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DOF er en londs{orening for iugleinleresserede og
fuglebeskyttelse med ofdelinger over hele Donmork. Foreningen er stiftet i 1906.
Foreningens formål er ot {remme kendskobet til og
inieressen for iugle og ot virke til beskyhelse iørsi og

fremmesl of den donske fuglefouno. Dette formål
søges fremmel blondt ondet ved ofholdelse o{
møder og ekskursioner, udgivelse of ef iidsskrifi og
ondre publikotioner, somt ved ot orbeide for ot
forbedre f uglenes livsvilkår.

Som medlem modtoger mon grotis Donsk Ornilolo-

gisk Forenings Tidsskrift (2-4 6æfier pr. år) og
blodel Fugle (4 hæfier pr. år).

klige kontlngenter:
Kr. 235,-

Ordinære medlemmer:
Juniormedlemmer (under 1B år)
Pensionistmedlemmer (over 67 år)
Sløttemedlemmer

Kr.
Kr.
Kr.

Husstondsmedlemsskob

Kr. 330,-

'l30,.l30,']00,-

Donsk Ornito/ogisk Forening
DOF toger del i flere oktiviteter, både i Donmork og
internotionolt. Fugleværnsfonden ejer og driver en
række donske fuglereservoter og orbelder desuden
for internotionol fuglebeskyttelse. DOF er den donske o{deling of Birdlife Internoiionol.

Fuglenes Hus

Vesterbrogode I 40
I 620 Københovn V
Tlf.: 31 31 44 04
Giro: 7 00 08 39

DOF-Århus slår for olle lokole orrongemenrer.

Donsk Ornitologisk Forening
Lokolafdelingen for Arhus Aml
Noturcenter Sølyst
Giellerupvei I I I
8220 Brøbrond

Alle DOF-medlemmer kon fril deltoge i ofdelingens
møder og ekskursioner. På sidsle side finder du en
li$e over lokolofdelingens besfrelsesmedlemmer
og de kontoktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvolg og interessegrupper.

Giro: 5 51 09

6l

Sørovnen er lokolofdelingens blod og udsendes 4
gonge årligttil olle medlemmer iÅrhus omt. Medlem-

Redaktion:
Otto Trop Honsen (onsvorshovende redoktør)

mer uden{or omtel kon tegne obonnement pd

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

blodet for kun 40 kr. pr. år.
Artiklertil Sørovnen modloges som monuskript eller
på diskeffe, ledsoget o{ en udskrift. Send moteriolet
til Otfo Trop Honsen, Kildevei 8, 8362 Hørning (tlf.

Annoncepdser:
Hel side:
Holv side:

350,-/nr
200.-/nr

86 92 25 92), og mærk kuverten "Sørovnen".
Disketter, {otos og originole legninger reiurneres.

Inlernet: sorovn@squore-one.dk
Sørovnen redigeres i PogeMoker 5.0 for Windows
og trykkes på genbrugspopir.

tssN ogoo-18g2

Sørovnens kolender

lor 1995:

Nummer Deodline

1-96
2-96
3-96
4-96

1. iebruor

1. moi
I . ougusl
I.

1.200,-/år
600,-/&r

eller

eller

november

Udkommer

,l5.

morfs

15. iuni
15. seplember
'15.
december

V i ho r ku nn

et konsfofere visse uregelmæssighe-

der i posfgongen. Sørovnen nr. 3 ndede ikke
rem til olle medlemmer, Selv et bestyrelsesmedIem mitte undvære dette nummerJ Så hvis du er

blondt

de

romte

-

rnen oltså hor [&et defte

nummer - bedes du konlokte underfegnede.

Dervil fremkomme en lignende opfordring i et
of de londsdækkende medier, således ot dem,
der eventuelt kke fEr delle nummer ogsd bliver
odviserei.
Et blik p& kolenderen trlsiger, ot det er tiden til

et kort filbogeblik.
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Sørovnen Ergong 1995 har været præget of
"Fuglenes Danmork" - et emne, der noturligvis
også vil præge 1996, efterhånden som de
indkomne doto bliver behondlet Men der hor
ogsd væref monge ondre ørlikler, store sivel
som mindre. Hvilket hor belydet, ot 1995 blev
en kroflig årgong, s6velmåltpd onlolsidersom
(h6bervi!) n&h pE indholdets relevons i forhold
lil vore /æsere.
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Fuglc | Århur
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Vi ser frem til ot modtage monge ortikler og

?9

indlæg (og megel gerne også tegninger) i det
kommende Er. Og io før lo bedre, så vi kon

,ft ncncckcnrrlcnP rogcr
Kcrnnrcndc tu;c cg rrtd.t

deodline betegner egenllig indsendelsesfrislen
og ikke indsendelsesslodenl

Kclcndcr

32
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begynde of disponere nr.

I i god tid. Husk

Afsende Sørovnen pd goden i den ovennævnte
slørelse kosterpenge - monge penge - bdde lil
trykning og porfo. Derfor søger vi nu en "onnoncekonsuleniu' (se side 29), der kon tage fot
på defte relotivt uopdyrkede morked, der hedder onnoncer i Sørovnen.

I

30

Det førnævnte blik p& kølenderen minder mig i

øvrigt om, ol redoklionen gerne vil ønske læserne of Sørovnen en glædelig lul og ef særdeles godt nyt6r. M&tte der flyve monge forbi ier i

t996!
Ofto Trop Honsen

'lllustrotioner:
Christino Kjelsm ork: 6,21 ,24,27 og
forsiden
Jens O. Chnstensen: 5,20,28
Jolmer Nielsen : t 0, I 5, I 8, 19
Biorne Golles: 12

Lerdrup Bugt Vildtreseryot
- G]| SUGG€S
Som det kunne forudsiges - ikke bore ud fro
sund fornuft - men ogs6 på boggrund o{ DMUs
undersøgelser i forsøgsreservoterne i Limfjorden og ved Nyord (DMU-ropporterne nr.46 og
47, 1991 og nr. 53 og 55, 1 992) og opfølgningen herpå, efier reservoterne er giort per-

monente (DMU-ropport ar. 132, 1995), så
togerfuglene godt imod {redfyldte reservoler.
Det hor ogsd vist sig ot være iil{ældei i Lerdrup
Bugt ved Alrø. Her lykkedes det i I 994 elter en

sei komp, ot få udlogt el jogifrit område, der
omfotter hele Lerdrup Bugt, Vodegrund og
Poldkrog (se Sørovnen 4/94).

l4{X)

lAD
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En

foreløbig gennemgong of dele of moieriolei

i DOF-bosen - som opbygges på boggrund of
indropporieringer iil lokolropporten - viser, oi
der er skel en klor fremgong i mængden of
svømmeænder i området (if. Figuren).
Reservoiet blev oprettei

før siorien of iogt-

sæsonen 1994, og som del ses, er der et
tydeligt spring i ciet moksimole ontol svømmeænder, som er observeref indenfor reservoiets
grænser før og efter, der er blevet fred i området. Og de foreløbige efterrelninger'siger, ot
.l995.
siigningen er fortsol i
Men det vil i høre
mere om i en senere oriikel.
Henning Eltrup

Nyr fro

I

Fredningsudvolget:

.-en^{iltu
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l|'arioger Fjord - igen igen

i

Som derfremgik o{sidste nr. of
SØM\tlEN (3/95), lykkedes
dei den 23. moi 1995 i førsie
omgong for de lokole brugere
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og politikere - med iægerne

i

spidsen - ot skyde reservolet

i

Morioger Fjord i saenk. Bl.o.

1991 1992 1993 1994
Moksimole ontol of 3 orler svømme{ugle opfoit i logisæsonen
(sepfemberfebruo) i perioden | ?9 1,94.
Reseruotet b/ev opretlet før iogtstotten i lgg4.

forsøgte mon ot få soi det helt
slore undersøgelsesopporot i
gong ved hiælp of forskellige

,,snedige" spørgsmEl. Som
f.eks. ,.Belys svonerne forureningsgrod på omr6dei. Her

tænkes f.eks. p6 sommenhainge som svoner-

nes indtogelse of føde på omkringlæggende
morkoreoler og overførelse of forurdning til de
lovtvondede omr6der gennem offøring. En belysning of belostningen på omrddet gennem en
konkret svonetælling kunne komme p6 tole."
Pære nemt ot udregne, {or bl.o. DOF ligger
ollerede inde med olle relevonte oplysninger.
Resultotet er, ot svonerne under de værsl tæn-

den størsle vilie til kompromisser underveis.
OG NU UÅ OTN SKE NOGET.
For yderligere orientering om sogsforløbet henvises til Søren Høiogers sogsgennemgong i

Geirfuglen nr.3/95.
Henning Eltrup

kelige forhofd bidroger med 0,5o/o-2o/o ol
næringssolttilførslen til fjorden.

Mere pinligt vor et ondet spørgsmål: ,,En ofdækning of mulige årsoger til ålegræssets forsvinden. En relevonsvurdering of formodede
6rsoger som sygdom eller forurening". Århrs
Amt kunne med en dugfrisk undersøgelse iilbogevise, ot ålegræssei vor forsvundet, det vor
måske enddo i svog fremmorch.
Efter iægernes tømmermænd hovde logt sig,
- på kroftig opfordring fro Skov- og
Noturstyrelsen klor til endnu en forhondlingsrunde - vel i hdbet om ot DOF ville give sig med
hensyn til reservotels omfong.

vor de

Udgongspunktet vor en dogsorden på 8 punk-

ler, som udtrykte de forskellige interesser og

Nolurgenopretning i Århus qmt

problemstillinger. Disse skulle sd forhondles ei

for el.
Det lykkedes do også oi nå til enighed i olle
spørgsmål (tokket være DOF's og DN's
forhondlings- og offervilie) pd nær 6t, reservotets størrelse. På det ounkt er DOF nødt til oi
være ubøielig. Reservotei opretles trods oli for
founoens skyld, og ikke iægernesr
Jægerne ønskede ikke ot inderfiorden mellem
Hodsundbroen og Hovnø Bro skulle være reservot, idei de onserAisirup Bugtior rigelig stor.
DOF (og DN) menerderimod, ot{uglene også
skol hove u{orstyrret odgong til dette vigtige
spisekommer, så reservoteis udstrækning bliver
fro broen i vest til Treskelbokkeholm i øst.
Derfor kunne ikke sendes en entydig indstilling

til Miliøministeren, men DOF hdber selvfølgelig ot hon er sig fuglenes torv bevidst og følger
vores onbefolinger. Vi hor irods olt også visi

Med den nye noturbeskyttelseslovs i krofitræden
den l. iuli :l 992ernoturgenoprelning blevelen
del of londskobsforvoltningen i Don-

fr:i:t"n

DOF vil gerne bidroge til detle store orbeide
med forslog til kommende noturgenopretnings-

emner. Somtidig vil foreningen opfordre myndighederne til, ot der lægges en sirotegi for de
kommende års noturgenopretning.

lnspirolion iil dette orbeide hor vi fåel fro en
megei læseværdig ropport, som Donmo*s
Noiurfredningsforenings sområd for Fyn udgov
(Noiurgenopreining på Fyn - 37
forslog f ro Donmorks Noturfredningsforening.
Kon købes hos DN, tlf.: 33322021). Heri gives
en beskrivelse of det enkelte område, somt en
omtole of ideen bog og gevinsten ved genopretning of det pågældende område. Endvidere
værdisættes det enkelte projekt ud fro dets

i ion. 1995

virkning for podder og krybdyr, insekter, fugle,
plonter, friluftsliv, vondmiljø, smukkere londskober og turisme.
Århus omt indeholder mosser of oplogie mulighederfor noturgenopretning. Vi vil derfor i den

kommede tid,

i

somorbeide med Donmorks

Noturfredningsforening, prøve ot udorbeide et
kotolog med en række konkreteforslog. Forslogene tænkes fremlogt overfor myndighederne,

sommen med en opfordring til

oi

komme

i

gong. Indtil nu er dei desværre meget få noturgenopretningspro jekter, som hor sei dogens lys
i Arhus omt.

