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K FORENING

Ånrrus AMT

DOF er en londs{orening {or {ugleinteresserede og
fuglebeskyttelse med ofdelinger over hele Donmork. Foreningen er siiftet i 1906.
Foreningens {ormål er oi fremme kendskobet til og
inleressen {or {ugle og of virke til beskyilelse først og

fremmesl of den donske {uglefouno. Dette {ormål
søges {remmel blondt ondet ved o{holdelse o{
møder. og ekskursioner, udgivelse of et tidsskrift og
ondre publikotioner, soml ved ot orbeide {or ot
forbedre fuglenes livsvilkår.

Som medlem modloger mon grofis Donsk Ornitolo-

gisk Forenings Tidsskrift (2-4 hæher pr. år) og
blodel Fugle (4 hæfter pr. år).

ldlge kontlngcntørt
Ordinære medlemmer:

Kr. 235,-

Juniormedlemmer (under l8 år)
Peirsionisfmedlemmer (over 67 år)
Støftemedlemmer
Husstondsmedlemsskob

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

Donsk Ornilologisk Forening
Fuglenes Hus
Vesterbrogode 140

DOF logerdel iflere oktiviteter, både i Donmork og
internotionoh. Fugleværnsfonden eier og driver en
række donske fuglereservoter og orbelder desuden
for internotionol luglebeskyttelse. DOF er den donske ofdeling of Birdlile Internotionol.

I

620 Københovn V

Tlf.: 31 31 44 04

Giro: 7 00 08 39

DOF-Århus siår {or olle lokole orrongementer.

Donsk Ornitologisk Forening
Lokolofdelingen for Århus Amt
Nolurcenler Sølysl

Alle DOF-medlemmer kon {ril deltoge i ofdelingens
møder og ekskursioner. På sidsle side finder du en
liste over lokolofdelingens beslyrelsesmedlemmer
og de kontokipersoner, der repræsenlerer de forskellige udvolg og inleressegrupper.

Giellerupvei 1l I

8220 Brobrond
Giro: 5 51 09

6l

Sørovnen er lokolo{delingens blod og.udsendes 4
gonge årligttil olle medlemmeri Arhus omt. Medlem-

Redoktlon:
Otto Trop Honsen (onsvorshovende redoktør)

mer udenfor omief kon legne obonnement på

Jens Bonde,Svend Møller Jensen, Chrisfino Kielsmork, Annelise Skov

blodet for kun 40 kr. pr. år.
Artikler til Sørovnen modloges som monuskripi eller
pd diskette, ledsogel o{ en udskrift. Send moteriolel
lil Otto Trop Honsen, Kildevei B,8362 Hørning (tl{.
86 92 25 92), og mærk kuverten "Sørovnen".
Disketfer, fotos og originole tegninger reiurneres.
Inlernet: sorovn@squore-one.dk
Sørovnen redigeres i PogeMoker 5.0 {or Windows
og lrykkes på genbrugspopir.

lssN o90G1832

Annoncepriser:
Hel side:
Hqlv side:

350,-/nr
200,-/nr

Søranrnens kalender

600,-/&r

lor 1995/96t

Nummer Deodline

4-95
I -96
2-96
3-96

1.200,-/år

eller
eller

l. november
I . februor
L moi
l. ougusf

Udkommer
15. december

15. morts
15. iuni
I 5. september

Som så ofte set før er der en god og en dårlig

nyhed.
Den gode er, ot Fiskeørn og Sorf Stork otler er
blondt Donmorks ynglefugle - med flere por
enddo.
Den dErlige er, ot klokken er fem minuller i tolv
f or Urlugl og Hvid Stork. lntet tyder p6, ot de stdr

til ot redde (i Donmork). lnden årtusindskifret
hor vi formentligt sogt forvel til Urtuglen og den

i

Hvide Slork - begge engong tolrige den
donske founo, men lidernes ugunsf - læs menneskeb evige hong til ot tæmme og regulere
noluren, hor umuliggiort ove/evelsen for disse
to orter.
Det er oltid kedeligt, nårvi st&r overtor ot skulle
sige forvel tilgomle bekendte. Vi kon forsøge ot

ohjælpe/udskyde tidspunktet ved etoblering
øf redemuligheder, fredning of levesleder og
sd videre. All sommen fint, men i den slore
sommenhæng kun symptombehondling. Vr md
se i øinene, ot del donske londskob er ændret,
sdledes of def i stedef tiltrækker ondre orler,
m& forsøge ot give optimole befingel-

::l

",tU

Det gælder her om ot holde lungen lige i
munden, så vi ikke {or{older til, ot oprelle
storkeforrne og udsætte impoderede Uriugle.
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Kun den ægfe vore - lokl

Otto Trop Honsen

Christino l(lelsmork: 3, I l, 25, 27, 35,
36, 38 og forsiden
Jens O. Christensen: 5
lnger Morie Andersen: 4, l2 og 3l
Greihe Axelsen: 28
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Resewol
i Morioger

Fiord udskudr
56 lykkedes det endnu en gong for iægerne ol
få udskudt oprettelsen of et tiltrængt reservot i
Alstrup Bugt i Morioger Fjord. Det sker efter
ofholdelse of et kootisk offentligt møde i Hodsund. Mødet viste, ot Jægerforbundet ikke hor
forstdet oi få sit boglond til ot indse vigiigheden
of ot oprette reservoter. De loksle hor kun 6n
snæver interesse - ot komme ud og ploffe løs!
Som begrundelse for ot udskyde oprettelsen of
reservotel giver de, ot der mongler undersøgel ser of effekten herof - !? Og den limpind hor de
fået de lokole by- og omtsrødder med på. Så
derergået lokol-politik isogen - og sd ved mon
oldrig, hvor en sog ender.
Sdledes foreslårÅrhus Amt, oi reservotplonerne
udskydes i 2 6rl bør orbejdes hen imod
"der
større enighed med brugerne of området" (citot
fro omiets indsigelse).

Og det er enddo et of de ollermest gennemdiskuterede reservotforslog, der' {oreligger ligesom der horværetrigeligt med tid til ot se pd
evenluelle problemer. Der hor nemlig ligget et
.l9891
færdigt reservotforslog på bordei siden
Skov- og Noturstyrelsen hor, pd boggrund of
sogens udvikling, set sig nødsoget til ot foresld
brugergruppen ot genoptoge diskussionen om
reservotei. Det er en diskussion, som DOF godt

A

kunne vaere foruden. Men vi hor ikke nogel
volg, hvis vi vil hove indflydelse på, om de
lysbugede knortegæs skol hove fred på deres
gste efterårsrosleplods.

vi gti

Donmork hor trods olt en internotionol forpligtigelse til ot sikre bestondens overlevelse - også
på længere sigt.
Henning Etlrup

lllere om Åtær Gods
lSørovnen nr.4/94 kon du{inde en berelning fro fredningsudvolgetom ÅkærGods syd forOdder.
Amtsrådet hor nu endelig godkendt den såkoldte helhedsplon {or omr6det. DOF-Århus qmt hor
onket dele of helhedsplonen til nolu*logenævnel. Do vi mener ot sogen hor stor principiel
betydning, skol onkens fulde ordlyd gengives her:

(
31. iuli 1995
Til: Noturklogenævnel
Kloge over trrhus omhr6ds godkendelse of oftole om helhedsplon for
Aokær Gods, iournolnr. 8-7Q-51-3-727-2-94 og 9-26-56-l-94, o( 22.

juni 1995.

Donsk Ornilologisk Forenings (DOF) lokotofdeling for Århus omt onmoder
notu*logenævnef om ol ofuise Ådrus qrntsrdds godkendelse o{ helhedsplonen
for y'okær Gods i dens nuværende form.
DOF finder ot helhedsplonen e r i dyb motdstrid med både noturens, fuglenes og
somfundefs interesser i de berørle omrlder i Aokær Ådol.
I en tid hvor noturen i londbrugsomrlderne generell er i slor filbogegong, giver
omlsrddet med denne tillodelse, olene pd boggrund of ønsket om bedre
økonomi - en enkell londmond lov til

-

ot fierne to beskyflede vondhuller

at fierne el beskyttet drge
at opdyrke 53 ho. beskyttede eng- og overdrevsområder
oprensninger og forlægninger of diverse beskyttede vondløb

Hvordon dette er i overensstemmelse med somfundefs generelle ønske om
slørre noturindhold i londskobet, mindre nedsivning lil grundvondel og udvoskning of næringsstoffer og sprøitemidler til vondmiliøet, somt nolurbes/<;rfielseslovens inlenlion er om kun i hell sædige tilfælde ot give dispensoli oner fro de

generelle beslcyttelser, er for DOF totolt uforstielig.
Helhedsplonen er en lrussel mod fuglene i ådolen.
ft støne 6dole i Østiyllond med vedvorende græsoreoler i næsfen
hele sin udslræk ning, byder r'v;,kær 6dol p6 fine muligheder {or et olsidigt og rigt
Sorn en of de

fugleliv. De store omr&der med græssede enge ers6ledes yngleplods for en sør
bestond of engfugle,ligesom det nu ødelogte kærområde ved sloltel husede et

rigl .fugleliv, med ynglende ænder, rørhøns, vødefugle og sunipS0ngere. Nelop
fuglene tilknyttet engområder hor udvrst store filbogegonge indenfor de senesle

&rlier. F.eks. er vibebesfonden på londsplon reduceret med 73To indenfor de
senesle I 5 år. Åkær Enge huser en sfor vibebeston4 som givelvis vil blive reduceret
kroftigtved opdyrkning of engene.
Det bør ogsi nævnes, ol slrondrørsumpene longs fukær Å's ud!øb i Horsens Fiord
i de senere Er hor været yrigleplods for 1-2 por ynglende rørhøge - en ort som er
siælden i Østiyllond (mox. 20-25 por i 1994). Disse fugle bruger bl. o. Aokærs enge

som fourogeringsområde. Denne mulighed vil blive meget forringet ved en
inlensivering o{ londbrugsdriften

i

området.

Helhedsplonen.ødelægger et floi vondløb og medfører større udvoskning

of næringsstoffer til Horsens Fiord.
Det er kendt ol udvoskningen med næringsslof[er fro londbrugsområder er støne
fro dyrkede omrEder, end fro enge og overdrev. Det er dertor u{orsfåelig}, ol mon
t ftlfældet Aokæ r tilloder opdyrkning of 53 ho. vondløbsnære- enge og overdrev,
lilmed longs et vondløb, som i recrpientkvolitetsplonen fro Århus omt (1993) er
mdlsof som et Bl -vondløb, (gyde - og yngelopvæksto mride for loksefisk). Aokær
Å 1"b., ud i Hoisens Fiord, som i Lor,le &r hor tidt under for høi tiiførsel of
næringsstoffer, med derof {ølgende iltsvind. Somtidig er det konstoleretof dlegruesbevoksninger er forsvundet. Fiorden er dog i de senere Er blevet renere, tokket
være en målrettet og kostbor indsofs med forbedret spildevondsrensning.
Helhedsplanens tiltog er i dyb modstrid med disse bestræbelser.

