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DOF er en londsforening for {ugleinteresserede og
fuglebeskyttelse med o{delinger over hele Don-
mork. Foreningen er stiftet i 

,l906.

Foreningens {ormål er ot frernme kendskobet til og
inleressen for fugle og ot virke iil beskyttelse først og
{remmesl o{ den donske fugle{ouno. Detie formål
søges fremmet blondi ondet ved ofholdelse o{
møder og ekskursioner, udgivelse of et iidsskrift og
ondre publikoiioner, somt ved ot orbeide {or ol
{orbedre fuglenes livsvilkår.

DOF toger del i flere okivileier, både i Donmork og
inlernotionoh. Fugleværnsfonden ejer og driver en
række donske {uglereservoier og orbejder desuden
for iniernolionol {uglebeskyttelse. DOF er den don-
ske ofdeling of Birdli{e Inlernofionol.

Som medlem modloger mon grolis Donsk Ornilolo-
gisk Forenings Tidsskrift (2-4 hæfier pr. år) og
blodet Fugle (4 hæ{ter pr. år).

klige kontingenbn
Ordinære medlemmer:
Juniormedlemmer (under 18 år)
Pensionidmedlemmer (over 67 år)
Støtteriredlemmer
H usslondsmedlemsskob

Kr. 235,-
Kr. I30,-
Kr. 130,-
Kr. 100,-
Kr. 330,-

1.2OO,-/år
600,-/6r

Donsk Ornilologisk Forening
Fuglenes Hus
Vesterbrogade 1 40
I 620 Københovn V
Tlf.: 31 31 44 04
Gno: 7 00 08 39

DOF-Arhus står {or olle lokole orrongemdnter.

Alle DOF-medlemmer kon frit deltoge i o{delingens
møder og ekskursioner. På sidsie side finder du en
liste over lokolo{delingens bestyrelsesmedlemmer
og de kontoklpersoner, der repræsenlerer de {or-
skellige udvolg og inleressegrupper.

Sørovnen er lokolo{delingens blod og udsendes 4
gorige ådigltil olle medlemmeri Arhus oml. Medlem-
mer uden{or omtet kon legne obonnemenl på
blodet for kun 40 kr. pr. år.

Artiklertil Sørovnen modloges som monuskript eller
på diskette, ledsogef of en udskrift. Send moleriolel
iil Otto Trop Honsen, Kildevei 8, 8362 Hørning (rlf.
86 92 25 92), og mærk kuverten "Sørovnen".
Disketter, {otos og originole iegninger returneres.

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

Donsk Ornitologisk Forening
fo/<o/ofdelingen for,Arhus Amt
Nofurcenler Sølysf
Giellerupvei I l l
8220 Brobrond

Giro: 5 51 09 61

Redofttfon:
Otto Trop Honsen (onsvorshovende redoktør)
Jens Bonde,Svend Møller Jensen, Christino Kiels-
mork, Annelise Skov

Søravnens kolender for 1995:
Nummer Deod/ine Udkommer

Annonceprlser:
Hel side: 350,-/nr eller
Holv side: 200,-/nr eller

2-95 1. moi
3-95 l. ougusl
4-95 l. november

15. iuni
15. sepiember
I 5. december

tssN 0900-1832



Så er det sket ofter en gong. Vinterfugletællin-
gen er ofsluffet Den kedie tælling ved foder-
bræftel er forbi. De første skridt i londrotet er
hådt, til en effektfuld sidsle sæson med,Fugle-
nes Donmork". Lærken er kommet. Viben er
kommeL Slæren erkommet. Generolforsomlin-
gen i lokolofdelingen er oversfdef. Kort sogl:

Det er forEr!

Solen skinner (imens deffe skrive s), det er muligt
ot vinleren søger ot toge revonche, nir du
sidder og læser Søroynen, men det er kun en
overgong, vi er i modc rnEne4 og det kan ikke
skjules:

Det er for6r!

Ved indgongen til en ny &rgøng øf Sørovnen,
mE detvære på sin plods otkomme med et por
re d okli o n ell e ko m m e nto re r.

Det kon gøres kort. Vi vil gerne op{ordre flere til
ot gribe loslolurel og sende os resulfolei.

Det kon være en undersøgelse møn hor lovet,
stor eller lille. Det kon være en speciel ople-
velse. Mdske en nærmere gennemgong of en
orls oplræden i omtet eller beskrivelse of ens
fovoritlokolitet. Eller ......... det er som bekendt
kun fontosien, der sætler grænser.

Vi kon byde velkommen til nye bidrogsydere i
delle nummer - det vil vi gerne fortsæfte med i
de næste numre.

Og sd t;l s/ut, vi hor sogt det før og nu siger vi det
igen, vi monglerlegninger. Flere of voretegnin-
ger kon feire et rundt iubilæum og inden /ænge
kan vi.udskrive en konkurrence: ,Find den
legning i blodet, der ikke hor været brogt før'.

Hor du en ortikel i ovnen eller en tegner i maven
- så konlokt underlegnede!

Fugbnø Drnncrh l/9t
Årrberctnlng l99l|

Yanddryen l&brrlrt
Lgnrp.uctr-k vod Ug3olhrre ,a

Frc loltcn

Flcrc cg fcunn lAlrrv. lcrdorr tt
Jnnlcrddon

Foglclnrrolnc I Ylruptkcvon 3a

lrglcrcder I tlrnohcgn

lnrcldeltcr t6

Kcrrrondo lrlo

l(rlondcr rlo

ldrcrror cg Kcnfcklpor.crct rlt
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ta

ta
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t

lllustrotioner:

Christino Kjelsmork: 1 7, 20, 29,
36,37,42 og forsiden
lnger Morie Andersen: 18

Jens O. Chnsfensen: 19 og 30
Annelise Skov: 21 og 25

Olto Trop Honsen



nogle of de fugle, som yngler i omrddet. De
eneste forudsætninger som kræves, er kend-
skob til de olmindelige donske ynglefugle, somt
tid og lyst!

Tobel 2 viserhele li$en overkvodroter, hvorder
er brug for yderligere indsois.

Bor eller kommer du i et of de mongelfuldt
undersøgte kvodroler, så kontokt undertegne-
de og f6 tilsendt kort, skemo og veiledning.

Resulloter

På de følgende sider vises en række otloskort
(figur 4 - 9), som er fremstillet p6 boggrund of
deforeløbige otlosresultoterfro I 993 og I 994.

loko I ltelsu ndersøgelsen

Her er der virkelig brug for en kroftindsots for ot
nd målet i 1995.

Koriet (figur 10) og tobellen nedenfor viser 55
lokolileter, som gerne skol undersøges i 

.|995.

Der er både små og lidt slørre områder, så der
skulle være nogei for enhver smog. Sd her er
der forh6benlig mosser of muligheder for nye

dellogere i proiektet.

En kortlægning

af Danmarks

fugle og

fuglelokaliteter

7993 - 7996

Slutspurten!

Den sidste ynglesæson i proiekteis løbetid nær-
mer sig med hostige skridt, og dei er tid for
stofus over otlosundersøgelserne i Århus omf.

Dcr cr slodlg brug for
DIN Indsqls!

Dererstodig mulighed for olle som hor lystiil ot
komme og være med i DOF's hidtil største
feltproiekt.

Indsotsen i 1995 skol især koncenlreres i de
dårligt undersøgte kvodroter (se tobel 2). Bor
du i eller kommer du i et eller flere of disse
områder, så meld dig til ot være med til ot finde

Færdige odoskvodroter
Allos og punkttælling færdig, men småbiotopsundercøgelse mongler
Ailos faerdig, men punkitælling mongler
Punktlælling er lovef, men ofiosundersøgelse ufuldstændig
B6de otlos og punkttælling mongler eller er ufuldstændige
Totol

134 161V,;l12 (-)
ll (- )
43 (2O%l

20 (e%l
220 (10æ/,)

Iobel I
Siotus orer otlosundercøgelserne i Århus omt i proield Fuglenes Donmo* pr. 6. lebruor 1g95.

It e, olloslsodrcl f6r bebgnelæn 
"{ærdigt" 

behwer ikke ol betyde, ot resultoterne herlro ikke kon forbedres.
Men vi hor vurderet, qt æsltoterne er så gde, ot det vil være bedre ot bruge tid q krælirlr el ondet sted.

Præenllollene siemmer itke overens, do der ieks. itke sko/ loves l?-punkttælling i olle kvodroter.



Nr. OmrOde Monglel Nr. Område

Lyslrup Sfrond
Alken
Sielle
frijsenborg
Lourbierg
Slilling
Skivholme
Vissing
Svinsoger
Mundelslrup
Hollendrup
Århus Nord
Trige nord
Skødstrup nod
Skørring
Risskov
Løgten
Bendslrup
Ryomgård
Kolind
Tøslrup
Kostbierg
Vllenø
Hommel*
Kærby
Kobberhoge
Tirstrup øst
Lyngby
Solle

CE 42 Hiøllund,
Gludsled Plontoge

CE 45 Engesvong nord
CE 53 S€pslrup
CE 54 Funder Kirkeby
CE 55 Krogelund
CE 62 Velling Skov
CE 66 Seilins
CE 86 Giern Bokker
CE 87 Truusl
CE 7 6 Groubolle
CE 95 Sorring
CE97 Fåryong øsl
DD l0 Vælh
DD 13 Asfurg
DD 15 Fielsfed
DD 20 Hoslund
DD 2l Rondea
DD 23 Spenlrup
DD24 Rrby
DD 25 Morioger øsf
DD 33 Hold
DD 3,1 Gjerlev
DD 53 Kore
DD 54 Råby Kær
DD 55 Demslrup
DD 56 Overgård
OD 72 Hwring

DD 73
A,P DE 02
A DE'Is
A,S DE 17
A,P DE 19
A,P,S DE22
? DE25
P DE29
A,P DE 3I
A DE35
A DE39
A,P,S DE,I5
S DE47
A DE57
A DE59
A,P,S DE 66
A,P DE 67
P DE69
A DE89
A DE99
P EDOO
A,S ED II
A ED2I
A,S ED 3I
A EEO9
A EEI5
A EE 18
A,P EE 19

EE 28

toDet /

Monglcr

AS
S

P,S

P,A
P

P

A,P.S
4,5
s

s
A

A

A,S

s
A,P
A,S
A,P
A,P,S
A,P

lisle over de otloskvodrcter (5Æ kn.) i hhus omt, hvor der er brug lor yderligere indsob i 1995.
Se ogsd torfene fig. I og 2.

A=qilos mongler eller mongeltuld
P = pu nkttælli ng mongle r

S = smdbiotopsundecøgelse mongler

Alle kqn deltoge

Tidsforbruget til ot love en occeptobel ynglefug-
letælling i f.eks. en mose vil typisk være 15-20
timer, fordelt på mindst 4-6 ture i løbet of opril-
iuli.

5å her erdervir,kelig mulighederforot f6 sit eget
område ot undersøge igennem sommeren. Bor
eller kommer du i nærheden o{ et of områder-
ne, sd skynd dig ot kontokte underiegnede og få
tilsendf veiledninger, kort og skemo. Du kon
også få hiælp til ot storte, f.eks. ved oi en erforen
ornitolog går med på den førsie lur i dit om-
råde.

It[i ni -felrkursus i ynglefugle-
lællinger

Ecndag d.7. mal l*)5
Kursel henvender sig til nuværende og kom-
mende deltogere i ynglefugletællingerne.

Står du og ved ikke rigtig hvordon du komrfrer
i gong med dine opiællinger, eller er du i tvivl
om hvor svært (lef !) det er ot love en ynglefugle-
optælling, som tog med på dette onongemenl.
Vi mødesved en possende lokolitet,og gennem-
går sommen oplællingsmeioden, somt hvor-
don skemoerne skol udfyldes. Vorighed co. 6
timer. Tid og sled oplyses ved tilmelding, som
skol ske til Peier Longe (se nedenfor) senest den
l. moi.



Aorhus omt 1994

Dekningen of
ot I askvadra+er

Figur I

Korf over otlosdækningen
(5X5 kn.) i hhus ont pr.
5. tebruot lyy5.

T æElcoverede kyod roter
må belrogles som
tilfredstillende dækket

l.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
11.
'15.

16.
17.
18.
19.

