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DANSK ORNITOLOCISK FORENING
LOKALAFDELINCEN I ARHUS AMT

DOF er en loodsforening for {ugleinteresserede og
fuglebeskyhelse med o{delinger over hele Don,l906.
mork. Foreningen er sfiftef i
Foreningens formål er oi {remme kendskobel til og
inleressen for fugle og oi virke lil beskyttelse {ørst og

fremmesl oi den donske fuglefouno. Defie {ormål
søges fremmet blondt ondet ved ofholdelse o{
møder og ekskursioner. udgivelse o{ et tidsskrifi og
ondre publikotioner, somt ved ot orbeide {or ol
forbedre {uglenes livsvilkår.

Som medlem modioger mon grofis Donsk Ornitolo-

gisk Forenings Tidsskri{t (2-4 hæIter pr. år) og
blodet Fugle (4 hæfter pr. år).

hlige

H

Donsk Ornitologisk Forening
Vesterbrogode 1 40
I

620 Københovn V

Tlf.: 31 31 44 04
Gno: 7 00 08 39

Donsk Ornifologisk Forening
Lokolofdelingen for Arhus Amt
Nofurcenfer Sølysf
Giellerupvei 111

Alle DOF-medlemmer kon frit deltoge i ofdelingens
møder og ekskursioner. På sidste side finder du en

lisle over lokolo{delingens bestyrelsesmedlemmer
og de kontoktpersoner, der repræsenlerer de forskellige udvolg og interessegrupper.

azzu 6(abrond

Gno:5 51 09 6l

Redoktion:
Otto Trop Honsen (onsvorshovende redoktør)
Jens Bonde,Svend Møller Jensen, Christino Kiels
mork, Ahnelise Skov

Annonceprlser:
Hel side:
Holv side:

350,-/ni
200,-/nr

Sørqvnens kolender

r

-95

2-95
3-95
4-95
0900-1832

1.200,-/6r
600,-/Er

eller
eller

lor 1995:

Nummer Deod/ine
Sørovnen redigeres i PogeMoker 5.0 {or Windows
og lrykkes på genbrugspopir.

Kr. I30.Kr. 130,Kr. 100,-

Fuglenes Hus

DOF-Arhus står for olle lokole orrongemenrer.

Artikler lil Sørovnen modtoges som monuskripl eller
på diskefle, ledsogel of en udskrift. Send moleriolel
lil Otto Trop Honsen, Kildevei B, 8362 Hørning (tlf.
86 92 25 92), og mærk kuverten "Sørovnen".
Disketler, iofos og originole tegninger returneres.

Kr. 230,-

Kr. 330,-

usslondsmedlemsskob

DOF loger del i flere oktiviteter, både i Donmork og
inlernolionoh. Fugleværnsfonden ejer og driver en
række donske fuglereservoler og orbeider desuden
for inlernoiionol fuglebeskyttelse. DOF er den donske ofdeling of Birdli{e Internqtionol.

Sørovnen er lokolofdelingens blod og udsendes 4
gonge 6rliglfi | olle medlemmer i Århus omt. Medlemmer udenfor omlel kon tegne obonnemenl på
blodet {or kun 40 kr. pr. år.

konttngenter:

Ordinære medlemmer:
Juniormedlemmer (under 18 år)
Pensionislmedlemmer (over 67 år)
Støttemedlemmer

{ebruor
moi
ougusl
november

Udkommer
15. morts
15. iuni
15. september
I 5. december

/ sidsle nummer refererede leg kod til, ot det i
Rodioovisen vor blevet nævnt, øt der inden år

2000 vil uddø 400 fugleoder. I delle nummer
har vi volgt ot bringe hele ordlyden of presseorienle ri nge n f r a Bi rdLife.
Det er deprimerende /æsning, hvis mon ikke iror
pE, ot der kongøres nogef. Og deiervel netop

det, der holder os i gong - troen p& ot der kon
og skol gøres noget, troen på ot det et eller
ondel sted i fremtiden vil lvkkes ot vende udviklingen.

i

mit nærmiliø til at overleve. def ådige udskilningsløb. Det er muligt ot mon, rentteknisk, kon
orgumentere mod vinterfodring of GrEspuw,
Musvit og Knopsvone m.v., men hvis ieg skol
kunne se mig selv i øinene i spejlet orn morgenen, jo, s6 er de r ingen vei udenom: Fodring fro
oktober til april.

Del er vel i sidsle ende el spørgsmd/ om
troværdighed, hvis vi kæmper mod fongst of
småfugle i det sydlige Europo, sd skol vi ogsd
hiælpe dem, der vælger at bliver i Donmork året
rundt.

Og i mel/emtiden sfdr vi sE over for endnu en
vinter, den kommer lo cirko en gong orn åref.
Og hvergong e r deren ell.er onden derf&ret por
spo/femi//imefer i pressen ved ot sige sådon

Og med drsse ord. der bør få olte til ot tilføie
,,fuglefoder" på indkøbs/iste n, ønskes vore læsere en rigtig glædelig julog ef godtogfuglerigt

nogel som, ,,lod være med ot fodre fuglene, det
er noturstridigt og så videre". Det er muligt, men
1eg fodrerolligevel- legvilgerne hiælpe fuglene

nytår.

luglcner Dcnrncrk

f/9ll

Otto Trap Honsen

Junlcrrldcn

35

Roppor.tgruppen

"
|3

Anneldckcr

Fuglc | Århur Arnl 199{

l6

Rclcrsfcr fro turc

Fuglc udcn for Århur Arnt

lf

Kommcndc turc og arrlngemcnlcr 38

Jogtfrlk | Å;hus!!

lg

Kclcndcr

al

Sogen om Akær

20

Adrcsser og Kontoklpcr3oner

a3

llyl reielY.rt

24

lS fro

| Århus Amt

Presreorlenfcring

llcllcn ilorrvln og tårnfolkc!
Frc

lcllen:

Augusf, ;cplembc; og oktobcr

2f

lllustrotioner
Christrno Klelsmork; 23, 28, 32, 33,
37og forsiden
lnger Morie Andersen: 29, 38
Jens O. Chrisfe nsen: 1 7, 1 9, 22, 34

mindst 33-35 por i Donmork i 1994.
Herof-tyder meget på mindst 6-7 ierritorier i Arhus omt. Kender du til ynglende
glenter i Århus omt, så kontokt Jørgen
Terp Loursen fro rovfuglegruppen. Adressen er: Engdolsvei 81 B,8220 Brobrond,

Ilt.: 86 26 12 96.
Alle oplysninger behondles fortroligt.

Velkommen lilde nye
medlemmer!
Eestyrelsen

Også | Sverfge

vil hermed byde velkomrmen til de

nye medlemmer, der er kommet til i løbet af

I en ortikel i den svenske pendontlil FUGLE, Vår
F&gelvdrld, kon mon læse om den svenske

6ret.

glentebestonds udvikling.

Bestyrelsen lovede iforsommeren en kompogne,

Det er ikke kun i Donmork, ot glenten er i
fremgong. Nye tol fro Sverige viser, ot glenlen
der hor øget bestonden fro I 50 por i I 986 til
co. 480 por i 1 993. Slort set olle por findes dog

hvor vi indbød olle vore støttemedlemmer til ot
melde sig ind som ordinære medlemmer. I olt

udsendte vi249 breve til støtlemedlemmerne,
og det er glæde[gt ot se ol så monge - i olt 36
- hor loget mod tilbuddet og er overg6et til
ordinært medlemsskob.

Vi h8ber olle må blive iilfredse med

deres

medlemsskob, og hører gerne fro jer sdfremt
hor spørgsmål, forslog eller ønsker, som kon
være med til ot forbedre foreningen.
I

Alle bidrog er velkomne, hvodenten det drejer
sig om turforslog, møder, ondre orrongementer, ønske om informolion, ting vi kon gøre
bedre, eller hvod I end m6tle hove pd hierte. '
Erug jeres bestyrelse

- det er derfor vi er her.

stodigt i Skåne, i 1992vor der sdledes kun I I
por uden{or dette londskob.
I somme ortikel kon mon også læse, ot stodig
{lere glenter igennem de senere år hor overvintrei i Skåne. Den foreløbige kulminotion n6edes

'l990-9.l

, hvor ikke mindre end 600
overvintrende glentertoltes i Skåne. Detformodes, ot det stærkt øgede ontol overvinlrende
glenier skyldes onvendelsen of slogterioffold
som iordforbedringsmiddel og senere den vinte#odring; som den svenske ornitologiske fori vinteren

enings Projekt Glodo begyndte

i

1977-78.

Fodringen fondt blondt ondet sted i Fyledolen,
en lokolitet som dehogerne i lokolofdelingens
ørneIurc om vinieren hor stiftet bekendtskob
med. Fodringen er nu ophøri her, idet mon ikke
længere skønner, ot den er nødvendig for ol
glenterne skol klore sig.

Godr nyr om Glenten
Godyigfcsson lDanma*
Sommeren 1994 loder til ot blive den hidtil
bedste sæson i nyere tid for den røde glente i
Donmo*. Foreløbige opgørelser fro DOF's
ro#uglegruppe tyder på, ot der hor ynglet

Det bliver spændende ot se, om dei rovfuglefodringsproieki, som DOF hor stortet i de senere år, vil få en tilsvorende betydning for den
donske glentebestond.
Ni/s Kjell6n: Glodon -en rovfågel på frommorsch

i Sverige. Vår Fågelvcirld

nr.6,1994,

s.

6-.l9.

Rågebekæmpelse i
Arhus kommune

I

I vort somorbeide med kommunen vil .vi
under i ngen omstændi gheder medvi rke til/støtte

Hvert fordr {oretoger de kommunole myndigheder i Arhus en beskydning of rågeunger i de
kolonier, der ligger på kommunole oreoler (se
Fig i ). Boggrunden {or denne beskydning er, oi
kommunen hvert,6r modtoger en række kloger
fro {olk, der bor i nærheden of disse kolonier.
Klogerne 96r hovedsogeligt på støjniveouei.
Kommunen hor imidlertid måttet erkende, oi
lrods 6relong beskydning er de bynære r6ge-

oliernotive bekæmpelsesmeioder. Senest hor
kommunen f.eks. {oreslået fysisk fiernelse o{
rederne. DOF undersøger i øieblikket, om del
overhovedei er lovligt.

I

Generelt {inder vi det uocceptobeh, ol

offentlige myndigheder giver tillodelse iil (Skovog Noturstyrelsen) og udfører (kommunen) bekæmpelse o{ dyr og fugle i tilfælde, hvor det ikke
er væsentlige somfundsinteresser eller folkesundheden, der står p6 spil.

kolonier gået morkont frem specieh i de sidste

6-7 6r (f.eks. omtoli iSørovnen 9l-4). Århus
Komm une hor derfor henvendt sig til DOF, dels

for ot indhente noget foglig viden omkring
r6gernes ynglebiologi, og dels for eveniuelt ol
indgå ei fælles proiekt, der skol udrede effekten
of kommunens beskydning of rågerne.
I DOF er vi noludigvis glode for ot f6 en diolog
med kommunen omkring en problemoiik, som
i monge år hor ligget DOF på sinde. Lod dog ei
por ting være slået fost omkring DOF's holdning.

I

Som fuglebeskyttelsesorgonisolion kon vi

på ingen måde gd ind for en beskydning of
rågerne, hvor hovedorgumentet for beskydningen er nogei aesteiisk eller følelsesbetonet (læs:

Hvod vi foreløbig hor foresl6et kommunen er,
ol mon sætter ind på det pædogogiske plon og
får iortolt folk, ot vi er nødi til ot occeptere, ot
noiuren lormer, hvis vi vil skol hove en 'vild'

i olle ender og
konter. Endvidere skol vi også hove ændret den
generelle uvilie i befolkningen mod store sorte
notur, der ikke er reguleret

fugle. Monge of jer medlemmer kon sikkert
nikke genkendende til følgende udtolelser'Jeg
synes/ rnon skol skyde Rågerne og/eller Skorverne fordi de er grimme' eller'fordi der er for
monge' . Udtolelser, mon kon hove svært ved ot
se det soglige i. Hvorvidt kommunen vil være

med til en sådon holdningsbeorbeidelse er
endnu uvisf, men dei sidste ord er ikke sogt i den
sog.

støi).

LYSTRUP

RISSKOV

300 stk.

....

22 stk.

JERNALDERVEJ
VIBY KOLONIERNE
SøHOLM STAUTRUP
TRANBJERG

NEDLAGT

stk.

2712

RAGER

305 stk.
550 stk.
488 stk.
19 stk.

BRABRAND

IALT

1028

....

Figur I
Rågekolonier pE offenilige oteqlet i Ålhus Anl

U".:@g:efro jeg slet ingen oplysninger hor. Desuden er

Enkortlægning
af Danmørks

fugle og

fuglelokaliteter
7993

- 7996

der en række kvodroter, hvor resultolei kon og
bør forbedres 1995. Figur 1 viser otlosdækningen i Århus omt 1993-94,p6 boggrund
o{ de oilosresultoter, som ieg hor modtoget
inden 4.,l0.'l994. Hor DU oplysninger om
ynglende fugle (of olle orter !) {ro de dårligt eller
.l993
eller
slet ikke dækkede kvodroter fro
1994,hører ieg meget gerne {ro dig.

i

Jeg vil i det næste nummer of Sørovnen vende

tilboge med en mere deiolieret oversigt over

Atlqsundersøgelsen

otlosdækninoen i Århus omt efier de 1o {ørsle

optællingssJsoner.

