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DANSK ORNITOLOGISK FORENING
LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

DOF er en londsforening {or fugleinleresserede og
{uglebeskyttelse med ofdelinger over hele Don'l
mork. Foreningen er sliftet i 906.

Som medlem modtogermon grofis Donsk Ornitolo-

Foreningens {ormål er ot fremme kendskobet til og
interessen for {ugle og ot virke til beskyttelse {ørst og
fremmest of den donske {uglefouno. Defle {ormål

Ællge kontlngenter:

søges {remmel blondt ondet ved o{holdelse ql
møder og ekskursioner, udgivelse of et iidsskrift og

ondre publikotioner, soml ved oi orbeide for ot

gisk Forenings Tidsskrifi (2-4 hæfter pr. år) og
blodet Fugle (4 hæfter pr. år).

Ordinære medlemmer:
Juniormedlemmer (under 18 år)
Pensionistmedlemmer (over $7 år)
Sføttemedlemmer
Husslondsmedlemsskob

Kr. 230,-

Kr. 130,Kr. 130,Kr. 100,Kr. 330,-

forbedre {uglenes livsvilkår.
DOF loger del i {lere ohiviteter. både i Donmork og
inlernotionoh. Fugleværnsfonden eier og driver en
række donske fugleresewoter og orbeider desuden
for inlernolionol {uglebeskyttelse. DOF er den donske o{deling of Birdlife Iniernolionol.

Donsk Ornitologisk Foren ing
Fuglenes Hus
Vesterbrogode 140
1 620 Københovn V
Tlf.: 31 31 44 04
Giro: 7 00 08 39

DOF-Århus slår {or olle lokole orrongemenrer.

Donsk Ornifologisk Forening
Lokolofdelingen {or Arhus Amt
Nolurcenler Sølysl
Giellerupvej I l1
8220 Brobrond

Alle DOF-medlemmer kon frit deltoge i ofdelingens
møder og ekskursioner. På sidste side {inder du en
liste over lokolofdelingens besiyrelsesmedlemmer
og de kontoktpersoner, der repræsenterer de {orskellige udvolg og interessegrupper.

Gno: 5 51 09

Sørovnen er lokolofdelingens blod og udsendes 4
gonge årligltil olle medlemmeri Arhus omt. Medlemmer udenfor omtet kon legne obonnemenl pd
blodet for kun 40 kr. pr. år.

Pedoklfon:

Artiklertil Sørqvnen modtoges som monuskripl eller
på diskette, ledsogel o{ en udskrifi. Send moleriolet
til Otto Trop Honsen, Kildevei 8, 8362 Hørning (tlf.

Annoncepriser:

86 92 25 92), og mærk kuverten "Sørovnen".
Disketfer, fotos og originole tegninger returneres.
Sørovnen redigeres i PogeMoker 5.0 for Windows
og lrykkes på genbrugspopir.

lssN 0900-1832

6l

Otto Trop Honsen (onsvorshovende redoktør)
Jens Bonde,Svend Møller Jensen, Christino Kielsmork, Annelise Skov
Hel side:
Holv side:

350,-/nr
ZOO,-/nr

Sorovncns kolcnder

1.2QO,-/år

eller
eller

600,-/år

lor 1994:

Nummer Deodline

Udkommer

4-94

'15.

l. november

december

Følgende indledning til ortiklen om Geir{uglen
- et 150 6rs minde i DOFT 1994 nr.2 of Peter
Lyngs hor forfulgt mig siden ieg læsle det for el
por mdneder siden.

,En iunidag i 1844 krovlede tre mænd i lond på
et slinkende og {edtet skær ud for lslonds kyst
{or ot joge Geirfugle. F& minulter efter kunne de

gøre deres udbytte op. Det vor beskedent, kun
to blev det til. Mændene roede borl fro skæref.
De vidste ikke, ot det vor de sidste Geir{ugle i

verden, de hovde vrede! holsen om pE. For
dem vor det lo kodovere, der l& i bunden of
båden, knop den forefulde tur værd. For Geirfuglen vor det endesfotionen, ofslutningen på
årlusinders udvikling. Nu, 150 6r efter, er den
flyveløse Geirlugl næslen blevel en myle, et
væsen fro en onden lid. Men menneskels hukommelse er ko rt, og Geirfuglens historie forliener ot gen{orlælles fro tid til onden.lkke mindsf
fordi den grEdighed og tonkeløshed, der vor
drivkroften bog Gejrfuglens ud4yddelse, stod;g
frives olt for godt."

l$rcdcr og lkluclt
Frglcncr

Af hukommelsen er kort blev desværre dokumenlerel kun olt for tydeligt i dogens

(26.08.1994) rodioovis, der kunne meddele,
mon {owenter ot 400 fugleorier vil være
uddøde inden årtusindskiftet. Af donske orfer
blev nævni Engsnorren.

ot

Derfor kon jeg ikke glemme Geir{uglen!

Fuglc |
En

Dnnnlrt 3/9f

Årirr lnrf

It

1993

ta

luglclokclllor oprfår.-

t6

Dlgcrvolcr cltcrlyror
Or{rldcæl

Gudcnåporkcmynglcfuglc

1992 lt

Otto Trop Honsen

2'

Anrncldclrc

?rcrrcncddclcko
lllustrotioner
1

3log

2'

Junlcrddcn

Chrislino Klelsmork: 3, 6, 9, 10, I , 23, 30,
forsiden
Lors Tom-Pefers en: 20, 2l , 22, 24, 25, 33
Anne/ise Skov: 29

Fro fcllcn:

tl{,

lunl og lull

2t

l(cnlrcndc turc cg c]"rrntcianlcr 32
Kclcndcr

33

Adrcror cA l(ontnkfpcracr.t

35

Morkpiberen i filbogegong

?

Morkpiberen (Anihus compestris) yngler kun få
steder i Donmork. Den slørste bestond findes i
Nordlyllond, iSkogen Kommune, hvorden blev
set p6 5 forskellige lokoliteter i I 993. Den sidste
grundige optælling of ynglebestonden her er
dog helt tilboge fro 1981, hvor co. 30 por
fondtes (Fugle og Dyr i Nordiyllond |993).
Artens næstvigtigste ynglelokolitet i Donmork
findes i Å,rhus omi, hvor der på Anholt vurderedes ol være 8- 1 0 por i I 993 (Fugle i Århus omt
r

993).
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sp@ndende a,r'tttter
,
:l

fra a,ndie fokalbfade ogfra de
udenlaqdsketldsskrifier, nJft
om fi,ed.nlngiBsa,

lSverige hordertidligere væreten bestond of en
helt onden størrelsesorden. Således blev der
ved en undersøgelse 1983 optolt co. 210
lerritorier i Skåne (Adolfsson 1984). Arien yngler i Sverige kun i Skåne, somi i Hollond, hvor
der fondtes co. 40 por i I 988.

gex

og

mt{jøpoltik m.m.

i

Nu hor en ny undersøgelse i Skåne imidlertid
ofsløret en kroftig tilbogegong i den svenske
bestond. I sommeren 1992 blev der gennem{ørt en undersøgelse på ortens troditionelle
lokoliteter i Skåne, og resultotei er ikke opløftende. Totolt blev der fundet mindre en holvt så
monge Morkpibere som i den forrige undersøgelse. Og i nogle områder vor orten helt væk.
De største,bestonde blev fundet i det østlige
Skåne, mens orten nu er helt væk fro Folsterboholvøen. Toioh blev der fundet 75-78 lerrilorier. Også ontollet of trækkende Morkpibere
ved Folsterbo er reduceret kroftigt, {ro 6Q-120
pr. &r i 1974-77 +il co.2Q irligt 1987 -92.

Modin Gierow: Fdltpiplarken i Skine 1992.
Anser 33 (1 9?4): 97-1 00.
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at henvende eig
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adresee ellel ttl formarrden

Vindmøller på Tunø Knob

?

l/S Midtkroft offenlliggjorde i iuni 1994 et forslog om en hovboseret vi ndmøllepork ved Tunø
Knob. lfølge forsloget skol der opføres mox. 1 I

møller, med en somlei effekt p6 5 MW. Møllerne tænkes plocerel i to porollelle nord-sydgående rækker. Den årlige el-produktion forvenles ot blive på 1 2,5 rnio. kWh, hvilkel svorer
til 3 I 00 porcelhuses 6rsforbrug.
Skov- og Nolurstyrelsen hor occepteret Tunø
Knob som hiemsted for en vindmøllepork, under den {orudsæining, ot der bl.o. gennemføres
en undersøgelse of vindmøllernes indvirkning
på fuglelivet. Mon ønsker bl.o. undersøgl:

I om møllerne
I
I

skræmmer rostende og

fourogerende fugle,
om møllerne skræmmerlrækkende fugle til
ot omlægge trækruien,
somt om der er risiko for ot fugle kolliderer
med møllerne.

DMU er nu gdet i gong med forundersøgelserne,
of fuglelivet i områså mon fdr ei
"før"-billede
det.

området er der tidligere regislreret op til
16.800 ederfugle ivintermåndderne (Fuglene i
de donske fowonde, MiliøministerietÆkov- og

I

Noturstyrelsen 1993).

