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DANSK ORNIT;Sfr K FORENING
Ånrrus AMTLOKALAFDE



DOF er en londs{orening for fugleinferesserede og
fuglebeskpelse med o{delinger over hele Don-
mork. Foreningen er stiftei i |906.

Foreningens formål er ol {remme kendskobet iil og
interessen forfugle og ot virke iil beskyttelse {ørst og
fremmesl o{ den donske iugle{ouno. Dette formål
søges iremmet blondt ondet ved ofholdelse of
møder og ekskursioner, udgivelse of el tidsskrift og
ondre publikotioner, somi ved oi orbejde for ot
{orbedre fuglenes livsvilkår.

DOF toger del i flere oktiviteler, både i Donmork og
internotionoh. Fugleværnsfonden ejer og driver en
række donske {ugleresewoter og orbeider desuden
{or inlernotionol fuglebeskyttelse. DOF er den don-
ske ofdeling of Birdlile Iniernotionol.

Som medlem modloger mon grotis Donsk Ornilolo-
gisk Forenings Tidsskrift (2-4 hæfter pr. år) og
blodet Fugle (4 hæfier pr. år).

Arlige kontlngenten
Ordinære medlemmer:
Juniormedlemmer (under 18 år)

Pensionislmedlemmer (over 67 år)
Støflemedlemmer
H usslondsmedlemsskob

Kr. 235,-
Kr. 'l30,-

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

Donsk Orniiologisk Forening
Fuglenes Hus
Vesterbrogode 140
I 620 Københovn V
Tlf.: 31 31 44 04
Giro: 7 00 08 39

DOF-Århus står {or olle lokole orrongementer.

Alle DOF-medlemmer kon irit delioge i ofdelingens
møder og ekskursioner. På sidsle side finder du en
liste over lokolofdelingens besiyrelsesmedlemmer
og de konfoklpersoner, der repræsenlerer de {or-
skellige udvolg og interessegrupper.

Sørovnen er lokolo{delingens blod og udsendes 4
gonge årligttil olle medlemmer i Arhusomt. Medlem-
mer uden{or omtei kon legne obonnemenl på
blodet for kun 40 kr. pr. år.

Artiklertil Sørovnen modloges som monuskripl eller
på disketfe, ledsoget of en udskrift. Send moteriolel
til Otto Trop Honsen, Kildevel B. 8362 Hørning (tl{.

86 92 25 921, og mærk kuverfen "Sørovnen".
Disketter, {olos og originole tegninger returneres.

Internel: sorovn@sq uore-ond.dk

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

lssN 090ø'1832

Donsk Ornitologisk Forening
Lokolofdelingen for Athus Amt
Noturcenler Sølysf
Giellervpvei I | |
8220 Brobrond

Giro: 5 51 09 61

Redolctionr
Otto Trop Honsen (onsvorshovende redoktør)
Jens Bonde,Svend Møller Jensen, Chrislino Kiels.
mork, Annelise Skov

Annoncepriser:
Hel side: 350,-/nr eller
Hofv side: 200,-/nr eller

1.200,-/år
600,-/&r

Sørovnens kolender lor 1995:
Nummer Deodline Udkommer

3-95 l.ougusi 15.september
4-95 l. november 15. december



Sørovnen hor itidligere numre omtolt tErnfølke-
kosser i høispændingsmosfer og fuglekosser i

Wrupskoven og nu er turen kommet til kirke-
ug/ekosserne i Ronders.

Jo mere vi isolerer vores boliger og jo mere
ef{ektivt vi drivervores skove - jo færre huller og
sorækker bliver der til det store ontol of hulru-
gende fugle.

Noluren hor brug for en hEnd - og den fEr del.
Vi bliver bedre og bedre til ot efterkomme
behovet {or individuelle boliger.

Og så er det olts6, ieg ikke kon forstå, hvortor
jeg dogligt skol skældes ud pE det groveste.

På gorogen hor der i monge år hængl en
sfærekosse, der hverl dr er beboet of et por
usædvonligl hidsige siære (de mE nu være

omkring I 0 6r gomle - men olderen mærkes pd
ingen mdde). Hvis vi nærmer os i en rodius på
5 meter - hvilket er nødvendigtfor ot komme ind
og ud of huset, kommer der slroks en kolerisk

slær ud of kossen, sæfler sig op i hovens højeste

træ og brokker sig, sd olle nsboerne kon høre
ot nu generer vi den igen.

P& den onden side of huset er kossen som vi
sofle op for et par 6r siden - som vores bidrog
til oflostning ø[ den okufte boligmongel - også
beboet of et lem peromentsfuldt por, uden tvivl
i fomilie med før omtolte por. Det hor betydet,
ot vi ikke kon bruge hovens bedste solplods, do
det Ebenbort generer den sfokkels {ugl, ot vi
flyder ud der - sd del gør vi så ikke.

Begge por hor nu haft unger i en uges tid -

hvilket kun gør demendnu mere krokilske - men
om el por uger, folder der oller ro over vores
grund, som vi kon igen benytte i fuldt omfong.

På trods øf .denne &rligt tilbogevendende chi-
kone, siddervi -nir {uglen erfløjef - tilboge med
{ølelsen of, ot hove givet nøturen en hdnd.

God sommerl

Ofio Trop Honsen

Xyhcdcr cg ckfuGll I Ocncrclfcrrerrrllng tt
loglcncr Drnmcdr 2r'95 t lorrrvrrcn på Intcnrct r2

Ugle regor hlcnr! lO Ortrprrvc t ffidfdlurr Kcnncnc l3

lllustrotioner:

Chrislino Kielsm ork: 4, 9, I 5, I 8,
2l og forsiden

Jens O. Christensen: 8, I 6 og 22

lru follcn: Fcbnrcr, mcrfr cA cprll lll

funlcnldcn

Rclcrctcr lrs lu:c

llnncldclrcr

l(cnncldc lrlc

Knlcrdcr

t,
20

2l

22

23

ldrcrror og lbnfckfpciscrct 2'



Pefer longe & lokolbesfrelsen

Søftendqlen blev ikke freder!
Den 7. februor i år ofsogde noturklogenævnet
ofgørelse i sogen om {redning of Søften Dol i

Hinnerup Kommune.

Søften dol, der er co. 1,5 km long og hor en
bredde på co. I 50 m, består o{ overdrevs-
skrænter, græsningsoreoler, blondet højskov
og mose, somt enkelte londbrugsoreoler. Om-
rådet huser en meget orisrig floro og founo.
bl.o. findes der her 5 orkideorier.

Flertollel of nof urklogenævnets
medlemmer begrunder ofvis-
ningen of fredningen i flg. ud-
tolelse:

,,Efter en somlet vurdering fin-
des der ikke tilstræk/<elig oe-

grundelse for p6 nuværende tids-
punkt ot frede Søften dol. Der er

speciell logt vægt p&, ot brugen og driften of
oreolerne er og hor værel megel skdnsom
overfor noturen Det er endvidere indgdet i
vurderingen, ot olle private eiere hor værel
imod {redningen, og ot de hor li/kendegivet ol
vilie medvirke til ot indgå frivillige pleieoftoler
med myndighederne i det omfong, der måtte
være behov herfor"

DOF hor støliel {redningsforslogei, og det er
med beklogelse, o1 vi erforer ot fredningen ikke
bliver iil nogei. Vi må så håbe ot de privote ejere
og myndighederne kon blive enige om en til-
strækkelig pleie of oreolerne.

il'0, .tt t
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Ingen biergfyr i Ørkenen
Den østlige del of Anholt - koldet Ørkenen - er
fredel. Dette londskob, der udgør 1.500 ho,
hor ligesom resten of øen været dækket of
skovfyr, men i I 600iolletfældede beboerne de
sidste resler of den oprindelige skov. Træet blev
brugt til opvorrnning, tømmer og soltkogning.
Det tidligere skovlond blev forvondlet til et stort
ufrugtbort område med stenede ofblæsnings-
{loder, klitter og indsond. Fredningens formål er
ot bevore denne noturtype.

I de sidste årtier er bdtydelige dele of Ørkenen
groetiil med selvsåede bierg{yr, derspredesfro
byområdet. I olt er co. 350-400 ho truet of
iilgroning.

Derfor iværksæfierÅrhus omts Notur- og Miliø-
ofdel i ngen nu et storslilet reetobleringsproiekt
med økonomisk støtte fro EU. Proiektet skol
køre over2 år. Når EU støtter proiektet, skyldes

del, ot bevorelsen oI Ørkenens notur hor høi

internotionol prioritet. Ørkenen, der i fogspro-
gei er en lichenhede - er en særdeles truet
noturtype i det nordvesteuropæiske lovlonds-
område. Ingen sieder findes så store sommen-
hængende områder med denne noiurtype som
på Anholt.