Longi de fleste hor nu sendt resultoler tro 1994 . Toiolt hor ieg i skriven-

de stund modtogei

I

co. | |5otlosskemoermedforbedringer of otlosresulioler fro

1993,

I

4l

I

42

I

7småbiotopsundersøgelserfro

nye oilosskemoer fro kvodroier som ikke blev undersøgt i 1993,
punkttællingsskemoer fro
199 4,

1994
lons række ynglefugleske-

;;xr,.:"
Hvis ikke du ollerede hor giort det,
bedes du stroks indsende dine otlos-

til

undertegnede. Delte
gælder uonsei om du erfærdig med
dit kvodrot eller ei.
resultofer

l@Ndd{ F,diW
d.knina

111 t6ø.øtt

SiF.fia d.kniDS

aA rZg.Ot

Cod

D!.li! d.hir!

l? l0.ltt
l.ll 20S

Dæknlngen
Denne overvældende mængde resultoter betyder, ot der nu kun er I 2
kvodroter iiiboge i Århus omt, hvor-

6

(9.62t

Figur I
Dækningsgroder, orlqslryodroter ! hhus ont pr. okt. 1994.
for enkelb, især lcystnære kvodrobr'
kon dækningsgroden være underyurderel.
Præenftollet er ongivet i {orhold til det sonlede
ontol kvodrcter i fuhus ont (224).
Den somlede dækningsgrod (9,6ok) er dog i {orhold til del somlede
ontol loodroEr p6 londsPion. .

Nye otloskort
P6 boggrund of de otlosresuhot"r, .orn uo,
indsendi til mig inden 4/10 1994 hor jeg fåei
fremstillet følgende foreløbige otloskort.

'

Rostefugletællingerne
øieblikket mongler jeg opiællere iil flg. lokolileter:
I

I

Eskeplet-Sødringholm Strond ionuor-moi

I
I
I

Mørke Kær

I
I

1995
Deirel-Tved Øhoved ved Mols
Århus Bugtstrækningen Løgten Strond-KoløEgens Vig

Brobrond Sø

Lerdrup Bugf og Alrø Poller
'l
februor 995.

i ionuor

Aarhus amt 1994
Grstr. Lappedykker
Sikker ynglende

O

Sandsynlig ynglende a
Mulig ynglende

a

.trn

\*r

\*J!
\J
Figur 2
Gr 6 st r obet

lo p pedykke r
Resu/totet ofofiosundersøgelsen i khus ont 1993-94.
Arten findes spredl i hele omtet, hvor der er egnede biofoper.

Ælenbleviotlosundersøgelsen 1971-T4lundetsonsikkerellersondsynligynglende
pE i olt 18 loodroter i Arhus om|
Nu er den ollerede fondel i 39 kvodroler, så noget lunne tyde pE ot oden et ghet frem
Fremgongen kon dog skyldes en bedre dælningsgrod.

C'
4

og

Alle lokoliteter opiælles en gong månedligt,

Alle henvendelser vedr. proiekt Fuglenes Don-

helst omkring d. |5. i måneden (se dotoer i
Sørovnen 3/941. Er der nogen blondt lokolofdelingens medlemmer, som hor lyst,til ot besøge disse lokoliter 6n gong mdnedligt? Oplæring optællingsteknik og gode obsplodser
gives gerne.

mork i Århus omt skol ske til:
Pefer [onge

Jeksenvei 108

i

8464 Golten
Tlf.: 86 95 03

Aarhus amt
Knopsvane
Sikker

1994

ynglende

Sandsynlig ynglende
Mulig

ynglende

O
O
a

)
I

)l

\LZ

i#
$il
Figur 3
Knopsvone
Resuiloiet ql otlqsun dersøgelæn i ,&hus ont l?93-94
A/ten findes spredt i hele omtet
Kon nogen b/ondt læærne supplere kortet, hører ieg megel gerne herom.

4l

Aarhus amt 1994

Dobbeltbekkasin
sikker ynglende

O

Sandsynlig ynglende

O

tr.luli8

yngleDde

a

taa c

l-o'
l.
t-.

o

ooo
oo
a

oo

o

Figur 4
Dobbeltbekkqsin
Resultotet of otlosunder*gelsen i khus omt I gg3-?4
futen findes udelukkende, hvor der er støre omrider med vedvorende græsoreobr,

dvs. især i de sførre ådole soml ved nogie moser.
Dobbeltbekkqsinen blev iær p6 Diurelond fundet i longt flere kvodrcter

i IgTl

-74.

Aarhus amt

1994

Isfu gl
Sikker ynglende

O

Sandsynlig ynglende O
L{ulig ynglende

'

a

Figur 5
lsfugl

Resu/totet of otlqsundervgelsen i khus ont | 993-94 .
lsfuglen hor sin donske hovedudbredelse i Østiyllond, og åer.ier longs Guden0ens løb og de slore
resuholet fto | 97 | -74.
Udbredelsen ser ud til ot være på høide

nd

't0

ser.

Aarhus amt
G

1994

ronspaette

Sikker ynglende

O

SandsynliS ynglende

O

Mulig ynglende

a

a

oo
o
?
o
a
O !o

Figur 6
Grønsoære
Resu/totet ol ot/osundersøge/sen i &hus omt 1993-94
Grcnspæflen et i sin udbredelse knyttet til blondskove med løv- og nå/eskov,
og kortet viser meget godl udbredelsen o{ denne skovtype i omtel.
Allen findes i slorl sel de somme kvodroter som i | 97 | -74.

ll

Aarhus amt
Sikker ynglend"
Sandsynlig

1994
O

ynglende O

Mulig ynglende

o

fo

o3!o
o

fo

Figur 7
Eiergvipstiirt
Resultotet of otlosunaårJgåfrå, i Århus ont 1993-94.
y'rlen er ollerede nu fundet p6 flere kvodrcter
end i | 97 I -74
Den hor især spredl sig nod- og østp& i omtet.

12

a

t
Peler Longe

læserundersøgelse p&
'Fugle i Arhus Ant'
Do 1994-udgoven o{'Fugle i Århus Antt'
udkom i forsommeren, hovde ropporlgruppen
vedlogt et spørgeskemo for at finde ud of,
hvod vore læsere egenllig mener orn det, vi
skriver.

udfyldt stond (co. 25o/o of læserskoren).
Vi bringer her resulloferne of undersøgelsen.
follene ongiver ontollet of besvorelser - ved
enkelte spørgsmEl hor nogle enlen sol to
krydser eller helt undlodt ol svore, derfor giver
sumrnen ikke oltid 30.

du 'Fugle i ,&hus iVnt' ? (sæt

gong

l

opslogsværk
opslogsværk
gonge
den ikke

29

Læser hele ropporlen igennem 6n
Læser ropporten igennem og bruger den
senere som
Bruger den kun som
Blodrer den kun igennem et por

I

0
0

Hvordon synes du roppoien præsenteres for
læseren (skrivesfil sprog og loyout)?
Meget læsevenligf
Laesevenligt men visse ting bør rettes
lkke læsevenligt og monge ling bør retles
Ropporlen skol præsenteres på en helt
onden måde

t7

l3
0

Uinteressonl
Kedelig og uinteressonf læsning

23

Synes du nogle stondordoplysninger er over{lø-

dige?

io 3

nej

25

Ofte bruger vi opremsninger af enkellobservotioner til otbelyse orters forekomst. Antolletal
enke/lobservotioner er;

monge
possende
{or {å

I

25
4

De fleste oders forekomsl kommenleres og
i relofion til tidligere observotioner og/

sætles

eller ondre londsdele. Disse kommenlorer er:
for detolierede
of possende omfong
{or overflodiske
81.o. of plodslre nsyn

I

24

er det kun udvalgte oier,

der får en mere grundig gennemgong f.eks.
med figurer og korf. Disse grundige ortsgennerngong€ er:
{or monge'

0

possenoe
{or {å

17

l?

0

Hvis du synes, der er for få, hor du do evt.
foreslog lif hvodedes den wrige leksl kunne
reduceres, eller er du villig til ot betole mere {or
'{ugle i,Arhus hnt' til gengæld for en udvidelse
o{ sidetollet? (1993-udg. 70 kr.
108

0

sider).

Hvad synes du generelt om indholdet?
Spændende og inieressonl læsning
Inleressonl

nei

{or

Spørgeskemo

Læser

Sovner du nogle stondordoplysninger?

io 4

I olt 30 personer returnerede spørgeskemoel i

Hvordon læser
ktyds)

Gennemgongen of de enkelte orter er bygget
op omkring nogle slondordoplysninger (dog
ikke konsekvent for olle oder): yngleforekomsl,
trækforhold, slørsfe forekomsfer, førsle og sidsle observolion somf årslolof ontal indsendere,
oniol observofioner og månedsfordeling.

14

t6

=

br

l3

mere
dyr

Jo, ieg villig fil ot betole
nej, ropporten er ollerede {or

17

6

ofmåderne ol reducere tekslens omfong på,
kunne være of udelode obseryolørnovnene i
lekslen og kun hove 6n liste med bidrogydere.
Jeg synes del er:
En

en god ide
en dårlig id6
ieg er ligeglod

I

22

Sommenfolning
Longt den overveiende del of vore læsere læser

ropporten igennem, når de modtoger den.
Herefter bliver den stående på hylden til opslogs-

brug, hvilket glæder redoktionen meget.
Folk er ogsd generelt tilfredse med indholdet of
ropporten, men monge kommer med foreslog
iil, hvorledes præsentotionen of ropportens loyout kon forbedres, bl.o. synes et por of vore
læsere, ol tekster og figurer efterhdnden er ved
ot blive for smd og gnidrede. Disse foreslog vil
selvfølgellg blive nøie ovewejel, når næste års
ropport skol plonlægges. Derudover efterlyses
{lere tegninger. Her md vi sige, vi gør, hvod vi
kon for ot skoffe nye illustrotioner hvert år. Men
ligesom Sørovnen må vi også opfordre læserne
til ot bidroge med både tegninger og {otos, der
kon "peppe" ropporten op.

Skobelonen of stondordoplysninger synes folk
ogs6 tilfredse med. Et por ny6 foreslog gives
dog: en mere deioljeret gennemgong of ynglefund ønskes og en opfølgning of SU-observotioner fro foregående år efterlyses. En onden
læser vil gerne hove, ot ringmaerkningsoplysninger.skol medtoges og endelig foresl6s dei, ot
vi lover et ynglefugleindeks eks. ynglepor pr.
indsender. Hvod ongdr yngle{ugleindeks, vil
det nok hove tvivlsom værdi, fordi vores moteriole ikke er systemoiisk indsomlet. Deile problem hor vi selvfølgelig også, når vi prøver ot
vurdere bestonde udfro måneds- og årstoioler,

t4

hvilket også hor fået et por of læserne
foreslå, ot vi dropper disse oplysninger.

til

qt

Opremsningen of enkeltobservqtioner er ifølge
læserne o{ possende omfong, og det somme
gælder vores kommentorer og sommenligninger med ondre londsdele ogleller tidligere
observotioner. En enkelte læsere synes dog
enkåltobservolionerne bedre kunne sommenfottes i tekst. Andre toger udgongspunkt i den
sidste ropport og giver konkrete foreslog til,
hvorledes teksten kunne udformes. Her mener
mon f.eks., otved olmindelige or.ter, hvor kun f6
observotioner er indkommet, f.eks. Gråspurv,
er det inelevont ot ongive ynglelokoliteterne.
Endelig er der et por stykker, som synes vi er for
ombitiøse, og ot vi forsøger ot være for videnskobelige. Hertil må vi fro redohionen sige, ot
vi oltid bestræber os på ot bringe en simpel
sommenstilling of tollene, som giver el klort og
præcist billede of, hvod der sker derude i felten.
Ofte vil mon dog gerne prøve ot forklore det,
dersker, og sd eriingene måske ikke så simple
mere, olligevel bør dei ogs6 være plods til ot
skribenterne selv koster nogle leorier ud.
lkke overroskende synes monge (knop holvdelen), ot der er forfå grundige ortsgennemgonge
med tobeller og oversigter. Næsten olle, der
lilhørerdenne gruppe erogså villige til ot betole
mere for ropporten mod ol få en grundigere
beorbeidning of orterne. Co.25Yo of vore læsere synes imidlertid ollerede ropporten er for
dyr. Disse læsere tilhører generelt den gruppe,
der er meget tilfredse med vore udformningen
of ropporten.
Hvis mon skulle tilgodese disse io store grupper

of læsere på somme iid, dvs. en grundigere
orisgennemgong på den somme plods, vil vi
blive nødi til ot skære ondet stof væk. Vi hor
foreslået ot droppe observoiøriniiiolerne, men
det er der foktisk kun en læser, der går ind for,
så det skol vi nok lode være med. En onden
læser{oreslårtil gengæld, otvi lodervære med
ot behondle nogle orter en årrække. Her
kunne dei egenilig være inleressonl ot vide, om

i

i Århus Ænt'

{olk stodig ville indsende disse orter, hvis de

indflydelse på, hvorledes 'Fugle

vidste, oi orten først ville blive behondlet om et

skol udformes, så er redoktionen oltid åben for
nye skribenter og du kon do kontokte redohøren Peter Longe tlf. 86 95 03 4l .

oor år.
Alt i olt er vore læsere megei filfredse med det
orbeide ,vi leverer, def er vi selvfølgelig glode
for i redoktionen, mån det hor også værei
opløftende ot se olle de nye foreslog iil forbedringer, der indkommei - tok for dei! Til sidst
skol dei iilføies, ot hvis du ønsker endnu mere

Blondt de indsendie besvorelser er udirukket en
vinder of Lors Jonson's nye felth6ndbog 'Fugle
i"Europo' . Vinderen blev Flernming Nielsen fro
Arhus.
Eestyrelsen

t5

Peler Longe
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Fugleobservotioner f rq
1994
Så naermer iulen og nyt6ret sig otter, og

det er ved oi være fiden, hvor åreis
fugleiogftogelser skol indsendes iil om-

iets lokolroppod, ,,FUGLE I

Vi skol hove dine observotionerfro I
senest den 20. ionuor I 995.
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Ropportgruppen indsomler også observolioner of podder, krybdyr og pottedyr fro Arhus omt. Observolionerne
skemoføres og indsendes på somme
vis som fugleobservotionerne.

