodion.

Ronpvru (Emberlzd tchoenlctus)
Mindst 35 og moksimoh 95 syngende honner/por.
Regisfreringerne er meget ufuldstændige, og orlen
er desuden megel vonskelig ot oplælle. Flest syn-

gende honner: 1 8/5 1 6 og27 /5 1 4- 1 5. Flest fugle
regisfreret (syngende og/eller sele honner, hunner,
ube$emte iugle\: 6/6 35, 9 /6 31 og 12/6 45.



Tobel 2

Yngle{ugle ved Brobrond Sø 1988 - | 9?2.
Yngleforekomsterne i 1992 er fremhævet med fed skrift.

* : minimumslql. - = ingen optæiling of orten.

Kiider b€nfttet ved tqbellens
opslillingj

l9Å8: Jonniche, A 1988:
Ovewdgning of fuglebeston-
dene i Brobrond Sø 1988.
Ropport fi/ Åhus kommunes
po rk- og ki keg\rds{oruo ltning
udorbeldef of Ornis Consult.

1989: Jonniche, A 1989:
Ynglende vond{vgle i Brobrond
Sø 198?. SØMVNEN 16. års.
4/89 side 4-8.

1990-91: Kohled, J. & K.

Nietschke I ?93o: Fuglene ved
Erobrond Sø - l?90 og I99l
(l). SØMVNEN 20.619. l/?3
side 4- i l.

Toppet Loppedykker: Henrik-
sen, K. 1992: Nesting ecoiogy
ond produdion of yovng in

Greot Crested Grebe in o
hyp ereulr ophic Donish Loke.

Donsk Orn. Fore. Tidsskr. 86.
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Konklusion

Tobel 2 viser en somlet over-
sigt over de ynglende {ugle i

undersøgelsesområdet ved
Brobrond Sø i I 992. Tobel 2
giver ogsd en sommenslilling
of de senesle 6rs ynglelugle-
tællinger i og omkring Bro-
brond Sø (Jonniche 1988,
1989; Kohlert & Nietschke
I 993o).

Der blev registeret 6B-70 yng-
lende {u gleorter i området, incl.
Grovond som dog ikke hor
ruget i selve undersøgelses-
området. men onvender defie
som opviekstområde {or æl-
lingerne. Kun for {å o{
spurvefuglene er der sikre yng-

lebeviser, ellers er disse be-
stonde opgiorl på grundlog o{
stedfoste syngende honner.

Det usædvonligt tørre og
vorme veir fro midt i moi til
førsf i luli gov b&de siore yng-
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omkring Døde Å er orten pd

vej ud of området som yngle-
{ugl.

Forflere of spurvefuglene hor
registreringerne o{ de syn-
gende honner ikke værel sær-
ligt omfottende qg præcise.

Der er dog ingen tvivl orh, ol
en række oveweiende stond-
fugle ergåetfrem som {ølge o{
de seneste 5 milde vintre. Det
gælder orter som Gærde-

lebestonde og slor ungeprodukion {or longl de
fleste fugleorier i hele undersøgelsesområdet.

Vondfuglene knyttet til selve søen hovde genereh et
meget fint år. Sortholset Loppedykker stobiliserede
besionden på omkring 30 ynglepor. og visle den
hiltil største ungeprodubion i søen. De ynglende
ænder visle slobile bestonde, dog med fremgong
{or Gråond og To{felond, som også hovde store
kuld. Vondrikse og Grønbenet Rørhønes fremgong
skol nok ses delvist som el resultof of de seneste 5
milde vintre.

Toppet Loppedykker viste derimod fortsot tilboge-
gongsidenlopårene 1 987-l 989 (Henriksen 1 992),
og Hættemågen hor mere end holveret besionden
siden 1988. Hættemågen er dog også i kroftig
tilbogegong på næslen olle ondre indlondsloko-
liteter i Øst- og Midtiyllond (S. Høioger & J. T.
Loursen, pers. medd.; egne iogt.), og hor på londs-
plon rykket yngleplodserne {ro indlonds søer og
moser ud til kysterne (Olsen 1992).

Grågåsen hor kun een gong f6et unger udrugel ved
søen og def vor i l9BB. Grunden til .det dårlige
resuliotel hor som i 1992 værel de monge forstyr-
relser på engen op til yngleomrddet i rørskoven.

Derimod hor den onden rørskovsknyfiede fugl,
Rørhøgen, hoft et rekordår ved Brobrond Sø. 4 por
med 1 5 unger er ikke iidligere set. En årsog til den
morkonle ændring kon måske være, ot ei enkelt por
i I 990 fik 5 unger på vingerne, og ol disse kon være
søgt lilboge iil deres klækningsområde, og dermed
tiltrukkel nogle ondre forbitrækkende Rørhøge.

Viben hor hoft det meget sværl i ,l992. 
Bestonden

er holverel del seneste år, og med mindre der
snorligt foretoges en plele o{ de vigtige engområder
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smufle, Solsort, Blåmeise, Musvif, Råge, Gråspurv
og Skovspurv. Det er også i perioden med de milde
vintre, ot Skaegmejsen er genindvondrel som ynglef-
ugt.

Det vorme og lørre vejr fro midt i moi hor brogt
monge flere o{ longdisloncetrækkerne til londet, og
dei hor tydeligvis givel slørre bestonde o{ orter som
Kaersonger, Rørsonger, Tornsonger, Hovsonger og
Munk, mens orter som Notlergol, Sivsonger. Gul-
bug og Gærdesonger hor visl stobile bestonde evt.
med en svog stigende lendens. Derimod hor de
iidlige orter som Gronsonger og Løvsonger lilsyne-
lodende vist lilbogegong, hvilket kon skyldes koldt
og regnfuldt velr i deres onkomstperiode (opril-
med. moi). Nogel tilsvondende kon gøre sig gæl-
dende for Pungmeise, som nok hor visl en slobil
bestond, men med et tilsynelodende dårligt yngle-
resu ltot.

^81 V - 
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Allon Jonniche
Søskrænten 42

8260 Viby J

Den beskrevne oplevelse giver måske wo-
ret på, hvorfor iægere og deres hundc on-
beloles ot bære rødt tape omkrlng holten
fiageren) og holsbåndet (hunden).

Og tll dit spørgsmål kon ieg svqrc, ol der
lkke - hverken i den gomle eller nye iogrlov
- er næynt noget om logfiid på de nævnle
orler. ,eg mener qt vi kon lolke det sålcdes,
ot de er fredel I olle årets måneder.

lled venllg hllsen
Oilo frop Hsnsen

G*ot*a/
Fn oplevelse vi gerne ville hove været foruden her i
husef. Min mond Svend er i færd med ot sæfte en
ontenne op i hoven, pludselig mærker hon ot nogen
er i færd med otslcyde efter hom, nogle HAGL preller
ol p& kedeldrogten og 3 stk. rommer det venstre øre
(bogsiden). Hon opdoger til sin rædsel at 2 iægere
går co. 80-90 meter fro hom og hor skudt på'en
HARE. Det må de seMølgelig også gerne, men
forventer mon ikke, otde vedhvodde skyder efbr og
ot mon ikke skyder over i ondre folk haver?

Selvfølgelig nægter hom der skød,oldelkunnevære
rigtigt - men da de fik skudsårene præsenteref, blev
de måske nok lidt flove - for undskyld vor det ikke
nemf ot sige, før der kom blod p6 fingrene.

Men nu tænker jeg på, om del bore er fordi ieg ikke
ved, hvorn\r mon m& skyde EFIERIØNNERE/PEN-
SION'STER/JI

Med notudig hilsen,
Elly Andersen
Eysmedien 3l
8900 Ronders
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Morfen Nielsen

Hor du også tif siddet og svedf over bunker of skemaer,
små sed/er og nussede notesbøger, når din lokolropportredoktør

for 5. gong har ringet og bedt om dine
spændende observofion er fro sidste &r?

Efter el slørre popirorbeide får du produceret ei
ontol skemoer, som du endelig {år sendttil lokolrop-
porten, hvorefter de hårdt prøvede redohører går i

gong med nye stykker popir, nyspidsede kugle-
penne, sponde of sort koffe, lommeregnere m.m.
Longt om længe, nogle gonge med et por års
iorsinkelse, udkom mer lokolropporfen med oversig-
ter over de enkehe orlers forekomsl i omtet i del år.

Del er til meget spændende læsning, hvor mon kon
genfinde sine egne gode oplevelser og sidde og
blive misundelig over oli del, mon ikke så. Somtidig
sidder det lokole {redningsudvolg og er fruslrerede
over, ot olle de gode oplysninger er opdelt p6 orter.
Skol det udvolg bruge oplysninger om en enkeh
lokolitet, må de selv i gong med popirstokken igen.