Retobleringen vil bl.o. bestd i, ot de slørre
biergfyrvil blivefældet med motorsov. Botonisk
lnstitut ved Københovns Universitet skol løbende
udføre boioniske undersøgelser, som skol klor-

Hlr::j" 
forskellise pleiemetoders effekt på

Ø*encns lvgleliv
DOF følger det store proiekt med spænding,
men også med en smule nervøsitet, idel Ørke-
nen udever ol være en botonisk seværdighed,
og huser et usædvonligl fugleliv. Ørkenen er
således omtets eneste fosle yngleplods {orMork-
piberen. Vi erspændt på, hvilken indflydelse det
store proiekl vil fd pd ortens ynglesucces i de
kommende år. Ørkenen er også yngleplods for
meget store mågekolonier. I I 994 vor derf.eks.
60 por Stormmdger, 1400 por Sildem6ger
(londets største koloni), 1 50 por Sølvmåger, 60
porSvortboge somt enkelte por Hættemdger og

Fiordterner. Forhåbenlig togår del sfore proiekt
behørigt hensyn til fuglenes ynglekolonier.

Klde: bl.ø.. khus oml,Nofur og Miliø 1994/
1995", februor 1995.

Nye fuglelårne i Århus qml
5 nye {ugletårne er indenfor db sidste to år
opført ved Østiydske fuglelokoliteter - og to
skiul er på veil. Det er Århus omt, Notur og
Miljø, som hor forestdet opførelsen, i somor-
beide med kommuner og stotsskovdistrikler.

Århus omt er i øieblikket ved ol opsætte
informotionstovler og informotionsfoldere til
publikum i de 5 tårne. DOF hor bistået med
forslog til ploceringsmuligheder, og hor efter-
følgende fdet omlets tillodelse til ot opsætte
gæstebøger i tårnene, sdledes ot publikum får
mulighed for f.eks. ot videregive spændende
fugleobservotioner, oplevelser ved tårnet, el ler
bloten hilsen. I deflesie of tårnene erdertillige
informoiionstovler og -foldere, der informerer
besøgende om området og dets fugleliv.

De to skiul er under opførelse ved hhv. Soriesø
og Eskebækmoien i Skonderborg, og opføres
of Skonderborg Kommune i somorbeide med
Arhus omt.

Alle er meget velkoÅne til ot besøge tårnene.
Flere of dem giver fine observotionsmuligheder
ved lokoliteter, som ellers erwærtiilgængelige.

Fugletårne findes nu følgende steder i Østiyl-
lond:

Dyt rup Sø, Norddlurslond:
T6rnet nås fro veien mellem Romten og Stenvod
og er ploceret i skovbrynet ved søens sydvest-
bred. Der kon porkeres p6 P-plods ud for
Romten Sø, hvorfro mon følger skiltene od den
lille vei som går mellem Dystrup og Romten Sø.

Smfnge Ec, Gsdenåcn:
Tårnet stdr ved søens vestbred, og nås fro veien
mellem Resenbro og Svostrup. Følg skilte til P-
plods ved åen.



Ry lf,ølle, Lilløsø:
Tårnet står umiddelbort nedenfor Ry Mølle, ved
Mølledens udløb i Lillesø, og nds fro en lille p-

plods mellem Ry Mølle og Ry morino.

Llndholm Hove4 Aossø:
Tårnet er ploceret pd øsibredden of Lindholm
Hoved i veslenden oi Mossø. Det n6s fro P-
plodsen på Lindholmvej, p6 veien mellem Gl.
Rye og Emborg.

Nrc, Hor*ns Flord:
Tårnet står ploceret bog den første gård, som
mon kommer til når mon kører over Alrødæm-
ningen til Alrø. Lille P-plods ved gården.

Erabrønd Sø,
ved Sioutrup p6 sydbredden (DOF og Århus
Kommune) - nås {ro P-plodsen ved minimuseel
i Sloutrup eller Brobrondstien - o-g på nord-
bredden ved Nolurcenter Sølysi (Århus Kom-
mune) - nås fro Noturcenier Sølyst eller Bro-
brondstien.

Soresø, Ekønderborg (under opførelse):
Skjul plocerei nord for mosen, dei nds of sti fro
P-plodserne ved ØLA i Skonderborg.

Eskebækmose4, Skanderborg
(under øpførelse):
Skjul i mosens østside. umiddelbortved Vroldvei,
ud for rensningsonlægget.

Figur 1

Korl over fuglet&rnenes plocering



Vildtinformqlion 95
Miliø- og energiminisleriet udgiver hvert år ei
lille haefte med ovenslåendetiiel. Del udsendes
til olle iogttegnsløsere og ondre inleresserede.
I det netop udkomne haefte er der f lere orf ikler,
som ogs6 kon hove en ornitologs interesse.
Blondt ondet er der en oversigt over de områ-
der, hvor logt fro motorbåd er forbudt. | øvrigt
må der ikke drives iogi fro molorbdd i sepiem-
ber måned. Der må heller ikke drives iogt fro
motorbdd på søer og ondre {erske vonde. Til

iogten må ikke bruges moiorbåd, som kon seile
hurtigere end l8 km. i fimen (co. 9,7 knob).
Under selve jogien md mon høist seile med 5
km: i limen (co. 2.7 knob).

Skydeplafiorme

som ønskeroplysninger om reglerne for brugen
of skydeplotforme {de såkoldte hochsih).

Reglerne om skydeplot{orme findes i be-
kendigørelsen om iogtmåder og iogtredskober.

I Plotformen skol onbringes i en skov på
mind$ en holv hektor, enten i en bevoks-
ning eller i ei skovbryn.

I Plotformen md høist være 5 meler over

iorden, og skol onbringes så den ikke skæm-
mer terrænel.
Plotformen må ikke være større end 2 kvo-
drofmeter, og den må ikke være forsynet
med overdækning eller sider, oer er mere
end 85 cm høje.
Plotformen må ikke være permonent - hvis
den er dei skol der søges om zoneiillodelse
(omtsrådet) og byggetillodelse (byrådet).
Endvidere skol der søges dispensotion fro

de forskellige beskyttelseslinier, der er
f osisot i nolurbeskyttelsesloven.

Vildtinformotion 95, Miljø- og energi-
ministeriet, $kov- og Nofursfyrelsen
t995 (32 side).

Kon fEs groiis ved henvende/se lil
I nformotionen, Skov- og Nolurslyrel-
sen, Horoldsgode 53,2100 Køben-
hovn Ø.

I
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F;gvr 2
Omrider hvor molorbddsiogl er forbudl. Fro ,Vildtin{ormotioo 95' udgivet of Skov- og Noturstre/sen.

I skrivende stund er bukkeiogren
netop gåetind, og detfører
ofie til henvendelse
fro medlem-



Peter Longd

Enkortlægning

af Dønmørks

fugle og

fuglelokøliteter

7993 - 7996

Den sidste slulspurt!
Den sidste slulspurt i proiektets sidste ynglesæ-
son er nu i fuld gong. Forhåbenlig undersøges
der kvodroter og tælles ynglefugle over dei
gonske omt.

Kontqkt er vigtig!
Jeg hor i løbei of vinieren og {oråret telefonisk
kontokiet de flesie dehogere i proiektet, og
herunder fåef ofklorei indsotsen i monge of de
dårligt eller udækkede kvodroier. I skrivende
siund er olle kvodroier i Århus omt således
ofsot!

Jeg håber ot olle Jer som ieg ikke hor iruffei,
også {orisætter undersøgelserne i de kvodroier
og yngle{uglelokoliteter, som I tidligere hor fåei
til opgove ot undersøge. Hvis nogen of .Jer, som
hor dårligt undersøgte kvodroter eller lokolite-

ter, olligevel mod {orventning er blevet forhin-
dret i ot gøre orbejdet færdigt i år, bedes I

hurtigst muligt give besked til undertegnede.

Aflevering of mqteriqle
Supplerende iogtiogelser til tidl igere indsendte
otloskvodroter indsendes bedst pd en kopi of
oilosskemoet fro sidsie år, påført de nye obser-
voiioner med {.eks. rød skrifi.

Enkelte ynglefund fro ondre kvodroter eller
lokolieter (især of mere siældne orter) indsen-
des på et oilos-ll skemo (fås hos undertegnede)
eller blot i et brev.

Lckolitetsoptællinger of ynglefugle indsendes
på forårs- og ynge{ugleskemo. De of jer der
ikke ollerede hor giort det, bedes huske også ot
indsende observoiionerne fro jeres besøg på
ynglefuglelokoliteterne i 1993 og 1994. Også
sporodiske observolioner, f.eks. oplysning om
en enkelt ort, hor interesse.

Alle otlos- 1O-punkts- og småbiotopsskemoer
indsendes til undertegnedesenesl 15. septem-
ber 1995.

Husk også ot oflevere otloskortene efter sæso-
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Roslef ugletæl lingerne
fortsætter!
Som den eneste del of proiektei fortsætter roste-
fugletællingerne i olle tre proiektdr. Do optæl-
lingerne førsi kom i gong morts 1993, betyder
det ot rostefuglelællingerne skol fortsætte indtil
- og med - morts I996.

Rostefugletællinger fro perioden ionuor-moi
'I 995 bedes ofleveret hurtigst muligt.

Rostefugletællingerne fro perioden ougust-de-
cember 'l 995 bedes ofleveret senest 20. ionuor
1996.

På kystlokoliteterne må mon megei gerne tælle
i iuni og iuli også.

Beorbeidningen of doto
begynder nu
Allerede nu er proiektets medorbejdere be-
gyndt ot beorbeide de monge doto, som de
over 

.l000 
optællere hor indsendt.