Veiledning i ropportering

Del er gonske enkelt. Vi modloger med
glæde olle de observotioner, som du
gider skrive ned og sende ind. Defte
gælder oli; -obs. fro din hove eller {ro
sommerferien, -trækobs. fro feltornitologerne, -optællingerfro din ynglefuglerule, -ringmærkningstol m.m.m. Dette
gaelder også obs. of de olmindelige
fugle.
Synes du imidlertid, ot det er uoverkom-

Brug venl igsl vores stondordskemoer
ved indropporteringen. Du kon vælge
mellem et ARTSSKEMA (det sædvonlige 45 skemo) og et lokolitetsskemo

(A4, f.eks. feltprolektets lokolitetsskemoer). Skemoerne fås grotis ved
henvendelse lil ropportgruppen eller
ved møderne på Sølvst.

Hor du kun få observoiioner kon du

meligt ot skrive olt ned, så ønsker vi

nøies med blot of sende os ei brev med

især:

dine iogttogelser.

o

.I

994

Hvod sendes ind?
Og hvordon - ??

U| I

!E

Potledyr, krybdyr og podder

N,AT".

E I

I

ÅRHUS

des venligst IKKE indsendt igen. Herved undgås dobbeltregistreringer, do
disse observotioner ollerede er indiostel i vores doiobose.

I

I
I

olle ynglefund, yngle{ugletællinger
og lign.
olle observotioner of ROVFUGLE.
olle obs. of trækkende og rostende

ANDE-os VADEFUGLE.
de ire førsie, tre største og tre sidste
obs. of olle TRÆKfuglene.
Alt hvod du i øvrigt finder interes-

soni; invosionsorier, store flokke,
usædvonl ige {orekomster m.m.

BEMÆRK: observotioner

og optællin-

ger, som er foretoget som led i projeki
Fuglenes Donmork, og indsendi på proiektets yngle- og rostefugleskemoer, be-

BEMÆRK,

oi

oplysninger, som olle-

rede er indsendt på lokoliielsskemoer
(fordrs- og ynglefugle- eller efterdrsog rosiefugleskemoer) forbindelse
med proieki FUGLENES DANMARK,
(feltproiektet) behøver mon selvfølgelig ikke ot indsende igen.

i

Påfør megei gerne orts- og lokolitelsnumre på skemoerne. Lisier med ortsog lokoliielsnumre kon fds groiis ved
henvendelse til undertegnede. Arisnumre kon også ses i tidl. numre of
Fugle i Århus omt.
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}UG/.r.AÆil FORANIUS ilUIT
Peter Longe

Uonset hvor i londet du hor kiggel på fugle, er
der €n ropportgruppe, som gerne vil høre om
dine oplevelser og optællinger.

dring til olle:

Du kon bruge 45 indropporleringsskemoet (ortsskemoet) over hele Donmork.

OVERHOLD YENL'GST INDSENDETSES.
FRISIEN DEN 20. JANUAR !!!

Herunder {ølger en oversigi over odresser p6
ropportgrupperne i vore noboomter. Hor du
observoiioher fro områder, som ikke er nævnt,
eller er du i tuivl om; hvortil dine skemoer skol
sendes, så send dem blot til ropportgruppen i
Århus omt - sd sender vi dem videre.

Synes mon, ot skemoskrivningen ioger long

Do vi formoder, ot I gerne vil hove ropporien så
hurtigt som muligt, skol der her lyde en opfor-

lid,

s6 er her er godr råd: EEGYND NOGFI FØR !
Begynd f.eks. ollerede her i efterdret, når oftenerne begynder ot blive longe. Herved fordeles

orbeidet over en længere periode.

God fornøielse

!

Nordlyllonds- og Vlborg omt:
Med venlig hilsen

Fugle og Dyr i Nordiyllond
v. Gorm Thyge Wæhrens
Lilievei 3

7800 Skive
Nngkøblng oml:
Gerner Moilondi
Posiboks 105
7600 Siruer
Velle amt:
Fugle iVeile omt
Kim Biledooord
Åboulevoiden 78

8700 Horsens

Ropportgruppe n
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8220 Brobrond
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Peler Longe
Jeksenvej I 08
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Clbsetyoilonerne lra khus smt lndrendes tll:
Ropporfgruppen
Donsk Ornitologisk Forening iÅrhus omt

Giellerupvej I'l

1

8220 Brobrond
Senest20. ionuor 1995
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Honno Nørgoord

En dog i ougust blev der sef en meget usædvonlig

fugl iÅrhus, nemlig en iogtfolk.
Fuglen blev set of bl.o. Poul Erik Sørensen og
Honno Nørgoord fro Ronders, som hor sendt flg.
berefning til Sørovnen:

Om vores Jogrfolk

oldetvoren due pgo. forven, men kunne hurtigt
se, ot den vor oh {or slor, og ot det vor en folk.

V vor p6 besøg i

kolonihoven Humlehoven
mellem Skeiby og Lisbierg mondog d. I /8. Ved
2O-tiden gik vien turhen forot se støivolden ved
den nye tilkørselsvei til motorveien. Støivolden
er delt pgo. en.lille bæk, der skærer den. Ved

vestenden of denøstligedel så Tobios

(l

1

6r) en

hvid fugl der vor meget stor. Hon troede først,

Folo: Poul

l8

Do vi ondre 5 kom derhen vor ingen of os i tvivl
om, ot det vor en stor folk - pd størrelse med en
Musvåge. Folken sod 7-8 m. fro veien og blev
siddende ico. l5 min. Poul Erik n6ede ol hente
komero, skifte film, og bevæge sig longsomt
over imod fuglen. Det sidsie billede erloget co.
3 m. fro den.

Erik Sørensen

Eigil gik bogved for ot fonge fuglen, i den tro ot
den måtte være syg. Do hon vor knop 2 m. fro
den, leitede den longsomi og fløj iundt. Efter et
por minutter sotte den sig på en most co. 50 m.

Red. bemærknlng:

Brevet somt folos of {uglen er sendt til DOFArhus vio Lors lom-Pelersen i Ronders.

væk.
Folken vor ikke udstyret med klokkereller læder-

siropper.
Pd grund oftidspunktet pd årei menie vi, ot den

kunne være undsluppet smuglergods eller folkonerfuol.
Med venlig hilsen
Honno Nørgoord, Ronders.

Vi hor forelogt beskrivelsen og foto for Jørgen
Terp Loursen ha DOF's rovfuglegruppe, som
bekræfler ot der er tole om en Jagtfolk, enddo
den hvide form, som er meget sjælde n udenfor
dens yngleområder p& Grønlond og lslond.
Denne form er hidtil kun lruf{e! en gong i
Donmork, i 1952 (Olsen 1992). Dette, somtdet
usædvonlige tidspunkt for obsewotionen (Der
foreligger hidtil ingen Jogt{olkeobs i Donmork i
iuni-iuli-ougust) bekræfter ot der høist sondsynIig er tole om en undsluppet fongenskobsfugl.
Der er dog ogsd mulighed for ot fuglen er
kommei til Donmork pd et skib fro Grønlond
eller lslond.l def engelske fugleblod Birdwotch
kunne mon i ionuornummeret (1994) læsd om
en hvid grønlondsk Jog$olk, som kom til Englond ombord oå et skib fro Grønlond.

>\i

\\\

i\

,/0/

tl

\J\it iN

,,

1t/,t2. '

'i,//fu2

\r'

/
r,

19

Eestyre/sen og Fredningsudvolgei

- cn beretnfng fra hednlngsu&nlget

Gods ril solg
Der vor ikke ret monge, som bemærkede den
lille uonselige billeimærke-onnonce i iyllondsposlen d. 14/3 1993, med overskriften ,,Gods
sFlges". Men ollerede d. 17/3 kunne mon i
Århus Stiftstidende læse, ot Åkiær Gods vor sot
til solg.
Nu vor det nok de færreste, der på det tidspunkt
viste rei meget om Å(ær Gods syd for Odder.

Godset hovde siden

,l968

været eiet of Ebbo
Busky Neergoord, som orvede godset efter sin
for, hofjægermester Frode Neergoord. Godset
er et of londels største, med godr 1 000 ho. iord,
ligeligt fordelt på londbrugsiord og skov.

Åk|ær Gods vor forfoldet synligt gennem de
senere 6r, ovlsbygningerne vor stort sel ruiner,
en del of iorden solgi fro, og en del henlå stort
set ubenyttei, hvilket medførie, ot der efterh6n-

ddn hovde udviklei sig en rig og særpræget
notur i omr6det. Sdledes hovde olle læheon
f8et lov ot vokse.vildt, hvilket berød ot de hovåe
ontoget bredder of 20-30 m. og vor fontostiske
levesteder for fugle og dyr. Desuden henlå
longt hovedporten of iorden i Åk|ær Ådol som
grønne enge, hvilket er et siældent syn i dogens
moderne londbrug.

En

driftig londmond

Allerede kort efter ot godsei vor onnonceret til
solg, fik lokolofdelingen de første bekymrede
henvendelser: Hvod sker der med noturen på
Åkiær Gods, hvis det bliver solgt?

Og vores bekymringer skulle ikke blive giort til
skomme. Efter diverse forviklinger, bl.o. med
trusler om fuongsouktion, blev Akiær Gods i
foråret I 993 købt of godseier Johon KoedJørgensen. Johon Koed-Jørgensen eiede på

det tidspunkt også godset Julionelysl ved Østbirk, somt Ølond-Attrup i Nordiyllond, og vor i
offentligheden og blondt mil jømyndighederne

kendt som en mond, der ikke skyede nogle
inidler for ol gøre driften så rentobel som
muligt.

lllossqkren indledes
Allerede Iør købet vor Johon Koed-Jørgensen
of Århus omt blevet gjort opmærksom pål hvilke
dele of godsets iorder, som mon hovde registrer.et som beskyttet notur ifølge noturbeskyttelses-

lovens $3. Bl.o. vor der tole om godt 200 tdr.
lond vedvorende græsoreoler somt en long
række stendiger og vondhuller.
Kort efier overtogelsen gik godsejeren i gong
med ,,oprydningen"; ruiner og forfoldne bygninger blev fiernei, stort set olle træer på digerne blev fældet, læhegn blev enten fældel
eller krofiigl beskåret, vondhuller blev fyldt op
og grøfierne blev renset op. De fleste of disse
indgreb erfuldt lovlige, men hvod der vor longt
værre for noturen på Akiær vor, ot somtlige
skovbryn i løbei of sommeren blev ,,åbnet", dvs.
skovbrynene blev fældet og døde lraeer fiernet,

og ot el ornitologisk værdifuldt $3-beskytter
keerområde i ådolen blev (ulovligt !) totolt ploneret og ol vegetotion fjernet. Endvide re forlød
det, ot godseieren ville opdyrke en stor del of de
grønne enge.

DOF kommer på bonen
Indgrebene førte til, ot både Donmorks Noturfredningsforening og DOF (i brev of 8. sept.
1993) henvendte sig til Arhus omt for oi fd
ødelæggelserne pE Åkiær stoppet.
Vores henvendelse blev besvoret of omtet d.
12/10, et svor der vel nærmest må betegnes
som en sludder for en slodder. I brevet udtrvk-

Konskitse ril helbedsplan for

AkærGods
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Kort over Åtrftær Gotls
Ottentliggiort af Arhus Amt
Natur- og Miliøatdelingen

kes det bl.o., ot ,,omtet ingen beføjelser hor til

at
at
kræve beplontningen p6 digerne bevoref". Om
de øvrige indgreb kunne mon læse: "Del kon
oplyses, of der ikke er givet dispensotion til
opfyldning øf vondhuller, fierne/se of diger og
p&byde ekslensiv londbrugsdrift....-

og til

ændring of vådenge. Sædvonlig proksis omkring overtrædelser of disse forh old er oftole om

reeloblering eller eventuel erslotningsbiotop.
Denne proksis vil ogsd blive fulgt pE Åkjær...".
Brevet er underskrevet o{ doværende formond

21

forudvolgetforTeknik og Miliø, Knud E. Særkiær
somt Notur og Miliøche{ Jytte A. Heslop.