Ahl Plonloge v. Ebehoft
Gommelmøe nær Fuglslev
Rug6rd Sønderskw og Søndercø
Biørnholm Mose,/Attrup Kær
Jmkær ved Hyllested
mose vet for l.lyllæted
Grmå Enge
Trqrekær Moæ ved Hæd
fuglesong Hede, Gren0
Vissing Lergrow ved Hodsien
Spøning Ådol
Søhstcn Domms ved Frisenborg
Tinning Mæe
Noning Enge
Hcmstok Skov
Gudenådolen v. Longå
Simons Mos v. Assens
Enge ved Aislrup Bugt
Kiellæp Sø

20, Ringsø-Smormose og Auning Kær
21. Slodsbory Mos
22.. Gicnild-skorene
?3. Skoblund Skov
21, Sondrup stmndenge
25. Åls
26. Rondla-Ørting-moser
27. m øst for Gossm

Laten Bokker
Kore Holm
Fuglsø Mose
Søer og moser i Løvenholm-skovene
Følle Bund/Sond
Kolø
Fovskær ved Mollerup
Mousing Møllebæk
Refshole Hede
Grovbolle-moserne
Ør. Chrislionshøj HEdemose
Jenskær og Thorø
Tebsfruo Sø
Vstsmose ved Vrold
Ringklcler-Sforekær-Sønderø ved Skonderborg Sø
Tåning Ådol
Vlstrup Mose
Virring Mose
Sepstrup Sonde
Fogstrup Mos6r
Solten Ådol
Bryrup Longsø
Kvindsø og Kulsø
Meg6rd-skovene
Geding Sø

Kysrnoæ ved Mundelstrup
Veilby Nord enga
Bolmose ved Herekind

28.
29.
30.
?l

32.
33.
34.
J).
36.
37.
38.
39.
40.
41.
12.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
19.
50.
51.
52..
t2
54.
55.

Lokohtet6t,"or ffiloprd terei t99S
Hor du ly* nl ot love en eller flere besøg i disæ områder i I 995 s6 kontnkt undertegnede.

Optysinger m ynglende fugle io diss mÅder frc 1993 og/etbr t994, som ikke ridtigi-re er indsendt,
modloges ogsd gerne.
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Figur 2
lkke ofsqfie kvqdrcter.

Ploceringen of de kvodroter, som der endnu ikke (pr. 6/2 1995) er fundet en optællu til.
I t olt 3lO Inodroør (14,0%)



M
ED

reglstrerlnger
ken forbedres

n
DF

Korr wer de kvodro*, , Årn"" ,^l)'^il"l Oer er brug {or yderligere indsors.
I nqle loodroler er det kun småbiotrcps underøgelsen der mongler, mens der i ondre er brug {ot

yde rl igere oilo sregi streringer.



Aorhus omt 1994

.O aa a.. oao

Sikker rnglende

Såndsynlig ynglende

MuliS yngl.nd€

o
a
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Figur 4
Grovond

Sikk.r ynSl€nde

Sandsynlig ynglcnd.

ilulig yngl€ndc

o
o
a

Figvr 5
Rørhøg

Aorhus omt 1994

Rorhog



Aorhus omt 1994

S trandskode

sikker ynslende O

sandsynlis ynalende a

YuliS ynglende a

Figur 6
Strondskode

Aorhus omt 1994

Ho++6m^^6

.€

Sikker ynglende

S.nds!nlig ynglendc

Mulig yngl,rnde

o
a
a

Figur 7
Hættem69e

t0



Aorhus omt 1994

S i vsonger

Figur 8
Sivsohger

Aorhus omt 1994

G r oe s hopp e s c ng e r

Figor 9
Græshoppewnger

il
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O,* for hiætp rit yngtefugteoptæilinser i tg95.
Numre fienviser til trøbel 3 side 6.

Hle h envendelser ved røre n d e
proiekt Fuglenes Donmork i
Arhus omf skolske fil:

Peler tonge
Jeksenvej 108

8464 Golten
Tlf.: 86 95 03 4l

t2



Peter Longe

Den nye bestyrelse
Del vor med spænding ot den nyvolgie bestyrelse trddte sommen efter generolforsomlin-

gen i 1994. Med 5 nyvolgte besiyrelsesmedlemmer og kun tre ,goffile", vor der monge ting der
skulle læres, men ogs6 mulighed for oi gd nye veie. Alle hor vist stor ihærdighed og inleresse for
sogen, så mon kon sige ot generotionsskiftei er gåel over forvenlning.

Beslyrelsen hor i det forløbne år holdl næsten mdnedlige møder, og med genoprettelsen
of {redningsudvolget hor der værel megel bedre tid til den øvrige del of bestyrelsesoåeidet. Som
en foreløbig kulminotion skol vi i foråret I 995 været værter for DOF's fordrsrepræsentontskobs-
møde, som skol holdes i Fieldholm ved Gierrild Nordstrond d.22-23. opril.

Som omtoli iSørovnen 4/94 side 4 rettede den nye bestyrelse iforårei henvendelsetil olle
sløttemedlemmer, med en op{ordring til ot skiffe til ordinært medlemsskob. 36 tog imod tilbuddet
hvilket vor over forventning.

iledlemsslofislik
En of årets glædelige begivenheder er dei fortsot stigende medlemstol. lsær er det

tilfredsstillende, ot ontollet of ordinære medlemmer er steget. Den eneste molurt i bægerel er
ontollel of ungdomvnedlemmer, som fortsot ligger lovt. Kun 5% of lokolofdelingens ordinære
medlemmer er juniorer, dvs. under 19 år ! Hvod gør vi ??

Medlemsudviklingen gennem de seneste tre år:
01.10.92 31.12.93 31.12.94

Ordinære medlemmer 630 624 758
Juniormedlemmer 26 32 42
Fomiliemedlemsskober (regnes som to personer) 30 24 25
Pensionist 62 74 8l
Støttemedlemmer 240 267 24O
Totol 988 l02l fi46

Frednlngsudvolgef
4-6 personer møder op hver mdned og gennemgår de monge soger, hovedsogerigt

dispensotioner fro omtet. Elondt de soger som er behondlet i løbet of | 994 kon nævnes:

I
I

T
T
I

Anke over tillodelse til grovning o{ omløb pa Åkær Å - sogen tobt i Noturklogenævnet.
Anke over iillodelse til fodægning of Åkær Huse Bæk og brug of erstotningsbiåtop". - ,og"n
verserer hos Notu*logenævnet.
Mørke Kær sogen 

"fortsot 
fro forrige nummer'- sogen ligger hos Skov- og Noturstyrelsen.

Anke of indgreb i Grenå Enge - verserer.
Flere soger vedr. grovning of vondhu"ller og tillodelser til dræning m.v. i beskyttede engom-
rdder. vi er of den opfoitelse, ot Århus omt er olt for eftergivend" ou"jo. især lond-
brugsinteresser, når det drejer sig om beslqfielse o{ den notur der år tilboge i londbrugslondet.

l3



Blondt de mere posiiive h:endelser kon nævnes, ot vi i efterårel 1994 {ik et nyt reservot
for fuglene; Lerdrup Bugt og Alrø Poller blev iogt- og forstyrelsesfrit område, hvilket ollerede hor
ført til mæ*bort forøgede mængder of rostende {ugle i området.

I skrivende stund er del næste nye reservol på vei; Ajstrup Bugt i Morioger Fjord.
Her skol også nævnes, oi hele 5 nye fugletårne er blevet indviet i omtel i løbet of årei;

Dyslrup Sø, Sminge Sø, Ry Lillesø, Alrø Poller og Lindholm Hoved ved Mossø.

Nyc notunskove
Jeg vil også geme benpe leiligheden til ot gøre opmærksom p6, oi det store projekt med

udlægning of nolurskov på Silkeborg stotsskovdistrikt blev o{sluttet i 1994. Silkeborg stotsskov-
distrih endte med ot fd londets størcte sommenhængende oreol, co. 4}o/o of distrikteti skovoreol
skol fremover drives med noturvenlige drifisformer eller lægges urørt.

Det støne sommenhængende område om{otte store dele of Silkeborg Nordskov,
Øslerskov, Sønderskov og vesterskov og Thorsø Bokker, somt mindre dele of Lysbro Skov og
Kobskov. Endvidere co. 2/3 of Velling Skov og det mesie of Giern Bokker.

Longs søerne friholdes ifremtiden co.50 m. brede bræmmerfornåletræstilplontning. Der
må foretoges plukhugst i bræmmerne, men den yderste del mod vondet vil i proksis blive urørt.

Der er næppe tvivl om, ot de slore oreoludlæg of noturskov vil få ofgørende betydning
for udviklingen of skovenes fugleliv. Dels gennem sfigende bestondstætheder, dels ved en større
ortsdiversitet.

Ture og lløder
Der hor i løbet of 

.l994 
været ofholdt i olt 45 ture og 18 møder/Ioredrog, herof hor

Søhøilondsgruppen Bilkeborg) ofholdt 2 foredrog og 9 iure, og Rondersgruppen 4 møder/
foredrog.

Desuden horvi ofholdten ungdomsleirved Gierrild Nordstrond 8-10/4, somtfuglenes
dog d. 5/6 med i olt I I ture. En del foredrog hor værel onnonceret fælles med Østiysk Biologisk
Forening, tilfælles glæde. Aktivileten må betegnes som meget høj, ikke mindsttokketvære projekt
Fuglenes Donmork. De flesie of orrongementerne hor været velbesøgte.

5ørovnen
Lokolblodet udkom i 4 numre med i olt 136 sider. Blodei er ligesom sidste år sot på EDB

(PogeMoker) of Annelise skovog med ottoTrop Honsen som onsvorlig redohør. Til ierbegge
skol der lyde en stor tok for ieres store, og til tider tålmodige, indsots.

Ropporfgruppen
Ropportiruppen hovde i det {orløbne år l6 medlemmer, somt yderligere et por løsl

filknyftede medorbeidere, som hiolp med indtosiningen of de monge obsewolioner.
. LokolropportenFugleiÅrhusomtl993udkomiiuli1994,åreisropportblevpEl06

sider, og er indholdsmæssigt nok den hidtll meit omfongsrige. Lidt over 40.000 enkelt-
observofioner figger lil grund for ropporten, heri medregnet de monge roste- og ynglefugle-
lællinger fro projekt Fuglenes Donmork.

Alle observotioner, som indsendes til ropportgruppen, indtostes løbende i DOF,s
dotobose (DOF-bosen), hvilket toger en del tid. Dette tidsforbrug tiener sig dog hurtigt ind igen,

t1



Lokal biludleining med
verdenskendte bilmærker

idei ropportgruppen nu longt hurtigere er i siond til ot besvore forespørgslerom doto på både orter
og lokoliteter, somt sende doto til londsropporlen.

Ørnefodringen
DOF's hovedbestyrelse hor besluttei, ot der i sæsonen 1994/95 skol fodres på 2

forskellige steder i hvert omt. I Søhøilondet er der godkendt 3 foderplodser, hvorof der i skrivende
siund (med. feb.) {odres på de io.

Vinterfodringen blev stortet 7. okt. I 994, og der fodres med holve svin og svinehoveder.
Fro omkring 3. {eb. 

.l995 
er der set en Hovørn i området, men den er så vidt vides ikke set på

{oderplodserne. Foderplodsen blev sidste år efterhdnden kendt of en del, og dei medførte
desværre forstyrrelser ior de {ugle, som gerne skulle hove govn of det udlogte foder. Vi skol derfor
indlraengende opfordre til, ot mon undloder ot bevæge sig ind ifoderomr6del. Erforingerne synes

ol vise, ot o{slonden fro lilskuerne til ørne på foderplods skol være over 500 meler.
Fro min side skol der lyde en stor tok til den øvrige bestyrelse, iil lokolgrupperne i

Søhøilondet og i Ronders, og til olle øvrige, som på den ene eller onden vis hor været involveret
i lokolofdelingens virke i 1 994. Jeg håber ot vi også i {remtiden kon få et godt somorbeide, til faelles

govn og glæde for fuglene og noturen.

Siiær Bokker, den 12. februor 1995
Peter Longe

PS Biludlejning udleier nyere personvogne, vare-
vogne, flynebusser, lastbiler og minibusser til

pnser.

Personvogne: HONDA - FORD - NISSAN - FIAT -
PEUGEOT - MAZDA - VW. OPEL. BMW - VOLVO

eller TOYOTA.

I varevogne tøres alle mærKer

Flyttebiler: lalle størrelser til alle formål bl.a
MESSER - UDSTILLINGER etc.

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

Skulle De have soecialønsker, så kontakt os ven-
ligst lor leie af luksusbil eller campingbiler.

r*
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Hmffilt.i+,ttr%rtæ
Peter Longe

En londsdæ kke n de undercøgelse
øf Vandsbrens forekomst i Dgrnmsrk

i perioden 1987-94

EEE

Moteriole om vondstærens forekomst i Don-
mo* er indsomlet gennem henvendelse til
DOF's lokole ropportgrupper, efterlysninger i

DOF's lokolblode og FUGLE, somlved person-
lig henvendelsetil lokole omitologer, som kunne
ligge inde med ik(e-indropporterede vond-
stæreobservotioner. En del oplysninger er også
brogf til veie vio en eftedysning, brogt i en række
of londets dogblode omkring iul 1993 of iour-
nolisl Søren Olsen, som tokkes for h1ælp her-
med.

lloferlolel frq Århus omt
Moteriolet fro Århus omt omfotter oplysninger
Iro lokolropportgruppens o*iv.

Endvidere hor ån del personer reflekteret på
eftedysninger brogt i lokolblodet Sørovnen. En-

kelte observotionerfro Århus omt er indkommet
efler ovisomtole o{ undersøgelsen i en række
Midriyske dogblode i december 1993. Des-
uden er lokole ornitologer, som kunne formo-
des ot veere i besiddelse of ikke-publicerede
oplysninger, kontohet personligt.