Nolurgenopretning er ikke bore for fuglene
Ved noturgenopretning opnds typisk på een
gong en long række fordele for floro og {ouno,

londskob, friluftsliv og turisme. Monge eksem-

pler hor efterhånden visi, ot der er et storl
potentiole for nyt liv, herunder nyt friluftsliv,
hvorderskerforbedringer i londskobet i form o{
noturgenopretning. Hertil kommer, oi noturgenopretning typisk giver store gevinster for
vondmiliøet, både i 6, sø og hov og i undergrunden (mindre niirotudvoskning og mere og
renere grundvond).

Hiælp os med forslog !

kunne være egnet

til

noturgenopretning, så

kontoktos. Vi horselvfølgelig ollerede en række
mulige emner i tonkerne, men hører gerne om
flere.

Blondt de mulige emner kon nævnes Overgårds inddæmning ved Morioger Fjords munding, hvor mon {.eks. ved gennembrud of nogle
diger kunne genskobe strondenge og voder.
Longs Ronders Fjord kunne monge strondenge
genskobes, til govn for fugle og vondmiliø, og
tilsvorende resultoier kunne opnås ved ot fylde
vond i Kysing Fiord. Oplogte emner er også de
monge ofvondede søer, hvorof monge nu liggersom enge eller brok, idet detikke er lønsoml
ot dyrke iorden. Her kon f.eks. nævnes Hold Sø
ved Assentofl, Korup Sø ved Rønde, Gommelgdrd Sø syd for Golten, Alken Enge ved Mossø

og ikke mindsi,Årslev Engsø ved Brobrond, hvor
der io foktisk ligger et konkret forslog hos Århus

Kommune.
Men også genskobelse ofslyngedevondløb og
grønne enge ivore ådole kommer med i vores
forslog.
Hor DU forslog eller ideertil noiurgenoprelningproiekter i Arhus omt, så kontoki undertegnede.

Fredningsudvolget v. Peler Longe
Do vi ikke kenderolle hiørnerof omtet lige godt,
er detvigtigt ot vi i lokolbestyrelsen får hiælp fro

medlemmerne. Kender du

iil et område, som

Peler Longe

kvodrot. Der er der dog monge of disse kvodro-

En kortlægning

ter, hvori der er fundel fuldt ud ligeså monge
'l00%-lond
ynglende fugleorter, som i et
kvo-

af Dønmatks

drot.

fugle og

Det tilsvorende

i

fuglelokalitetet
7993

- 7996

Topscorerne
kvodrotnr
EE 16

DD OI

Flol slufspun i Arhus omt

DE I1

Selvom enkehe optællere endnu mongler ot
indsende årets resultoter, kon jeg ollerede nu
sl6 fost, ot otlosdækningen her i omtet bliver
næsten 100% i#. nedenstående tobel.
Hor du ikke fdet sendt dine resultoter ind, sd
skynd dig - del kon stodig nås !

Atlos.ndcr.rr,gcttcw
tffivs |ø|rus amt | lll

3)
kvodroter

3

0

DE 14
DF 38

cE 64
DE97

220
,

dDet

105
103

99
99
97
97
96
96
95
94

loødrotnr, slednoyn ontol oder

38
0l
DE 0l
DE 34
CE 5'l
DD 53
DE 44
EE 17
DE 5l
DE 24
DF
ED

I

of oiloslsodrcter i khus omt pr.
l. nwember 1995. Do ieg sirdig (pri. nu.) mongler ot
høre frc enkelte op|ællere, kon resufotet endnv brbed-

øer

68
87

Dråby
Ålum
Hylke
Grovlev
Hornslel
Egens
Golten
Alrø
Lysbro
Feldbolle

3l

udækkede

Stotus

I7

antal orler

186

dårligt d€ekkede (kv.

Tolol

EE
DE
DE

stednovn

Tobel 2
Æosundersøgelsen | 993- | 99 6.
De l 0 lryadroler i Arhus omt med fesl orLer
(sikrc+sqnds/nlige+ nvlig ynglende)
pri. nw. 1995
Med hrbehold for ændringu.

lll95:

godt dækkede kvodroter (kv. l)
nogenlunde dækkede (kv. 2)

iol fro den sidste

otlos-

undersøgelse 1971-74 vor pd 61 orter pr.
kvodrot i Århus omi.

dækning en

res.

Hvor monge qrler prz kvodrot ?
de i olt 220 kvodroter i Århus omt er der indtil
nu fundet i gennemsnit 70 fugleorter pr. kvodrot. Undtoges de 37 kvodroter med mere end
I

507o hov fro beregningen fås 73 orter pr.

Alrø
106
Ørum
105
Tåning
94
Brobrond 94
Polsgård Skov 93
Kore
92
Gellerup 92
Grovlev
92
Norsminde 9l
Fromlev
90

Iobel 3
Æosundersøgelsen | 97 I - i 97 4.
De l0 loodroter i ,Åvhus oml med flesl orier
(si+so+mu yngl.). Bemæ*, ol det kun er to
o{ kvadroterne, som optræder på begge
top-10 lidq !

Figur I
Dækningen of oiloskvodroter pr.

Fdx

o
zo

r.-

=e

x

:l

.'

>i
()-

--;

r-r)

I

v/Å]
=å
FXi

z s'f

z p

o
Ps
z,\iro
z O>^
=-

ho
d

(d

boa
!jl

y

LC

:o
øvl
6>

H.O
'd

od

z

*=
o

o

E

XE

ld <r-

< Ss
o) \)

1 1995

co

=

o'i
^ a.y
X -^r
&- F;

/l

F

+

-6

|

&

bI)

fi=

14

oM

b

/
b'..g^\J
Ø

0

9v
q<

P>
r;<
^z
J
ø

vJ

Yz
ir-

?p
J0
|60
rg;
HO

U'
qq

U

QU
o00

o

(iL

ffi

-o
KU

co

1.\
er\
L/

e

Figur 2
Dækningen of l0-punhstæ/i;nger, stolus pr. | /1
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0-pkf.-1ællinger stotus:

tællhg
tælling

Kv. mod udtørl og godkondl 10fk1.
lo. hvoilra ieg mangler 10fK.
kv. uden

to[tl

10 pld.

l6[hg

(more end 50.Å

hav/sø)

17s
8
37
220

Tobel 4
Sfotus

over l}-punknællinger i Århus omt

Rostefugletællingerne skql de fortsætte ?
Husk ot rostefugleiællingerne {ortsætter indtil

februor I 996.
De sidste

tælledoge bliversålede s; 1 6/ 1 2 1 99 5,

20/t & 17/2 1996.
Do disse tæl linger virkel g hor givet flotte, spæni

dende og onvendelige resultoler, h6ber ieg oi
vi under en eller onden form kon fortsætie
tællingerne også efter ot pro jekt Fuglenes Donmork er slul. Her skol der derfor lyde en kroftig
opfordring om oi fortsætte lællingerne også
.l996.
efterfebruor
Som minimum håberieg ot
vi kon gennem{øre 3-5 årlige optællingerpå de
i tobel 5 nævnte områder. Altså en lidt lovere
oktivitet end i de tre proiektdr, hvor vi jo hor tolt
på co. 60 lokoliieter næsten rnånedligt.

Optællere søges

!

Hor DU lysttil ot delioge i disse optællinger - sd

kontokt undertegnede. Del eringen forudsætning ot mon tidligere hor deltoget i tællingerne
- her er din chonce for ot deltoge i et siykke
spændende og nyttigt {ugldbeskyttelsesorbejdel

Alrø*
Begtrup Vig/Røn
Brobrond Sø
Bønnerup og Skærbækhest
Dyslrup Sø
Eskeplet* og Sødringholm
Fussing Sø

Grund Fiord
Gyllin gnaes (Horskær-Kolsemode)
Julsø-Borresø-Brossø

Kolindsund
Lerdrup Vig
Morioger Fiord (fro Hodsund og ud)
Mossø

Norsminde Fiord
Ronders Fiord (hele fiorden)
Sollen Longsø
Skonderborg Sø
Skødshoved*
Stovns Fiord

Siilling-Solbierg Sø
Stubbe Sø.

Alle henvendelser vedr. projekt Fuglenes Donmork i Århus oml skol ske tir:

Tved-Deiref Øhoved
Iobe/ 5

Peler Longe

Jeksenvei I 08
8464 Golten

Tlf.: 86 95 03 4l

l0

Vigtige {uglelokoliteter i Århus omt.
Her 6ør regelmæssige rosfefugletæilinger
fortsætte r de kommende dr.
*
ongiver ol der i øieblikket mangler optællere

til lokoliteten.

Peler Longe, Ropportgruppen

Stor invosion of nøddekrige i

efteråret

!

I skrivende stund strømmer det ind med meldinger om nøddekriger overolt i omtet. Pr. I 5/
I I horvi kendskob til over30 observotionerof
sommenlogt mindst 75-.l00 nøddekriger i Århus oml. Invosionen betegnes som den størsle
i nyere lid, f.eks er der set over 34.000 fugle i

Finlond og iSverige ses de overhele londet (Vår
F6gelv<irld 6-7/1995, Birdwotch nov.95). Ved
Stigsnæs pd Siællond hor der trukket over 400

en dog) og også ved Skogen
(NJ), Rosenvold {VE) og Blåvond (RB) er der set
(mox. 1 30 pd

monge nøddekriger.