Helhedsplonen ødelægger en bevoringsværdig ådol.
helhedsplonen onføres det.tilmed ot omfsrådet tidligere hor udpeget en del of de
engomrEder, som ønskes opdyrket, som mil!øfølsomme omr&der (åelhedsplonen
s. l3). Def forekommer DOF mærkværdigi, ot omtsrddet først bevilger penge til
miliøvenlig pleie of disse områ der (hvilket formodes of indebæ re ot mon hor fundet
dem bevoringsværdige), for så derefter ot tillode ot de opdyrkes til hvedemorker
med en bemærkning om of ,omrlderne bolonisk sef er mindre inferessonle".
I

Vedvorende græsoreoler huser uonsel deres boloniske l<rtoliteter, sdledes longl
flere viber, songlærker, ogerhøns og vipstjerfer m.fl. end intensivt dyrket jord. Som
følge ofdræning og opdyrkning eretmegelsforlonlol enge og overdrev forsvundet
fra det donske londskob i de senesle I 00 6r. Deterderforsæ rdelesvigtigt ot bevore
de sidste resler of disse omrlder. Æ,kær Ådol er særlig bevoringsv;erdig i denne
sornmenhæng, idet det er en of de fd tilbogeværende &dole i Østjyllond, hvor der
slodig findes udstrokte engomrlder i næsten hele ådolens bredde.

De udlogte erslolningsbioloper er i denne sornmenhæng heh utilstrækkelige, og
DOF er of den opfotlelse, ot brug of begrebet erstotningsbiotoper kun bør
forekomme i de tilfælde, hvor der ikke er ondre muligheder for ot bevore et
noturomr&de.

Det bør ogsd bemærkes, ot he^le ådolen er udlogt som naturomride
senesle regionplon (l'993) ho Arhus omt.

DOF finder

ot khus

omlsråds helhedsplon er

i stiid

i

den

rned regioriplonens

m6lsælning.
Pd ovennævnfe boggrunde skol DOF-khus omt der{or onmode om ot flg.
punkter/omr\der toges ud of helhedsplonen eller ændres iv{. nedenslående
(numre henviser til tilsvorende punkter helhedsplonens ofrnit 5; fremtidige
{orhold):

i

5.1 Vondhuller.
Vondhullerne 59 og St I bør opretholdes. DOF finder det ikke dokumenteret,
ot disse vondhuller er uden notulærdier. Vondhullerne ligger tilmed perifed i
morkomriderne, og kon opretholdes uden større gener for londbrugsdriften.

5.2 Diger og hegn.
Hle diger bør opretholdes og et {iernet dige longs område l5 bør gens/<obes.
Efterfølgende godkendelser of selvtægt bør ikke forekomme. Det rnd kræves, ol
vedligeholdelse of digerne ikke md ske ved onven delse a{ sprøjtemidler, og der
skol holdes mindsl lo meter sprøitefri zoner longs diger og levende hegn.
Diger og hegn er of stor vigtighed for dyrelivet i londbrugsområder, fuglene
bruger dem f.eks. som spredningskorridorer og til ot anbringe reden i.

5.3.6 Vondløb fro Aokær Huse.
Forlægning of vondløb fro Aokær Huse bør ikke foretoges, ivf. tidligere indsendt
kloge fro DOF.

5.4 Dræning.
DOF er fuldt forstEende overfor nødvendigheden of,

ot engen kon

ofgræsses

of dyrehold. DOF er dog betænkelig veå dræninger i det omfong,-som er
beskrevel i helhedsplonen, og foreslir ot der i omrldet foreloges mere
tilbundsgående undersøgelser of de foreslåede dræningers indflydelse p&
engenes floro og founo. Det erkendt, otvinter- og for&rsoveryømmelser hor en
slor govnlig indvi*ning p& enges floro og founo, herunder især fuglelivet. DOF

mener, ot det bør dokumenferes og betinges i helhedsplonen, ot djsse vinteri givet fold forfsot kon og må forekomme.

og forårsoversvømmelser

5.5 Enge, moser og overdrev.
Hele omr&de 5 bevores sorn overdrev. &erdrev er en noturtype stor
tilbogegong, og oppløining of overdrev i det omfong som de r her lægges op til,
bør ikke brekomne. En bevoringsvæ rdig floro og founo vil - i det oÅ{ong den
ikke allerede forekotnmer, indvondre til omr&derne med tiden.

i

Hele ornråderne 7 og TAbevores som grønne enge. Opdyrkning of så slore
engområder bør ikke tillodes. Engene er tildels beliggende umiddelbort ned til
Eilsbæk og er der[or ol betydning {or floro og founo. Endvidere {orhindrer enge
longs et vondløb udvoskning o{ muld og næringsstof{er ud i vondløbet. Se også
de indledende bemærkninger s. I & 2 i dette brev.
Hele område

l0

bevores som grønne enge. Somme.bemærkning sorn ovenfor.

Hele omrdde 1 1 og 12 genetobleres som våde grønne enge. Omr&de | 2 vor
tidligere et of de mest værdifulde våde engomr6der i Edolen, med ynglende
ænder, sumphøns, vibe, dobbeltbekkosin, surnpsongere m.m. DOF hor tidli-

gere onmeldt ødelægqelser (fiernelse of vegetoiion, ploneringer m.m.)

i

omn&de 12 (iournolnr. Århus omt 8-70-51-3.727-3-93), - en onrnelde/se som
vi endnu ikke hor hørt hor værel udsot for reoliletsbehondling ! DaF venter
fortsol pd ot få et konkret svor i denne sog.

Område l5 bevores som grønne enge. Somme bemærkning

so m

v. omr&de 7.

Omrhderne 16 og 17 bevores som grønne enge. Somme bernærkning som
ovenfor.

Ulovlighedbr lovliggøres

.

Endvidere hor omlsr8del ved sin godkendelse of helhedsplonen ved el slog
lovliggiort flere tilfælde of seMægt fro lodsejerens side:

-

flernelse of skyggende bevoksning longs vondløb, med forøget gtrødevækst
til følge
fjernelse of ornitologisk værdifuldt kæromr&de (område 1l -12)
f'lernelse eller op{yldning øf mindst fo beslq,ftede vondhuller
ødelæggelse of en lang række værdifulde skovbryn (hører ikke under
n

-

ot u rbes

fiernelse

fite

lsesloven).

of 400 m.

beskyffet dige

Denne form for efterfølgende godkendelser of begåede lovove rtrædelser finder
DOF meget krænkende for retsbevidstheden, ide! der øiensynligt ihgen strof er
forbundet med ot overtræde noturbeskyltelsesloven og vondløbsloven.

DOF finder o! det bør være en skærpende omstændighed, ol godsejeren korf
tid forinden, i forbindelse med købet of y'okær Gods, vor blevet giott opmærksom pd ornfonget of beskyttede omrider på Aokær.
Endvidere frygter DOF ogs6, ot o{gørelser of denne ort, i en sog of så storl et
omfong, vil være præcedens-sko bende for kornrnende soger of lignende ort.
Detle vil f& kotostrofole følger lotr den filbogevæ rende notur londbrugsomrdderne.

i

Donsk Ornifologis/< Forenings lokølofdeling for Århus omt skol

på denne
i den o(

\oggrund opfordre noturklogenævnet til ot ofvise ovennævnle punkter
Arhus omfsråd vedtogne helhedsplon forAokær Gods.
Underskrevef

of lokolofdelingens formand.

,
Udover DoF hor b[.o. Donmorks Noiurfredningsforening, poriier De grønne i ,Århus omt og en
lokol miliøgruppe onket omtsrddets ofgørelse.
Vi ofvenfer nu noturklogenævnets ofgørelse i sogen.
Fredningsudvolget

Nyl om vindmøller
Amtsrddet hor nu offentliggjort sit forslog til et
regionplontillæg, der lægger de overordnede
rommer {or fremtidens vindmøllebyggeri i Århus omt.

DOF hor tidligere kommenteret debotoplæggei, som ligger til grund for regionplontillæggel, og det er med stor tilfredshed ot vi ser, oi
stort set olle de omrdder, hvor vi fondt ot
vindmøller ikke burde ploceres, er loget ud of
regionplonen. DOF fremførte bl.o. ot 6dole,
større engomrdder og mulige noturgenopretningsområder burde friholdes, hvilket stort set
er sket. Således iriholdes hele det midtiyske
Søhøilond somt Mols og Helgenæs, Gudenådolen, Ronders Fiord og Morioger Flord for

et område i den østlige del of Morioger Kommune, hvor mon mener der er plods lil en slørre
vindmøllepork. Sidstnævnte område er et of de
få steder, som DOF stodig er betænkelig ved,
idet der i omrddet opholder sig store flokke of
songsvoner i vinfermdnederne. DOF {inder oi
vindmøllernes indvirkning p6 svonerne bør undersøges nærmere, {ør der bygges i omrddet.

.

Nye fuglerårne i Århus oml
Petlefse

i

I Sørovnen nr.2/95 skrev vi, ot der ville blive
op{ød el sklul ved Eskebækmosen i Skonder-

yderligere vindmøllebyggeri.

oorg.

| Århus oml findes der i dog godt 300 vindmøller. Den of {olkelinget vedtogne energi-

V

hondlingsplon betyder ot onlolletskol fordobles
inden år 2005. Til det {orm6l udpeger regionplontillaegget 85 vindmølleområder, hvor der
kon ploceres vindmøller i grupper (3-5 møller)
eller porker ({lere end 5 møller}. Desuden er der

Fredningsudvalget

hor senere erforet, ot dette ikke er tilfældet,

idet Skonderborg Kommunes tekniske forvoltning ikke ville godkende ploceringen. Men
skiulet ved Sorlemose bliver op{ørt her i efter6rel som plonlogi.

Peier Longe

Enkortlægning

Alle de monge resultoter vil nu blive indtostet i
proiektets doiobose, hvorefter der i løbet of

af Danmarks

efteråret vil blive fremsti I let nogle sæl foreløbige
otloskorl, som skol cirkuleres blondt oktive {elt-

ornitologer, som kon formodes ot ligge inde

fugle og

med supplerende oplysninger. Vi vil hermed f6
mulighed for ot få supplerende oplysninger ind
på de svære, siældne sornl fåtollige orter somt
til kvodroter, der ikke er dækket tilstrækkeligt.
En række of disse foreløbige udbredelseskort vil

fuglelokaliteter
1993

- 1995

også blive brogt

i de kommende numre of

Sørovnen. Er DU interesserel i ot gennemse de
foreløbige otloskort, bedes du henvende dig til
undertegnede.

Atlosundersøgelserne o{sl uilel

!

