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DANSK ORNITOLOGISK FORENINC
LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

DOF er en londs{orening for {ugleinleresserede og
{uglebeskyttelse med ofdelinger over hele Donmork. Foreningen er stiftet i 1906.
Foreningens formål er ol fremme kendskobet til og
inferessen {or {ugle og ol virke til beskyfielse {ørst og

fremmesl o{ den donske {uglefouno. Dette formål
søges {remmet blondt ondet ved ofholdelse o{
møder og ekskursioner, udgivelse of et tidsskrifi og
ondre publikotioner, somi ved ot orbeide for ot
forbedre fuglenes livsvilkår.

Som medlem modtoger mon grolis Donsk Ornitolo-

gisk Forenings Tidsskrifi (2-4 hælter pr. år) og
blodet Fugle (4 hæ{ter pr. år}.

lvllgc kottlngcntu:
Ordinære medlemmer:
Juniormedlemmer (under l8 år)
Pensionistmedlemmer (over 67 år)
Sløttemedlemmer
Hussfondsmedlemsskob

Kr. 230,-

Kr.
Kr.
Kr.

130,130,100,-

Kr. 330,-

DOF toger del i flere oktiviteter, både i Donmork og
internotionoh. Fugleværnslonden eier og driver en
række donske fuglereservoter og orbeider desuden
for inlemolionol fuglebeskyttelse. DOF er den donske ofdeling o{ BirdLi{e Internotionol.

Donsk Ornilologisk Forening

DOF-Århus stdr for olle lokole orrongemenrer.

Donsk Omitologisk Forening
lokolofdelingen lor lrhus Nnt
Noturcenfer Sølyst
Giellerupvei | | I
8220 Brobrond

Fuglenes Hus

Vesterbrogode 140
1620 KøbenhavnV
Tlf.: 31 31 44 04

Giro: 7 00 08 39

Alle DOF-medlemmer kon {ril deltoge i o{delingens
møder og ekskunioner. På sidsle side finder du en
liste over lokolo{delingens beslrelsesmedlemmer
og de konfoktpersoner, der repræsenlerer de {orskellige udvolg og inleressegrupper.

Giro: 5 51 09

6l

Sørovnen er lokolofdelingens blod og udsendes 4
gonge årligttil olle medlemmer i Arhus omt. Medlem-

Redoktlon:
Otto Trop Honsen (ongvorshovende redoktør)

mer uden{or omtet kon legne obonnement på

Jens Bonde,Svend Møller Jensen. Christino Kielsmork, Annelise Skov

blodet for kun 40 kr. pr. 6r.
Artiklertil Sørovnen modloges som monuskripteller
på diskette, ledsoget o{ en udskrifl. Send moieriolel
til Otto Trop Honsen, Kildevei 8, 8362 Hørning (flf.
86 92 25 92), og mærk kuverten oSørovnen''.
Diskefier, {otos og originole legninger re}urneres.
Sørovnen redigeres i PogeMoker 5.0 {or Windows
og trykkes på genbrugspopir.

tssN 09001832

Annonceprlser:
Hel

side: 350,-/nr

Hofv

side: 2OO,-/nr

brsvnens kolcndcr Jor

19194:

Nummer Deodline
3-94
4-94

l. ougust
'|

.

l.2OO,-/6t
600,-/år

eller
eller

november

Udkommer
15. sepiember
15. december

NEr Sørsvnen udkommer, hor detværet Fuglenes Dog og forhdbentlig kon monge - nuvæ-

luglcncr Dclnllanlk2l94

rende og kommende - medlemmer se tilboge
på gode og oplevelsesrige ture.

Frglcknscrnc I Ylruprkovcn

Det ville være deiligt, hvis Fuglenes Dog ogsd
kunne bidroge til, ot ontallet of iuniormedlemmer
kunne sfige. Undersøgelsen i sidsfe nummer
fortolte, at der her i omlet kun er 30 medlemmer
of denne kotegori. Det er alt {or f6!!

Jeg er sikker p6, ot bestyrelsen med glæde
modloger forslog til, hvordon vi får gennem-

,

luglcllnlcn

to

Prolckt Rcnr Flord

t3

Yl prarcnlcrcr:

lcdyro|rcn

ta

Orrlydrk llngnartcrgruppc 1993 17
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snilsolderen sænkeL

trnlorldcn

Annelise Skov rejser efrer somm erferien et holv!
&r til Gronoda i Sponien, hvor hun hor f6et en
studieplods ved universiletet. Det belyder, ot
Sørovnen en periode vil blive "sof" i delle
sydlige EUJond. Det er dertor nødvendigt ot
overholde deodline | 00o/o for sE vidt ongEr nr.
3 og 4 (og gerne også fremover), do disketter
og monuskripter jo skol ud på en længere reise.

trc fctlcn: icbrucr; r.rlt. cg opill 26

i

Vi ønsker Annelise god fornøielse med h&bet
om, ot der ind irnellem studierne ogsd bliver fid
til ot studere del lokole fugleliv.

Med disse ord ønskes læserne en god sommer.
Otto Trop Honsen

lllushotioner
Jens Gregersen; I 3, 30, 33, 34
Christino Kielsmork: 20, 26, 27, 35 og forsiden
Berit Lonther:21, 22
lnger Morie,Andersen: 29
Jens Frimer Andereen: 3l
Jens O. Chrislensen:3, 12, 17,23,24,28,32
Annelise SJ<ov; Z

lrnoldcbc
lclcrcler frc Turc

33
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Allon Jonniche

En kortlægning
af Danmarks

Ynglesæsonen 1994
Forhåbenlig er olle kommet godi i gong med
opiællingerne i kvodroier og på lokoliteter.
Efteropfordringen

i

bl.o. sidsie nr. o{Sørovnen,

fugle og

hor vi nu fået ofsot næsien olle kvodroterne

fuglelokaliteter

Arhus omt. De få ledige kvodroter der er tilboge
er følgende:

7993

- 7996

CE 42

Lille Bredlund/Hiøllund, dele of
Gludsied og St. Hiøllund Plontoge

CE 97

Fårvong, Thorsø, Grølsled-skovene,

Futting

Aarhus amt
sikker ynelende

1993

O
ynsl€nde a
Mulis ynelende
o
Såndsynlis

4

i

Aarhus amt

1993

sikkcr ynslende

O

Sandsynlig ynglende

a

Mulig

DD

26

DD

40

Morioger Fiord fro Morioger til Assens; Hou Skov, Oveg6rd nord for
fiorden

Områder lige syd for Assentofr;
Tommestrup, Hørning, Årslev

DD

60

Områder sydvest for Auning; Ør.
Alling, Ouskup, Ring

I

Diurslond ml. Ørvm og Glesborg;
Kostbjerg, Skindbierg, Skærvod

18

Diurslond sydvest for Gren6, ml.
Tirstrup og Rosmus; Høgholm, At-

ED I
EE

lrvp Kær, Ørup
EE

l9

Djurslond sydvest for Grenå; Trustrup, Lyngby, Albøge

ynglende

a

Kon det virkelig posse, ot ingen of lokolofdelingens medlemmer bor eller kommer i disse
områder ?

Enkeltbesøg i områderne hor også inieresse,
konlokt undertegnede og fd tilsendt kort og

Kvodroternes nøiogtige beliggenhed kon ses
på kortindlæggel i Sørovnen 4/93.

Atloskonkurrencen I 993
På

lokolofdelingens generol{orsomling den 26.

februor blev der fundet en vinder of vores

F* e# fu# d* *-F.ruå,ffi

#

Atloskonkurrencen fro I993. Den heldige vinder blev Clous Ole Modsen fro Soll ved Hommel. Clous hovde fundet i olt 6l sikre og 1
sondsynlige orter i kvodrot DE 07. Præmien, et
govekorilil DOF-solg, er sendi.
1

n#+sås* gwgæ*æus

3.

Hvilken ort

er

**€g

hyppigsi regislreret-som

sikker ynglende (SlY) i kvodroterne i Arhus

omt

udfro I993-otlosskemoerne?

Vi skol hove dit svor

senest

25. iuli 'l994.

Svorene på de ire spørgsmål offentliggøres

i

Sørovnen nr.3/94, sommen med novnet pd
den 2. vinder. I tilfælde of ot flere personer står
lige, dvs. ens svor, vil vi foretoge lodtrækning
blondt de heldige.

lrllvkke!

Atlqskonkurrencen I 994
Løsningeng& de lre spørgsmril

Rostefugle i Arhus oml

iSørovnen 1/94 er:

l. KortA: Dobbeltbekkosin
2. KoriB:Gronsonger
regislreret i olt 161 orter i Århus
3. Der er .l993
vio de indsendte otlosskeomt i
moer pr.

9/5 1994.

Kun 4 personer hor indsendt løsningsforslog til
i Sørovnen l/94. Svorene

de tre spørgsmEl

{ordeler sig som følger:

l.
2.
3.

Dobbeltbekkosin (4)
Tornirisk (3), Gronsonger (1)

Antol orier

:

143, 144,145,162

Kun en indsender hovde gættet begge korl
rigtig; Lors Tom-Petersen, Ronders.

Den {ørste sæsons rosfe{ugletællinger er nu vel
overslået, og vi vil prøve ol bringe nogle of de
foreløbige resultoter Sørovnen 3/94. Som
nævnt holdervi pouse itællingerne i iuni og iuli,
men vi håber dog, ot vi kon få toli på de vigtigst
kyst- og vodefuglelokoliteter i iuni og iuli måned. Dvs. Morioger- og Ronders Fiord, kysten
omkring Diurslond, Siovns Fjord, Norsminde
Fiord, Gyllingnæs og Alrø.

i

fælledotoer
Tælledotoerne Ior 1994-95 er fostsot til {lg.
lørdose: (18/6 og 16/7),13/8,17 /9,15/10,
12/11, 17/12, 14/1, 1B/2, 18/3, 22/4 0s
2015. Sæt kryds i kolenderen ollerede nu I

Ingen indsendere hovde gættet det rigiige ontol
orier, t€ettesl på det rigtige svor vor også Lors
Tom-Petersen, som hovde gættet på 162 oner.

Kon du ikke tælle på den fostsoiie doto, foreioges tællingen ved den {ørs}komne leilighed.
Meld gerne evt. forfold til en of undertegnede,
do vi hor mulighed for ot finde ofløsere.

Den førsle vinder i
derfor Lors lom-Petersen. Tillvkke

God fornøielse

,l994-konkurrencen

bliver

I

I

Dcrgens spørgsm&l

Peter Longe

Allon Jonniche

Spørgsmålene til denne gong lyder som følger:

Jeksenvej 108
8464 Gotten
86 95 03 41

Søskrænten 42
8260 Viby J

.

Hvilken ort hor den viste foreløbige otiosudbredelse (l 993) på kort A?

2.

Hvilken ort hor den viste foreløbige oilosudbredelse (l 993) på ko* B?

1

6

86284816

Søren Meinert og Mikkel Lysgoord

år

Succes?

Næste

Endnu et år er gået. Vores resuliot er bedre end
sidste 6r, bl.o. hor vi fået tårnfolkeunger p6
vingerne. lgen i &r vor veiret ultimo opril koldt
og fugtigf, derefter vor det io deiligt vormt.
Spørgsmålet er s6 - vor det en succes i år eller
ei. Det er ikke kun fuglegruppen, der hor fået
glæde of de søde sm6 fugleunger. Vio Grøn

Næste år regner vi med igen ot få succes med
tårnfolkekosserne, ugler i uglekossen, og måske en broget fluesnopper i en kosse. Det ville
heller ikke være værst hvis vi kunne få lidt friskt
blod med i kliken. 56 vil vi også sige velkommen
til Søren Dolsgoord, der er vendt tilboge fro
efterskole. Et sidste men er ot Søren M toger på
efterskole næsle år. Søren regner dog med
stodig olvendetilboge iweekenderne og hiælpe
til med kosserne.
Søren Meinerl
Mikkel Lysgoord

skole/Notur og Friluft hor monge beboere

i

Hiortshøi glædet sig over de sm8 musvitunger
i kosse nr. 4.

Flere ubudne gæster
| år hor de to siørste problemer været fuglelopper og bier, sidstnævnte vor ot finde i 5
kosser. Kosse nr. I 2 vor heli speciel: Do Mikkel
og Søren en dog kom gdende på en of deres
runder, summede dei pludselig med bierlhvepse

do l69et vor blevet flået of. Dette fik do også
gong i fodtøiet hos visse personer (Søren løb
næsien hurtigere end Mikkel (sensotion?)). For
huserede
disse dog kun i 4 kosser, der derfor vor ubebo-

ot vende tilboge til fuglelopperne

ede.