L
4=b
Figur I

Nøddekrige obsevolioner i hhus oml i efterdrel 1995. * ongiver enkeltobs. of op tit 8-10 fvgb.
Obsemtionø med 50 fugle Fo Ho rnslet er gioil of Thorktl Dqn,elseo som hor oplyst ot nøddelcigeme
hqlede nddq i lo 40 m. hnge nøddehegn. De føreie dvkkede op åer en uge inde i ottober, o9 med.
okf. skønnes der ot hwe værct min. 50 fugle p0 stedet. Der rcr siodig l0-l5 d. 3/ | I .
Eiorne Golles, Jørgen Terp Lovsen, Ole Gylling Jørgensæ, Høning $ke lorcen m.fl. totkes for [1ælp
med ot indsomle oplysningerne.

lt

til denne ortikel forsøgt ot somle de
observotioner, som ieg hor kendskob til fro
Arhus omt fro dette efterår. Jeg hor bl.o. hoft
odgong til de monge spændende observolioJeg hor

ner, som noturvejleder Biorne Golles {ro Noturcenter Sølyst hor indsomlet. Monge mennesker
hor reogeret pE ovisortikler iÅrhus Stiflstidende,

hvor Biorne Golles hor efterlysi nøddekrigeobservotioner.
Nøddekriger iÅrhus omt efte 161 1995 - læserne opfordres til ot supplere listen:

doglig I Silkeborg seminorium
2/9
I trækforsøg Fornees
10-20/9
1 Ormslewei, Viby
co. l0l10-5/l I op til min. 50 fugle (mox.
eflerår

med.

oh.-29l10

med. okt.) set v. 80 m.
nøddehegn på Tiørnevei i
Hornslel
3 Gefionsvei. Åbyhøi
I Golten
2 Tronebærvei, Brobrond

l3l10
16-17/10
ulf. okt.
I Ronders
ult. okt.-pri. nov
vlt. okt.-7/11

I

21/10
23/10
23-30/10
24-29/10

Bispevei, Stovtrup
1 Moesgård Skov
4 Bofonisk Hove, Århus
2-3 næslen dogligt

/10
28/rO
28/10
27

|

29/10

29/10+1/11

29/r0
29/1O

3rlr0
31/10

l/l

Arendolsvei, Århus
t Åbyhø; Torv
I Bolle ml. Grenå og Ebehofl

Hvor kommer de fro ?

Skolevongs Alle. Risskov
8- 1 0 stk. sel dogligt
Bækkefoldel i Hosle
I Bokkehegnet, Hosle
1 Rønneveenge-i Hinnerup
4 Forsfhoven, Århus
sommerhushove v. Ebeltoft
Julivej, Hosle
Bofonisk Hove

Nøddekrigen yngler meget fåtolligi i Donmork.
Hvormonge por der normolt yngler vides ikke,
men ei bud vil være co. 0- I 0 por pr. år (udfro
diverse rygler og ropportgruppens moteriole). I
Arhus omt yngler nøddekrigen formodenlig fosi
med en lille bestond omkring Silkeborg.

I

28/1O-1 /1

co.

op til 4 Møllebokken, Odder
1 Longdolsvej, Brobrond

I

Glesborg

2/11

Forsthoven

3/11
4/11

Kridlhøi Torv, Høibierg

5/t

Beder

2 Forslhoven

1

vge 45 (6-12/1

l)

1 Pollisvei, Brobrond

6/11
7 /11

3 Forsthoven

/11

Forslhoven
Hodsten

7

2 Mindeporken, Århus

8-9/11
11 -12/11

r3ll
r3lr

r
r

13/1

1

tl

Vedebjergvei. Brobrond
Bokkegårdsvel. Risskov
Grumstolen, Skåde
Rosenvongs Alle. Høibierg

Men nøddekrigerne som i øieblikket ses overoh
iomietved nøddehegn og cembro-fyr, kommer
longvelsfro. Det erfugle of den sibiriske roce o{
nøddekrige (også koldet iyndnæbbet nøddekrige), som yngler i de sibiriske nåleskove.

En invosionsfugl
Den sibiriske nøddekrige lever hovedsogeligi
of den sibiriske cembro-fyrs frø, og det er ndr
frøsætningen med års mellemrum er ringe, oi
nøddekrigerne i stort ontol bevæger sig væk fro

antal fugle pr. år
1000
3500
3000
2500
2000
1500

1000

500
0
1978 1 979 1980 198 I 1982 1983 19841985 l 986 19871988 1989 19901991 1992 19q3
ar
Figur 2
Antol nddekilger i Donmork 1978-93,
Kilde: DOF's rcppottgtupper.

yngleomr6derne. Det er især ungfuglene der

ser de ud til ot være glode for de sibiriske

udvondrer, og som vi derpå ser i Skondinovien
og Donmork.

cembro-fyr, som findes plontet i monge hover.
Meget publikumsvenlige, tillidsfulde fugle ses i
øieblikket (5/l l) i Botonisk Hove og Forstbotonisk Hove i Århus.

De sidste slørre invosioner of nøddekrige fondt
sted i efter6ret 1977 lllere tusinde fugle), i
efterårel 1985 (min. 3600 {ugle) og i 1988
(min. 700 {ugle). Der vor dog hovedsogeligt

lole om Skondinoviske nøddekriger (tyknæbbet
nøddekrige), som især lever of hosselnødder.
Den seneste slørre invosion o{ tyndnæbbet
nøddekrige skol vi foktlsktilboge til I 971 forot
{inde.

Hold øie med nøddekrigen

Nøddekrigen er en of de monge {ugleorter,
som DOF's ropportgrupper gerne vil indsomle
olle observoiioner of (se ortikel i dette nummer
of 5ørovnen).
Hor du observotioner of nøddekriger så skriv
venligst sfed, doto og onlol soml dit novn +
odressg i et brev og send det til: Peter Longe,
Jeksenvej 108, 8464 Golten. Du kon ogsd
ringe på rl{.: 86 95 03 41.
Peter Longe

Fuglene ses isærved nøddehegn, hvorde æder
nødder, somt ved fyrretræer med kogler. lsær

l2

Henning Ettrup

Hvor slore mængder
næringsstoffer lilfører
Songsvonen Morioger Fiord
under vinleropholdet?

ber 2000 svoner. Antol fugledoge bliver do
gennemsnittet of de to tol (1050) gonge ontol
doge {ro den 2. oktober til 3,l. oktober (30
doge) plus onlollel l. oktober (100) og 1.
november (2000).

IIII
i blodef, forsøger jægerne endnu en gong ot skyde ei reservol i
Morioger Fjord i sænk. Det sker bl.o. ved ot
Som omlolt ondetsteds

stille forskellige,,snedige" spørgsm6l, f.eks.
med følgende fromme ønske: ,,Belys svoneme
forureningsgrod på området. Herlænkes f.eks.
på sommenhaenge som svonernes indtogelse
of føde på omkringlæggende morkoreoler og
overførelse of forurening til de lovivondede

områder gennem offøring. En belysning of

Til beregningen of, hvor meget næringsdof
(kvælstof (N) og fos{or (P)} som svonerne tilfører

fiorden under overnolningen, hor jeg benyitet
P.

Clousens undersøgelser på Fyn (Hovforskning

fro Milløstyrelsen. Nr. 43 1994). Hon hor undersøgt, hvor meget Knopsvoner tilfører Kerti nge

Nor/Kerteminde Fiord med foces

Måned

belostningen på omr6det gennem en konkret
svonetælling kunne komme p6 tole."
Mon kon så spørge sig selv om, hvorfor de stiller
spørgsmålet, {or svonerne må de io olligevel
ikke ioge. De mener måske ot fortsot iogt vil
forslyrre svonerne så meget, ot de skræmmes
ud of fiorden?

N6, men for ot toge deres spørgsmdl olvodigt
grovede ieg lidt i litteroluren og DOF-bosen
over fugletællinger.
Når mon snokker om svoner, må det i Morioger
Fiord primærtvære Songsvonen derlænkes på.

Vi ved ikke præcist, hvor monge Songsvoner
der foktisk benytter fiorden som overnotningsplods. Kun ved vi, oi den græsser i pæne ontol
både syd og nord for fjorden, og opholder sig
i området i perioden oktober -opril.
Jeg hor derfor på boggrund of oplysninger om

moksimole ontol Songsvoner i omr6det vinteren igennem, opsiillet nedenstående forudsætningerforberegningen (se tobellen). Et eksempel viser hvordon ontollet o{ fugledoge beregnes: l. oktobertælles l00svoneroo
novem-

I

t4

i løbet of

dooen.

Oktober
November
December
JOnUOT

Februor
Morls

April'
lalt

fugle/ Fugledoge/
overnotning måned
Antol

r00
2000
3000
3000
3000
2000
100

32.500
75.000
93.000
93.000
56.000

r7.000
r.500
368.000

Tobel
Def obsolut moksimole onfol fugle, som dog/igt kon
foryenles ol oyernofle i fiorden er teoretisk, som lislel
nedeafor. Del vil belyde, ol olle omr&defs Songsvoner
skulle flyve til overnotning pE fiorden hver nol.

Herof fremgår ot svoner dogligt ofgiver 45.7
fæces d 6,4 g {tørvægt), der indeholder henholdsvis 6,8% N og 0,8% P (gælder for vinlerhvede, der hor høit indhold of N og P). Songsvdner er mindre i slørrelse end Knopsvoner,
hvorfor deres metobolisme (omsæining) ogsd
må formodes ot være tilsvorende mindre. Dens
størrelse kendes imidlertid ikke, hvo#or jeg hor
benyttet somme værdier som for KnopsvoÅen.

P6 boggrund of tollene

i

tobellen, kon den

obsolut moksimole tilførsel of foces iil fiorden

_"a--,

beregnes til co. I 08 t/6r. Det beiyder, ot der
moksimolt iilføres co. 7,5 t kvælsto{ og co. 0,9
t fosfor om året til fiorden.
Fro Århus Amt oplyses oi der med spildevondet
i perioden 1985-94 årligt er iilført I 200- l 650

t

kvælsiof (1994: 1650 t), mens fosfortil-

ledningen i somme periode er reduceret fro 70
t til 20-35 t/år (1994:35 t) (Kurt Nielsen, pers.

-

medd.)..Det vil oltså sige, ot Songsvonerne
under de værst tænkelige forhold (for {iorden)
bidroger med mindre end 0,5% of N-mængden
og moksimolt 2-3o/o of P-mængden, som årligt
tilføres fiorden.