Når dette læses er de sidste undersøgelser

i

kvodroterne ofsluttet, og de sidste supplerende
resultoterforhåbenlig indsendt. Hvis ikke bedes
det ske hurtigsi muligt, io Iør vi lår somlei olle
resuholer ind - jo før kon mon komme i gong
med den endelige beorbeidning of resultoterne
og udprinlning of udbredelseskort. Husk ot
reiurnere otloskorlet når du er færdig med
undersøgelserne i dii kvodrot.

Indsendelsesnøgle
Snorest muligt skol ofleveres:

/
y'
y'
y'
y'
y'

l0

fifføielser til tidl. indsendt otlosskemo(-er)
originolt otloskort (4 cm. kort i plosticlomme)

Oplysninger om siældne og
fåtollige ynglefugle ønskes
Ailosbogen, som skol blive detendelige resultot
of projektet, vil blive det ultimotive opslogsværk
om ynglefuglene i Donmork i de næsle monge

år. Som oktiv ornitol<ig hører mon desværre
mosser o{ rygter om ynglefund of både dit og
dot, oplysningersom desværre imonge tilfælde
(endnu ?) ikke ertilgået proiekt Fuglenes Donmork. Her skol der derfor lyde en kroftiE opfor-

dring til, ot olle som hor oplysninger.. som
mdske kon supplere de indsomlede otlosoplysninger, indsender disse til proiektets med-

orbeidere. Oplysninger om særligl følsomme
orter, som mon ønsker hemmeligholdt, kon
indsendes personligl til Michoel Grell i Fuglenes Hus. Disse oplysninger vil herefter blive
behondlet strengt fortroligl og opbevoret under
lås og slå l

sm8biolopsskemo - hvis ikke indsendt tidligere (husk kort med numre på småbiotoper)
.l995
ynglefugleskemo med resultot of
besøg (og 1993+1994 tol hvis ikke tidligere
indsendt)
lokolitets- og miljøskemo for hver of dine
ynglåfuglelokoliteter

Sd derfor - ko ikke ot din nobo hor sendt ind
gør det selv !

Evt oplysninger om siældne og fdtollige
yngle{ugle fro ondre kvodroier - evt. på
otlos-ll skemo

Sideløbende med otlosundersøgelsen er der io
som de fleste bekendt ogs6 foretoget en såkoldt

Fuglelokoliteter i Arhus qmt

lokolitetsregishering, dvs. en optællin! of yngle-

Fuglelokoliteler i Arhus qmt

og rostefugle på olle de vigtigste fuglelokoliteter.

God dækning ?

Nedenfor hor ieg volgt ot præsentere nogle of
disse monge oplysninger i form of eksempler på

tre lokolitetsbeskrivelser.

Lokolifetsbeskri-

Her i omlel horvi opnået en rigtig god dækning
mht. optælling of rostefugle, idel stort set olle
lokoliteter of betydning tælles m6nedligt. Denne

vef

del of proiekt Fuglenes Donmork fortsætter io
som bekendt indtil mo*s 1 996 (se også Sørov-

{ro 1993-1996.

nen nr.2/95).

Til dette nummer of Sørovnen hor Jeg volgt ot
vise eksempler på en godi undersøgt stor lokolitet; Skonderborg Sø , en større skov; Mejlgdrd

Hvod ong6r ynglelokoliteter hor vi fro storten
udpeget over 500 lokoliteter her i omtet, hvil ket
vil sige ot vi hor medtoget siort sel olle dørre
noturomrdder. Alt ofhængig of hvor monge of
de lovede optællingersom rent foktisk er blevet
gennemført, kon ieg ollerede nu sige, ot vi ikke
opnår 100% dækning på denne del o{ undersøgelsen. Men i skrivende stund ser det ud til, ot
der er indkommet moteriole fro stort sei olle de
vigtige fuglelokolileter. I tilgift hor vi så fået
optællinger fro monge mindre ogleller hidtil
ukendte områder. I olt hor vi i løbet of de tre
projektår fåei oplysninger fro over 350 områder.

serne, som er foreløbige, er delvisl udformei
som de dotoblode, som vi nu skol ti I oi fremstille,
p& boggrund of de monge optællingsresuhoter

Nederskov og en lille, sporodisk dækket lokolitet; Ølst Bokker.
Det skol understreges, ot beskrivelserne erforeløbige, og ot I 995-optællinger endnu ikke er
indorbeidet i moteriolet.

Fuglclokoltti'tcr t /ll..tws amt l.
Lokolifelsregistre ringen v. Peter Longe
Skøndcrborg

h

Skondcrbory Konmunc
Lokolitet nr.745500.
(omfotterogså | ok. nr. 7 4527O Æ-belø,7 45280
Sønderø, 7 4 5505 Hestehove Enge)
L. Ferdinond lok. nr. 44 & 46, Dybbro lok. nr.

9r -93.

ll

Beskrivelse: Næringsrig, dyb (op iil 18 m.) sø,
med monge odder, vige og o{snøiinger, i oli
726 ho. Rørsumpen er generelt smol og er
yderst sporsom eller mongler helt pd longe

Dækning: Næsten mdnedlige optællinger of
rostende fugle 1993-1996. Yngle{ugle er optolt of Århus omt i 1 993, dog kun udvolgte orter.

stræk.

Beskytielse: Det meste of området er omfotlet
of NBt $3. I olt 887 ho. nord- , øst- og syd for

I

nærtilknytning til selve Skonderborg

Sø

findes

søen er desuden londskobsfredet.

flere mindre søer og moser, hvorof flere er
meget {uglerige. Det gælder Eskebæk Mose,
Lillesø og Sorlemose ved Skonderborg somt
StorekærÆemose ved søens sydøsiende. Disse
områder behondles her som selvstændige lokoliteter (se disse).
I Skonderborg Sø findes tillige fire øer, hvorof

de to størsle er Kolvø og Æbelø, som også
indgdr i undersøgelsesområdet. Ved holvøen
Sønderø findes et større eng- og overdrevsom16de.

Erhvervsudnyftelse: Londbrug på dele of de
iilstødende londområder, turisme.

Rekreotiv udhyttelse: Seilods, fiskeri, iogt,
færdsel. Megen seilods-fro Skonderborg by ud
gennem Tåning Sø og Å. Søen er berømt i hele
Europo {orsil gode medefiskeri, og visse steder,
især longs Dyrehoven, er rørskoven uonvehdelig som yngleplods for svømmefugle do den er
gennemhullet of medefiskernes slondplodser.
Jogt, der findes fire større foderplodser for

Korokteristik: Ynglende sumpfugle, bl.o. stor
bestond of grågæs og toppet loppedykker,
ynglende Pungmeise, Fiskeheirekoloni. Rostende sump- og vondfugle. Rostende fiskeøm.

t2

ænder og-gæs ved vondkonten i søens vesllige
ofsnit

(se

Arhus omt I 993). En del of søens store

bestond of grågæs er muligvis udsot mhb. på
iogt.

.

Ferdinond 6U69

Dybbro 78-81

1993

50

20

60-r 50'

Lille loppedykker
Tp. loppedykker
Gråskb. loppedykker
Sorth. loppedykker

2

0-l
0-l

f

Fiskeheire

I

2

5-23

40

l-4

Knopsvone
Grågås
Konodogås
Grovond

2-3

6

8?

I

?

6

I
1-5

Gråond
Allingond

4-6

l0

+

I

0-20*'

T

-

Skeond

Toffelond
Troldond

l-3

?

+

0-l

Rørhøg

>l

Musv6ge

Grønbenel rørhøne

flere

a

Blishøne

6-7

+
I

I

Sfrondskode
Vibe
Slor præslekrove
Lille præstekrove
Dobbehbekkosin

20
flere

J

2

3-5
2

odskillige
enkelle

Rødben

Stormmåge
Hættemåge
Fiordterne

?

0-l

?

+

C:øg

0-l

lsfugl
Notlergol

>15

Bynkefugl
Rørsonger

I

Kærsonger

2

>5
>50
>5

0-l

Pungmeise

Iobel I
Ynglefugle ved Skonderborg Sø m. omgivelser.
= yngler men ikle optolt.
en fordrsbeslqnd p6 op lil 204 odulle og i ougust op lil 322 od., 77 iuv. og 30 pul.

I

'

=

" = nqi I99l iolt54

Ferdinond 1960-69

=

od. + 40pul. ogopr. 1993ioh l17 od. + 8pul.

opl. frc Søre Donske Fuglelokolitebr, ol

L.

-Ferdinand, Københovn 1971.

Dybbrol9TS-81 =opl.lmT.$bbro&AJonniche;FoglelokoltteleriArhusoml.DOF,Københovn1983.
Sidsle /<olonne omloller lol lro heosende undersøgelse- Oplysninger ho 1995 er dog ikke medirget.

l3

Eflerår

Forår

323
48

138

Vintei
(itin-fåå od decj
125

45

182

l0

l0

3

Grågås
Gråond
Krikond

r25

185

112

575

70
1236

Pibeond

200
26

l9

65

23

9

6

40

(ous-nov,)

(mdr-noj)
Toppet loppedykker
Skorv
Fiskeheire

Troldond
Toffelond
Hvinond
Slor skollesluger
Blishøne

Vibe
Hættemåge
Slormmåge
Svorlbog
Sølvm6ge

t2

6

75
121

12

85
24
50
170
3000

l0
35

l0
l9

78
55

77

64
120
9

fobel 2
Roslende fugle ved Skonderborg Sø 1993-1994.
Moximumtol for de vigftqsfe orler.

Ekskursionsmål:
Gode oversigtsforhold med off. odgong longs
Dyrehoven og Junges Skov (kommunolteiet) (sti

longs søbredden), fro bådebroen ved Hylke
Golfbone, udsigispunktet Fårbierg, off. vei øst
for Ringkloster, P-plodsen ved Skårup og ved
Vestermølle (se kort). Et megei flot udblik over
londskobet fås også fro Skårup Kirkevei ved
Longhøj, nord for søen (se kort).

Off. ofmærkede sii- og

veisystemer findes i
Dyrehoven og i det fredede omr6de syd for
søen. Skonderborg Kommune hor i 1993 offentliggiort et forslog til en notursti rundt om
Skonderborg Sø, som yderligere vil forbedre
offentlighedens odgongsmuligheder. Forslogel
er dog foreløbigt strondet på lokol modstond.

Beskyttelsesbehov:

i

og sejlods bør begræn^ses de
forstyrrelsesJølsomme områder (se Å,rhus omt
1993). Mede{iskeriets påvirkning of søen bør
undersøges. Forureningen of søen bør bringes
til ophør.
Færdsel

14

9plysere,

Noturog Miliø v. Jens Kirkeby, Peter
Longe, Svenning Ottesen, Henrietle Yde m.fl.

Å,rhus oml,

Litterotur:
Fuglebestondene ved Skonderborg søerne
1993, teknisk ropport, Arhus omt, Notur og

Miliø 1993.
Kirkeby, Jens 1992; Skonderborg Sø - {ugletælling 1991 . Sørovnen nr.2, 1992 s. 4-7.