Det problem søgte DOF oi løse for el por år siden
med ot udorbeide en stondord for EDB behondling
o{ {ugleoplysninger og mon begyndte ol love el
nemt EDB-progrom til orbeidet. Progrommet blev
dog oldrig helt færdigt.

I forbindelse med Projekt Fuglenes Donmork hor vi
købt en progrommør til ot love et velfungerende
progrom til olklore den opgove og den nye DOFbose
er nu færdig til udsendelse.

Det betyder ot dei megef store popirorbelde efter de
siove fugleture nu bliver minimoh, hvis du selv hor
en PC. Du indtoster blot dine oplysninger i compu-
leren og sender dem pE diskette til lokolropporien.
Herefier kon olle spørgsmål besvores på {å sekun-
der. F.eks. hvor og hvornår er der sel mere end I 0
Rødben i omtet sidsie år. En grof kon vise op- og
nedgonge i ontollet of rostende ænder på en be-
stemt lokolitet. Oplysninger om ort, ontol, lokolitet,
optæller, odfærd, older, drogtog køn kon kombine-
res på olle mulige (og umulige) måder. Du kon
selvfølgelig også selv love disse forespørgsler på
dine egne oplysninger.
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DOFbosen er lovet så den irods de ovoncerede
muligheder{or beorbeidning of oplysninger er nem
ot bruge. Dethele erstyrelo{små menuer, så du kon
vælge dig igennem progrommet. Der er også lovel
en grundig veiledning.

Hvis du ønsker el eksemplor of progrommet og
vejledning, får du det grotis med ot ådigt ol ind-
sende dine indlostede oplysninger til DOF. Dine
oplysninger kon så bruges of lokolregister, lokol-
ropport, londsroppori og DOFs foglige grupper.

Din comouler skol hove horddisk med mindst 5 mb
ledig plods, en 286-processor eller højere, mindst
I mb intern hukommelse (RAM) og DOS. Progrom-
mei kører dog bedsi på en PC med 386-processor.
Hvis du ikke hor en compuler, men overveier on-
skoffelse kon du købe en for co. 8000 kr. incl. moms
og nogle progrommer, men uden printer. Hvis du
hor en gommel computer, der ikke lever op til
krovene fro den nye DOFbose kon du få et eksem-
plor of den gomle, der også fungerer, men er lidf
sværere ol finde ud o{ ot bruge og som ikke hor så
monge {ocilileter.

Jeg modtoger geme bestillinger på DOFbosen og
svorer på olle spørgsmdl om den.

Morlen Nielsen
Proiehleder

Voldemorsgode l6
5700 Svendborg
Ttf. 62 20 t9 30



Svend Møller Jensen

lgen for året I 993 en stor tok til de vel{ungerende DOF grupper i Søhøilondet og Ronders. der hor {odsol
del slore orbelde det er, ol overvåge noluren og engogere medlemmerne gennem iure og møder.

llledlemsfordetingen i DOF Århus
Som det{remgdr horvi nu posseret de 1000 medlemmer i omlel. Tololen hæves på grund of de såkoldte
støttemedlemmer og en øgning i ontollet o{ pensionister. Det ordinære medlemsiol er - som de {oregående
år sirondet omkring 650 - 660 medlemmer, når husslondsmedlemmer medregnes. Det love lol for iuniorer
er heldigvis hævet en lille smule. Vi hor ploner
om en {orøgef indsots overlor iuniorerne,
efter ol somtlige ungdomsmedlemmer blev
spurgt fil råds om DOF medlemskobet. Det
hor givel visse ideer iil, hvordon vi kon give
denne vigfige gruppe en bedre service. Må-
ske kon vi også gøre det bedre for medlem-
merne i ol olmindelighed, idet vi hor fået
henvendelse fro el medlem, som inleresseret
sig for medlemspleje/hvewning.

Beslyrelsen
Del bliver en megel stor udskifining of bestyrelsesmedlemmer, som finder sted på 6rets generollorsomling,
idet 5 medlemmer of forskellige grunde forloder bestyrelsen. De 5 medlemmer er: Flemming Lundberg,
Vogn Holmelund, Bo Ryge Sørensen, Henning Ettrup og Svend Møller Jensen, som olle tokkes for flere -

lil monge Ers oåeide {or DOF Århus.

Foreløbig horvi tilsogn fro 3 - 4 nye medlemmer, som er porote lil ot indtræde, men ontollet må gerne være
5 inden generolforsomlingen. Del er noturligvis en megel kro{tig udskiftning, som giver et visl pres på de
lilbogevaerende medlemmer, men iovergongsperioden vil lidligere bestyrelsesmedlemmer uden tvivl bistå
med såvel råd som orbeide, for of lette overgongen.

Fredningsudvolgef
Som nævnt i årsberelningen ior 1992 blev Fredningsudvolget nedlogt på grund o{ monglende tilslutning.
Arbeidei hor så i I 993 værei logt ovenpå bestyrelsesorbejdet. Det hor ikke været nogen ubetingel succes,
do popirmængden er megel slor og enkeltsogerne megel longvorige og tidskrævende, så bestyrelses-
møderne i olt for høi grod hor været præget o{ disse soger. Vi vil derfor igen forsøge med et selvstændigl
fredningsudvolg - med egne møder - og en konlohperson i hver kommune.

En væsentlig årsog til de forøgede popirmaengder i fredningsorbejdet skyldes vores strid med Amtel om,
hvorvidt DOF Arhus kunne/skulle modfoge tillodelserÆispensolioner efter Noturbeskyttelsesloven. Sogen
endte hos Skov- og Notursiyrelsen, dei o{giorde sogen lil vores {ordel. Amtet reogerede dere{ter ved ol
sende somtlige tillodelser/dispensolioner uden hensyn til deres relevons for vores orbeidsområder.

I skrivende slund ervi stodig udenforAmlets,,Grønne Råd". men en fornyet henvendelse - specielt efier
omtsrådsvolget skol forsøges.

En longvorig sog i fredningsoåeidet hor værel Mørke Mose, hvor vi hor onket punkter i Amtets o{gørelse,
do vi mener Amiet hor,udvondet" Skov- og Noturslyrelsens oprindelige beslemmelser for mosen. Sogen
ligger stodig lil o{gørelse, el år efier dens slort.

01.10.1992 31.12.1993

Ordinære medlemmer 630 624
Junior medlemmer 26 32
Fomilie/husstond 30 24
Pensionisl medlemmer 62 74
Fugle 240 267
lotol 988 t02t



En onden sog er Brobrond Sø, hvor ef brugerreguloliv nu er på vei. Hertegner dei til en Iælles underskrivelse
of regulolivet. som er en oftole mellem iægere, fiskere, båd{olk og DoF. En ny sog nu og i det kommende
år bliver uden wivl Akiær Gods. hvis Amlet ellers kon finde en normol procedure {or sogen og tilsende os
dispensolioner for de soger, vi kon læse om i dogspressen.

En vigtig ting for 6ret hor væiei vedtogelsen ol den nye iogtlov. der er en rommelov med indbyggede
revisioner. Ef vigtigt punh i loven er oprettelsen of 25 såkoldte iogtfri kemeområder, der skol opretles over
de kommende 3 år. Den nye lov gælder fro 0'l .04.1 994.

Ture og møder
Ahiviteterne under defie punh hor kørt på sædvonlig niveou, når vi ser bod fro del slærkl {orøgede ontol
ture og møder, som skyldes Fuglenes Donmork.

Vi hor i I 993 suverænl værei den lokolofdeling, som hor brugt flesl penge på denne ohivitei. men når der
kommer 50 mennesker til møder og ture på den konto, kon det kun betegnes som vores slørste
medlemssuices gennem monge år. Jeg hor ikke ide sidste l0 år fomemmel så slor ohivitet i

medlemsskoren, hvor emner som ortskendskob/fugleslemmer hor meget stor interesse. Selv om proiektef
ikke til doto hor givet synlige medlemsstigninger, er leg ikke i tvivl om, ot pengene er den bedsle inveslering
vi hor foretoget i lokolofdelingen. Allon Jonniche og Peter Longe fortjener megen ros for et særdeles
krævende og dygtigl udført projektorbeide.

Sørqvnen
Lokolblodetudkommed4numreogdethidtilstørstesidetol p6172.Endelof det{orøgedesidetol skyldes
igen ohivileterne omkring Fuglenes Donmork, som herformåede olfå monge nye skribenler{rem i blodets
spolter. Der hor dog værel en generel og glaedelig tendens iil, ot monge medlemmer hor sendt forskellige
indlæg, som er nødvendige for et godt, olsidigt blod - så fortsæt hvor i er begyndt. Som sædvonligt mongler
vi tegninger og {otogrofier - så vis hvod i kon og send ind.