DOF onker
DOF-Århus oml hor under hele forløbef været
stærkt kritisk overfor udviklingen på

En helhedsplon

ÅkiærGods

og omlets håndtering of sogen.

Vel pd grund of de monge protester blev dei
hurtigt besluttet, ot der skulle udorbeides en
såkoldt helhedsplon for den {remtidige notur'udvikling (læs: ofuikling) på Akiær Gods. For-

V

mener, of omtet fro storten hor været oh for
eftergivende overfor londbrugsi nteresserne, og
ot mon hor været olt for long tid om ot pdtole de
påviste lovovertrædelser.

hondlingerne mellem omtet og Koed-Jørgensen trok dog ud, og førsi i foråret 1994 {orelå

den endelige plon, underskrevei of omtet og
godseieren. Hovedpunkterne
er følgende:

i helhedsplonen

Engc:

95 tdr. lond $3-beskyttede enge opdyrkes. I 1 2
tdr. lond forbliver græssede enge. 7 tdr. lond
nyudlægges til enge/overdrev.

Dlgcr:

To diger fiernes. Et er ollerede fiernet uden
tillodelse. Pd de resterende diger skol beplontningen igen hqve lov til ot vokse op.

Vondhvllert
8 vondhuller genetobleres eller oprenses, 2
vondhuller fiernes, to vondhuller oprettes, som
en del of godsets pork.

V.ønd\b og dranlng:
Akær A gøres bredere, Bilsbæk oprenses og
forlægges (flyttes !), Åkær Huse bækforlægges,
der groves en grøft rundt om slottet.

Helhedsplonen indeholder iniet om de øtdelogte skovbryn, do dette spørgsmål ikke hører
under noiurbeskyttelsesloven. Donsk Skovdyrkerforening hor kritiseret indgrebei, som er
pd koni med skovlovens regler om god skovdrift.
Helhedsplonen skol nu gennemføres i form of
en række dispensotioner fro nolurbeskyttelsesloven, hvoro{ de to første er kommet fro Århus
.omt.
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Principielt mener vi ikke, ot der er grundlog i
noturbeskyttelsesloven for ot til lode opdyrkni ng
of så store engoreoler. Vil omiet i fremiiden
være lige sd føielig, når der onsøges om tillodelse til opdyrkning o{ longt mindre engområderondre stederi omtet? hvis nei, hvordon vil
omtet så fo*lore denne forskelsbehondling
mellem ,,de sm6 londmænd" og så godsejere?

-

Vi finder ikke, ot det er en formildende omstæn-

dighed, ot der pE Åk;-r.
longt flere Q3"r.
beskyttede oreoler end på et gennemsniislondbrug, og vi finder dei heller ikke formildende, ot tilsledeværelsen o{ især de store
engornråder skyldes tidligere liders
"d6rlige

londmondsskob", som det er blevet udtrykt. Det
orgument vil det io i så tilfaelde være muligt ot
onvende overfor slort set ol den noiur, som er

tilboge i londbrugsomrdderne

!

Lokolo{delingen {inder det uforstdeligt, ot-mon

filloder opdyrkning og dræning i Åkiær Ådol,
somtidig med ot det offenllige ondre steder i
londet bruger millioner of kroner på ot geneloblere grønne enge i 6dole. Eksempelvis
Skiern Å i Vestiyllond og St. Honsted Ådol ved
Horsens. Vil vi opleve, ol mon om 25 år skol til
ot restourere Åki-r Ådol a
Somtidig er DOF meget kritisk overfor omteis
brug o{ erslotningsbiotoper, idei nyonlogl ,,noturo eftervores mening oldrig kon blive lige s6
god som den oprindelige. Vi horde#or besluttet
of principielle gru.nde ot onke olle dispensotioner, som gives i Akiær-sogen.

De io første er givei, den ene, tillodelsen til ot
grove en grøft rundt om sloilet, blev på lyniid
kør{ gennem systemet og desværre slodfæstet,
den onden, iillodelse til forlægning of Åkær
Huse Bæk for ot gøre londbrugsdriften mere
rotionel, horvi netop (26.10.94) onkettil noturklogenævnel. Somtidig er sogen reist politisk i
bdde {olketing og omtsrEd, der er heldigvis
ondre end DOF og DN, som mener, oi omtet i
dette tilfæl de grodbøier notuåeskyttelsesloven
ud over hvod den kon bære.
Dei sidste ord er derfor ikke skrevet om Åkiær

I

Besfre/sen og F redningsudvolget
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ilffim,Hffi*!#'il
Henning Ettrup
Arhus omt fik den 1 . sepiember el nyi reservol.
Det skete med Milløminislerens underskrivelse
den 26. ougust 1 994 of Bekendtgørelse om
Lerdrup BugtVildtreservol. Formålet hermed er
ot sikre, ot fuglene hele Lerdrup Bugt og
Poldkrog øsl lor Alrø i Horsens Fiord får fred i
jogiiiden (se Figur). Somtidig begrænses iogien
på strondengene på Alhole, fordi vondfugle
også her skol hove fred til ,,opionkning" til
vinterens videre færd.

i

lidr om forhistorien
Den 1. opril iårfikvi en nyog bedreLovomlogi
og vildfforvoltning. I forbindelse med udsiedelsen of loven, meddelte Miljøministeren, ot hon
ogtede ot opretfe omkring 50 reservoter i EFfuglebeskyttelsesom råderne inden Erhund redeskiftet.

Boggrunden for udpegningen of disse monge
reservoter (og de monge ondre gode iiltog i
loven) er et slort orbeide udført of bl.o. DOF i
årene forud.

Lokolt hor orbeidet beståei

i en øvelse

Mødeokiiviteien slortede i iuni 1991 . Deiførsle
mødes forløb lovede godt nyt for fuglene og
somorbeidei med de lokole lægere. Bl.o. opnåede vi hurtigt enighed om ei reservot i Lerdrup
Bugt nord for en linie mellem sydspidsen o{
Gyllingnæs til Eghoved på Alrø (io {oktisk helttil
Brokør Skov, så reservolet omfotiede både
Amslrup Red, Holdrup Bugi somt Vorsø).

Men træerne vokser som bekendt ikke ind

i

Reselryolel bliver en reqlilel

om

somorbejde med jaegerne i det såkoldte Amts-

noturudvolg, der {ormeh blev nedsot midt i
1 990. Et udvolg, som i princippdt bestod of I 2
medlemmer: 6 iægere (+o fro hver of de gomle
jog#oreninger) og 3 fro henholdsvis DOF og
DN. Dei lykkedes os dog oldrig ot blive fuldtollige, bl.o. fordi DN trok sig inden det førsie
møde. DN vo.r dog repræsenlerel med 6n reoraesentoni i Arhus omt.

Forslogene til reservoter blev derefter of Skovog Noturstyrelsen sendt iil vurdering hos Donmorks Miliøundersøgelser på Kolø. Her blev
nogle of {orslogene nedprioriierel, mens ondre
kunne onbefoles, bl.o. {ik et reservol i Lerdrup
Bugt høieste prioritet. Begrundelsen herfor vor
bl.o., ot også DMU mente, ot menneskelig
oktivitet især i iorm of jogl vor begrænsende for
fuglenes ontol i Lerdrup Bugt (Modsen & Pihl
r

Udvolgets første opgove blev ot ofgrænse jogiog forstyrrelsesfrie områder Ronders-Morioger Fiorde, i Stovns F jord somt i Horsens Fiord.
Det vor lokoliteter, som en orbeidsgruppe under hovedforeningerne ollerede hovde pegel
på, do de rummer siore og vigtige koncentrotioner of vond{uole.

i
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i

himmelen. Allerede på det ondet møde viste det
sig, oi iægernes repræsenlonter ikke hovde
boglondet i orden. De forlongte nye {orhondlinger om de oftoler, som vi ollerede troede vor
indgået. Værst gik det ud over Horsens Fjord.
Jægerne haevdede, oi et reservoi her ifølge
kommissoriel skulle behondles underVeile Amt!
Vel sogiens ud fro en id6 om, ot mon derved
kunne forhindre et reservot her, fordi orbeidet i
Amtsnoiurudvolg-et i Veile nærmest vor brudt
sommen. DOF-Arhus fostholdt dog forsloget
om reservoi Lerdrup Bugt overfor hovedforeni ngerne.

993).

Men pinen vor endnu ikke udstået. I storten of
I 994 blev ei konkret forslog udorbejdet o{
Skov- og Notursiyrelsens Reservotsektion sendt
til høring hos områdeis brugere, dvs. borgerforeninger, lokole logi- og fiskeriforeninger,
su i{ere, lo ndboforeni n g, skovforeni ng osv. E{-
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ter flere mere eller, mindre pinoglige møder,
hvor usoglige orgumenter kostedes rundi i lokolet og enighed overhovedet ikke kunne opnEs, mdtte Skov- og Noiurstyrelsen skære igennem. Her bevorede mon heldigvis overblikket,
og tog det nødvendige overordnede hensyn iil
{uglenes lorv.

Det kom til udtryk i bekendtgørelsen, som udorbejdedes efter de longe seje indledende møder

- io mon inddrog enddo de vigtige strondenge
i fredningen. Efier intern høring i regeringen,
skulle forsloget endnu en gong udsættes for en
ikke særlig konstruktiv lokol høring. Førsi herefter kunne Miljøministeren lige nå ot sæite sin
underskrift på en - efter omstændighederne for fuglene god bekendtgørelse.

H

l.l,i
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t clr eetrs e

For en detolleret gennemgong of sogens forløb
kon henvises til Høioger (1 994).

Reservotbesle

m

met serne

Resuliotet er blevet, ot.jogt i hele Lerdrup Bugt,
o{grænset of en linie mellem molen på Gyllingnæs og Henneskov Hoge på Alrø, er forbudt.

Jogtiorbudet gælder også i en I 00 m bred zone
vesi {or Alrødæmningen for ot hindre, ot dæmningen benyttes i forbindelse med iogt (se Fisur).

Somtidig er indlørt forbud mod brætseilods
soml sejlods med letski, vondscootere o.l. Øvrig sejlods md foregå med mox. 8 knob.
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Også ynglefugle hor {6et forbedrede forhold,
idet færdsels{orbudet, der ollerede gælder for
Alrø Poller, er udvidet til også oi om{otte reservotets strondenge somi en 50 m zone longs
kysien. Dertil hor nu kun e jeren odgong
(1 . opril - 15. iuli).

i

reservot, idet Vorsø-fredningen blev udvidel til

ot omfotte el vondoreol omkring øen (Miliømi nisieriets bekendtgørelse nr 77 7 of

'l994).

26. ou gusl

Tillykke med det.

yngle-

iiden

Det bliver spændende ot følge udviklingen i
området i de kommende år. Men de tællinger;
der foretoges i forbi ndel se med proiektet,, Fuglenes Donmork" tyder på, ot der ollerede nu
opholder sig flere fugle i Lerdrup Bugt, end der
tidligere er set.

Endnu el reservot i Horsens
Fiord

Vi venter nu spændt på, hvornår vi i Århus omt
skol diskuiere det naesie reservoi.

Lil{erqlur
Hø1oger, S 1994: Lige børn leger bedst! Geirfuglen 30. årg. nr 2:38-4'l .
Modsen, J & S. Pihl 1 99 3 : J ogl - og forstyrrelsesfrie kårneområder for vondiugle i Donmork.
Foglig ropporf |ro DMU, nr 72.

Henning Ettrup

Ogsd Veile omt fik

- lrods den

monglende
enighed mellem iægere og orniiologer - et nyt

PS Biludlejning udlejer nyere personvogne, vareog minibusser til

vogne, llyttebusser, lastbiler
yderst
pnser

Personvogne: HONDA - FORD - NISSAN - F|AT PEUGEOT: MAZDA - VW - OPEL - BMW - VOLVO
eller TOYOTA.

Flyttebiler: I alle størrelser lil alle formål bl.a.
MESSER - UDSTTLLTNGEF etc.

t

Lokal biludlejning med
verdenskendte bilmærker

tt
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,

Busser: 8-9-11 -15-20 oersoner
Skulle De have specialønsker, så kontakt os venligst for leje af tuksusbil eller campingbiler.
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)' I t t I lugleorler pd vei
mod vdryddelse
Nye forskningsresultoier fro BirdLife Internotio-

nol dokumenierer, ot 1l%

(lll1

orter) of

iordens co. 9700 {ugleorter vil blive udryddet,
hvis der ikke for olvor toges skridt til ot beskytte
fuglene og deres levesteder. Op imod 400
orter må ventes oi være {orsvundet inden 6r
2000. Værst ser situoiionen ud i Brosilien og
Filippinerne, hvor presset p6 noturen erenormt.
Disse olormerende resulioter blev fremlogt på
BirdLife Internolionols verdenskonference, der
netop er ofslutiet i Tysklond. Undersøgelserne
viser også, ot fuglene er indikoiorer for ondre
dyr og plonters situotion. Fuglenes kritiske situotion ofspeiler derfor, ot tusinder of dyre- og
plonteorter i disse år forsvinder fro iorden.
For bedst muligi ot kunne beskytie verdens fugle

og notur hor BirdLife Inlernotionol besluttet oi
iværksætte den hidtil største kortlægning of
jordens fugle- og noturområder: ,,lnden år
2000 skol qlle de vigiigste {ugleområder i
Verden undersøges og kortlægges". Proiekiet
erollerede delvis gennem{ørt i Europo og Mellemøsten. I Afriko er undersøgelserne netop
storfet, og i Asien og Ameriko vil orbeidet blive
påbegyndt i nær fremtid.