Øvrige rostefugle
(mox-ontol 1993-941 Sortholsei loppedykker
5, Sort stork l, Spidsond 6, Soriond 2, Toppet
skollesluger 2, Fiskeørn 2, Sior regnspove 5,
Lille.kobbersneppe l, Mudderklire l, Grønbenel rørhøne 9, Dværgm6ge 4, Fjordterne l,
lsfugl 1, Biergvipstiert i, Vondslær l, Siogger
75, Grønsisken 30.
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Iileflgård tederskov

Erhvervsudnyttelse: lntensiv skovdrift.

Nørrediurs Kommune
Lokolitet nr.725450

Rekreotiv udnytlelse: Jogf.

Beskrivelse: Skov bestående of co. 80% ndleIræ og 20o/o løvtræ. Portier med højstommet
bøgeskov.

Korokteristik: Ynglende skovfugle, heriblondt
Duehøg, Musvåge, Spurvehøg, Huldue, Grønspætte og Broget Fluesnopper. Udvikling ifuglelivet ukendt, men formodenlig er der tole om
tilbogegong for visse orter, do oreolet med
gommel bøg indtil for nylig hor været hostigt
svindende og skovmoser er blevet drænet og
tilploniet med gron.
Dækning: Sporodisk, tre besøg

i 1gg4.

Beskyttelser: En lilledel of skoven liggerindenfor strondbeskyttelseilinien, enkelte skovmoser
er omfottet of NBL $3.

Ekskursionsmål: Færdsel er tillodi på veie og
stier

ivf . noturbeskyttelsesloven.

Beskyttelsesbehov: Dræning o{ skovmoser bør
ophøre. Beskyttelse of redetræer ?, ekslensivering of skovdrift

Ynglefugle (porontol ikke oplyst) bl.o.: Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Huldue, Gøg, Notugle, Grønspætte, Stor flogspæite, Skovpiber,

Misteldrossel, Rørsonger, Tornsonger, Broget

fluesnopper, Spætmeise, Lille korsnæb {?),
Dompop.

Oplyser: Erik Christensen.

Korl over Meilgård nederskot

16

Ølst Bakker

Erhvewsudnyttelse: Rdstofindvinding (ler) til
LECAJremstilling på det nærved beliggende

Ronders Kommune
Lokolitet nr.73122O

FIBO-værk.

Beskrivelse; Busk- og sioudebevokset overdrev med flere småsøer, tidligere lergrove. En
del o{ området er stærkl iilgoet med buske. En
mindre del of områdei er græssei overdrev.
Desuden et enkeli kildevæld.

Rekreotiv udnytielse: Muligvis iogt

- ellers

ingen.

Ekskursionsmål: Der er ingen offentlig odgong til omr6det.

Korokteristik: ynglende Lille og Gråstrubet
loppedykker {2 por), ynglende vondhøns, sumpsongere og engpiber. E*. udvikling i fuglelivet
er ukendl, do der ingen tidligere undersøgelser
foreligger.

Ynglefugle: Lille loppedykker 1-2 por, Grå-

Dækning: Sporodisk, 3 besøg i 1994.

por.

Beskyttelse: Det mesle of området er omfotiet
of noturbeskyttelseslovens $3.

strubet loppedykker 2-3 por, Grovond 0-

l

por,

Gråond 2-3 por, Grønbenet rørhøne 1-2 por,
Blishøne 4-6 por, Vibe 2 por, Gøg 1 por,
Engpiber4-5 por, Rørsonger 5-7 por, Kærsonger 4 por, Tornsonger 8-1 0 por, Rørspvw 2-4

Roslende fugle: Svoleklire 4.

Oplyser: Peler Longe.
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lGm tiI Sølystt min ven!
Lokatafdelingen holder a[[e sinemøder iÅhus-området på \aturcenter Sølysrved
Brabrand 5ø. Her finder du også [okalafdelingens bibliotek og tidsskriftsamling som
er tilgængelig vøC mødeme.

Sådan finder du Sølyst
Sølyst er beliggende på Cie[lerupvei, i Bta$and,, i den vestlige del af Stor-Århus.
Man kommer til Sølyst lbil qkel, bus osv.) ved at dreie fra Silkeborgvei i Cl1ryVEST-krydset, hvorfra man følger de opsattø skilte ad Louisevei. Cykliscer kan også
nå.9ølyst via Brabrand-stien - følg stien op fra fugletåmet.

Buslinier
Linie

har stoppested få hundrede meter fra S,ølyst på hiømet af Brabrand Skowei.
To afgange i timen hele dagen.
Linie rz og 18: Har stoppested på Viby Ringvej {ved iembanenbtoenl hvofita der er
ca. ro. min. gang til Sø[yst. Man går op ad trappen og op på Ciellerupvøi tidt tør
iernbanebroen, ogfølger'veien ligeud/ forbi bommen, til 9ølyst.
17:
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Hons Sko4 Slorkegruppen

nordtyske storkebeslond, der igen hængersom-

men med den store østeurooæiske storkebestond, og derfor burde vi hove mærket nogei
til den positive udvikling, de europæiske storke
er inde i.

-

Tilbogegongen er særlig irogisk, hvis mon ser
på udviklingen i den europæiske storkebesiond
i de somme år. Alle sieder kon mon noTere en
klor fremgong i de senere år. I Sponien vor der
i 1990 7901 slorkepor. I l 993 vortollei steget
til 1 4 I 00 por. I Tysklond steg oniollet of storkepor {ro 3237 por i 1992 til 3938 por i 1 993.
Fremgongen i Tysklond vor mesi udioli i det
tidligere Østtysklond, men selv i Slesvig-Holsien
hor mon kunnei nolere en morkont fremgong
'l85
bore siden I99'l . Dette år vor der
siorkepor og i I 994 vor iollei steget iil hele 239 por.
Storkekolonien i londsbyen Bergenhusen i Sydslesvig, kun 60 km syd for den donsk-tyske
grænse, er vokset fro i 0 por i 1992 til 15 por

i 1994.
Når den donske siorkebestond ikke går frem i
en periode, hvor selv tilstødende beslonde går
morkont {rem, så er der noget, der er heli goli.
Den donske slorkebestond er en udløber of den

Hvod er forkloringen på, ot nye storkepor

i

Slesvig-Holsten slår sig ned helt op til grænsen
mod Donmork, men ikke i selve Donmork?
Ringmærkning giver en del of svoret. Af de
donske storke der som 3-4 årige venderiilboge
for of yngle som kønsmodne siorke, hor mere
end 60 % volgi oi yngle i Tysklond, specieli
Slesvig-Holsten. Derimod hor kun.gonske få
lske storke volgl ot yngle i Donmork. Der er
med ondre ord et klort underskud i udvekslingen mellem storkene i Donmork og Tysklond.
Forskellen skyldes, ot de donske slorke opsuges
i den tyske bestond, før de n6r iilboge til Donmork. På vej nordover finder de monge enlige
storke, tomme reder og ubesotte gode siorkebioioper i Nordtysklond og slår sig derfor ned
her. De knop 40 % storke, der trods olt vender
tilboge iil Donmork, finder derimod siældent
enlige storke som moger, og gode storkebiotoperfindes næsten ikke længere. Den donske storkebesiond er nu så lille, ot choncen for
oi finde en egnei moge er minimol. Vi hor i de
senere år sel tolrige etobleringsforsøg o{ enlige
unge storke, men efter ei eller to års ensomhed
opgives reden. Øsløs, Vilsted, Skjern, Gredstedbro og Rens er sådonne eksempler. | 1 993
ynglede en ung honsiork iVesløs med sin egen
mor i mongel of bedre. Der vor gonske enkelt
ikke ondre ledige hunstorke dette år. Donske
storke, dervælger Tysklond som ynglested, hor
longi større chonce for ot finde en moge og få
ofkom, end det ertil{ældetfor storke i Donmork.
Den donske storkebestond lider ved ot være en
rondbestond, men det er ikke hele iorkloringen.
Den vigtigste 6rsog til tilbogegongen er monglen pd egnede storkebiotoper i Donmork. Af de
7 beboede (6 por og 1 enlig stork) siorkelokoliieier, dervori 1994 iDonmork, byderkun

fødekilder ville et storkepor
kunne trives i området, der
endnu ikke er dominerel of
siore monokulturer. I Uge i
Sønderivllond trives storkeporret i ef vorierel londskon
præget of monge kvægbrug.

Monge mindre vondlidende
moser o{græsses of kreoturer
dermed terrænet

og holder

åbenl for sto*ene. Storkene
her benytter ikke kunstige fødekilder.
Porret udruger i reglen

5

un-

ger, men fødeudbuddet rækker kun til 3 unger, hvilket dog
også er et udmærkel resultot.

I Ribe og Brøns i Sydsønderjyllond overlever porrene kun,
fordi de hor odgong til lokole
dombrug. Hovedporten of føden hentes her. Ribe slorkene
må enddo flyve 8 km for ot
udnytte fødekilden Vedsted
Dombrug. Londbrugsdrifien er
i områderne omkring Ribe og
Brøns så intensiv og monokutturpræget ol uden odgong til
kunstige fødekilder sdsom
dombrug, do ville disse por
Vegger, Himmerlond.

| 2.

5. | 99 5

Hved 6r siden 1936 hor storkereden værel beboet of sforke.

3 of stederne på gode storkebioioper. Det er
Vesløs i Thy, Vegger i Himmerlond og Uge i
Sønderiyllond.
I

Vesløs byder de udstrokte fugtige enge mellem

Veilerne på et meget stort udbud of [røer.
Området er et eldorodo for storke.
I Veggeromrddei ofgræsses endnu monge uplejede fugiige enge, der ikke horværei plejel eller
dyrket i en long 6rrække. Kun få steder i Donmork kon mon i moj se enge så gule o{ mælke-

bøtter som her. N6r der er siore ungekuld

i

Vegger opsøges også nærliggende dombrug,
men selv uden odgong iil sddonne kunstige

20

sulte.

I Rudbøl og Fovslet er fødeudbuddet endnu ringere end i Ribe og Brøns,
og slorkene er her I 00% ofhaengige of den
løde, der lægges ud of mennesker. Området
omkring Fovslet er et iypisk østiysk monokultur
onrråde. Med storkeøine en økologisk ørken.
Næsten olt er tilsået med korn, og der er næsten

ingen vondhuller eller græsmorker i området.
Kun gården, som storkene yngler p6, hor en
molkebesæining, olle ondre gårde i området

lever o{ kornovl.