Del er nu 2. år vi får blodet soi pr. EDB, hvilkel hor reducerel medorbeiderslobens orbejde væsentligt, så
Annelise Skov og Otto Trop Honsen nu erde energiske. drivende kræfter bog blodet, som henholdsvis EDB-
eksperten og redohøren. Vi er i besfrelsen meget loknemmelige for det slore orbeide, der udføres med
stor dygtighed og megen præcision.

Ropporlgruppen
Gruppen hor i det forløbne årfungeretved ei lidt lovere ohivileisniveou end i de foregående år. Det skyldes
især mongel på orbeidskrofi og tid hos gruppens medlemmer. Alligevel er olle væsentlige opgover løst lil
liden.

Lokof ropporlen lor 1992 udkom efter bevidst reducering i sidetollet med l0-20 sider færre end tidligere
år. lkke {ordi der vor mindre stof, med hovedsogelig of økonomiske årsoger. Desuden er der tryh færre
(150 mod tidligere 160-180) eksemplorer, hvowed ropporlen tegner til ot blive udgiftsneukol lor
lokolo{del;ngen.

Alle oplysninger til lokolropporten er indtostei på DOFbosen, ligesom lokoliietsnumre til bosen er ved ot
være komplefie. Deihorværelen siorfordel,otviolleredefor2 årsiden begyndte orbejdetmed DOFbosen,
som vi nu droger stor npe o{ til Feltprojehel.

Peter Longe ønsker ol lrække sig som redohør for Ropportgruppen, men hon orbejder videre som menigt
medlem of gruppen.
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Lokolgrupperne
Rondersgruppen og Søhøilondsgruppen hor i I 993 {ortsot tidligere års store orbejde med møder/tvre og
fredningssoger. Fro Ronders meldes der om positiv stemning i gruppen, selv om folk {øler sig noggt hængl
op med Proleh Fuglenes Donmork.

Fro Søhøllondsgruppen forlyder det, ot ørnefodringen påbegyndtes i november måned. Der udlægges
grisehoveder, bugstykker og forskonk, som må tøires of hensyn iil rævene. Ørnene dukkede ikke op til
sædvonlig lid, så Musvåger, Rovne. Kroger og Svortbog/Sølvmåger mæskede sig i de udlogte vorer.
Endelig den'1 4.0.l .I 994 viste 2 Hovørne sig i områdel. Det drejer sig om en ud{orvel fugl og en ungfugl.
Mon ikke det foste slæng {år konkurrence nu?

Århus. den 20.01 .1994

Svend Mølier Jensen

slon wæn Nt ttntnenEp søtrsv

DOF-Arl
lerp6khusKomn
Sølyst i Brobrond
ofdelingens biblic
er ti/gænge/ige u

for
ned mod I

gongslier fro

DOF-Århus omt hor foste mødeloko-
ler p6 khus Komn unes noturlormidlingscenter
Sølyst i Brobrond. Her {inder du også lokol-
ofdelingens bibliotek og tidsskriftsom/ing, som
er ti/gænge/;ge under møderne.

-

t - 
sydligedelotBrobrond,syd

,1, for Silkeboryvei og syd for iernbonen,
l/ ned mod Brcbrond Sø, som kon nås od

gongsfler rro Jørysf.

Sølyslkon nds dels medbybuslinie l7 (Brobrondsyd)
slå ofved Erobrond Skowei. AlternotW kon bybus linie
16 og ondre busser, der kører of Silkeborgvei forbi
bulikscenlrel City Vest også onvendes. Fro del slore
veikryds ved Gly Vesl er der co. 5- | 0 min. gong (co.

500 n.) od of{entlig, belyst vei til Sølyst. Følg skiltnin-
gen.

Er mon i bil, dreies fro Silkebo4gvei yed Gy Vest-
krydsei, og de opsotte skilte følges til Sølyst, hvor der
kon porkeres.

4

:!q
i<l,o

L: stoppested for linie 12
stoppested for lini.e 18
stoppested for linie 12a.
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Svend Møller Jensen

Den 23.09.,l 993 sendte lokolo{delinqen et brev til
olle iuniormedlemmer i DOF Århus-- 30 srk. oh
iberegnet. Boggrunden for brevel vor neiop del love

onlol iuniorer, som også på londsplon er lovt - co.
300 stk.

Af flere grunde er det ikke til{redsstillende for en
orgonisotion som DOF med co. I 

,l500 
medlem-

mer, kun oi mønslre så få ungdomsmedlemmer.

Brevet indeholdt 8 spørgsmål fro lokolofdelingen til
juniorerne, som skulle hiælpe os i bestyrelsen til ot
blive klogerepå hvordon vi kon hiælpe og fostholde
- og gerne udvide det nuværende love medlemslol.

V {ik I O svorbreve retur - ikke nogel ovewældende
godt resultot skulle mon mene, men vi blev klogere,
fordi brevene indeholdt monge meget gode og
grundige besvorelser. Så rigtig monge tok {or hiæl-
pen.

Nu mongler 9 of ier, som sendte svorbreve, sikkerl
svor på et enkelt spørgsmå|. Hvem vondi lodtræk-
ningen om DOF govekortet på300 kr.? Jo, detblev
Berlt Lonthcr, Hodstcn som vi ønsker til lykke

som den heldige vinder.

Nu ril spørgsmål og svor

Sptrgmrål lol.
llvordon dyrker du din fugleinferesse?

Sprgmrål lb:
b: Hvod inferesserer dig specielf ved fuglene?

&orc:
Ved ol toge på ture, lokoltÆOF-ture (5 svor)

Ved ot deltoge i møder/leire (21

Ved ot læse bøger om fugle

&srb:
Æfærcl/opførsel (7) - yngelpleie/rederlpordonnelse/
f evested erÆyveev ne /I ødesøgning,f orverÅendeteg n

(6) siemmer, nye orter (2), olt ved fuglene

seryErtl 4
t*or ser du p& fugle. Eventuelt en eller flere lokoli-
te-tp.r.2

9ror:
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Norsminde (3), Sletterhoge {2), Brobrond Sø {2).
Fomæs (2), Stubbe Sø, Kysing Næs, Koløvig. Kloster-

mølle, Ronders/Morioger Fiord, Mossø, Bierregrov
Mose, Fussingø, Gierrild Sirond/Skov, men også

mere ukendle sleder som Rørholm Skov v. Grenå,
Ulstrup Buske, Holling Skov, Hvolløs Kaer og Reis-

trup Enge/Plontoge. Endelig nøjes mon ikke med
donske lokoliteler. Der ses også lugle i omegnen of
Bruxelles og i Kenyo og Kino

Sprrgmråf 3:
Er du of,esf olene eller sommen med ondre, når du
ser på fugle?

Svorl
Oftesl sommen med ondre (7) - forÅenner

Sprgmfil 4:
Synes du, der er noget ongående fugle, som dus-

ovner viden om?

tvor:
Fuglestemmer (3). Levevis (2). Gode kendefegn.
Hvilket veir, der er bedst på træklokoliteter. Fugle-

nes older i nqturen

Sprrgsr&f 5r
Hvordon mener du, vi bedst kon hiælpe dig med ot

ffie notur og fugleinteressen?

\{ ,

/

h-
i,/

II



7+etta/a-

Svor:
Juniorsiden i Sørovnen en god ide, men de derstår
der bliver olt {or siaeldent ringel op. Fortsot orron-
gere møder (2) og ture (2). hvoriuniormedlemmerne
kommer med lil lovere pris.. Endogskurser med
begrænsel emne, som f.eks. vode{ugle/songfugle-
stemmer. Ved prohisk undervisning. Køreleilighed
nogel oftere. Holde furelmøder speciell {or børn.
Somle {olk med sqmme inleresse.

Epcrgsm&l 6:
Hor du deltogel i en of DOF's ungdomslejre? Hvis

io, hvod er din mening om leiren?

5vør:
Nei (a)!

Jo (6)!

Hor deltoget 6 gonge - det er prikken over i'ei. Det
vor en god lejr på Gienild, hvor jeg så 1 I nye orier.
G jerrild vor meget spaendende, lærerig og hyggelig
weekend. Gjerrild vor en meget god tur og ieg laerte
meget. 3 gonge Gienild * 2 gonge Tipperne. Mon
ser næslen så monge orter, ol mon ikke når ol kende
dem igen. {ordi der er {or lidt boggrundsstof, men
lejrene er generelt gode og lærerige med monge
gode oplevelser. 5 gonge på leir. Det vor godt, mon
ser ondre {ugle end mon er vont til og mon møder
ondre jævnoldrende {uglekikkere.

Eporgsmtl 7:
Hvod er drn mening om lokolblodet 

"Sørovnen"?
Kunne du tænke dig ot bidroge med moterioletil
Juniorsiden?