Do vindmølleporken ploceres på søtenitoriei,
skol der ikke gennemføres de normole godkendelsesprocedurer efter plonlovenes bestem melser. Dvs. der kræves f.eks. ingen offentlig
høringsfose og ingen lokol- eller regionploner.
Som følge herof hor DOF (eller ondre) ikke krov
på ot blive hørt. l/S Midtkroft hor dog olligevel
volgi ot fremlægge forsloget til offenilig debot,
men hor selvsogl, if. ovennævnte, ingen pligt til
olloge hensyn til evi. indvendinger og protester.
DOF er generelt positiv overforvindmøller, blot
noluromr6der, fuglerige
områder eller på fuglenes trækruter. Vi hor

de ikke ploceres

Tunø Knob vindmøllepark
Foreløbig parkkonfiguration

I

sild'
Tuno Knob vlndmollepark
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vTunogy
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derfor foreløbig volgt ikke ot gøre indsigelser
mod vindmøllerne på Tunø Knob, bl.o. of {øl-

Nye ropporter

gende grunde:

Fugle I Velle omt 1993
Ropport nr. 12 lro Vejle omts ornitologiske
kortotek, DOFVeileomt. Red.: Kim Biledgoord.
Ropporten er p& 124 sider og omloler olle de
225 fvgleoder, som er set i Velle omt i I 993.
Ropporien koster 70 kr. og kon bestilles hos
redoktøren, Aboulevorden 7 8, 87 00 Horsens
(75 62 24 591.

I
I
I

Vi,

Vi

finderikke, olderervæsentlige ornitolo-

giske interesser i omr6det.
Alternotivernetil vindmøllernevil hove longt
større effekt p6 miliøet.
Vi finder, ot det er of stor betydning, ot mon
fEr undersøgt hovboserede vi ndmøllers indflydelse på fuglelivet i de berørte omr6der,
således oi mon fdr nogle erforinger, som
kon onvendes, når ploceringen of fremtidige vindmølleporker skol ofgøres.
vil følge resultoterne of dette forsøg nøie og

vil ændre vores holdning til de hovboserede
møller, hvis de viser sig ot hove uforudsete
vi*ninger pd fuglelivet i omrddet.
Dererdog visse hovområder, hvorvi underolle
omstændigheder ikke kon occeptere hovboserede vindmølleporker. Som et eksempel herpd
kon nævnes forvondene nord for Diurslond.

Ånrcpportcn lor Nngkabing omt 1993
er udkommet i Sondeviften

nr.2/94. Lokolroo-

porten fylder 60 sider i DOF's lokolblod for
Ringkøbing omt, og omtoler olle orter set i
omtet, de olmindelige orler dog kun megel
overflodisk. Ropporten er redigeret of Ole Amsirup, Henning R. Sørensen & Gerner Mojlondt
og koster 40 kr. i løssolg. Bestilles hos Erik
Enevoldsen, Holmslond Kli*ei 126,6950 Ringkøbing, gironr. 9224904.
(Begge ropporter cirkuleres i lokolofdelingens
læsekreds (se Sørovnen nr.3/93 s. 29) hvorefter de {indes i biblioreker på Sølyst)

KJldcre

ELSAM-posten nr.7, iuli/ougusf 94: Hvordon
påvirker hovmøller fuglelivet?
Proiektforslog Tunø Knob vindmøllepork. l/S
Midtkro{t ivni 1994 (tilsendes grotis ved henvendelse til Mldtkroft, ilf.: 86 13 42 001.

Beslyrelsen

Peler Longe

I
Enkortlægning
øf Dønmørks

fugle og

for perioden ionuormoi 1 995 indsendes senest 20. moi 1 995.
Rostefugletællinger

Alle resultoter sendes til undertegnede.

Rostef

ugletælllngerne

fuglelokøIiteter
7993

Så er den

- 7996

2. ynglesæson i proiektets løbetid

overstået, og i skrivende stund strømmerdei ind
med skemoer fyldt med spændende resultoter.

Hvis du ikke ollerede hor giort det, s6 udfyld
dine skemoer og send dem hurtigst muligt til
undertegnede. Du bedes venligst sende olle
dine otlosresultoter, uonset om du er færdig
med kvodroiet (-erne). Tilføielser til otlosoplysningerne fro sidste 6r indsendes pd den
,l993,
som
kopi ot dit (dine) oilosskemo(er) fro
du modtog i{ebruor. Ekstro kopier kon besiilles
hos undertegnede. Påførdine {orbedringer med

en ofvigende {orve, f.eks. rød.

Koordinotor-nyt
Do Allon Jonniche hor ønsket of frotræde som
koordinotor for Århus omt, bedes olle henvendelser for fremtiden retiet iil underlegnede.

Tok til de monge, som dehog i vore koordinerede rostefugletællinger i 1993-94. Disse tæl-

linger blev en stor succes, med næsten 100%
dækning hver gong, hvilket giver et uhyre flot
billedeof rosie{uglenesforekomsti omlet.Vi hor
iidligere lovet et helt blod fvldt med resultoter
her i efter6ret, men pgo. de førnævnte problemer med ot få moteriolei indsomlet, somt tekniske problemer med en prinler, så må læserne i
denne omgong nøies med de to ortikler ondetsteds i deite blod. Yderligere eksempler på
rezultotervilfølge i kommende numre of Sørov-

Deltog i lællingerne
Tælledose i 1994-95: 17/9, 15/10, 12/11,
17 /12, 1 4/1 -95, 18/2, 1 8/3, 22/4 os 2Q/5.
Hor du ikke mulighed for ot iælle p6 selve
doloen, er dei vigtigt ot du gennemfører tællingen ved førstkomne leilighed. Husk ottællingen
skol gennemføres i godt vejrl - dvs. der skol
være god sigt og mox. vindslyrke 4.'

Skemoer, resuhoter elc. skol ligeledes sendes til

mig.
Tidsfristerne for indsendelse

of de forskellioe

sKemoer er:

I

Atlos-, 1O-punkltællings-, ynglefugle-, og
'l994 indsendes
småbiotopskemoer fro
senest

I

'l5.

seotember.

Meld gerne evt. forfold til undertegnede, do ieg
i ei vist omfong hor mulighed for ot finde
ofløsere, hvis du skulle være forhindret en eller
flere of de foste doge.

'Der

er stodig enkelte ledige omr6der, som
mongler fost dækning, så hor DU lyst til ot
delioge i rostefugletællingerne, så kontokl un-

deriegnede hurtigst muligt.
Rostefugletællinger for perioden iuni-december I 994 indsendes senesl 20. ionuor
I 995.

Atloskonkurrencen

isii

Inleressen for ot deltoge i otloi.
konkurrencen hor desværre været
megel ringe, foktisk er der ingen,
som hor indsendt svor til spørgsmålene i sidste nr. of Sørovnenl
Om det skyldes sommerferien, erler ot spørgsmålene hor været for
svære, ved ieg ikke, men den monglende inieresse betyder, ot ieg hor
besluttet ot sloppe konkurrencen.
Løsningen på de tre spørgsmål
Sørovnen 2/94 er:

iø (t dellokåliteter)
fup Røn og stenrev
rup Vig
Brassø

Dråby

Sø

Ebeltoft Pærgeh. -cåsehage
Ebeltoft Vig, Ahl Strand
Eakeplet/Bette ÅnhoIt
Fussinq Sø
Hinge

OPTJELLER SøGES
JCN

I

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

JPE

xxxxxx
xxxxxx

HDE
HDE

FNI

+xxxxx++xx

PHJ, AJÅ
PNI , PLÅ

+xxxxx+xxx

+++++++??

NNR
NNR

gLL

xxxxxx

BRR,

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

JPA

ORY

Sø

HollandsbJerg

Holme

OPTÆLLER SøGESI

xxxxxxx
xxxxxxxx
+xxxxxxxxx
xxxxxxxx+

ORY

TBR

Isenade/Kalsenakke

FNI
TBR

VKJ

LPJ,ABL,LSK.USJ

i

?

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

NNR

x + xxxxxx
xxxxxxxx
xxx+x

HET

JIi{I

xxxxxxxxxx

l.
2.
3.

XX

KortA=Gråspurv

Kod B: Topmeise
Hyppigst registreret sorh sikker ynglende i omtet i 1993
blev slæren, den blev registreret i 16l kvodroter, her som

l{.F.
il, F.
U. F.
M.F.
M.F.
U.F.
,F.

Hadsund-Åls

lladsund-Nødeæs

PHJ, PI,å, ÅJA

Uariåger-Hadsund

ELS, PHJ, PLA, AJA
LPE
LPE. HLL, PHJ, AJÅ

(atbJerg-Uariåger
Nødenes-udLøbet

Overgårdinddmingen

Overgåldkysten
:llempoldene

og

kontoktperson

NNR

OGJ, IZN
i

Arhus omt:
Peter Longe

Jeksenvei 1 08
8464 Golten

Tlf.: 86 95 03

4l

Randers Fjord=R.F.
R.F. Grund Fjord-Uellerup

R.F.
R.F.
R.F.
R,F.
R.F.
R.F.
R.F.
R.F.
R.F.
R.F.
R.F.
R.F.
R.F.
R.F.

Støvring
Uel.lerup

3.

kolonne:

n

xxxxxxxx

+

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx+

Skalnstrup Vig

HøIIegrund
Nørlekæ!

xxxxxxxxx
xxxxxx

Råby Kær
Råby odde/odpold
Drastlup Enge+slanbed

xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Ho.Ime

Holbækgård Enge
Udby strandenge

SaIten Lång6ø
Silkeborg Langsø

Loko/itelsnovn og eø. sfednovn
Optællerinitioler (se forkloring
senere i lekslen)
Dækning i månederne ougust
1993 til noi 1994
X = optolt p& tælledqg (+- I
dog (koord. tællinger)
+ = optolt i den p6gld.
måned
? = resultobr mongler

xxx+xxxxx
xxxxxx+xx
xxxxxx+++x
xxxxxx xxx

xxxxxxxxxx

Sønderker

Ravn

kolonne:

xxxx xxxxl

xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx

+xxxxx
xxxxx+xxx+

Tvede Enge

Tobel I

l. kolonne:

KDA/!TR

Enge

Roslefugletællinger i Åthus omt ougvst | 993noi I.?94.
For enkelte lokoliteter, som er dækket,
mongler ieg i skrivende stund qt modtqge
resultnlerne.
Dæ/<ningen bliver derfor bedre end det
hemgår ol tobellen.

2.