OG forudsætningen herfor er, ot der i vinterperioden konslont overnoiter 2-3000 Songsvoner pd florden!
Henning Ettrup

RøoenAVET

oc

ISRAEL

FUGLE- OG FOTOTUR
l0 dage: 1618-25/8-96: Krydstogt på Rødehavet
15 dage: 25/8-8/9-96: Rødehavet og nord Israel

Turleder og guide
I(LAUS BTERRE & HADORAM Srunrnel
Hvidøjet Måge, Sodfamet Måge, Brilleterne, Hvidkindet Terne, Brun Sule, Rødnæbbet
Tropi$ugl og Sodfalk Vi sejler udfra Eilat, med den hollandsl(e ketch Poolster. Vi går
i land på ubeboede lcoraløer langs den Egptiske østlEst med måge- og ternekolonier.
Kravetrappe og 3-4 sandhønsearter i Negev. De sidste 3-4 dage ser vi på træk af
Hvepsevåge i nord ogfotograferer i Ma'agan Mikha'el.

I0-12 deltagere. Pris: I0 dagel3.665, I5 dage 16.885. Prisen er incl. /ly Kbh. Tel
Aviv t/r, lolral transport, helpension på Poolster ag halvpension i nord.
STROBEL TRAVEL . H.H. SEEDORFS STRÆDE 3-5

.

8000 Ånnus C

.

867617 22
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I-(om

til

OETTENilFOR'Afr]ITilO
t din lokslofdellng
DOl, lokolofdelingen i Århus omf Dogsorden:
indbyder hermed til den årlige generolforsomling. Mødet finder sted på
Noturcenter Sølysi ved Brobrond

lørdog den 24. februor 1996

1.

Volg of dirigent.

2.

A{læggelse of årsberetning.

3.

Forelægge/se of revideref årsregn-

skob tilgodkende/se.
Generolforsomlingen storter på Sø.10.00
lyst kl. 1 3.00, men ollerede kl.
vil dørene være åbne, og lokolofdelingens bestyrelse vil vaere vært med
koffe/the og rundstykker. Her vil der

4-

Forelægge/se of budget {or indeværende år til godkende/se

5.

Volg til besfyrelsen.
Følgende e.r pE valg: Jens 8onde,
Corsfen Høeg, Ole Jensen, Sfeen
G. Lorsen. Corsfen Høeg ønsker
ikke genvolg.

være leilighed foren snok med besiy-

relse og medlemmer om siort og
srnåt. Der vil også blive tid iil en iur
ned til fugletårnei ved Brobrond Sø.
Desuden vil der være fuglegættequiz, hvor mon ud fro dios skol bestemme fuglene. Bestyrelsen hor udsot en flot præmie til den, som besfemmer flest rigtige.

Eftergenerolforsomlingenvil peter

6.

Følgende er på volg: Sleen G.
Lorsen, Lors P Johonsson. Sup-

pleonter: O/e Jensen, Corsfen
Høeg

7. Valg of revisor.
B. Behondling of indkomne

Longe orienlere " om {ærdselsreglerne

hænde senesl 14 doge før ge-

odgongsbestemmelser.

nero/forsomlingen.

9.

Vel mødt!
Sfeen Lorsen

fors/og.

Fors/og sko/ være besfre/sen i

i noturen og noturbeskyitelseslovens

16

Vølg of repræsenfo nter for et &r

Lovændringer.

l0.Eventuelt.

KORITAEI IRE]øBER.

ETI

.TY.ÆI..il ÅRHUS AITII
Flemming H. Nielsen

Kortlået Træløber ved Borresø
En dog i slutningen o{opril 1 994 vordeiiid for
endnu en regislrering of fugle i Atlosproiektets
lokolitetsundersøgelse. Lokoliteten vor Borresø,
som er een of Himmelbiergsøerne i der midiiyske. P6 grund of tæt tåge vor jeg tvungei til,

midle*idigt, ot indstille optællingen. Jeg seilede ind til bredden på søens sydside, og vor
noturligvis ikke så begejsiret, do jeg {orventede,

ot skulle holde et por timers begivenhedsløs
pouse.
Dei skulle dog vise sig, ot dei blev held i uheld.
Do jeg hovde kedet mig en holv times tid, hørte
ieg pludselig songen fro den korttåede træløber inde fro noget gommelt bøgeskov. Del vor
lidt specielt, cio orten ikke tidligere vor observeret i deile ornråde.

I løbei of sommeren høries flere syngende
korttåede lræløbere. I clt kortlogde ieg 5 ienitorier i et smolt bælte helt ned tilBorresø. En fugl
hovde endog erobret en hel ø,Bredø, som ikke
er nieget større end I00xI00 meter.
I mit otloskvi:drot umiddelbort øsifor Borresø er
der, siovt nok, ikke fundei en eneste kortlåel

træløber. Det skyldes {ormentlig ikke, ot nofurtyperne er væsentligi onderledes. Specielt dele
o{ Linå Vesterskov, som er beliggende lige nord
forJulsø, ser ud iilot være oplogte lokoliteterfor
o rte n.

Kort{åel Træløber i Århus Amr
lÅrhusAmt vidnerde hidtidige {und også om en
lidt besynderlig geogrofisk fordeling of korttået
træløber (1). A*en er !ørst [ro sidst i 8O'erne

indvsndret til omtet efter oi hove bredl sig
sydfro. Den korttåede træløber er ogsd en
relotiv ny ori i Donmork. Def første fund blev
giort i 1 931 i Sønderiyllonds Amt. Her er den i

dog ogsd mest olmindelig med omkring 150
por sidst i 8O'erne (2).
lÅrhusAmlblevden korttåedetræløberi I 98990 kun fundet p6 enlokolitet, og delvor porken
ved Moesgård Museum. | 1 991 steg ontollet of
lokolitetertil 5, mens den er registreret på'9-1 7
lokoliteter or. år i årene 1992-94. Udfro de
hidtidige observolioner ser udbredelsen først
og fremmest ud til ot være begrænset til 4
hovedområder (l ):

1)
2\
3)
4l

Skove og porker omkring Århus
Gyllingnæs (8 territorier i 1994

1)

område omkring Låsby/Golten
SkoveomkringHimmelbjergsøerne
Et

Der er desuden enkelie fund fro området omkring Kolø og Stubbe Sø og spredie iogttogelser fro Tunø, Somsø og Fussing Sø.

Hor vi fået dei rigtige ølebliksbillede of den
geogrofiske udbredelse o{ korttået træløber i
Arhus Amt, eller gemmer der sig endnu flere
uopdogede omrEder? Do orten endnu erf6tollig i omtet, er der nok ingen tuivl om, ot den
neml overses, do monge endnu ikkeerfortrolig

med fuglens song. Det kon måske forklore
observotionernes underlige klumpede geogrofiske {ordeling i omtel.
onden side tyder mine iogttogelser idet
midtiyske på, ot orlen reelt kon være meget
klumovis {ordelt.
PE den

Jeg kon kun opfordre til, ot mon lærer sig den
korttåede træløbers song, og lytter efter den
især i forårsmånederne. Den påbegynder ollerede songen fro februor-morts, og synger mest
i det tidlige forår, men den kon høres sylgende
hele sommeren. Dei kon betole sig, ot opsøge
porker og skove med gomle egetræer. Ogsd
gommel bøgeskov ser ud til ot tiltrække orten.
Netop denne noiurtype dominerer på Gyllingnæs. hvor den korttåede træløber ser ud til ot
17

hove fået bedst fodfæste. Også ved Borresø
dominerer den ældre bøgeskov på de områder, hvor den kortiåede træløber er {undei.
lfølge oplysningerne i Lokolropporierne i Århus
Amt er der endnu ikke fundei kortiået træløber
i de slore skove på Midi- og Norddiurslond.
Tilsynelodende heller ikke i skovene omkr;ng
Odder og Alrø i den sydlige del of omiet. Og

der er monge ondre muligheder. Det bliver
spændende oi følge den korttåede træløbers
videre vondring gennem omlet.
Kilde:
1 ) Fugle i Århus Amt 1987 -94
2) Donmorks Fugle, Klous Molling Olsen 1992.

Flemming H. Nielsen

Georg klgersvei 144
Sveibæk,

8600 Silkeborg
Ttf.8684 6983

IB

FRA#"IlIIlli,*ll9.[,S*1$EBI;[illB*,m,;f tgptk
Ole Jensen

I hun + 3 juv. 27lB Kolindsund Nordkonol, Hvinond 3 hvn 29/9 - 20/9 Gr:en&

ond

Hovn.

Rovfugle:
Rørhøg 4

ning

Lidi sløii med indsendelser. denne gong. Lod os

nu os ondre få del i olle ieres spændende
oplevelser således oi vi kon fd rigtig monge
vinterfugle observoiioner næste gong - som del
nok nu vil være de fleste bekendt hor der

i

slutningen of okiober/begyndelsen of november været optræk til invosion of Nøddekriger lod os se hvor monge det bliver til, og lod os
høre lidt om hvod i eller ser.

Der er denne måned observotioner fro følgende: Lors Tom Petersen, P.B. Petersen, Jon
Sielemon, og undertegnede.

Loppedykkere og Skorwer:
Lille Loppedykker 3 17 /9 + 9 2l /l 0 Kolindsund Nordkonol,Toppet Loppe dykker 22 22/
B

+ 32 16/9 + 21

29ll

I

21

21

/10 Brobrond 5ø + I I 0

0 Srubbe Sø,Skow 26

/10 Brobrond

3/8 + I 2/10 Dronningborg BredRåby-Kær + 5 30/8 Drostrup

+ 3 2718

* t hun l/9 Ålsø + I hun2/9 til 4/O
Næsgård * 2 hunner l9l9 Kolindsund, Blå
Kærhøg I lll10 R6by Kær + t hun 14110
Ørup * I hun 2lll 0 Kolindsund,Fieldvåge2
3O/9 + I 8/]0Ålsø + I 4/l0Veilby +213/
10 Revn, Fiskeørn 2 7/8 Skolmstrup Vig + 81O 27/8 Ronders Fiord - herof 5 ved Møllegrunden + 3 1/9 Ronders Fiord + 2 17/9
Enge

Møllegrunden.

Vodefugle:
Stor Præstekrove 27 10/8

+ 9 24/8 Gren6

* 6 l8l9 Grenå Sydstrond,Hieilemindst
450 28/9 Homå + mindst 1800 30/9 og
mindst 400 291]0 Kolindsund + 70 l/]0 Hovn

22l.10 Stubbe Sø,Strondhiejlel l0l8 + 1 od.
og 2 iuv. I 3/8 Grenå Hovn,Vibe30trk. Ø 1 6/
9 Brobrond Sø. lslondsk Ryle 1 'l 0/8 + 3 od.

22/8 + 10 1 6/9 +

Sø.