Evor;
Alle l0 {inder blodet læseværdigi. Godt og spæn-
dende blod (6). Interessont (2). Detblivår bedre og
bedre. Monge gode oriikler. Vorieretortikelmoteriole.
Generelt bedre omlole of ture med hensyn fil, hvod
mon forvenler ot se. Lidt tomi ind imellem, men ieg
elsker oi læse refer:oter of ture og Fro Felten. t hor
bidroget eller kon tænke sig ot bidroge med mote-
riole, når de bliver ældre og dygtigere.

Spøigsm&l 8:
Hvis du hor yderligere synspunkfe r, så fonæl her!

tvor:
Måske somle de unge DOF'ere i Århus og se lidt
{ugle sommen - eller ringmærke. Jeg synes, ot der
skulle være siørre muligheder {or dem, der ikke hor
bil. Jeg synes, ol Gienild Nordstrond leiren skol
genloges i 'l 994. .Jeg vil gerne være dygligere til ot
se pd {ugle.

Hvqd ksn vi lære of der?

Som I ser, hor 1 0 iuniorer givet bestyrelsen monge
in{ormotioner, der i de kommende år kon bidroge
med gode ideer til oktiviteler for ungdomssiden.

Hvod kon vi herog nu gøre for jer? Jo, to ting lægger
jeg mærke til, når svorene og brevene læses igen-
nem. Flere of jergiverudtrykforen visensomhed og
mongel på tronsportmuligheder, når{ugleinteressen
skol dyrkes. Problemet burde være ret let ot løse,
hvis vi co. 950 seniormedlemmer husker ot invilere
et iuniormedlem med på turen. ldel mindste kon vi
olle ringe til den lille h6ndfuld juniorer, som står
op{ørt på juniorsiden med iele{onnummer.

Den onden ting, som ieg umiddelbort læser of
svorene, er den udelte begejstring, som bliver
ungdomsleirene til del. Lod mig med det somme
sige, ot der også i 1994 vil komme sådonne leire.
Del er oplogt, ot 30 ungdomsmedlemmer spredl ud
over omlet er svære ol somle til normole møder of
el por timers vorighed. På ungdomsleirene er der
olle muligheder for ier, til ot træffe jævnoldrende
med somme interesse som ier selv. Desuden hor vi
en enestående leilighed til ot give ier den oplæring,
som er nødvendig for ot kunne {å fuldt udbytte o{
fugleinteressen.

Så husk tilmelding til kommende leire!

Med venlig hilsen,
Svend Møller Jensen
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Kære Junior!

Brug Jvniorsiden - det er din!

Her kon unge medlemmer komme i koniokt med
gomle.

Mon regnes for "gommel", hvis mon hor kørekort og
bil - eller odgong til ot låne en.

ldeen er, ol de iuniormedlemmer, der gerne vil
toges med på {uglelursenderderes novn og odresse
til mig, og så sætter vi den på lislen her på
Juniorsiden. De ''gomle" opfordres til ot kontokle

iuniorerne på listen, når de loger på tur og måske
kører{orbi i nærheden.

Hvis du gerne vil med på listen, så skriv eller ring til
mig!

Lors P. Johonsson
Bolevei 10, Ommeslrup

8544 Mørke
Tff. 86 37 78 41

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

I varevogne tøres alle mærker.

Flynebiler: I alle størrelser til alle formål bl.a.
MESSER - UDSTILLINGER eIc.

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

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

!L eft_ rffi
PS Biludlejning udleier nyere personvogne, vare-
vogne, flyttebusser, lastbiler og rniflibusser til
yderst f ordelagtige priser.

r*
li

,,fr tl.
"gomle"l

Vi vil gerne med pE fugletur! Grib knoglen og
ring til:

SørenDolsgoord JesperTønning
Sofirvej 13 Søndergade 12

8541 Skødstrup Æsentoft
Tlf. 86 99 96 65 8900 Ronders

TII.86 49 47 48
Mork Hommond
Nørregode I Klous L Jensen

8000ArhusC Æhlerosevei22
Tlf . 86 18 80 26 8500 Grenå

Tlf.86 32 45 49
Anders Modsen
Bispevei 37P
8260 viby J.

Tlf .86 28 t9 84

Lokal biludlejning med
rrerdenskendte bilmærker

32



Ole Jensen

Der er denne gong modtoget dejligl monge obser-
votioner og bidrog fro monge observolører. En del
of observotionerne stommer dog fro rostefugletæl-
lingerne. Jeg håber disse observotører også efter
roste{ugletællinger vil vedblive med ot indsende
deres observotioner til ,,FM FEITEN".

Der er modtoget bidrog fro følgende: T. Brondt,
Biorne Golles, Peter Hjeds, Ernst Hiøllund. Allon
Jonniche, Lors P. Johonssen, Ole Gylling Jørgen-
sen, Peter Longe, Henning Lykke Lorsen, Henning
Lyrum, Klous Mortensen, Kosper Munch, Søren
Munch. Flemming Nielsen, Vivi Olesen, P.B. Peter-
sen og Lors Tom-Pelersen og desuden hor under-
tegnede bidroget med egne observoiioner.

lllorioger Fiord områdel

Alm. Ryle2000 Eskepletl 2/'12 + 430 l5ll + co.
9O0 16/1 , Biergond 200 Kotlegot mellem fior-
dene 1 2/ 1 2 * t hun Aistrup Bugt 1 5/l,Blerglrlsk
500 Pletten l3ll l, Blishøne 250 12/12 Aistrup
Bugt,Blå Kærhøg I hon Pletten l3/l I + I Ajstrup
Bugt 12/12 og 15/1 + i Overgårds mork12/12
o9215/1 f 'l ved Bierre l5ll, Bomlærke 

,l20

Overgårds mork 12/12 + I l0 Storetørv v. Bierre
15/1, Conodogås 1 Overgårds mork 12/12,
Ederfugl 400 Kottegot mellem {jordene l2l1 2,
Fiskeheire 1 Alskup BugI 12/12, Fieldvåge 1

Overgårds morker 15/1, Grsvond 136 Aisaup
Bugt 12/12 + 765 Eskeplet 12/12 + 350 Pletten

v. Nødenæs I 5/l + 335 Udløbelof MoriogerFjord
l5ll + 415 Eskeplet l5ll , Grågås 2 Overgård
1 5/1 , Gråkroge 45 Aiskup Bugt + I 00 Eskeplet
12/12,Havlil3 hon * 3 hun udløbel of Morioger
Fiord 15/1 ,Hieile400 Eskepletl2/12 + 46015/
'l + co. 900 l611, Hvlnond 120 Aistrup Bugi +
130 Kotiegot mellem fiordene 12/12 + 37515/1 ,
Hættemåge 50 Eskeplet l2l12, Knopwone
240 Aisrrup Bugt +2 Eskeplet 1 2/1 2 + 368 od. og
5 2k. mellem Hodsundbroen og Morioger Fiords
vdløb 15/1 , Lille Korsnæb 25 Hem Skov 9/l +
40 Julionehåb Overgård 15/1 , tille Skolleslu-
ger t hun syd {or Morioger Fiords udløb l3ll l,
Lysbugel Knorregås 270 Aistrup Bugt + 127
Eskeplet 12/12 + 276 15/1 Hovnø Hoge * 4l
Aistrup Bugt + 72 Pletten * 7 udløbet o{ Morioger
Fiord I 5/l ,l{isfeldrossel2 Julioneholm v. Over-
gård 15/1 , llusvåge 8 Overgårds mork 12/12,
Plbeond 215 Alslrup Bugt 15/1 , Songwone 1

Aisirup Bugt + 340 Overgårds mork + 9 Eskeplet
t l Dolbyneder kær 12/12 + 886 od. og 74 2k.
mellem Hodsundbroen og Overgård l5ll , Skorv
4 Eskepler 1 2/ 1 2,Spldsond5 hon * 3 hun Ajstrup
Bugt 15/1, Spuruehøg 1 Aistrup Bugt 12/12,
Scrrond 200 Koflegot mellem fjordene l2l12,
Spidsond 5 hon + I hun Treskelbokkeholm I 5/1 ,
Sfor Skollesluger 6 Aistrup Bugt 12l12, loffel-
and 125 Aistrup Bugf l5ll , Vondsrær 3 Kærby
Mølle 9/1 .