Donsk Ornitologisk Forening (DOF/BirdLife),
den donske ofdeling of BirdLife, bidroger ved
undersøgelser i bl.
Letlond og Polen.

-Kortlægning

of

o. Filippinerne, Tonzonio,

verdens vigtigste fugle- og

noturom råder vil skoff e dei iørste globole overblik over, hvor noturbeskyttelse giver mest notur

for pengene, udtoler Arne Jensen, direktør

i

DOF/BirdLife.

Foruden kortlægning of fugle- og noiurområderne omfotter Bird Li{e's orbeidsprogrom for
de kommende fire år en særlig indsots for

)å.

BirdLife

IN1'Elt:\"^1'lO\-.ÅI_

beskyttelse of truede {ugleorter, beskyttelse of
fuglenes levesteder somt nye projekter, hvor

integrering cif noturbeskyttelse og bæredygtig
udvikling toger hensyn til såvel noturen som
lokolbefolkningen.
-DOF/BirdLife's indsois i de kommende Er vil i
høiere grod blive rettet mod de globolt mest
truede fugle- og noturomrdder i Øst- Europo
og i de londe i den tredie verden, hvor den
største del of verdens dyre- og plonteverden
lever, sigerArne Jensen, direhøri DOF/BirdLife.
På verdenskonferencen blev 1 5 nye londe optoget i BirdLife Internotionol. Over 400 eksperter i fugle- og noturbeskytielse fro 79 londe
deltog i verdenskon{erencen, der er den første
siden donnelsen of BirdLife Internotionol i I 993.

Birdlife lnternoiionol er en verdensomsoændende sommenslutning o{ {ugle- og nofurorgonisoiioner. På mindre end holvondet år er
Birdlife vokset til verdens slørste fugle- og
noturbeskyttelsesorgonisotion. BirdLife hor nu
bfdelinger med kontor i 53 londe. I olt er

'l00 londe. NovnBirdLiie repræsenieret i over
lig i Østeuropo, Æien, Afriko og Sydomeriko er
Birdlife godt repræsenteret i {orhold til ondre
inlernotionole noturbeskyttelsesorgonisotioner.
Som den første orgonisotion hor BirdLife nu
stort set ofdelinger i olle østeuropæiske londe.
I olt hor Birdlife over I ,5 millioner medlemmer.
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Berit Lonther
Klokken er lidt over seks, do mit vækkeur ringer.
Udenfor er de førsle solstråler ollerede ved of
tørre de dugvåde {liser - det ser ud til ot blive en
god dog. Jeg siår op henter hunden og bevæger mig udenfor i den stille morgenstund, hvor
ikke en vind rører sig.

fører os naesten helt op til dei gomle udsigtstårn
Bollebierg, men vi dreier dog fro lige inden od
en lille grusvei, der fører os ud mbd hovet. Inde

Det er iirsdog den 23. ougust 'l 994, og .ieg
be{inder mig på Somsø, nærmere betegnet

mon ender som duesteg med persille efter den
1. seplember.

på morkerne står mågerne i små flokke, og i
luften mellem de monge små gronbevoksninger flyver der oltid en eller flere Ringduer. Jeg
spekulerer lidt over, hvor monge of dem der

Nordby. Det meste of min sommerferie hor jeg

tilbrogi her i Nordby, hvor jeg bor og orbeider
hos noget {omilie. Jeg står i butik hele dogen,
og ekspederer turister, så derfor er morgenen
detenestelidspunkt, hvor ieg kon komme ud og
få lidt frisk luft. I storten løb ieg blot til stronden
od osfoliveien, og gik en iur longs vondei, men
det mente min onkel vor for irivielt, så derfor
viste hon mig en god vorierel rute i Nordby
Bokker, hvor ieg også kom til vondei. Og denne
rnorgen vorsE dogen, hvorden skulle ofprøves.
Den første kilomeier eller io er på osfolwei, så
derfor løber hunden og leg i et roligttempo. Det

Grusveien bugier og snor sig ind og ud mellem
de monge bokker og forhøininger, der findes i
londskobet. Hunden, en gommel Lobrodor og
iogthund p6 9 år, hor opmærksomheden rettet
mod dei næste sving på veien. Stille bevæger vi
os derhen, og pludselig letter en fosonkok
lormende: Vi hor vækket olt og olle herude!
Jeg16r øie på en lille rovfugl pd en udg8et gren

i

et fynetræ. Do vi kommer lidt tættere på,
konsioieres hurtigt, oi det er en Tårn{olk. Det
bringer tonkerne tilboge til dogen i forveien,
hvor min onkel tog mig med ud til Vester Hov.
I de steile lerskrænter vor der udboret monge
huller, muligvis of Digesvoler, men hvod vorder
vor mere interessont, vor en ofsots høit oppe,
hvor io Tdrnfolke leitede fro, do vi visie os. De
monge hvide klotter under ofsotsen ofslørede,
ot dei ikke vor {ørsie gong Tårnfolkene opholdt
sig der. Vi spekulerede lidl over om det mon vor
en redeplods, men ud{orskede det ikke nær-

Jeg toger mig selv i ot siå ot dogdrømme, do

hunden begynder ot blive utålmodig, og vi
bevæger os lo ngsomt videre. En Kroge giver lyd

fro sig oppe fro gronbeplontningen, og på
toppen of en of de omkringliggende bokker,
der er indhegnel til kreoturer, sidder en hore.
Kvæget går fredeligt rundt med deres store
kolve og græsser i morgendisen. Detvirkersom
om de posser ind i noiuren her, fordi de i
århundreder hor ofgræssel de oreoler her oppe
i bokkerne, som ikke kunne dyrkes.
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Do vi runder det næste sving, kommer hovet og
Tunø lil syne i den tiliogende morgensol. Ude i
horisonten kon mon skimte Århus og Mols. Jeg

står og nyder udsigten do hunden pludselig
letter på ørene. Jeg kon ikke se noget, og vi
bevæger os derfor ei por skridt fremod. Tilsyne
kommer en flok Agerhøns, der går midt på
veien, men do de med 6l 16r øie pd os letier de
og forsvinder med høil;dte stemmer. Jeg tæller
og skriver mig bog øret, ot det vor en pæn {lok
på 1 9, der i øiebl kkei forsvondt over bokketoppen og ud of mit synsfelt.
i

Hunden er heidigvis lydig, og s6 længe ieg hor
den i snor, volder den obsolut ingen problemer.
Del vor jo heller ikke for oi se på fugle, ieg tog
herud, men blot for ot få nogei frisk luft og lidt

molion

i

skønne noiuromgivelser, inden ieg

igen skol ind og betiene de monge turister, der
opholder sig på øen i sommerm6nederne.

Der er heli stille her til morgen, og kun små
krusninger pd hovet. Jeg sætier mig på en stor
sten helt nede ved vondet og speider ud over det

dybblå hov, hvor de siore hvide mågerfremtræder som glimtende diomonter i morgensolen.
En Hvid Vipstiert flyver hen over mit hoved i de
koroklerisliske små ryk, som sådon en vipstiert
nu engong flyver med. Ud of øienkrogene ser
jeg nogleringe brede sig på vondoverfloden og
dreier hurligt hovedei. Der går et lille stykke tid,
så ser ieg del igen. En mørk rygfinne, der bryder
den næsten blonke hovoverflode eisekund eller
to {or så ol forsvinde i dybet igen. Morsvin
konstolerer iegl Og pludselig bliver ieg op-

inærksom på flere. Der er vel en {em-seks
stykker. En Skorv flyver lovt hen over vondet med
kurs mod Sælvigbugten. Der kon mon ofte se
dem sidde på sten ude i vondet sommen med
Ederfugle, Sølv- og Sildemågerog måske ei por
Knopsvoner.
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Der er en utrolig fred, som ieg sidder her. De
eneste lyde er hoveis stille åndedrog, når de
små bølger ruller op på den stenede strond,
kreoturenes gumlen i indhegningen bog mig og
så de forskellige fugle, der næsten hele tiden
bryder stilheden. En Ringdue kurrer, to måger
skriger og en Gulspurv iaeller lidt forsogt til syv
her i sensommeren.
Efter ot hove siddet lidt og nydt del smukke syn

of noturen i morgendrogt, reiser ieg mig og
toger ofsked med morsvinene, der hor underholdt mig hele tiden med deres konsionte {orsvinden og opdukken igen lidt længere {remme.
d reier op od en

Jeg iølger veien longs vo ndet og

grusvei, inden ieg når til Møgelskår. Her snor
veien sig mellem bokkerne, og do ieg runder en
bokketop opdoger ieg en Tårn{olk, der muser
inde over en siubmork. Do jeg ser mig omkring
opdoger ieg, ot der ikke blot er 6n men seks
Tårnfolke, der kon tælles i lufteh og på elf rådene
på 6n gong.
Jeg kommer {orbi en gård der, efter lugien ot
dømme, må hove køer. På en stor skråning er
der plonlet bøgetraeer, og de hor vokset sig til,
så de nu minder om en god donsk skov - bore
i miniformoi. Siovi oi der er så stor forskell For
bore 300 meter siden gik ieg i vondkonien og
nu går ieg i en lille bøgeskov efier ot hove
posseret igennem nogle iørre bokker med kvæg
og chompignon.
Herinde i skoven synger Gærdesmuften, mens
en enkeli Solsorl giver lyd fro sig. I hoven overfor

ved gården høres Musvil og Skovspury mens
Græshopperne synger i det høie, tørre graes i
veikonten. Do ieg går forbi ei lovt buskef bøgetrae, {inder ieg en gærdesmutterede, og gætter
p6, ot det er en notrede, do i ndgorigshullet ikke
vender skråt opod.

Jeg går stille videre og nu kon mon igen se
Nordby, den lille hyggelige londsby, der er
kendt for de smd velholdte siråtækte huse og
dei gomle godekær. Som ieg står her på toppen, kon der ses hov på begge sider, og dei er
{ørsf nu, mon fornemmer, ol mon befinder sig
oå en ø.

JU

På morkerne liggår bygbollerne og venier på oi
blive tronsporterei hiem. På 6n of dem sidder
der en lille rovfugl, og do den letter ofslører de
brede vinger ot det er en Spurvehøg. Vi nårfrem
til en nyplonining med groniræer. Her er der
mosser of småfugle fordi de gomle fyrre- og
grontræer og dei tæite kroi bog ved de unge
iræer giver god dækning og vorioiion. Gærdesmutle og Solsort skælder ud, mens Tornsongeren sidder snerrende i toppen of en gråbynke. I et elletræ, der siår lidt olene mellem
nogle hyben og deres softige modne røde baer
munirer en lille flok Grønirisker sig, og i bog-

grunden kon mon høre Fuglekongens høie
skingrende stemme fro den mørke gronskov. På
en hegnspæl længere fremme sidder der en
T6rnfolk - endnu 6n. Mon ikke det er en of dem
ieg s& {ør?

I et udgdet fyrretræ oppe bog nyplonlningen
sidder en stor mørk fugl og gør sit morgentoileite. Den er noget større end den Ringdue der
i øieblikkei {lyver kloprende forbi den. Jeg si6r
og kigger lidi, og irriferer mig over den monglende kikke*. Men pludselig letter fuglen, hvilket ortsbeslemmelsen nogei lettere. Det er en
Musvåge. og do den flyver lydløst gennem den
lille dol. letter Tårnfolken fro sin hegnspæl og
mobber den så longi, jeg kon følge dem med
øinene.

Nå - klokken er ved ot være monge, og vi må
se ol komme hiemod. Det vor io egentlig meningen ot dette skulle være en morgenioggetur,
men det blev til en gå}ur det mesle of veien. Det
gør nu heller ikke noget. for olle de oplevelser
giver mig energi og godi humør, nok til hele

dogen. Jeg'somler mine lonker og går med
roske skridt det sidste siykke of grusvejen, men
kon olligevel ikke nære mig for ot stoppe ved en

brombærbusk, der står i grøftekonten {yldt med
blåsorte baer. Jeg pl ukker en tre - {i re siykker og
smager på sensommeren, blot for oi konsiotere
ot de godt kon tåle ei por doge mere med sol.
Jeg gdr ud på osfolivejen igen, Svolerne flyver
p& kryds og tværs mellem de græssende køer,
og på iorden går en udforvet Hvid Vipstiert med

fire store unger og vipper med holerne. Do ieg
når helt ind til byen igen, stondser jeg op med

O/e Jensen
Kun få hor meldt deres observoiioner denne
gong, selvom det er mit indtryk ol der hor værel
en del ol se på. I hvert fold er der meldinger om
en del meget spændende orter.