Musvit 1993
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Kosse nummer

D"d" ung"t
Æs der ikke
blev til noget
Levendefødie
unger

År Kar,scr Blånqæ ttusvit Fhlcsna4pa
n12270
78263102
79210130
80275141
81303202
82270182
83301165
84200102
85221131
86181100
8712061
8814170
8914040
90284162
91333150
92221120
93323130
29/5-93
I dog vor Mikkel og Søren i skoven, der vor 3
begyndende reder, 2 hvor honnen vor kommet
og I færdig rede

t4/6-93
I

dog vor Søren og Mikkel i skoven (som saed- red.). De fondl 3l æg og 'l unge

vonlig

(blåmeise).

20/6-93
5 unger og 40 æg blev det iil do Søren og
Mikkel i dog vor i skoven. Der vor desuden
blevei smodret 1 kosse, og I bibo i 2 kosser.
I

løbei of de næste 1 4 doge holdt vi en velforiient
ferie, {or ot give {uglene lidt ro.

3+4+5/7-93
I dog vor der 69 unger og 1 4 æg. I dog hovde
vi også specielle gæster i en kosse, en slor flok
hvepse
bo (ikke Bo men bo). Disse vor ikke så
vilde med of vi {l6ede toget of deres hiem så de
fik den id6 ol flwe efter os.

*

to/7-93
I

dog vor Søren og Mikkel igen i skoven. Af nye

og spændende ting kon nævnes ei kuld døde
unger og ef næsten flyvefærdigt kuld blåmeiser.

4/6-93
lgen vor det de to u/helte (Mikkel og Søren), der

vor i skoven. I dog vor der 5 begyndende, 4
færdige og 4 æ9.

20/7-93
dog sd vi en kot krovle ned fro en of kosserne.
Den hovde dræbt næslen hele kuldet.
I

9/6-93
Søren vor en tur i skoven og fondt 1 9 æg og 7
færdige reder.

29/7-93
I dog vor det sidsle tur i skoven. Den endte godt.
Vi fondt en del unger (levende) og så et bibo.

Meisekosser i Virupskoven

.r990 - 1993
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Musvitler i Mrupskoven

1977 - 1993
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Morlen Møller Honsen

Donsk Ornitologisk Forenings felefonservice
Hislorie
'l

slutningen of februor 991 sendte Fuglelinien
de første spæde fuglenyheder ud. I vore nobolonde hovde mon i monge år hoft en s6don
service, så det vor dengong et slori ønske for
monge donske fuglekiggere ot kunne ringe ind
og lytte til dogfriske fuglenyheder. Ddngong
kunne nyhederne høres til normol tokst, idet
Fuglelinien siortede, inden dei blev muligt ol
foreioge overtoksering i Donmork med de såkoldte 900-numre. Formålet med Fuglelinien
er of yde en service for medlemmerne somt ot
indsomle penge til internotionol fuglebeskpelse.
I

Doglige nyheder
Hver often årei rundt opdoteres Fuglelinien
med dogens observotioner. Ved megel siældne

fund vil linien dog blive opdoterei med det
somme. Dogen igennem hor telefonsvoreren i
Fuglenes Hus togei imod oplysninger {ro hele
londet.

Dansk Omitolosisk Forenins
vesrerbrogade l?0, f620 v -

Fuglelinien

9023 240
r0

,sgttcgetset
Du kon ringe iogttogelser ind døgnet rundt til
normol tokst på telefon 33 255 300 fro olle
telefoner. Om oftenen, oftest umiddelbort efler
kl. 20.00, opdoteres Fuglelinien med dogfriske
observotioner.
Nyhedcr

lpe til dogens fund, skol du ringe på
telefon 90 23 24 00. Det koster 4,00 kroner i
minuttef. Du kon ikke ringe fro dreieskive- og
mønitelefoner. Den {ørste besked, du hører lør
dogens iogttogelser, overtokseres ikke. I forbindelse med overtokseringens indførelse i Donmork vil somtlige telefoncentroler blive digitoliserede, sådon ot mon kon bruge 900-numre.
Det er en longsommelig proces, og mens mon
på Slællond hor næsten 100% dækning, hor
JTÆ pr. I . ionuor 1994 kun digitoliseret 45%
of centrolernel Dette medfører desværre en
utilsigtet forskelsbehondling, som Fuglelinien
ingen skyld hor i.
Hvis du vil

lndrappon€ring 33!5 5lU)

Fugleliniens indhold

Når du ringer fund ind

Det er siældent, ot der bliver ringei iogttogelser
ind på Fugleliniens b6ndoptoger of mere end 5
personer pr. dog. Om vinteren er der doge heh

Når du.kommer igennem på b6ndoptogeren
for ot ropportere, kon du, for oi springe den

uden meddelelserl Derfor vil vi på det kroftigsfe
opfordre olle til oi ringe deres fund ind. Hvis det
gældermegetsiældne fugle, skol detvære med
del somme, mens olmindeligere fund kon venle
tilom oftenen. Vi kon bruge næsten olt: Siældne
fugle, store rost- og trækforekomster, onkomster om forårel, sene efterårsfund, fugle uden{or normol årstid, lokole sjældenheder, store
ringmæ*ningstol eller måske en siov ople-

outomotiske siemme over, trykke på en tilfældig
iost. Derefter lyder en klortone, og du kon nu
indtole din besked. Der er I minuts toletid.
Følgende bør meddeles: Doto, novn og telefonnummer, ort, ontol, rost/træk, klokkeslæt og
præcid stedsongivelse.

Observotionerne bruges også i "siden sidst" i
Fugle og sendes til de engelske blode Birding
World og Birdwotch. Du skol selv ropportere iil

vetse.

lokolropporterne.

i Sverige eller
Nordtysklond, hor det også interesse, do donske ornitologer ofte kommer d6r. Mysiiske fugle,
der kon være inleressonte,hører vi også gerne
om, do vi hor et bredi net of kontokter i hele
londet, der kon hiælpe til bt finde ud of, om det
er en siældenhed. Fuglelinien onvendes ogsd til
nyheder fro DOFs grupper og DOF-solg.

En meget vigtig iing, når du toger ud for ot se en
stotionær siaeldenhed, er ot melde tilboge, om
fuglen er der endnu. Dermed hjælper du fremtidige besøgende. At melde, ot en sjældenhed
er der endnu, kon betrogtes som en lieneste til
Fuglelinien, idet du selv blev informeret om en
fugl, du ellers ikke ville hove hørt om.

Hor du set nogel spændende

Det er også meningen, ot vi vil fortælle om hvor
det ville være en god id6 ot toge hen den næste

dog med den oktuelle vejrudsigt. Hver fredog
bringes en opsummering of observotioner fro
ugen, der gik. Dermed hor de, der ikke lytter til
Fuglelinien til hverdog, mulighed for ot blive
informeret, sådon ot weekendturen kon plonlægges.

Hor du i øvrigt ros eller ris, kon det også ringes
ind p6 båndoptogeren.
De fleste indringninger kommer fro Siællond
og den jyske vestkyst, og derfor skol der lyde en

stor opfordring til ot ringe ind fro de ondre
londsdele. Egne som Øsl- og Sønderiyllond
somi Bornholm hører vi siældent fro.

Til sidst en påmindelse om, ot Fuglelinien er
ofhængig of ornitologernes gode ry, når de
færdes i noturen. Ofte sender vi folk ofsted fil
følsomme eller oflukkede områder, og vi regner derfor med, ot mon færdes lovligt.
Lad rosten af landet få besked
- meld dine fund

på Fuglellnlenl
Gør det på
3325 5300

ll

Slørsle succeser
I Fugleliniens 3-årige levetid hor der været
mulighed for ol ioge ud og se en long række
sjældenheder. Ved nogle tilfælde er fuglen(e)
blevei så længe, ot ei trecifret oniol fuglekiggere nåede ot se den/dem:

ind i projektet, vil der først være tole om et
overskud omkring f . ionuor I995. Overskuddet vil do gå til internotionol fuglebeskyttelse.

Præmier til ropporlører
Efler 1994 vil Fuglelinien uddele en præmie på

Kongeederfugl (Ølsemogle 1992), Dværg-

500 kr. til brug i DOF-Solg. Præmien iilfolder

lroppe (Reersø 1991), Terekklire/Stribet Ryle

den, hvis indringninger bliver nævnt flest gonge
på Fuglelinien i løbet oi året.

(Borreby Mose 1992), Sorthovedel Mdge (lndre Københovn 1991-9211, Høgeugle (Værløse
I 990.9 I ), Sortstrubet Drosse/ (Frederiksværk
1 991 ) og HvidskæggetÆorfsfrubetSonger (Øsi-

møn

,l993).

Fremtiden
Foriiden modtoger Fuglelinien i gennemsnit 80

Somtidig udtrækkes der i 1994 en tilfældig
indropporiør, som modloger en oktuel boggove.
Vinderne er ikke nødvendigvis dem, der finder
fuglen, men dem, der ringer fundet indl

opkold pr. dog.

Fugleliniegruppen

De siørsle doge indtræfferfor- og efterår, hvor
op mod 200 ringerind om dogen. Delerfærre
end forventel, og med de beløb, DOF hor kostet

Mø1ler Honsen, Skyttedommen 22, 2650 Hvid-
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Eventuelle henvendelser kon rettei

til Morlen

OIe Rygoord

Som nævni

i Sørovnen l/94

hovde Virring

Essenbæk Jogtforening og Ronders Fiords Jogt-

udvolg toget initiotiv

til ot

l5 liter spildolie, molerbøtter, øld6ser, flosker
med terpentin og enkelie med soltsyre.

rense bredderne

longs med Ronders Fjord. Den plonlogte weekend måtie desværre o{lyses pd grund of sne og
is, men den efterfølgende weekend vor vejrel så
med os med høi himmel og solskin. Desværre

mødte der kun folk med tilknytning til iogtforeningerne op, for ud over det hdrde, men
interessonte, orbejde med oi somle offoldet, vor
der monge fugle ot se og glæde sig over - jeg
vil ikke komme ind på, hvor monge, der vor of
de forskellige orter, men blot nævne dem, vi så:
Gr6ond, Krikond, Pibeond, Skeond, Spidsond,
Grovond, Toffelond, Troldond, Blergond, Hvinond, Toppet Skollesluger, Stor. Skollesluger, Lille Skollesluger, Gråg6s, Toppet Loppedykker, Lille Loppedykker, Nordisk Loppedykker, Skorv, Rørdrum, Fiskeheire, Musvdge,
Tårnfolk, Fieldvåge, spurvehøg, Duehøg, Kærhøg, Mosehornugle, Songsvone, Knopsvone,
Rørhøie, Blishøne, Skægmeise, Musvit, Blåmeise, Rørspurv, Gulspurv, Songlærke, Solsort,
Siogger, Grønirisk, Biergirisk, Gråsisken, Engpiber, Hvid Vipstieri, Tornirisk, Vibe, Stor Præsfekrove, Dobbeltbekkosin, Rødben, Strondskode, Kroge, Husskode, Allike, Rdge, Rovn,
Skovdue, Tyrkerdue, Hættemåge. Stormmåge,
Sølvmåge og Svortbog.
Atl ingond,

Der blev ikke {undet reder of nogen of fuglene,
men det vor interessoni oi følge især den Toppede Loppedykkers og Hvinondens porringsreg.

Men ud over det spændende ved fuglene, vor
der offoldet. Del er utroligt, hvod der bliver
smidt i fiorden, ieg vil tro, ot pd de to doge
somlede vi omkring 8-9 tons offold {ordelt på
olt fro glos, plostic, flosker, bildæk (co. 100),
fiernsyn, køleskobe, fryser, com puter, olietønder,
plosticdunke med og uden indhold, en med co.

Desværre vor vi kun 13 mond til ot somle i
området f ro Ronders til U ggel huse (fiorden totol
co. 35), for olene omrddet ved Ronders og
Dronningborg Bredning kunne dersoglens bruges en 40-50 personer, og de ville få nok ot
love. Selve indsomlingen foregikved otvigik på
lond og somlede isække, som så blev seilet ud
til Ronders Hovns slæbebåd, som hovde en
conloinerprom på slæb. Do klokken nærmede
sig 16.00, blev orbeidei indstillet, og vi kunne
sejle hiem iil et velfortient hvil, inden vi igen
søndog skulle i gong med ol rense Grund Fjord
og Hollondsbierg Holme, ned til Vore færgeleie.
Søndog slortede vi fro Uggelhuse kl. 9.00 igen
i strålende solskin, men igen mødte der kun folk
fro iogtforeningerne. Det er ieg lidt skuffet over,
for det kon ikke være rigtigt, ot ondre brugere oi

noturen (fiorden) er ligeglode med, ot fiorden
bliver brugt som losseplods, for ud fro den
interesse, der hor været vist - eller mongel på
somme - kon mon.io heller ikke tillode sig ot
brokke sig over svineriet, {or der er åbenbort
ikke den store interesse, når der skol gøres en
legemlig indsots, og ikke kun sidde foron fiernsynet og kommentere det. Men det kon der
rddes bod på næsie år, hvor dei er bestemt, ol
områdel ved Ronders og Dronningborg Bredning renses igen, for der vor mere, end vi I 3.
mennesker kunne overkomme. Til slut vil ieg
lige nævne, ot yngsle delioger vor 12 år og
aeldste 69.
Med venlig hilsen,

Ole Rygoord
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Otto Trop Honseh

Som lovet i sidste nummer o{ Sørovnen
vil Bestyrelsens medlemmer - nye såvel som gomle
her blive præsenteret for læserne.
longe

Og hvordon gør mon så dei? Jo, hvem kender

Vi storter med formonden Peter

bestyrelsens medlemmer bedst? Dem selv, noturligvis. Altså borslede formonden med el spør-

efter årets generolforsomling overtog dette fornemme hverv efter Svend Møller Jensen. Peter
er miliøtekniker og hor tidligere værel oktiv i så

geskemo, således ol de enkelte bestyrelsesmedlemmer kunne ofsløre deres hemmeligheder i ro og fred. Skemoerne er nu kommet
Redoktionen i hænde, og her bringer vi så en
uhøitidelig præsentolion of: Eesfre/sen i Donsk
Ornilologisk Forening -,Arhus Amt.