EHC I

Enge

Holland6bjerg
Kate Holn

xxxxxx

EPR

LPE.HLL
LTP, JPA
Klru,sll{U,AJA,PLA

sikker ynglende i de 127.

Koordinotor

+xxxxx

Odde

+ xxxxxxx

Sø

Rugård

Skanderborg
Skælbækhest
Skødshoved

Sninge

x

Sø

Sø

HYD,
FUT
PGH

Sø

Spidholn
Stavns Fjord
eilling-SoIbJerg Sø
lråndenge lanq6 søIedet
tubbe Sø
Im Strand

SOT,LKA,THA

xxx+

xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x+xxxxxx+x
xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx

xxxx
xxxxx
xxx+xxxxxi
xxxxxx
x xxx+ x+x
x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x

xxxxxxxxx

feed-Dejret
"Tøryeaø"

Udbyover

VadeElund

xxxxx xx

øhoved

Sø

Bugt Åkrogen-vosneg

Bugt Vosæs-Knebe

x

xx

xxxxxxxxx
x xxxxx
xxxx???
\x\.2 ? ?

#-"4*rlaæ'x*-*;#'æ.ffi d#Æ;&gW
Roslefuglelæltingerne i Århus
omt 1993-94
I

vinierholvåret 1993-94 er der blevel genne-

ført koordinerede rostefugletællinger på i olt B5
lokol iieter. Herof bestå r forvondel om krin g Alrø

of 7 dellokoliteter, Morioger Fiord of 7 dellokoliteter og Ronders-Grund Fjord er delt op
l7 dellokoliteter.

i

Dækningen of de monge lokoliteter hor genereh været god, longt ile fleste er daekket hver
m6ned i perioden ougust 93-moi 94. Nedenslående oversigi viser dækningen på den enkelte lokolitet.
Følgende personer hor deltoget i tællingerne

1993-94:
Jørgen Axelsen (JAX), Thorkil Brondt

[BR), Erik

Christensen (ECH), Knud Dolsgoord (KDA),
Helge Dethlefsen (HDE), Svend Dybkiær (SDY),

l#i ffiffi

Henning Ettrup (HET), Verner Frondsen (VFR),
Finn Herrik (FHE), Thorbiørn Herrik f|HE), Kirsten Hedin (KlH), Per G. Henriksen (PGH), Peier
Hieds (PHJ), Peter Hiort (PEH), Ernst Hløllund
(ERH), Corsten Høeg (CHØ), Allon Jonniche
(AJA), Mogens Stoustrup Jensen (MST), Lors P.
Johonsson (LPJ), Ole Gylling Jørgensen (OGJ),
Lors Sond Kirk (LSK), Villy Kieldsen (VKJ), Peier
Longe {PtA), Arne Bo Lorsen (ABL), Henning
Lykke Lorsen (HLL), Jørgen Lodberg (JLO), Jens

Mikkelsen (JMl), Corsten Monsrud (CMO),
Kosper Munch (KMU), Søren Munch (SMU),
Flemming Nielsen (FNl), lvon Zink-Nielsen (lZN),

JolmerC. Nielsen (JCN), Torben Nielsen {TNl),
Vivi Olesen (VOL), Svenning Otresen (5OT),
Jørgen Pogler (JPA), Jørgen Pedersen (JPE),
Lors Pedersen (LPE), Lors Tom-Petersen (LTP),
Esther & Preben Ronch (EPR), Birger R. Rosmussen (BRA), Niels & Nino Relsted (NNR), Ole
Rygoord (ORY), Else Sørensen (ELS), Flemming
Uttenthol (FUT), Henriette Yde (HYD), Poul Erik
Østergård (PEØ). En stortoktil olle for detstore

orbeide som I hor ydel.

#€d{PÆ; #&$
Tæl

lingerne f ortsætler

Rostefugletællingerne på de udvol gte rostefuglelokoliteter er den eneste del o{ proiekt Fuglenes Donmork, som skol gennemføres over olle
tre proiekt6r. Tællingerne fortsætter derfor indtil
moi 1996. Forhåbenlig kon vi i Århus omt
bevore det høie oktivitetsniveou, således oivi får
et flot og dækkende moleriole oi orbeide med,
n6r der til sin tid skol udorbeides beskrivelser of
de enkelte lokoliteter.

Den overvlnlrende bestqnd of
Stor skqllestuger i Århus omt

ft

rcsultat

d

prolcftl Fuglcnes Danmqrla

rastelvgletalllnger.
Peter Longe/projekt Fuglenes Donmork

i ortiklen wenfor, hor der i
perioden ougust 1 993-moi 1 994'været gennemført foste, månedli ge rostefugletælli nger

Som beskrevet

på næsten olle de slørre søer, soml olle væsentlige kystomrdder og fjorde, i Århus omt.
En of de orier, hvor tællingeme kon give os ny
viden, er den Store skollesluger. Den forekommer som en olmindelig vintergæst (oktoberopril) i første række i en række of de stø rre søer,
men i isvintre søger fuglene ud til kyster og

fiorde.
Den totole donske vinierbestond onslås ot være
på 20-25.000fugle,flesti isvintre (Olsen I 992).
Således blev deri isvinteren I 986-87toh2,l .400
Stor skollesluger longs de donske kyster (Pogh

Jensen 1 993).
Det hor tidligere voldt store problemer ot vurdere det somlede onlol overvintrende fugle i
omtet, idet beslonden øiensynligt flytier meget
rundt mellem søerne i området. Således hor
mon den ene dog tolt over 300 fugle i f.eks.
10

Æ#Æe$w$#, $-a* q.
Mossø, fbr dogen efter oi finde søen næsten
fugletom.

Dei er derfor med stor spænding, ot vi hor
imødeset resultolet of de koordinerede rosiefugletællinger, idet de somtidige tællinger i siort
sei olle søerne giver os mulighed for oi beregne
den somlede bestond i søerne. Sel#ølgelig er
der stodig enkelte tilfælde, hvor en flok er blevet
iolt i f.eks. Mossø om formiddogen, for derefter
otflyve til Solten Longsø ved middogstid og blive
ioh der igen om eftermiddogen. Dette formodes
dog ot forekomme s6 siældeni, ot dei ikke hor
betydning for bestondsvurderingen.
Resultøter
Den siore skollesluger blev i perioden ougust
1993-moi 1 994 registreret på i olt 29 lokoliteter i omlei (bl.o. Ronders og Morioger Florde
regnes begge som 6n lokolitet). Optællingsresuhoterne fro perioden nov. 1 993-opril 1 994

* s*tr;gw& ro ø#.e tr##Æ $ryf{
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,tov

Om&
Almind Sø

Amdrup Red

0

Bonesø

0

Brabrand Sø

0

Brassø

0

Dråby Sø
Dyslrup-Rarnien Sø

0

o'oi

Fussing Sø
Horsens Firrd
Julsø

Ledrup BugUAlrø Vadegrund
Mariag€r Fprd
Mossø

lrød(s Kar
Rand€rs Fiod

tm*
0

Skanderåorg Sø
Sminge Sø

0

Solbiorg-Stillhg Sø

0

Stavns Fiord

0

Stubbe Sø
Total

101

'

apt

450 165
27'
80038'
08012'
1514014
1010041
18
35
00350
12
00100
142', er
105" 86
025'067
14
88' 350
23
42
085017'
22013
05'06
192',
1119 991

Grund Fprd

Salten Langsø
Sik€borg Långsø

&c

fobel

0

0
0

8'

0
0
0
0

2

70'.

11

0
0
4

A
æ
78
12'
68

58,1

0

97'

0
2
0

79',
71

280'

tu'

796

41

I

Lokoliteter med Slor skoilesiuger på de koordinerede rosle{ugletællinger I 993-94.
Kun lokolileler med over l0 fugle i olt i perioden nov 93-opr ?4 er medtoge|
Der blev registreref enkelte fugie i seplember og oktober l9?3,

{remgår o{ tobel I . Antollet kulminerede i december og ionuor, det forholdsvis love ontol i
{ebruor og mods kon skyldes, ot en del søer vor
isdækkede i denne periode. Det skol dog også
bemærkes, oi ieg i skrivende slund (pri. oug. 94)
ikke hor fået olle resultoter tilsendt endnu, så
totolen for feb-oor 94 bliver slørre.

fugle, i isvintre er bestonden {ormodenlig noget
større.

Optællingsdotoernevor:

1

3/l |, 1 /12, 15/l,
1

19/2,19/3 og16/4. * : optællingen foreloget

:

- 'l dog fro den fostsotte doto. ** optællin+ - 5 doge fro den fostsotte doto.
,,-" ongiver monglende resultoter.

*

gen foretogel

Som forventet fondtes det største ontol Stor
skollesluger i de Midtiyske søer somt i Stubbe
Sø. Antollene er dog generelt gonske love, når

vi sommenligner med tidligere mox-forekomsterne p6 de forskellige lokoliteter; Norsminde
Fiord 6'l 0 (1986), Solten Longsø 503 (1987),
Siubbe 5ø 375 (1987) og Horskær/Kolsemode

290 (r9B6XDOF 1986, DOF r987).
Disse foreløbige tol tyder på. oi bestonden i
.l000-'l500
Arhus oml i normole vintre er pd
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Lokolireter ned lorekomst of mere end , O O., .O5i,n"iinr. led de koordinerede rostefugletællinger I 9?3-?4
Tollene ongiver del moximole ontol lugle tolt pB lokoliteten i perioden nov. l9?3-opril 1994.