Der er modloget observoiioner fro følgende:
Hons Chrisloffersen, Lors P. Johonsson, Peler
Longe, Arne Bo Lorsen, Jon Sielemonn somi
egne observotioner. Desuden er der vio Peter
Longe modtogei en del observotioner giort of
ondre.

lllorloger Fiord
Skorv 86 Eskeplet

'l

4/9, Knopsvone 8Z Yder-

fiorden 16110, Songsvone 1 Mellempoldene
16110, Grågås 3 Eskeplet i4l9, Lysbugei
Knortegås 21 Mellempoldene 30/8 + 2l

Eskeplet 14/9 + 2042Ydertiorden l6110 +
24 Mellempoldene l6110 + 56 Eskeplei 16l
'I

0,

Grovond 109 Eskeplet 14/9 + 421 Yderfiorden 1 6/10 + 360 Mellempoldene l6110

+ 350

Eskeplet 16/10, Pibeond 60 Eskeolei
Krikond 25 Eskeplef I 4/9, Spidsond B
Mellempoldene 30/8, Ederfugl mindst 600
Eskeplei 1 4/9, Toppet Skollesluger 33 Eskeplet I 4/9, Vondrefolk I Mellempoldene 30/8,
Blishøne 2000 Yderfiorden 1611 0, Strondskode 160 Mef lempoldene 30 /8 + 3016/10,
Hieile 2000 Mellempoldene 30/8 + 75 Eskeplet 14/9 + I 550 Yderfiorden 1 6/10 + 2200
Overgårds morker 16110 + lg0 Mellempoldene 16,/1 0, Strondhieile 30 Mellempoldene 30/8 + 44 Eskeplei 14/9,Yibe 400
Overgårds morker l6110, lslondsk Ryle 7
Mellempoldene 30/8, Alm. Ryle 1115 Mellempoldene 30/8 + 500 Eskeplet 14/9 +
,l900
2700 Yderfiorden 16/10 +
Mellempol'16,/l
dene
O + 1 10 Eskeplet 1611 0, Lille Kobbersneppe 3 Eskeplet 14/9, Stor Regnspove
25 Eskeplet 14/9 + 21 Mellempoldene 16/
10, Rødben 23 Eskeplei l4l9, Hvidklire l5
Eskeplet 14/9 + 6 l 6/10, Stenvender I Mellempoldene 30,/8, Alm. Kjove 2 Mellempoldene 30,/8, Splitferne 65 Mellempoldene 30/
8, Fiordterne 10 Mellempoldene 30/8, Skærpiber 2 Eskeplet 14/9, Bynkelugl 3 Eskeplet
14l9, Srenpikker 3 Eskeplet 14l9, Stær 300
Overgårds morker i 6,/10.
I 6/1 O,

.. forfsot fro forrige side
et sæi. Fro toppen o{ en slor gommel kostonie
lyder et sus, og som p6 kommondo letter 80I00 stære på 6n gong. Foscinerende - men io
ikke noget i forhold til det ontol, der i øieblikket

i rørskovene morsken. Inde fro
hoveme kvidrer Gr6spurvene, og i en guldregn
f6r ieg øie p6 fem Stillitser. En hone goler, og
ieg ser på klokken, der viser lidt over otte. Byen
er otler ved ot vågne.
somler sig

i

Jeg slipper hunden løs, do vi når til indkørslen
og bliver enig med mig selv om, ot det ikke er

sidste gong, ieg siiller vækkeuret

til lidt

over

seks. Selvfølgelig er det lettere ot vende sig om
på den onden side, men med de oplevelser,
ieg

fik med hiem i dog, uden ot hove

hverken

kikke*, fugle- eller notesbog med, gleeder ieg
mig ollerede til i morgen.
Berit Lonther

3l

fu,"lrui
Ronders/Grund Fiorde

Korsnæb 27 Gierrild Nordstrond 9/10, Stor
Korsnæb I4 Gierrild Nordstrond 9,/l 0.

Sort lbis I Tiærby Enge29/10 og 30/1 Q. Der
er desuden meldt om observotioner o{ Sort lbis
fro flere ondre steder i londet - i olt er der meldi
observeret I 0 individeri oli, Krikond 90 Drosirup

Grenå området

Enge 14/9, Rørhøg 1 Drostrup Enge 14/9,
Fiskeørn 3 Grund Fiord 14/9, Dværgryle
Drostrup Enge 14/9, Stor Regnspove 25
Drostrup Enge 14/9, Svoleklire 3 Drostrup
Enge 14/9, Mudderklire 5 Drostrup Enge 14/
9, lsfugl 1 Tiærby Enge 30/1 0, Snespurv

Lille Loppedykker 6 Grenå Enge 16,11 0 + 5
22/10 + 9 23/10, Knopsvone 7 Grenå Enge

Tiærby Enge 30/10.

Grenå Enge vorierende i perioden 7 /8 tl 3l
1 0, Stor Flogspætte 3 Veslervei I /8 til 3l / l 0,
Vondstær I Povillonen 22 /10 + 23/10 + 30/
10, Siogger l8 Grenå Enge 22/10, Spælmei5e 2 Vestervej l/8 til 3ll10, Træløber I
Vestervei 30/1 0, Nøddekrige I 20l10, Stillits

1

1

Nordtige Diurstond
Grågås 9 Dystrup Sø7/8, Rørhøg I Dyskup
Sø7/8, Hieile 400 Gierrild Nordstrond 9/,l0,
Vibe 200 Gierrild Nordstrond 9/'l0, Mudderklire 3 Dyskup Sø7/8, Siogger I Fornæs I6l
10, Nøddekrige 3 Gierrild Nordstrond 9/,l0,
Bjergirisk 80 Gienild Nordstrond 9/10, Lille
32

3lll

0, Pibeond22Gren6Enge22/10 + |8
0, Krikond 9 Grenå Enge22/10 + 223/
10, Troldond 2 Grenå Enge23/10, Blå Kær-

23ll

høg 1 Grend

5 Grenå
Enge

Enge

22/10.

Engene

24/9, Vibe 35-300

/

29/10, Gulspurv 13 Grenå

Kolindsund
Knopsvone 2 Kolind 9/10 + 2+4iw 23/10,
Sædg6s Enslev 24/9, Pibeond 18 23/10,
Trofdond 2 Kolind 9/l0,816 Kærhøg t hon

i

l3l8 + 2Allelev24/9 + I hon I 5/10 * I hon
23/10 + I Sivested 23/10, Spurvehøg I
Kolind 23ll 0, Hieile 903 I /l 0 + mindst 3000
2/10 + 415 l5l10 + co.8042 23/10 +

0l 0 29ll 0, Vibe 442 1 /10 + 577 I 5/l 0 +
485 23/10, Sonslærke 217 15/10, Stær
mindst 105 1/10 + 436 l5l]0 + 50 23/10,
I

Kærnebider 7 23/10, Kornværling mindst

r00 23110.

+ 2'l Rugård 29ll 0, Fiskeheire2Rvg&rd29/
10, Knopsvone I Hoed 29/10 + 2 Rugdrd
29/10 + 4 iuv. Rugård 29l'l 0, Knortegås 1
Gloived I 6/1 0, Grovond 2 Glotved 7 /8, Pibeond 9 Rugård 2911 0, Gråond mindst I80
Rugård 29110, Troldond 1 Rugård 29110,
Ederfugl 600 Sletierhoge 6/10,Rød Glente I
Glorved 11/9 + 1 18/9 + I Sletterhoge 10/

I

10, Musvåge 2 Glotved 18/9 + Hyllested
Bierge 30/ l 0, Fieldvåge 3 Sletterhoge 6/1 0

*

somme sted 9/l 0, Dværgfolk I Glotved
Strond I2ll 0, Vondrefolk I Ommesirup 3/
10, Stor Præsiekrove I 3 Glotved 7 /8 + 1 3/
9, Dobbeltbekkosin mindst 15 Glotved 7/8 +

3

3/9 + 1216/10, Mudderklire 1 GlotvedT /
Ringdue 905 Sletierhoge 10/10, Songlærke mindst I0 Glotved 3/9 + 55 trk. S.

4

8,

l0ll 0, Londsvole 44 trk. S. Sletterl0ll 0, Engpiber 27 +rk. S. Sletterhoge

Sleiierhoge

hoge

10/l 0, Hvid Vipstiert mindst 30 Gloived 7/8
I 9 trk. S. Sletierhoge 1 0/1 0, Stenpikker 2
Glotved 7/8 + 3 3/9, Siogger mindst 500
Rugdrd 2911 0 * 24 vest for Hyllesred 30/1 0,
Vindrossel 44 trk. S. Sletterhoge l0/l 0, Misteldrossel 4 Sletterhoge 9/10 + I trk. S. 10/
10, Tornsonger I Glotved 3/9, Fuglekonge
'l
7 Hyllested Bierge 30/1 0, Rødrygget Tornskode 2 hun og 1 iuv Glotved 3/9, Stor

+

Tornskode 'l Sletterhoge l0l10 + I Gloived
Strond l2/10, Stær mindst l5 Glotved 7/8,
Kvæker- Bogfinke 469 trk. S. Sletterhoge l0/
10, Grønirisk l2 Glotved 7 /8 + nindst 40 3/

Stubbe Sø

I Glorved 7 /8 + 41 irk. S. Slenerhoge
10/10 + 24 Glotved 12/10,Grønsisken278

9, Stillits

Toppet Loppedykker 126 21/8 + mindsr 60
30/10, Fiskeheire 1 30/10, Grågås 34 21/8
+ 46 3A/10, Bromgås 2 30/10 i flok med
gr6gds, Pibeond mindsi 20 30/l0, Gråond
mindst
10.

800 30/]0, Troldond mindst 20 30/

Toppei Loppedykker 9 Rugård 29ll O, Skorv

3/9 + 463 trk.

S.

Sletterhoge

Irup 7/8

+

159 trk. 5. Sle*erhoge 10/10,

Rørspurv 1 Glol.ved 3/9.

Øvrige Diurslond

Sydlige Diurslond i øvrigt
6 Glotved

trk. S. Sletterhoge 10/1 0, Tornirisk mindst 30
Glotved 7 /B + 1 3/9 , Biergirisk 20 Sletterhoge
l0/l O, Gråsisken 'l yng med 2 iuv. Ommes-

l0l10

Hieile mindst 500 trk. S ved Meilby 18/10,
Vibe mindst 500 trk. S. ved Meilby l8/10,
Vondsiær

I

Gommelmøll e 23/1 0.
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Mellem Ronders, Silkeborg og
Århus
Lifle Loppedykker 2 Hinge Sø 23/8, Toppet
Loppedykker 2 7 Hinge Sø 23 /8, Troldond i 9
Hinge Sø 23/8, Fiskeørn I Solten Longsø 30/
9, lslondsk Jogtfolk i mellem Lisbierg og
Skeiby 1/8 (også medtoget i sidste ropport)
iogtfolken er observeret of Honne Nørgoord og
Poul Erik Sørensen - se desuden omtole og foto
ondetsleds i blodet, Blishøne 14 HingeSø23/
8, lsfugl 2HingeSø23/8, Grå Fluesnopper 4
Hinge Sø 23,/8.

5/9 + 2400 Alrø Poller 27/10,Yibe 40 Alrø
Eghoved l0/8 + 50 Alrø Poller l0/8 + 135 5/
9 + 330 27 /10, Alm. Ryle 80 Alrø Poller l0/
8 + 350 27/10 + 350 Lerdrup Bust, Lille

2 Lerdrup Bugt 27110, Stor
Alrø Poller l0l8 + I 0 27/10,
Sortklire 1 Alrø Eghoved I0l8, Rødben 20
Alrø Poller 5/9 , Hvidklire 2 Alrø Eghoved 10/
8 + l0 Alrø Poller t 0/8 + 20 S/9 + 627 /10,
Mudderklire 3 Alrø Eghoved l0/8, Hovteine
Alrø Eghoved l0/8, Dværgterne 3 Alrø
Eghoved l0l8, Gul Vipstiert 3 Alrø Poller l0/
8, Nøddekrige I Splidholm 1/1 0.
Kobbersneppe
Regnspove

l8

I

Desuden er meldt

Brobrond Sø / Arhus Å
Spurvehøg 2 Sølyst 22/9, Musvhge 4 Sølyst
22/9,Fiskeørn 1 17/9, Strondhieile 2 4/10,
Hovferne. 2k - muligvis Hvidvinget Terne i
vinterdrogt observerei ved søen - der hersker
lidt uenighed om ortsbesiemmelsen. Pungmejse

1 SølysI 22/9.

Århus-Skonderborg i øvrigl
Sort Stork 1 eng mellem Ormslev og Edslev 6/
8-8/8 (også medtogel i sidste ropporf), Hærfugl 'l Forskerporken 'l 'l110 og l2ll 0 somt
24/10 + 1 Jernoldervei Arhus 26/10.

Sydlige del of qmtet
Toppet Loppedykker 53 Alrø Poller l0l8,
Knopsvone 69 Lerdrup Bugt 27/10, Grågås
Alrø Poller I0/8 + 22 5/9,.Mørkbvgel
Knortegås 3 Alrø Poller 27/10, Grovond 55
Alrø Poller 5/9, Spidsond 4 Alrø Alhole 5/9,
Pibeond 30 Alrø Poller 5/9 + 32A 27/10,
Krikond 2O Alrø Poller 1 0/8 + 78 5/9. Skeond 2 Lerdrup Bugt27/10, Bjergond 45 Amsirup Red 27/10,Rørhøg2 Alrø 5/9, Strondskode 38 Alrø Eghoved 10/8, Hieile 27 Akø
Eghoved I 0/8 + 1 9Q Alrø Poller I 0/8 + 600

57
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2l

Sæler på Eskeplet i 4/9.