(3

1

),

der

{orskellige foreninger som Greenpeoce og
Donmorks Noturfredningsforening. Medlemsskobet of DOF er 15 6r gommelt og med
deltogelse i Ropportgruppens uirætielige orbeide fro 1 986, senere tillige Fredningsudvolget

og - oktuelt netop nu - posten som omlskoordinotor i Proiekt Fuglenes Donmork (sommen
med Allon Jonniche), må Peters indsots betegnes som hyperoktiv. Monge vil hove mødi for-

monden som leder pd en of foreningens iure
eller leire.
Vogter of foreningens formue, eller kosserer,
om mon vil, erJens Eonde Poulsen (50). Jens
orbeider som frilidspædogog, hvilket io lyder
selvmodsigende. Men heldigvis er der også
fritid, som bl.o. bruges i DOF og Donmorks
Noturfredningsforening, hvor hon er næsiformond i ofdelingen i Rougsø. Medlemskobet of
DOF stortede i 1966 og hor i dog ført til en
plods i Repræsentonfskobei. Jens vil of monge
turdeliogere være mest kendi bog{ro, som chouf
før på en til leiligheden kopret bus.

1

-

Corsten Høeg (22) blev i konfirmotionsolderen,
vio en kommerot, interesseret ifugle og meldte
sig ind i DOF, selvfølgelig - efiernovnet forpligter. Corsten sluderer biologi, og i {oreningssommenhæng er hon bl.o. oktiv Ropportgruppen.

i

Ole Jensen (42) er solgsossistent og civiløkonom. Det er således noturligi, ot hon som
onsvorsområde i bestyrelsen ertildelt: Medlemshvervning og PR. Medlemsskobet of DOF er 'l 3

år gommelt, og den oktive indsots siortede
'(noturligvis, fristes mon til ot sige) i Ropportgruppen. Ole er ogsE redoktør p6 FRA FETIEN
her i Sørovnen.
Og så en klossiker i Århus Amt, Lors P. Johonsson (37). Lors er postbud og derforonsvorlig {or
medlemsregislrerin gen, så vi undgår reiurpost.

Eestyrelsen i DOF Århus y'vnl
. Peler Longe, 2. Jens Eonde Poulsen, 3. Corsien Høeg, 4. Ole Jensen, 5. [ore p. Johonsson,
6. Johnny Kohlen, Z. Steen G. Lqreen, og 8. Nict W.r'igley

l5

Det slortede for knop en snes år siden, engogementel i DOF, og i I 978 blev hon for olvor oktiv

i forbindelse

med proiekiei "Registrering of
Fuglelokoliteter". Siden hor Lors plonlogt iure
og møder somt deltogel i ungdomsorbejdet.
Ropporlgruppen (d6r vor den igen) og skudtællinger er ondre of Postens maerkesoger.

bestyrelsens opråb om h|ælp og blev somtidig
opfordrer til ot kondidere til bestyrelsen. Opråbet slod på side 42, så vi hor virkelig fot i en of

vore kernelæsere her. Sieen er udpeget iil
medlem of Repræsenlontskobei.
Losf bul

nol leosi - Nick Wrigley (40), engelsk-

lærer p6 Hondelshøiskolen og freelonce
Johnny Kahlert (30), biolog med speciole

i

vondfugle, er bestyrelsens "Rågeekspert"! Foldt
.l
for I 6rsiden overFugle (blodet) på detlokole
bibliotek. Blev indmeldt (efter ot hove reist sig
op igen) i DOF og stroks hvervet som vinter{ugletæller. Johnny hor lige siden stået og
frosset i 20 x 5 minutter hver vinter i forbindelse
med disse punkttaellinger. (Og der er oltid brug
forflere tællere, skulle vi hilse og sige!) Roppodgruppen og Fugleregisireringsgruppen somt
opiælling of fuglene ved Brobron^d 5ø og udviklingen of R6gekolonier omkring Arhus er ondre
orbeidsområder.
Bestyrelsens sekreiær er Sleen G. Lorsen (26)
- cond.scient i kemi. Hon hor været medlem o{
DOF i 15 år, læsie i Sørovnen nr. 4 sidste år

engelskoversætter. Er i besfyrelsen onsvorlig for
plonlægning of møder og lure. Begyndte ot se
på fugle som I3-årig i Englond. Efter en tur til
Folsterbo for omkring l0 år siden blev Nick
meldt ind i {oreningen.
Det vor så Besiyrelsen, som den ser ud i dog.
Hvis mon skulle forfolde iil en smule sioiistik.
kon vi konstotere, ot det "gennemsnitlige medlem" er en mond på 35 år.
Vi bringer et billede of de gomle mænd, så du
kon genkende dem, næsle gong, du støder på
den ude i noturen eller p6 Sølysi. Og husk så ot
give dem ei smil - de fortjener dei - for del store
orbejde, de gør |or fuglene og os.

Oflo frop Honsen

l6
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Mork Desholm

For en del år siden gik Ringmærxergruppen,
her i Arhr-rs, lige s6 stille i sig selv. Den er nu
genopstået under novnet Østjydsk Ringmeerker-

Bldmejse (169), Staer (1 471, Spurvehøg (49\,
Hovterne (38), Solsorf (27), Sumpmelse (26\,
Londsvole (21) og ldrnfolk (19).

gruppe og tæller I2 ud of Københovns Zoologiske Museums co. 200 ringmærkere.
ld6en vor ot opslorte fælles proiekier og ellers
følge med i, hvod vi hver især går og lover.
Gennem skriveriersom dettefårdu sd mulioheden for ot følge lidt med i vores oktivitetei og
som en siort fEr du her en {ongstoversigt for
r

993.

Brobrond 5ø
|

1

Voksenmærkning
1232 |lyvelærdige (of ringmærkere koldei udvoksede) fugle {ik vi mærket, topscorerne vor
Grønirisk 1229), Solson (123), og Musvit (94\.
Til sidstskol lige nævnesde I 9 Vondstære,som
vi i gruppen fik fonget.

Tdl

993 kørre 6tfaelles proieki, nemlig ringmærk-

ning ved Brobrond 5ø, hvor vi med speilnet
fonger spurve{ugle i rørskoven. Men på grund
of den megen regn under sommeren, blev
resultolel ikke sd godt som vi håbede på.
Resultotet for de olmindelige rørskovsfugle er
som {ølger: Rørsonger 65. Sivsonger 17, Rørspurv 35 og Grdsisken på efterårstræk 68. Af
lidt siovere orler kon nævnes Holemelse 'l

l,

Pungmefse 1 og årets mest hittede fongst vor 6n

ung Høgesonger.

Ungemærkning

lil sommenligning

Vores totol nåede så op på 23 1 6 fugle, hvor til
sommenligning kon nævnes, ot der i Donmork
6rligt mærkes co. 100.000 fugle, og of Europo
tilsommen mærker mellem 3,5 og 4,0 millioner

iugle pr. år (tollene er boseret på de europæiske ringmærkningscentrolers oktivitet i l99l ).
Den enkehe mærkers fongst virker io ikke o{ s6
meget, men så er det io godt, ot vi i Europo er
over 8.000 ringmærkere, sd bliver dei olligevel
til lidt. Af de I I 0 millioner fugle, der indril nu er
blevet mærkei i Europo, er knop 2 millioner
blevet genmeldt. og vi kon hero{ konkludere, ot

ringmærkning ikke egner sig som okkordorbeide.

I olt 1084 {ugleunger blev forsynet med en lille
metolring, flest på Musvitter (540), efterfulgt of
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hor en iovoritlokolitet, som de besøgeroftere end
ondre. Men disse lokoliteter hor tit
den ulempe, ot de ligger for longt
væk, hvorfor mon ikke kon smutle
De fleste

en lille tur uden, ot det ioger for
meget tid. Dei er så her, ol ens
nærmesle omgivelser - ,,boghoven"

- må træde til, når trongen til ot se
p6 fugle er stor (og tiden knop).
,,boghover' er meget foroh efter, hvor ornitologen
. I byerne er del for eksempel
porker og hover, mens det pd londet blondt ondet er moser, krot og
småskove, som hører til i denne
kolegori.

Min ,,boghove" er således en skøn
blonding of ,,londbiotoper", idet der
på lokoliteten findes småskov, læhegn, mose, krot, sø (i vondpytstørrelse) somt bebyggelse.
På trods of ,,boghovernes" beskedne
størrelse, så kon mon komme ud for
monge spændende oplevelser med
,

hvilketi hvertfold horoverro-

sket mig. Mine observotioner gennem co. 6 år ,,boghoven" hor
ofsløret 104 orter i omrddei, hvilket
ikke er nogen gigontisk ortsliste, når
mon lænker på, ot der i Donmork
regelmæssigl forekommer tæt ved

i

300 orter. Egentlige siældenheder hor ieg ikke
konstoteret; men der hor do været en del overroskende observolioner of fugle, som ieg ikke
hovde venlel ville dukke op i området. Modsot
mongler der monge olmindelige orter som for
eksempel Træløber, Skovpiber og Skovskode,
mens Sortmeise og Gøg ersetfærre gonge end
Rød glenie og Lille præstekrove.
Nedenstående er nogle små historier fro observotioner, der er blevei hængende i erindrin-

gen enten på grund of det komiskefoverroskende eller lignende ved dem.
Den første historie - som jeg vil fortælle om slommer lro 28/4-1987, hvor ieg i skiul of
nogle iræer stod og belurede io Smd præstekrover. (Siden I 986 hovde ieg kendt til stedet
som yngleplods {or Lille præstekrove). På den
relotive korte o{stond (co. 30 m) kunne ieg
rigtigt nyde de to fugle, og somtidigi lægge
mærke lil olle særlige kendelegn for orlen. Men

pludseligt begyndte fuglene ot kolde på hinon-

den, og ærgerlig over, oi de tilsynelodende
hovde opdoget mig, fordi ieg i min iver for ol
studere dem hovde stukket snuden for longl
frem, vor ieg så småt begyndt ot overveie min
retræie, do honnen pludseligt giorde kroftigt
opmærksom pd sig selv. Hon hovde nemlig
nærmei sig hunnen og begyndie nu p6 noget,
der så vonvittig morsomt ud, idet hon lovede en
slogs strækmorch på stedet! Denne stillestående ,,strækmorch", hvor benene skiflevis kom
helt op i vondrel niveou, {oregik i s6don el
tempo, ot jeg den dog i dog ikke fotier, hvordon
hon holdt boloncen. Men hunnen må iilsynelodende hove syntes, ot hon vor en sublim stepdonser, {or hun ,,heppede" på hom ved kroftig
kolden, hvilket hon så besvorede. Det korte ol

det longe er, o) hunnen til sidsi overgov sig
fuldstændig lil honnen og logde ryg til en
porring. Efier ,,dotosiemplingen" gov fuglene

sig igen iil ol fourogere, mens en siorsmilende
- og småfnisende - ornitolog vondrede hiemod.
Den Lille præslekrove hor hvert år været et fost

indslog i min ,,boghove" og i 1986, 1988 og
'l990
sås {lyvefærdige ung{ugle, mens ieg i
1989 og l99l vor borirejst i ungeperioden.
Jeg hor desuden oldrig fundet ud of, hvor

ællinger, fortsotle ieg c.ykehuren,
så fomilien otier l5unne blive for-

fuglene hor udruget ungerne; men det må være
i omr6det, do de ses dogligr.