Alle iokkes for den hiælp de hor ydet.

Vondslærens forekomst | Århus
omf
Vondstæren er i perioden 1987 -94 observeret
på i olt I |4 lokoliteter i omtet, {ordelt på 42
vondløb.

P6 de fleste of vondløbslokoliteterne er der
formodenlig lole om overvinlrende fugle hver
vinfer. Monge lokolitetei er imidlertid meget

t6

uregelmæssigt besøgt of ornitologerne, hvorfor
en bestondsopgørelse bliver'meget usikker.
Tillige kon der være stor usikkerhed om, hvilke
sirækninger of de enkelte vondløb, som vond-
stærene opholder sig på. De fleste observotio-
ner er nemlig gjort fro broer og. lign., og der er
kun i fd tilfælde tole om egentlige optællinger,
hvor observoiøren hor bevægel sig longs vond-
løbet.

Vondslæren og vinteryeiret
Beslondssvingninger kon iillige skyldes vinte-
rens hårdhed. Således kon fuglene i hårde
vintre fortrænges fro vondløb, som fryser til,
ligesom hård frost i overvintringsområderne i

Skondinovien kon presse flere vondstære til
Donmork. Tillige kon vondløb i nedbørsrige
perioder gå over deres bredder, og vondet kon
blive for uklo* til oi vondstæren kon søge føde.

' lokolitetsoversigt olfobetisk
Forekomsten i hvert vondløb omtoles på bog-
grund of observoiioner fro perioden f . ionuor
'| 987 til 3l . december 93. Herudover er egne
observolioner medtoget fro I 994, i det omfong
de supplerer orkivets oplysninger. Ynglefund
nævnes ikke i oversigten, men omloles særskilt
i et senere ofsnit.

Alling Å (Gjern Kommune). Der foreligger flg.
observotioner: 1 /1 1990 l, l 3/l 'l 990 I,
3/21990l, l8/l 1991 1 os 15/21991 1,
olle ved Allinggård.

Alling Å (Sønderhold Kommune). Der forelig-
ger kun en enkelt meddelelse her{ro: ult.
nov. l99l 'l v. VesterAlling.



Æsedrup Bæk (Odder Kommune). Fro dette
tilløb til Odder A foreligger der en enkeli
ondenhåndsobservotion;,,vinieren'l 989-
90" 1 Vondstær set i Assedrup (Jørgen

Lissner, Assedrup).
Borum Møllebeek (Golte-n/Århus Kommune).

Tilløb iil Lyngbygårds A, som byder på fine
forhold for Vondstæren, men der foreligger
dog forholdsvis få fund he#ro; l3/1 I 1 988
1,28/3 1 9922 og2/3 1 993 1 . Fuglene ses

typiskpå strækningen omkring Borum Mølle.
Egåen (Arhus Kommune). Vondsiære ses om-

kring Nymølle og Grårirølle, somt på shæk-
ningen herimellem;22/12 1989 1 ,26/11
1 990 1, 25/3 1 992 1 os 1 4/2 1 993 1, olle
Nymølle, 19/11 1989 2,1/11 19901,9/
3 1992 l, olle Gråmølle somt 9/3 1992 1

broen under Rondersvei somt I I /2 1 993 I
Nymølle-Grdmølle.

Femmøller Bæk (Ebeltoft Kommune). 2311
i991 1og 5/1 1992 l. Dererikkeoplyst
hvor Vondstærene er set.

Funder Å lsilkeborg Kommune). En of de
bedsle vondsiæreåer i Midiiyllond, som {ro
gommel tid er kendiforot huse monge fugle.
Vondsiærene ses på hele strækningen {ro
Hørbylunde til Ørnsø ved Silkeborg. De

monge dombrug vonskeliggør dog mulig-
heden for ot tælle vondslærene, hvorfor der
kun foreligger meget f6 lololtællinger; ,,vin-
teren I988-89 10-12 fugle" (Potrick
McDonold) og 1/2 1990 i olt 14 på stræk-

ningen fro Hørbylunde lil Ørnsø (Lors Juh-
ler). Herudover foreligger 'l 5 observofioner
of 1 -7 fugle fro perioden 1987- l 990. Fro

årene I 991 -1993 er der ikke ropporieret
vondslæreobservotioner fro Funder A.

Fårebækken (Them Kommune). Fro den lille
bæk i Silkeborg Sønderskov foreligger en

observotion: 14/2 1991 1.

Giber Å (Århus Kommune). Vondstærene kon
ses på hele- strækningen fro Vlhelmsborg til
udløbet i Århus Bugt, men de mest popu-
lære.steder er lige nedstrøms Vilhelmsborg
Mølledom somt omkring restouront Skov-
møllen i Moesgård-skovene. Derforeligger
i olt 48 observotioner {ordeli over somtlige 8
vintre i undersøgelsesperioden. Mox. er'l 8/
I I 1989 5 (Vilhelmsborg-Å.rhrt Bugt) og
14/12 1989 4 (2 Fulden + 2 Vilhelms-
borq).

Giern Å (Giern Kommune). Der foreligger i oh
8l observotioner fro selve Giern Å, somt 3
observotioner f ro ti lløbei Gelbæk v€d Sven-
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slrup. Der er obs. fro s-omtlige 8 vintre i

perioden. I selve Giern A ses vondstærene
på strækningen fro Giern op opslrøms lil
Søbygård Sø. De størsle ontol er'l 3/1 I 990
5-6 ml. Smingevei og Søbyvod (PlA & Lors
Juhler) os 4/12 1991 4 (2 Giern + 2
Søbygård-Søbyvod). Ved Gelbækken ses
vondstærene ved Rompes Møll e; 1 5/2 1 989
1 os17/3 1989 l.

Grovbækken (Silkeborg Kommune). En lille
bæk som løberfro Thorsø ud i Borresø. Der
foreligger to obs.: 29 / 1 1 99Q 2 v.Virklund
os 4/2 1990 1.

Gren6 Å (Grenå Kommune). Enkelte obs., olle
fro Grenå: 26/1 1991 1, 2/2 1991 1,
vinteren 1992-93 I (v. Povillonen iGrenå)
og dec. I 993 I ,set få gonge".

Guden6en (strækningen fro Mossø til Kongens-
bro v. Ans og igen fro Ulstrup til Ronders).
Gudenåens hovedløb er gennemg6ende for
dyb og uegnet som fost lololitet for vondstæ-
ren. Vondstæren ses derfor typisk ved vond-
møller og opster.nninger, hvorof der er to i

omr6det; Ry Mølle, hvor vondslæren er sel

l8

7/11 1993, soml ved Silkeborg Popirfo-
brik, hvorfro derforeliggerflg. obs.: 10/1 -

| 6/3 1987 i olt 7 obs. oI 1-2iusle, 12/12
1987 1, t6lr r 1988 1,7/12 1988 r,
vinteren 1988-89 1-2, 17/1 

.l990 l. Fro
Remstrup Å lrtr-kn. Brossø-Popirfobrik-
ken) er der oplyst flg. observbtioner: I 6/l
1988 1 og 4/12 1988 |. Uden{or disse to
omr6der foreligger der {lg. obs: 25/12
1987 og 3/2 1988 I v. Alling nær Ry, somt
29/10 1993 I vest for Ronders.

Holdum BæVKvilbæk (Hinnerup Kommune).
Fro disse tilløb til Lilleåen foreligger der flg.
obs.;7/3 1991 1 Holdum Bæk og 6/12.l992 I Kvitbæk, Norring.

Hovmøfle Å leb"ttofr Kommune) løber lro
Stubbe Sø ud i Koitegot ved Jernhotten.
Der forel igger tre vondstæreobservolioner:
I l/l 1 1 989 1, 16/12 1989 1 os 14/11
1992 1.

Hevring Å lRougsø Kommune). Vondslære er
meldt fro tre omrdder; 21 /11 1990 1 , 15/
11 1992 1 og 6/121992 1 , olle Nielstrup
Mølfe, l7/12 1994 1 Ny Mølle ved Nør-
oger, somt ved Tustrup-dysserne hvor Hons
O. Frølund oplyser ot l -2 fugle ,,ses hver
vinter ndr vondet er klort". Herudover en
obs. uden nærmere stedongivels e ; 4 /2 1 990
3 ,Hevring Å".

Hulbækken (Them/Silkeborg Kommune).
Endnu en lille bæk iSilkeborg Sønderskov,
med fls. obs.: I 7/l 1988 I og 29/1 1990
I nær Virklund.

Jeksen Bæk (Hørninq/Århus Kommune). Et of
de reneste tilløb tiiÅrhus Å, med flg. vond-
slæreobs.; 25/11 1987 1,23/1 1988 l,
27/1 1989 1,28/1 1990 1, olle ved Kol-
lens Mølledom,somt22/3 1 99,l I nord for
Adslev.

Kostbierg Å (Morioger Kommune). Tre lokoli-
teter dominerer vondslæreobservotionerne
frc Kostbierg Å; Kærby Mølle, Dyrby Krot
med i olt l6 observotioner of op til 2 fugle
feb. 1989 - nov. 1993, Kostbierg Mølle
med i olt 16 obs. (mox. 3 fugle) mellem ion.
1988 og dec. 1993 somtÅmølle ved udlø-
bel i Morioger Fiord; 1 7/1 1993 2 og28/



2 1 993 2. Herudover foreligger der flg. obs:
5/3 1991 I v. Folslev, 28/2 1993 2 KosI-
bjerg-Åmølle, 6/11 1gg3 1 dombrug v.

Kvottrvp, 29 / 1 1 1 99 3 4 Kostbjerg-Åmølle
og 13/12 1993 2 Kostbierg-Åmølle.

Knudå (Ry Kommune). 21/2 1988 1, 19/11
1 993 1 og 1 4/12 1 993 I , olle ved Rovnsø,
somt 20ll 1 992 I Skærbæk v. Veng.

Kol indsund (Midtdi urs/Nørred jurs Kommune).
27/10 1 99,l I ved Fonnerup Bro, somt tre
observotioner uden naermere stedongivelse;
2t/1 1991 1,21/1 19921oe13/11 1993
l.

Kousled Å (Purhus/Ronders Kommune). To
obs. fro detie tilløb til Skols Å; 14/12 1990
1 Blegvodbro mellem Asferg og Råsied,
soml 1 7 /1 I 1 993 1 Bierregrov-Kousled.

Kåtbæk (Purhus Kommune). Ved Ejstrup Mølle
i olt 7 obs. of op iil 2 fugle sommen, olle i

årene l99l-,l993. Desuden 3lll l99l 1

Ørrild Dombrug.
Lemming Å (Silkeborg Kommune). Hele åsiræk-

ningen er kun tolt en gong i perioden; I 5/1 2
I 989 i olt 3 Skægkær-Alling Å (Lors Juhler),
herudoverobs. fro Lemming Bro; 5/2 1988
l, 30/10 1988, Holm Mølle v. Lemming;
11/1 1990 I os 13/l 1990 1, os Øre-
vodsbro; 6/2 1988 l. Desuden en ongi-
velse uden lokolitet; ,,vinteren 1988-89 I
Lemming Å" lPotrick McDonold).

Lilleåen (Hommel-Hinnerup-Hodsten Kom-
mune). Vondstære ses odskillige steder på
dette vondløb fro Sobro i svd til Hodsten i

nord. Sobro v. londevejsbroen; 3 1 / 1 2 1 99O
1 . Grusbierg Skqv; 9/l 2 1990 1 og29/12
1 993 1 . Rislrup/Nørreris Skov ;22/121989
l. Grundfør Mølle; i olt I2 obs. of op til 5
fugle sommen. Hårvodbro; 6/11 1987 1,
30/12 1991 1 ,26/1 1992 1 ,22/2 1992 1

og 1 5/3 1992 1. Kollerup Mølle, Hodsten;
12/12 1987 2 os29/10 1989 1.

Linå (Silkeborg Kommune). Hele sirækningen
fro Mollerup til Gudenåen er gennemgået
20/11 1989, resultotet vor i olt 4 fugle (PLA

og Lors Juhler). Det somme ontol er set 2/2
1990 og 26/1 1992, men uden nærmere
stedongivelse. Herudover foreligger der 19
observotioner of 1 -3 fugle, longt de fleste fro
veibroen i Resenbro.