Vi kommer så iil vinterobservotionerne i næste
omgong.

Observoiioner fro november, december og
ionuor indsendes i første uge of februor (senesi
den 6.). Not6r ollerede nu dotoen i din kolender, så husker du ot indsende!
Vil du være sikker på ot observotionerne kommer med, sendes de til undertegnede på odressen forshøjvæn get 54, Kolt,836 I Hosseloger.
Observotioner kon også ringes ind på ilf. 8628
561 4

Ole Jensen

Kære Junior!

Brug Juniorsiden - def er din!
Her kon unge medlemmdr komme

i

kontokt med

gomre.
Mon regnes for "gommel", hvis mon hor kørekort

og

bil - eller

odgong til oi låne en.
ldeen er, ot de juniormedlemmer, der gerne vil toges med på fugleiur sender
deres novn og odresse til mig, og så sætter vi den på listen her pd Juniorsiden.
De "gomle" opfordres til oi kontokte juniorerne p6 listen, når de toger p6 tur og
mdske kører {orbi i nærheden.
Hvis du gerne vil med på listen, sd skriv eller ring

iil mig!

lors
Bo/evei

P Johonsson

lQ Ommestrup
8544 Mørke

Tlf. 86 37 78.41
vil gerne med p& {ugletur!
Grib knoglen og ring.til:

Vi

Dolsgoord

søren
Sofirvei 13

9241

s!?d:t:ul
65

';.x',aers Modsen

Hommond

a260 Viby J.
::,
Ttf.862819

TIf. 86 99 96

Mork

Nffi;j" i""
8000Århus C
Ttf. 86 18 80 26

J/r

Dtspevel

,

84
.nl'ns^

:tp?,
Jønoergooe

I

z

Klous B. Jensen
Æbreroseve!22
8500 Grenå
Ttf .

86 32 45 49

Assenfoft
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Otto Trop Honsen

Lover
Af Ulrtk Sochttng
Natur og iilvseum
33. &rgang, nr.3 - 32 slder
Abonnemcnf ,994 (4 halær) k. ll2"Nafitftistortsk lluseum. khus, rlf. 8612

Politikens Store Fuglebog hor grundige beskrivelser af olle fuglene med omtole of deres
udseendg slofus iDonmodq, levesfed, odfærd,
levevis, træk, overvintring m.m. AIle fugleorter
er illustreret med indtil flere instruktive forveteg-

g|f,

Mon toger en ,,olge" og en ,,svomp" - og hvod
får mon så? Jo, rigtig gættet: ,,lovo. Lov er en
dobbeltorgonisme, bestående of de før nævnte
i et læt somliv. Vi kender olle lov, rensdyrerne i
Nordskondinovien spiser det og vi hor det på
vores eiernittoge og cementfliser.
Hvod betyder den tiltogende forurening for lov?

Kon lov onvendes til fremstilling of medicin
idog? Hvod hor lov med fronsk porfume ot
gøre? Disse og monge ondre spørgsmål bliver
besvoret i hæftet om Lover.

ninger, i de fleste tilfælde også med silhouelbilleder of fuglens flugt. Sogen fodæller ogsd
om fuglenes levevilk&r i Danmork, og mon f6r

gode råd om, hvordon mon får det største
udbylle of ot iogffoge fuglene."
,,Politikens Store Fuglebog" hoi formotet (16 x

24 cm.l og tildels illustrolionerne tilfælles med
sin forgænger ,, Politikens Fuglebog" , der omfottede I l0 orter, i modsæhing til ,,storebror"
der som ovenfornævnt hor medtoget 282 orter.
Formolet gør, oi den ikke egner sig som hdnd-

bog i felten, hvis vi forudsætier ot en håndbog
skol kunne oobevores i en lomme.

Haeftet er rigt forsynet med okvoreller of Theis

Andersen soml tegninger of somme og Chorlotle Clousen.

llluslroiionerne, of Henning Anthon, er enkle ofte kun fuglen uden vond (ved ænder) eller
ondre forstyrrende ting. Nogle of småfuglene

I onledning of årstiden bør det måske til slut
nævnes, ot det er rensdyrlov og ikke mos, der
bliver brugt til de kronse, puder og kors der
bliver logt på kirkegårdene i disse doge.

forbindelse med gennemblodring of bogen,
hor det slåei mig, oi monge of fuglene ser
utroligl velnærede ud, io Ederfuglen er nær-

hor dog {ået tildelt en gren ot sidde på.

I

mest fed.

Polltikens Store Fuglebog

lftonmy$bro
llLtsltcrct oJ Hennlng h$hon
Onlangt 272 slder
Prls: Kr. 269,- lndbundet
I

foromtolen of ,Politikens Store Fuglebog" , der

er udgivet i somorbeide med Donmorks Noturfredningsforening hedder det bl.o.:
,Politikens Sfore Fuglebog erdef totole værk om
Donmo rlcs fu gle, idet def beskrive r somtlige 282
fuglearter, der hor væref sel regelmæssigt i
Donmork gennem de sidsfe l0 6r.
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I forhold til sin {orgænger, er illuslrotioner og
tekst blevet somlet, hvilket giver en meget mere

læsevenlig bog - ei opslog er nok.

Udover ortsgennemgongen er der nogle fine
ofsnit, der på bedste måde reklomerer forfu

g

le-

sogen i Donmork.
Sornmenfottende kon det vel bedst siges sådon,
ot dei ikke erbogen til den gowedefeltornitolog,
men snorere ti l den interesserede,,omalør", der
gerne vil systemotisere sine iogttogelser. En bog
der står i reolen (proktisk stift bind) og bliver
konsulteretefter gåturen eller hvis derer ukendle
gæster ved foderbrættet.

REtrINATER INA'.IURT
Trækfugletur lil Sverige
26.

- 28. august 1994

Fredogden26/8 k|.22,00 stod.der l6 turklore
ornitologer ved Musikhuset i Århus og ventede
p6, ot Jens Bonde, der sommen med Peter
Longe vor leder, skulle komme med bussen. Do

vi hovde sot os tilrette, vor del nonstop iil

m.m. Færgen nåede Grenå Hovn kl. 24,00 og
kl. 00,45 vorvi ved Musikhuset, hvor :l 6 træite,
men glode deltogere kunnetoge hiem og glæde
sig til den næste Sveriges tur der kommer. For
mig vor det den iørsle, men longffro den sidste,
gong jeg vor i Sverige med DOF.

Tok for en spændende tur, der vormt kon
onbe{oles.

Folsterbo, Sverige. Sdilturen vorede godt 5%
time, så vi vor i Folsterbo kl. 08,30. Under
busturen vor der monge (Lors), der ikke hovde
leiet kohyt, der snorksov.

Ved Nobben stod der mindst

Mork A. Hommond

.l00

ornitologer
('l 390),
Sædgås (20), Odinshone (3), Fiskeørn (1),
og ventede på træk. Vi s6 bl.o. Grågds

Spuwehøg (3), Gul Vipstiert (min. 75), Grønsisken (min. 75) m.m.. Ved middogsiid iog vi til
Liungen, hvor der vor mere rovfugletræk. Der
vorfugle som: Hvepsev8ge (26\, Musvåge (4),
T6rnfolk (5), Spurvehøs (5), Rørhøg (1) os
Fiskeørn (1 ). Do trækket ebbede ud, tog vi rundt
til de omkringliggende lokoliteter - og derefter
til vondrehjemmet Smygehuk. Dei vor besiemt
ikke et dårligi vondrehiem oi vælge, for nede
ved sironden kunne vi se Gråmåge, Odinshone
og Dværgmåge.
Søndog

den28/8 kl. 06,30 kørte vi igen ud lil

Nobben, hvorefter vi kørte ind til de skånske
søer: Kronkesi6n og Vombsjøn.
Ved førstnævnte sø så vi Gråg6s (400), Knopsvone (56), Fiskeørn (3), Rød Glente (5) etc..
Det vor et flot syn ot se Fiskeørnene dykke ned
i

søen for ot {onge

fiik. Der vor ogs6 ænder som

Knor- Spids- og Grdond. Vombsion derimod
vortom, bortset{ro 400Viberog en, derstod pd

vondskil Den sidste lokolitet oå turen vor
Getteron, hvor vi kun hovde en holv time på
grund of, ot færgen gik kl. 19,00.
Efter noget bøvl med {ærgekontrollen kom vi
ombord p6 færgen Vorberg-Grenå. Der fik vi
tid til ot få oftensmod, sove, købe slik, hygge os

Q(t

Kolindsund
Den 23.

ohober 1994

Turen vor str8lende, og det regnede kun, lige
do vi sieg ud of bilerne ved siotionen. Det vor
diset med tiltogende sydøsfenvind og longsom
opkloring. Lors P. Johonsson vor en fortrinlig
leder for de tre øvrige deltogere, der blev
præsenleret for 36 forskellige orter.
Helt inde ved Kolind kom bl.o. 7 bekkosiner, 4
olm. ryler og 3 gule vipstierier flyvende, somt vi
så B knopsvoner. På rirorken lidt længere inde
sod 700 krogefugle og p6 telefonpælen sod 29
bomlærker, somtidig fløj 20 vindrosler og I2
bogfinker forbi. Turen gik videre til vi så 3.l5
viber og 342 hieiler sidde på en pløiemork.
Herefter fløj den ene store flok Hieiler efter den
onden forbi, iolt 8000.
Stroks efler ot Lors fodolte om

en Blå Kærhøg,

kom en stor hun flyvende.
Birgit Lund
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Skonderborg 5ø rundt
Eøndag

d. 15. lanvar

Mødested: P-plodsen ved Skonderborg- iernbo-

nestoiion kl. 09.00. (iog ofg&r fro Århus H
08.26).
Turleder: Peter Longe m.fl. (tlf.: 86 95 03 4l).
På denne tur vil vi i privotbiler toge turen rundt

om Skonderborg-søerne. Vi vil besøge Dyreporken, Rold Sø, Hylke, Fårbierg, Ringkloster
Enge og sE selvfølgelig selve Skonderborg Sø,
som vi vil komme til ot opleve fro flere sider.
Under turen vil turlederen demonstrere, hvordon mon foreloger opieellinger of fuglene p6
søen. Endvidere vil der blive fo*olt om de første
resultoter of de m6nedlige rosiefugleiællinger,
som'nu hor fundet sted i snort 2 år.

Medbring {rokosi. noget vormt ot drikke, vormt

tøi soml 25 kr. til choufførerne til benzinpenge.
,l2.
Tilmelding (tlf.) til turlederen senest den
jonuor. Oplys venligst, om du ønsl5er køreleilighed. Turen forventes ot vore 4-5 timer.

Fugle o9 Dyr i Kenyo
Foredrog mcd tysbtlleder
v. Hons Plnstrup, Hor:ens.
Sølysr rorsdog d. 12. januar. kl. ,9.3O.

Rovfugle på yngleplods

(i Donmork)
Tircdag den 7. februar 1995 - k . t9,3O
lledborgerhuset, Swej 3, Sllkebory
Foredrog ved Kurt Storgård, der siden I 973
syslemotisk hor optolt somilige ynglende rovfugle indenfor et 680 km2 stort område ved
Kolding. Foredroget omhondler 7 ynglende
rovfugleorters bestondsudvi kling gennem 6rene, somt deres krov til volg of redested, ynglesucces m.v. Af de mere sjældne orter, Kurt
Storgård hor optolt, hører så ofgiort den Røde
Glente. I begyndelsen of 7o'erne hovde de
førsie Røde Glenter held med ot yngle i del
sydligeJyllond. I dog ynglerdervel 25 - 30 por
Røde Glenter i kongerigei og herof ikke færre
end l0 - 1 1 pori Østiyllond.
Afslutningsvis håber vi ot få el bud på. hvornår
vi får den Røde Glente som ynglefugl i Søhøifondet. Hvod medHøvørn? Erdernogen mulighed for ot fd den tilboge som ynglefugl? Er der

nogen, der hor ekspertise til ot besvore dei
spørgsmå|, er det o{glort Kurt Storgård.
Arrongeret of Søhøilondsgruppen i somorbeide
med Silkeborg Noturhistoriske Forening.

Hons Pinstrup viser lysbilleder og {oriæller om
sine oplevelser fro to reiser til det sydlige Kenyo

i iuni-iuli 1993 og 1994. Begge turene vor
chorterrejser med besøg i nogle o{ Østofrikos
bedste noiurområder og notionolporker, bl.o.
Mosoi Moro, Amboseli, Tsovo Wesi og Tsovo
Eosi. I I994 besøgtes endvidere Shimbo Hills
Notionol Pork. Ved de io besøg s6s i olt co. 360
fugleorter og 50 orter potiedyr. Der vil blive vist
billeder of bl.o. næsehorn, gepord, sobelontilobd, rovfugle, næsehornsfugle, vodefugle
og meget mere.
Arrongeres isomorbeide med Østjysk Biologisk
Forening.
3B
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Kom til generolforsomling

Fuglenes Dqnmork

i din lokqlofdeling
DOF, lokolofdelingen

i

Århus omt indbyder

hermed til den årlige generolforsomling. Mødet
finder sted p6 Noturcenter Sølyst ved Brobrond

lørdog den 25. februor 1995.
Generolforsomlingen siorterp6 Sølyst kl. I 3.00,
men ollerede kl. 10.00 vil dørene være åbne,
og lokolofdelingens bestyrelse vil være vært
med koffe/the og rundstykker. Her vil der være
leglighed {or en snok med bestyrelse og medlemmer om stort og små1. Der vil også blive tid
lil en tur ned til fugletårnet ved Brobrond Sø.
Efter generol{orsomlingen vil der blive fo*olt
om og vist dios fro nogle o{ omtets gode
fuglelokoliteter.
Dogsorden:

l.
2.
3.