Heirer og ondefugle:
+ 1e 16/9 + 10 21/10
+ 32 29ll 0 Srubbe Sø, Knop-

Fiskehejre 10 22/8
Brobrond Sø

svone I por

3 lK 2ll10

3 1K1O/9 Glotved * 1 por *
Kolind, Songsvone 23 l9110

*

Ronders Fiord

+ 1 29ll

0 Kolindsund,Grågås

85sei6/8 +3/9 + 1/10+ 44set29l10-olle
Stubbe Sø + 79 24/9 Rugård Nørresø, Lysbuget Knortegås 60 l8l10 Råby Odde, Mørkbuget Knorteg6s 4 1 0/9 Glolved + 32 1 5/10
Fornæs, Grovond 3 I 6/8 Stubbe 5ø. Pibeond
9 29 / 1 0 Grenå Enge, Krikond6 29 / 1 0 Grenå
Enge, Gråond 350 29/10 Stubbe Sø, Trold-

t9

+ 1 iuv. 24/8 GrenåHovn, Sondløber 1 6/9
Drostrup Enge, Drærgryle
l0l8
Gren6 Hovn + 17 6/9 Drostrup Enge, Temmincksryle 1 I /8 Drostrup Enge,Alm. Ryle 1 3

I l/8 +

1/8 + 21 10/8 + 2124/8 + 1l l5110 Grenå
Hovn,Brushønsl 3 1 2/l 0Albæk Enge;Enkelt
Bekkosin 1 2319 Glotved, Dobbelt Bekkosin
2 2/8 + 222/8 + 3 27/8 + 7 8/10 + 1 29/
l0 Grenå Enge * 6 17 /9 + 5 23/9 Glotved,
Stor Regnspove9 20/8 GrenlHovn + I I /l 0
Fomæs, Rødben 2 10/8 + 3 264/8 Grenl
Hovn, Hvidklire2lO/8 + 424/8 + 12O/9
Gren6 Hovn, Svoleklire I 6/8 Stubbe Sø +
22/8 Grenå Enge,Tinksmed l6 l/8 Drostrup
1

Enge,Mudderktuel2l /8 + 1210/8 + 7 24/
8 Gren6 Hovn

hone

1

*

1

27/BGren6 Enge,Odins-

iuv.30/8 + I iuv.6/9 Drostrup

Enge.

l/10

Stubbe Sø

+

12 14/10

+ I l5l10

Hyllested Bierge, Fuglekonge 150

co. 100 29110 Srubbe

22/10 +

Sø.

llleiser, Tornskqder, Krogef ugle
og Finker:
3/8 + min. 5 2/10 Dronningborg Bredning + 6 21/10 Skolmstrup Vig,
Pungmejse 5 l2l8 Gudenåporken + 3 28/8
Skægmeise 4

Hornbæk Enge, Rødrygget Tornskode 3 yng-

lepor v. Stubbe 5ø, Nøddekrige mindst 3
individer i Botonisk Hove Arhus i slutningen of
okiober - der er desuden meldt en del ondre
ikke nærmere specificerede observoiioner,Kvæ-

ke#inke

l0

t

hun

l/10

Stensmork, Stillits 4

29l

Kolindsund.

Kiover; Måger og Terner:

Rorileter:

I I /10 Fornæs, Dværgmåge 1 trk.
Ø 2/9 Sødringholm, Splitterne 1 4/9 Gren6

Mondorinond I obs. i Okt. pd Gren6 Enge,
Afrikonsk Blodhøne I l/8 til 21/8 Gren6

Alm Kiove

Sydstrond,Sortierne2 iuv. 8/8 Mellempoldene.

Svoler, Drosselfugle og Songere:
Londwole 170 3/9 Stubbe Sø, Bysvole co.
20O 16/9 Brobrond Sø, Husrødsliert I ynglepor på Grenå Hovn * t hun24/8Grenå Hovn
* I hun l0/9 Glotved, Bynkefugl 5 27/8

Grenå Enge,Sortslrubet Bynkefugl I hun l/8
+ 1l /9 Grenå Hede,Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl t hun Grenå Hede, Stenpikker 1 23/9
Glotved + I i 8/l 0 Råby Odde,VindrosselT0
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Enge.
Næsie periodes observotioner, dvs. november,
december og jonuor indsendes i første uge of
Iebruor - senest den I0. februor. Noter ollerede nu dotoen i din kolender, så husker du ot
indsende! Vil du være sikker på ot observotionerne kommer med sendes de til undertegnede
på odressen Torshøjvænget 54, Kolt, 836,l
Hosseloger. Observotioner kon også ringes ind

på tlf. 8628 561 4
Ole Jensen

Otto Trop Honsen

Gifiige svompa

birkelraeerne. Begge er fordrsoget of golledonnere, der olts6 fremkolder'en reohion hos
plonter, der derefter opbygger gollen.

Af 7or&en Gcng Rormussen

totvrog iluseuø

22. årEang, nr.2.32 Elder
2, vdgavc 1995 - prls kr.42
N aUrhlstorisk fi|/ruseum, Irrhus
flJ. 85t2 9717

Lyder det indviklet, så kon ovennaevnte hæfte
rede irddene ud og så findes der i øvrigt co.
'l
5.000 orter, der kon fremkolde goller på
plonter (på verdensplon).

Det er vigtigt ot kunne kende de spiselige fro de

giftige svompe. Netop derfor er ovennævnte
hæfte, der første gong udkom i I983, blevet

Hæflet horen bestemmelsesnøgle med detolierede tegninger, der kon hiælpe læseren på vej,

genudgivei.

når det gælder om ol genkende de golledonnende mider og insekter (i Donmork).

Hæftet der i den mellemliggende tid hor være
megel efterspurgt - of bl.o. hospitolerl er blevet
oiovåørl med et por nye orter og den seneste
viden om svompenes giftstoffer.
Den nyeste forskning hor gjorf, ot endnu ei por
orterikke mere erpd spisekortet, idetde horvist

sig ot indeholde kræftfremkoldende stoffer.
Ogs6 Ager-Chompignon og ondre odvores
der imod p.g.o. deres usædvonligt store indhold of tungmeioller.

4tø3'rrt'
/t

Hæftet bør ligge øverst i kurven, når svompeiogten går ind.

Gqller og Plonter

Fuglene ved Norsminde Fiord
og Kysing Næs

Af Thomos Secåer Jensen
og Bq Øtergaord tielsen
Notvr og Muscum
34. &rgong, nr.3 - 32 stder
Abonnement ,995 (4 haf'€.r) k. t , 8
Naru rhlsiorl sk Auseum, khus

Ovennævnie
1995,

fitløn p&

@ifinglcn nr.2,

Norsminde Fiord og Kysing Næs burde med sin

flf.86t2 977'

Goller på plonter fremkoldes of såkoldte
golledonnere, der er levende orgonrsmer, som
f.eks. insekter, mider, svompe eller mikroorgonismer, der gennem deres ongreb p6 plonten
får.denne til ot reogere med en usædvonlig
vækst. Tænkf.eks. på golæblerne på egetræeis

blode eller de sommelfiltrede grene (koste)

cr

tra Qlstfysk Blologlsk Forcnlng.

i

beliggenhed co. 20 km. syd for Århus, vaere
velkendte blondt de fleste Århus-orniiologer,
som en of de fine fuglelokoliteter der kon nås
reloiivt nemt med bus fro Århus.
A*iklens forfotter, Ole Gyl ling Jørgensen, ervel
nok den person som i dog ved mest om fuglelivet i omr6dei. Aniollet of observotionsdoge i
områdel hor i de seneste l5 år ligget på 10021

1 50 doge om året - og tro mig om ikke Ole selv
stdr for hoveporten.

Blodel indeholder en komplei gennemgong o{
forekomsten of de i olt 258 fugleorter, som til
og med 1994 er observeret ved Norsminde
Fiord eller Kysing Næs. Alene ved Norsminde
Fiord og de omliggende oreoler er der til og
med 1994 observeret i olt 239 orter.

Herudover er der ofsnit med overskrifter som
områdebeskrivelse, fiordens betydning som
ynglelokolitet, sorn rosleplods og vi nterlorc rter
og Norsminde Fjords miliøtilstand.

Blondt de monge spændende oplysninger kon
nævnes, ol den gomle ,,myte" om fiorden som
en vigtig ynglelokolrlet for vode- og ondefugle

(se bl.o. ,,Fuglene i londskobet" bind 2, L.
Ferdinond 1980) oflives. Denne udlaegning
somt {lere tilsvorende betegnelser er der ikke
under nogen {orm belæg for. Fiordens siørste
værdi i ornitologisk henseende hor oliid været
som roste- og fourogeringsområde for en long
række vodeiugleo*er, loppedykkere, ondefugle
og vondhøns, hvilket der redegøres for i ortiklen.

Blodet kon på det vormeste onbefoles til olle,
som kommer ved fiorden og næssei og olle

1\
€v

\
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l. Kysing Fjød
2, Resryatet'Det Herreløse'
3. FiskMrrc v/Norslund
4. CrNgBven v/Nonlund
5. Grimsholm
6. Kalvø
7. Flyndcrhage
8- Rævså / Odder A
9. Sluen v/Norcminde
10. Kysing
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500

M,

over undereøgelsesomr8del med ongivelse of de vigtigsle stednovne.
Figur lro Ole Gylling lørgensens ortikel.

mTi

ANTAL

I

PAN

ln8l

NAL

ATT:

PAR I

r9l:

ANTAL

ANTAT

PA.R

PAN,

rntj

T

Lillc tåppedykker

t-2

I

Rødhalt

Gråsmbet lrppedykker
Toppet L:ppedykkcr

G,I

I
I

Nattergd
Rødstjcn
Bynketugl

I
o
0
I

Stenpikker

0-l

0
0

Fiskehejrc

Knopsvæ
Cnvard
Gråand

Atlingand
Spidend
Skand
Toppet Skalleluger

Solffi

t-2

Sangdrwl

o

Sivsngc.

34

0

I

0
0
6

Kærsnger

Røsnger

l7
l5

ll-13
t2-t4

Culbug
Gærdcengq

4
2

2-3

Tøungcr

l8

t+17

Havegnger
Munk

I

4-6

0

34
l-4

0
0

Agerhrre

5-6

Fen
o

GI
l-4
I

Gamnger

I

I

ldengcr

6

7-10

Fuglckongc

0

Grå FluesEpper

t0-13
2

0
4-6
t-2

0

I

l_t

o-l
0
0
0
0
0

Skægmejæ
Sumpmejre
Topmejse

I
I

o
0

Sortmej$
Blåmej$
Musvit

0-l

o

Rødrygget TorNkade

Rødben

HavErre
Ringdw

I

6
I

ll

2

Hænemåge

t
0

34

l0

Almindelig Ryle

G.l

GI
t-2

Vibe
Stor PræstekEve
Dobbeltb€kt6i n

l-3

34

6
9
9

Musvåge
Spunehøg

Vandrikse
Grønbenet Rørhøne
Blishøæ
Strandskade

43

T

t94r:

2-3
2

7-9
?-1

2-t

3-6
I

2-3
3-4
0
I
2-3

0

2-3
t_1

Natugle
Skovhornuglc

o
0

I
I

Gråspury

I

Sbr

0

I

I

2-J

32-35

2G25

t-1

Skwspury
Bogfinkc
Crønirisk

31

34

0

l-5

Stillia

rG20

69

t4-t7
I

Tornirisk
Gulspury

Hvid Vipstjen
Cærdsmutæ

2

34

Rmpun

JerNpuav

I

cøg

Flagspæræ

Sanglærkc
Låndsvale
Bysvale
Engpiber
Cul Vipsdert

'0-l

Hu$kadc
Krage

0
0

SEr

2

Kornværling

I

l.yst

t-2

I
4-5

4-6

6

5-6

22-24
2

l5-20
2-3

I

l-3

Oversigt over onlol ynglefugie ved Norsminde Fiord i 1978 og
Figur {ro OIe Gylling Jørgensens odikel.