Rqnders Fiord/Grund Fiord

Afk/Lomvle 1 Skolmskup vig 29/1 , Alm. Rylc
560 Søleddel + 428'l 6/1 + 3000-4000 Sødring-
holm Strond 13/1 -1 5/1, Bierglærke4l Sødring-
holm Strond l5ll , Blå Kærhog I Skolmstrup vig
29/1 ,rieldvåge I Råby Kær'l 3/l I + 'l l5ll 1 +
I Kore Holm 29/1 , HlQle 4150 Råby Kær/
Sønderkær + I 500 Sødringholm I 3/l l, Knona-
gås (muligvis Lysbuger) I 35-200 Søledder I 5/l -

1 6/1. Lomvle I Råbv Odde 30/1, Plbeond I 20
Råby Odde l5ll , noyn 2 Østrup Skov 29/1 ,
5ongsvone20O Hollondsbierg 29ll,Shgmclsc
2 Skolmsfrup vig 29/1 ,snespuw 3 Råby Kær l5l
'l 

, Sror Ragnspove l0 Sødringholm Strond 15/1 ,
Strandhielle 2 Sødringholm Strond l5l1,
Strondskode 6 Søledder 1611, \rlbc 2 R6bv
Odde I 5/1 + I 2 Råby Kær 30/1 .



Ronders områdel

Agcrfiøne 133 Hombæk Enge 27/1'1, Bierg-
HC( 150 Veslrup enge 4/2, gA Kærhrg 1

Nøneå v. Flodbro 3/l + 26/1, Bomkerke 300
Morker N for Vestrup 4/2, Grrlrrll*en 25O
Gudenåpo*en 7/1 ,Grcnspettc I FlodbroSkov
3/1 . fsfugf l Hornbæk Enge l 6/l | + 27 /11 + 3-
4 Gudenåporken 28/l 1 + 1 7 /l + 2Fussingø22/
'12 * I Vorup Kær/Guden6 1/1 + 1 Nøneå v.
Flodbro 24/1 , Krlkond 1 05 Gudenåporken 28/
ll, lllosehomuglc 

.l 
Nørreå v. Flodbro 3/l ,

Songlarte 3 trk. Hornbæk 8/l + l50 Vestrup
enge 4/2,Songsvone I 20 Nøneå v. Flodbro I /
I tiilkehola 14 Rondea 8/12, Slogg.r 200
Hoslund Skov I 2/l 2, Snespurv I 25 Morker N for
Yestrup 4/2,Sadgås 26 Fvxingø 22/12.

Kolindsund

Blå Karhcg 2 30/10 + 2 hun 15,/1 ,Conodogås
20 13/'l , Songwonc 108 od + 24 2k13/1 ø1et
til 145 od + 38 2k l5l'l , Vondrefolk I l5ll

Stubbe Sø

Blergond størst onlol 2l I stk. 1 7/l ses som regel
sommen med lroldond, Ccnodcgås 124 stk.
flokken er ropporteret sei ved ugenilige besøg
igennem 2 måneder (førsle g ong 5/121 - flokken er
voksel med co.25oÅ gennem de sidsle 7 Er d.17/
I erderobserverel 171 individer, Gråond kon-
slonl et ontol mellem 60 og 800, Gråslskcn 350
1 /1 mindre flok p& 9 21 ll,Hvldslckcn I 21 /l set
i{lokken olGråslsken, Krlksnd 12 18/12,Lllle
Skollerlugar 2 hon * I hun 18/12, ltordlsk
Lcppedykkcr I 5/l 2 svømmende i nærheden of
8 loppedc Loppcdy{<kcrc, Sloggcr 158 26/
I 2, Sror Skollcslugcr mox 45 denne vinter foldet
{ro 600 i 1987,Stor Tornskqdc 1 17/1, lr-
oldond fost gæst med 300-650 dk.

Sydllge Diurslond løvrigf

Af k I 5 Kqlø Slotsrvin 1 7 /12,Nm.Ryle 52 Kolø2/
I * 75 Koløsten en 1 6/1 + 1 25 Vrinner Sond I 6/
I ,Alm. Rcdben 2 Vrinnea Sond l6ll,Blergond
65 Knebel Vig 17/l2,Duehcg I Ommesirup 22l
12 + | 29/1 ,Gr6,and522 Rugoord Nørresø l8l
12, ]Mnond 152 Kolø Vg2/1 + l&lkond 6

.-fu.-g-

Rugoord Nønesø I8l12, Lllle Korsnæb 2 por
syngende og med redemoteriole Strondkær Mols
Bierge 30/1, Nolugle I Hesieholeskoven Kolø
1ll12, Rærr mobbende flygtende ræv Grovlev-
Ebeltoft siien 28ll 1 , Rødben I Kolø Sloisruin * 6
Vrinnen Sond * 7 Begfrup Vg 17/12, Skov-
homngfe 1 Elløv Enge 2/1 , Snesptw 4 Kolø
Slohruin 17/12, Spld*nd I hon Kolø Slotsruin
16/1, Stor Regnspovc 4l Tred-Dejret Øhoved
15/1 + 47 16ll. Sror Skollesluger 80 l/1
Rugoord Nørresø ontol stigende - muligvis fil{lyttere
fro Stubbe Sø,Stor fornskode I Skondkær 7/l 1 ,
Strondskodc 6 Vrinners Sond 1 7 / 1 2 + 3 Begtrup
Ug 17 /12 + 2 Kolø Vig 2/1 + 35 Koløstenen 'l 6/
I + 3VrinnersSond 1611

fflellem Ronders og Arhus

Dompop 2 Spøning 421 /12, Foson 30 Spørring
A 21 /12, Gråslsken 3 Lilleåen v. Grundlør 2'. /
12, Gærdesmdre 5 Spøning A2l/12, tern-
rpuru 'l Lilleåen v. Grundfør 21/12, ltvsvige 1

SpørÅng 421 / 1 2, Rødholc 3 Lilleåen v. G ru ndl ør,
Vondslær 2 Spøning 421/12

Brqbrond Sø

Eieryond t hun 14/12, Blbhane 70 16/1 ,
Canodogås l0 med. dec. til 3lll senere 12,

€t- =
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Dobbelfbekkosin 1 4/1, Giåqnd 20 16/1,
Hovørn 2-3 4/1 + 1 l3l1, Knopwane2l6/1 ,

Krikond6 l0/l I + 7 stk.29/1 ,Lille toppedyk-
ker | 5 14/12 + i6 stk. 29/l , Lllle Korsnæb
småflokke sel, Rørdrum 1 (Vesienden) 4/1 + 15/
1, Songwone 5 '1611, Srenpikker 1 20/12,
loppef Loppedykker 10 16/1, Troldond l0
I 6/1, Vlndrossel 74 10/11

Århus-skqnderborg iøvrigt

Agerhøne l0 Pilbrodolen I /l ,Allike500 F Stiær
Bokker 3/2, Biergvipstiert I Pinds Mølle 6/l l,
Blåmeise 3 Pilbrodolen 1/l , Dompop 3 Pinds
Mølle 12/11 + 2 StiaerBokker25/l I + 3 Gohen
Gommelmose 8/12, Fiskeheire I Pinds Mølle-
Fusvod l2lll + 'l Gydeløkke Skov 8/12 + 1

Fusvod-Torskov 22/12, tvglekonge 1 Pilbrod-
olen I /1, Grønsisken 20 F usvod-f orskov 22/ 1 2,
Grcnbenet Rørhone 5 Pindsmølle-Fusvod,
Grønsisken l0 Pindsmølle-Fusvod 12l1 1, Grå-
ond 6 Golten Gommelmose 8/1 2, Gråkroge 40
Fuldbro Mølle l3ll I + 22 Stiær Bokker l9ll 1,

Gardesmutle2 Fusvod-Torskov og 3 Pindsmølle-
Fusvod l2ll 1 o9322/l2,Holemelse2 Gydeløk-
ke Skov 8/l2 * 2 Kolskov 20112, Hieile 57 Stiær
Bokker l9ll l, Hvlnond I Gohen Gommelmose
8/12, Jernspurv 1 Sliær Bokker 23/11 + 1

Kolskov 20ll 2, Kvakerfinke 12 Kolskov 20/12,
Loplondsværflng 1 0 Kolsemod e 16/11 -22/11 ,

lille Korsnæb 5 Pinds Mølle 40 Fuldbro Mølle
I 3/1 I + 1 0 Stjær Bokker 2311 1 os 7 25/11 og 5
20/12 + 3 Golten Gommelmose 8/12 + 4 Fus-
vod-f orskov 22/ I 2, Musvåge I St1ær bokker 'l 9/
I I . Rovn l Pinds Mølle 1 2/1 1 , Ringdue 70 Stlær
Bokker 1 6/12 + 37 strk. Ø 3/2 + 1 00 Kolskov20/
12,Rød Glenle l Norsminde Fiord l5l1 , Rød-
hofsl Pindsmølle-Fusvod a 1 Hørning 12/11 + 1