Lokolt her iÅrhus omt vil vi også deltoge i dette
kæmpeorbeide, idetJeg sommen med en række

ohive og lokolkendte feltornitologer hortilbudt
ot bistå med udorbejdelsen of de monge
lokolitetsbeskrivelser. Der skol for hver o{ de
monge undersøgte fuglelokoliteter udorbeides
et dotoblod indeholdende olle tilgængelige
oplysninger om lokoliteten, s6som størrelse,
noturtype, lrusler, oversigtsforhold, somi ikke
mindst, grundige oversigler over stedets fugle-
t.

Til dette formål er det vigtig, ol mon udfylder og
indsender lokolitels- og miliøskemoerne fro de
lokoliieier mon hor undersøgl. Disse lo skemoer
erudsendtsommen medvelledning og korti sin
tid, men er de kommet bo*, eller ønsker mon
flere tilsendt, kon de fås hos undertegnede.

Jeg vil i det næste nummer of Sørovnen vende
til boge med eksempler på lokoliietsbeskrivelser.

Indtil do ønskes olle en fortsot god sommer og
held og lykke med otlos- og lokolitetsunder-
søgelserne.

Peter Lange, Jeksenvei 108, 8464 Golten
Tlf.:8695 0341

----t--



llG- lIR.',.S0GI R. H f lil!
Pglgls:

Følgende artikel stornrner fra Antsavisen Rqnders
hvor den blev bragt den 21.3.1995:

UGLER SøGER HJEM

Donsk Ornitologisk Forenings Rondersgruppe
sæller redekoss er ud til siæ/den ort.

Af Rondi Borg

Fugleliv

Det er Iongffro let oi være en Kirkeugle i

dogens Donmork. Hiemløshed f lorerer blondi
de I 50-200 por, som er tilboge of denne
ugleort, der for 50 6r siden vor den mest
olmindelige i londei.

Donsk Ornitologisk Forenings Rondersgruppe
hor besluttet sig for oi gøre nogel ved sogen.
Gruppen hor brugt en OBS!-pris på 2.000kr.
til I 0 redekosser til kirkeuglepor.

Uglerne hor brune fler og er på sførrelse mcd
solsorte. De er blevet hiemløse, fordi menne-
skerne posser deres bygninger for godt.

Nvl huller
Førhen boede uglerne på kirkelofter, under
hustoge og i loder, men efterhdnden er Don-
mork sB renoveret, ot der ikke er sprækker ot
{lyve ind od.

Dei er hovedårsogen til, ot bestonden er gået
så kroftigt lilboge. Men også mongelen p6
nedgræssede morker, hvor kirkeuglerne nød
godt of orme og ondei smdkrovl, hor været
medvirkende årsog.

Lors Tom Petersen fro Donsk Ornitologisk
Forenings Rondersgruppe onslår, oi der bor
meliem l0 og 20 por i Ronders-omr8det og
på Diurslond.

Ki*eug/en er på størrelse med en solsorl og hor en overuefen de brun fjerdrogt. Modsot ondrc ug/er kon den
godt finde p6 ot komme ud, jnden det er blevet mørh.



Der vor 6n....
Det er gruppens må|, ot uglerne toger kos-
serne til sig og nyder tosomhedens hlemlige
glæder. Hvert por får fire-fem unger, så der
kon hurtigt blive brug for flere redekosser.

Det oiskrækker ikke Ronders' fuglevenner.
Gruppen vil iværtimod gerne høre nyt om
kirkeuglepor, som den ikke kender endnu. -

Dei er let ot opdoge, om der er kirkeugler i

nærheden. De lormer temmelig kroftigt, og
ungerne hor en helt speciel hvislende lyd,
forklorer Lors Tom Petersen.

Ro og fied
Indtilvidere er holvdelen of de en melerlonge
og 22 cm. høie og brede kosser med kugle-
runde indgongsporioler pd syv cenlimeter
diomeier sot op.

H jemmene siårrundtomkring ved londmænd
i omegnen, nærynglingsstederne: Eng, mose,
loder, lofter og selvfølgelig kirketdrne.

De står i ro og fred, og det skol de blive ved
med. For selv om uglerne er kendt med
mennesker, er de ikke meget for uro. Derfor
slår her ikke. hvor kosserne er.

sf;lfi**[Gffiåtil*il
Otto Trop Honsen

Lørdog den 22. Iebrvor 1 995 dehog i olt 22
personer i denårlige generol{orsomling i Lokol-
ofdelirigen.

Formondens beretni ng blev oflogt of Peier Longe.
Vi henviser her til Sørovnen nr. I /1995, hvor
berelningen er trykt. Den skol i øvrigt ikke
godkendes, men kun toges 1il efterreining - det
blev den, med klopsolver.

Herefter kunne {oreningens kosserer, Jens
Bonde, fremlæggeregnskobet for'l 994 til god-
kendelse. lgen klopsolver.

Volgetiil bestyrelsen resultere i genvolg of: Peier
Longe, Lors P. Johonsson & Nick Wrigley. Chri-
slion Jordonsen blev nyvolgt og Johnny Kohleri
gik of, efter egel ønske.

Til DOF's repræsenionlskob volgtes: Peler Longe
og Jens Bonde - Nick Wrigley blev suppleont.

Ullo Thomsen blev, på kosserens onbefoling,
genvolgt lil revisor.

Alle disse volg blev mødt med klopsolver fro de
tilstedeværende.

Do der ikke vor modtogel nogen {orslog fro
medlemmerne, kunne generolforsomlingen -

efter et por spørgsmål fro de tilsiedeværende -

ofsluttes i god ro og orden.

Efier generolforsomlingen stod Peier Longe for
den videre underholdning, med en diosrundtur
til {uglelokoliteter iÅrhus Amt.
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Annelise Skov

Do vi for fd år siden begyndte ot toge imod
indlæg til Sørovnen på diskeiter blev dete
medium megei hurtigi så populærf , ot det i dog
er undtogelsen, oi vi modtoger indlæg pd on-
den form. Uonset, oi dette er en megel sior
lettelse i forbindelse med redigeringen o{ blo-
det, vil ieg dog gerne lige indskyde, ot vi er
nøiogtig lige inieresseret i dil indlæg - uonset
om delerskrevet på computereller med pen og
blæk.

Nyetider - nye medierog nye muligheder. Hvod
ongdr udveksling of informotion, så er tidens
medie,,lnternei" - der bl.o. kon fungere som en
slogs eleklronisk postvæsen.

Internet er etverdensomspændende netværk of
dotomoskiner, der gør det muligt ot udveksle
informoiion rent elehronisk. Netiet hor sit ud-
spring i det okodemiske miliø, men hor især
indenfor de sidste 24 måneder {ået en meget
stor generel udbredelse. Således er der på
verdensplon pr. i dog 2l millioner mennesker,
der hor cdgong lil ot sende og modtoge infor-
motion på Internet, og mængden o{ elektroni-
ske postbeskeder, der sendes vio nettet vokser
med over 20% i kvortolet.

I Donmork er der over 70.000 mennesker, der
ertilslutfet Internet, og også det tol vokser med
en rosende fori. Grunden til ot lnternet er blevet
sd populært er formenllig, ot n6r mon først hor
odgong, så er dei ufottelig let og billigt ot skrive
en besked og f6 den frem til en bestemt modto-
ger.
I redoktionen ser vi det som en viglig opgove ol
forsøge oi gøre det let for vores læsere oi
komme of med sine indlæg, kommentorer og
kritik.

Vi hor derfor - foreløbig som et rent forsøg -

åbnei en elektronisk postkosse på Infernet, og
det betyder, ot hor du odgong til Internet, så er
det muligt ot sende dine indlæg til Sørovnen od
denne vei.

Lidr reknik

Vil du sende en besked til Sørovnen skol du blot
benytte følgende odresse:

sorovn @sq uo re -one. d k

Desværre er Internet ikke særlig god til store
bogstover somt æ, ø og å, derfor .,sorovn".
,,squore-one" er novnet pd det firmo, der hor
lånt os postkossen, og ,,dk" - io gæt hvod det
beiyder....

Du kon enten sende en ,,rå" besked eller en fil
som bilog, oltochment. Vi kon læse de fleste
gængse filformoter på somme måde, som når
du sender disketter.

Hvis du beder om del, vil vi sende en bekræf-
telse'på ot vi hor modtoget dit indlæg. Det er
oltid redoktionens volg, om og hvornår et ind-
læg skol bringes, og do dette besluties p6 et
somlet redoktionsmøde, er deodline for mote-
riole, der fremsendes pd Internet nøjogtig den
somme som ellers.

12
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Verner Frondsen

Grdspurven hor været kå ret til årels fugl i I 994.
Den er ikke truet, heller ikke siælden, men dens
livsbetingelser er blevel forringet de seneste år
og del er formodentlig årsogen til, ot mon ikke
ser sd monge som tidligere. Før vor den en
ploge monge sleder, nu er olle, især vi fuglefolk
betænkelige ved udviklingen.