Resten of cykehuren vor jeg irovli
optoget o{ ot overveie, hvor oe

1992 vor desværre et dårligt 6r for de Sm6
præsfekrover, idei de blot sås to gonge; pen
tørken hor nok beg rænsef deres fødemul gheder.
i

enel.

stommede fro, idet de næppe kom
fro de nædiggende bronddomme,

som er .hegnede ind, hor steile
skrænter og som forudsætter, ot de
skulle gå co. km gennem en
trofikeret by. Selvfølgelig kunne de
ogs6 være kommetfro mosen i min

I

Grundet værnepligt ved CF så ieg ikke noget til
dem I993, selvom de jævnligt blev set på
lokoliteten o{ ondre.

i

,boghove"; men i så fold hor de
været ude på en slørre omvei. Jeg

En overskyetformiddog den9/6-1988 steg ieg
på cyklen med koldsved i håndfloderne, ondt i
moven og mosser o{ bonge onelser, for jeg
skulle til donskeksomen! Cykelfuren vor som
regel en god medicin mod de værste o{
eksomenssymplomerne, fordi der tit vor lidt
fugle ot kigge pd underveis. Og det kqn nok
være, ot enhverionke om eksomen blev sl6et ud
of hovedet, do jeg posserede yderområdet o{
min ,,boghove", for i vejkonten kom en Toffelond vondrende med ei kuld ællingerl Anden
lettede i somme nu og udsiødle el odvorsels-

kold, der fik ællingerne til ot pile

i ly of ei

nærliggende buskods; men hun hovde dog ikke

vor dog ret sikker på, oi
bestemmelsesmålet måtte være en
nærliggende sø, hvor der vor føde
nok til ællingerne. Dette betød, ot
fuglene - olt effer den volgie rute mindsi hor hott 2-4 km ot oå.
Pludseligt befondt ieg mig på skolen og eksomensfeberen begyndte

igen så småt ol rose igen; men
hvod pokker det kunne vel ikke

helt golt med sådon en stort på
dogen, og det giorde det heller
ikkel

i sinde ot {orlode dem helt, idet hun blot 25
meier borte igen lod sig jordforbinde. I mellem-

P& en

tiden hovde ieg foretoget en kotostrofe-

l99l

opbremsning og stod og gloede mens ,,skuffen" hong nede på styret. Og fro hunnens næb
kom der nogle of de værsie ondegloser, der sdfremt mon sorterer olle ederne {ro - vel k0nne
tolkes til noget lignende: "Tog s6 og skrub o{din
fredsforstyrrer". Efier ot hove bekræftet over for

mig selv, ot det virkelig vor en Toffelond med

deilig forårsdog den23/4-

med en svog østlig vind vor
ieg et lille smut nede ved mosen ;
min,,boghove"; men selvom vejret

vor godt, så vor der ikke overvældende monge

{ugle, dog noleredes en Mudderklire.

observotion of fuglen, kom leg i tonke om, ot
den fugl skulle min {or oltså se, så derfor gik det

i fuld {ort hlemod. Og

så kender de fleste

Do ieg hovde toget dei førsle overblik over
stedet lød der pludseligi et {int, longtrukkent

ornitologer situotionen, hvor fuglen er væk, når
den skol vises for ondre; men her vor ieg dog

,,piuuuu" fro en pilebusk co. I 5 meter {ro mig.
Den første ionke, der foldt mig ind, vor, oi del
do vor irriterende som den Rørspurv sod og
eftedignede en Pungmeise. Så {or en sikkerheds skyld prøvede ieg ot finde fuglen, som
gemie sig mellem løvet; men det enesie ieg så
vor en godt skiult lille fugl i modlys, hvilket ikke
hiolp meget med hensyn til feltbesiemmelsen.
Heldigvis vor{uglen så venlig ot flyve overtil en
dunhommer, som den gov sig til ot pille i. Nu do
fuglen vor ude dei {ri, vor det en noget
{orbløfieI ornitolog, der kunne fostslå, ot dei
virkelig vor en Pungmeise, enddo en hun, der
oæsiede lokoliieien. Efter 5- I 0 mi nutters inlens

heldig, idet Pungmeisen huriigi blev ,,gen-

i

t/

opdogei", så den otter kunne nydes.
Vel hiemkommet begyndte tonkerne ot Vondre,
og inden dogen vor omme hovde ieg fundet ud
of, hvor i værelset jeg til efteråret skulle plocere
den brugte Pungmeiserede. Det enesie jeg ikke
hovde toget i betrogtning vor, ot det blot vor en
roslende iræk{ugl. Detfe gik dog førsl op for mig
i løbet of de næste por doge, hvor ol eftersøgning vor forgæves.
Bogefter kon ieg dog godi se, ot lokoliteten
næppe vil kunne rumme et ynglepor, idet der
ikke er overvældende monge dunhomre i mosen, og frøulden derfro er io hovedbesionddel
til reden; men derfor kon mon godt drømmel
Fro en forårsdog i opril ryger vi over i en kold
ionuordog med snedaekket iord for omkring 6
år siden, for ol være helt nøiogtig den 1Bll l9BB, hvor ieg iført godt med vormt tøi vondrede rundt i området i h6b om ot se lidt fugle.
Men selvom solen tittede {rem, s6 vor kroiluskeriet en lidt trist offære, lige indtil ieg nåede
en klynge fyrreiræer. For blot 4-5 meter fro
træerne stoppede leg brot, do leg opdogede en
småfugl, der pludselig sod på en fyrregren.
Derefter {umlede ieg en kort siund med kikkerten for ot få den indstillet; men do det vor giort,
glippede ieg en ekstro gong med øjnene, for
fuglen vor inlet mindre end en Gronsonger! Jeg
md nok indrømme, oi ieg vor lettere rystei over
denne observotion, så Gronsongeren blev nøie
studerel, således ot ieg vor 1 I 0% sikker på
ortsbeslemmelsen; men do fuglen vor så tæt på
og somtidig blev siddende et godt stykke tid, så
kunne der oldrig opstå ivivl.
På trods of ot der lå sne på iorden den dog, vor

vinleren meget mild, hvilket bedre forklorer
denne vinterobservoiion of Gronsonger.
20

En megel vorm sgnsommer

i 'l990

resulterede

Efter denne oplevelse blev der under blomme-

i en mosse blommer i min forældres hove, så
den 9/9 vor olle bolier, sponde og lignende

plukningen skelet ret så meget mod himlen;

fundet {rem, og der vor døml blommeplukning.
I det deilige veir, som indbød til shorfs og Tshirt, blev blommeiræet longsomi udplyndret,
mens en lille flok Londsvoler fongede insekter
lige over hovedet på os. Midt i plukningen hørte
ieg pludselig Londsvolens odvorselskold for
rovfugle, og overbevist om, ol det endnu en
gong vor den Spuwehøg, som hele sommeren

måtte ,,nøjes" med Londsvolerne.

men Dværgfolken dukkede ikke op igen, sd ieg

Juleoftensdog

'l990

vor umådelig trist veir-

mæssigt set, do det vor overskyet, og især fordi

den med iulen forbundne sne monglede. I dette
kedelige vejr vor jeg sommen med min storesøsler ude ot gd en tur, der blondt ondet brogie os
hen til et nærliggende grønt område. Formålei

..-

, -

b\ishgrru

F rdl
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hovde terroriseret Londsvolerne, kiggede ieg
op. Selv med det blotte øie kunne ieg nu tydeligt
se, ot dei her i hvert fold ikke vor en Spurvehøg;
men derimod en lille {olk, nemlig en Dværgfolk
hun eller ungfugl. Med et råb blev mine {orældre odvorei om Dværgfolken, så de også kunne
nå ot se den, og efter co. 7z sekunds possiv
observeren slog hiernen iil igen, hvorpå ieg
spurtede igennem forhindringsbonen of bolier,
buske m.m. for ol henie min kikkert, som vor
inde i huset. Selvfølgelig vor Dværgfolken naesten helt væk, do jeg igen entrede scenen; men
ieg nåede do lige ot få endnu et glimt of den,
idet den longt ude posserede over min ,,boghove".

med denne tur vor oi få noget frisk luft, og ieg

hovde ikke engong fundet det nødvendigi ot

ioge min kikkert med; men mens vi gik i det
grønne omrdde kom overroskelsen olligevel.
For fulde gordiner kom en lsfugl nemlig drønende i co. I % meters høide gonske få meter
{ro mig! Så chokerei vor jeg, ot ieg ikke fik sogt
et kvæk til min sioresøster; men blot siod med
åben mund og polypper og fulgte lsfuglen,
hvorfor hun ikke sd noget som helst til den.
lsfuglen fortsotte dog u{ortrødent og forsvondt
ud of mil synsfelt, do den dykkede ned bog
noget pilekrot i mosen i min ,,boghove".
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Jeg skol dog ikke kunne sige om den fortsoite
flyveturen i skiul o{ pilebuskene eller om den
virkelig gov sig til ot roste, dog kon ieg fortælle,
ot en eftersøgning of den en holv iime senere
blot resulterede i, ot den muligvis blev hø*.
Nogle vil mdske synes, ot en sådon observotion
ikke er nogei ot fortælle om i Østiyllond, hvor
orten ikke er usædvonlig; men del fokium, ol
den.nærmeste å/bæk ligger knop en kilometer
væk, somt ot lsfuglen hor måtte flyve over
bebyggelse og mindst en irofikerei vei, berelliger fortællingen om den.

'

Desuden hor i hvert fold ieg det sådon, ot en
observotion of lsfugl oltid glæder mig, og de1
selvom ieg efterhånden hor set en del.

En onden å{ugl; som jeg hor konstoterel

i

,,boghoven", er Biergvipstiert, der er registreret
to år i træk.

,l990,

Første obs er fro sommeren
nærmere
belegnet den 29/6, hvor en ungfugl rostede
ved den lille sø, der er donnet of overflodevond
fro omr6det. Denne endogsobservotion vor
selvfølgelig overroskende for mig; men med
fuglens older som boggrund, så kunne det
forklores ved en ungfugl, der vor foret vild.
Derefter mente ieg, ol så vor den historie ude,
og ot ieg ikke skulle se Biergvipstierl på lokolitelen de næsie monge 6r; men der tog jeg
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grueligt feil! For præcis på årsdogen oi den
første observotion vor jeg igen på lokoliteien,
og minsondten om der ikke også denne gong
vor en Biergvipstjert, enddo en hon, som fourogerede ved søen. Nu vor min nlsgerrighed for
olvor ved ot blive pirret, for hvod pokker lovede
en gommel hon her på dette tidspunkt of året?
Efter nogen funderen blev ieg enig med mig selv
om, ot det nok vor en mondschouvinist, der vor
stukket o{ fro kone og æg.
Dogen efter blev min fine leori giorttil skomme,
{or selv om honnen stodigvæk vor ved vondh ullet, så vor hon ingenlunde smuttet fro sine
pligter. Delte gik dog først op for mig, do ieg i
naerheden kiggede efter Solsortereder og pludseligt fondt en rugende Bjergvipstiert hun! Af
ren og skær nysgerrighed kom jeg selvfølgelig
fortæi på reden, hvorved fuglen blbv skræmtog
fløi. Hosiigt kontrollerede ieg redens indhold
og fondt et æg, hvorpE ieg {ortrok fro området.
De {ølgende doge vor der ingen fugl på reden;
men hver dog {ondtes endnu et æg, således ot
der til sidst vor mindsi 4 æg deri. På grund of
bortreise kunne jeg desvaerre ikke følge den
videre udvikling; men fro onden hånd hor jeg
dog fået ot vide, ot mindsl 4 unger skulle være
kommet pd vingerne.

Årrog"n iil, oi Biergvipstjerten pludseligt hor
volgt oi slå sig ned og yngle i et område, hvor
der ikke findes ondet vond end ovennævnte

minisø og mose, er nok, oi områdets vondløb
efterhånden olle er besotte o{ ondre Bjergvipstjerter. Dette slemmer for i øvrigt godt med
mine optællinger of disse.