Lyngbygårds Å lcolten/Århus Kommune).
Strækningen fro Borum Møllebæk til udlø-
bel i Arhus A er gennemgået en gong; I 4/
I 1990 6-7 Iugle (PLA, Lors Juhler). Et

tilsvorende ontol (7) er ongivei 4/12 1988
fro Lobing. Den 22/ 1 2 I 988 er der tolt 4-5
fugle fro Lobing Mølle til Århus A,herol2-
3 v. Snåstrup Mølle. Herudover foreligger
dei 5 observotioner of I -3 fuqlefro stræknin-
gen mellem Lobing MøllJ og Århus Å.
Ovenfor Borum Møllebæks udløb forelig-
ger der kun en enkelt observotion; 5/l 1

1988 I v. Golten.
Lystrup Å fhem Kommune). Et of de bedste

vondslærevondløb i londet, som sommen
med Solten.Å hw"r et tocifret oniol vond-
stære hver vinter. Vondstaerene ses oå hele
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åsirækningen fro Bryrup Longsø ti I Kvindgø,
og fro udløbet of Kulsø til Solten Å .Hele åen
er gennemgået 14/12 1989, med i olt l0-
I I fugle som resultoi (PLA, LorsJuhler) og 2/
| 1992 i oh l0 fugle (Lors Juhler). Fro

' vinteren 1988-89 er ongivet 10-12 fugle
(Potrick McDonold). | øvrigt i olt 20 observo-
tioner of I -7 fugle (gns. 3 fugle), de fleste på
strækningen fro Lystrupminde til Solten Å.

Millihgbæk/Sldensø ffhem Kommune). I

Slåensø's korie ofløb til Borresø ses der
iævnligt vondstær, desuden ses fuglen of og
fil longs bredderne of selve Slåensø. Der
Ioreligger flg. obs. fro Millingbæk: 12/12
1 987 1,25/2 1 988 1, 9 /12 1988 1, 31 /12
I 988 l, 9/2 1989 2,13/2 1989 I os 3/l 1

1990 I . Desuden flg. obs. med lokolitetsbe-
legnelsen ,Slåensø"; 16/3 1989 1 ,17/10
19921 og30/1 I 994 I , sidstnævnte sod pd
en gren ved søbredden, co. 200 m. fro
Millingbækken.

Mårup Å (Mididiws Kommune). 9 /2 1 99 4 i olt
3 fugle mellem Krorup og Mårup. To fugle
ses hver vinter ifølge lokole.

Odder Å (Odder Kommune). P6 rods of ot
åen tilsynelodende byder på fine forhold for
vondsiæren foreligger der kun gonske få
observotioner; 13/2 1989 ,,tydelige klotter
på stenene" og 5/12 l 99 l l, begge nær
Rothlousdol, somt I I /2 1994 2 p6 tilløbet
Stompemølle Bæk i Odder.

Rosenholm Å (Rosenholm Kommune). En ob-
servotion; 8/ 1 2 1 992 I fugl i Sofie Amolie-
gård Skov.

Solten Å fihem Kommune). Vondstære er set
på 1o odskilte strækninger of 6en; på stræk-
ningen fro Ansø Enge til Kotrinedol, og ned
strøms Solten Longsø'ved Rye Bro; 5/4
1987 2,6/12 1987 1 , 6/3 1988 1 os 6/2
1990 l, olle Kotrinedol, somt l4l]2 .l989

1 og 1611 
,l990 

1 , begge Rye^ Bro. Stræk-
ningen fro udløbet of Lystrup Å til Kotrine-
dof er gennemgdet to gonge; 1 4/12 1989
6-7 fugle (PLA) 

"s 
2/1 1992 8 fugle (Lors

Juhler). Herudover foreligger der en iogtto-
gelse fro Ørredsø, Skærbækdolen; 7/2
r 988 r.
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SkqderÅ Hodsten/Rosenholm Kommune). Til-
løb til Alling Å. Den eneste observotion i

orkivet er 19/1 1991 1 v. Mygind Skov.
lfølge Steen Poulsen, Ronders kon der ses op
til to fuqle i åen hver vinter.

Skols Å (P-urhus Kommune). De fleste observo-
tioner er fro omrddet fro Fussing Sø til
Fussing Vondmølle; i olt l0 observotioner
1987 -1993, olle of en {ugl. Desuden er der
enkelte obs. fro broen hvor hovedvei Al 6.
posserer 6en i Bierregrov Enge; I 3/3 I 987
1 oo29/1 I 1 991 1.

Skærvåd Å 1Nrrr" Dlurs/Grenå Kommune).
16/1 1992 I v. Skærvod + 1 v. Ørbæk
Mølle, 30-3'l/12 1992 I Ørbæk Mølle.

Spørring Å (Hodsten/Århus Kommune). En of
londsdelens flotte ådole, som desværre er
blevet nogel skomferet o{ den nye motorvel.
Der foreligger årlige observotioner siden
1989, ot op til 5 fugle (6/3 1991, Peter
Terndrup). Fuglene ses fro Spørring og ned-
strøms til lidt før Selling.

Sveistrup Bæk (Ronders Kommune). Et lille
tilløb til Gudenåen, som munder ud i

Gudenåporken i Ronders. Derforeliggerto
meddeldlser; 23/1 1 1991 l, somt,,vinteren
1993-941 fugl v. Frøvodsholm (Allon Skov-
goord Jensen).

Thorsbæk (Århus Kommune). En lille bæk der
løber gennem Morselisborg Skov, og som
tidligere udgiorde ofløbet fro Morselisborg
rensningsonlæg. Der foreligger flg. iogtto-
selser;24/lQ 1 988 I , 11 /12 1990 1 , 31 /
12 1990 1, 13/2-8/3 l99l I (4 obs.).

Tåning Å (Skonderborg Ko..rne). Å"n'.orn
forbinder Skonderborg-søerne med Mossø
er p6 det meste of sit løb for dyb og long-
somt-strømmende til vonditærene, men hvor
Skonderborg Sø løber over i Tåning Sø er
der en smol strømrende, hvor der kon ses
vondstær; 13/l I 1993 1 og9/121994 1 .

Herudover {oreligger der en enkelt observo-
tion fro tilløbet Horndrup Bæk;12/1 1992
1 fugl v. veibroen nær Horndrup.

Ulstrup A (Rønde/Ebeltoft Kommune). Derfore-
f igger næsten årligt observoiioner fro Ørn-

bierg Mølle, op til to fugle sommen (28ll
1989,5/12 I 993 og 9/2 1994l,.

Voel Bæk (Gjern Kommune). I olt 9 obs, i olle
til{ælde o{ en fugl, i perioden I987-1990.
Herefteringen fund. lfølge Potrick McDonold
er der fost I -2 fugle hver vinier.

Voermølle Å (Longå/Hodsten Kommune). Til-
løb til Lilleåen. 22-26/12 

.l992 'l v. Lour-
bierg og 17^/2 1993 I Voermølle.

Øksenmølle Å (Ebeltoft Kommune). Der fore-
ligger vondstæreobs. fro to lokoliteter;
Skromsø Mølle 28/ 1 2 1 988 1,28/1 0 1 989
1 ,29/1219921 , somtfro Søholt dombrug
nær Slubbe Sø;2/2 199] i, 9/2 1991 4,
1 4/12 1991 1 , 12/12 1993 1 os 26/12
r 993 l.

ØrumÅ(Nørre Djurs Kommune). På stræknin-
gen mellem Ørum og Fonnerup er der set
vondstær ved Gommel Mølle, Ørbæk
Mølle, somt ved Fonnerup Mølle. I olt fore-

' ligger der l3 obs., med mox. ,ion.-feb."
1987 3, 4/2 1990 3 os 5/l 1992 3, olle
blot onqivet so. -Ørum Å".

Åk-r Å 1ddd", KoÅ.une). Der foreligger to
obs.;16/2 1990 I os 17/3 1991 l,b-egge
obs. formodenlig fro strækningen ved Åkær
Slot. Do ol vegetotion longs vondløbet på

\

21



Å-nwn

Allins Å (Giern)
Borum l"løllebæk
Egåen
Femmøler Bæk
Funder Å
Fårebækken
Giber Å
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Jeksen Bæk
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Mårup Å
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Sveistrup &ek
Thorsbæk
Tåning Å
Ulstrup Å
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Århu. Å
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moximole ontol vinter

2
2

2-3
I

14
I
5

6-8
2'
I

3-4
I

3-5
I

1-2
6-8
1-2
1-2
t-2
3
3

l0-t2
4
7

'10- r 2
2
3

3-4
I

9
2

1-2
I

4-5
I

I
2
2

1-2
1-2
5

3-4
0-l

l5- 16
148-172

Iobel I
Dd moÅmob ontøl wndstææ

rcgistrere, i vintemdnederne (dæ.-leb.) i periden
1987.94 i vondhb i lvhus omt

denne strækning i dog er fiemet, er det
lvivlsomt om vondløbet længere er egnet til
vondstæren.

Århus Å (Hørning/Århus Kommune). En of
Østiyllonds bedste vondsiæreåer, og også
en ofde bedst undersøgte. I olt foreliggerder
120 observotioner eller optællinger fro
undersøgelsesperioden, og vondstærene er
setstorlseifro åens begyndelse ved Solbierg
Sø til Horlev Mølle. Longt de flesie observo-
tioner gøres dog fro Pinds Mølle og ned-
strøms til Tsrskov Mølle. Behondlingen of
moiericilet vonskeliggøres of, ot monge ob-
servotører ikke ongiver pd hvilken strækning
fuglene er toh.

LokoliteterÆstrækninger med vondstæreobs.
nævnes nedstrøms {ro Solbierg Sø:

Aldrup Mølle: 14/2 1989 1 os {eb. 1994 1 .

Bering Bro ved Hørning: Ingen iogtlogelser i

undersøgelsesperioden, men ifølge lokole
beboere ses vondstæren hver vinter.

Gl. molorveisbro-Edslev Mølle;23ll I 1988
1,8/1 1989 1,15/3 19932, l0/l I r 993
l, efterdr 1993 I set på sten ved Gl. moior-
veisbro, somt 25/2 1994 1 - fløj gennem
røre! vnder den nye motorveisbro ! (PLA).

Dørup Mølle;23/11 1988 1.

Bodif Mølle; 1 /31987 1 ,24/1 1988 I , 30/l 0
1989 t, 30/12 1990 1, 11 /3 1992 1,23/
I 1993 I os l5l3 1993 l.

Pinds lv{ølle-Fusvod Bro; Den bedst besøgte
strækning, i olt 54 observotioner med
|okolileisongivelsen,Pinds Mølle",,,Pinds
Mølledolen", 

"Pinds 
Mølle-Fusvod",,,Fus-

vod" eller ,Fusvod Bro". De største onlol
fugle er 9/1 I 1988 7 Pinds Mølle-Fusvod,
26/ | 2 1 989 I 3 

"Pinds 
Mølle' o9 3/2 1 99 |

9 ,Pinds Mølle".
Fusvod Bro-Torskov Mølle; Også en velbe-

søgl strækning, med de største ontol l2ll I
1988 6, 21/2 1989 6 os22/12 1993 6.
Der foreligger desuden en række optællin-
ger of hele slrækningen fro Pinds Mølle til
Torskov Mølle, hvorof de største er; 12/11
'f 988 10, 7/12198810,21/21989 10,
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17/2 1990 9, 28/11 1991 9-10, 12/2
1993 9 og 22/12 1993 9-10 (olle over 8
nævnt).

HorlevMølle; I oli l0 obs. 'l988-i 993, olle o{
en fugl.

Obsewotioner
udenfor vondløbene
I sær fro vondsiærens træktid i ohober-novem-
ber og i morts kon vondstæren iogttoges p6
lokoliteter, hvor mon normolt ikke forvenier ol
den vil opholde sig. I litteroturen er der omtoh
fund fro kildevæld, hovedomme, kyster og så-
gor i bossiner i en ZOO.

Fro undersøgelsesperioden foreligger der flg.
fund fro Århus omt:
1 5/ l 0 I 988 I rst. Tunø Godekæ r, 1 6-23/10
'I 988 I rst. i mosåhul pd Anholt, I 9/l 0 1988
I rst. Flokkel, Anholt, 23ll 0 I 988 I Knubbro
Bæk v. Følle Mølle,23/101992 I rsi. Besser
Gsdekær på Somsø, 3ll]0 |993 I Vestrup
Møllebæk i Vestrup, 20/12 1993 I rst. i

voldgroven v. Meilgård Slof pd Norddiurslond

Overnqtningssteder
Det er kendt ot vondstæren overnotter kollektivt,
dvs. flere sommen på det somme sted. Fuglenes
ierritoriole odfærd ophører kort før solned-
gong, og fuglene begiver sig hen til det f;elles
overnotningssted, hvor de tilbringer notten sid-
dende tæt sommen. Jeg hor kendskob til mindst
I tidligere eller nuværende ovemotningssteder
i omlet, men det m6 formodes ot der finder
overnotning sted ved de fleste vondløb. Som
regel er der tole om 3-5 fugle hvert sted, men
steder med op til 1 0- I 2 fugle findes. Detformo-
des ot olle fu glene indenforen bestemtvondløbs-
strækning bruger det somme overnotningssted
(Eskildsen 1970).

Do fuglene er ret følsomme overforforsiyrrelser
på overnotningsstedet, skol disses nærmere
beliggenhed ikke oplyies her.

Vinterbesfonden I Arhus omt
Vinterbestonden kon opgøres udfro dei moksi-
mole ontol vondstære set på hver 6-strækning i

vinterperioden (dec.-feb.). Herved fås en vinier-
beslond pE 150-120 fugle (tobel l) , hvilket
nok er i underkonten. Dels er monge vondløbs-
strækninger ikke ordenlig undersøgi, dels fin-
des der sikkert stodigt en del uopdogede loko-
liteter iÅrhus Amt !