I løbet o{ I 994 besluttede ieg mig for ot under-
søge, hvordon dei ser ud for Gråspurven i

Midtdiurs Kommune. Alle større og mindre
bysomfund blev besøgt i løbet o{ vinteren. Jeg
fondt hvod jeg søgie de fleste steder, dog ikke
i sædig stort oniol. I I I of 1 8 byer og londsbyer
vor der Grdspurve, der hyggeligt ,,tlilpede"
frohække, hegn og togrender (Se kortet). Des-
uden vor der Skovspurve. Disse fine, selskobe-
lige fugle ses overolt. Derer dog ikke noget, der
tyder på, ot de fortrænger deres større slægt-
nrnge

Før jeg gik igong med undersøgelsen hovde jeg

en klor fornemmelse o{, ot der ville være Grå-
spurve i byerne og Skovspurve på londet.

Helt så enkelt viste det sig ikke ot være. I

forsommeren besøgte ieg olle gårde, små-
eiendomme og huse longs i olt 8 km. londevei
i nærheden of min bopæ|. Resultotet, som
fremgår o{ kortei, vor positivi. Der vor {oktisk
Gråspurveved I 3 of 40 beboelser. Somtidig fik

ieg leilighed til ot snokke Grdspurve med e jerne.

Det gov en del inleressonie oplysninger, som
jeg vil komme ind på i sidste o{snit.

For oi fd en fornemmelse of forholdet mellem
de io spurveorler i de større bysomfund i kom-
munen, ollierede ieg mig med lærere og elever
fro de to største skoler i kommunen. Efter en
insiruktion blev elever fro 6 klosse i Ryomgård

N
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Nirntofte by

| 9råsPurve
@ingen gråspurve

6r Hus eIler ejendom
uden alm. husdyr-
hold.

O Landejendom med

husdyr og tilgænoelict
foder.

1 km.
I

og 7 klosse i Kolind sendt ud for ot tælle {ro
fortove i hele byen. Resultotelfortæller noturlig-
vis ikke noget om oniollet, idet monge fugle
befindersig i boghoverne, hvorderfodres eller
holdes høns. Derimod giver det et indtryk of
ortsfordelingen.

I I Kolind blev dertolt 1 05 Gråspurve og i 1 2
Skovspurve.

I I Ryomgård voriollene 55 Gråspurve og gg
Skovspurve.

I Der kon ikke gives noget entydigt svor på
årsogen til {orskellen.

Efterhånden som resulioterne indløb, gov de
onledning til monge spørgsm&|, som stort set
må forblive ubesvorede. Hvilke typer bygninger
og to gkonstruktioner foretrækkes? Hvor hurtigt
og hvordon spredes Gråspurve til nye steder?
Hvod betyder bestonden o{ Spurvehøge og
Mdrer? Kon redekosser løse problemet? Hvod
betyder bevoksninger?

Ud fro somtoler og iogtlogelser hor ieg nogle
bud på sommenhængen, men der er monge

14

spørgsm6l ottoge {ot på. Gråspurvens ønskested
er ei sted med huller i bygningerne, s6 de kon
komme ind årel rundt og finde tilgængeligt
{oder oltid. Det er vigtigt med iætfe hække,
hegn og lignende. Flere hor oplevel slore be-
stonde of Gråspurve flytte p6 kort tid, efter ot
mon hor skiftei et gommelt tog ud ellerfældet et
tæt hegn, som de hor brugl som tilflugissted.
Hos flere londmænd hovde fuglene indrettet sig
over iernbiælker i de nye blikloder og stolde.
Blot der vor tilgængeligt foder derinde. De
benytter gerne kosser, ofte siærekosser og gerne
monge sommen. Det generelle indtryk er, ot
mon rei nemt kon fordrive dem med tonkeløs-
hed, men ot de er meget svære ot få til ot
genindvondre, do de er rei stotionære.

Til sidst tok til Lene Grell fro Kolind Skole, Lene
Chrislionsen fro Morienhofskolen og olle on-
dre, der hor bidroget med oplysninger.

Verner Frondsen
Elholtvei 19

858 ? Nimtofte
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Ole Jensen

Som det kunne forvenles denne gong en del
observotioner of vore vi ntergæster med efterføl -

gende obsewolioner of de første of vore træk-
gæster og ynglefugle.

Der er modtoget observotioner fro følgende:
Biorne Golles, Peter Hohn, Ole Korlsson, Arne
Bo Lorsen, Flemming H. Nielsen, Frede Olsen,
Clous Quist Pedersen, P.B.Pelersen, Jon Siele-

mon, Nick Wrigley soml egne observotioner.

Ronders/Grund Fiorde
Sortslrubet Lom 1 25/2 Grund Fiord,
Hvid Stork 1 14l4 Uggelhuse, Song-
svong 4 l3/4 Grund Fiord, Grågås 4
l3l4 Grund Fiord, Pibeond 5 13/4
Grund Fiord, Krikond 20 13/4 Grvnd
Fiord + 30 14/4 Uggelhuse, Toffelond
20 14/4 Uggelhuse, Troldond 6 I 3/4
Grund Fiord, Toppet Skollesluger 30
13/4 Grvnd Fiord, Stor Skollesluger
co. 300 1 4 /2 Grund Fiord,Yibe26 1 4 /
2 Floes + 20025/2 Grund Fiord, Hvid-
klire I I3l4 Grund Fiord Enge, Skov-
hornugle 1 l3l4 Floes Skov, Song-
leerke l0 14/2 Floes * en del 25/2
Grund Fiord.

Nordlige Diurslond
Rødstrubet lom 6 2/4 Gierrild Nord-
strond, Toppei Loppedykker 5 26/2 +
11 1/4 + 15 16/4 + 18 2O/4 Dysrrup
Sø, Sortholset Loppedykker 1 1/4
Huldremosen + 2 1 /4 + | 8/4 + 5 1 6/
4 + 5 20/4 Dystrup Sø, Knopsvone
37od. os 52K26/2 + l8od. os92K1/
4 + 35 8/4 + 2l od. os 6 2K16/4 +

29od. og 6 2K 20/4 olle Dystrup 5ø, Song-
svone I od. + I 2K 1/4 Dysrrup Sø, Grågås
21/4 + 1 8/4 Dystrup Sø,Konodogås2o26/
2 Dyskup Sø, Lysbuget Knortegås 54 Bønne-

rup Strond,Grovond I 9 26/2 + 8 1 /4 + 4 8/
4 + 1020/4 DystrupSø,Pibeond20 1/4 + 4
8/4 + 5 I 6/4 Dystrup Sø, Krikond 13 1/4 +
9 8/4 + 17 20/4 Dystrup Sø,Gråond 1 por *
8 pull. 16/4,6od, + 12 pull.20/4DystrupSø
+ 28/4 Huldremose, Atlingond 1 por 20/4
Dystrup Sø,Toffelond 4326/2 + 121f4 + 9
2014 Dystrup 5ø + 128/4 Huldremose,Trold-
ond 37 27/2 + 91/4 + 1520/4 DystrupSø,
Hovlit l8 5/3 + 2 9/4 Gierrild Nordstrond,
sorrond 4oo 7/3 + 600 2/4 + 107 9/4
Gierrild Nordsirond + 11 14/4 Korlby Klint,
Fløilsond 6 7/3 + 10 2/4 + 13 9/4 Gierrild
Nordsirond, Toppet Skollesluger 160 2/4
Gierrild Nordstrond, Rød Glente 3 1 0/4 Gier-

a,dø</
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rild + I I 0/4 Bønnerup Strond, Spurvehøg I
8/4 Dysirup Sø, Muwåge 14 7/3 Gierrild
Nordskond + I2/4 + 6613/4 Gierrild + 3 8,/
4 Dystrup 5ø + 80 1O/4 Gierrild, Fjeldvåge 1

26/2 Dvslrvp Sø + 7 10/4 + 2 1 3/ 4 Gierrild,
Fiskeørn I l0/4 Gienild Nordstrond, Vond-
rikse 1 9/4 Gierrild Nordstrond, Blishøne 60
8/4 Dysirup Sø, Stor Præstekrove 27/4 Gier-
rild Nordstrond, Sondløber 5 7/3 + 7 7/4
Gierrild Nordstrond, Skovsneppe 3 8/4 Gier-
rild Nordstrond, Hættemåge 300 8/4 Dystrup
5ø, Huldue 4 9/4 Gierrild Nordstrond, Ring-
du e 1 30 2/2 Gierri ld Nordstrond,Grønspætte
1 9/4 Gierrild Nordstrond, Sortspeette 1 14l4
Gierrild, Londsvole 1 1414 Gierrild + 7 20/4
Dystrup Sø, Engpiber 3 9/4 Gienild Nord-
slrond + 5 l7/4 Korlby Klint + 1BQ 22/4

/',/,

Gierrild Nordstrond, Songdrossel 3 9/4, Mi-
steldrossel 38 9/4 Gierrild Nordstrond + I5
2/4 Gierrild,Gronsonger'l 8/4 Gierrild Nord-
strond + 3 13/4 Gierrild + 220/4 Dystrup Sø,
Fuglekonge 175 5/3 Gierrild Nordstrond,
Kvækerfinke 160 2/4 Gierrild Nordstrond,
Tornirisk 1por14/4 Korlby Klint, Rovn22/4
Gierrild + 1 14/4 Stenvod, tur 54 9/4
Gierrild Nordsirond, Stillib l0 9/4 Gierrild
Nordstrond.