øvrige inieressereder som f6r

I

til ot besøge

om16det.

Eneste lille men. som skol fremføres her, er
hvorfor en glimrende ornitologisk ortikel som
denne ikke bringes i ei of DOF's orgoner ?

I99l

(efter Ø8F)

Ekstro numre of blodet kon købes ved henven-

delse til ØstjVsk Biologisk Forening, Postbox
.l69,
8]00 Arhus C. Pris; 30 kr.
Herover gengives med forfotterens tillodelse to
of figurene fro ortiklen.
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Fugleobseruotioner fro | 995

Pottedyr, krybdyr og podder

Så nærmer iulen og nytåret sig otter, og det er

ved ot være tiden, hvor årets fugleiogttogelser
skol i ndsendes til omlets lokolro pport,, FUGLE

Ropportgruppen indsomler ogsd observotioner of podder, krybdyr og potiedyr fro Århus
omt. Observoiionerne skemoføres og indsen-

I

des på somme vis som fugleobservotionerne.

ÅRHUS

AJ\AT".

Vi skol hovedine observolionerfro I 995 senest

den 20. ionuor 1 996.

Hvod sendes ind?
Og hvordon - ??
Del er gonske enkelt. Vi modtoger med glæde
olle de observofioner, som du gider skrive ned
og sende ind. Dette gælder olt; -obs. fro din
hove eller fro sommerferien, +rækobs. fio feltornitologerne, -optællinger fro din yngle{ugle.
rule, -ringmærkningsiol m.m. Dette gælder ogsd
obs. of de olmindelige fugle.
Synes du imidlertid, ot del

eruoverkommeligtot

skrive olt ned, så ønsker vi især:

I
I

T
T

olle yngle{und, ynglefugletællinger og lign.
olle observotioner of ROVFUGLE.
olle obs. of trækkende og rostende ANDE-

os VADEFUGLE.
de fre første, lre slørsie og tre sidste obs. of
olle TRÆKfuglene.

T Alt hvod du i øvrigt finder interessont:
invosionsorler,

itore flokke, usædvonlige

for,åkomster m.m.

,

,

BEMÆRK: obieniotioner og optællinger, som
er foretoget.som'.led i proieh Fuglenes Donmork, og ind dt på proiektets yngle- og
rostefugleskemoer, bedes venligst IKKE ind-

sendt igen. Herved undgås dobbeltregislreringer, do disse observoiioner ollerede
er indtostet i vores dotobose.
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Veiledning i ropportering
Brug venligsl vores siondordskemoer ved indropporteringen. Du kon vælge mellem etARTSSKEMA og et lokolitetsskemo. Skemoerne fås
grotis ved henvendelse til ropportgruppen eller
ved mødeme på Sølyst.

:.:

Hqr du kun f6 observotioner kon du nøies med
blof ot sende os et brev med dine iogttogelser.

otolle observolioner - store som små
- hor Ropportgruppens interesse.
BEMÆ.RK,

På{ør meget gerne orts- og lokolitetsnumre på
skemoerne. Lister med orts- og lokolitelsnumre
kon fås grotis ved henvendelse til undertegnede. Artsnumre kon også ses i tidl. numre of
Fugle i Arhus omi.

spgllr{.QElt,r0&
Henning Ettrup

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

dring til olle:

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

ovERHOtD VEt[rGSr
DEN 20. TÆIUAP, U!

Herunder følger en oversigi over odresser på
ropportgrupperne i vore noboomter. Hor du
observotioner fro områder, som ikke er nævnt,
eller er du i tvivl om, hvortil dine skemoer skol
sendes, s6 send dem blot til ropportgruppen i
Århus omt - så sender vi dem videre.

Nordlyllands- og Wborg omt:

Synes mon, oi skemoskrivningen toger long

s6 er her

"t, .nodl'.l,,

tid,

EEGyND NOGET FØR!

Ropportgrup,irenlvitBå dette sted opfordre iil, ot
du indsendeidinåfo8rsobs. ollerede i ougust.
Derved kon vifordele orbejdet med indtostning.
Det vil give gruppån bedre tid til orhbehondling
-oqh&l.om, ot igopo*en kon komme tidligt på
'' :
goden;,r.:i :::
.:

:

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

codJom;låfqgrt

7800 Skive

Kcn*oktpei*oner:
t jta -,

omt:
Mollondt

,tt

Ringkøbtng

'',

. .:.,:.i::].

t

..

-'
r :;, ' ;., ..- ,

Gerner
Postboks I 05

7600

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

: 'r'

Struer

'::1

"

'

:
''::: :: ' t :':
"

'':

'

Pefer,lbnge
Jeksenvei I 08

8464 Golten
Tlt.: 86 95 03 41

Henning Ettrup
Udg&rden 6
Loding
8471 Sobro
Tlf .: 86 94 96 06

VQle amr:
Fugle i Veile orpf:;, : ': :t :.;:.:.::i,.,-t :::;
'r
t:
'
Kim Biledqoord );,'., ; :,
:::r:,: : : '
Åborl*oåen 78

o85:

8700 Horsens
t: I

I

i:;=

: .: t,.
a

I ti

ui

Obseruatlottunc ftø lshrur omf indscndes ffl:
':

,.;':

RopportgruppCn, r,r': Donsk Ornitologisk:F:orening i Århus omt

Gjellerupvej

1lt:i'

8220 Brobrond

Ilrris du endnv ikke har
fået ropporten for 1994
kan den fås for 75 kn
ved henvendelse fil
Ropporfgruppen.
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-g!DKN

GNN}QKz,r,rtr,',
Her kon unge medlemmer komme i kontoki
med gomle.

Mon regnes for "gommel", hvis mon hor kørekort og bil - eller odgong lil ot låne en.
ldeen er, otde iuniormedlemmer, dergerne

I
,, ^"r."n.,^
ffi?r"^*uto

vil

:1',:,ffii:,'J3i*'-'-:f:ffi,ffiJ1å1
'' --.
fil
på Juniorsiden. De "gomle" opfordres

,'

listen,

ot kontokte juniorerne på
når de ioger på tur og måske køreriorbi i naerheden.
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NTHRATTR FNA IURE

Folsterbo
25-27 ougusl 1995

os bedre end vondrehiemmei. Efter oftensmod
og en turiil hovnen foldivi ollesommen om efter

Der vor I 5 tilmeldte til åreis tur iil Folsterbo. Vi

en long, blæsende, og foktisk hele veien igennem solrig dog i den fri sk8nske luft.

seilede fro Grenå kl. midnot, og kørie fro
Vorberg kl.05.30 lørdog morgen. Det regnede
en del p6 vei til Folsterbo, men do vi n6ede {rem
kl. 09.00 vor regnen holdt op, og selv om det
blæste en holv pelikon ude på golfbonen, foldt
der ikke mere regn p6 os hele weekenden.
Inden vi kom helttil Folsterbo sd vi flere rovfugle
ved moiorveien (tårnfolk, musvåge), soml en
slørre flok grågæs med en enkelt indisk gås
imellem.
Ude p6 golfbonen vor der monge småfugle oi
se (specielt gul vipstiert), og ude pd Nobben så

vi monge ænder og vodefugle. Der vor enkehe
spurvehøge, der trok ud, og 6n of dem {ongede
og spiste en gul vipsiiert lige ioron os. Efterhdnden kom solen frem, og ved middogstid beslutiede vi os for ot spise frokost på Kolobocken ved
siden of golfklubben. Det visle sig ot være den
rigtige besluining, for i løbet o{ den næste time
så vi 40-50 hvepsevåger trække lovl {orbi.

Derefler brugte vi mdske en iime i Folsterbos
boghondel, som er et meget fristende sled, hvis

mon hor en svoghed for fuglebøger eller udstyr. Og så kørte vi mod Borringesion. Her
gik vi hele veien ned til søen, og igen vor vi

Næste morgen kørte vi forbi llslorps Enge,
Vombs Enge og Ovedskloster iil Kronkesion,
og undervejs så vi bl.o. rød glenie, rørhøgog
{iskeørn. Der vor også en stor flok hiejler på en
mork ved siden of veien pd et iidspunh. En
pouse {or ot lonke op med slik (og diesel!) vor
hellerikke otiorogte, og vi onkom til Kronkesion
ved middogstid. Kronkesi6n skuffer oldrig - der
vor fiskeørn, rød glente, rørhøg, grågEs,
konodogås, dobbeltbekkosin, songsvone, musv6ge, m.m.m., og hertilbrogte vi el por herlige
timer og spiste {rokoslen.
Sidste stop vor Getteron, og denne gong hovde

vi timel onkomsten rigtigt. Vi hovde tid iil ot
besøge det store nye center (flere fristende
{uglebøger), og {ro skiulestederne så vi rødben,
sortklire, hvidklire, svoleklire, dobbeltbekkosin,

vondrikse, og megel, meget mere. Med et
kvorter iilboge inden vi skulle nå færgen, tog vi
choncen ude fro det store tårn (mon kon være
heldig ot se vondre{olk herfro). Og dei første vi

sd fro toppen of tårnei vor

-

en vondrefolk.

Rosinen i pølse-enden på en megetfin tur, hvor
vi endnu en gong må tokke Jens monge gonge
for den fine kørsel.

heldige. En fiskeørn poserede på en pæl; der
vor monge våger i luften (inkl. 6n of de meget
lyse musvdger, der er korokteristiske for området); en kæmpe flok gr6gæs fløi forbi lige
over os, og der vor rød glente, rovn, troldond,
fiordterne, og rnudderklire tæt på.