Mine observoiioner på lokoliteten gennem årene
hor ogsd ofsløret indvondring of to orter, der på

Men istorten of '94 vorstemningen heltonder.
ledes, idet et por Tyrkerduer hovde bestemt sig
for, ot bygge rede i et grontræ 2 m fro vores
bodeværelsesvindue. Med sådon en mulighed
for ol studere deres privotliv kunne fomilien
iolerere meget; men rent foktisk vor Tyrkerduerne megei stille.

gonske få år er blevet {orholdsvis olmindelige
ynglefugle. Disse to orter er Tyrkerdue og Gr6-

Grdsiskenens indvondring er ikke foreg6et i
somme tempo som for Tyrkerduens vedkom-

sisken.

mende, idet indvondringen hor været mere
grodvis, ikke pludselig og voldsom. Således sås
Gråsiskenen ofte om vinteren og i træktiden;
men ikke Iør i 1990 så ieg den i yngletiden (3
obs), og do vordet nærmesttilfældige observo-

Tyrkerduen vor frem til I 990 overroskende nok

meget siælden (2 obs) i ,,boghoven" og det
nærliggende londsbysomfund, p6 irods of ot
orten vor (og stodig er) meget olmindelig i
,l990
nærliggende byer. Men i
blev der vendt
op og ned på detle, idei hele området blev
invoderel med Tyrkerduer, hvilket resulterede

i

co. 5 ynglepor, og herof de I -2 por i ,,boghoven"l
Allerede den følgende vinter

'90l'9'l

kunne

ortens store fremgong noteres i londsbyen, hvor
der på en enkeh hovegrund kunne ses op til i 4

fourogerende Tyrkerduer. De følgende år hor
Tyrkerduen holdt skonsen og ynglebesionden
er måske enddo blevet større, hvilkel tol fro
ovennævnte hovegrund indicerer, do moximum nu er på 20-30 fugle om vinteren.
Tyrkerduens kolossole eksponsion er kendt of
de {leste ornitologer, og de flesie regnede vel
egenilig med, ot den hovde stoppel sin eksponsion i Donmork; men mon ikke dens eksponsion
nu er vendt mod londsbyområder!?
En of Tyrkerduerne

fro '90 stod for resten i ret

lov kurs i en uges tid hos hele min {omilie (inkl.
mig selv). Den synies nemlig, ot et of vores
birketræer vor en fremrogende songpost kl. 5
om morgenen. Den må dog hove veiret den
efterhånden morderiske stemning, for den forlrok senere iil et fiernere stående 1ræ.
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A,),'
RÅqen

tioner. I

'l991

og 1992 sås orten mere og mere
og især i 1992 hovde ieg den stær:kt mistænkt
for ot yngle. 1993 overgik dog disse år, idet
mindst 2 fugle sås naesten dogligt, og jeg er
næsten helt sikker på, ol de også ynglede. Det
hor endvidere vaeret ret typisk, ot ieg på de
omkringliggende lokoliteter (bl.o. byer) også

dre. Ærgerligt ot mon ikke vor interesseret
fugle dengong!

hor kunnet konsiotere en indvondring of Grdsisken. Det ser enddo ud til, ot den er ved ot være

ud ot kigge på fugle på lokoliteter, hvor der
normoh ikke kommer rel monge ornitologer.

mere olmindelig end Tornirisken, som desværre er gået meget tilboge i løbel of de senere

Overroskende nok er det nemlig stodig muligt
ot finde nye rigtigt gode fuglelokoliteter i dogens Donmork, og det enddo lokolileter der er
longt bedre end monges boghover. Af de bedre
lokoliteter der er blevet opdoget indenfor de
senesle 6r kon nævnes Rosenvold (Veile Amt),
som hor vist sig ot være et meget vigtigt efterårsiræksled.

or.
Udover de ovennævnte orter hor ieg også set
monge ondre spae.ndende {ugle, hvor ieg her
blot skol nævne dem gonske kort: Lille loppedykker (sonds. yng.i '92 og sikkeryng. i '93),
Hvid siork (4 rrk S 2515-'l989), Knopsvone (1
,,polsk" rst i '91 ), Grågås, Rød glente, Rørhøg,
Duehø9, Strondskode, Skovsneppe, Svoleklire,
Hovterne, Notugle, Grønspætte, Silkehole,
Nottergol, Rovn, Lille korsnæb og Kernebider.

i

Ovenstående beretning er ikke ment som el
iurforslog til min boghove, blondt ondet fordi
monge vil finde områdel skuffende og gonske
ordinært. Dei er derimod en opfordring til ot gd

Selvfølgelig skol mon ikke glemme de kendte
lokoliteier; men der er nu en hvis fryd ved ol
finde mere eller mindre spændende fugle i ens
,,eget" fugleområde!

Jeg hor selvfølgelig også missei nogle orter,
blondt ondet Troldond, Skeond og Bldhols!
Bldholsen vor for i øvrigt en hon og blev sef
omkring 1978-79, hvor den hele to forår itræk

NB: I ionuor '94 |lyttede undertegnede hjem-

blev set på nøioglig somme sied of mine {oræl-

Corsten Høeg
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mefro på grund o{ uddonnelse, så nu er jeg på
udkig efter min nye boghove.

Kære Juniorl

Brug Juniorsiden - det er din!

Her kon unge medlemmer
komme i kontokl med gomle.

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

Kære "gomle"l

Vi vil gerne med p& fugletur!

Grib knoglen og ring til:
Søren Dolsgoord

ldeen er, otde juniormedlemmer,

Sofirvej

der gerne vil toges med på {ug-

8541

letur Sender deres novn og
odresse til mig, og så sætier vi
den på lisien her på Junior-

Tt{. 86 99 96 65

siden. De "gomle" op{ordres til

8000Æhus C
Ttf. 86 t8 80 26

ot kontokte iuniorerne på listen,
når de toger på tur og måske
kører forbi i nærheden.
Hvis du gerne vil med på listen,

så skriv eller ring til mig!

l3

Skødstrup

Mork Hsmmond
Nørreg^ode

1

Anders Modsen
Bispevei 37P

8260

Viby J.

TIf. 86

28 t9 84

Jesper Tønning

lors

P Johonsson

Bo/evei 10, Ommestrup
8544 Mørke
Ttf. 86 37 78 41

Søndergøde 12
Æsentoft

8900

Ronders
Ttf. 86 49 47 48
K/ous 8. Jensen
Æblerosevei 22
8500 Gren&
Ttf. 86 32 45 49
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Ole Jensen

En periode prægel of overgongen fro vinter iil
forår, med onkomst of de første of vore yngle-

fugle sydfro, lod os toge et poreksempler. Førsl
svolerne, her blev den første (ropporterede)
Londsvole 3/4 ved Sminge Sø, den første Bysvole l8/4 ved Brobrond 5ø og somme doio,
somme sied den førsie DigesVole.'Førsle Mursejler blev observeret 27/4 ved Gierrild og
første Vibe 18/2 v. Følle Bund. Perioden gov
desuden som sædvonligt monge observotioner
fro Brobrond Sø med i olt 6Z orter.

Der er modtogei bidrog fro følgende: Torben
Quist Andersen, Hons Chrisioffersen, Bjorne
Golles, Corsten Høeg, Allon Jonniche, Peter
Longe, Klous Mortensen, Frede Olsen, Lors
Tom Petersen, Else Sørensen soml egne observotioner.

Knopsvone 42 Aisirup Bugt 15/4, Songsvone

*

12 Overgdrds morker l5l4,

Konodogås 23 Overgård v. kysten 19/2, Lysbuget Knortegds I v. udløbet 23/4, Grovond
45 Aistrup Bugt 15/4, Pibeond 700 Aistrup
Bvgt 15/4, Spidsond 90 Treskelbokkeholm

19/2 os 2 han 23/4, Troldond 1200 20/2,
I hun v. udløbet 19/2,Stor

Lille Skollesluger

Skollesluger 270 20/2, Hvepsevåge
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1

2, Strondskode 60 Eskeplet 19/2,Klyde1523/
4, Hieile 27 5 Eskeplet 1 5 / 4,Yibe 4 2O/2, Alm.
Ryle 940 Eskeplet 19/2 og 608 15/4 + co.
'|
400 Pletten 23 /4 + min.l500 v. Aisirup Bugt

23/4,Stor Regnspove 105 Eskeplet 15/4 + 6
v. Nønekær 23 / 4, Rødben 35 2O/2, Hvidklire
20 23 / 4, Mosehornugle 1 Eskeplet I 5,/4, Grønspætte 4 sy. Hovkær Skov v. Aistrup Bugt21/4,
Skærpiber2 2012, Stenpikker'l hon Overgårds
morker23/4, Misteldrossel 3 (2 sy.) Hovkær
Skov v. Ajstrup Bugl 21 /4 , Munk 1 sy. Julioneholm v. Bierre 23/4,fræløber 11 sy. Hovkær
Skov v. Aistrup Bugt, Lille Korsnæb 4 Julioneholm v. Bierre 19/2 og 3 23/4 + l2 Hovkær
Skov v. Aistrup Bugt 21 /4
3 hon og 2 hun
Biørnholm v. Overgård 23/4, Kærnebider 7
Hovkær Skov v. Aisirup Bugi 2 I / 4, Kornværling
1 85 Stongerum 1 9/2.

*

Morloger Fiord området
510 2O/2

, Rød Gldnte I NØ Aistrup Bugt
21/4,816 Kærhøg I brun v. udløbet \9/2 +
brun Alstrupgård \6/2 + I hun Overgdrds
morker 15/4, Duehøg 1 Aistrup Bugt 15/4,
Fieldvåge 2 Overgård v. kysten 19/2,Dværgfolk 1 N v. Nørrekær 2314, Blishøne 8500 20/
Eskerod 24/4

1 NØ

Rqnders Fiord/Grund Fiord
Rødstrubet Lom I Ronders Fjord 2014, Smålom
sp. 1 SkolmstrupYig2Q/3, Skorv 'l |0 Mellempoldene l5l4, Pibesvone co. 150 Grund Fiord

sidsie holvdel {eb. - beg. morts, Songsvone 340
Råby Kær 18/2 + Grund Fjord 26/4,Konodogås 1 Råby Kær 19/2 + 7 Grund Fiord 20l
3, Lysbugei Knortegås 10 Mellempoldene

l

l5l

4, Grovond 540 Mellempoldene l5l4, Krikond 300 Grund Fiord 2014, Spidsond 1 10
Sødringholm Strond 30/3 + 120 Mellempoldene 15/4,

Fiord2O/3

Skollesluger 150-200 Grund
2 hon og 4 hun Grund Fiord 20l

S+or

*

4, Rød Glente

I

Grund Fiord2T/3, Hovørn I

ved Østrup 9/2, Rørhøg 1 por Dronningborg
Bredning 27/4,Ble Kærhøg t hon Skolmsirup
Yig20/3, Duehøg 2 Sødringholm Skov20/3 +

1 Demstrup Skovv. Udbyhøi 23/4,Fieldvlge 1
Råby Kær 19/2,Dværgfolk 1 N Demsirup Skov

v.

Udbyhøi 2314, Strondskode 28 Mellempoldene 15/4,Lille Præsiekrove 4 Romoli Enge
27 /4, Aln. Ryle 2600 Sødringholm Strond 30/
3 + 400 Mellempoldene 15/4, Brushone 42
Romolt Enge 2 //4, Skovsneppe 1 Sødringholm
Strond l9l2, Tinksmed 9 Romolt Enge27/4,
lsfugl 'l Råby Kær 2O/3, Bierglærke 34 Sød-

Ronders-Morioger området
Lille Loppedykker I Hold Sø20/4,Gråstrubet
Loppedykker 3 redebyg. Hold Sø 20/4,Sorlholset Loppedykker 4 por spil. Hold Sø 20/4,
Pibesvone 4 Nørreå v. Flodbro2S/3, Grågås 3

Hold Sø 20/4, Krikand 37 Hold Sø 20/4,
Allingond t hon Gudenåporken Ronders I I /4,
Skeond 2 Nørreå v. Flodbro 2813, Rød Glenie
1 Fussingø 20/4 + 1 over Ronders 2214,
'l
Rørhøg hon Gudenåporten Ronders I l/4 +
121/4, Blå Kærhøg.l hun N.f. Ronders l5l2

* I hun iuv. Nørreå v. Flodbro 28/3 og11/4,

Duehøg

2 Hem Skov 30/3, Dværgfolk

.l

hun

Nørreå v. Ronders 22/4, Vondrikse 2 hon
Nørreå v. Flodbro 29/4,Huldue2Fussingø 6/

3* 4

Fussing Skov/Mølledom

I

3/4,

Mose-

Nørreå v. Flodbro 16/2,lsfugl
Kærby Mølle 15/2 + 2 Gudenåporken Ronhornugle

1

Kær

ders 11 /4, Sorispætte 1 Fussingø 6/3, Londsvole 2 Gudenåporken Ronders 21 /4,Biergvipstieri 1 Fussing Skov/Mølledom 3/4,Yondsiær 2 Kærby M ølle 1 5 /2, Græshoppesonger 1
Gudenåporken Ronders26/4 1 sy. Nørreåv.
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Flodbro 29/4, Sivsonger 1 Gudenåporken

ringholm Strond I 9/2, Biergvipstiert 1 Råby

20/3, Vindrossel 30-40 v. Grund Fiord
/3, Rødryggei Tornskode I Floes Skov 2014,
Rovn I Grund Flord + 2 Stenolt Skov 25l3, Lille
Korsnæb 3 Demslrup Skov v. Udbyl.iøi 2314,
K;ernebider 1 Demstrup Skov v. Udbyhøi 23 / 4.