Grenå området
Lifle Loppedykker l8 I112 + 13 25/2 + 2
19,/3 Grend Enge,SkorvT 8/4 Fornæs,Knop-
svone 2 od. 13/2 + 5 18/2 + 4 21 /2 Grenå
Enge, Grågås 1 4/3 Gren& Enge, Konodq-

gås 8 18/2 Grend Enge, Grovond 1 5/2 + 2
7/2 + 5 8/2 + 7 13/2 + 18 16/2 + 24 22/
2 + 26 23/2 Gren& Enge + 6 B/4 Fornæs,
Pibeond 2 19/3 Gren6 Enge, Krikond 13 5/
3 + 4 21/4 Grenå Enge, Gråond 76 11/2
Grenåen + 33 1 1 /2 Sydkonolen, Spidsond I
por 24/4 Gren6 Enge, To{fulond 2 21/2
Grend Enge,Troldond6 9/2 + 111/2Gren-
åen * 6 1 1/2 Sydkonolen + 5 21 /2 + 7 23/
2 Grend Enge, Ederfugl 36 8/4 Fornæs, Sort-
ond 3 8/4 Fornæs, Hvinond I I I /2 Gren6en
* I por 13/2 Gren6 Enge. Toppet Skolleslu-
ger 2 8/4 Fornæs * 3 por 13/4 Grenå Syd-
strond + 2 17 /4 Fornæs, Rød Glente I l2l3
mellem Ålsrode og Glotved,Blå Kærhøg1 23/
2 Næsgdrd,Musvåge9 2613 Grenå by + 3 8/
4 Fornæs, Fieldvåge 1 13,/3 Grenå Enge,
Strondskode 125/2 + 1026/3 Grenå Enge
+ 6 8/4 Fornæs, Stor Præstekrove 12 19/3
Rørhoim f 3 por 13/4 Grenå Strond,Vibel0l
1 4/2 + mindst 1OO 22/2 + 117 19 /3 + 80 3/
4 Grend Enge * 3 8/4 Fornaes, Stor Regn-
spove 1 I 7/4 Fornæs, Rødben I 25/3 Greni
Enge, Mudderklire 1 24/4 + 4 30/4 Gren|
Enge, Hættemåge 540 8/4 Fornæs, Storm-
m6ge 60 B/4 Fornæs, Sølvmåge 40 8/4
Fornæs, Svortbog 3 8/4 Fornæs, Hovterne 2
8/4 Fornæs, Ringdue 551 8/4 Fornæs, Not-
ugle 1 l9/2.Iærkereden + 1 27/3 I'tl 29/3
Anlægget Grenå, Son glærke 1 1 7 /2 Hessel +
6 18/2 Næsgård + 27 17/3 Gren& Enge,
Digesvole 12 30/4 Grenå + 7 30/4 Gren6
Enge, Londsvole 1 13/4 Dolmer + 7 24/4
Grenå Enge, Bysvole 7 27/4 Gren& Enge,
Skovpiber I 30/4 kolonihover i Grenå, Eng-
piber 2 12/3 + 4 3/4 + nindst 200 24/4
Gren6 Enge + 3 26/3 Fornæs * 13 8/4
Fomæs, Skærpiber I 8,/4 Fornæs, Hus-
rødstfert 1 17/4 Fornæs, Songdrossel 3 814
Grenå Plontoge + 7 13/4 Romskovgård,Siog-

Se{ 43 4/2 Gren6 Enge * 1 4/2 Gren6
Plontoge, Rørsonger 2 17/4 Gren6en, Munk
I 3Q/4 Grenå, Gronsonger I l3l3 Hom6 +
1 8/4 + 7 14/4 Grenå Plontoge, Brogel
Fluesnopper I 30/4 Grenå, Blåmejse 2 8/4
Fornæs,All ike 76 8/4 Fornæs, Sortkroge 

.l 
8,/

4 Fornaes, Rovn 3 I7/2 + 1 ]8/2 Rørholm
Skoven * 226/3Sonpslrup + 1 6/4 Gren6
Plontoge + 1 3O/4 Alsrode, 9ær 1 24/2
Næsgård + 21 20/3 + mindsr 250 3 /4 Gren6
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Enge * 112 8/4 Fornæs, Bogfinke 36 8/4
Foihæs; Kvækerfinke 2 4/2Yestewei Grenå
+ 37 22/4 Revn; Grønirisk 1 8/4 Fornæs,
Stillits 1623/2 Ålsø + t7 24/2 Tolsrrup,
Grønsisken I l9l4 Vesiervei Gren6, Torn-
irisk I 8 8/4 + 14 17 /4 Fornæs, Gulspurv I 8
8/4 Fornæs.

Kolindsund
Lille Loppedykker 8 5/2 + I 1813, Fiske-
heire2 19/2 + 125/2 + 211/3 + 418/3 +
3 2/4,Knopsvone 6 5/2 f 2od. og 3 2K 13/
2 + 8 I 1/3 + 9 t8/3 + 3od. og42K19/3,
Pibesvone6 od 1 9 /3 + 2 od. og3 2K26 /3 og
2/4, Songsvone 121 5/2 + 56od. og I 3 2K
13/2 + 159 18/2 + 93od. os 16 2K 25/2 +
\07 5/3 + 138 I 1/3 + 61 t8/3 + t6od. os
9 2K 19/3 + 31 26/3 + 2 od. og 6 2K2/4,
Grågås I I l/3 + 226/3,Konodogås 8 13/
2 + 9 18/z,Grovond 5 5/2 + 5 13/2 + 42
19/2 + 18 25/2 + 17 1 1/3 + 30 t8l3,
Gråond 82 1 8/3, Troldond 5 I 

.l 
/3, Hvinond

I I l/3. Stor Skollesluger 6 11/3 + 3 18/3,
Blå Kærhøg I 11/3 + I 2613,Musvåge4 5/
2 + 219/2 + 1 18/3, Fieldvåse1 25/2 + 1

30/4 Fæveile,Tårnfolk3 18/2 + 1 I l/3 + I
1 B/3, Blishøne 22 18/2 + 34 11/3 + 61 18/
03, Strondskode 2 11/3 + 4 lB/3, Stor
Præslekrove 3 I l/3, Hleile4 l9l2 + mindst
5525/2+ 7 5/3 + r63 I t/3 + 356 t8/3 +
mindst I35 19/3 + mindsi 11026/3 * mindsr
1 1 5 2/ 4,Vibe 5 5/2 + 122 I 9/2 + mindsr600
25/2 + mindst 400 5/3 + s54 1j/3 + 6s9
l8/3 + m;ndstB00 l9l3 * mindsr 80A26/3
* mindsl 700 2/4, Krumnæbbet Ryle 

'l 1 1B/
3, Hvidklire 1 26/3, Mudderklire 5 29/4
Allelev, Hættemåge i 95 19/2 + 98 1 I /3 +
324 18/3, Stormmåse 252 5/2 + 537 19/2
+ 63 1ll3, Notugle I 2814 Allelev, Song-
lærke 4 5/2 + 18 19/2 + 29 11/3 + 64 18/
3, Siogger 19 29/4 Allelev, Gærdesonger 1

29/4 Allelev,Rovn I l9l3 Allelev,Steermindst
2025/2 + mindsr 300 t 9/3 + 58 11/3 + 244
I 8/3 + mindst 230 26/3 * mindsr 9OO 2/4,
Stillits 2 21/4, Kornværling 9 25/2.

Stubbe 5ø
Toppet Loppedykker 69 19/2 herefter mindsl
50 p6 søen i perioden, Fiskeheire 4 22/4,

Knopsvone 4 5/2, Sædgås 4 5 12/2, Grågås
1619/2 + 3 22/4, Pibeond 1219/2 + 19
26/3, Krikond co. 50 12/2 + 19/2 + 26/3,
Spidsond 4 19/2,Biergond40 19/2 + 223/
4, Hvinond mindst 65 26/2, Lille Skolleslu-
ger 11 12/2, Sior Skollesluger co. 80 i

perioden dog mindst 10O 5/2 + 240 19/2 +
mindsi I 10 26/2.

Sydlige Diurslond i øvrigt
Knopsvone 2 11/2 Glotved + 4 l2/2 Elløv
Enge, Songsvone 13 od. + I 2K 26/2 mork
ved Rugård, Grågås 3 30/4 Rugård Nøresø,
Konodogås 6 11/2 + 6 18/2 + 6 26/2
Glotved, Soriond mindst 55 26/2 + mindst
120 5/3 + mindsi 50 12/3 Glotved, Hvinond
mindst 95 26/2 Kolø, Rød Glente 1 22/4
Drdby, Blå Kærhøg 1 30/4 Birkesig, Spuwe-
hø92 1 2/2 Elløv Enge, Musvåge 2 1 2/2 Elløv
Enge, Strondskode mindst 1 I 26/2 Kolø, Stor
Præstekrove 14 12/3 + 3 I /4 Glotved, Dob-
belt Bekkosin 2 11/2 + 2 12/3 Glotved,
Grønspætte I 5,/2 Strondkaer, Londsvole 2
l3l4 Rugdrd Strond, Skærpiber 2 12/3 Glot-
ved, Jernspuw 1 13/4 Rugård Nørreskov,
Bynkefugl 1 por 3O/4 Rugård Nørresø,Top-
meise 3 12/2 Elløv Enge, Songlærke 4 12/2,
Gronsonger 1 3/4 Studstrup, Rovn 2 12/2
Elløv Enge + 222/4 Dråby,Stær25 12/2Elløv
Enge, Kveekerfinke 3 12/2, Stilliis 3 I l/2
Glotved, Gråsisken 2 9/4 Glotved, Snespurv
16 26/2 Kolø.