I

Rudbøl er der meget få

græsmorker tilboge øsi for byen, mens græs
morkerne vesl for byen er ior lørre lil, ol {røer
kon opformeres i slørre onlol. I gomle doge stod
vondet høit i ofuondingsgrøfterne mellem fennerne til longt ud på sommeren. Nu kon de

Vesløs, Thy. 4.6.1?95
Slorken onkommer til reden med redemoleriole

somme grøfter væreløfte ollerede i opril-moi.
Frøerne hor dermed mislet deres ynglesieder
og storken dermed sin noiurlige føde.
Morsken vest for Rudbøl kon med sine græs-

morker se ud som i gomle doge, men synet
bedroger. Området er ved ot udvikle sig til en
økologisk ørken i lighed med monokuhurene
det dyrkede lond.

i

Ud of de 7 beboede storkelokoliteter i 1994
klorede storkene sig kun p6 2 lokoliteter (Vesløs, Uge) helt uden kunstige fødekilder så som
fodring og dombrug. Der skol nok være flere
steder uden siorke, specielt i..lyllond, hvorstorke
endnu vil kunne sl6 sig ned og klore sig på
nolurlig vis, men disse steder kon måske tælles

på lo hænder. Vi m6 nok se

i øinene, ot

Donmork ikke længere kon byde en s& stor og
krævende fugl som slorken de rette livsbetingelser. Det, storken sovner, er I 930'ernes ekstensive londbrugslond, hvor der vor el longt mere
vorieret londskob, flere fuglige enge, ingen
sprøiiegifte og longi mindre brug of kunstgødning. Artsriodommen of plonter, insekter og
små hvirveldyr vor dengong tilsvorende sførre

og udgiorde netop livsgrundlogei for de 1 11

200 storkepor, dervor her i londet sidsi i I 930

erne.

I

dog kon mon finde omtolte lond-

skobstype/ londbrugsform i Østiysklond (over
3000 storkepor) og i særdeleshed i Polen (over
30000 storkepor). I de områder, hvor livsbelingelserne ikke er blevei forringet, hor storkene
kunnet fremvise siobile bestonde, der hurtigt
overvondi periodisk tilbogegong for6rsoget of
tørke i de ofrikonske vinterkvorterer. Bestonden
i Donmork hor derimod ikke i de sidste 30 år
{ormået ot retie sig igen efter problemer i de
ofrikonske vinterkvorterer. De donske siorke
hur, i modsætning til deres østeuropæiske oris-

fæller, også måttet døie med konstont forringende livsbetingelser i yngleom16derne. Udviklingen er nu sd fremskreden, otselv de sidste
holvtomme storkeporvilvære borte iløbet of de
næste
år. Til den tid må vi s6 toge til
Sydslesvig for ot nyde synet of den hvide siork.
Her hor mon væretvillig til ot ofre det, derskulle
til, {or ot fostholde storken som ynglefugl. I visse
områder støttes ekstensiv kvægovl økonomisk
of myndighederne i et forsøg på ot fostholde
værdifulde ondskobstyper (læs; ekstensivi drevne ferske enge) med stor orlsrigdom blondt dyr

l0

I
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og plonter. Tønder morsken, Ribe morsken,

i selskob med en voksen stork uden ringmærke

Gudenådolen ved Ronders og monge ondre
ådole vor oplogte steder, hvor mon med den

(kon være deres mor). Storkene hor volgi den
vestlige irækrute over Fronkrig, Sponien, Nordofriko og videre til Sohel-bæltel. Co. 30 % oi de

rette indstilling kunne hove bevoret ferske enge
i ekstensiv drift. Her kunne mon hove fostholdt
lokole koncentrotionerof slorke og ondre iugle,
dyr og plonter, der i dog næsien er fortrængi of
det effektive londbrug. Desværre fik den intensive londbrugsdrift det sidsle ord i historien om
de donske storke.

Optællingsl isten, derfølger herefter, viser, hvornår storkene onkom og reiste, og hvor monge
æg, der blev logt, soml hvor monge unger, der
kom på vingern e. | 1994 hovde ingen of de gl.
siorke eller de flyvefærdige unger uheld. Normolt omkommer flere slorke, typisk lider de
eldøden. Ungeproduktionen med 3.16 unger
pr. por er den høieste nogensinde. Bloi unge-

iolleinåropomkring 2 ungerpr. por, erdertole
om ei godt år med hensyn til ungeproduktionen.

Ud over de 19 unger, der er vist i lislen, trok 2
unger fro et fostboende siorkepor p6 sforke-

gruppens pleiestotion syd pd. To of Rudbøl
ungerne blev 5-l 2/91994 o{læst co. 100 km
øst for Poris på trækket syd over. Ungerne vor

donske storke trækker od vestruten. De øvrige
trækker over Østeuropo, Tyrkiet, Mellemøsten
og med Nilen ned lil Øst- og Sydofriko.

Ringmærkede storke i 1994 i
ind- og udlond
Der vor ingen ringmærkede slorke i det nordiyske i 1 994, borfsel fro en hunstork med donsk
ring, der d.29-30/4 gæstedeVesløs. Storken,
der ikke blev oflæst, kon meget vel være en
hiemvendt Vesløs unge. I I 993 vor der som
bekendt en ringmærket honstork i Vesløs. Det
vor den, der ynglede med sin mor. Denne

ringmærkede Vesløs stork dukkede ikke op i
Donmork i 1994 og blev heller ikte iogtfogef i
Tysklond. Måske er den omkommel i vinterkvorteret. En onden stork udruget i Vesløs i

'l985

hor som sædvonligt ynglet på kroen

mogen fik 2 unger på vingerne.

iiiril:t illirliii
:iii:it;t:;it! iar:t:i:

ii

i.:-"illiii

Vesløs, Thy. 9.7.1995
Sforkereden blev årels topscorer med 4 flytefærdige sforkeunger
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i

Klein Jorl i Sydslesvig, hvor den sommen med

I Rudbøl er honstorken ringmærket. Den blev

ynglefugie ringmærket. Honnen er udruget i 1 986 i Fovslet, mens hunnen
blev udrugei i Rudbøl i I 985. Siden 1 990 hor
porreiyngletsommen i Fovslet. En stork udruget
.l988
i Fovslet i
hor i 1994 ynglet i Bitter, Kreis
Lrineburg i Nedersoksen. Porret fik 2 unger på
vingerne. Storken vori 1 992 og 1 993 ynglefugl
i Ostenfeld nær Rendsburg. En siork udruget i
I Fovslei er begge

Fovslei

i ]989 blev d. 16/81994

oflæst

i

i

Duvendiek nær Strolsund i
Øsitysklond, co. 282 km SØ {or Rudbø|. Den
hor ynglet i Rudbøl siden I 990. En stork udruget i Rudbøl i I 988 hor otter ynglet i Hennstedt

1987 udruget

Horst, Ditmorsken. En slork udruget i Ansoger
i 1987 hor ynglet i llienworth nær Cuxhoven i
Nedersoksen. Storken fik 3 unger pE vingerne.
Fuglen blev i l99 oflæst som strelffugl i selskob med 4 ondre storke i Ormebierg mose ved

l

i

Abbendorf, ilohstodt, Østtysklcrnd i en flok pE i
olt 4 7 siorke. Abbendorf ligger ved El6en 270
km SØ for Flensborg. I I 993 blev denne stork
set i Wohlde og Meggerdor{ Reppel i Sydslesvig.

Vordingborg.
siork udrugei i Sig i 1 986 hor igen ynglet på
i Schwobstedt, Sydslesvig. Der kom 3
unger på vingerne. Siorken horynglet her siden
En

kirken

1992.

Vesløs
Vegger
Fovslel
Ribe
Brøns
Ug"
Rudbøl

enlig

por
por
por
por
por
por

I

hun

4/4
5/4- 6/4

3l/3

5/4 hon
6/4 hun
3/4
6/4 hun

1

8/4

hon

1994 i oh 6 por, min.29 æg, 22 unger udruget, 19 flyvefærdige, soml
Antol unger pr. por :3,16.

Lisfe over onkomstdotoerne

I

æg, 5 unger, 4 llyvefaerdige
æg, 4 unger,4 {lyvefærdige
æg, 3 unger, 3 flyvefeerdige
eeg, 2 unger, 2 flyvefeerdige
eeg, 5 unger, 3 {lyvefærdige
4 æg, 3 unger, 3 flyvefærdige
5
6
3
6
5

hun
l0/4 hun
22/4 hon

5/4

hon

i

enlig.

for donske sforke, soml deres æg' og ungeproduktion

Ribe er hunstorken ringmærkei. Den blev i
989 udruget i reden i Sig ved Vorde. | 1 991

holdr den til på reden i Ansoger. | 1 992 ynglede
den isin ,,{øderede'i Sig. l 1993 onkom den til
Sig, men flyttede siden til Ribe.
I Brøns er ingen storke ringmærket.

I Uge er honslorken ringmærket. Den blev

i

i

1994

En siork udrdget i Rødding i I 987 hor otter
ynglet i Dorpsiedt i Sydslesvig. Storken fik 2
unger på vingerne. Og hor været ynglefugl her
siden I 99'l .

,l986

i Bolderslev er o{læsl
En stork udruget i
som ynglefugl med 2 unger i Jevenstedler Feld
ved Rendsburg i Holsten. Storken ynglede også
her i I 993, mens den i 1992 vor i Felde nær

Kiel.

I

990-91 vor den

i

Osien{eld nær

i 987 udrugei p6 gården ,,Ny Øsierholm" ved
St.Jyndevod. Horsiden l99O holdttil i Uge. Fro
'l
somme 987 kuld slommer en slork, der nu
yngler i Riesbriek i Sydslesvig. Slorken ynglede
,l993.
muligvis her ollerede i
| 1994 kom 2
unger p6 vingerne. Fro somme rede, men fro
1985 kuldet, stommer en slork, der oiter her
ynglet i Nissens storkerede i Hollingstedts Syd-

En tysk ung{ugl bldv iogttoget og senere indfonget på Lollond i jonuor 1994. Den 19-22/1
1 994 opholdt storken sig på Ydø og Albuen I 0
km. SV for Nokskov. D. 23-25/1 vor storken i
Hoby 1 1 km. NV for Rødby. Her blev siorken

slesvig. Porrets unger døde desværre i reden.
Slorken hor ynglet i Hollingstedt siden I 989.

indfongei heli ofkræftet of underernæring. Slorken vor s6 ofkræftet. ot den døde ved onkom-

I

Rendsburg.
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sten

blev

lil

Storkegruppens pleiestotion.

i sommeren 'l 993 udrugel i

Siorken

Eekholt

i

Noiten mellem d. 1 /9 og2/9 overnofiede de 4
storkeunger pE Store Andst kirke.

Holsten. Eekholt er en dyrepork, hvor der yngler

ikke Fro d.3l/8 og frem I't d.4/9 om morgenen,
ol opholdt 2 fremmede siorke sig på ynglereden
op på Lollond i ionuor. Brøns. Disse siorke er efter olt ot dømme

storke. Monge of disse storke trækker

sydpå om vinteren, og dei er iorkloringen på

ungfuglen dukkede

od.hun og
Følgende slorkereder vor beboet
ikke i 1994: Sig,

Rens

d.2018 (l od.