Pilbro dolen 1,/l . Songlærke I 5 Pinds Mølle 12/
I I + 25SiiærBokker23/11 + 1 Golten Gommel-
mose 8/12 * 6 Bdsirup 9/l , Songsvone 5 Stlær
Bokker 25ll I + Sllkehole 27 Holl Sti Århus 25l
I I + l4 Mølleporken Århus I /12 * I l0 Ankers-
godeÅrhus 8/1 2 + 125 MølleporkenÅrhus I 0/l 2
+ 1 I 8 Holl sti Århus 10/12 + co. 200 Risskov 4/
1 , Siogger 150 Stiær bokker * .l20 

Jeksen mork
* 175 Mesing l3ll I + + 100StlærBokker23/11
og 5O 25/11 + 100 Søbolle 8/l 2 + 150 Sriær
Bokker 20/12, Solsort I 5 Stiær Bokker 2511 l,
Spurvehøg 1 Stlær bokker 1 3/l 1 og 1 25/11 +
2Kolskov20/12 + I Pilbrodolen 1/1 ,Spærmeise
8 Pinds Mølle l2/11 + 3 Gvdeløkke Skov 8/l 2 +
1 0 Kolskov20/l 2 + 2 Pindsmølle-F vsvod22/ 1 2 +

I Pilbrodolen l/l,Sorrspæile I Pinds Mølle 12,/
11, Stlllfts I Gohen Gommelmose 8/12, Stor
Flogspætle I Stiær Bokker 25/11 + 2 Kolskov
20/12 + I Pindsmølle-Fusvod 22ll 2,Skovskqde
8 Kolskov 20/12 + 1 Pilbrodolen 1/1 , 9æl I
Søbolle 8/12, Sumpmeise I Pilbrodolen l/1 ,
Træløber I Pinds Mølle 12/11 + I Pindsmølle-
Fvsvod 22/12,1årnfolk 2 Stiær Bokker 23ll I +
1 Fusvod l6ll , Vondsrær 7 Pindsmølle-Torskov
Mølle6/11 +212/11 +322/12 + I Edslevl0/
I I * 6 Fusvod-Torskov 22/12 + 2 Giber Al2/1
+ 1 Ny Mølle 15/1 + 2 Århus Å u. Fusvod l6ll ,
Vibe 54 Splidholm 14ll 1, Vindrossel 5 Søbolle
8/12

Sksnderborg Sø

Ellshsne 6 2/l 1. Dobbelrbekkosln I 9 Rino-
kloster Ådol 12l1 1, Engplber I Rtngkloster Ådål
12/11 , Grønbenet Rørhøne 2 12/11 , GÅand
209 12/1 1, Hvinond 12 9/l, Hænemåge 40
12/11,Lllle KorsnæbB 12ll 1,Muwåge3 + 2
Ringkloster Ådol I 2/1 1, Pibeond 1 12/11 + 65
9/1, Aor.r4pruru \ 12/11, Songlærtc 7 Ring-
klosier Adol 12/1 1, Skg,nt 1 36 Sø 9 /l,Srllltts 2
Ringkloster Ådol I 2/l I , Srormm tgeZOO lZll I ,
Stor Skollesluger 27 9/1, loppcf Loppedyk-
ker I 66 12/11 + 33 9/1, Troldond 11 12/11,
Tåmfolk 1- Ringklosrer Adol 12/11, \rtc 40
Rinskloster Adol l2l1 1 .

Mossø/Kloslermølle

Blishone 37 1 3/l 1, Conodogås 1 I 5/1, Dom-
pop 1 norddelen l3lll. Cngplbcr 1 AlkenVig
I 3/l l,Fiskeheirel 6 1 3/l l,Fleldvåge1 Sveis-
trup enge l3ll l, Grønsisken 6 Lindholm Hoved
* 60ve$enden l3/ll, Gråond 6ll l3ll| +
882 14/12, cr6gås 3 l5l1, Grtriskcn I0
norddelen 

'l 3/l l, Holemeise 3 norddelen + 8
Lindholm Hoved I 3/l l, Hvinond 6 I 3/l l, tllle
Korsnæb småflokke sel blo. 5 i norddelen og 5 +
I I Lindholm Hoved I 3/l 1 , Lllle loppedykker I
I 3/l 1, tlfleSkollesluger3 hon * t hunl 4/12,
SongsvoneT l3l1 I + 84Mossø l5ll,Slogger
B0 norddelen l3/l l, Skqrv l0 l3ll 'l + 67 14/
12, Sorlholset Loppedykker 4 15/l , Sorrsrru-
bel Lom 1 14/12, Srlllirs 7 Norddelen 13,/l l,
Sfor Skollesluger 105 l4,zl + 86 

.l5,/l 
, Svqrf-

bog20 13/l 1,Sølvmåge 12.l3/l l,loffelcnd
I I 3/l I + 52 I 5/1, Topper Loppedykker 270



l3ll 'l ,lopper Skollesluger 2 l5l1 , Troldond
8l l3ll 'l 

, Vlndrosscl l5 norddelen l3ll l.

Søhøilondet

Bllshrne35 Rovnsø * 6 Knudsø I 9/l l,Conods-
gås l9 Rovnsø 14/12 + 40-50trækkende vedved
Nødenæs l5l1, Dobbehbekkasln 2 Veng Sø
l9l11, Duelrg 1 Rovnsø + | Jvlsø 14/12,
Engplber I Skærbæk v. Veng/Søbolle l9l1 l,
Flskehefrc l8 Borre Sø11/12, Grønslgken l5
Rovnsø I 9/l 1 , Gråond I 2 Knudsø I 9/l I + 450
Jvlsø 11/12 * 6 Rovnsø 19ll I og 535 14/12,
Gærdesmufic I Veng Sø * 3 Rovnsø l9lll,
Hovrm 2 Solten Longsø 14/1 + I Julsø l5/1.
llvlnond I Rovnsø 19ll l, Ullc l(or:næb 30
Solien Longsø 12/12 + 30 Lysrrup AZt/t, Ullc
Skolfcsluger I hun Julsø 11 112 + I hun Almind
Sø 15/1 , tuwåge 2 Skærbæk v. Veng/Søbolle

l9ll l. Songlærke 1 Skærbæk v. Veng/Søbolle
I 9/l 1, Songsvrne 2'l Solten Longsø 12/12,
Skorv 45 Julsø 11/12, Slor Skollesluger 450
Borresø l1/12 + 144 l5ll + ll0 l8ll + 88
Solten Longsø 12/12 + 2 rst og 12 r*. V Julsø I 5/
I + 55 l8/l + 23 Almind sø 15/1 , topper
Loppedykker l3 Rovnsø * 9 Knudsø 19/11 +
I 20 Julsø | 5/1 + 270 I 3/l 'l ,lroldond I Rovnsø
* 9 Knudsø 19ll l,lræløber2 Skærbækv. Veng/
Søbolle l9ll l, Vqndrikse 2-3 høå ved Sohen
Longsø 14/12, Vondstær I Knudå 19/11 + 6
Lystrup A 26/1 + 1 Slåensø 30/l

Bidrogene Ior februor, morls, og opril indsendes til
undertegnede p6 odressen Torshøivænget 54, Koh,
8361 Hosseloger i førsle uge of moi. Observotioner
kon også ringes ind på tlf. 8628 5614

Ole Jensen

Ono Trop Honsen

Livels opståen og udvikling

N Potil Honscn
Natur og lkrscum,32. åryøng, m.4 - 32
slder
låonncrneaf 1993 (4 løfter) kt. ,lO,-
Nølrvrttslorld< ttoseutrl- khvs. ltl. 861 2 9177

Her bliver vi konfronterel med de store spørgsmå|,
som: Hvor,hvornår og hvordon opstod livet. lkke
sondt. spørgsmål som menneskeheden hor fumlel
med siden Arilds tid, bliver her kloret p6 32 sider.

Det er lykkedes forfotteren ol komme rundt om defie
kæmpeemne. Fremstillingen er populær men oldrig
poppel, hvis De {orstår, hvod 1eg mener.

Laes detle hæfte og bliv klogere.

Mus, rofler og spidsmus

åf, Thonros Secåer Jcnsen
Notur q Ausctnry 32. årgorng, nr.3 - 32
slder
Aboancrnanf 1993 (4 haftel kr. l14-
lJoftrrhistorrrk tluscum. Artus.ltt. 8612 9777

Et hæfte om skodedyr - lo hvorfor ikkel Sådon kunne
mon frisles til ol reogere. Men efierot hove gennem-
læst hæfiet,kon mon ikke undgå ot blive imponerel
over de små gnovere.

Spændende er det ol læse om 
"museår" og den

modige spidsmus,der overfolder og æder olt hvod
den kon overmonde.

Der er omtole of olle de i Donmork forekommende
orter, der er okvoreller of Jens Overgoord Christen-
sen og der er en beslemmelsesnøgle, således ot
mon kon se hvilken orl det drejer sig om, hvis mon
møder en tidligere mus - d.v.s. uglegylp.