Øvrige Diurslond
Songsvone 1 2 1 1 /3 Bugtrup, Musvå ge 7 1 3/
4 Ryomgård, Londsvole 9 26/4 Ryomg6rd,
Biergvipstieri ) 1\ /3 Ørbækgård + 1 por l/
4 og 1 30/4 Gommel Mølle, Vondstær I I l,i
3 Ørbækgård * 2 Gommel Mølle,Siogger45
2814 Ryomgård.

Mellem Ronders, Silkeborg og
Århus
Toppet Loppedykker 80 26/2 Julsø + 5523/
4 Solten Longsø, Skorv 80 26/2 Jvlsø, Fiske-
heye 5 23/4 Solten Longsø, Grågås 5 2314
moser i Addit Skov, Troldond 23 23/4 Solten
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Longsø, Lille Skollesluger 3 hon og 6 hun 24/
2 Solten Longsø, Stor Skollesluger 35Q 18/2
Julsø,Duehø92 por i porringsflugt 24l2 Solten
Longsø, Fiskeørn 

.l 
2314 Solten Longsø * 2

trk. N 2614 Sindbjerg-Stoubierg Hede,Dværg-
folk I trk. N26/4 Sindbierg-Stoubierg Hede,
Sortspætte 1sy.24/2 Solten Longsø, Skovpi-
ber 1 23/4 Addit Skov, Engpiber 1000 irk. N
26/ 4 Sindbierg-Stoubierg Hede, Misteldros-
sel 1 23 / 4 Addit Skov, Løvsong er3 23 / 4 Addit
S kov, Træløbe r 6 23 / 4 Addi+ Skov,Rov n2 23 /
4 Addit Skov.

Sminge 5ø
I perioden er der uden naermere dolo ongivelse
ropporteret: Grågås, Spidsond, Atlingond,
Skeond, Ederfugl, Lille Skollesluger, Rør-
høg, Duehøg, Fiskeørn, Plettel Rørvogtel,
Skovsneppe, Notugle, Skovhornugle, lsfugl,
Sorispætte, Noitergol. Rovn.

Brobrond Sø / Århus Å
Lille Loppedykker l0 2/2 Døde Å Eng",
Toppet Loppedykker 7 1 9 /2 + 9 2013,Sorfs-
trubet Loppedykker 1 1 7/4, Skow 6 20/3,
Knopsvone^26 19/2 + 18 2013,Pibesvone I

27 /2Døde AEnoe, Songsvone 29od og 'l 
9 iuv.

2/2+37od. og lBiuv.5/2DødeA+ 12 19/
2 + 44 19/2DødeAEnse+2227/2DødeÅ
Enge * 6 2013, Grågås 5 5/2 + 222/2 over
sølysr + 626/2 + 1 27 /2 + 24 28/2 + B 20/
3 + l6 17/4, lndisk Gdslllll 1 17/4, Kona-
dogås 1527/2 + 4 6/3,Grovand219/2 +
419/2Døde AEnge + 9 20/3,Pibeond8 20l
3, Knorond t hon 17/4, Gråond 57 19/2 +
111 20/3, Spidsond 10 22/2 v. Døde Å,
Skeond 10 hon og 5 hun I 7/4,Toffelond 4
19/2 + 22013,Troldond 8 hon og 3 hun I 9/
2 + 13 2013, Bjergond 2 20/3, Lille Skolle-
sluger I hon og t hun23/2 Vestenden, Top-
pet Skollesluger 5 19/2, Stor Skollesluger
25 hon og 20 hun 5/2 + I hon og t hun 1 9/
2 + 220/3 * 2 hon og 2 hun 17/4,Rørhøg
1 19/2 + I hon l2l3 * 3 hon og2hun 17/
4, Tårnfolk 2 19/2, Blishøne 64 19/2 + 60
19/2 Døde Atnge + 421 2O/3,Yibe25 5/2
+ 14 trk.V l9/2 + 9 rsi. Døde Å Enge + 6 6/
3 + 920/3,Hættemå9e430 19/2 + 56820/
3, Søfvmåge 45 1912 + 17 2O/3, Huldue 2
6/3,Songlærke5 trk. N 5 /2,Londsvole6 1 6/

l8

4 + I l 1 7 /4,Allike3) 19/2 + 3020/3,Råse
40 19/2, Rovn 2 23/2.

Århus-Skonderborg i øvrigt
Gråstrubet Loppedykker I I0l4 Kysing Fiord,
Songsvone 30 21 /2 Norsminde Fiord + 98
12/3 + nogle få l0/4 Kysing Fiord, Grågås
14 21/2 Norsminde Fiord + 5 12l3 Kysing
Fiord, Konodo g&s 72 21 /2 Norsminde Fiord,
Pibeond 1204 V/3 Kysing Fiord,Spidsond l

hvn12/3 Kysing Fiord,Skeond I hon l2l3 +
I por 1O/4 Kysins Fiord, Ederfugl 2OOO2O/3
Århus-Kolundborg Færgen, Rød Glente lod.
trk. N 2613 Moesgård,Musv6ge22 irk. N 23l
3 Hørrel, Stor Præslekrove 10 1213 Kysing
Fiord,Songla:rkel 1B/2 Kolt,Munk I hun 3/
3 Høibierg, Gronsonger 2 sy. 6/4 Hørret
Skov, Løvsong er 1 sy. 23/3 Høibierg. Rovn 2
Kysing Fiord 12/3 + 2 26/3 Hørret.

Sydlige del of omlel
Vondrefolk 1 18/2 AkA Poldkros.

Næsle periodes observotioner, dvs. moi, iuni
og iuli indsendesi første uge of ougust - senest
den'8. ougust. Noier ollerede nu dotoen i din
kolender, så huskerdu ot indsendel Vil du være
sikker på ot observoiionerne kommer med sen-
des de til undertegnede på odressen Tors-
høivænget 54, Kolt, 836.1 Hosseloger. Obser-
voiioner kon ogsE ringes ind på ilf. 8628 5614

Ole Jensen



Brug

\rniorsiilr;ll
- det er din!Her kon unge medlemmer komme i kontokt

med gonrle.

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

ldeen er, ot de juniormedlemmer, der gerne vil
toges med på fugletur sender deres novn og
odresse til mig, og sd sætter vi den på listen her
på Juniorsiden. De "gomle" opfordres til ot
kontokte iuniorerne på listen, når de toger på
tur og måske kører lorbi i nærheden.

Hvis du gerhe vil med pd listen, så skriv eller ring

til migl
Lors P. Johonsson
Bolevej 10, Ommeslrup
8544 Mørke
Ttf. 86 37 78 41
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Ungdomsleir ved Gierrild

7. øpril
Den 7. opril kl. 'l8.00 mødte en flok fugle-
kiggere op på Ellovei ved Gierrild Nordstrond
for ot se, hvod forårstrækket kunne byde på.

Do olle vor onkommet til sommerhusel og
hovde hilst på hinonden, kom modpokkerne på
bordet. Efter vi hovde spist begyndie vi ot ind-
rette os i sommerhuset, oltsd få sot vores ling
ordentligt pd plods osv.. Klokken vor nu 20.00,
og vi gik en iur lil $ronden. Der vor bidende
koldt, og der blæstevoldsomt, men olligevelvor
vi heldige ot få syv sondløbere ot se.

Trods det dårlige vejr så vi også: 2 store praeste-

krover, I 0 toppede skolleslugere, 2 grovænder,
skorv, fuglekonge, husskode, gulspurv m.m.

Efter turen longs stronden blev der holdt et
spændende foredrog om noturen ved Gierrild
og hvilke fugle, vi kunne forvenie ot få ot se.

Vi vor nu ved ol være trætte, og kompen om de
bedste soveplodser begyndie.

8. aprtl
Vi stod op kl. 6.45, og nogle of os giorde os klor
til en tur lil Fornæs (resien tog ud for ot ring-
mærke). Vejretvorigen ikke s6 godt, som kunne
hove værel, men olligevel så vi: 2 hovterner, 3
sortænder, l3 engpibere, 3 musvåget, 76 olli-
ker, 1 8 tornirisker, 550 ringduer, 2 toppede
skolleslugere, i sortkrove, 2 skærpibere og
meget merel

Efter 2 1/2 time ved Fornæs iog vi hiem til
sommerhuset og spiste de trodiiionelle choko-
lodesnegle, og fortolte om vores oplevelser fro
morgenen.

Do vi hovde spisifrokost, og veiretvor klorei lidi
op, kørtevitil DystrupSø. Herså vi: 3 musvåger,
35 knopsvoner, g krikænder, 1 grdgås, viber,

20

toppede loppedykkere, 300 hættemåger, 1

fiskeheire, 60 blishøns, l spurvehøg, 4 pibe-
ænder, I sortholset loppedykker, 12 toffel-
ænoer m.m.