I

Juv. fro Ribe.

i I 993, men
EfterotVeggerstorkenetrokbortd.4/l0horen

Afreisedotoerfordonskestorkeilgg4:
Vesløs

I

i

hun)

od.)

fremmed stork benyttet reden som periodisk
overnoiningssted. Helt frem til d. l4ll 1 er
storken set på reden (ovemottede dog ei ondei
sted de sidste 8 nætier). Storken, der synes ot
være forlrolig med stedei, kon være en unge {ro

Vegger d. 3 /8 (4 Juv.), d. a/10 (2
Fovslet d. 22/8 (hon og 4 Juv.), d. 2518 (hun) 1993.
Ribe d. 2718 (2 iuv. os hon), d. 1 /9 (1 iuv. og
Sommensti/lef of Donsk Ornilologisk ForBrøns d. 24/8 (hon og 2 Juv.), d.31/B
enings Sforkegruppe.
Use d. l9l8 (3 Juv. os 2 od.)
Rudbøl d. 2l/8 (3 Juv. og 2
Denne ortikel hor tidligere været brogi i RIDEN
(DOF Nordiyllond).
Bemærknlnger:
De 4 storkeunger fro Vegger overnottede på
Vomdrup kirke nolten mellem d. 31 /8-1 /9.

hon)

(hun)

od.)

S O M M E R H U S
(IOOO

m. fra Vesterhavet -

SOO

m. tit

\

\-7

Fjorcten) \-S

"'Ji,,H!il"åiTdli!1,,;,

\<

velisoleret sommerhus med seks soveptadser og bt.a. føtgencre
udstyr:
Barneseng, Tv (panbol), radio, mikroovn, badeværelse mlbruser
og brændeovn.
UDLEJES FOB KR.

&SO,OO

& EL pR. I1GE i perioden r.g.tggl

_

il.Oetgg6.

Der er RIGTIG, R[GTIG,,R\GT\G mange gæs i reseruatet, i fjorcten
og i tutten
+ mange andfe spændende fugre i områctet (Mosehornugre, bH tårhøg
oswosv).
Ring på tetefon

86 92 25 92 og hør niErmere.

Olto Trap Hansen
Kilctevej I
8362 Hørning

24

Kirsfen S. Hedin

Vi hor modtoget lølgende
lille beretning om fuglelivel
ved Støvring gård-skovene
ved Rqnders Fiord:

Do ieg nu er ved ot være gommel og mif
bevægeopporot er meget tilboge ot ønske, er
min gongrodius noget indskrænket. Derfor kon

ieg ikke posse mine ture så godt, men ind
imellem 96rJeg godt og gør mine iogtiogelser,
dog bliver de ikke s6 tolrige og minutiøse.
Jeg kon dog sige ot skovene i år er megef fulde
of liv, 1o deite gælder i høi grod også fjorden og

engene.
Rørhøgen boltrer sig og ligeså med tårnfolken.
En enkelt ung blå kærhøgehon flyver lovt hen

I den lille sø

i Nørreskoven

er der rørhøns,

blishøns og lille loppedykker. Vendeholsen hor
ieg hørt i porken forførste gong iflere år, og nu

er ugleungerne kommet frem i lyset og hvæser
pE mod. Jeg så do ogsd et grovondepor p6
vondring mod vondet med 8 ællinger. Forleden
så Jeg en ung rød glenie ved Ellekrottet nær
Støvringgdrd. Forøvrigt voder ieg ind imellem
ind i egern, de sm6 lystige fyre - b6de brune,
røde og næsten sorte.
Det er måske {lollet of mig ot skrive om mine
smd oplevelser, for det er io kun småt og så
longt fro heldaekkende, men ieg er glod når der
er liv i luften.

Jeg hor glemt oi nævne den lille yndefulde
livlige stillits, dem hor jeg megen glæde of i år
- bestonden i porken er fordoblei og lige nu
sidder 4 sultne unger på en of voldene.

i engene. Her ude er også
horebestonden voksel ligesom ogerhønsene
viser sig oftere. Musvågen er her i fem-seks
eksemplorer, og i år er der kommet nyt blod til
over konolerne

bestonden, idet der er kommel en meget stor,
meget lys musvåge. Jo ieg så do også en meget
Oru" musvdge her i Hvedelondef forle-

H:1"'

Den rødryggede iomskode, som ieg ikke observerede sidste år, holder nu iil nede i Hvedelondet, muligvis er der flere i dette område, der
nu horfåeten tilpos størelse på plonfevæksten.
Rovnene yngler igen i Øsirup Skov, og i Nørre-

skoven hor der også været et ynglepor, for
første gong. De fik 4 unger.

qtu

Her er et utol of munke, brogede fluesnoppere,
lornsongere, tornirisker, gulspurve - for slet ikke
oltole om den grå fluesnopper, hvide vipstierte,
løvsongere, gronsongere, og duehøgen viser
sig ustondselig - io jeg så den en dog slå ned p6
en gråond ivores lille skovsø - dog ikke med ei
posiiivt resultot - den vor for tung I
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Ole Jensen

Lommer og loppedykkere:
rst 27/5 Begtrup Vig + 1 trk. Ø 3/6
Drogsmur Helgenæs, Hvidnæbbet Lom 12/5
og 3/6 Syd for Sletterhoge Fyr, Gråslrubet
'l por
Loppedykker 2 por20/5 Sko{øgård
m.vnger22/5 Rønbæksøen Hinnerup * 3 od.
og 1 juv. 1 /7 Rugård Sdr. Sø + 2 por og 2 iuv.
l/7 Medkær 3 por og 2 pull og 3 iuv. l'l7

lslom

I

*

noglefd ofde mesl
interessonte observotioner ud blondt olle de
indsendte. Skulle nogle of indsendeme mene ot
flere of deres observotioner burde hove været
med, beder jeg meget undskylde. Dette betyder
dog ikke ot ieg ikke også gerne iremover vil
modtoge jeres lister med olle observotioner tværtimod håberieg i stodig vil sende olttil mig.
Jeg hordenne gong plukket

Der er modioget observotioner {ro følgende:
Jens Fromsejer, Ole Korlsson, Peier Longe,
Jørgen Terp Loursen, Jon Sielemon, og undertegnede.

*

Troldkær, Sortholset Loppedykker 4 17/5,
l0 l8/5 os 2 16/6 Dysirup Sø + 2 2O/5
Brobrond Sø

Hei rer,

Sminge Sø

+ 1 2/6

og

slorke, ondef ugle:

Rørdrum t høn 20/5 Brobrond Sø, Sori Stork
I trk. V l9/6 Alsø, Hvid Stork 1 trk.V 27/5
Drogsmur, Songsvone 1 od. 25/7 Grund
Fiord, Grågås 2 por med 6 og 8 iuv. 2015

GrønsPætte

Fot.o: Dotte FroøseJet
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+ 1 25/5

2 l616 Huldremosen.

+ mindst 3 por og 19 iw. 6/6
Bjerregrov Mose + 2620/6 NrøPoller + 1 9/
8.Sminge Sø, Mørkbuget Knortegås 200 hk.
Brobrond Sø

Drogsriiur, Knorteij6s 2 rst 5/6
Vrinners Strond, Atlingond 1 por indtil 6/6
Sminge Sø, Toffelond 1 por 2015 Brobrond Sø

øNØ 28/5

*

+ 7 19/6

'l

/

Brobrond Sø
hun n. 6 pull 21
6lillevondhulv. BiorupMose + t hunm.5pull.

22/6RvgårdSøndersø * i hun 3/7 Tåstrup Sø
+ 2 hun og 6 pull. 27/7 Sminge Sø, Ederfugl
min. 500 2Q/6 AJrø Poller, Sortond 5 rst.22/
6 Hossenøer, Slor Skollesluger I hun 2815

Øie Sø.

*

Hvepsevåge 8 trk. N 2715 Drogsmur
l3 trk.
N 28l5 Drogsmur + 1 11/6 Sming-e Sø, Sort
Glente 5 set i kreds sommen over Arhus 4/5,
Rød Glenle 2 por Diurslond + | 9/5 Sminge
Sø + I trk. NØ l8l5 v. Glæsborg, Rørhøg I
hun konstontv. SmingeSø + I hon 9/8 Sminge

+I

hvn 17/5 Dystrup Sø

*

+ 2 20/5

Brobrond Sø
I hun 3/6 Mellem
Kliisø + I
.l
hvn 6/6 Bjerregrov Mose
honlerr. hævd.
7/6llsøv. Jovngyde I fou. l216 Overgårds
morker
I hon fou. 20/6 Alrø Poller + I hun
24/6 Mørke Kær I hun 1/7 Sminge Sø + 2

*

10/7 Nrø, Duehøg

i

I

*

*

Vondhøns,Vodefugle:
Vondrikse 1 17 /5 og I 6/6 Dystrup Sø, Pletlef
Rørvogtel hørt indtil 6/6 Sminge Sø, Engsnorre I I 7 /5 til primo iuli Brobrond Sø, Lille

Rovfugle:

Sø

*

Aistrup Strond + I hon
i 2/5 Hyllested Bierge +
+122/6 HemstokSkov + 123/6 Hyllested
t hun | /7 Sminge Sø, Fiskeørn 1 ynglepor på
Diurslond + 124/6+ 11/7 og l9lSSminge
Sø, Dværgfolk I hun trk. N 2915 Brobrond Sø,
Lærkefolk I irk. N 3/6 Helgenæs, Vondrefqlk
3 trk.26/5 Drogsmur I rst. 25/7 Søledel/
Mellemooldene.
hon 3/7 Tåskup Sø

*

*

*

Q.tJr,
<øtuk4ph-Å

Præstekrove 2
Sliær grusgrov

8/5 Grent Enge + 3 od. 4/6

+

1

*

-2 25 / 6 Sminge Sø + 2 |

7

/

1 2/7 Glotved + 2 25/7
Drostrup Enge, Hieile 1 i sommerdrogt 10/7
Alrø, Vibe mindst 8-10 por med under på

7

Gren6 Enge

somme brokmork ved Veng 22/5, Dværgryle
1 l5l5 og l615 Gren6 Enge, Temmincksryle

314/5ttt 6/5 + 418/5tt21/5 + 222/5

c,lle

Grenå Enge, Krumnæbbet Ryle217/7 Gren&
Hovn, Alm. Ryle min. 50 l0/7 Alrø, Lille
Kobbersneppe 1 20/6 AVø Poller + 3 4/7
Forn:es
1Q 1O/7 Alrø * 225/7 Greni{ovn,
Lille Regnspove 1 3O/7 Grenå Hovn, Stor

*

g.r<e9/
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Regnspove 40 20/6 Alrø Poller + 4 9/7 Kølø
.l8,/
+ 1010/7 Nrø + 1 17/7 Gren& Hovn + 2
7 Mellempolder, Sortklire 4 25/7 Drostrup
Enge, Hvidkfire 3 9/7 Kolø + 3 10/7 Akø +
1225/7 Drostrup Enge + 130/7 Gren6 Hovn.