Andre usikkerhedsfoktorer er betinget of veir-
forholdene om vinteren. Meget nedbør kon få
vundløbene til ot svulme op og gå over deres
breder, og vondet bliver uklort, forhold som
sikkert indvirker på vondslærenes muligheder
for ol søge {øde.

Hård {rost (isvintre) kon få vondløbenetilolfryse
til, så vondstærene må flytte til ondre områder.
I undercøgelseperioden er dei kun vinteren
1986-87 , som vor isvinler, siden hor vintrene
været normole til meget milde (!ilde: DMI og
egne observotioner).

Bestsndsændringer ?
I sin londsdækkeride oversigt over vondstærens
forekomsl i Donmork nævner Preuss (l 959) co.
35 lokoliteterfro Århus omt, hvorof de fleste går
igen i denne oversigt. Oplysninger fro de fleste
lokoliteter er olt for sporsomme, til ol mon kon
foreioge en sommenligning. Dog nævnes re-

gelmæssige optællinger fro Fillerup Å (Odder
Å). hvor der i vintrene 1940-1954 6rligt blev
tolt mellem I og 8 vondstære. Til sommenlig-
ning findes derfro I 987-93 kun to observotio-
ner fro denne 6-strækning, begge of en fugl.

Jeg hor selv i I 989 publiceret en oversigl over
vores doværende kendskob til forekomslen i

Østiyllond (Longe 1989). Bestonden i Århus
omt blev dengong opgiort iil ol være pd mindst
120 {ugle. Sommenlignes med oplysningerne i

denne ortikel, er der olis6 tole om en klor
fremgong.
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Figur I
Vondstærelo/<o/iteter i Arhus ømt.f- Fro de med fed optrukne vondløbslrækninger foreligger der obsewotioner of vondstær

i vinbrmånederne i perioden I 987-94.
@ Stcoverede cirkler ongiver tilfæ!åige obseruotioner (i træktiden).

Vondstæren er siden, tokket være en række
målreltede eftersøgninger, opdoget på en del
,nye, steder i omtet, hvilket er grundloget for
ihvertfold en stor del of fremgongen.

Vondstæren som ynglefugl i
Arhus oml
Vondstæren yngler 6rligt i Donmork med 2-5
por (Lindbolle et. ol. 1992 & .l993, 

Olsen
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1992). Under mit orbeide med ot registrere
fund ofvondstær i hele londet, horJeg også fåei
kendskob iil en række ynglefund eller formo-
dede ynglepor i Lrhus omt. Her skol kort rede-
gøres for somtlige kendte ynglefund eller yngle-
forsøg i omtel.

Ved de nyere (seneste 1 0 år) ynglefund
hemmeligholdes observoiør og lokoliletsnovn
of hensyn til ortens sikkerhed.



Torskov Mølle, Århus Å, t SSS. Ynglefund
omtolt o{ Ætrup (1 953). l. ynglefund i Don-
mork.

Skovmøllen, Giber Å, 1964. Ynglefund be-
skrevel of Honsen & Rosendol (l 968).

LokolitetZ, ynglefund I 990. Yngledeved dom-
brug, senere oplyst of dombrugseier.

Lokolitet X, 
.l990 

eller 91 . Ynglefund meddelt
til forfotteren. Ynglede i vondstærekosse på et
stemmeværk ved en gommel vondmølle.

Lokoliiet Y, yngleforsøg eller formodel yngle-
brsøg 1992. En vondslær set 15. moi, ifølge
lokol beboer blev den sei flyve ind til formodet
redesied. Dog oidrig mere end €n fugl set.

Lokolitet W, ynglefund 'l993, hor ogs6 ynglet
pd lokoliteten tidligere. Porret set om somme-
ren (pri. iuni) flyve med {øde iil formodei rede-
sfed.

Hor du sef vondslæren ?
Denne oriikel er{ørst og fremmesttænktsom en
oversigt over det moleriole, som findes om

"ond.Lr"n 
i Århus omt. Der orbejdes i øieblik-

ket pd en grundigere beorbeidning of moterio-
let, som vil udkomme i Donsk Ornitologisk
Forenings Tidsskrift.

Hor du kendskob til lokoliteter med vondstære,
som ikke er nævnt i oversigten, vil Jeg meget
gerne høre fro dig. Det g:elder ogsd hvis du hor
set flere vondsiære ved de ovenfor omtolte
vondløb, end der er nævnt i denne ortikel.

Litterolur
(Litlerolu rlisten omfolter publiceret møteriole om
vondslære i khus omt)
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Observotioner of reg nspove-
træk

Jeg hor i I 994 lovet en iælling of trækket of Stor
regnspove over Uggelhuse, somt rostende regn-
spover på Drostrup Enge umiddelbort vest for
Uggelhuse, ved Ronderc Fjord.

Trækobservotionerne er giort fro min hove i

Uggelhuse, og der er iole om observotioner
fordelt over hele dogen. Doge uden observotio-
ner er ongivet med 0 fugle.

De roslende fugle er iolt en gong dogligt, fro
digerne omkring slombedene pd Drostrup Enge.

Færre fugle ?

Trækket i 1994 vor meget ringe, slet ikke det
ontol som vi pleier ot se her. Nogle år hor vi set
flokke på 30-40 fugle, men i l9g4 hor det
v€eret el særsyn med mere end |0 fugle pd en
gong.

Til gengæld hor der været flere rostende fugle
end der pleier ot være, men dog ikke de oniol
som vi tidligere kunne opleve her i området. De
doge, hvor vi for nogle år tilboge kunne opleve
træk pd 350-400 fugle om dogen i slutningen
of juni og begyndelsen of juli, er helt forbi. Hvod
der kon være årsogen hertil kon mon io oltid

:-..

e?
(lggelhuse

Drastrup Enge

7

\2
e
.o

3- *
Figur I

Kod orer området med de fo observqtionsposler qngivei

26



Antalfugle

140

120

100

80

60

40

20

0

gætle p6, dei kon både være iogi og ændringer
i yngleområderne. Men det er helt tydeligt, ot
ontollet of trækkende regnspover er gået meget
tilboge i den tid hvor leg hor drevet iogt. Det er
dog ikke fordi der er monge spover, der blev
nedlogt her i området. Noget nøiogtigt iol hor
Jeg ikke, men et kvolificeret gæl vil være20-25
stykker om 6rel, med en klor overvægt of Stor
regnspove (90-95Y"1.

Jeg horforhørt mig hos ældre iægere her longs
fiorden, om de hovde bemæ*et det somme
scm ieg, og olle vor enige om, ot lrækket vor
gået meget tilboge, specieli de sidste 5 år. Så
her p6 fjorden kon vi godt blive enige om ot en
fredning er på sin plods, men der er jo nok
nogle steder hvor mon synes noget ondet.

Figur 2
Antollel of ttækkende Slor regnspove over Uggelhuse og roslende Sbr
Regnspove på Drostrup Enge i smmeæ n 1994, fordelt p0 s-dqges-

perioder, begyndende ned I 6/6.

l!9l5/8$n

Resullqlerne

Trækkende Stor regnspove er observeret i olt 68
doge i perioden 16/63A/9, med dogsmox. 9/
7 34 og 11/7 40 fugle. Stort set olle fulgte
fjorden i vestlig retning.

Rostende Regnspover på Drgstrup Enge er ob-
serveret p6 i olt 35 doge i perioden 20/6-23/
9, med dogsmox.9/7 14lugle.

Endvidere hcn ieg observeret i olt 77 trækkende
Lille regnspove fordelt på 20 doge i perioden
20/6-29/9. Dogsmox. vor her I l/8 1l fugle.

I Træk
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Ole Jensen

Der er denne gong
modtogeten hel del
observotioner på
trods of ot olle
,,yderdisirikterne" i

omtet mongler,
dette gælder b6de nordpå ved Morioger F jord,
Vestpå cmkring Silkeborg og sydpå ved Hor-
sens Fiord. Til gengæld er den øsilige del godt
repræsenteret med Diurslond, ligesom Somsø
for en gong skyld er kommet med.

Observoiionerne rummer vel ikke de helt store
overroskelser, men ligner del sædvonlige møn-
sier fro viniermånederne.

Der er modtoget observotioner {ro følgende:
Biorne Golles, Mork A. Hommond, Lors P.

Johonsson, Berii Lonther, Arne Bo Lorsen, Frede

Olsen, Lors Tom Petersen, P.B.Petersen, Jon
Sielemonn somt egne observotioner.

Rsnders/Grund Fiorde

Rørdrum 1 Skolmsirup Vig 15/1 , Silkeheire 1

Udbyhøi 13/12-1 5/1 2, Pibesvone I 00 Grund
Fiord 1 5/1 1 , Songsvone 350 Råbv Kær 1 4/1 ,
Grågås 1 I Råby Kær29/1, Lysbuget Knorte-
sås 250 Rdby Odde 10/12 + 250 29/1 + 60
Sødringholm Strond 14/1, Gråond 1 300 Sød-
ringholm Strond 22/12, Stor Skollesluger 26
Grund Fiord I5ll I, Blå Kærhøg I hon 5ød-
ringholm Strond 22/12 * * 1 Skolmstrup Vig
I 5/l + I iuv. hun RåbyOdde29/1, Fieldvåge
1 Råby Kær 2911, Strondskode 1 60 Sødring-
holm Shond 22/12, Hieile 2000 Råby Odde
10/12, Vbe 53 Råby Odde 10/12, Alm. Ryle
1200 Sødringholm Strond 14l1, Stor Regn-
spove l3 Søringholm Strond 22112, lsfugl 1

Rdby Odde 29/1 , Songlærke 400 Dronning-
borg Bredning 24/1 500 R6by Kær 2911,
Bierglærke 35 Sødringholm Strond 22/12 +
24 | 4/1, Nøddekrige 2 v. Grund Fiord 7 /1 ,
Dompop v. Grund Flord 15/1
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Nordlige Diurslond

Lom - muligvis Rødslrubet 2 trk. V Glerrild
Nordstrond 3/], Knopsvone 22 od. og 5 2K

DysrrupSø29/1, Songsvone 9 trk. V Bønnerup

Strond l3l11 + 4 od. og 7 luv. Dystrup/
Romten Sø 22/12 + 2 trk. V Gierrild Nord-
strond 3/1, Conodogås 14 Irk. Ø Bønnerup

Strond l2/11 + 4 Dysirup/Romten Sø l/l + 3
3/1, Lysbuget Knorteg6s 32 rdt. Bønnerup

Strond 2011 1 + 4325/12 + 35 1/1 + 243/
l, Gråond 7 Dystrup Sø 29/1 , Troldond i
DystrupSø29/1 , Ederfugl mindst400 Fornæs

15,/1 1, Spurvehøg t hun Stensmork l5ll l,
Engpiber2 Fornæs I 5/l l,Silkehole32Voldby
15/l 1, Siogger mindst 300 Thorsø l5ll l,
Rovn 3 Skov ved Selkær l0ll 2, Kvækerfinke
I Thorsø 15/l I + 14 Glæsborg 1Q/12,Dom-
pop mindst 45 Romien, Kornværling 8 Thorsø

15/11.

Grenå området

Lille Loppedykker I Grenå Enge 12l1 1 + 5
14/11 + 9 15/11 + 17 20/11 + 427/11 +
1022/1 + 229/1 , Knopsvone 2 Grenå Enge

27111, Songsvone ll Homå 14/11,Brom-
gås i Grenå Enge I I /l I til I5ll 1 , Krikond I
Grenå Enge 27/1 , Gråond 52 Grenå Enge
'l 5/1 1, Toffelond I Gren6 Enge l4l1 I , Hvin-
ond I hun Grenå Enge 22/1 , 816 Kærhøg I
hun Tolstrup Enge l8li2 + 31/12, Spurve-
høg t hon * I hunVestervei Gren6 dogligt 1 8/
I l -31ll * i hun Homå dogligt 23/11-31/1
* I hun Grend Nord22/1, Fieldvåge I Grenå
Enge20/11, Hieile mindst 30 Grenå Enge 6/
1 i , Vibe I 80-300 Grenå Ense 12/11 -15/11 ,
Alm Ryle 23 Grenå Enge 1 5/11 ,
Dobbeltbekkosin 2 Grend Enge 14/11 , Ring-
due mindsi 325 HomE 29ll , Notugle I Revn

17/11 +21 /11 + 1 Rørholm Skov20/l 1 + I



Veilby 5/12, Stor Flogspæite 3 dogligt I /'l l -
3l /l , Vondstær 4 Povillonen Grenå 3/ l l ,
Siogger24 N;esgård 5/l l, Træløber2 Vester-
vei Grenå 26/11 + 2 3/12.