Men ieg vil nu stodig ikke indgå i et bo{ællesskob
med de små fyre.
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Jens Bonde Poulsen

For olle deltogere over 12 år opkræver DOF et
gebyr pd 20 kr. Pengene som DOF på denne måde
indsomler på Fuglenes Dog bruges i orbeidet med
fuglebeskpelse både herhjemme, men også i ud-
londet. Holvdelen bruges således til ot beskpe
fuglene i de londe, hvor monge of de donske
yngle{ugle opholder sig en stor del o{ året.

Ekandcrborg Dyehavc og Sor{emose
Kl. 04,30
Mødested: P-plodsen ved Oosen - indgongen til

dvrehoven.
Leder: Peter Longe

Futslngt Skw
Kt. 05,00
Mødested: Bodebroen ved Fussinqø Sø

Leder: Clous Elkiær

Hcwlnge Skydcærræn
Kt. 05,00
Mødested: Hevringlelren
Leder: Jens Bonde Poulsen

Domsbro llorc, Hlnncrup
Kt. 05.30
Mødesled: Domsbroen
Leder: Svend Møller Jensen

ttndeporken I ilrhus
Kt. 06.00
Mødested: Hovedindgongen overfor Morselis-

borg Sloi
Leder: Allon Jonniche

Sko*rttr I Oddaæ opland
Kr. 06.00
Mødesled: Boulevordens porkeringsplods i Od-

der
Leder: Erlin Andersen

Gudenåen
od trækstlen fro Resenbro fff tmlnga 5r
Kl. 07,00
Mødested: P-plodsbn ved den gomle (nu ned-

revne) Resenbro Kro på hiørnet of
5kærbælvei og Resendolvel.

Leder: Jolmer C. Nielsen

Rornten og Dyslntp Sæn6
Kl. 08,00
Mødested: Romten Brugs
Leder: Ole Frederiksen

It|ostlr og Klosla,zmdle
Kt. 09,00
Mødested: Ry Stotion

Derookræves I 5 krtil benzin til fælles-

kørsel i privote biler.
Leder: Jørgen Keis og Jens Kirkeby

Vosen I Ronders
Kt. 19,00
Mødested: Den gomle jernbonebro
Leder: Jens Skovgoord Pedersen

Brabrand 3ø
Kt. 20,00
Mødesled: Stoulrup Sioiion - Udstillingen
Leder: Peter Longe

Funderholme
Kl. 20,00
Mødested: FunderholmeSmedie, Funderholme-

vei 8, Silkeborg
Leder: Bo Ryge Sørensen

Jens Eonde Poulsen

Hevringvei 24, Hevring
8950 Ørsted

Tlf. 8642 7995 (dos)
Tlf. 8648 8275 (often)

Koordinotor for Fuglenes Dog
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Gierrild-leir

Frcdag 8. aprll H. l5.OO - trllld/ag 10. aprll
H. t5.oo
lcdcrer lorr P. Johonrson og Frtw long.

For 3. 6r i træk genloger vi succesen med en leir p6
det nordøstlige Diurslond. Med et leiet sommerhus
som bose vil vi følge delstore traek of bl.o. Musvåge,
Spurvehøg, Fiskeørn, Rød Glente somf vode{ugle
og små{ugle. Desuden er der mulighed for ot se,
hvordon ringmae*ning loregår.

Lelren henvender sig til olle, og mon behøver ikke
ot være en "hård nif til felibestemmelse for ol
dehoge.

Overnolnlng i sommerhuset, delvis i telte, oh o{-
hængig of deltogerontollet.

Er du ungdomsmedlem og bor i Århus omf kon du
komme med for kun kr. 130,-. For olle ondre
dødelige kosfer det kr. 250,-. For den pris får du:
Leie of sommerhus, mod lørdog og søndog og
tronsporl rundt i området. Du skol medbringe:
Sovepose, evt. teli, liggeunderlog, mod til fredog
often, vorml løi, gummisiøvler, kikkert, evt. teleskop
og fotoudstyr og nofesbog.

Så er detle her nogel for dig, skol du sfrte hen på
posthusef og indbetqle 130,-/250,- kr. til giro 5 51
09 61, DOF lirhus omt, Giellerupvei 111,8220
Brobrond senest den 18. morh. Mrk. giroiolonen
GlcrrlldJelr.

Hor du spørgsmå|, må du gerne ringe til os!

Lors P Johonsson
Solevei l0
8544 Mø*e
Tlf.86 37 78 41

Peter Longe
Jeksenvej I 08

8464 Galten
Tlf. 86 95 03 41

Buslur ril Tipperne

Sondog 8. mal kl. OS.N - cø. 18.00
Nf rdcsæd: IluslkhvseL Art|uE
lcdere: Jcns Bonde og NlchWrtglq

Vi togerførsttil Skjern Enge, hvorderer mulighed {or
Pomeronsfugl, og {orlsaetter derefter til Tippeme,
hvor der skulle være monge brushøns, St. Kobber-
snepper og ryler, soml Rørhøg, ænder, gæs og
monge småfugle. Så kører vi over Holmslond Klit til
Vest Stodil Fiord, hvor {lere tusinde kortnæbbede
gæs rosler.

Tilmelding skerved ol betole turens pris kr. I 20,- på
giro 5 51 09 6l DOF Århus omt, Giellerupvei I 1 I ,
8220 Brobrond senest den I 5. ooril. Mrk. tolonen
llppcrne.

Jens Eonde
Tlf. 86 48 82 75

Nick Wngley
8621 49 8s
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Nottur til udvolgte områder
omkring Århus

Lordag ll.lunl H.2O.3O - ??
li,ødcfad: P-plodsen foran ltilustftJwset I
Arlws H.2O.3O.
leder: Fefer lcngc

Vi fylder et por biler og kører rundt iil egnede
lokoliteter og lper efter notoktive fugle. Der er
mulighed for Nottergol. Græshoppesonger, Siv-
songer, Kærsonger, Vondrikse, Pletfet Rørvogtel,
Engsnorre. Vogtel, ugler og ondre notohive orier.

Er veiret med os, får vi olle tiders mulighed {or en lur
i den donske sommernol, når den er smukkest.

Mød op ivormtløiog med fyldtthermokonde. Turen
vorer hele notten, og vi slutter of med solopgongen
på et dertil egnet sted. I tilfælde of uegnet vejr (stærk
blæst ogleller regn) søges turen gennemført lørdog
den 'l 8. iuni i stedet.

Tilmelding til Peler longe, Jeksenvei 108, 8464
Gohen fl{.86 95 03 41)senestden 8. iuni. Oplys
venligst, om du hor bil.

Turen kosferco.30 kr. (til kørsel) som betoles under
f u ren.

Forårsleir på Hielm

Lardog 21. møl - mandog 23. møl {prtnian)
leder: Pcier longe

Øen Hielm i Kottegot ud for Ebelroft husede i
70'erne Østjyllonds første og eneste {uglestotion.
Her blev der ringmærket trækkende småfugle, som*
lovet biologiske undersøgelser. På øen findes deren
koloni o{ måger, soml Teist og Kormindomop.

Vi forsøger ol orrongere en tredogestur fil øen midl
i den bedste træhid. Vi seilertil Hlelm med en lejel
fiskekutter, og overnotter i lokoler i {yret. Under
opholdet vil vi {oreloge ringmærkning somf under-
søge øens founo og floro.

Turen kommertil ot koste co. 350,- kr. hvilkeierincl.
seilods Øer-Hielm, mod lørdog often til mondog'
somt ovemotning.

Do olle tillodelser endnu ikke er på plods i skrivende
stund, er ovennævnte priser og tider kun foreløbige.
Nærmere oplysninger om lurens pris, tider m.m.
soml tilmelding kon ske til Peter Longe, Jeksenvei
108,8464 Golten (tlf. 86 95 03 41) senesf 25.
opril. NB: Begrænsel dellogerontol, mox. l3 delto-
gerel

Fagle i ferien?
Hvad siger da til en uges graris sontrnerferie i rryggelev Nor, DoF-resewøtet på langeland?

Tre gange om ugen i skolemes sommerferie (1816 - 7lB) afholder vi offentlig fugletur.
Som naturguide skal du lede en populær fugletur for danske turister, så de får oplevet området og

det rige fugleliv. Det afgørende er ikke, at du er ekspert i at kende sjældne fugle - men at du kan og
vil dele din fugle- og naturglæde med de bes6gende.

Til gengæld får du en uges sommerferie midt i et af Danmarks frneste fugleområder - med 20 meter
til havet og I km til nærmeste vandpost.

I den primitive, men hyggelige hytte er der plads til max. tre.
Meget velegnet til en lille familie

Kontakt Anden Tvevad
DoFlFuglevernsfonlen,31 3I 'U 04

( 1 1 - I 6) for nærmere oply sninger.
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Sondag 3.4.
Mødested:
Ledere:

Fre.8.4 - søtr.