Volg of diigent.
Formondens beretning.
Fremlæggelse of reviderel årsregnskob til
godkendelse.
Regnskobet vil være tremlog! pE Sølyst ko

d. 11.02.1995.

4.
5.

of

medlemmer

til DOF's

repræ-

sentonlskob.

6.
7.

Volg o{ revisor.
Forslog fro medlemmerne.
Eveniuelle skrifrlige forslog skol være besfyrelsen i hænde senesl 14 doge før ge'
nerolforsomlingen.

8.

Siortskud iil slutspurten of DOF's feltproiekt.
En meget slor indsots fro hundredevis of oktive
feltomitologer i detførsle of de tre undersøgelsesår hor givei monge og gode resulioter. Allerede
nu kon det konstoleres, ot monge orter hor
ændret deres udbredelsesmønster, siden DOF
Ior co. 20 år siden gennem{ørte sit første Atlosprojekt.

Blondt ondet kon nævnes ot lsfugl og Hvinond
yngler i Københovns Aml.
Sioggeren ertilsynelodende ved oi blive olmindelig ynglefugl i siore dele of londet, ligesom de
syngende Kormindompopper ikke længere er
et reni syddonsk fænomen. Også Blåholsen er,
,l00
efter
års {rovær, igen blondt Donmorks
ynglefugle.
På mødet vil Allon Jonniche sætte fokus på de
foreløbige resultoler of optællingerne i Arhus

Amt. Vi gør stotus over det indkomne moteriole
og forsøger otvurdere dækningen of de enkelte

kvodroter

Volg of bestyrelsesm edlemmer'

Volg

Ttisdog den 7. mofis 1995 - H. lg,3o
t Eilkeborg

Aedborgerhuset, Stve,

Eventuelt.

Herefterviser Peler Longe dios f ro fuglelokoliteter
i Århus omt.

Alle lokolofdelingens medlemmer opfordres til
ot møde op og p& den m6de være medtil olvise
inleresse for lokolofdelingens orbeide!

i det midiiyske Søhøilond. Er der

kvodroter, der mongler? Er der lokoliteter, der
endnu ikke er opiolte? Er der specielle orter,
som ønskes nærmere undersøgt? Hvordon går
det med småbiotopundersøgelserne? Dette og
meget mere kon du høre nærmere om på
mødet.
Der vil blive rig leilighed til ot stille spørgsmå|,
og til ot diskuiei'e de eveniuelle problemer, du
måtie hove pE dit kvodroi.
Vi vil megei gerne høre om dine erforinger med

projehet. Mødet er 6bent for olle fugleinteresserede.
Ar ro nge r et of Søhøil

o n

dsgru pp

e

n

Med venlig hilsen
Peter longe
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Fuglelokoliteter på Diurslond
Bustur fro

khus søndog

12. mdrts, l99S

På denne søndog inviteres du med på busiur
rundt til en række of Diurslonds bedste fuglelokoliteter. Vi skol blondt ondet besøge Ørnbjerg Mølle, Stubbe Sø, Rug6rdsøerne, Kolindsund, Glotved Strond m.fl. Med forbehold for
ændringer olt ofhængigt of veir og vind.

.l995

Tilmelding: Senest den 20. februor
indbetoles depositum på kr. 1 75,00 på giro 8 15
25 86 - Silkebbrg Noturhistorisk Forening,
8600 Silkeborg
Yderligere oplysning: Preben Boch, ielefon nr.

8684 5258
Deltogerbrev fremsendes ultimo opril 1995.
Søhøllondsgruppen

Vi håber bl.o. ot se vondstaer, stor og lille
skollesluger, biergond, koldond, songsvone,
hieile, blå kærhøg o.m.o.
Deltogelse koster 40 kr. (til lele of bus). Beløbet
beloles under turen.
Medbring kikkert, frokost, noget vormt oi drikke
somi gummistøvler og vorml løi.

Mødested: P-plodsen ved Musikhuset, Århus,
søn. d. 12/3 kl. 08.15. Der vil være muliohed
for påstigning i Ronders kl. 07.30 I OpsoÅling
pd ruten Ronders-Århus-Rønde er mulio efie-r
oftole med furlederne.

Forveniet hjemkomst Århus kl. co. 'l5.30.

Turleder: Peter Longe (86 95 03 4 l) og Jens
Bonde (86 48 82 75 (ofren)/ 86 42 79 95
(dog)).

Tilmelding skol ske pr. tlf. eller skrifiligt til en of
iurlederne seneit d. 5. morts.

Fugle- og Nolurtur til
5ønderiyllond
den 6.-7. mol 1995

I

somorbejde med Silkeborg Noturhistorisk

Forening orrongeres en busiurtil Drogved Skov,
Kongens Mose, Solfuondssøen, Mogisterkogen
og Monø, hvis vind og veir tilloder det.

Mødesied: Silkeborg

Overnoining: Rudbøl Vondrehiem
Pris: co. 375,00 kr. (dækkerfronsport, overnotning, mod fro lørdog often og noiurveiledning).
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FORVARSEI,:

6lond i Sverige
den 24-28 mal t99S

Vi orrongerer sommen med Øsiiysk Biologisk
Forening en fugle- og botonik-tur til Olond
omkring Kr. Himmel{ortsdog 1995, med ofgong fro Århus onsdog often d.24/5 og hiemkomsi søndog often d.

28/5 1995.

Vi plonlaegger ot besøge en række of Olonds
bedste noturområder, såsom St. Alvoret. Ottenbylund, Kniso Mosse, Beiershomn, Hornsion
m.fl. Tronsport sker i egen bus, og overnotning
vil finde sied pd vondrehlem elleri hyfier. Turens
endelige pris er ikke fosllogt endnu, men bliver
co. kr. I .000. Læs mere i ,,Sørovnen,, nr.1/gS.

Foreløbig iilmelding kon ske ollerede nu iil
iurlederne:

Christion Longe (ØBF, 8619 0724) og Jens
Bonde (DOF, 8648 8275\.

.KAI-[TDER
Søndog

U

t

E

U

It

l.l

Iflossø

og KoslermøIie

Ry Stotion kt. 09.00

Mødesled:
Turledere:

J. Keis, J. Kirkeby m.fl.

fircdag l0.l

,,Florido - et mekko lor fvgleklggøre"

Mødesled:
Foredrogsholder:

Sølys!, Brobrønd,
Christion Jensen

rhdag lo.l

,,New Zealand"

Mødested:
Foredragsholder:

Nofurskolen, Gudenivei, Rondert kt. 1 9.00

forsdag l2.l

,,Fugle og dyr i Kenyo"
Sølyst, Brobrond, kl. 19.30

Mødesled:
Foredrøgsholder:

Eøndog

l5.l

Mødested:
Leder og tilmelding:

7irsdog

l7.l

k.

19.30

Henning Elirup

Hons Pinstrup
Se omlole side 38.

Skandarborg Sø rundt
P-plodsen v. Skonderborg stotion kl. 09.00
Peter Longe (86 95 03 4l) senest l2.l
Se omlole side 38.

Hyggemøde tor alle fugleinferesserede.

Mødested:
Arr. of:

Medborgerhusel, Swei 3, Silkeborg, kl. 19.30
Søhøilondsgrvppen

lirsdog 24.1

,,Fr., øsbrsøen lil Sornehovef (fvgle og nofitr t
Øs|europa)
Sølyst, Brobrond,

forsdag 26.1

.,VærdiJvlde alpine naturomr&detn'
Sølyst, Brobrond, kl, 19.30

Mødesled:
.Foredrogsholder:

T
l

t

J

Eo

Søren Høiøger. Arr.

i samorbejde

med ØBF

Mødested:

Bierg I ærketur til Sød ri nghol m
Kulturhuset i Ronders, kl. 09.O0

Turleder:

Lors

Søndag 5.2

lfosso

Mødesled:
Turledere:

Ry Stotion

t.

firsdog 7.2

,,Har storken en ltemlid I Danmark?

Mødested:
Foredrogsholder:

Noturskolen, Gudenåvej, Ronders, kl. 19.00
Hqns Skov fro Storkegruppen

Søndag 29.1

t

k. 19.30
Morten Chridensen..Arrongeret i somorbejde med ØBF

Mødested:
Foredrogsholder:

fom Pelersen

Keis,

ogr

Klosbrmølle
kl. 09.00

J. Kirkeby m.fl.
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lirsdag 7.2

-Rovfugle p& yngleplads"

Foredrogsholder:

Medborgerhuset, Sw{ 3, Silkeborg, kl. 19.30
Kurt Storgård
Se omlole side 39.

forsdag 9.2

,,Ndfuren i USA"

Mødested:
Foredrogsholder:

Sølyst, Brobrond, kl. 19.30

Søndog 12.2

EIIøv Enge ved lhorsøger
Lors P. Johonsson (86 37 78 41)

Mødested:

Leder:

$øndag 12.2
Mødested:
Turleder:

Koi Holberg. Arr.

i

somorbeide med ØBF

Elløv Enge
Ihorsoger Brvgs kl. 09.00
Lors P. Johonsson
Skoven og engene vil på denne tid byde pE de førsie
forårsbebudere. Stedet er kendl lor sin slore odsrigdom
og måske folder der lidf ekstro of i form of
invosionsfugle m.v.
Husk koffe/the

Lørdag 25.2

Generofforsornling

Mødested:

Sølysl, Brobrond.

Generolforsomling *orter på Sølyst kl. 13.0O men
ollerede kt. 10.00 åbnes dørene til et formøde med
køffe/the og rvndsiykker. Der skulle også være rid fil en
tur ned til lugletårnet ved Brobrond Sø.
Læs mere om mødels indhotd side 39.

il

Søndag 5.3

lf ossø

Mødested:
Turledere:

Ry Stofion

n

+
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Klostermølle
kl. 09.00

J. Keis, J. Kirkeby m.fl.

tircdag 7.3

Fugfenes Danmark

Mødested:

Medborgerhuset, Søvei 3, Silkeborg, kl. 19.30
5e omlole side 39.

Søndag 12.3

Buslur til Diurcland

Mødested:

P-plodsen v. Musikhuset i Århus kl. 08. l5
Pefer Longe (86 95 03 41) eller Jens Bonde (86 48 82
75 (often)/ 86 42 79 95 (dog) - senest d. 5/3.
5e omtole side 40.

Tilmelding

.fl

ogr

6-7. mai

Fugle- og Noturtur tit Sønderiylland
omlole side 40.

Se

24-28. mai

(ilond i Svedge
Se

omlole side 40.

Besfyrelsen:
Peler Longe (formond)
Jeksenvei 1 0B
8464 Golten
Tlf. 86 95 03 4r

Kontoklpersoner:
Frednlngsudvalgct:
Svend Møller Jensen

Holmelundsvei 29, Sølten
8382 Hinnerup
Ttf. 86 98 65 03

Jens Bonde Poulsen (kosserer)

Hevringvei 24, Hevring
8950 Ørsled
Tl{. dos 86 42 79 95
Tlf. oiten 86 48 82 75

lt|e dl em*c gl strc r ln gc n s
Lors P. Johonsson
(Se bestyrelsen)

lokorrtetrrcArstrcrrngcn:
Corslen Høeg
Neplunvei 38 H st.
8270 Høibierg
Tl{. 86 l I 45 59

Donsk Ornitologisk Forening
Lokolofdelingen i Arhus Amt

Gjellerupvei

111

8220 Brobrond

Ole Jensen

Høvluglegruppenl.

Torshøivængel 54, Kolt
8361 Hosseloger

Jens S. Pedersen
Skovmøllevei 3
8370 Hodsten

|1. 86 28 56 |4
Lors P. Johonsson

Bolevel 10, Ommesfrup
8544 Mørke

rff.86 37 78 41'
Johnny Kohlert
Jonuoruei 7

8210ArhusV.
Tlf. 86 15
Sleen

04 lB

G. Lorsen

Regenburgsgode 8, 2.tv.
8000 Arhus V
Tt{. 86 l8 Z5 25
Nick Wrigley
Bokkegårdsvei 43

8240

Risskov

11. 86 21 49 85

\t.86

98 28

21

P.opportgruppen:
Peler Longe
(Se bestyrelsen)

Randersgrvppen:
Clous Elkiær
Mågevei 7

8870 Longå
Tff. 86 46 78 03

Rovtuglagruppen:
Svend Møller Jensen

Be Fredningsudvolgel)
F u g I e r e g i st rc rl n

gt g ru p p e n :

(Spørg bestyrelsen)

Skovgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26

8600 Silkeborg
8l 25 73

Tli. 86

Eøhøllandsgruppcn:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

43

;flIavz'

s.Ab

Unibank