*

Ronders 2614, Skovsonger 2 sy. Flodbro Skov
Ron-

30/4, Gronsonger 2 sy. Gudenåporken
.l
ders 26/3, Løvsonger

sy. Gudenåporken

Ronders 21/4,Brogel Fluesnopper I GudenåRonders 2514, Skægmeise 9 Gudenå-

po*en

porken 21/4 * min. 3 2314, Pungmejse I
Gudenåporken Ronders 26/4, Rovn2 Østrvp
Skov

5/3

f

2 Fussingø 6/3.

Gierrild området
Pibesvone I rst 3l/3, Songsvone 46 Ø 30/3,
Sorlond 3000 rst 3l /3, Sort Glente 'l 24/4 +

Glente 1 3ll3 + 1 l/4 + 2-32/
min. 4 25/4 + 3 28/4 + 1
Veggerslev 22/4, Rørhøg 6 Ø 24/4 + 13 Ø
25/4 + 10 Ø 26/4, Blå Kærhøg 4 Ø 26/4,
Spurvehøs 89 Ø 24/4 + 64 Ø 25/4 + 70 Ø
26/4,Musv&ge 30
+ 3752/4 + 150
1

28/4,

4+

Rød

1 24/4

*

lll3

24/4 + 1 40 25/4 + 1 50 26/4, Fletdvåse 8
24/4 + 525/4, Kongeørn 2co.2k2/4herol

I

udtrækkende - den onden blev i området til
17 /4,Fiskeørn 1 29/3 + 1 1 /4 + 1 23/4 + 5

24/4 + 6 Ø25/4 + 528/4 + I 30/4, Tårnfolk
8 Ø 24 / 4 + 8 Ø og 1 0 rst 25 / 4, lt{ten{olk I hon

Ø25/4,

Lærkefolk

+|

424/4 + 225/4 + 226/

3O/4, Dværgfolk 5Ø23/4 +225/4 +
227/4, Vondrefolk t hon26/4,f rone3V 2/
4 + 1Y25/4,Svoleklire 4Ø31/3 + 5Ø23/
4 + 4 Ø 24/4, Splitterne 30/3, Ringdue
3000 Ø 3l /3, Murseiler 1 Y 27 /4,Vendehols
1 24/ 4 + 2 28/ 4,Sortspætte 1 Ø 3/ 4 + 2 25/
4

I

3ll3 + 2 2/4 + 1V 3/4,
23/4, Londsvole 20 2314, Bysvole

4, Hedelærke ]V
Digesvole

1

1023/4, Morkpiber 223/4, Skovpiber
4

1

23l

+72Ø24/4 + 1O0Ø25/4 +70Øos150

rst 26/4, Engpiber 40 Ø og 400 rst 26/4, Gul
Vipstiert 1 24/4 + 1 28/4 (Thunbergi), Jernspurv 150 t*. 28/3, Rødhols 300 rst. 2813,
H usrødstjert 1 rst. 3 / 4, Rødstiert 4 2 5 / 4, Ringdrossel I 24/4 + 127/4,Misteldrossel 150 Ø

1 29/4, Gærdesonger 1 23l
4, Gronsonger 2 5 2/ 4, Løvsonger 4 23/ 4 + 60
'l50 rst. 28/3, Broget
rst 25/4, Fuglekonge
Fluesnopper 2 hon25/4 + 1 28/4, Stor Torn-

3l13, Sivsonger

skode

I

rst

3ll3,

Bogfinke 9000

Ø
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Grønsisken 600 Ø 31 /3,Loplondiværling

/3,
1

V

3/4.

Kolindsund
Fiskeheire 1 24/4, Grovond 5 24/4, Musvåge
| 24/4, Vibe 2 i porringsflugt + 5 24/4, Alm.
Ryler

8 24/4.

Sydlige Diurslond i øvrigt
Lille Loppedykker 1 5 Kolø Vig Bådehovn I 8/2,
Grdstrubet Loppedykker 5 Søndersø v. Rugdrd
22/4, Gr&g6s por m. 5 pull. Nørresø v.
'l por m. 5 pull Mose v.f.
Ruglrd 22/4
Hyllested 22/4, Konodogås 2 Kolø Sloisruin

I
*

18/2 + l2DeiretØhoved 18/2, Skeond 2 hon
t hun Nørresø v. Rugård 22/4, Biergond
925 Deiret Øhoved 18/2 + 200 Skødshoved

og

18/2 + 325

Stronds Strond I

B/2, Hvinond

550 Deiret Øhoved 18/2,Lille Skollesluger
28

1

hon Deire* Øhoved 18/2, Toppet Skollesluger
3 por Nørresø v. Rugård 22/4, Rød Glenie I
ØSØ Elsegirde Skov 22/4, Musvåge 54 trk./

irk.forsøg Elsegdrde Skov 22/4, Sirondskode
1 7 Begtrup Røn 18/2 + I I Kolø Slorsruin I8/
2 + 2 Rosmus 7/4,Hie1le I I Skødshoved lBl
2 + l8 Begtrup Røn 18/2, Vibe i Følle Bund
18/2, Aln. Ryle 152 Skødshoved 1A/2 + 77
Begtrup Røn 1B/2 + 33 Følle Bund 18/2 + 70
Kolø Slotsruin 1 8/2, Stor Regnspove 4 7 Skødshoved I 8/2 + 2Dejret Øhoved 1 8/2 + 8 Ahl
S+rond24/4, Rødben 13 Begtrup Røn1B/2 +
Følle Bund 18/2 + 6 Kolø Slotsruin 18/2,
Hovierne 2 Ahl Strond 22/4, Dværgterne 3
Vrinners Strond 24/4,Huldue 5 (1 sy.) Tolløkke
Skov 22/4 og24/4, Grønspætte I sy. Fem-

I

møller 20

/2 og 2

22/ 4 og3 (2

4 og 2

sy.

sy. 24 / 4

sy.l 24 / 4

24/4

+

+

+

3 sy Tol løkke Skov

Ahl Plontoge22/
1 sy. Nørresø v. Rugård,

Tolløkke Skov22/ 4 og3 11 sy.l24/ 4

Plontoge

24/4 + 2

+I

sy.

Ahl

Lyngsbækgård 24/4,

Gærdesong,er 1 sy. Ahl Plonioge 24/4 + 2 sy.
Øer 24/4, Holemeise 2 Horstved Skov 7/4,
Rovn I Sønderskovv. Tirsirup 7/4 + 1 Nørresø
v. Rugård 22/4, Rug&rd 22/4
1 sy. Ahl
Plonloge 24 / 4,Biergirisk 40-50 Vrinners Strond
18/2,Lille Korsnæb I hon Følle Bund I8/2 +
Z sy. Lyngsbækglrd 20/2 + 8-'l0 sy. Trehøie
Plonloge 20/2 +
hon Grdske Plontoge v.

+

I
* I Sønderskov v.IirstrupT/4 *
Skov 7 /4 * 2 Hestehove v. Tirstruo

fnstrvpT/4

4 Horstved
7/4,Kernebider I Tirstrup bv7/4 + 2-3 Hestehove v. Tirstrup

7/4 +

1 Tolløkke Skov

22/4.

Øvrige Diurslond

1 sy.

Vondstær2 Ørnbierg Mølle + 3 Mårup Ag/2,
Misleldrossel 1 sy. Gråske Plontoge v. Tirstrup
7/4 + 1 Sønderskov v. Tirstrup 7/4 + 1 sv.

Grågås

5

Dystrup Sø 11/3, Konodogås 32
l/3, Duehøg 1 Ørbækgård Plontoge 29/3, Vondrefolk Fornæs 2/4, Skovsneppe 1 Skov v. Tusirup v. Clousholm 2014,
Dystrup 5ø I

I
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Grønspætte 1 v. Tustrup v. Clousholm 2014,
Biergvip-stiert 1 por Ørvm AZS/S,Von-dsiær 3
Mårup Å v. Nimtofte 9/2 + 1 Ørum 429/3,
Misteldrossel 1 v Tustrup v. Clousholm 2014,
Brogei Fluesnopper I v. Øru^ Å,24/4, Holemeise | Ørum A 29/3,Lrlle Korsnæb t hon og
'I
hun v. Tustrup v. Clousholm 2014, Loplondsværfing 2 Bønnerup Skond2T/3.

Søbygård Sø og -skov

Brobrond Sø / Århus Å
26/2 + 15 9/3 + 14 21/
3, Toppet Loppedykker 1 4/2 + 1 26/2 + 20
I l/3, Sortholset Loppedykker 1 28/3 + 13 5/
4 + l8 I | /4 + 221 /4 + 2425/4 + 3 por26/
4 + 52g/4,Rørdrum 1 8/3 + 1 9/3 + 1 11/
3 + I l5l3 + 218/3,Fiskeheire2 26/2 + 18
rederSiorskove n29 / 4, Hvid Stork 2 Storskoven
kredsende og trk. V-VNV 2914, Songsvone
observeret regelmæssigt i perioden med mox.
Lille Loppedykker 8

28 17/2,
Toffelond 3919/3 + 27 26/3 + 5416/4,816
Kærhøg hun NØ 24/4, Duehøg hun od.
2613, Svoleklire eng v. Søbygård Sø 16/4,
Huldue 2 2713, Noiugle I hon tudende og I
hun ,ki-vikkende" 26/3, Sortspætte 1 30/3,
Londsvole 1 23/4, Skovpiber 1 sy.24/4,Gærdesonger 1 sy.24/4,Munk1 sy.24/4, Løvsonger 4 sy. 24/4, Rovn 5 19/2.

I

I

I

I

Blisgds od. Døde Å eng I8/4
muligvis en Dvaerggås men meget lille blis,
Grås6s 49/3 + 320/4 + 525/4 + 7 26/4

+229/4 *2med 6pull.29/4 +6DødeÅ
eng 21 /4, Konodogås 9 3/2 + 3 4/2 + 9 7 /
2 + 1?14/2, Grovond 326/3 + 4 ind. og 8
por 21/4 + 20 Årslev Enge21/3, Pibeond 39
21/3 + 21 5/4 + 22 11/4, Knorond I hon
Døde

Åeng 12/4 os 1 por 25/4,Krikond I 26

2l13, Gråond 6026/2, Spidsond 2hon 16/2
+ 3 (l porog I hon) l7^/2+ 1por21 /3 +
por 5/4 * I por Døde A eng 12/4, Atlingond
1

Sminle Sø og omegn
Lille Loppedykker

319/2 + 2 sy.3/4,

Sortholset Loppedykker2l6/4, Songsvone 44 od. og
52k19/2 + 74 od. og l0 2k Gudenåen nord
for Sminge Sø 19/2, Grdgås 16 \9/2 + 3 3/
4 + 1 16/4, Krikond 19 l6/4,Yondrikse I sy.
'I
9/3, Blishøne lOB 19/2, Vibe 2 trk. Svostrup
19/2, Rødben 1 trk. 16/4, Londsvole I 3/4,

Rovn219/2+23/4.

*

llellem Ronders, Silkeborg og
Pibesvone 9 Tudbæk v Grølstrup, Grønspætte
I Nørreskov n. for Fårvong l0/3, Londsvole 2
Fofstrup 24/4,StorTornskode I Gl. Dyrehove
Hommel 8/3, Rovn 2 Sønderskov n. for Får-

l0/3, Lille Korsnæb I hon og t
l0/3.

Sorring Skov
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1

I hun
3, StorSkollesluger2226/2 + 80 5/3
2O/4 + t hon og t hun25/4 + 25 i Århus Å

Århus

vong

I hon og t hun2O/4, Skeond I hon og t hun
2O/3+185/4+ 2hunog3hon |1/4+ l0
18/4 + t hon og I hun2O/4 * 4 porog hon
2l/4 + l2 hon og 7 hvn25/4 * t hon og
hvn 29/4, Toffelond 86 16/2 + 4A 4/3,
Troldond 100 26/2 + 175 4/3 + 250 9/3,
Hvinond t hon og I hun I l/3, Lille Skollesluger I 16/2* I hun 26/2 + I hun lll3 + 2
hun12/3 * 2 hun og t hon l8/3 + 3 hun21 /

hun

4/3,Rørhøgl hun 8/3 + I hun I l/3 + I hon
og t hun 21 /3 + t hon og I hun i porringsflugt
vestenden 28/3 + hon med redemoteriole og
hun v. {ugletårn 29/3 + + 5 7/4
2 hon og
hon og hun 2014 + hun og 2honi østende26/
4 porog hon i vestende 26/4 + t hon og
hun29/4,Yondrefolk I hon 2kVestenden l8/
3, Vondrikse 121 /3, Grønbenet Rørhøne 3
26/2, Strondskode 1 24/3 2 rsi. 26/4 + 3
i slombossin 29/4 + 2 vestenden 30/4, Lille
Præstekrove 4 i slombossin 2014, Brushone 3
hon vestenden 21/4 + l2 østende 25/4 + B
26/4 + 2i slombossin29/4 + I hunvestenden
i

*

*

1

*

30/4, Dobbelt Bekkosin 5 5,/3, Stor Kobbersnep-

pe 1 islombossin25/4, Rødben 2 islombossin
+ I I vesienden 30/4
+ 1 Rugholm eng2l/4 + 9 islombossin 25l

26/4, Hvidklne 1 25/4

4 + 14 islqmbossin 25/4 + l5 islombossin
29 / 4,Svoleklire
I 2 vesienden

I

i

slombcssin 2914, Tinksmed

30/4, Mudderklire 2 i slombossin

+ I i slombossin 2914, Sildemåge 1 | 1
4, Svortbog 1328/3, Fiordterne 325/4,Sonterne 3 25/4, Huldue I Stovtrup Skov I 6/3 +
2 Slorskoven 29/4 og 3 30/4,lsfugl i 1/4,
Digesvole 1 18/4, Londsvole 318/4 + 326/
4, Bysvole 1 l8/4, Biergvipsiiert I DødeÅ3t/

/

2O/4

I

3, HvidVipstiert 221/3
Gærdesmutte 1

+ 124/3 + 421/4,

26/2, Rødhols

1

26/2, Sten-

Otto Troo Honsen

Svoner
N

Pelle Andersen-Horlld

No|l.rl,

og nuseum,
I - 32 sider

33. &rgong, nr.