Kolindsund

Fiskeheire3 I3ll I + 527ll1, Knopsvone2
lK l3/1i + 3 od. 27/11 + 2 od. 29/1,
Songsvone 44 12/1 1 + 38 l3ll I + 12 od.
os 5 iuv. 27/11 + 29 2/12 + 1367/1 + 116
14/1 + 2628/1 + 31 od. os 52K29/l,916
Kærhøg I hon l2ll 1 + | l4/l,Spurvehøg 1

Ginnerup 1 3/1 1, Musvåge 4 2/12 + 3 7 /1,
T6rnfiolk228/ 1 ,Agerhøne 1214/1 + 2428/
I , Hieile 200 Fonnerup 6li I , Vibe 4 12/11 +
4 5/2,Dobbeltbekkosin 228/1, Silkehole 2
Fonnerup6/1 l,Vondstær 1 Fonnerup6/1 1 +
I Kolindsund 14/1 og 28ll , Stillits l7 Ginne-
rup I 3/1 l, Grønsisken 4 Fonnerup I 3/l 1,

//, ."/
';.'/1i

Kernebider I Fonnerup I l/1 2, Gulspuru 17
29/1.

Srubbe Sø

Toppet Loppedykker 56 6/11 + 84 11 /12 +
641 /1 , Nordisk Loppedykker I 1 /12 + 426/
12 + 8 1 /1, Fiskeheire | 6 11 /12 + 17 29/1 ,
Songsvone 71 27/11 herefter enkelte, Grå-
g6s 57 6/1 1 + 226/12, Conodogås 52 8/1,
Pibeond 3621/11, Krikond 42 6/11 + 54
29/1 ,Griond 6-800 ihele perioden, Bierg-
ond541/1 , Lille SkolleslugerT 11/12 + I8/
1 + 329/1, Stor Skollesluger 1 l/l 1 + 38
11/12 + 4926/12, + 8429/1, Svortbog 12
6/l I herefter5-8, lsfugl 126/12,Munk226/
12 + 222/1 + 329/1olle honner, Holemeise
12 1/11 3-4 flokke holder til ved søen, Grøn-
sisken 9 29ll , Gråsisken 55 6/11 + 24 24/
1 I somt mindre flokke på 6- 1 0 i den øvrige tid,
Lifle Korsnæb 1626/12, Dompop 22lordelt
i to Ilokke 26/12.

Sydlige Diurslond i øvrigf

Knopsvone 2 od. og 1 2K Glotved l5l1,
Gråond mindst 50 Dommen Rugård 14l1 +
mindst 300 Nørre Sø 15/l , Dobbeltbekkosin
mindst 26 Glotved l9ll I .

Øvrige Diurslond

Spurvehøg I Ryomg6rd 2911, Musvåge l0
Yedø 12/11 + 7 2/12, Kvækerfinke'2 sid-
dende sommen med Grønirisk 8l i en somlet
flok i hove i Ryomg8rd 2911 .

lllellem Ronders, Silkeborg og
Arhus

Toppet Loppedykker3 Ry 6/l I + 4 Mossø 6/
1 1, Fiskeheire 2 BierregrovMose l,/l 1 + 1 Ry
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6/11 + I Mossø 6/1 1, Knopsvone I od: * 4

iuv. Fussingø Sø 1 /11 + 2 od. og 4 iuv. Mossø
6/l l, Pibeond 12 BienegrovMose l/l l, Krik-
ond 6 Bierregrov Mose l/l l, Gråond min.
400 Fussingø 5ø 1 /1 1 + 3 hon og 3 hun Ry 6,/
I l,Troldond TFussingøSø 1/1 1 + 13 honog
3 hun Ry 6/11 + 8 Mossø 6/11, Rørhøg 1

Bjerregrov Mose l/l 1, Duehøg 1 fourogeren-
de pd tomduer Voldby v. Hommel 27/11,
Musvåge 3 Bjerregrov Mose * 'l 

Fussingø 1/
I l, Tårnfolk 1 Fussingø l,/l l, Grønbenet
Rørhøne 1 Ry 6/1 I, Blishøne I R'7 6/l l,
Dobbeltbekkosin 3 Bienegrov Mose l/l l,
Grønspætte I Klosterkær 6/l l, Vondstær 'l

Fussingø 1/11 + I Klosierkær 6/11 + 1

Fussing Vondmølle 26/11, Gærdesmutte 1

Klosterkær6/l l, Rødhols I Mossø6/1 1,Siog-
ger co 500 Bierregrov trækkende mod Fus-

singø 1 /1 1 + 9 Fussingø I /l l, Vindrossel 2
Bierregrov Mose * 42 Fussingø I /l l, Gron-
songer 1 Hornbæk v. Ronders 6/1 1, Skæg-

meise 1 Gudenåporken Ronders 9/l I , Sump-
meise 2 Fussingø l/l l, Skovskode 1 Bjerre-
grov Mose * 1 Fussingø l/l 1, Allike 6 Fus-
singø I /l l, Rovn I Fussingø 1 /1 1, Skovspurv
22 Fussingø l/1 1, Stilliis 120 Flodbro Skov
17/1 ,Grønsisken 8 Fussingø 1/1 1, Dompop
4 Fussingø 1,/1 1.

Desuden er i Bierregrov Mose fundet en pung-
meise-yngleredeformodentlig onvendt i I 994.

Brobrond Sø / Århus Å

Lifle Loppedykker 2 17 /12 + 2 5/1 + 6 11 /
1 + 5 14/1 + 5 DødeA4l1, Toppet Loppe-
dykker 2 17/12 + 1 28/12,Skow 4/12 + 1

17 /12 + 1 1 5/l,Fiskeheire 4/12 + 4 17/12
+28/12 + I 8/l +3 l5ll,KnopsvoneTod.
os4 iuv. 17/12 + 11 28/12 + 28/1 + 5 l5l
1, Songsvone 12trk. 15/11 + 2 od. 6/12 +
8 od. + 6iw.17/12 + 1128/12 + 8 od. og
'I 0 iuv. 1/1 + 23 od. og 1 5 juv. 14/1 + 2 od.
og 4 iuv. 2/1 DødeAEnge + l2 od. og 12 iuv.
Vestenden 2/1,Gråond 4/12 + 63 17/12 +
2308/1 + 20015/1, Toffelond 2 4/12 + 35
17/12 + l0 B/1 + 2 15/1, Toffelond og
Trof dond mere end 100 28/12, Troldond 50
1 7 /12 + I 0 I 5/1, StorSkolleslu ger 8 4/12 +
3 hon og t hun17/12 + 21 28/12 + 228/1
+ 20 1 5/1, Spurvehøg 1 4/12, Musv&ge 1 4/
12, Tårnfolk 1 4/12, Grønbenel Rørhøne 4/
12 + 2B/1 + 4 1 5/1,Blishøne4/12 + 18 17 /
l2 + 100 8/1 + 2215l], Hættemåge 4/12
+ 160 17/12 + ll00 8/l + 7OO 15/1,
Sølvmåse 4/12 + 317/12 + 50 8/l + 50
I 5/l , Vondstær 6 Århus Å Pindsmølle-Torskov
I l/l , Gærdesmutte I 4/12, Solsorl 4/12,
Siogger 1 4/12 + 1 28/12, Sumpmeise 4/
12, Bl6mefse 4/12, Musvit 4/'l 2, Spætmeise
4/12, Skovskode 4/12, Husskode 4/12, Al-
like 4/12, R6ge 4/12, Gråkroge 4/12 + 14
1 5,/1, Gråspurv 4 / 1 2, Boglinke 5 4 / 1 2, Grøn-
irisk 3 4/12, Dompop 3 4/12.
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Arhus-Skonderborg i øvrigl

Liffe Loppedykker I Århus HovnT/1 + 225/
1 , Toppet Loppedykker 3 Pilbrodolen 3 I /l 2,
Skorv I Pilbrodolen 3l/l2, Gråond 2 Århus
Hovn 30/]2 + 21 7/1 + 1625/1, Troldond
2 Århus Hovn 30/l 2 + 1327/1 + 625/1 +
8 Pilbrodolen 31/12,Edertvgl 3 ,Århus Hovn
30/12 + 53225/1 ,Rørhø92 Pilbrodolen 3l /
I 2, Musvåge 4 Pilbrodolen 3l /1 2, Tårnfolk I
Pifbrodolen 31 /12, Blishøne l0 Pilbrodolen
31 /12 + l4 Århus Hovn 7 /1, Mudderklire 2
Århus Houn 7 /1 , Stor Flogspætte 1 Kolt 26/
I 1, Silkehole 23 Jyllonds Alle Arhus 28/11 +
25 Tongkrogen 7 /1 , Stær 36 Tongkrogen 7,/

l, Siogger 7 Tongkrogen 7 /1 , Grønirisk co.
50 Tongkrogen 7/l , Biergirisk 5 Århus Hovn
30/12.

Somsø, lssehoved

Skorv 32 9/11 + co. 275 l0ll l, Pibeond 3
10/l l, Gråond 12 9/11, Ederfugl {lere tu-
sinde pd hovet 9/l 1 og 1 0/1 | , Hvinond 2 9 /
1 1 , Toppet Skollesluger 29 9/11 + 1 l0/11 ,
Musvåge 1 9/11, Tårnfolk 2 9/i l, Storm-
måge239/ll,Sildemå1e29/11 + I l0/
1 l, Sølvmåge 9 9/11 + 21 10/11, Ringdue
43 9/11 + 32 10/11, Songleerke 2 10/11,
Skærpiber'l l0/l I, Rødhols3 9/1 1,Siogger
89/11 + 74 10/11, Fuglekonge I I 9/l I +
3 l0/l l, Sortmeise29/11, Skovskode 1 10,/
Il, Husskode I9/11, Råge 14 9/l1,Gvl-
spurv 9 9/11, Grønsisken I I 9/l l, Gråsi-
sken |0 9/l l, Lille Korsneeb |3 9/l l, Dom-
pop 17 l0/l l, Snespurv 3 l0/l 'l 

.

Desuden er meldt I hore ved Tongkrogen
Århus d. 7/1.

Observofioner fra februar, marts og olpril indsendes i lørcla-
uge sJ mo,i - senest den 7 mai.

IUoter qllerede nu dortoen i din kalender, s& husker du at
indsende! Vil du være rikker pd at observsfionerne kom-
mer med sendes de tll underlegnede på odressen lorshøi-

vænget 5+ tblt,8351 Hosselagen
Observcrfioner kan også ringes ind p& tfi. 8528 5614.

O/e Jensen
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y'vtne Morie Kiær

Ålum horen rig blomster- og dyreverden. Derer
både siore engoreoler/ moser og skove, mor-
ker, grøIler og veie og monge siendiger.

I engen er der Plettet Gøgeuri, Kobbeleie,
Engnellikerod, Hiertegræs og monge ondre
graesser. Der er Røl I ike, Nyserøl li ke, Følfod. Syd
for åen er der Lyng.

I skoven er der et rigt udvolg of Lilie- og
Siorkonvol, Vorterodsronunkel, Lærkespore,
Lungeuri, Bipgelurt, Hvid Anemone, Skovstjerne
og Moiblomst, Skorpblodet Flodstierne, Peri-
kon, Skovsyre, Skowiol, Skovmærke, Skov-
slorkenæb, Springbolsomin, Tvetond, Skov-
goltetond, Not- og Dogprogtstierne, Blære-
Smaelde og.. Jeg kunne blive ved.

I skoven kon mon løbe pd Rådyr, Grævling,
Ræv, Hore, Skovmår og Husmår. I engen hor

ieg set den lille Brud. I skoven og hoverne erder
Pindsvin og Muldvorp, det Sorte og Røde Egern
smutter rundf. Fosonen pikker {rø op mellem
{rugtbuskene.

Der er monge slogs fugle pd foderplodsen i

hoven: Gr6spurv, Skovspurv, Gulspurv, Spæt-
meise, Musvit, Sortmeise, Sumpmejse, Hole-
mejse, Topmeise, Bldmeise, Bogfinke, Rød-
hols, Kvækerfinke, Ktrnebider og Korsnæb.
Dompoppen ruger i enÅlumhove. DLrermonge
Grøniriskerog Grønsiskener, Små Fuglekonger
og Gærdesmutter. Den Store og Lille Flog-
spætte hokker i fedtei der er hængt op i et træ.
I skoven er der om sommeren Grønspætte og
Sortspætte. Ved søen er der monge Skorver.

I hoven er der om sommeren Gronsonger og
Løvsonger, Gulbug, Stlhds, og monge ondre.

En enkeli gong hor vi set Duehøgen slå ned pd
fuglebrættet. Der er monge of orten i eng og
skov. Vi hor også set Vondrefolken i hoven om
vinleren. Og ved kirketårnet sidder somme iider
T&rnfolken med sine unger i eftersommeren. I
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skoven hor der de sidste 6r været en Rød
Glente. Mon hører Duehøgens og Musvågens
skrig, når de kolder p6 moge og unger. I engen
svirrer den 816 Kærhøg ofte på vingerne, n8r
den er ude på rov.