Nu vor det oflenmodsiid, og vi unge blev sot til
ot skrælle kortofler og love korloffelgrotin m.
homburgerryg.

lmens moden blev spist, gik snokken igen om
dogens oplevelser, og pludselig vor moden
væk, så ongreb vi isen og do den og opvosken
vor væk, gik vi oftentur under den lyserøde klore
oftenhimmel. Vi så 3 skovsnepper.

Klokken vor nu 23.00, og vi tog ud på en
nottetur for ot høre pd ugler, men desværre
hørte vi ikke nogen lrods Lors'monge ugleskrig.
Så drog vi hiem igen og sotte høittolerne ud på
terrossen, men denne often hovde vi ikke heldet
med os. Klokken vor monge, og vi gik i seng.

9. aprtl
Vi stod op kl. 6.00, og do vi hovde spist, gik vi
ud igen. Veirei vor nu blevet vældig godi, og en
god dog vor i sigle.

Vi slog os ned på en lille høi, der lå perfekt til,
ot vi kunne skue longt ud over lond og vond. Vi
så: 3 songdrosler, 2 fuglekonger, 43 bl6meiser,
310 ringduer, 3 iernspurve, l0 stillids, 38
misteldrosler, 1 vondrikse, 2 spurvehøge, utol-
lige monge sorlænder, 4 grønsiskener, 107
fløjlsænder, 5 grønspætte, 2 hovlitier, I 7 mus-
våger, 1 stor regnipove, 32 store skolleslugere
og monge flere småfugle. Snort skulle vi også
hove {rokost, og herefter vor der frit slog, til vi
blev hentet.

Det vor en rigiig god og vellykket tur med gode
og sjove oplevelser somt et godtfæl lesskob. Jeg
glæder mig meget til næste år!

Louise H. Kiær



Otto Trop Honsån

Horen

Af floibrir H6gberg Kleist
No''.tr og Museum
34. &rgong nr. I - 32 sider
Abonnemenf 1995 (4 hæfrer) kr. ll8
Narurhistorisk liuseum. Arhus, Trl. 8512
9777

Hvem kender ikke horen? Uonset hvor i londet
mon står med sin kikkert, træder den p6 et eller
ondei tidspunkt ind i billedet.

Den er el of de mest olmindelige pottedyr i

Donmork, og en ren mester i ot tilposse sig de
forskellige londskobstyper- og deres longsomme
forondring.

Hæftet omtoles også horens nærmeste slægt-
ninge, nemlig snehore, polorhore og vildkonin.

Men hovedpersonen er,,den europæiske hore",
der udover i leksten også oplræder på en række
{otos somi i Jens Overgoord Christensens flotte
sireg.

Der fortælles om horens veludviklede sonser og
poningsodfærd med indlogte,,boksekompe",
yngelpleie og horens oktiviletsområde. Bestond-
udviklingen beskrives og vi ser på fienderne, der
blondt ondet er ræven og en række mindre
rovdyr somi ro#ugle. Det forekommer mig nu,
ot menneskei er den i særklosse siørste trussel
mod horen I Hvilket også underbygges i ofsnittet
om iogt, hvor detkonstoferes, ot der i I 960 blev
nedlogt omkring 400.000 horer - og i dog er
tolletfoldet med co.2/3 Horen kon simpelihen
ikkefølge med - s6 megeiforde smukke tonker
omkring ,,høst" of engiven bestond. Grunden til
foldet er noturligvis også udviklingen i såvel
londbrug som trofik. Men så skulle iogttrykketio
neloo mindskes - eller hvod?

Opdræt of horer blev forbudt ved lov, og efter
en 2-årig ofuiklingsperiode, skulle olle donske
horeforme være ofuiklet pr. den 1 ..l.'l995. En

gong imellem loger vi do et skridl frem mod en
bedre verden for dyrene!

Notur og Miliø 1994/1995

lldglvet af khus y'utrt

Med ortikJer om bl. o.,, Genbrug o f spildevond ",
,,Noturoplevelse", Vondløbs- og noturpleie",
,,Grønne enge - men hvor længe?" , ,Ronders
Fiord" og monge flere giver ovennævnte et bud
p6 hvordon Amtsrådets politik på notur- og
miliøområdet fungere i proksis.

Dei er pE somme lid en årsberetning (1994) og
et hondlingsprogrom (1 995).

Eksemplorer kon rekvireres p6tl{,.8944 6764
hos Ruth Hougoord, sd længe loger hoves.

zl



DOF-sol g præsenlollonsmøde
flrcdag d. 5. seprember k, 19.30
Sctyst Brobrond

På mødet vil Svend Erik Rosmussen fro DOF-
solg foriælle om foreningens solgso{deling, og
besvore spørgsmål fro solen.

Endvidere vil dervære fremlogt et bredt udvolg
of DQF-solgs voresortiment, bl.o. kikke*er,
ieleskoper, siotiver, 6øger, ropporter, video- og
lydbdnd m. {uglestemmer o.m.o.

Der vil ikke være mulighed for of købe vorerne
under mødet, men vi hor oftolt med DOF-solg,
ot bestillinger som ofgives under mødet vil blive
ekspederet porto{rit.

Mød op og fE svor pd dine spørgsmå|, kom med
ros og ris, og gør en god hondel!

Lokolofdelingen erværtmed koffe og the - øl og
vond kon købes.

Ungdomsleir ved Klirmøller
8. - lO. septrember

Som noget nyt og spændende toger vi en lur til
Kliimøller med ofstikkertil Honstholm - knuden
ved hovel - for ot kigge efter dei vældige
hovtræk, som kommer forbi dette nordvesilioe
hiørne of Jyllond.

Trænger du til oi se træk of oder som Lommer,
Sule, Mollemuk, Vondrefolk, Vodefugle, Rider,
Kjover, Pibere og måske en eller flere overros-
kelser - sd eriiden inde til ot melde dig til denne

Vi mødes i ØÅoge Noturcenterfredog often fro
kl. 20.00. Om oftenen vil vi toge bestik of
vejrmeldingerne og derefter lægge ploner om,
hvilke lokoliteter, der er bedst egnede.

Der skulle også blive tid til en tur til noturre-
servotet Veilerne.

Prisen for denne turvil for ungdomsmedlemmer
blive 100 kr. og for olle ondre I 75 kr.

Du skol medbringe sovepose. evt. liggeunderlog,
vormt tø j, regntøi, gum mistøvler, notesbog, kik,
kert, evi. ieleskop og fotoudstyr.

Mon skol selv sørge fortronsport til og fro stedet,
men der kon tilbydes somkørsel i nogen om-
TOng.

Det kon oplyses, oi linie 882 Fierritslev-bussen
kører fro Ronders iil Honstholm, så der er
mulighed for ot blive hentet i Honstholm. Giv
venligst besked herom!

Yderligere oplysninger kon fås hos Lors P. Jo-
honsson pd tlf. 86 37 78 41 .

Ledere: Lors P. Johonsson og Peter Longe (tlf.
86 95 03 4l)
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Onsdog 31.5

Mødesfed:

Turleder:

Søndag 4.6
Mødested:
Turledere:

Torsdog 8.6
Mødested:

Turledere:

Eondag 2.7
Mødested:
Ledere:

firsdøg | 1.7
Mødested:

Turleder:

Søndog 6.8
Mødested:
Ledere:

Søndog 5.8

Fre.25. - søn.27.8
Mødested:

Ledere:

Altznluglerw fil Skonderborg Dyrehwe og
Sorlemose
P-Plodsen på Døisøvej
(bog rensningsonlæggel, indkørsel {ro Vroldvei) - kl. I 9.00
Peter Longe (tlf. 86 95 03 41 )
Arr. i somorbeide m. Skonderborg.Kommune
Se omtole i Sørovnen l/95 side 38

tossøog KoslermøIle
Ry Stotion kl. 09.00
J. Keis, J. Kirkeby m.fl.

Af'Elntur ril lt,p,ssø

Kvicklys P-plods. Søtorvel i Silkeborg kl. 19.00
(eller P-plodsen ved L;ndholm Hoved kl. I 9.30).
Jørgen Bollegoord og Torben Jørgensen
Se omtole i Sørovnen l/95 side 39

lfossø og Kosbrmølle
Ry slotion, kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl.

If,lenlvr longs Skonderborg Sø
P-plodsen ved Skonderborg Vondrehiem, Skonderborg
Dyrehove. kl. 19.00.
Det er midsommer, og {uglene hor trovlt med ungerne. Vi
møder loppedykkeren med ungerne på ryggen, og er vi
heldige er der unger i spættehullet. Husk klftkert og myg-
getæt påklædning!
Perer Longe (rlf. 86 95 03 4l)
Arr. i somorbejde m. Skonderborg Kommune

Iiosso og Kostermalle
Ry stotion, kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl.

Udstilling p& toturskolen i Ronders
l/l -dogs PR-orrongemenl sommen med ondre grønne
{oreninger.