Aåoanernenf
,Yoturtrrsrorisk

l*ta F
tl

hælter) kr.

useum,

llZ"-

khus. ItJ.

86 t 2 9777

Forfotteren hor interesserei sig for svoner siden
1961, og det er der kommet et spændende
hæfte ud of.
Knopsvonen er jo som bekendt kåret iil Donmorks Notionolfugl i 1984. Underligt er det ot
teenke på, ot der 60 6rlør,i 1925,kunvor 45 ynglepor tilboge i londet. Året efter blev den
totolfredet, og resultotet kender vi i dog.
Hvorfor ser mon somme tider næslen rent hvide
i et kuld? Det er "Polske Svoner" - og
hvod d6l er, kon mon læse om i hæflet.

Songsvonen.

Det er noturligt, oi Knopsvonen optoger broderporlen of plodsen, men der er også blevet

Hæftet er rigt illustreret med såvel foios som
okvoreller oi Jens Frimer Andersen.

svoneunger

plods til vores vintergæster: Pibesvonen og

3l

I hon Slombede 30/4, Siogger 30 Årslev Enge 2ll3, Misteldrossel 1 sy Storskoven
30/4, Gærdesonger 3 sy. 26/4 + 2 v. ,Århus Å
26/4,Munkl sy. v. ÅrhusÅ20/4, Gronsonger
I l/3 + 1 sy.20/3 + 9 sy.26/4,1øvsonger
1 sy. 11/4 +
I sy. 18/4 + 1 sy.20/4 + 8
sy. 27 /4, Holeme^ise 10
+ 4 7 /2, Sydlig
pikker

I

*

^3/2

6 v. Århus A 4/3, Pungmeise
vestenden 27/4 + I v. slombede 29/4,R6ge
holemeise

1

Silkehole I6 hove i Åbyhøi 4/4-1Ol4,Yondstær 2 Stompemøllen v. Odder Alt/2, Gærdesonger

I

syÅrhus

22/4

I

+

1Søbolle26/4,

sy. Temnæs v. Skonderborg Sø 23/4,
Gronsonger I sy. Alken v. Mossø 2613, Broget
Fluesnopper
hon Risskov 24/4, R6ge 633

Munk

I

reder Skonderborg Dyrehove 28 / 4, Gr&sisken
50 trk. Morselisborg Skov 2312, Kærnebider 2
Møllevongsskolen/Botonisk Hove Arhus 22/ 4.

* 23 reder Lunden v.
* 75 reder Lunden v. Viby Rensningsonlæg * 43 reder Høskoven 21 /4 + 4 reder Sydlige del of omlef
281 reder Stovtrup Skov
Døde Å

Storskoven

29/4,

Rovn

2

Storskoven

50 1 6/2 + 52 oøde A2t /3 +

Stillits

4+2

sy. u.

Århus Å

l/9,

Kærnebider

I

l2l3,

sv.

26/

Århus AZStl, Grønsisken 30 v.

I

Tornirisk 1 sy. Årslev Enge 21 /3,
Storskoven 2914, Rørspurv I hon

12/3.

Pibesvone
Nrø Poller

I
9

Lerdrup Enge

/3, Grovond

17

/2, Konodogås 6
P oller 1 1 /2,

3 I 0 Alrø

Pibeond l20 Alrø Poller 1 I /2, Spidsond 1 por
Alrø Poller 11/2,ToppeI Skollesluger 10 Alrø
Poller 1 1 /2,Sirondskode 12O Alrø Poller 9 /3,
Klyde 3 Alrø Pollerg/3, Lille Regnspove I Alrø
Poller 9/3, Stor Regnspove 60 Mork v. Alrø 9/

Århus-Skonderborg i øvrigl

3, Rovn I Mork v. Akø9/3.

Toppet Loppedykker 323 Skonderborg 5ø 20l
4, Gråstrubet Loppedykker 6 Gommelgdrd Sø
1 1 /4 og 8-10 1 1 /4, Sortholset Loppedykker 3
Gommelgård Sø | 1/4 + 2 Lillesø v. Skonder6o192B/4, Songsvone co.36 herof 15 iuv.
Norsminde Fiord 6/2, Grågås 2 Gommelg6rd
Sø11/4 + 58 SkonderborgSø20/4, Konodogås Norsminde Fiord 6/2, Pibeond 14
Gommelgdrd Sø 11/4 + 95 Skonderborg Sø
20/ 4, Krikond 40 Gommelgård 5ø I I /4, Spids-

Bidrogene for moj, iuni og iuli indsendes iil
undertegnede på odressen Torshøivænget 54,
Kolt, 8361 Hosseloger i første uge of ougust.
Observotioner kon også ringes ind på tlf. 8628
561 4

Ole Jensen

I

ond 5 Gommelgård Sø I l,/4, Toffelond

l6

rborg2S / 4,Bjergond i 5 Åkrogen Århus Bvgt l8/2, Ederfugl 1 550 Åkrogen
Lillesø v. Skonde

Arhus Bugt 18/2 + 640 Skæring Strond I8l2,
Sortond 2 Skonderborg Sø 20/4, Fieldvåge
trk. Høibi-erg 12/4,Tlrnlolk I sondsynlig ynglepor v. Arhus Kulhovn 6/4, Agerhøne \0 v.
1

Hørning29 /2,Skovsneppe'l Borgmesierskoven
v. Stilling 17/3,Lille Kobbersneppe I Skonderborg Sø 20/4, Stor Regnspove 5 Skonderborg
Sø 20/4, Huldue 3 Morselisborg Skov 30/3,
ls{ugl 1 Botonisk Hove Århus 9/2, Digesvole 1
Temnæs v. Skonderborg Sø23/4, Londsvole I
Arhus 24 / 4, Biergvipstiert I Vesiermøl le I 8/3,
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Donke schiin, Kronkesiiin
Årcts ømeturtilSkåne

,l.00

omkring kl. I
kørie vi videre til Frihult på
den onden side of søen, hvor turens eneste
kongeørn dukkede op. Her vor der ogsd sior
præstekrov, vibe, siær, rød glente, musvåge,
m.m. Så kørte vi til Ellestodsion, hvor vi kunne

Årets ørneturtil Skåne blev holdt i weekenden d.

beundre endnu en hovørn, soml monge musvå-

4.-6. morts, og vi vor i olt ti ivrige ørnefreoks

ger og røde glenter. Næste stop vor llslorps
Enge, hvor der vor lusindvis of gæs (grågæs,

denne gong. Ugen før oplevede vi den værste
sneslorm i monds minde, men heldigvis forsvondi det meste of sneen, inden vi skulle
ofsted, og veirel vor foktisk pæni hele weekenden. Vi seilede til Vorberg notten til lørdog, og
slondsede et portimerved Getteron om morgenen, hvor vi så grågds, konodog6s, grovond,
krikond, stor skollesluger, lille skollesluger, tårnfolk, rovn, slær, vibe, songlærke, m.m. Herfro
køde vi til Kronkesjon, hvor der vor hovørn,
grågEs, sædgås, sior tornskode, og 2 stk. rørdrum, m.m. Rørdrummene vohe sior begeistring, og humøret vor høi, do vi kørte videre
over Vombs..Enge (biergirisk) til Ovedskloster
(vondstær), Orup Elmeskov (spaeimeise, træløber, m.m.) og Fyledolen (rød glente, rovn,
sortspætte, m.m.) | Fyledolen tolte vi op til 35
rød glenter, der gik til ro somme sted. Omkring
kl.22.00 gik vi selv til ro i en hytte ved Snogeholmsion.
Søndog morgen gik vi ned iil søen, og her vor
derto hovørne på isen på tæt hold, soml monge
gæs, og songsvone, Stillits, {iskeheire, hvinond,
m.m. Et egern underholdt os i en holv time, og

konodogæs, sædgæs og et por blisgæs), og vi
hovde lige tid til ot besøge Kronkesion en gong
til. Rørdrummene vor der endnu, og den ene
kom så tæt på, ot den så ud til oi være på vei op

i

fugletårnet. Vi holdt en kori pouse ved
Borsebåck (blishøne, troldond, toppet loppe-

dykker), og n6ede ot kigge ti minutter ved
Getteron, inden vi skulle hlem med færgen.
Turen vor en stor succes, og vi må tokke Jens
endnu en gong for fin kørsel. Herfro skol der
bore lyde en opfordring - TAG MED NÆSTE
GANG!ll Hvis mon holder of ot se ørne, musvåger, røde glenter, gæs, og meget ondei i den
flolte svenske noiur, så er en ørnetur om vinteren lige sogen.
Vores næste iur til Sverige bliver til Folsterbo d.
26.-28. ougust, for ol se pd rovfugleiræk, og
specieh på hvepsevdger.
Husk ot melde dig

iil i god iid, hvis du vil medl
Nick Wrigley
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Ungdomsleir ved Gierrild
8

-

10.

apdl t994

Troditionen tro mødtes en flok orniiologer på
Ellovei ved Gierrild Nordstrond den 8. opril kl.
.l8.00.
De skulle se fordrets fugletræk.

De berømte chokolodesnegle, som Fiskeørnen
skulle fodres med, fik vi ikke brug for, men nu
vor de io bestilt, sd vi spiste dem selv.
Herefter gik vi over på Fieldholm, hvor vi s6 en

Fiskeørn mere,

2

Spurvehøge, Musvåge, 2

Troner, Rød Glente, Mudderklire, en del drosler

somt ondre smdfugle.
Efter ot vi hovde hilst pd hinonden, kom mors
modpokkerpå bordet, imens snokken lystigt gik

med beretninger om diverse oplevelser.

Efter oftensmoden fik vi en orientering om
noturen ved Gierrild Nordshond, og om hvilke
fugle, der kunne blive tole om, ot vi kunne
komme iil ot se i weekenden.

Om eftermiddogen kørte vi til Dysirup Sø vio
Hemmed Plonioge. I Hemmed Plontoge så vi
en rovnerede 20 meter oppe i et kæmpe bøgetræ, og i et træ ved siden of, et sortspættehul.
Ved Dystrup Sø så vi Gronsonger, Grønsisken,

Troldond, Toffelond, Gråond, Toppet Loppedykker, men ingen Sortholset Loppedykker.

Herefter hørte vi Lors' uglebånd, som skulle vise

sig ot blive meget populært. Ghettoblosteren
blev medbrogt i noturen iil ot ofspille noiugle,
Skovhornugle og Stor Hornugle. Det skulle vise
sig, ot vi fik størst succes med den Store hornugle, {or lyden of den lokkede en Notugle hun
og en ung Notugle hon til ot hyle gevoldigt. De
kom nærmere og nærmere, men til sidst begyndte de ol forstå, ot vi holdt dem for nor, så
de holdt longsomt op med forestillingen igen.
Dette vor en god stort pd turen, og stemningen
vor på toppen.

Lørdoglød der en modbydelig lyd, og det vor
ikke mors milde stemme, men et vækkeur. Nå,
men vi fik stortet koffemoskinen, ån dr&be vond
i hvert øie og lidi morgenmod. Herefter vor det
ned til stenværket på kysten for ot se de første
{ugle og oi nyde det deilige veir.
så 600-700 Ringduer, I Fiskeørn, I 0 spurvehøge, Hovterne, en mosse småfugle, bl.o. Rødhold, Gronsonger og Rørspurv.

V

Opholdetved stenværket blev kombineret med
en lur longs slronden.
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Mensvi stod i fugletårnei begyndte detot regne,
men dovoriiden sd longtfremme, otvi olligevel
skulle hiem for ot spise.

Vi fik en deilig ornitologisk middog, som vor
meget eftertroglet, men vi hovde også vores
egen kok med. Det vor værre med opvosken.

Drågene fortohe, hvor nemt deres mødre hor
det med opvoskemoskine, og de hovde oldrig
selv lærl ot benytte opvoskebørsten, men del
kon de nu.
Lørdog often så vi lysbillederfro Polen. Bogefter
vor vi ude for ot høre efter ugler, men der lød

ikke en lyd, så vi gik i seng for ot std op kl.