.

l(Jldcr:

.|986:
,l986,
DOF
Lokolropporten
DOF Århus
omi. 84 sider.
DOF 1987: Fugle i Århus omt 1987, DOF
Arhus omt. 92 sider.
Olsen, K. M. 1992: Donmorks Fugle - en
oversigt. DOF 1992.216 sider.
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Pogh Jensen, F. 1 993: Fuglene i de donske
forvonde - resultoterne o{ londsdækkende undersøgelser 1 987-9 1 . Miliøministeriet/Skov og
.l993.
Noturstvrelsen

Arets lokolrapport
fra khus omt
er udkommet!

o

FUGLE

I ARHUS AMT
t 903

Fugle | Århus omt l 993 er på l l0 stdcr, spranglyldl mcd
spændende obserualioncr frø alle hpmer al onttcl.
Aldrig hor bidrogydergruppen været større end
til 6rets ropport, idel ropportgruppen udoverde
sædvonlige bidrog hor fået stillet del slore
moteriole, indsomlet of deltogerne proiekt
Fuglenes Donmork, til rådighed. Det betyderot
ikke mindre end 170 personer hor bidroget
-l993
med obseivotioner til Fugle i Århus omt
!

i

og et kort ofsnit om oktiviteten ved trækstedeme

i 1993.
Ropporten er tilsendt de foste bidrogydere kort

efter udgivelsen, yderligere eksemplorer kon
købes ved henvendelse

iil underteonede.

Pris: 70 kr. incl. forsendelse.

Udoverofsnit om de 250 fugleortersom blevsel
,l993,
i omtet i
indeholder ropporten ofsnit om
pottedyr, krybdyr og podder i Århus omt I 993,
veiret i I 993, somt velledning i indropportering

På ropportgruppens vegne
Peter Longe
Jeksenvei 108

8464 Galten
Tlf.: 86 95 03 41
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Peter Longe

Gommelgård

Sø

ved Søbqlle

De store nedbørsmængder i det tidlige fordr
betød, ot der monge steder opstod oversvømmelser p6 morker og enge. Foktisk kunne mon
tydeligt se, hvor der tidligere hovde været søer
og vondhuller i londskobet. Jeg hovde i mit
lokolområde mulighed for ot følge et of disse
områder. nemlig Gommelgård Sø ved Søbolle,
syd for Golten. Søen er en of den perlerække of
søer, som findes (fondteslliden iunneldol, som
strækker sig fro Århus i øst til Ry i vest. Bedst
kendt blondt de øvrige søer i dolen er Brobrond
5ø, Tåstrup Sø, Veng Sø, Rovn Sø og Knudsø.
Gommelgård Sø hor efier et delvist mislykket
ofvondingsproieh henligget som grønne enge
og moser i monge år, men for8rets store vondmosser fik søen til ot genopstå i næslen hele sin
størrel se.

(tobel l). Flere of orterne påbegyndie ynglen i
søen. Det gælder Gråsirubel loppedykker, hvor
der på et fidspunkt vor 4 por med rede i søen,
og også Lille loppedykker, G16gås, Knopsvone,
Gråond og Blishøne forsøgte ot yngle i søen.

Alle mdtte dog opgive, efterhdnden som søen
forsvondl.

Hsr Gommelgård ,,5ø" enfremtid som sø ?
Muligheden for oi udf øre et noturgenoprelni ngs-

proiekt p6 Gommelgård Sø er oplogi. Mon

d.

hovde formodenlig blot behøvet ol stoppe pum-

I I /3 hovde søen en udstrækning som vist på kortet (se også foto). Jeg

Ved et besøg

besøgle herefter søen iaevnligi den næsle
m6nedstid, indtil søen grodvist blev pumpeitom
og tørrede ud sidst i opril. Underveis n6ede
søen ot blive en fremrogende fuglelokolitet,
hvilket fremgår of nedensldende oplællinger

pen i foråret, så hovde søen eksisteret længe
nok, til ot de fleste fugle kunne få ungerne pd

Figur I
Gommelgdrd Sø set ho øst d. 12/4 1994. Foto: Peter Longe
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fl/3

Art

fln

Lille lappedykker
Toppet lappsrykker

1

Knopsvane
Sangsvane
GråSås
Gravand
Pibeand
Krikand
Gråand
Spidsand
Tmldand

Tatfshnd
Hvinand
Blbhøn€
Slrandskade
Vibs
Hæfismåge
Engpibsr
Stær
Børspuw

Lodsejerne vor ikke uvillige til ot sælge, men
krævede en helt ublu pris for iorden, idet mon
påstod, ot der er lole om god londbrugsiord!

st.
1

Gråstrubsl hpp€qkk€r

Sorfnbel hppedylksr

ideen pgo. lokol modstond {ro isærdn lodseier.

11/{ fl4

o

zz
617
7-9
13
15
75 25
91230
35
43030
210æ
.

l0

J

Dei skol her bemærkes, oi ofgrøden endnu i
opril 1 994 stod uhøstetp6 den megetlille del of
søen, som blev dyrket i I 9931 En stor del of
engene bliver end ikke græsset længere.

2
14

40
30

På den boggrund er dei fuldstændig grotesk, ot
mon ikke kon se fordelene i ot lode etstykke flot
notur genopstå. Vi m6 blot håbe ot mon efterhånden kommer til fornuft.

5
30
10

11

Fug

400

2sy. 2sy.+1

leværnsfondens førsle reser-

vol i Øsliyllond?

2

25

2s!,

Iobel

I

Fugle i Gonmelg}rd sø på

4

doge

i foÅret 1994

vingerne. En senere udtørring sidst på sommeren vil derimod ikke være kotostrofol, idet den
ville govne græsbevoksningen rongs søen.
Desværre er de lokole lodseiere ikke særligt
interesserede i ol ændre på områdets tilsiond.
Fugleværsfonden undersøgte for ei por 6r siden
muligheden, men opgov ot orbejde videre med

t

I

Som dei fremg6r of ovennævnte, vil Gommelgård Sø være et oplogl emne for Fugleværnsfonden. Fonden hor imidlertid ingen mulighed
{or ot gå ind i forhondlinget, før der er vilie til
solg hos de implicerede lodseiere.
Men rundt om i omiet findes der sikkeri monge
tilsvorende områder. Skulle nogen blondt læserne kende til sådonne, er Fugleværnsfonden
fortsot meget interesseret i ot erhverve oreoler i
Øsiiyllond. Kontokt din lokolofdeling, hvis du
kender et nuværende eller tidligere noiurområde, som er til solg.

1....",..
.AMMELGÅRD.ø

j'{roRRtNc

"'::l

itrsrnup

Figur 2
Kod over omr\del, med det overevmmede qreol skroyerel.

l5

Peler Longe

Hlælp os

md

ol flnde digewolekolonierne i Øsriyllond

Flere steder er der konsloteret tilbogegong blondt digesvolerne i de senere år. For ot
e-r generel, efterlyses oplysninger om nuværende
eller fidligere digesvolekolonier i Århus omt.

få belysr om denne tilbogegong

Alle oplysninger hor interesse, oplys f.eks. qntollet of huller, eller ontol fugle. Alene
det ot få kendskob til lokoliteter med kolonier er of sior værdi. Vores kendskob til
digesvolen i Århus omt fremgår of nedenstEende tobel.
Kender du til yderligere lokoliteter; grusgroVe, skrænler eller kystklinter, hvor der er
eller hor været digesvoler indenfor de senere år, så kontokt undertegnede.

Oplysninger om nuværende og tidligere digesvolekolonier sendes til:
1999
Lotelitet
grusgrav
100
Voldbynygrusgrav 85
Mejlby, Nørhald
7
90
Gjenild Klint
15
Jensnæsv. Akø
Lille skrænt nord lor ørting 15-20
Ved Bjerregrav Mose
5
Romatt Bakker
15
2
Feldballe
Skellerup grusgrav
308
Assentott grusgrav
50
Ebdrup grusgrav
20
Fuglsø gadekær
58
Tunø Nøneklint
133
Tunø Sønderklint
568
100
Sveishup grusgrav
ml. Kvottrup og Fårup
20
Pilbrodalen
min. 100

Peler Longe
Jeksenvej 108

190

433

u:

200
60

Gødvad Bakke

25

Kristrup Grusgrav

50

Brattingsborg, Samsø
Haldum grusgrav

100

39

Iqbel
Fro: Fuglø

l6

Ttf.

l<alø

Digewoletolonier

i

I

Åthus omt 1992-1999

i khus omt 1993.

8464 Golten

19!t2

Stjær

86 95 03 4t

Senl Vestergoord Petersen og Iove Yde

r omkring Horsens?

Hor du sef orkidee
- så send dine oplysninger til
Orkideer p& Horsensegnen en feltbotsnisk stotusundercøgelse.
I 1 991 påbegyndte undertegnede, i et somorbeide med Noturhistorisk Foreni ng for Horsens,

en registrering of voksesteder for o*ideer

i

egnen omkring Horsens.
Orkideerne er io blevel fredet, men det er deres
voksesteder ikke, og formålet med denne undersøgelse er ot donne bosis for en beskyttelse
of de orler og deres voksesteder som endnu
findes.

Som undersøgelsesomrdde blev volgt det Topogrofisk- Boioniske distri kt 24, der groft strækkersig fro Skonderborg i nord tilVeile Fiord isyd
og fro Tørring i vest til Endelove i øst.
Undersøgelsen er nu i sit sidste år og resultoi Østiysk Biologisk
Forenings iidsskrift GEJRFUGLEN i decembernummerel.

ierne vil blive publiceret

Alle oplysninger om {und of orkideer indenfor
de sidste I 0 år modtoges med glæde ielefonisk
eller pr. brev iil en of undertegnede.