Hovterne co. 70 reder 5/6 Vrinners Strond,
Huldue I por Storring Præstegårdsskov * 2
por Søbygård Sø + 2 sy.21/5 Skonderborg
Dyrehove^* 2 28/5 og 3 3/6 Sminge Sø + I
sy.20/6 Akær Hestehove, Slørugle 1 por med
2 unger, Kirkeugle I ynglepor 28/ 6 Homm+
lev, Notugle I 2/5 Sminge Sø + 1 15/6
Dyslrup Sø, Skovhornugle 1 6/6 Sminge Sø +
unger hørl 1O/7 lige nord for Veng, Mose-

hornugfe 1 4/5 til 12/5 Gren& området.

lsfugl, Spætter:
lsfugl I 2515 Fussing Mølledom

+ I 6/6

og

1

+ 2 26/6 Løvenholm Skov,
i hun I 8/6 ved redehul Gierrild +

Grenå Strond
Sortspætte
1

24/6 Hommd Vondværk.

Lærker

Svo ler,

Vipstierter:

Toplærke 2 omkring Skt. Hons v. Vr. Tørslev,
Digesvole co. 80 huller 4/6 Stiær grusgrov,
Biergvipstiert 1 28/5 os 1 8/7 Ørnbierg
Mølle.

Drosselfugle, Songere:
Husrødstiert

t hun9/6

t

sy.

5/5 Long6 + 1 por 12/5 +

* I hun 2/7 Glotved + 1 sv.28/6

Hondrup, Sortstrubet Bynkefugl 2K hon med korokterer som sibirisk roce observeref
som sikker ynglende på Grenå Hede i perioden
28/5 til 20/6 soml 30/7 - {ørs'te ynglende i
omtet i nyere lid, Græshoppesonger 1 sy. 1 2/

6

Stude{ælleden Enge, Drosselrørsonger i
sy.28/5 og29/5 Brobrond Sø.

28

'l

4 iuv.27/7 Sminge Sø, Nødde-

/7 Gren& Sydstrond, Kormindompop 1 sy. 'l 4/5 Sminge Sø + 2 por 3/6
31

Blqdhøns!:
Desuden er der observeret en Afrikonsk Blodhøne i Grenå Enge 19/7 til 31 /7t

Næste periodes observotioner, dvs. ougust,
sepiember og oktober indsendes i første uge o{
november - senest den I 0. november. Noter
ollerede nu dotoen i din kolender, s6 husker du
ot indsendelVildu være sikker oå otobservolionerne kommer med sendes de til undertegnede
på odressen Torshøivaengel 54, Kolt, 8361
Hosseloger. Observotioner kon ogsE ringes ind
oå tlf. 8628 56.l4

sy. 20,/5 Skofø-

gård, Grønspætte 3 (min..l iuv.) Aistrup Slrond
+ 128/5 Strondkær + 1 14/6 DrdbySø + +
l/7 Skummelvod Skov + 1 22/6 og25/7

I

Pungmeise

krige

Helgenæs + 2K hon sy. og gør kur til hun.22/
6 Jernhotten,

Terne4 Duer, Ugler:

9/8 Sminge Sø, Vendehols 'l

Pungmeise, Krogef ugle, Finker:

Ole Jensen

kets lokøIrappofi
lra Mrus amt
er udkommet!

FUGTE

I

t9

RHUS AM

Aldrig hor bidrogydergruppen været større end til 6rets ropport, idet ropportgruppen udover de sædvonlige bidrog hor fået stillet det store moleriole,
indsomlet of dehogerne i proiekt Fuglenes Donmork, til rådighed. Dei betyder
'l
ot ikke mindre end co. 70 personer hor bidroget med observotioneriil Fugle
i Arhus omt I 994!
Udoverofsnit om de co. 250 fugleorter som blev set i omtet i I 994, indeholder
ropporlen o{snii om pottedyr, krybdyr og podder i Århus omt ,1994,veiret i
1994, somtvelledning i indropportering og
et kori ofsnit om ohivilelen ved trækstederne i I 994.
Ropporten er lilsendt

de foste bidrogydere
korl efter udgivelsen,
yd erl gere eksempl o rer
kon købes ved henvendelse til undertegnede.
i

Pris:

75 kr. incl. forsen-

delse.

PE ropportgruppens
vegne
Peter Longe
Jeksenvei 108
8464 Golten
86 95 03 41

4

Brug

|rrnior$irIon
Her kon unge medlemmer komme

i

kontokt

med gomle.

Mon regnes for "gommel", hvis mon hor kørekort og bil - eller odgong til ot låne en.
ldeen er, of de juniormedlemmer, der gerne vil

toges med p6 fugletur sender deres novn og

iil mig, og så sætter vi den på listen her
på Juniorsiden. De "gomle" op{ordres til ot

odresse

kontokie iuniorerne p6 lisien, når de toger på
tur og måske kører lorbi i nærheden.
Hvisdu gerne vil med på listen, så skriv eller ring

til migl
Lors P. Joåonsson

Bolevei 10, Ommesirup
8544 Mørke
Tlf. 86 37 78 41
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- det er din!

nEFERIIIR:f RAIUREi
øtANDS TYKSATIGHEDER
lrd efcskurtonen 24. - 28. mal 1995
tens Chr, tørgensen, Risskov

Nota|æ.r

N

Fotos

of Peter longe

Hvis Grundtvig får ret i oi vi engong efter del
endelige tæppefold vågner op til ,"en evig sommer i Porodis", må detie permonente opholdssted meget gerne ligne Ølond.

I olt fold vågnede en gruppe of fugle- og
noturinteresserede fro hhv. ØBF og DOF-Arhus omt op til noget nær porodisiske omgivelser
på denne herlige svenske ø i slutningen o{ moj
I

995.

El mylder of blomster
Tidspunktel vor velvolgt. Træktiden vor endnu
ikke forbi, fuglesongen nærmede sig sin kulminoiion og veiret vor deiligt under hele opholdet.

Disse uundvaerlige elitefolk deler beredvilligt ud
of deres indsigt og viden og findersig t6lmodigt

i ot hove os

ondre på slæb - vi olmindelige
DOF-fodfolk i mindre reglementeret påklædning og med kikkerter i mellemprisklossen.
Allesommen hovde vi oppetit pd nye oplevelser
og ny viden om botonik og ornitologi.

Turlederne
Turledelsen vor i de bedste hænder. Jens Eonde
vor som tilforn en p6lidelig, stedkendt og stenrolig chouffør (hon kon tumle olle slogs busser)
- og dækkede desuden op ved boglinien som
forforen ornitolog.

Sommen med hom {ungerede brødrene Peter
og Christion Longå dertilsommen repræsenlerede en betroglelig biologisk indsigl. Peter ved
oh om fuglesongen og hor desuden check på

Somtidig vor øen sprunget ud med ei mylder of

blomsler. Enge og brokmorker vor gule of
mælkebøtter og ronunkler - iævnligt sot i kon-

til rødviolette plomoger som viste sig ol
best6 of tyndokset gøgeui. Den vor på dei
iidspunkt koroklerplonten - i sommerens løb
kon mon i øvrigjt studere et holvt hundrede
forskellige orter of orkideer. Og der vor tolrige
trost

ondre slogs blomster.

En

rypisk DOF-gruppe

Selskobet omfoitede i olt 29 personer og tog sig
ud som en typisk DOF-gruppe. Der vor den

sædvonlige hårde kerne of grønklædte {eltbisser med om{ibiestøvler og kostborf iogftogelsesudstyr. De opfotter oh og kender olt. Nåi de
6n gong hor ofsogt kendelse om hvod det er {or
et fnug vi hor hoft i kikke*en, gør mon klogt i
ikke ot blonde sig i diskussionen.

'/:

1nVr.{øi1;
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De gomle ege i Holltorps Hoge

om det er en hedehøg eller en blå kærhøg der
dukker op longt fonden i vold ude til højre.
Christion ved olt hvod der er værd oi vide om
svompe, mosser og vilde blomster. Mon skol
være sommen med hom i ,,Alvorei" - det mærkelige vidtstrokte område midi inde p6 Ølond

hvor en tynd iordskorpe oven på kolkstensunderloget giver grobund for ei uiroligi plonteliv. Siddende p6 et enkeli sted kon hon med sine

longe orme udpege og novngive 20 - 25
forskellige vegetoriske forekomster. Hon ved
besked om de videnskobelige focts og kon som
regel fortælle en iørefoldende onekdote om de

Egeskoven og Knisso Mosse
Det eventyrlige ved Ølond sonsede vi ollerede
i del compingområde hvor vi boede i udmærkede hytter (stedel hedder Ekerum og kon
onbefoles på det bedsle). Der vor nottergol i
hver onden busk og kun få minutiers gong til en
fredet løvskov (Holliorps hoge) med tusinddrige
egelræer bg et foscinerende fugleliv. Om oftenen vor der progtfulde solnedgonge over bugten - som iøVrigt horfodræffeligt bodevond. På
den nærliggende golfbone hovde nogle deltogere observerei en hærfug/ - men den forsvondi
desværre hurligt igen.

enkelte orler.

I løbet of 4 doge bliver det til en hel del.

Ellers er der lolrige udflugtsmål pE øen, og det
En

botonikJreok på holdet noterede longt over
200 slogs vilde plonter.

JI

er svært ot sige hvod mon skol foretrække.
til ot {rede spændende'
noturområder, og dem er der monge of på
Ølond.
Svenskerne er dygtige

lil Knisso Mosse - som er el
vidstrokt moseoreol med sumpområder og ofvekslende bevoksning omkring en flodvondet
ferskvondssø. Det vor der vi så og hørlehøgesongeren. Den er i grunden ikke videre bemærkelsesværdig hverken ved dens song eller dens
fremtoning, men den er olts6 en sjældenhed og
nu kender vi den. Fiskeørnen og ondre rovfugle
vor der også.
Tog nu turen

Ornitologer i trængsel
El besøg på den sydlige del of øen - med fyrel
på sydspidsen og det dårende deilige skovomr6de Ottenbylund - er s6 obsolut et musf. Ved
{yret opretholdes en ,,fågelstolion" hvor svenske ornitologer dels observerer hvod der 6ret
rundt posserer of trækfugle, dels fonger og
ringmærker småfugle. Et por doge før vi vor der
hovde de fingre i en bldhols, men.der vor også
ondre siældenheder, som fx. rosenslær og
prærieløber.

Ottenbylund - som mod øsl grænser op til
vidtstrokie slrondenge - er nogei nær dei ultimotive fugleporodis. Her hører mon stori sel

olle nordiske songfugle, også dem der

kun

siældent forekommer i Donmork.
Del hor svenskerne selvfølgelig for længsl op-

doget. De volfoder til stedet. En god dog

i

slulningen of moi er der på veje og stier et leben
som p6 Strøget iÅrhus ved juletid. Mon skol se

sig godt for hvis mon vil undgd ot rende et
teleskop-ben ind i onsigtet. Selv børnene løber
rundt med Zeiss-kikkerter.