Om sommeren hører mon i de lyse oftener
Dobbeltbekkosinen, ogs6 koldet broHuglen,
fordi den med holen, ndr den doler, siger som
en hest, der vrinsker. Der er Viber, Råger og
kroger, m6ger og svoner. Der er Pibeond,
Gråond og Grovond. En enkelt gong hor ieg set
Vondstæren ved åen.

Heiren trækken om sommeren of og til enkelvis
gennem Nørre6dolen. og Storken stod engong
en hel eftermiddog pd et ben på kirket6rnet.
Agerhøneflokke ses i engen og på morkerne.

Den Store Hornugle holder songkonkurrence
med noboens hone om notlen. De kon lorme!
Kirkeuglen skriger ved kirken, og Sløruglen er
også set.

I sommeren 1994 høåe ieg Noitergolen flere
steder i nærheden of åen: Nær Høveiens udløb
i Gl. Viborgvei i krot på engen. Syd for Steen-
oger i krot der og ved mosen østpå, syd for åen.
Nogle Nottergole bliver lært op i sommerens
løb, ondre kon bore fro moitil efterSonkt Hons.

Sommeroftener kon mon gå en deilig iur over
åen, hvor Murleilerne, svolerne og flogermu-
sene sværmer, mens frøerne synger vest for
broen. Så kon mon også være heldig ot se
ræveungerne lege i engen, og den voksne Ræv
gå på rov.

For den der kon lide blomster og dyr, er der
meget ot opleve på Ålrr"gnen.



Brug Juniorsiden - det er din!
Her kon unge medlemmer komme i kontokt
med gomle.

Mon regnes for "gommel", hvis mon hor køre-
korl og bil - eller odgong til ot l6ne en.

ldeen er, ot de iuniormedlemmer, der gerne vil
toges med p6 fugletur sender deres novn og
odresse iil mig, og sd sæiter vi den på listen her

på Juniorciden. De "gomle" opfordres fil ot
kontokte juniorerne på listen, når de toger p6
tur og m6ske kører {orbi i nærheden.

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

Lors P. Johonsson
Bolevei 1 0, Ommesfrtrp

8544 Mørke
Tlf. 86 37 78 41

YA
\eenu

Vi vil gerne med pd fugletur!
Ring til os:

Søren Dolsgoord
Sofirvej 13

8541 Skødstrup
Tlf. 86 99 96 65

Mork Hommond
Nørreg^ode I
8000 Arhus C
Tlf. 86 t8 80 26

Anders Modsen
Bispevei 37P
8260 Viby J.

Tlf . 86 28 19 84

Jesper Tønning

Søndergode 12
,4ssenloft

8900 Ronders
Tlf. 86 49 47 48

Klous 8. Jensen
Æblerosevej 22
8500 Gren6
Tlf. 86 32 45 49

Peter Schmidf
Solsortuej l8
8382 Hinnerup
Ttf. 86 98 64 00

er/
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Simen Knoblouch og Klement lhorsl

Opsomling qf resulloterne frq
foråret 1994

Fuglekosserne blev giort vinterklor med reporo -

tion, tømning og opsætning i vinlerens løb og i

februor mdned hong der 30 kosser klor til
sæsonen. I begyndelsen of mol måned så vi de
første og unger i kosserne. Det er oltid deiligi ot
opdoge de første æg, s6 ersæsonen i gong, og
mon kon glæde sig over olle de monge fugle,
der er i skoven.

Pd vores tur rundt til kosserne blev vi hiuloet i

gong of Søren og Mikkel, som de to sidste år
possede kosserne. En dog opdogede vi udover

Arets resultoi vor spændende på den mdde, ot
vi for visl nok første gong hovde 2 por Sort-
meiser i kosse n r.22 og nr. 32. Desuden hovde
vi en Rødstiert i en gommel siærekosse oppe
ved skolen. En kosse, som vi hovde opgivet for
long tid siden. Skuffende vor ontollet o{ yng-
lende Musvitter, der kun vor på 9. Af Bl6meiser
vor der 3 por. Dei svorer til tidligere 6r.

Uglekossen nede ved grovhøjen gov heller ikke
i år nogel resuliot. Den skol vi hove flyttet næste
år. Måske skol vi også hænge siærekosser op
på skolens govl. Tdrnfolkekosserne ved Togkær
mellem Hlortshøi og Egå vor igen iåren succes.
2 por folke fik unger på vingerne. Vistnok 4
unger fro hver kosse blev flyve{ærdige.

l4

12

Figur I
Udviklingen fro 1990 - 1994 på ontol por of udvolgte orter

i redekosserne i Vrupskoven.

{ugleunger også en død fiskehelre ved konten
of bækken. Et mærkeligt sted ot lægge sig iil ot
dø. I kosse nr. 15 vor der mærker fro en
hoglbøsse, og der vor ogs6 skudt til måls efter
træet. Vi fulgte også 2 por flogspætter, som i

hverl deres irae hovde redehul og skrigende
unger. Når vi besøgte dem, kom flogspætlerne
snort flyvende med mod, og selv om vi siod tæt
ved træet, kunne hun ikke lode være med ot
fodre de skrigende unger. Det vor meget spæn-
dende. Vi vil følge spætlehullerne til naeste 6r,
sd vi kon se, hvem dertogerredehullerne i brug.
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Vi hor stodig gong i oplællingen i hegnene
mellem Hjortshøi og Skødsirup. Vi hor været
med Johs. nogle gonge, og der er kommet
monge {lere fugle i hegnet bl.o. Fosoner, Ager-
høns, Songlærker og en ny fugl, nemlig Torn-
songeren.

Desuden hor vi givet oplysninger om fuglene i

Virupskoven til Fuglegruppen, som toger sig of
Lokolropporten.

Lavet of repræsenlonter for Fuglekosie-
gruppen hjulpet ol Henning Andersen.
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#lL ,*,ffi
7. kl. Virupskolen

Undcnogelsc dcn 25/ r, | 994

Antql reder

| 4 solsortereder
5 grønirisk-reder
I ubestemmelig pinderede (som duerede)
I ubestemmelig mindre rede

2-3m

4n

3m

2m

lm

Solsorteredemoteriole

shå
Græs
Mudder
Plostik (hvid)

Mos
Trævleplostik (sort)

:rårM
stvnins 

I
Den tætlø 

|

"*1
Figur I

Fugleæders plocerin g i tiørnehegn
4 = grønirisk
O = rc/sort
| = 2.000

Redernes plocering

Solsorterederne sod i den tætteste del of heonet
fro I -4 m høide. De foretrækker ofte 

"n 
plå."-

ring netop der hvor 3-5 grene vokser op efter
styningen. Den loveste rede vor co. I m over
iorden. Den højeste vor en ubestemmelig min-
dreredei6mhøide.

Redernes qlder

lkke olle reder vor fro for6rssæsonen 1994.
Udseendet tydede p6, ot de vor of ældrb doto,
men nu er olle rederne med besvær fiernet, sd
en ny undersøgelse kon foretoges næste ef-
terår.
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Otto Troo Honsen

Egernel

Alfommy Asterg
tolur og lluseom
33. årgang, nr.4 - 32 slder
Abonnemenf 1994 (4 haftør) k, ll2"-
Noturhlstorlsk lluseum, lvlws, tl[. 8512 9777

Den 1 . opril 1994 blev Egernet totolfredet -

hvilket kon undre - oliså ot det ikke er sket før.
Dei er den gomle ,,skodedyrsbetegnelse" der
hor hængt ved igennem monge år. I I 930'erne
udbetolte iogtfonden en præmie på 1 krone pr.
egernhole. Men nu kon vi oltsd glæde os over,
ot,,skovens gode humør" som Egernet koldes i

pressemeddelelsen i forbindelse med udgivel-
sen, er lotolfredet. I sidste øieblik m6ske, be-
stonden gik voldsom ned i I 980'erne og vor
truet på eksisiensen.

Der er.flotte okvoreller of Jens Overgoord
Christensen og underholdende og engogeret
teksi of TommyÆferg. Værsgo og læs - og bliv
i godt humør!

Frq lstid ril Bøgerid

Al Nlna Rcåfeldt
2. udgwc l91M
4O slde1, prls kr. tI8,-
Narvr{ntstortsk iiuseum, Artus, tlf. 8612 9777

Haeftet udkom første gong i I98 1 . Der, er
kommet meget ny viden iil siden do, så mon hor
vurderet, oi der vor behov {or en biourføring.

Donmork hor løbende aendret sig siden dog 1 .

Hæftet går tilboge og prøver ot se på henholds-
vis menneskeskobte og noiurskobte forondrin-
ger. Forureningens konsekvenser og et bud pE

fremtiden vover forfotteren også ot give.

Hæftet, der er ill ustreret of Theis Andersen, er el
oktuelt indlæg i debotten om noturen og hvod
det er, mennesket gør ved den.
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Nolurlokqlileter i Hovedstods-
området

En blbltogroli | 971 -l 9m
At Søren Olsen
55 sider, prls kr.98,-
Andersen Sogserulce,Vonløse. lrt. 387, 9664

I serien ,,Donske Noturlokoliteler" er vi nået lil
nr. 4, der som ontydet drejer sig om Hoved-
stodsområdet: Frederiksborg, Københovn og
Roskilde Amter.

Tidligere er udkommel:,,Noturlokoliteter i Nord-
og Vestlyllond" (l ), ,,Østiyllond" (2) og 

"Sydiyl-
lond og Fyn" (3).

//,åøf"t
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6londsoften
fortdog23. morr
lfodeord: Srlyst, Erabrcnd ld. |9.30

Som en oppetiivækker til Olondsturen i moj
holder vi her en often, hvor vi vil give en
introduktion tiI Olonds notur; fugle, plonter,
svompe og geolo.gi. Aftenen henvender 5ig
både til den nye Olondsforer, der oldrig hor
væreI der (ør, og til den erforne, der tror, hon/
hun kender hver en sprække i kolkstenene på
denne progtfulde ø. Søren Høioger og Chri-
stion Longe vil {ortFlle og vise billeder fro deres
monge ture til Olond og forhåbentlig give
nogle fif til gode steder, du ikke kendte i forve-
ien. I somorbeide med ØBF.

Fuglenes Donmork
Pcwborcr og stotus

flrsdog d.28. mor|s kt. 19.3O
le.nart:
*Jndrct d('ro I Jorhold til FIIGaE | /9St
tofnrcenfrr 5cfy6l, Srsbra n d

Den sidsle sæson i foreningens store feltprojekt
står for døren, s6 dei er NU, hvis ogsd DU skol
nd ot deltoge i proiektet I

P6 mødet vil proiektleder Morten Nielsen og
omtskoordinolor Peter Longe præsentere de
foreløbige resultoter fro de to første proiehår,
f.eks. Atloskort {or en række udvolgte orter,
hvordon mon kon bruge småbiotopsunder-
søgelserne og de {ørsie eksempler p6 onven-
delsen of punkttællingerne.

På mødet vil der også blive giorl stotus over den
foreløbige indsots i Århus omt, og de sidste
udækkede områder vil blive fordelt.

Dervil også blive lellighed til ot siille spørgsm6l
og diskuteret evt. problemer.

Alle interesserede er velkomne til mødei. For-
eningen vil være vært med koffe/the og brød.
Øl og vond kon købes.

Bogouktion
llrsdog 4. aprll
Itir,dcsfcd: Sclyn, Brabrond H. 19.30
Gcnnqsln J?a H. ,9.OO

Vi holder sommen med ØBF en bogouhion,
hvor du dels kon sælge noget of dit overskud,
dels gøre et godt køb selv. Bøger, tidskrifter,
særtryk - olt er muligt. Du kon tilmelde moie-
riole til ouktionen hos mig [Christion Longe,
Europoplods 8, I .t.v., 8000 Århus C) senesi 1

vgelør. Ønsker du en bogliste tilsendt, så send
en fronkerel svorkuvert senesi en uge før ouktio-
nen, sd fremsender jeg den til dig. Der pleier
også ol være forskellige rodekosser med di-
verse gode lilbud til uhø* love priser. NB: Bøger

|;::-** 
iil sols SI(AL medbrinses til ouktio-

&l{'.t^
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Gierrild-leir
Frcdag 7. apÅl H. l&OO rt
rndag 9. aprll H. 16.OO

fedcrr: lorr P. Jo'lnnson (85 37 78 4l) q
Pcfcr longc (86 95 03 4lt

Atter i år ofholder vi den troditionsrige for6rsleir
ved Gierrild Nordstrond. Gierrild-området ud-
mærker sig ved ot være et ol de bedste forårs-
træksteder i omiet. Det gode boglond med

spredte skovområder tiltrækker monge fugle,
som bliver i området, hvis det sætter ind med
dårligt trækveir. Derfor er der gode choncer for
Musvåge-, Spurvehøge-, Fiskeørne- og Rød

Glente+ræk, krydret med overroskelser. Dette
gælder ogs6 for de monge småfugle på vei til
de skondinoviske yngleplodser.

Vi kigger også en ringmærker over skulderen,
somt håber p6 ugleveir! Som sædvonlig hor vi

lejet sommerhuset, men nogle kon måske

komme til ot bo i telt. For ot give så monge som
muligt of vores ungdomsmedlemmer mulighed
for ot deltoge, giver lok. ofd. et økonomisk
tilskud. Hvistu er unde, l8 6r og bor i ,Århus

Ami koster det 130 kr. Ellers er prisen 250 kr.