Eenl Vesfergoord Petersen
Freiosvei 12
8230 Abyhøi

Tl{.86t5t522
Iove Yde
Softrupvel I I
8752 Østbirk
Tl{.75 78 00 73

lllai-e qetil
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Lor! Tom:Petersån

FE minutters gang fro Ronders cenlrum ligger en spændende fug/elokolitet: Gudenåporken. Stedet besøges ofte of de /okole ornitologer og hor iævnligt været mål for Ronders-gruppens ekskursioneir. '
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Læsere of lokolropporterne

fio Århus Amt vil do

også hyppigt være stødt på iogttogelser fro
områdei (her dog ofte under lokolitetsnovne
som Kongslund eller Vosen). Men,en nøiere
beskrivelse of Gudendporkens fugleliv forelig-

ger mig bekendt ikke.

skovsområde ooslod. En stor del of oreolet er
siden groet tilmed pilekroi. Centrolt beliggende
er den lowondede sø Kongslund. Mod vest
ofgrænses Gudendporken of Sveistrup Bæk
somt en række smd vondhuller, mod nord of

Det vil ieg forsøge ot r8de bod pd med denne

DSB's boneterræn, som ,,ofskærmes" of en
større ellesump. Længst mod øst ligger Ronders
Kommunes Noiurskole, hvorogså DOF's Ron-

orti kel, hvorresuhoterne of en ynglef ugletælling
.l992
foretogei i
skol fremlægges.

ders-Gruppe holder til. Her er også ploceret
Kommunens noturpleie, som stårfor GudenEporkens posning.

Beskrlvelse qf området
Gudenåpo*en er et co. 40 ho stort omrdde
umiddelbort nord for Guden6en, bestående of
tidligere, nu tilgroede, høenge. Høslei ophørte
i SO'erne, hvorefter del nuværende store rør-

t8

Do området er udlogt som pork, er der onlogt
en del stier og udsigtsplodser. Der er desuden

lovet en pleieplon med henblik på ot styre
udviklingen of de forskellige noturfyper. Den
indebærerbl.o. en ofte ret hårdhændet beskæring o{ pilekrottet. Desuden høsles hvervinter en

'o3oo

"

o^

:

oo o o
on(3\

::i;b

O-

O

.q1"F
!\Qi"'

lio"* o
-i-i*o"*

p;i
fi;-:.*'-:-'+,.$. ){
l(- *n.
$lsr ;-i ,;

[%l
FJl

;

i

Skov/krat

EI

Rørskov

E

del of rørskoven for ot hindre yderligere tilgroning. Dette givei dele o{ rørskoven en mere
6ben, engogtig korokter. Beliggenheden lige
ud til Gudenden medfører hyppige oversvømmelser of store dele of porken især omvinteren.
Ved høivonde kon vondstonden std op til en
holv meierover de onlogte stier, hvilket selvsogt
kon gøre færdsel i området noget problemotisk
med mindre mon er iførl voders. Dette forhold
er med til ol besværliggøre onstrengelserne for
ot gøre Gudenåporken mere ,,pæn" og porkogtig.

llletode
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songer opiolt særlig grundigt ved flere kortere
tællinger. Endelig er området besøgt iævnligt i
morts-opril og iuli-ougust, og herfro er kommet
vigiige iogttogelser for flere orfer.

For hver ort er der herefter lovet kort med
somtlige registreringer. Ud fro disse kort er
ontollet of por (: oniol ierritorier) fosisoi, idet
mindst 3 registreringer for de {leste orter er sol

:

eet territorie. Det kon tilføies, ot longl største-

delen of registreringerne dreler sig om syngende fugle (skønsmæssigl mindst 90%, og for
monge småfugle iæt på 100%). En nærmere
beskrivelse of kortlægningsmetoden kon læses
i Sørovnen nr. 3/1993 (Torben Quist Andersen: Ynglefuglesiotus i Hestehoven og Ringelmose Skov 1 993).

1992 foreiog ieg en ynglefugleoptælling i
Guden8porken efter kortlægningsmeloden. 7
gonge imol-juni mdned blev omr6deigennemgået grundigt, idet somtlige sete og hørte fugle

Ynglefugletællingerne er {oreioget på følgende
dotoer: 4 / 5, 1 0/ 5, 20/ 5, 26/ 5, 4/6, 1 6/ 6 os

blev indtegnei på kort med forskellige signotu-

25/6.

rer for song, redefund o.o. Desuden blev udvolgie orter som Noftergol, Sivsonger og Kær-

l9

Ynglefugle

lemspurv
6-1 1 por.

foppct Lappedykker

I

por giorde yngleforsøg i Kongslund.

Knopsvone
1 por sås med unger midt i iuni.

Gtåønd
Min. 4 por sås med unger, men nok flere por.

Spuwchtg
0-1 por. 2 unger s6s og hørtes skrige i iuli
umiddelbort øst for Gudenåporken.
Fanøn

Min. 3 por. lkke optolt systemotisk.

Gtr,ntenct Rcrhsnc
Min. 2 por.

llkhlnc
4-5 por.

Vandrlke

I

por i rørskoven syd for Kongslund.

Nngdue
Min. 8 oor.
Gog

1-2 oor.
Skov{romuglc
por. De skrigende unger hørfes om oftenen
den 28/6. Desuden sel flere gonge iogende
over de omkringliggende enge.

I

gtor Frogspætne
I por.

Gæriesmuna
24-30 por. Megei tæt bestond, hvor næsten
hvert enesie krot vor besot med mindst et terri-

torium. Do territorierne desuden hævdes med
megel oktiv song hele foråret og sommeren
igennem, m6 orten siges otvære en of områdets
korokierorter.

20

Rødhols

2-4 por.
Noltergøl

8-10 por. Arten foretrækker helt tydeligt de
{ugiige pilekroi. Umiddel bort efter onkomsien
er der tilsynelodende flere gennemtrækkende
eller ikke-ynglende Nottergole i om16det. Således hørtes 1 2 syngende den 26/5. Bestonden
of Nottergol i Guden6porken er tidligere beskrevet of Benny Kristensen {orårene I 98 I -9 I ,
hvor ontollet of por hor svinget mellem 4 og 1 0
- med ei gennemsnil på co. 6 por. 1992hor
således været etgodt årfor orten. Mine optællingerviserdesuden, oi Nottergolene song mest
oktivt om morgenen, hvorimod flere oftenbesøg gov forbovsende få syngende fugle.
Solsorl

14-22 oor.
Songdrossel

2-3 por.
Karsonger
5-9 por, tilknyttet overgongszonen mellem rørskov ogkrot, ofte hvorder er høi urtevegetotion.

Pgo. ortens sene onkoms$id er optællingen
noget usikker, der er således kun registreringer
fro de sidste 3 of 7 ynglefugletællinger.

tlvsonger'
7 -8 par, tilknyttei den mere tørre del of rørskoven. Der er tole om en, efter østlyske forhold, fin

bestond of orten, som hor været i tilbogegong
over en årrække. Sivsongerne song meget oktivt morgen og formiddog fro onkomsten (medio moi)ril medio iuni. Deiie stemmer ikke med
den ,,gængse" opfotielse of orten, som skulle

synge meget kortvorigt og derfor være vonske-

lig ot optælle. Dette skyldes sondsynligvis, ot
Sivsongerne i Gudenåporken yngler sd tæt, ol
de kon høre hinonden - og derfor må morkere
terriiorierne megei oktivi. Som det fremgår o{
kortet vor de 5 of porrene sdledes indenfor el
område pd co, I 00x200 m.

Rttrrrngcr
34-52 por, tilknytiet den v6de del of rørskoven
med gomle uhøstede rør. Fordelingen of Rørsonger- og Sivsongerterritorierne fremgdr o{
kortei. Hero{ ses det tydeligt ot hovedporten o{
Rørsongerne er ploceret tæt på det Ebne vond,

hvor imod Sivsongerne er i de store, 6bne dele
Rørsongerne flere steder meget tæt (koloniogtigt),

of rørskoven. Som det fremgår, yngler

og orten er derfor vonskelig ot optælle. Den
reelle bestond i området er nok nærmest de 50

..\
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Gnlbug

Lwsongcr

0-1 por.

1 1-13 por, især i pilekrottene. Til midt i moj en
del på gennemtræk, mox. 22 syngende den 4/
5.

Gærdesonger
0-1 por.

Tomzangcr
4-6 por.

&rmprnefse
I por.

Havasanger
14-18 por.

llåmefse
3-5 por.
I{f,vstrll

lfuink

l0-14

5-8 por.

por.

Gråk:age

Gr€nrongrr
por. Der er tole om en overoskende stor
bestond of orten, som bl.o. hor indioget pilekrottene som ynglebiotop. Arten er øvrigt
særdeles let ot optælle, do den synger meget
ohiø fro opril til longt hen p6 sommeren. I opril
vor der et vist gen-nemtræk, mox. |8 syngende
I 2- I 3

i

den26/4.
22

J',

2

por..

Husskodc
1 por.

ttar
3-4 por.

Eogltnke
8-1 1 por.

Grcnlrhk
2-3 por.
Gråslsken
1 -2 por.
Dompøp

1-2 por.
Rørspun

23-34 por. Arten er vonskelig ot optælle, do
fuglenetilsynelodende bevægersig meget rundt
i området. Ofte oplever mon, ot honnerne
synger megel oktivi i en del of området, hvorimod de øvrige er tovse. Og ved næste tælling
kon det så være en onden del of honnerne, der
er oktive. Ved de fleste tællinger registrerei
mellem l0 og 15 syngende honner. Høieste
ontol syngende honner hørtes den 25/6 med
I 7 stk.

Græshoppesonger
2 por iilknytiet den mest tørre del of rørskoven
med enkelte spredtstående buske. Afstonden

vor kun co. 300 m. mellem de to syngende
fugle, der sdledes flere gonge kunne høres
somtidig. Der er i øvrigt en fin bestond of
Græshoppesongere omkring Ronders. IndenI km. fro Gudenåporken vor
der yderligere mindst 5 syngende Græshoppesongere i 1 992.

v?r,'

for en ofstond of

den26/4. T6rn{olke og Musvågersås iævnligt
fourogerende over engene syd for Gudenåen.