Nick Wrigley

Vi onkom til vondrehiemmet ved

Smygehuk
trætte men i høit humør - så høit, ot det næsien

ikke giorde noget, do vi fik ot vide, ot de ikke
hovde plods fordi de troede, vi skulle komme
dogen førl De fondt en gdrd, vi kunne bo på i
sledeifor, og på monge mdder possede gården
,9i,r
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Ungdomslur lil Klilmøller
8.-10. september 1995
Fredog often mødtes vi ved Klitmøller Noiurcenler (ved Honstholm), hvor vi fik et lille chok,
do det ude fro lignede el gommelt fiskerhus.
Men do vi kom inden{or, vor der dejligt vormt
og hyggeligt. Do olle vor kommei, undiogen de
to der først skulle komme om morgenen, holdt
Lors et lille foredrog om, hvod vi ville komme til
ot se, og om hvod vi måske ville fE ot se.
Klokken 6,30 lørdog, vor de første ude for ot se
hovtrækket. Der vor selvfølgelig bdde ænder,
måger og terner, men også noget of dei mere
sjældne, som Rød- og Soristrubei Lom, Mellemkiover, Suler og nogle Alk/Lomvier.
Klokken I 0,00 gikvi indforotfå vormen. Søren
og Anders sotte sig hen foron vinduei med
teleskoperne forot så det, derfløiforbi, mens vi
vorindenfor. Efter I 0 minutter16bte de selvfølgelig: Lille Kiove, og olle styrtede hen til vinduetfor
ot se den,men vi kunne selvfølgelig ikke se den,
do den erfor longt ude på hovet.

Klokken 1 1,00 kørte vi til Norsø. Fro porkeringsplodsen vor der ikke nogel specielt ot se,

så vi begyndfe ot gd longs søen I

en

paen

ofstond. Do vi nærmede os enden of søen, kom
der pludselig en Fiskeørn op over bokkerne,
men den forsvondt lige sd hurtigt, somden kom
tilsyne. Vi løb op pd den nærmeste bokketop,
og kikkerterne fløi rundt for oi finde den forsvundne Fiskeørn, og der gik et stykke tid, før

siddende pd pælen. Dervorogsåen,derfikøie
på en Hvidklire nede i vondkonten. Nogle of
deltogerne menle, ot de hovde set en høg of en
slogs forsvinde bog nogle bokker længere inde
i Honsiholm Resewotet, så vi begyndte ot gå
længere ind. Mens vi vor på vei ind i Reservotet,
kom der 350 Grågæs flyvende over os, og de
gik ned på en lille sø foron os. Vi blev stående
ei stykke tid og kiggede pd dem. Lors fik øie på
en lslondsk Ryle midt i en {lok Almindelige Ryler
pd 20 srk. - på en ofstond of næsten en
kilometerl
Derefter begyndte vi ot 96 tilboge til bilerne. Vi
besluttede ottoge en lur op til Honstholm Fyrfor
ot se om der skulle være noget specielt i krottet.
Der vor både Broget- og Grå Fluesnopper,
Rødsiierter, Løvsonger og en Topmejse. Vi fik

også øie pd 140 Grågæs, der kom flyvende
ude over hovet. Inden vi iog tilboge til Noturcenteret, kørte vi forbi Roshoge, og der vor vi
heldige, forlige nede {oron på stronden gik der
en lslondsk Ryle og I 0 Slenvendere. Søren D.
kom ogs6 tæt nok på, til oi hon kunne toge
nogle billeder of dem. Vi så også en Stenpikkei

sidde på toget of et gommeh fiskerhus. Fro
klokken 5,00 og til oftensmoden vor det frit,
hvod mon ville love.
Søndog vor vi først ude for ot se på trækket
klokken 7,30. Vi blev derude en times tid.
Trækket vor nogenlunde det somme som lørdog morgen, der kom bore ingen Suler.

der voi en, der fondt den siddende p6 en

Vi besluttede ot toge til Agger Tonge og bogefter til Veilerne. Klokken vor blevet I 0,30 , do vi

bundgornspæ|. Vi blev stdende på bokken et
stykke tid, for ot se på Fiskeørnen, der blev

fugle, både Rødben, Sort- og Hvidklire, Lille
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kom til Agger Tonge. Der vor mosser of vode-

);ttnrort"lrt,

Evem har lyst
til at hjæLpe lokala,fdelingien med at få, nogle
flere a,rznoncer, og dermed nog!.e
tlere indtæglber, tiI Søraunen?

Der nå da være en eLler flere blandt vores
næsten LOOO medlemme4 som har tid og
lyst til at hjæIpe os.

Der kræves ikke noElet specielt kendskab tll
tu911e - men blot tid, Iyst og gåpå,mod.
Du kan også hjæIpe os ved at give os et tip,
hvls du kender en virksomhed eller forcetnfng f Øsfiyllartd, som måske uiL købe en
€r;nnonce i lartdsdelens største fugleblad.

I{ontakt : Peter La,rtge tlf : 86 95

Kobbersneppe, Alm. Ryler og lglondske Ryler.
Der vor co. 3000 ondefugle (Grå-, Krik-, Pibeog Spidsond), og et porhundrede g169æs.Som
prikken over i'ei vor der ogs6 4 Dværgmåger.

I Vejlerne vor der co. de somme orter, plus
Hieile og Mudderklire. Vi 2-tiden kørte vi tilboge lil cenleret, for oi pokke sommen og rydde

op.
Det blev i oh til 6l orier, og ieg tror, ot ieg vor
topscorer med I 4 nye krydser i bogen.
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Eftermin mening vordeten god og vellykkeitur,
som roligt kon gentoges. lkke engong veirel
kunne mon kloge over, når det vor påden tid of
årei.
Jeg vil godt lige sige tok

til Lors for en god tur
og rose hom (for en gongs skyld) for det store
orbelde med ot få turen op ot st6.
Esben Elrner
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Ture ved Brqbrqnd 5ø
Noiurveileder Biorne Golles ved Noturcenter
hor i den kommede tid m6nedlige ture
ved Brobrond Sø. V hor fået lov ot invitere
DOF's medlemmer med på disse ture.
Sølyst

Turene storter fro P-plodsen v. Stovtrup Gl.
Stoiionsbygning kl. |3.00 p& følgende lørdoge; 7. ionuor, 3. februor, 9. morts og 13.
opril 1 996. Turene forventes ot vore 2-3 timer,
og er megetvelegnede for uøvedefuglekiggere.
Turledere vil være Noiurvejleder Bjorne Golles
{ro Å,rhus Kommunes noturforvoltning, somt en

medturleder fro DOF. Der vil i begrænset om-

fong være mulighed for ot låne kikke*er of
turlederen ved turenes ston.
Turene onnonceres i dogspressen.

Fuglenes Donmork - nyt
Forcdrog v. ptolckkoo?dtnolor itAoften

tfakcrf, lhrcndborg.
nrxdag d.5. mø,rr ld. 19.30
tatuiccnlcr 5r tyst, Drabro nd.

Så løftes lidt of sløret for de {ørste resultoler o{

DOF's store feltprojeh.
Beorbeidningen of de monge doto er nu i fuld
gong, og på denne ofien vil Morten Nielsen vise
os nogle of de første spændende resulioter. Der
vil blive vist eksempler på de nye otloskort, og
hvorledes resultoterne vil blive præsenteret i
den kommede otlosbog. Vl du gerne se hvorledes de monge I 0-punkttællinger vi hor lovet
bliver brugt ? - så mød op denne oflen.

Morten vil selvfølgelig fokusere på Århus omi,
men vi kommer ogs6 rundt om londsresultolet.

Det kon ollerede nu ofsløres ot der er monge
spændende nyheder og overroskelser I
Lokolofdelingen ervært med koffe/the og brød.

Øl og vond kon
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købes.

Fugle og fuglelokoliteter i det
gomle DDR
flrsdag, 12. marts 1996 H.

19.30

på Naur-

ccnter SråÆt
Formtde lør busturen 16.-19. mol 1996 rrt

I$(trlfzseemm.
Der vises dios fro og fortælles om følgende
fuglelokoliteter, som besøg på busluren: Lewitz
korpedomme, MolchinerSee, Mririh See, Bolther Schleuse og Amolienho{, Rederong See,
lvenocker Seen og lvonocker Eichen. Dios of
fuglene, {otogroferet på lokoliteterne ledsoger
orienierinoen.

Dervil også blive oplystom de proktiskeforhold
i forbindelse med busturen, bl.o. overnotning,
spisning, pris mv. og tilmeldingsfrist.

Tilloder liden det vil flere ondre spændende
lokoliteter blive omtolt sommen med oroklidke
oplysninger til brug for ,,privote" ture, f.eks.
kori, overnotningsmuligheder, mod, iysk øl mm.
Alle er velkomne.

Mødeledere er ogsd turlederne: Torben Andersen, Jens Bonde og Allon Jonniche.

2. dag - 17. mai:
P6 veien til Mirritz See posserer vi flere høispændingsmoster med beboede Fiskeørne-reder.Yi gør nogle kortvorige siop ved vestsiden
of M0r:itz See, men ellers ervort mål igen nogle
korpedomme omkring Bolther Sleuse og
Amolienhof mm.
I detie omr6de horvi choncerfo rlappedykkere,
ænder, rovfugle med bl.o. Rød Glente, Havørn,
Rørhøg, vadefugle somt mdske Vende-hols,
Sovisonger, Drosselrørsonger og Kormindompop mm.

3. dog

Buslur lil Lewitz, Murifz See,
lvenock m.m.
l6-19. mal 1996

Hermed følger en {orvorsling og præsentotion
ofen busturiil områderi den cenholedel ofdei
gomle DDR (Øst(lige)tysklond).
Naermere oplysninger om turens pris, ofgong

og hiemkomst, somt proktiske forhold følger
senere i DOF-Nyt

4/95, SØMVNEN 1/96, og
.l9.30.

ved formødet på Sølyst

l.dog-16.mal:

l2l3

kl.

^

Tidlig ofgong fro Arhus og dogen benyttes til
busironspod til Miirih-omr6det, der nåes sidst
på eftermiddogen.

Co. 490 km fro Århus gøres der nogle timers
ophold ved Lewitz-korpedomme. Lewitz består
of monge større og mindre korpedomme, der
ligger i et stort flodi engområde med monge
småskove og krot, og gennemskåret of Elde og
Benzer konol. Her er choncer for Hvid Sfork,

Knorond, RødhovedetAnd, Rød og SortGlente,
Hovørn, Fiskeørn, Sydlig Nottergof Drossel-

-

18. mal:.