Udsigt nordpl fto fret ,Longe Jon' på Ølonds Sødro lJdde.
Den lille hvide prik; busken 3 km. væk er den Rosenbrystede tornskode.
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Nårmon i en limes tid hor ledtefter

et træ ottisse
bogved og hver gong hor opdoget 2 - 3 lurende
svenskere med kikkerter, kon mon f6 den tonke
ot der er for monge ornitologer i Sverige.

Måske burde SOF indføre odgongsbegrænsning ...

Den rosenbrystede lornskqde
N6r noget sensotionelt er på færde rygtes det
lydløst og lynhurtigt, og ornitologerne stimler
sommen. Det kon fx. være bemeldte rosenstær
efler en sovend e notrovn, siddende pE longs of

4

meter oppe i el birketræ. Hvem
pokker får øie pd sådon noget?

en gren

tornskode, og der er det finurlige ved det ot
brystet ikke oltid er rosenforvet, fx. hvis vi hor ot
gøre med en bedoget hon. Så dreierdet sig om
ot den sorte stribe går hen over ponden og ot
den hvide øjenstribe er froværende - og hvem
kon se det p6 400 meters ofstond? Det kon
eksperterne. Det vor kort og godt en rosenbrystet tornskode, og dermed blev vi en sjældenhed rigere.

Rørdrummen yed Hornsiån
Men n6r olt koåmer til olt er der noi det
betogende noturområde ved Horns Kungsgård

der bærer prisen. Her vor igen ofvekslende
skowegelotion, åbne områder med fristelser

for bolonikere og svompejægere,
Eller det kon være en rosenbryslel lornskode.
Her vor det spændende ot følge de lærdes
diskussion. Fuglen holdertil i Middelhovsområdet og hor oltså normoli ikke nogei ot gøre i
Skondinovien. Den kon forveksles med slor

rindende
vondløb, skovsøer der vor strintel over med den
hvide vondronunkel - for ikke ot tole om den
store Hornsjo med tilliggende rørskove.

/{tenhygge ved hylterne, ned hlnd[ongede moHu
mmpel) o9 .wensk chompogne' (olkoholhil)

(en slogs
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Deivbr iddtsnildt plocerede fugleiårn ved søen
ol vi pludselig opdogede rørdrummen - tæt på
og stående i krokteristisk positur. Foren onden
6n som gennem 30 år hor hørt rørdrummen
hundredvis of gonge men oldrig set den vor del
måske turens bedsie oolevelse.

I def omrdde vor del ot Christion løftede en
indtørrel hestepære i veiret og visie os den
sjældne priksvomp. Og i øvrigt tog dei ikke

ved vi den sidsie often i hytteme {ik en lækker
svomoerei som tilskud til menuen.
Det vor også iæt ved Hornsion ol vi {ondt den
hvidholsede fluesnopper i en bekvemt onbrogt
redekosse. Den lod sig se og høre sommen med
sin moge. Den gov sig god tid så olle kunne få
den med på lystovlen.

long tid {or de svompekyndige ot somle bæreposer {ufde al mo*ler og vdrmusseron, hvor-

Så kunne rnon næsfen ikke forlonge mere.
Fuglemæssigt løb turen op i over 130 forskellige orfer.
For eksperlerne vor det mu,igvis ikke nævneyærdigt, men for en olmindelig DOFfodfolksmand morkerede del en rekord.

Hvis en og onden læser nu finder of ovennævnle beskrive/se er
lige lovlig overslrømmende - iomen, sd log selv til Ølond og gE på opdogelse.
Du vil uden tuivl love dig selv ol kornme igenl
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Otto Trop Honsen

.l995.

på Mors og erklæret for donekræ i
Det
er en of de ældste nulevende insektgiupper.
Hæftei beskriver, i lekst og billeder, de 5'l orter
of guldsmede, der hor optrddt her i londet.
Endvidere fortælles om guldsmedenes ynglebiologi og deres evnersom flyvere. De kon stå
stille i luften og desuden flyve boglænsl En
teknik som vi mennesker først i dette århundrede hor formdet ot efterligne - vi kolder del en
helikooler.

Donmsrks
guldsmede
N

Olc Fogh lflefsen
Nolvr og lt|u*um
34. årgøng" nr.2 - 32 slder
Aåonncnrcnt l9ji (4 hæfter)
N arn rh/r;tplrtsk ttliu s eu nL

ffi.86t2

k. ll8

lvh u s

9777

Guldsmedens historie her på iorden stortede
for over 50 millioner 6r siden. Beviset herfor er
bl.o. den cementsten med en forslenet guldsmed, der blev fundet i Skorrehoge Mol6rgrqv

36

De flotte forvefotogrofier står forfotteren selv
for, mens okvoreller oglegninger er overlodf til
Jens Overgoord Christensens sikre h6nd.
Med dette hæfte i h&nden er dei muligt ot sætte
novne på olle de donske guldsmede.

God fornøielse!

r
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Fre.8-søn. lO,9

Ungdomslelr ved |f/lilmølter

Mødesled:

{
E

Ledere:

Ørhoge Nolurcenter fredog often kl. 20.00
Lors P. Johonsson og Pefer Longe (tlf. 86 95 03
Se nærmere omtole side 22

Søndag 17.9

ss
a

Rosenvold på nordsiden at Yefle Fiord

Mødesled:
Leder og tilmelding:

P-plodsen ved Musikhusel i Århus kl. 05.45
Corslen Høeg (861I 4559) m.fl.
Se ,,Sørovnen" 2/95 {or omiole.
Ring til lederen, ong. ledige plodser.

fondog

Yadehavet og løndermarsken

tc

,ffi

28.9

Mødesled:

åH

#
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s
s
frc
rfr
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Sondag

l.lo

4l)

kl. 19.30
Denne ofien vil Lors Moltho Rosmussen vise billeder fro
Donmorks vigligsie noturområde set med internolionole
øjne. Lors hor i monge år orbeidet med Vodehovets og
Tøndermorskens nolur, og leverel {oios herfro til flere
tidskrifter og bøger. Med focus p& flere sårbore orfer bl.o.
Hedehøg og Sortferne vil hon belyse områdels
fredningsmæssige stotus. Arr. i somorbeid e med ØBF .
Sølyst,

tossø og Koitermølle

Mødesled:

Ry slotion, kl.

Ledere:

Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl.

09.00.

firsdog 3.lO

llyggemøde

Mødested:

Noturskolen iRonders, kl. l9.OO

lirsdag 3.lO

lrekking i ltlepof

Mødesdd:

kl. 19.30
Denne ofien vil Leif Frederiksen {ortælle om en 3-ugers fur
rundt i Nepol, hvor hon bl.o. vor på biergvondring, p6 tur i
iunglen, en tur i Kothmondu og i et buddhistisk munkeklosler. Spændende lysbilleder ledsoger {oredrogl.

.åi

Søndag 8.lA

Veilerne

itå

Mødested:
Turledere:

Kvicklys P-plods, Sølorvet i Silkeborg kl. 06.00.
Torben Jørgensen (8682 59721 og
Preben Boch (8684 5258).
Se ,,Sørovnen" 2/95 lor omlole Turen orrongeres i somorbeide med Silkeborg Noturhistoriske Forening. Pris: kr. 75
{or lælles lronsport. lngen tilmelding.
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Sølysl,

forsdag l2.lO

Dqnmorks Podder

Mødesled:

Sølysf, kl. 19.30
Inger Rich er speciole-sfuderende, og orbeider med Grønbrogei Tudse p6 Somsø. Hun vil denne often {ortælle om
podderne og deres udbredelse i Donmork. Med udgongs-
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punkt i l.ngers egne resultoter vil der blive mulighed {or ot
diskuiere problemolikken omkring lruede dyreorter. Arr. i
somorbeide med ØBF.

ffi
Eøndag
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{
E

tr
s

c

5.ll

tossøog Kosbrmølle
09.00.

Mødesled:

Ry stoiion, kl.

Ledere:

Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl.

firdag 7.ll

Hyggeaften

Mødested:

Nolurskolen i Ronders kl.

,l9.00

Eøndag 3.12

tossøog Klostermølle

Mødested:

slolion. kl. 09.00
Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl.
Ry

Ledere:

fllrcdog 5.12

tulemøde med gløgg og æbreskivet

Mødesled:

Noiurskolen i Ronders kl. 19.00

flrcdag

tulemøde på SøIysl

12.12

kl. 19.30
Kom med dine opleveilser og billeder {ro året, der gik, til
6rets bedste iuletilbud. Beslyrelsen er værl med glågg og
iuleknos, og der vil blive tid fil forskellige indslog med
lysbilleder, mm.

Mødested:

Sølysl,
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Bestyrelsen:
Peter Longe ({ormond)
Jeksenvei I 08
8464 Gohen
Ttf. 86 95 03 4l

Konloklpclroncrs
Frcdn/nglltffitl*
Svend Møller Jensen

Holmelundsvei 29, Søhen
8382 Hinnerup
Trf. 86 98 65 03

Jens Bonde Poulsen (kosserer)

Hevringvei 24, Hevring

iled|cmrægfrtryftrgeæ

8950 Ørsbd
Tff. dog 86 42 79 95
Tff. often 86 48 82 75

Lors P. Johonsson
(Se bestyrelsen)

Corslen Høeg
Nepfunvel 38 H st.
8270 Høibierg
Tl{. 86 I I 45 59

b&offr|lrrgilrlrrrtuglcrl:
Donsk Omitologisk Forening
Lokolofdelingen i Århus Amt
Giellerupvei I I I
8220 Brobrond

Ole Jensen

ag,ppotftsatppeas

Torshøivængel 54, Kolt
8361 Hosseloger

Peter Longe
(5e bestyrelsen)

Tll. 86 28 56 14
Lors P. Johonsson

Bolevei 10, Ommeslrup
8544 Mørke

Tlf. 86 3Z 78 4'l
Steen 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
Chrislion Jordonsen
Tornebokken 75

8240

Risskov

Ttf. 86 21 33 50

l;andetqrupcat
Clous Elkiær

Mågevei 7

8870 Longå
Tt{. 86 46 78 03

l'ovlttg|n,gntppotrz
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvolgei)
Fu

glcrlgliltethryqntp

poa t

(Spørg bestyrelsen)

Skovgruppa:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkebors
Tlf. 86 8t 25 73

lr,|lr,l|r,ndtgwpon:
Bo Ryge Sørensen
{Se Skovgruppen)
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en travl hverdag kan det være
svæn at holde sig aiour med alle de
ting, der på fomkellig vis har betyd-

De vil ikke kunne finde svar på alt,
men bøgemc kan værc med til at
givc overblik.

ning lor økonomien.

Derfor har vi skrevet en række bøger, der beskriver dc mere komplckse oruåder som fx bolig og pension.

Det giver de bcdstc mulighecler
for - i en ræt dialog med l)crcs rådgiver - at vælge dcn løsning, dcr
passer lige netop til Dem.

?K'
Unibank