Øvrlge iogltogelser
Ud overynglefuglene så ieg underopiællinger-

ne en del ondre spændende fugle

forsvinde mod øsi. Somme dog vor også en
Rørhøg hon på visit, og den dukkede igen op

i

Gu-

denåporken - iogtlogelser som hor værei med
til ot sætte lidt krydderi til de monge iimers
opiaellinger og efterfølgende skrivebordsorbelde.
En Knqrond, som hovde overvintrei iomr6det, sås regelmæssigt helt frem til den l0/5.

lsfugfsds regelmæssigtforår og sommer igennem, og den må formodes ot yngle et sted i
nærheden.

Pungmelsen hor før ynglei i Guden6porken
(ftere redefund), men dette hor hæppe været
iilfældet i 1992. Enlige fugle sås dog 3 gonge
- første gong en hon den 24,/4. 4 redefund blev
gjort ved den nærmestliggende del of Gudenåen og Nørreåen i 1992. Den l0l7 sås
desuden

En diset {ormiddog den 2414 kredsede en

floi

Rød Gfenle over kolonihoverne, for siden oi

2

iuv. søge {øde

i

rørskoven

i

Gudenåporken - nok udfløine unger fro en of
disse reder.
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Gudenåporkens slotus som
ynglefuglelokolitet
Guden6oorken kon vurderes som en værdifuld

fuglelokolitet, derhuserflere {6tollige orter som
Vondrikse, Skovhornugle og Græshoppesonger, somt visse 6r Pungmeise. Derudover rummerområdet megetlætte bestonde of en række
mere olmindelige sm6fugleorter. Her kon bl.o.
{remhæves del efter østjyske forhold store ontol
Sivsongere.

Vurderet ud fro kriterier for klossi{icering of

ynglefuglelokoliteter (Dybbro 1985) får
Gudenåporkens siotus som god lokolitet for
ynglende mosefug le {V 3)-pgo. tilsledeværel sen
of Vondrikse og Græshoppesonger, visse år V
2-lokolitet (meget godfor ynglende mosefugle)
pgo. ynglende Pungmeise.
Der er ingen tvivl om, ot området bør bevores
i en noiurtilsiond som nu, og ikke drives mere
,,porkogtigt". Her er del o{ sædig vigtighed, ot
rørskovsområderne sikres ved en lempelig pleie,
så yderligere tilgroning undgds.

Grundet den bynære beliggenhed og det udbyggede stusysiem er færdsel i området selvsogi et problem. Et por Rørhøge forsøgiei 1 982
otyngle idetstore rørskovsom16de, men opgov
- sondsynligvis pgo. forstyrrelser omkring rede-
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siedet. En forbedring kunne opnås ved, oi
mindre stier gennem rørskovsomrddetblev sløi-

fet. Friiløbende hunde er et stort problem. Pd
trods of skiltning ynder monge hundeejere ot
lode deres hunde løbefrit ind i rørskov og krot.
Den lowondede sø Konoslund er oftesi forbovsende {ugletom. Årtogå er formodenllig forurening og derof følgende ødelæggelse of bundvegetolion. En forbedring of forholdene her
villenok indebære en oprensning of det ildelugtende slomlog fro søens bund.

For ornitologer, der ud fro ovensl6ende er
blevet interesseret i ol besøge Gudendporken,
kon især morgen- eller oftenlure moi-iuni
måned onbefoles. På denne tid kon de monge
sumpsongere og Nottergole høres. Men ogs8
ondre tider of 6ret kon byde på spændendeoplevelser. Således er det et of de si kreste steder
på Ronderskonien, hvis mon vil se lsfugl, som
kon træffes bådeved Gudenåen og Kongslund,
men ogsd ved de monge små konoler i områdel.

i

Aktuelle observqlioner

|

1994 er bdde Rørhøg og Pungmeise set
i opril-moi måned i Gudenå-

regelmæssigi
oorken.

Som noget nyt, er der ved flere lelligheder sei
Skægmeiser omkring Kongslund, mox. en flok
p& 9 den21 / 4.Arfen hor gennem mindst I 0 år
hoft en fosi bestond ved Ronders Fiord. I I 993
vor der således mindst l0 por olene ved Dronningborg Bredning. Menved Guden6en er den
kun set gonske få gonge efter6r og vinter. Det
er s6ledes, mig bekendt, de første forårsobservoiioner i Guden6oorken.

Lir'p.r('llur

Torben Quisi Andersen: Ynglefuglestolus i Hesiehoven og Ringelmose Skov I 993 {Sørovnen

3/93\
Tommy Dybbro:Slofus fordonske

f

uglelokoliteter

(DOF r 985)
Benny Krisiensen : Noftergolen i Gudendporken
(Ronders Kommune 1991)

Sivsongeren er ogsd i år hørt med op til 7-8 stk.

Af mere ,,|øse" observotioner kon nævnes:
1

Atlingond hon i Kongslund den

1

Allon Jonniche iokkes for gennemgong of moteriolet til ortiklen - Jørgen Pogter og Lors Pedersen for bidrog med oktuelle observotioner.

1/4 og ikke

25/
4. Også de store vingefong hor vist sig over
Guden6ens vqnde i år. Den 22/4 vor der
enddo både I Rød Glente og I Fiskeørn, og
den 4/5 igen 1 Rød Glente.

feerre end 4 porSkeænder somme sled den

Lors Tom-Pefersen

Nlels Ebbesensvej 58

8900
Tlf. 86

Ronders

4t

81 64

Otto Trop Honsen

Donske Hovsnegle
Af, Poul Eondesen

bestemmelsesnøgle over skollerne of de co.
.l
00 orter of forgællesnegle, der opholder sig i
de donske forvonde.

Notur og |lvsevm,
33. &rgong, nr.2 - 32 stder
Abonncmcnf 1994 (4 harlæll k. ll2"Itolttrrrbtortsk ,luseum, Åthus. /itf. 8512

97r7
Poul Bondesen ({ødl

1912\vori perioden I 94 I -

I982 onsot som museumsinspektør p6 Noiurhistorisk Museum og redigerede i en periode pd
30 år,Noturog Museum" . Horiidligere skrevel

bl.o. .Donske Londsnegle", ,,Donske Hovmuslinger' og,Noftergolen" i ovennævnie sene.

Og nu gælder dei så,,Donske Hovsnegle", der
primært udmærker sig ved en fyldestgørende

Alle sneglene er nævnt med såvel deres lotinske
novn, som deres donske novn der ofte er inspireret of skollernes form. Bestemmelsesnøglen
er illustrerei of Poul H. Winther. Der er ogs6
blevet plods til en gennemgong o{ emner som
føde og forplontning.
Alt i olt et interessonl hæfte, der kon besvore de
spørgsmå|, der vil opstå, hvis du rettede blikket
nedod i stedet {or opod, næsle gong du står på
Skogen eller Blåvond eller Kysing eller Moesgoord eller
Otto Trap Honsen
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Noturforvollningsprogrqm for Århus Aml

t
I
I
I

nye vondhuller

synlige fodidsminder
f/ere b/omsferenge og åbne heder

muligheder for noturoplevelser

Dette og megel mere indgår i omtets'progroni

for noturforvollning 1994-1998 der netop er

Og ot der er interesse for olfå et vondhul, 1o, det
viser densiore slok onsøgninger, som kun delvis

udkommet.

kon imødekommes.

Århus Amt bruger i olt co. 6 mio. kr. årligt på ot

Nolu rforvo hningsprogromhet indeholder også
en oversigi over indsotsen i I 993.

vedligeholde og genskobe notur. Proiekterne
spænder vidi - fro etoblering of {logermuseskiul
i founopossoger til pleie of den co 1500 ho
store hede, Ørkenen på Anholi. Ørken-proiektet med et somletbudget på knopt 5 mio. kr., er

s6 stort, ot omlel hor søgt supplerende LIFEmidler fro EU.

| 1994 er det kommunerne midt i omtel Sønderhold, Longå, Rosenholm, Hinnerup,
Hommel og Hodsten, der er indsotsområde for
nye vondhuller. Hidtil er der onlogt knopt 200
nye vondhuller på Diurslond og Somsø med
tilskud fro omtet. Vondhullerne er ikke blot til
glæde for podder, men de hor også stor betydning som levesteder og spredningsveie for ondre dyr i det åbne lond. Alle dyr hor brug for
vond - ikke blot de vondlevende, fisk, vond-

insekter og vondfugle, men også monge of
ogerlondets dyr, småfugle, duer, fosoner, ræve,
hio*e og monge flere hor glæde of vondhullerne til oi bode i og drikke of. Jo flere
vondhuller der er, io større er dyrenes muligheder {or ot sprede sig i londskobet.
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Til glæde for publikum er der blondt ondet
bygget den førsie,,noturkiosk" ved Agri Bounehøi på Mols. Noturkiosken er ikke en kiosk i
gængs forstond - men en toiletbygning kombineretmed informotion om noturen med forslog
til vondreture somt et overdækkei ooholdsoreol.
En ny vondretursfolder {or Helgenæs, udorbei-

det i somorbeide med Skov- og Noturstyrelsen,
er el ondel tilbud tll publikum med ideer iil nye
lure - nye oplevelser.

Monge volgte

i

I993 ot {inde inspirotion

noturoplevelser ved

til

ot toge med p6 omtets

noturlure - i olt deltog sommenlogl llere end
I 0.000 i de forskellige noturveilederoktiviteter,
derfilbydes rundt omkring i omlet og på Somsø
med udgongspunktfro noiurskolen ved Longør.
Jytte A. Heslop
Notlr- og Miliøchef

Kære

Junior!

Brug Juniorsiden

- det er

din!

Her kon unge medlemmer komme

i

kontokt med

gomle.