Ledere:

Søndog lO.4
Mødested:

Leder:

hndog 17.4
Mødested:
Leder:

ftædøg 19.4

Sred:

hndøg 23.4

Mødesled:
Leder:

Sandog A.4
Mødesled:
Ledere:

Søndag 24.4
Mødested:
Leder:

Søndag 24.4
Mødested:
Leder:

Søndag 1.5
Mødested:
Ledere:

Sondog 8.5
Mødested:
Ledere:

10.4

ifosso og Kostermolle
Ry Stotion kl. 09.00.
J. Keis, J. Ki*eby m. fl.

Glerrlldleir
Se nærmere omlole inde i blodet.
Lors P. Johonsson 86 37 78 4 I , Peter Longe 86 95 03 4 I

YelIIng Ekov
P-plodsen lidt åst for Noturskolen, Lyslrup
Mindevei ml. Velling og Vrods kl. 9.00
Jørgen Bollegoord

Kollndsund
Kolind Stotion kl. 8.00.
Lors P. Johonsson 86 37 78 41

Fore.drog orn skovenr lugle v. Torben Quisl
Andersen
Medborgerhusel i Silkeborg, Søvei 3, 1., kl. 19.30
Koffe og brød kon købes.

lur tll sm&skove l luodrat DE 5O (Odder-
SoxiId)
Soxild kirke kl. 07.00
Peter Longe (86 95 03 41). Tilmelding fil turleder senest
dogen før.

Brqbrand sø
Sloulrup stotion. minimuseet kl. 10.00.
John Andersen. Vogn Holmelund m.Il.

lur lil skwe øs] lor Holmmel (I<vodrat CE 94
Shell i Fårvong kl. 07.00
Corsten Høeg (86 96 23 91) Tilmelding iil turleder senest
dogen før.

fur tll skove I ltols Blerge (Iuadrat DE 96t
Molskroen i Femmøller kl. 07.00
Allon Jonniche (86 28 48 l6). Tilmelding fil iurleder senest
dogen før.

tossø og Kostermolle
Ry Stotion kl. 9.00.
J. Keis og Jens Kirkeby m.fl.

l|pperne
Musikhuset, Århus kl. 05.00.
Nick Wrigley 86 21 49 85 og Jens Bonde 86 48 82 75



tondag 12.5
Møde$ed:

Leder:

Lardag 14.5
Mødested:
Leder:

Itrcdøg 17.5

Mødesled:
Leder:

Onsdog 18.5
Mødested:
Leder:

Lør.21.5 - man.23.5

Ledere:

Søndag 5.6

K.04,30
Mødested:
Leder:

K.05,00
Mødested:
Leder:

Kt.05,00
Mødesbd:
Leder:

K|.05,s0
Mødested:
Leder:

K.06,00
Mødested:
Leder:

Kt.06,00
Mødested:
Leder:

Fuglelvr ttl Eonesø | Skanderborg
P-plodsen på Døisøvei (bog rensningsonlægget, indkørsel
fro Vroldvei kl. 20.00
Pefer Longe
Turen vorer co. 3 timer, deltogelse er grotis. Turen

orrongeres i somorbeide med Skonderborg Kommune.

Aftenwr i ltols Bierge
Molskroen i Femmøller kl. 20.00. Turen vorer co. 4 timer
Lors P. Johonsson (86 37 78 41). Tilmelding til turleder
senest dogen {ør.

Aflenlvr til Galten Sørnose og @mmdmose
sornt Srnedskov v. Gohen
Superbrugsen, Søndergode i Gqhen kl. 1 9.30
Peler Longe (86 95 03 4l ). Tilmelding til turleder senest
dogen {ør.

Afientur ved Marlager
Superbrugsen i Morioger kl. 

,l9.00

Lors Tom-Pelersen (86 41 81 64).
Tilmelding til turleder senest dogen før.

Foårclelr p& Hlelm
Se naermere omiole inde i blodet.
Peler Longe 86 95 03 4l
Lors P. Johonsson 86 37 78 41

Fugfenes dog
Se nærmere omtole i FUGLE og dogspressen

Skonderborg \rehwe og Sorlemose
P-plodsen ved Oosen - indgongen til dyrehoven.
Peler Longe

Fussingø Skov
Eodebroen ved Fussingø Sø

Oous Elkiær

Hevringe Skydeteræn
Hevringleiren
Jens Bonde Poulsen

Domsbro Mose, Hinnerup
Domsbroen
Svend Møller Jensen

Mindeporken i Århus
Hwedindgongen overfor Moæelisborg Slot
Nlon Jonniche

Skovtur i Odders oplond
Eoulevordens porkeringsplods i Odder
Erlin Ætdersen
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K.07,00
Mødested:

Leder:

K.08,00
Mødested:
leden

K.09,00
Mødested:

Leder:

K. 19,00
Mødested:

. Leder:

K.20,00
Mødested:

Leder: .

K.20,00
Mødested:

Leder:

Lørdøg ll.6
Mødesied:
Leder:

tlrcdag 12.6

Mødested:

Leder:

Gudenåen od kækstien fro Resenbro til Sminge Sø

P-plodsen ved den gomle (nu nedrevne) Resenbro Kro pd
hiørnet of Skærbælvei og Resendolrei.
Jolmer C. Nielsen

Romlen og \shvp Søerne
Romlen Erugs
Ole Frederiksen

Mossø og Kostermølle
Ry Sfotion
Der opkræves I 5 kr til benzin til fælleskørsel i privote biler.
Jørgen Keis og Jens Krkeby

Vosen i Rondere
Den gomle iernbonebro
Jens Skovgoord Pedersen

Brobrond Sø

Søutrup Stotlon - Udstillingen
Peler Longe

Funderholme
Funderholme Smedie, Funderholmevei 8, Silkeborg

8o Ryge Sørensen

Nolfiir tll vfitotgF. omr&der omlalng Arhvs
P-plodsen foron Musikhuset, Århus kl. 20.30
Peter Longe 86 95 03 4l

Afitanfuglelsr gennem tvnges Skon og longs
Skonderborg Sø
Kl. 19.30 - Hvor Vrold Tværvej støder på Gl. Horsensvei
(den gomle hovedvei syd {or Skonderborg, ved viodukten)
Peler Longe (tlf. 86 95 03 4l)
Turen vorer co. 3 timer, deltogelse er grolis. Turen
orrongeres i somorbeide med Skonderborg Kommune.

-z/ 
- - -*a.u
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Beslyrelsen:

Svend Møller Jensen (lormond)
Holmelundsvei 29, Søften
8382 Hinnerup
Ttf. 86 98 65 03

Jens Bonde (kosserer)

Hevringvei 24, Hevring
8950 Ørsted
Tl1.86 48 827s

Flemming Lundberg (sekretær)

Skovlundgårdsvei 72
8260 Viby J

Tl{. 86 28 65 57

Lors P. Johonsson
Bolevei 10, Ommestrup
8544 Mørke
Tl{. 86 37 78 4 r

Bo Ryge Sørensen
Søholt Allå 26
8600 Silkeborg
Tl{. 86 8l 25 73

Peter Longe
Jeksenvei 1 08
8464 Golten
Tl{. 86 95 03 41

Henning Ettrup
Udgården 6, Loding
8471 Sobro
lll.86 94 96 06

Corslen Høeg
Vodstedvei l9l
8450 Hommel
Ill.86 96 23 91

Vogn Holmelund
Rørsongervej 5
8220 Brobrond
fll. 85 25 72 56

Kontoktpersoner:

Frcdnlngsudttolget:
(Spørg bestyrelsen)

Itcdlcnlrlcg|ltnrhrycn:
Lorc P. Johonsson
(Se bestyrelsen)

lokolflltrrcghfrudngen:
Donsk Omilologisk Forening
Lokolofdelingen i Arhus Amt
Giellerupvei I I I
8220 Brobrond

Hæltrglcgruppcnt
Jens S. Pedersen

Skovmøllevei 3
8370 Hodsten
Tll. 86 98 28 21

Poppoilgruppcn:
Peter Longe
(5e bestyrelsen)

Eandcngruppcn:
Clous Elkiær
M&gevej 7

8870 Longå
Tl{. 86 46 78 03

Povfttglcgruppcnt
Svend Møller Jensen
(Se bestyrelsen)

Fvgbrcgt fi.rlagqntppent
(Spørg bestyrelsen)

Ekovgruppcnz
Bo Ryge Sørensen
Søholt 4116 26
8600 Silkeborg
Tl{. 86 8l 25 73

SJtollondqruppcnt
Bo Ryge Sørensen

{Se Skovgruppen)
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