For dette beløb får du: Leje of huset, mod
lørdog og søndog, og tronsport rundt i omr6-
det. Du skol medbringe: Sovepose, evt. telt og
liggeunderlog, mod til fredog often, vormt tø|,
gummisløvler, notesbog, kikke*, og evt. tele-
skop og fotoudstyr. Tilmelding sker ved ot
indbetole 250 krll 30 kr på giro 5 5 I 09 6l ,
DOF-Arhus,Giellerupvei i I 1,8220Brobrond,
senesl d. I 8.3. 95. Mærk girotolonen,,G jerri ld-
leir". Hor du spørgsmål er du velkommen til ot
ringe til ovenstående.

Velling Skov
Eendag d.9. apill 1995
kdcttcdr P-Plad*n tstlor Notvrckolcn på
Lystrupmlndxcl tttcllcm Vclllng og Vrcds. H.
o9.oo.

Denne iroditionelle tur før løvspring hor f&ei ny
oktuolitet efter udpegningen of Velling Skov
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som højpriorileretområde i Stoiens noturskovs-
strotegi. Den uberørte bøgeskov i det kuperede
terræn er ideelt for olle hulrugende fugleorter.
Området hortillige smukke og værdi{ulde vond-
løb og engstrækni nger. Mulighed for Sorispætte,
lsfugl, Biergvipstjert, Huldue, Rovn og rovfugle.
Turen vorer til kl. 12,00.

Turleder: Jørgen Bollegoord (ilf . Z5 7 5 62 89\
Arr. of Søhøilondsgruppen i somorbeide med
DN.

6lond (Sverige)
0/r'6,. 24. - søn. 28. mai

Vi orrongerer sommen med Østiysk Biologisk
Forening en {ugle- og botonikJur til Olond
omkring Kr. Himmelfortsdog 1995, med o{-
gong fro Århus onsdog often d.24/5 og hiem-
komst søndog olren d. 28/ 5 I 995. Vi plonlæg-
ger ot besøge en række of Olonds bedste
noturområder, s6som St. Alvoret, Ottenbyl und,
Kniso Mosse, Beiershomn, Hornsion m.fl. Trons-
port sker i egen bus, og overnotning vil finde
sted på vondrehjem eller i hytter. Turens ende-
lige pris er ikke fostlogt endnu, men bliver co.
kr. I .000. Tilmelding til lurlederne: Christion
Longe (ØBF, 86 19 07 24) og Jens Bonde
(DOF,86 48827s\.

Afienfuglelur til Skonderborg
Dyrehove og Sorfemose
Orudag d.31. mal 1995
llrdcstcd: P-plodsen på Djsovcl (bog
rcnsnlngsonlæggct, lndk rsct rro VroldwlL
H. r9.O0.

V gdr en iur igennem Dyrehoven omkring
Sortesø, og oplever oftenstemningen i skoven.
Netop nu er fuglesongen pd sit høieste, og vi vil
helt sikke* møde orter som Løvsonger, Spæt-
meise, Rørsonger og mdske Nottergol. Husk
kikkert!

Turleder: Peler Longe (tlf.86 95 03 41)
Arr. i somorbeide m. Skonderborg Kommune



Aftenlur lil }lossø
lorsdag den 8. lunl
lfrdcsnad; Kvlcklfs P-plods, Srtorvet I Sllkc-
borg H. 19.0O (ellcr P-plodscnved Endholm
Hov.Gd k. 19.30)

Vi gentoger succesen fro de seneste 3 6r, hvor
luren hor budt på mere end 50 forskellige o*er
til notesbogen.

Først vil vi donne os et overblik over Mossø i det
fine oftenlys, hvor grågæs, ænder, skorver og
svoner sikkerl vil posere. Medens solen long-
somt synker mod horisonien, vil vi vondre ud p6
Lindholm Hoved til det nyligt opførte fugletårn,

hvorfro der er gode muligheder {or ot se fire
loppedykkerorter og lytte iil monge forskellige
dogoktive songfugle.

Omkring solnedgong kører vi til Klosterkær,
hvor de mere noloktive orter vil overtoge
orkesterplodserne. Der vil her være gode mu-
lighederfor ot se skovsneppe og dobbeltbekko-
sin, somt høre græshoppesonger, kærsonger
og nottergol. Det er en god ide ot medbringe
koffe eller the, soml gummistøvler, og mdske
lidt til myggene.

Turledere: Jørgen Bollegoord og Torben Jør-
gensen

l-r | .r)o |^d.|^en*sr.ttylg
Kom med ud og ryd op /ongs fiorden!

Weekenden den 18-79. morts er der mulighed for at
komme med ud og love et sfykke prokfisk miliøorbeide.

Ronders Fiord Jogtudvolget orrongerer denne week-
end-fjordrensning i Ronde rs Flord, og DOFs med-

/emrner inyiferes hermed fil ot deltooe.

J.t I

/-. Tilmelding kon ske fil:
Ole Rygoord

,,i.- olevei lloUsselhuse

. ' :*.^e- Tl{.: 86 49 54 35
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lorsdøg 23.3
Mødested:
Foredrogsholder:

Itlr,dag 28.3

Mødested:
Foredrogsholdere:

Eøndag 2.4
Mødested:
Turledere:

Ttrsdag 4.4
Mødested:

firsdag 4.4
Mødested:

Frcdag 7. - sandog 9,4

Søndog 9.4
Arrongør:
Mødested

Turleder:

Søndag 23.4
Arrongør:
Mødested:
Turleder:

llrsdag 2,3
Ærongør:
Mødesied:

brdag 5. - scndog 7.5

Eondøg 7.5
Mødesled og -tid:

6tondsatlrln
Sølyst, Brobrond, kl. I 9.30
Søren Høioger & Christion Longe

Se omfole side 37

Fugfenes Danmork - nyheder og rcsulrater
BENÆRKÆ}IDRET DAIO!
Noturcenler Sølysl, Giellerupvei I I I kl. |9.30
Morfen Nielsen og P-eter Longe

Se omtole side 37

Nfossø ogr Kosbrmøllc
Ry Stotion kl. 09.00
J. Keis, J. Kirkeby m.fl.

Hyggemøde
Nolurskolen, Ronders kl. 'l 9.00

Bogøuktion
Sølyst, Brobrond, kl. 1 9.30
Se omtole side 3/

Gienild-leir
Se omtole side 38

Yelling Skov
Søhøllondsgruppen & DN
P-Plodsen øst for Nolurskolen p6 Lystrupmindevej mellem
Velling og Vrods - kl. 09.00
Jørgen Bollegoord
Se omtole side 38

Glerrild Nordstrand og Romlen-Dysfnrp Soerna
Rondersgruppen
Kulturhuset i Ronders - kl. 06.00.
Jørgen Pogter

Afiantur i &tden&parken
Rondersgruppen

Noturskolen, Ronders - kl. 1 9.00

Fugle- og noturtur til Snderlylland
Se omtole i Sørovnen 4194 side 40.

tl n l - lehkt nu s I y ng I efu gl etel I I ng e r
Oplyses ved tilmelding til Peler Longe på tl{. 86 95 03 4l
senesl l. moi.
Se omtole side 5
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hndag 7.3
Mødesled:
Turledere:

Itlandog 15.5

Mødested:
Turleder:

Søndog 21.5

Mødested:
Mødetid:
Leder:

Mødested:
Mødelid:
Leder:

Mødesled:
Mødetid:
Leder:

Mødested:
Mødelid:
Leder:

Mødesied:
Mødetid:
Leder:

Mødesied:

Mødetid:
Leder:

Mødesled:
Mødetid:
Leder:

lfosro og Kosfalrnwllc
Rv Stotion kl. 09.00
J. Keis, J. Kirkeby m.fl.

Skægrneisetur langs P.onders Fiord
Vi går o{ den nye sti longs Kristrup Enge
Kuhurhuset, Ronders - kl. I 9.00
Lors Tom Pelersen

FUGLENES DAE

DOF-fuhus orrongerer følgende ture
på Fuglenes Dog 1995:

Fusslngo Skotr
Bodebroen ved Fussing Sø

kt. 05.00
Clous Elkiær m. fl.

Hewing Skydebrren
Hevringleir ved Hevring
kt. 05.00
Jens Bonde Poulsen

SilkeborgVesier:kov
Kvicklys P-plods, Sølorvel. Silkeborg
kt. 05.00
Bo Ryge Sørensen

Skanderborg Dyrehave
P-plodsen ved diskotek Oosen
kr. 05.00
Peter Longe

Lllle&en ved Hlnnerup
Tingstedef ved Rønbæksøen, Ådolsvel, Hinnerup
kt. 06.00
Svend Møller Jensen

Sminge 5o
P-plodsen ved den gomle Resenbro Kro på hjørnet of
Resendolvei og Skærbækvej i Silkeborg
kr. 07.00
Jolmer C. Nielsen

Guden&en ved Ry
P-plodsen ved Ry Hovn
kl. 09.00
Jens Kirkeby m. fl.



Mødested:
Mødelid:
Leder:

o8s:

Onsdag 24 - sødag 28.5

Onsdog 31.5

Mødesled:

Turleder:

Søndøg 4.6
Mødesied:
Turledere:

londog 8.6
Mødesled:

Turledere:

Brobrond Sø
Sioutrup Minimuseum
kr. r 9.30
Peter Longe

Der opkræves et deltogergebyr p& 20 kr. lor volcsne (børn
grotis) til støtte for DOFs orbeide med internotionol
fuglebes$ttelse.

furtil 6lond
Se omtole side 38

Altenlvglatur tll Skonderborg Dyrchavc og
Sortemosa
P-Plodsen på Døisøvei
(bog rensningsonlægget, indkørsel {ro Vroldvei) - kl. l9.OO
Peler Longe (tlf. 86 95 03 4l )
Arr. i somorbejde m. Skonderborg Kommune
Se omlole side 38

Ilossø og Koslermøllø
Ry Stotion kl. 09.00
J. Keis, J. Kirkeby m.fl.

Aftenlvr lll tossø
Kvicklys P-plods, Søtorvet i Silkeborg kl. 19.00
(eller P-plodsen ved Lindholm Hoved kl. I 9.30).
Jørgen Bollegoord og Torben Jørgensen
Se omtole side 39

/fl'

/"-.... 4F, LI

ffi

/4
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Bestyrelsen:

Peler Longe (formond)

Jeksenvej 108
8464 Golien
Tlf. 86 95 03 4l

Jens Bonde Poulsen (kosserer)
Hevringvei 24, Hevring
8950 Ørsted
Tli. dos 86 42 79 95
Tlf. often 86 48 82 75

Corsten Høeg
Neptunvel 38 H st.

8270 Høibierg
Tlf. 86 I 1 45 59

Ole Jensen
Torshøivænget 54, Kolt
8361 Hosseloger
Tt{. 86 28 56 l4

Lors P. Johonsson
Bolevei 10, Ommestrup
8544 Mørke
rfi. 86 37 78 41

Sfeen G. Lorsen

Regenburgsgode 8, 2.tv.
8000 Arhus V

Tt{. 86 18 75 25

Nick Wrigley
Bokkegårdsvei 43
8240 Risskov

Tlf. 86 21 49 85

Nyl besfre/sesmed/em:
Christion Jordonsen
Tornebokken 75
8240 Risskov

Ttt. 86 21 33 50

Konloktpersoner:

Frednlngsudrtolgett
Svend Møller Jensen
Holmelundsvel 29 ) Sølien
8382 Hinnerup
Tr{. 86 98 65 03

Ite d I e msre gl strcr I n gen t
Lors P. Johonsson
(Se bestyrelsen)

Loko I lbtsreg lstr erl ngen t
Donsk Ornitologisk Forening
Lokolo{delingen i Arhus Amt
Giellerupvei 11 1

8220 Brobrond

Hørfuglegruppen:
Jens S. Pedersen
Skovmøllevej 3
8370 Hodsien
11. 86 98 28 2l

Rapportgruppen:
Peter Longe
(Se bestyrelsen)

Rondersgruppen:
Clous Elkjær
Mågevei 7

8870 Longå
Tl{. 86 46 78 03

Rovfvglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvolgef)

F u g I e r e gi st r e r t n g sg r u p p e n s

(Spørg bestyrelsen)

Skovgnrppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
Tti. 86 81 25 73

Søhøilondsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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I en travl hverdag kan det være
svært åt holde sig ajou med alle de
ting, der på forekellig vis har beryd-
ning for økonomien.

Derfor har vi skrevet en række bø-
ger, der beskriver de mere komplek-
se omåder som fx bolig og pension.

De vil ikke kume hnde svar på alt,
men bøgeme kan være mcd til at
give overblik.

Det giver de bedste muligheder
for - i en tæt dialog med Deres råd-
giver - at vælge den løsning, der
passer lige nettp til Dem.

?K-
Unibank