5.30

soRT

igen.

sot

!!

- en lantastisk cplevefse Søndog vor dei overskyet og koldt, men ved kl.
8.00 kom solen {rem, og det blev smukt vejr.
Vi så en Blå Kærhøg hon, der kredsede rundt,
sd vi rigtigt kunne se de smukke vorver, og vi vor
så heldige ot hove solen i ryggen. Lidt efter sd
vi en Rørhøg, der kredsede rundt på somme
måde i længere tid.
P6 et tidspunkt vor vi ude ot kroiluske rundt om
reservoiei. Her hørte vi en mosse småfugle.

Vi så over 2.000 Sortænder, Fløilsond, 26
Toppede Skolleslugere, 2 Rørhøge, Blå Kærhøg hon, tårnfolk,4 Spurvehøge, 1 Fiskeørn,

1

Glenie, l 0 Musvåger, 2 Troner, 600 Grønsiskener, 40 Lille Korsnæb, Vondrikse, Huldue,
Rød

Grønspætle, Misteld rossel, Hvid Vipstiert, Gronsonger, rørspurv, Stillits og en sort Hugorm.
Efter frokost vor vi på Morshøj, hvor vi så 3
Fjeldvåger, I Spurvehøg, I Tdrnfolk, 1 Rørhøg,
Fiskeørn, Grovond, !ibe, Songlærke, men
ikke Kongeørnen, den vor ikke oppe ved os.

I

Efter sådon en vellvkket tur med mosser o{
indiryk og oplevelser somt godt humør og gode
kommeroter, glæder mon sig til næste år.
Æne Bo Lorsen

.9n*'

i

lgen 6r tog vi til grænselondet for ot få
oplevelse of forår. Stærene er vendt tilboge fro
sit vinterkvorter i Englond, Hollond, Belgien og
Fronkrig.

'

Dette fontostiske skue, er pd sit høieste i sluinin-

gen of morts og begyndelsen o{ opril. Inden
ynglesæsonen sætter ind somles opimod en
holv million Stære ved solnedgong lige syd for
grænsen.

| år vqr veirel gråt og det smdregnede ved
solnedgong, det betød, vi ikke fik den somme
slore,,flyveopvisning" som sidste år, men m6tie
.,nøies med" omkring det holve.
Inden solen går ned kommer Stærene i smd
flokke fro olle verdenshiørner med en ofstond of
co. 50 km fro yngleområderne til overnotningsplodsen i morsklondet. Her er der slore rørskove, der hor sior betydning for Stærene. For
del første klægges der monge lorver her - især
sionkelbenlorver - og det er rigtig stæremod.
For del onden er Stærene meget sociole, og
tilbringer notten siddende i rørene ligesd tætdei
er muligt. Det giver en god beskyttelse mod
rovdyr og Jugle n6r sd monge sover sommen.
Rovfuglene er også mødt op til ,,opvisningen"
udover Musvdge og Mosehornugle er her også
Due- og Spurvehøge. De monge Stære gør
rovfugle så forvirrede, ol de vonskeligt kon
bestemme sig for hvilken de skol toge - men de
får olligevel deres oftensmod. Stærene kon
også gå til ,,modongreb" pE rovfuglene, det
sker p6 den måde ot en ,,førerstær" giver signol
hvorved hundredevis o{ fugle enten gylper eller
skider rovfuglene til. På den mEde kon den
.,ongrebne" fugl blive så tung ot den folder til
jorden. Jo det er gå- et så golt, ot en rovfugl er
druknet p.g.o. of Slærenes ,,ongreb". På overnotningsplodsen kon Siærene ogs6 stresse rov-
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dyr og -fugle ved pludselig ot give sig til ot synge
og p6 den måde ioge fienden væk.

med ot fodre. Der skol ondet mod

til

end

stonkelbenlorver, en ensidig kost giver feilernæring og ungerne får movepine.

Et ondet fænomen er elledningerne, der i om-

rådei omkring overnolningsstederne er of en
speciel stivhed, sådon når Stærene letter giver
det ikke de store udsving. Med olmindelige
ledninger kon udsvinget være omkring 80 cm
og derved skobe korislutning.
Først nEr æggene er logt sidst i opril bliver
Stærene ved redekosserne hele døgnef. Når

ungerne kommer

i

Også om efteråret holder Staerene ,,opvisning"
inden de igen forloder os. I september/oktober
er der muligt ot se op til 6-700.000 i morsklondei.
Også ondre steder i londet er der mulighed for
ot se på Stære ved solnedgong, men det slørsle
ontol findet i morsklondet.

moi fdr forældrene irovli
Jørgen Lodberg

*,

-f,ft-.ffi

PS Biludleining udlejer nyere person\rogne, varevogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til

yderst

Personvogne: HONDA - FORD - NISSAN - F|AT PEUGEOT- MAZDA. VW. OPEL. BMW. VOLVO
eller TOYOTA.
I varevogne føres alle mærker.

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

t

Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

ti

?,4

atr;ut*E$,uffi
Famllie og Fugle

Holle/Stigsholm-iøerne

Sommerlejr på Bornholm
Søndag 17. juli - lørdag 2J. juli

Søndag 21. ougust
Leder: tørgen Ballegøord

Fro søndog den

7. iuli og ril lørdog den 23. juli
orrongeres en sommerleir{orforældre og børn,
1

Ruien går rundi omkring de to søer i et ofuekslende terræn med god udsigl over sø, eng,
morker og skov. Omrddet ligger inden for EF{uglebeskyttelsesområde nr. 34, som er el
typisk søhøjlondsområde. På denne årstid er

En uge, som g8r ud pd ot få nogle fælles fugle-

og nofuroplevelser, ol lære om fuglene og ol
opleve et sociolt fællesskob, hvorluglene og
notur er i cenlrum.

der monge rostende vondfugle: Ænder, loppedykkere, vondhøns, hejrer, skorver. Gode muligheder for rovfugle, fiskeørn er næsten sikker.

Sommerlejren kommer til ot foregå på Bornbode_

muligheder.

f;r1f

ndkvorteri ng sker på "vondrerhiemsbetin gelser,
men der bliver også mulighed for ot slå sit eget
I

Noturfred

Der er på forhånd logt ei progrom, hvor der
hver dog er mindst 6n progromlogt oktivitet,
som strækker sig over henholdsvis en formid-

Pris pr. person kr. I .250 (voksen), kr.975 (børn
u. l4 år). Prisen dækker kost, logi og lure, men
ikke rei.sen til siedet.

{odtøi - tog evt. thermokoffe/-rhe

ni n

i somorbejde med Donsk

gsforen i ng.

Folsterbo og Skåne

dog eller eftermiddog. I løbet of ugen er der
uglelokoliteter. På leiren deltoger to tuiledere
{ro DOF, som sørger for proktiske ting somt
tortæller om {uglene og lærer fro sig.

ntt

Turen orrongeres

teli op på grunden.

2 heldogsture til særlig gode

62 89)

somme sted.

børnebørn, for gode venner på tværs o{ olders]
graenser.

også orrongeret

ZS

Mødested: Holle Sø - Rosieplods mellem Bryrup og Nr. Snede kl. 09.00. Afslunes kl. ,l3.00

lor tonter og niecer, for bedsteforældre oq

holm taei ved gode {uglesteder og

(flt.75

Fredag 26.

- søndag 28. ougust

federe: NickWrtgley (flf. 862t 49

85)

m.f.

| år toger vi iil Folsterbo lidt tidligere, end vi
pleier, for ol se specielt p6 hvepsevåge-iræk.
Mulighed {or monge ondre ro#ugle (Musvåge,
Fiskeørn, folke, spurvehøg, Rød Glente, m.Å.)
somt vodefugle, gæs og småfugle. Vi besøger
også Geiieron og de skånske søer unde

i

londet.
Moximum dehogeroniol er 25.
Nærmere oplysninger og progrom fås ved henvendelse til Fuglenes Hus på tl{. 3l 31 44 04.

Tilmelding: Befol 450 kr. (iuniorer300 kr.) ind
på giro 55'l 0961 ril DOF-Århus, Giellerupvei
111 , 8220 Brobrond, mærket "Folsterbo", senest den 1 2. ougusi.

.|f9ong' Kl. 22.0Q fredog fro Musikhuset

i

Arhus. Hiemkomst: Midnot søndog. Sig til, hvis
I gerne vil hove kø jeplods på færgen (kosfer
co.
'I

50 kr. eksiro).
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Søndag 3.7

llocrr og fJosfrlrmdlc

Mødesied:

Ry Stofion kl. 9.00
J. Keis, J. Ki*eby og C. Modsen

Ledere:

litsdag

12.7

Skondcåorg 5r

Hvor Vrold Tværvei sløder p6 Gl. Horsensvei (den gomle
hovedvei syd lor Skonderborg) kl. I 9.30.
Peler Longe (86 95 03 4 I )
Turen vorer co. 3 limer, deltogelse er grolis. Turen
orrqngeres i somorbeide med Skonderborg Kommune.

Mødested:
Leder:

Søn. 17.7

Affenfnr gcnncm Junges Ekov og longs

- iot.23.7

Famllle og Fuglø
Fomilieleir pd Bornholm i skolernes sommerferie.
En uge, som går ud på of få nogle f:elles {ugle- og
noluroplevelser, ol lære om fuglene og ol opleve ef
Iællesskob, hvor fuglene og nofuren er i cenlrum.
Se nærmere omiole side 37.

Sondog 7.8

tosso og |(i,ostentrclle

Mødested:

Stotion kl. 9.00
J. Keis, j. Kirkeby og C. Modsen
Ry

Ledere:

Eøndøg 21.8

Halle/Sttgshofm Soer

Mødested:
Leder:

Holle Sø-Rosteplods ml. Bryrup og Nr. Snede kl. 9.00
Jørgen Bollegoord
Turen orrongeres i somorbelde med Donsk
Noturfrednings{orening. Se nærmere omtole side 3/.

Frc.25.8 - søn.28.8

Fofstarbo og Skllne

Mødested:
Hiemkomst:

Musikhusef, Århus kl. 22.00

Ledere:

Nick Wrisley (8621 49 85) m.{1.
Se nærmere omlole side 37.

Søndog 4.9

ifossø og Kostermallc

Mødesled:
Ledere:

Rv Stotion kl. 9.00
J. Keis, J. Kirkeby og C. Modsen

Søndag 4,9

Ømnog Frtndertolme

Mødested:

Silkebors Bod kl. 9.00
Jolmer C. Nielsen

Leder:

Søndag
Mødesied:
Leder:

38

ll.9

Midnot søndog

Gtatucd Srrand
Tirslrup Brugs kl. 8.00
Lors P. Johonsson (86 37 78

4l)

Beslyrelsen:

Kontokfpersoner:

Peler Longe ({ormond)

FrednlngwdvalgeF

Jeksenvej I 08
8464 Golien
Tlf, 86 95 03 4l

Svend Møller Jensen.

Holmelundsvei 29, SøIten
8382 Hinnerup
Tt{. 86 98 65 03

Jens Bonde Poulsen (kosserer)

Hevringvei 24,Hevring

/lledlcmsregisfrcdngen:

8950 Ørsted
Tl{. dos 86 42 79 95
Tlf. o{ten 86 48 82 75

Loa P. Johonsson

Corclen Høeg
Nepfunvej 38 H st.
8270 Hølbierg
Tl{. 86 I r 45 59

Ole Jensen
Torchøivænget 54, Koh
8361 Hosseloger
Tlf. 86 28 56 14
Lors P. Johonsson

Bolevej 10, Ommeslrup
8544 Mørke
ril.86 37 78 41
Johnny Kohlert
Jonuorvei 7
821 0 Århus V.
Tlf.86 15 04 r8
Sleen G. Lorsen

Regenburgsgode 8, 2.tv.

8000 Århus V
Tl{. 86

l8

75 25

Nick Wrigley
Bokkegårdsvei 43

8240 Risskov

Tll.86 21 49 85

(Se bestyrelsen)

lokoliætsråglsrredngcn:
Donsk Ornitologisk Forening
Lokolofdelingen i Arhus Ami
Gjellerupvej l l I

8220 Brobrond

Havftiglegruppen:
Jens S. Pedenen

Skovmøllevei 3
8370 Hodsten
T|1.86 98 28 21

Ropportgruppen:.
Peler Longe
(Se bestyrelsen)

Randersgruppcn:
Clous Elklær
Mågevei 7

8870 Longå
T|1.86 46 78 03

Rottlvglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvolget)
F v gl e

re g i sfi e rl n g s g rn p pe n t

(5pørg bestyrelsen)

Skwgrvppcn:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26

8600 Silkeborg
Tl{. 86

8r 25 73

5øhøilondsgruppen:.
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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