Falstarbo
Musikhuset Århus kl. 22.00 fredog d. 25.8.95. Mulighed
for opsomling imellern Århus og Grenå.
Nick Wrigley 18621 49851og Jens Bonde.
lgen i år toger vi til Folsterbo for ol se træk,of rovfugle
(hvepsevEge, fiskeøm, rød glente. rørhøg, musv6ge,
spurvehøg. tårn{olk, m.m.), gæs, vodefugle, småfugle,
m.m. Vi besøger også Getleron, og de skånske søer inde i
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Sondog 27.8
Mødesled:
Leder:

Eondog 27.8
Mødested:

Leder:

hndag 3.9
Mødested:
Ledere:

Soadog 3.9
Mødesfed:

Leder:

ftudag 5.9
Mødested:

londet ofhængig of velret. Tilmelding: Indbetol kr. 475 (kr.

630, hvis du vil hove en køie på {ærgen lredog not) på
giro 551-0961 til DOF-Arhus, Giellerupvei I Il,8220
Brobrond, mærkel .Folsterbo". Juniorer skol kun indbetole
kr. 325 (kr. 480, hvis du vil hove en køie). Tilmeldings-
{risten er d. 1.8.95. Hjemkomst midnot søndog.

Yadetugletvr til Randerc Fiord
Afgong {ro Kulturhusel i Ronders kl. 07.00
Lors Tom Pedersen

H a I I e / Ett g shol m-Scerne
Holle Sø-rosteplods mellem Bryrup og Nr. Snede kl.
09.00. Afsluttes kl. I3.00 somme sted.
Jørgen Bollegoord (tlt.7575 6289). Ruten går rundt
omkring de to søer i ei ofuekslende terræn med god udsigt
over sø, eng, morker og skov. Området ligger inden{or EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 34, som er et typisk Søhøi-
londsområde. På denne 6rstid er der monge roslende
vondfugle som loppedykkere. vondhøns, hejrer og skorver.
Gode muligheder for rovfugle (fiskeørn er næsten sikker).
Husk {ornuftigt fodtøi, tog evl. thermokoffe/the med.
Arrongeret i somorbeide med Donsk Nofurfrednings-
forening.

Iiossa og Klosbrmølle
Ry stotion, kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Ki*eby m.fl.

Ømso
Silkeborg Bod, Giessøvej (mellem Silkeborg Vesterskov og
Ørnsøl i Silkeborg, kl. 09.00
Jolmer C. Nielsen
Turen går gennem skoviyper o{ rødel, eg, bøg, nåle- og
blondskov. Monge ol sommerens fugle er nu'reist sydpå,
og dei store rykind of træHugle fro Skondinovien loder
endnu venfe på sig. Men der vil trods oh være odskilligt ot
se og høre o{ orter, inkl. svømme- og vondfugle, rovfugle,
{lere mdgeorter, huldue og isfugl. de tre spætieorter, rovn
og megel ondel.

DOF-solg o .flen

Sølyst, kl. 19.30
Denne often kommer Niels Erik Rosmussen fro DOF-solg i

Københovn {or ot fodælle lidt om DOF-solg, høre evt.
forslog {ro medlemmerne, og besvorer evt. spørgsmål.
Desuden toger hon en prøve o{ olle DOF-solgs kikkerter
og teleskoper med, somt de vigtigsfe bøger og bånd,
sådon ot der vil være leilighed to ot opleve vorerne ,live" i
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firsdag 5.9
Mødested:
Foredrogsholder:

Tirsdag 5.9
Sred:

Fre.8-søn.lO.9
Mødested:
Ledere:

Eøndog 17.9
Mødesled:
Leder og tilmelding:

Søndog l.lO
Mødested:
Ledere:

firsdag 3.lO
Mødested:

sledet {or gennem kolologei. Der bliver ikke mulighed for
ot købe, men olle bestillinger modtoget denne often vil
blive sendt podofril bogefter.

Yærdilvlde alpine nolv romr&der
Noturskolen i Ronders. kl. I 9.00
Søren Høioger
Søren Høioger {ortæller og viser billeder fro nogle værdi-
fulde noturområder i Alperne. Bl.o. Notionolporken Grond
Porodiso i liolien, den Schweiziske Notionolpork og
Neuziedler See i Østrig.

Præsenfnfion al DOF -salg
Nolurcenter Sølyst kl. 

.l9.30.

Se nærmere omtole side 22

llngdomslefi ved Kitnrotter
Ørhoge Noturcenler {redog often kl. 20.00
Lors P. Johonsson og Peler longe (tlf. 86 95 03 4l)
Se neermere omtole side 22

Rosenvold på nordsiden of Velle Flord
P-olodsen ved Musikhuset i Århus kl. 05.45.
Corsien Høeg (861 1 4559) m.fl.
| år prøver vi el nyt efterårslræksted, der de senesle år hor
visl sig ot være Østiyllonds bedste træklokolitet {or små-
fugle. Vi {orventer ol se en mosse trækkende småfugle,
såsom pibere, svoler, finker, vipsiierfer, mm., og mdske
kommer der i løbet of formiddogen gong i et rovfuglelræk
hovedsogeligt bestående of folke. Er trækvejret d6rligt, går
vi på krotlusk. Morten D.D. Honsen, som hor et indgående
lokolkendskob, viser os de gode steder, og {inder forhå-
bentligl nogei spændende til os. Mdd lidt held *øder vi på
rødslrubet piber, loplondsværling, og måske noget endnu
mere spændende. Rosenvold hor efterhånden overrosket
monge gonge, f.eks. sås i efterdret '94 hele 4 nye orler for
Veile Amt på denne lokolitet, så der er gode choncer for
en overroskelse eller to. Turen orrongeres som en biliur i

egne biler, hvorfor der skol'betoles co. 30-40 kr i

benzinpenge. Ved tilmelding (sidsle frist mondog d. I 'l.9)

bedes oplyst om du kommer i egen bil of hensyn til plon-
lægningen oi kørsel fil Rosenvold. Turen vorer til hen på
formiddogen eller længere, hvis traekket er godt.

l{ossa ag Kostermølle
Ry stolion, kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl

Hyggemøde
Noiurskolen i Ronders, kl. 19.00
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Søndag 8.lO
Mødested:
Turledere:

lirsdog 7.1|
Mødested:

ftrcdag 5.12
Mødested:

Veilerne
Kvicklys P-plods, Søtorvet i Silkeborg kl. 06.00.
Torben Jørgensen (8682 5972) og Preben Boch (8684
5258). Veilerne hor umådelig meget ot byde på i10. De
{ørsle vinlergæster er ved ot indfinde sig, og monge o{
vores egne fugle hor endnu ikke {orlodt os. Vi kon således
se både rørhøge og blå kærhøge. Ande{uglene ligger i

lusindvis på de logtfrie dele o{ reservolet. Der er gode
muligheder {or ot se en vondrefolk og meget, meget mere.
Turen orrongeres i somorbejde med Silkeborg Nolur-
hisloriske Forening. Pris: kr. 75 {or fælles lronsport. Ingen
tilmelding.

Hyggerten
Noturskolen i Ronders kl. 19.00

tslemøde med giøgg og ablesklver
Noiurskolen i Ronders kl. 19.00
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Bestyrelsen:

Peter Longe (formond)

Jeksenvei I 0B
8464 Golten
Ttf. 86 95 03 41

Jens Bonde Poulsen (kosserer)
Hevringvei 24, Hevring

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

Corslen Høeg
Neptunvej 38 H st.

8270 Høibiers
Tt{. 86 r 1 45 59,

Ole Jensen
Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hosseloger
11. 86 28 56 14

Lors P. Johonsson
Bolevej 10, Ommeslrup
8544 Mørke
Tlf. 86 3/ 78 4r

Steen G. Lorsen
Regenburgsgode 8, 2.tv.
8000 Arhus V
Tlf. 86 r 8 /5 25

Nick Wrigley
Bokkegårdsvei 43
8240 Risskov

Tlf. 86 2t 49 85

Christion Jordonsen
Tornebokken 75
8240 Risskov

Tlf. 86 21 33 s0

Kontoktpersoner:

Frednlngandvalgct:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Sølten
8382 Hinnerup
TlJ. 86 98 65 03

lli,e dlc nt r e g lstr*l ng e n :
Lors P. Johonsson
(Se beslyrelsen)

f ,okoff |ersreglsrre d ng cn :
Donsk Ornilologisk Forening
Lokolo{delingen i Arhus Amt
Giellerupvei 1 I 1.

8220 Brobrond

RøppgrrEruppen,
Peler Longe '

(Se bestyrelsen)

Rondersgruppen:
Clous Elkiær
Mågevei 7

8870 Longå
Tl{. 86 46 78 03

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvolget)

F u gle r e g I str e iln gs g t u p p e n :
(Spørg bestyrelsen)

Ekovgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
Tl{. 86 Bt 25 73

Schollondsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(5e Skovgruppen)
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I Unibank er der flere muligheder
at vælge mellem.

Er du mellem 15 og 22 år, kan du
få en Ungdomskonto. Men du kan
også vælge en Miljø Konto, som
ikke bare komer dig selv men og-
så natuen til gode. For med Miljø
Konto støtter du fonkellige miljø-
og naturprojekter, som du og andre
unge kan være med til at vælge.

Renten på Miljø Konto er en halv
procent lavere end pa Ungdoms-
kontoen. Det er din aktive støtte til
miljøet. Unibank giver også en halv
procent, så der i ålt bliver lr%, om
året til Miljøfonden.

Kom ind og hør mere om dine
muliglheder lbr at vælge konto.

Unibank
?K'