Mon regnes for "gommel", hvis mon hor kørekort
odgong til oi låne en.

og

bil - eller

ldeen er, ot de luniormedlemmer, dergerne viltoges med på fuglelursender
deres novn og odresse til mig, og s6 sætlervi den på listen her pd juniorsiden.
De "gomle" opfordres til ot koniokie iuniorerne på listen, når de ioger på tur og
måske kører forbi i nærheden.
Hvis du gerne vil med på lisien, så skriv eller ring til mig!

Lors P. Johonsson
Bolevei iQ Ommesfrup
8544 Mørke

Tlf. 86 37 78

4l

Vivil gerne med p& fugletur!
Grib knoglen og ring lil:

7 Jøren
.
,
uotsooord
Sofirvei 13

9241.s!?l't:"P

Tlf . 86 99 96 65

K::L!:!:,'^a
annn-l-r..^ .
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L

iii."åiiliåiz6
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enaers Modsen
Drspevel J /

r

R260 Viby J.
86 28 te

84
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,

Tøn,nins^

l".per
Jønoergoae I z

Klous B. Jensen

iJ],o,bu"izz
8500 Gren&
Ttf. 86 32 4s 4e

Æsenfoft

8900

Ronders

TIf.86 49 47 48
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Ole Jensen

Denne gang en del lærre obseruationer
end sædvsnligr. Derrc skyldes for formodentlig hovedsoge ligt ferieperioden, hvor
der har rrærel qndre ting at se til.
En of bidrogyderne hor spurgt hvilke orter, der

er inieressonte for ,,FM FELTEN". Tio, dei er
egentlig ei spørgsmå|, som ieg selv finder meget svært ot besvore, idet dette io kommer helt
on på hvilke interesser, læseme of spohen hor.
Grundlæggende er min egen opfoitelse, ot olle
orler er lige inleressonie, idet en Hvid Vipstiert
jo kon være lige så inieressont for en med
speciel interesse for denne ori, som en Hovørn
kon {or en onden. Do oplysningerne oltid vil
være mindsl en måned, og op til 4 måneder
gomle, før de læses, er spolten io ikke videre
oktuel og onvendes vel derfor foririnsvis som
olmen oplysning og eventuelttil plonlægning of
iure det næsle år. Jeg vil derfor mene oi store

træk- og vinterforekomsler, somt yngleforekomster, md være of speciel interesse. Desuden er siældne observotioner noturligvis oltid
interessonte ot læse om, hvod enten det dreier
sig om siældne orter, eller om forekomsl på
usædvonlige lokol iteier og tidspunkter. Jeg hører
i øvrigt gerne læsernes mening om dette emne,
soml om olle ondre iing vedrørende spolten.

Der er modtoget oblervotioner fro følgende:
Søren Brondi, Thorkild Brondt, Jens Christoffersen, Peter Dyrholm, B jorne Golles, Allon Jonni-

che, Lors P. Johonsson, Jens Kirkeby, Peter
Longe, Jens Skovgoord Pedersen, P. B. Petersen, Lors Tom Petersen, Jon Sielemonn, Eigil
Thomossen somt egne observotioner.

Droslrup Enge
Lille Loppedykker2

1 4/7 ,Sodholset Loppedykker 1 1 /5, Krikond 3 1 4/T,Strondskode 4 I 4/
7, Lille Præstekrove I I 4/7 , Brushone 1 14/7 ,
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Stor Regnspove 1 14/7, Hvidklire 1 14/7,
Tinksmed 18 1/5, Mudderklire 22 14/7.

Gierrild området
Sortond 800 Nordsirond3/6,RødGlente
5, Hedehøg brun I trk.V Nordstrond 3/6

I l/
+
1

I I4l5, Lille
Skrigeørn Nordsirond l3l5, Lærkefolk I fou.
Nordstrond 3/6, Dværgterne I trk. N Songsod. koldende 5/6, Kongeørn

+ I iuv. Songstrup
t*. Ø Nordstrond 4/6,

trup Klint 27/7,feisl 4 od
Klint 27 /7 , Turteldue 1

Misteldrossel 1 24/7 ,GrlFluesnopper 1 24/7 ,
Kormindompop 6 hon
I hun Nordstrond 4/
6.

*

Grenå området

Sydlige Diurslond i øvrigt

Lille Loppedykker I por + 3 pull. Nordkonol
Grenå Enge 10/7-30/7, Sivsonger I Grenåen
Grenå 3/6-l 1/7,Rødrygget Tornskode I hun
I I /7, Rovn 2 Sdr. HomE 17 /7 .

Sortholset Loppedykker 1 iuv. MørkeKær

2

Hornslei Grvsgrov 28/7,

Hvid Stork 4 Thorsoger 8/7, Grovond

28/7,

I

od.
med 7 unger Hornslel Grusgrov 28/7 , Skeond
I hun Mørke Kær27/6, Toffelond I hun + 4
pull. Mørke Kær 27/6, Troldond hun + 3
pull. Mørke Kær27 /6,Hvepsevåge 1 Ørnbierg
Mølle 25/6 + Mols Loborotoriet 2/7 + 1
Rugård 3/7, Sort Glente 1 ØervedEbeltolt2l
5, Rød Glente 1 ØrnbiergMølle25/6, Duehøg
Hyllested Bierg 16/7, Fiskeørn 1 N Øer v.
Ebeltotl2l/5, Vondrikse'l sy. Mø*e Kær I
Dogstrup Mose 12/5,Lille Præstekrove 3 Hornslet Grusgrov 28/7, Stor Præslekrove 2 od.
med 3 unger Hornslei Grusgrov 28/7 ,Yibe 4O
Hornslet Grusgrov 28/7, Dobbeltbekkosin 2
Hornslet Grusgrov 2B/7, Stor Regnspove
Mols Loborotoriet 2/7 , Mudderklire 3 Hornslet
Grvsgrov 28 / 7, Fiordterne 2 Mørke Kær 28 / 7,
Skovhornugle I od. + 3 pibendeunger* 1 od.
'l pibende
sy.
vnge 17 /6 olle Mols Bierge +
1 iuv. pibende Elløv Enge 29/6,Grønspætte2
sy Mols Blerge 1/5 + 2 Molsloborotoriet 2/7,
Digesvole I 40 huller Hornslet Grusg rov 28/7 ,
'l
'l15,
Rødstiert I hon
sy. Mols Bierge
Broget

I

Kolindsund

I

2 lpor) 5/6, Nottergol I 5/6, Stor
Flogspæite I v. redehul 5/6, Biergvipstiert 5

Grovond

Fonnervo 9/7.

Slubbe Sø
Gråsirubet Loppedykker

Lille Loppedykker

I

od.

+i

iuv. Trold-

3/7, Knopsvone 6 ynglepor,
'l30 l0/7 - flere ynglepor,
Gr6gds 10 3/7 +
kær v. Stubbe Sø

Skeond I ynglepor22/5, Hvepsevåge 1 ynglepor jævnt i perioden, Trone 1 por 12l5, lsfugl
fodrende unge 12/6, Londsvole 350 5/6,

I

Bysvole 1 50 5/6, Siogger 1 ynglepor 9/6,
Munk 18 sy. honner9/6, Holemeise 2 kuld l0/
7, Rødrygget Tornskode 2 ynglepor * 2 hon
25/6, Grønsisken {odring of unger 10/7.

/

I

*

1

*

*
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Fluesnopper 1 sy. Mols Bierge l/5, Skovpiber
1 sy. Mols Bierge l/5, Engpiber Kolø3/7,
Nottergol 2sy.Mørke Kær8/5 + 10sy.12/5,

l

Rødstiert

I

Mols Bierge 14l5, Græshop-

*

pesonger 1 sy. Mørke Kær
I Dogstrup Mose
1215, Spottesonger 1 Mørke Kær 18/6 (ikke
SU godkendt), Pungmeise I Mørke Kær28/7,
RødryggetTornskode I hon Hyllested Bierg 23l
6 og 16/7
hon Mols Loborotoriet 25/6,
Rovn 2 od. + 2 iuv. Ringelmosen 3/7, Lille
Korsnæb 'l hon.* I hun Mols Bierge 1/5.

* I

t

+t

hun v. Skifford 5/6
hun og 5 pull.
Huldremosen Romten 7/7
I hun og 2 iuv.
Dysirup Sø 22/7, Troldond
hun + 4 pull.
Longe 5ø Løvenholm Skov 9 /7 , Hvepsevåge
Løvenholm Skov9/7, Rød Glente I Veggerslev
2815, Mudderklire 2 Dystrup Sø7 /7 + 21 22/
7, Hovterne 2 Dystrup Sø 7 /7 , Gøg 1 Ørum A
5/6, Misteldrossel 1 yng. Ørbæk G6rd 10/7,
Sivsonger 1 Dystrup Sø 28 /5 + 1 7 /7 , Rødryggei Tornskode I hon Løvenholm Skov 9/7.

*

I

1

,&+
€t$-=_

_r,Åsl

Hielm
BromgEs I 90 trk.

23/5, Mørkbuget Knoriegds

2 21/5, Toppet Skollesluger 60 22/5,Vondrikse 1 21 /5, Dobbelt Bekkosin I 2 I /5, Skovsneppe 2 21l5, Sildemåge39 23/5, Sortterne
I trk. mellem Hielm og Øer23/5, Pirol 1 sy.
2315, Skovsneppe 2 2l /5,Grå Fluesnopper 2
2315, Græshoppesonger 1 sy. 23/ 5, Tornsonger2322/5 + 5023/5, Kormindompop 4 sy.
'l
21 /5 + 5 sy. 22/5 + 3 23/5, Kærnebider

Mellem Ronders, Silkeborg og
Arhus
od. * 4 unger Ølst Bokker
Loppedykker 2 Skollerund
20/6 + 2-3 Ølst Bokker I 4/7, Sortholset Loppedykker 2 Frederiksdol Hedemose 20/6,Sort
Stork I mellem Ry og Gommelry 2015, Jogtfolk
Lille Loppedykker

I

14/7, Gråslrubet

lslondsk

I

mellem Lisbjerg og Skeiby 1/8,

Svoleklire 4 Ølst Bokker

l4l7,

Biergvipstiert I

* I Skollerund

23/5.

od. + 2 unger
20/6.

Øvrige Diurslond

Brobrond 5ø / Århus Å

Sortholsel Loppedykker 1 Dystrup Sø 1/5,
Knorond 2 Dystrup Sø 1/5, Toffelond 6 hon +

Toppet Loppedykker 12 l0/5, Skestork 2 v.
vestenden 2,/5, Fiskeheire I0/5, Spidsond
por Vestenden I I /6, Toffelond I 0/5, Hvepsevåge 2 lrk. 16/5 (i olt 'l 7 våger, herof kun 2
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Ry

Mølle 17/6

I

1

I

bestemt med sikkerhed) + 5l trk. 2015,Spurvehøg 5 t*. 2O/5, Lærkefolk 5/6, Alk I
Mossø26/5,Skovhornugle 1 od. + I iuv. 26/

I

5 + 2 unger pibende 5/6, Gøg I l0l5,
Græshoppeson ger

2

sy.

26/5.

Arhus-Skonderborg

|

øvrigf

Sortholset Loppedykker 2 Sortesø I 0/6, Sort
Slork 1 eng mellem Ormslev og Edslev 6/8-8/
B, GrågEs 1 85 Skonderborg Sø 27 /7, Kono'l
dogås Skonderborg Sø 27 /7 , Toffelond I 6
Sortesø | 0/6, Toppet Skollesluger 2 Skonderborg Sø 27 /7 , Grønsisken 2 Stiær Bokker 1 I

/

Sydlige del of omlel
Strondskode 1 02 Alrø Eghoved 27 /7, Klyde

1

1

Alrø Poller 27/7 + 3 por Splidholm * 3 por
Søby Strond * 1-3 por Kolsenokke, Hieile 25
Alrø P oller 27 /7, Alm. Ryle 60 Alrø P oller 27 /7,
Lille Regnspove 1 Alrø Eghoved 27/7, Stor
Regnspove 5 Alrø Poller * I Alrø Eghoved2T/
7, Hvidklire l8 Alrø Poller + 2 Nrø Eghoved
27

/7.

Næste periode dækker efter6rstrækket. Det
bliver s6 spændende ot se, om dette vil byde på

nogle spændende observoiioner.

6.

Bidrogene for ougust, september og oktober
indsendes iil undertegnede p6 odressen Torshøivænget 54, Kolt, 8361 Hosseloger i første
uge o{ november. Observotioner kon ogs6
ringes ind på rlf.8628 56',| 4

Ole Jensen
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sviptur lil New Zeolond

Sydøstosiens ukendle

En

fugleverden

Torsdog d.27.10.

Iorsdcg d. 5.10 kl. ,9.3O
M ødø på Noturhlstorlsk lllusevm, Auditorlet
Universiletsporken, 8000 Arhus C

| 4 uger hor Henning Ettrup relst \r1.11
rundt på New Zeolond og fotogro-

Noturfotogrofen Morlen Sironge, der netop er
kommet hiem efter 1 3 års ophold i Sydøstosien,
vil fortælle om det spændende orbeide med
fotogrofisk dokumentofion of det rige men rel
ukendie {ugleliv i bl.o. regnskovsområdet og
noturporker i Singopore, Moloysio, Thoilond og
Indonesien. Gennem unikke billeder og et tæi

somorbeide med lokolbe{olkningen hor Morten Stronge de sidste år orbeidet for beskytielse
of Sydøslosiens sårbore noturområder.

Ittode

på

H.

Eølyst

19.30

\:

j t.-;)
I
e
Sydøen somt den lille Stewort ) /
lslond syd herfor.
f.4 U
Henning Ettrup vil vise )
/
!L"j":"t-.1'-i*"
om
deite utrodi- /
tionelle ferie- {
/
ferei fugle, plonier m.v. Hoved- I
porten of tiden blev tilbrogt på (

./,-Å
t

må|.

Foredroget ledsoges of en række enesiående
lysbilleder. Mødei orrongeres isomobride med
DN-Arhus og ØBF.

VP

Mødet orrongeres i somorbeide

I

med ØBF.

PS Biludlejning udleier nyere personvogne, vare-

vogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til
yderst fordelagtige priser.
Personvogne: HONDA - FORD - NISSAN - FIAT PEUGEOT. MMDA - WV. OPEL - BMW-VOLVO
eller TOYOTA.

I

lvarevogne tøres alle

mærker.

___J

Flyttebiler: lalle størrelser til alle formål bl.a.
MESSER - UDSTILLINGER etc.
Busser: 8-9-11 -15-20 oersoner.

Lokal biludleining med
verdenskendte bilmærker
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Skulle De have specialønsker, så kontakt os venligst for leie al luksusbil eller campingbiler.

Eondag 4,9

ifosro og Kostermøllc

Mødesied:
Ledere:

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

Søndog"49

Ørnsø og Funderholme

Mødested:

Silkeborg Bod kl. 9.00
Jolmer C. Nielsen

Leder:

Søndag

ll.9

Mødested:
Leder:

Gtdved Snond
Tirsfrup Brugs kl.8.00
Lors P. Johonsson (86 37 78

Sondag 2.lO

tossø og Koslarmolla

Mødested:

Ry stotion kl.

Ledere:

Jørgen Keis, Jens Kirkeby og Clous Modsen

ftrsdog 4.lO

,,tå

Mødesled:
Arrongør:

En snok om nofurbeskffelsesloven,
med oplæg of Lors Pedersen
.l9.00
Noturskolen, Gudenåvej, Ronders kl.
Rondersgruppen

forsdag 6.lO
Mødesled:
Foredrogsholder:

9.00

vI s& være he/'!

Sydøslosiens ukendie lvgleverden
Nolurhistorisk Museum, Audiloriel, kl. 19.30
Noturfologrofen Morten Sironge
Arrongeret i somorbeide med ØBF og DN

Søndog 9.10

Lavtoldstur og eflerdrefs |uglellv

Mødesied:

P-plodsen v/Kvickly, Sølorvel, Silkeborg, kl. 9.00
Bo Ryge Sørensen i somorbeide med DN

Leder:

Søndag 23.10

Kolindsund

Mødesfed:
Leder:

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

lå!

lorsdog 27.1O

En sviptvr

#j

Mødesled:
Foredrogsholder:

Sølyst, Brobrond
Henning Etlrup

l*,

4l)

lil

4l

New Zeoland
kl. 19.30

Arrongeret i somorbeide med ØBF
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lirsdag l.ll
Mødesied:
Foredrogsholdere:
Arrongør:

Søndog

6.ll

Mødested:
Ledere:

forsdag l0.ll
Mødested:
Foredrogsholder:

Sroft ,s over Atf osproiektet
Noturskolen, Gudenåvei, Ronders kl. 19.0Q
Allon Jonniche og Peter Longe
Rondersgruppen

llossø og Kostermølle
Ry stolion kl. 9.00
Jørgen Keis, Jens Kirkeby og Clous Modsen

Costo Ri'cq
Sølyst, Brobrond kl.
Christion A. Jensen

'l9.30

Arrongeret i somorbeide med ØBF

lircdog l5.ll

Favnoen på Hefgenæs

Mødesied:
Foredrogsholder:

Medborgerhuset, Søvei 3. Silkeborg, kl. I 9.30
Jørgen Terp Loursen

Tirr,dog 6.12

lu|emøde med gløggog æbleskiver

Mødested:
Arrongør:

Nolurskolen, Gudenåvej, Ronders

firsdog

lvlemade p& Sølyst

13.12

Mødested:
Vaerter:
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Rondersgruppen

Sølyst, Brobrond I 9.30.
Beslvrelsen

Bestyrelsen:

Kontoklpersoner:

Peter Longe (formond)

Frcdnlngsudvalgeh

Jeksenvei 108
8464 Gohen
Tl{. 86 95 03 4l

Svend Møller Jensen
Holmelundsvei 29, SøIten

8382 Hinnerup
Tl{. 86 98 65 03

Jens Bonde Poulsen (kosserer)

Hevringvei 24, Hevring
8950 Ørcied
Tll. dog 86 42 79 95
Tl{. often 86 48 82 75
Corslen Høeg
Neptunvei 38 H st.
8270 Hølbiers
Tl{. 86 1 r 45 59

8361 Hosseloger
Tt{. 86 28 56 14
Lors P. Johonsson

Bolevei 10, Ommestrup
8544 Mørke

86 37 78

Iokof liafsrcgf slrcrf agcn:
Donsk Orniiologisk Forening
Lokolo{delingen i Arhus Amt

Giellerupvei

l1l

8220 Brobrond
Hovlvglegruppcn:

Ole Jensen
Torshøivængei 54, Koh

\L

l|e,dlcmsreglstcrlngcn:
Lors P. Johonsson
{Se beslyrelsen)
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Johnny Kohlert
Jonuorvei 7

8210ÅrhusV.
Tlf. 86 15 04 18
Sleen G. Lorsen

Regenburgsgode 8, 2.tv.

8000 Arhus V
Ttf. 86 r 8 75 25

Jens S. Pedersen
Skovmøllevej 3
8370 Hodsten

|{.

86 98 28

21

nopporlgruppan:.
Peter Longe
(Se bestyrelsen)

P.ondcrsgruppen:'
Clous Elkiær
Mågevei 7

8870 Longå
Tlf. 86 46 78 03

Rovfuglcgruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvolget)

gl er cg I stre rl ngsgru p p an :
(Spørg bestyrelsen)

Fu

Nick Wrigley
Bokkeg6rdsvei 43

8240

Risskov

Tl{. 86 21 49 85

Skovgruppea:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600, Silkeborg
Tt{. 86 81 25 73

Srtolandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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ry'
Unibank