Vi skulle'gerne tidligt op for oi besøge den
fuglerige sump- og løvskov med de gomle,

-

1000-6rige egeiræer lvernock Eichen. Vi
storterturen idyreporken med de monge Dådyr
og hor gode choncer for ot se flere of følgende
orter: Sorf- og Grønspæfte, Stor, Mellem- og
Lille Flogspaeife, Vendehols, Pirol, Kortt&etT ræløber, Rødtoppet Fuglekonge, Lille Fluesnopper mm. Fro porken ved det gomle slot kon vi se
ud til øen i lvernocker Seen, hvor Hovørn og
monge Grågæs yngler. I porken er vi måske
heldige ot se eller høre en syngende Gulirisk.
Op od dogen kørervi til den nordøstlige del of
M0ritz See og besøger den berømie Fiskeørnerede ved Federow, og ioger m6ske en lrovetur
longs det store engomrdde ved Rederong See,
hvor der ofie ses froner.
4. døg

-

19. mai:

Hiemreise med onkomst iil Århus førsl p6 oftenen. Vi kører de godt 50 km til Krokower See.
Her kon vi vælge mellem ol kigge ved Bossow
ellertogeren 4-5 km long vondrelurfro Mollen
iil Bossow longsveslsiden of KrokowerSee. Her
er godt med Grågæs, ænder og Fiordterner,
soml clroncer for bl.o. Hovørn, Tufteldue og
Slor Iornskode.

rørsonger og Pungmeise mm.

Herfro går turen mod Århus med de nødvendige - og obligotoriske - stop.

Efter onkomsten iil vondrehiemmet og middogen er der mulighed {or en ofienlur ned til

Allon Jonniche

Molchiner See.

Turledere: Torben Andersen, Jens Bonde og

3r

Lardag 6.1

Erabrand Sø

Mødesled:
Turleder:

P-plodsen v. Stovtrup Gl. Stotion kl. 13.00

Biorne Golles & DOF (86 95 03 4l ).

og Kosbrmolle

Sendag 7.1

Iilossø

Mødesfed:

stolion, kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl.

Ledere:

Itrsdog 16.l
Mødested:

Ry

Flytællinger alvandlugle
.l9.30.

i

Drlnmo/r

Sølyst, Brobrond, kl.
Donmork vor el o{ de {ørste londe i Europo, som onvendte
fly til optælling of vondfugle. I dog er metoden udbredt i
hele Nordeuropo. Ste{on Pihl, biolog ved Donmorks
Miliøundersøgelser, Kolø, fortæller om meloden, resuholerne o{ de donske optællinger, og det internotionole

somorbeide de indgår i. Lokolofdelingen byder på koffe/
the. Øl og vond kon købes.

Itrsdag 16.l

lf

Mødested:

Medborgerhuset, Søvei 3. Silkeborg kl. I 9.30. Søhøllondsgruppen ofholder sit årlige Ngårsmøde for olle
{ugleinleresserede. På mødet vil der blive fortolt om
lokolgruppens orbeide i dei forgongne år, og om emner
og projeher der ligger foron. I lighed med tidligere år vil
der blive leilighed til ot beretie om 6rels ornilologiske
oplevelser, vise dios, m.m. Søhøjlondsgruppen er vært ved
koffe/the. Konlokiperson : Jørge n Bollegoo r d, tll. 7 57 5

ggemøde tor alle rbgratntar€$etede

6289.

hndag

28.1

Mødested:
Ledere:

ifoesgård-skovene syd lor /lrhus
P-plodsen v. Moesgård Museum kl. 09.00 (endeslolion for
bybus linie 6).
Peler Longe (86 95 03 4l) m.fl.
Vi går en tur i Moesgård Pork og skovene, og ser på
vinterens fugleliv. I de gomle iræer huserer mejserne, og
måske ser vi porkens speciolitet - kortået træløber. Ved

åen er der chonce for vondslær. Er vi heldige oplever vi
rovnens skrig over skoven. Husk yormt tøi og nogel vorml
til holsen. Turen vorer co. 3 limer. Turen onnonceres i
dogspressen.

brdog 3.2

Brcbrand Sø

Mødesied:
Turleder:

P-plodsen v. Stovtrup Gl. Stotlon kl.1 3.00

Eandog

42

Mødested:
Ledere:
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Bjorne Golles & DOF (86 95 03 41

Aossø og Koslu.rmølle
stolion, kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl
Ry

)

Få

Søndag 18.2

Nrø og Lerdrup Bugi, Horsens Flord

+.ii

Mødested:

P-plodsen på Jensnæs, Alrøvei v. siorlen of Alrø-dæmningen kl. 09.00. Turen o{sluttes co. kl.. 13.00.
Peler Longe (86 95 03 4 I ).
På denne vintertur besøger vi iugletdrnef ved Alrø Poller,
Alrø Eghoved og vi ser del ,,nye" vildlreservot i Lerdrup
Bugi. Der :r mulighed {or Songsvone, Biergond, Hieile- og
Vibeflokke, Alm. ryle, Skærpiber m.m.
Medbring modpokke, vorm drik o1VARMT TØJ !
Turen foregår til {ods og i privotbiler. Hor du plodser i
bilen eller mongler du kørelellighed {ro Århus så kontoh
turledererr. Herudover ingen tilmelding.

El

'Ei

Turleder:
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forsdog 22.2

Den grønlandske havorn

Mødested:

Foredrogssolen på Silkeborg Høiskole, Plotonvej 1 2,
Silkeborg, kl. 19.30
Fronk Wille
Fronk Wille hor i næslen 25 år orbeidet med nolurbeskpelse i Grønlond. Det s-tortede med hovørnen. som
vor på vej mod udryddelse. Arsogen vor grønlændernes
opfottelse o{ hovørnen som prædotor p6 {åreovlernes lom.
Men ny viden er blevet brugi til mere målrettede fredningsokiiviteter. Senere hor Fronk Wille engogeret sil i ondre
prolekter; bl.o. om {ieldørreder og senest opreflelsen of
Grønlonds førsle noturskole. Fronk Wille vil også informere om den oktuelle situofion i dog med ressource- og
nolurbeskyttelsesproblemer. Hvordon håndferer Grønlonds
Hiemmestyre disse ting?
Enke: 25 kr. pr. person incl. koffe/the.
Silkeborg Hølskole, DOF og Silkeborg Nofurhistoriske

Foredrogsholder:

#,8

Brt
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Arrongør:

Forening.
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Lørdag 24.2
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Generøllorsomling

,l3.00

Generol{orsomlingen finder sted kl.
på Sølyst,
Brobrond. Dogsorden i{ølge lovene. Fro kl. 10.00 er
lokolofdelingen vært med koffe/the og rundstykker, ligesom der irodifion lro bliver mulighed for en fur ried til den
nærliggende Brobrond Sø.

ffi
#l

Søndag 25.2

Sødringholm og R&by Odde

Mødested:

Kulturhusef i Ronders kl. 08.00.
Lors Tom-Pelersen (86 4l 8l 64).
Vi besøger Sødringholm Strond ved udløbet of Ronders
Fiord, hvor vi {orhåbentlig ser blerglærker (sidste år så vi
på en filsvorende tur en flok på co. 401) Desuden vil der
være et sfort udvolg of onde- og vode{ugle. Ved Råby
Odde vil vi kunne se de lysbugede knortegæs meget fint,
monge songsvoner, fieldvåge, blå kærhøg, m.m.

Turleder:
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Frcdog 1.3 - scndag 3.3

Ørnenr fil Sk&ne
Endnu en gong vil vi til Skåne om vinleren for ol se ørne,
glenier, gæs, og de første trækfugle som tegn på det
kommende forår. Vi kører fredog often kl. 22.00 {ro
Musikhusei, og seller fro Grenå (evt. opsomling oftoles
med Jens). Vi overnotler i hytter lørdog, og skulle være

hiemme igen omkring midnot søndog. Tilmelding: kr. 500
indbetoles på gironr. 551-096,l senesl d. I5. lonuor (kr.
350 for iuniorer), mærket ,Ørnelvru . Betol venligsl kr. 655
(kr. 505 for juniorer), hvis du vil hove en køje på færgen
{redog nol. Beløbet dækker {ærgen, kørsel, overnotning,
og oftensmod lørdog often. Ledere: Nick Wrigley (8621
4985) og Jens Bonde (8642 7995 do1,8648 8275
often).

Sondog 3.3

ifosso og Kosbrmolle

Mødested:
Ledere:

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

firsdog 5.3

Fugfenes Danmark-nyt

Mødested:

Noturcenler Sølvsi i Brobrond kl.l 9.30.
Proieklkordinotor Morten Nielsen fortæller om de spændende resultoler {ro DOF's slore feltproiekt. Se omlole
side 30

brdag

9.3

Mødesled:
Turleder

tirsdag

12.3

Brabrqnd Eø
P-plodsen v. Stovtrup Gl. Stotion kl. 13.00
Blorne Golles & DOF (86 95 03 4l )

Fvglestemmektnus v. NIan tonlrtcåe

Mødested:

Noturskolen, Ronders, kl. 19.00.
Er du klor til ot toge imod songfuglene?

tuda124.3

toturskovens fugleliv

Mødested:

P-plodsen, Søtorvet v/Kvickly, Silkeborg kl. 09.00.
Noturskoven på Silkeborg Stotsskovdistrik er en efierlommer of den oprindelige skov, der i årtusinder dækkede
Donmork. Noturskoven er levested {or en række
beskyitelseskrævende fugleorter. Pd turen vil vi se nærmere på nolurskovens betydning for orter som sorfspætte,
grønspætte, stor flogspætte, huldue, nolugle, spætmejse,
rødstlert, {logermus, m.fl. Vorighed: co. 2 timer. Ingen
tilmelding. Turleder: Bo Ryge Sørensen, ll{. 86 81 25 73.

Arrongerel i somorbelde med Donmorks Noturfredningsforening.

brdag

13.4

Mødested
Turleder:
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Erqbrand Sø
P-plodsen v. Stovtrup Gl. Stotion kl. 13.00
Biorne Golles & DOF (86 95 03 41 )

$sFR;0ftKQ*Ifil$[i *B$Slttt
Bestyrelsen:

Konloktpersoner:

Peler Longe ({ormond)

Fredningsudvalget

Jeksenvei lOB
8464 Golten
Tlf. 86 95 03 4t

Svend Møller Jensen

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

Jens Bonde Poulsen (kosserer)

Hevringvej 24,Hevring
8950 Ørsted
Tlf. dog 86 42 79 95
Tlf. often 86 48 82 75
Corsten Høeg
Neptunvei 38 H

st.

8270 Hø16ierg
Ttf. 86 I I 45 59
Ole

Jensen

Torshøjvænget 54, Koh
8361 Hosseloger

T|1.86285614
Lors P. Johonsson

Bolevei 10, Ommestrup
8544 Mørke
\L 86 37 78 41
Steen G. Lorsen

Regenburgsgode 8, 2.tv.

8000 Arhus V

Tfi.86 18 75 25
Nick Wrigley
Bokkegårdsvei 43

8240 Risskov
It{. 86 21 49 85
Christion Jordonsen
Tornebokken /5

8240

Risskov

Tt{. 86

2t 33 50

Me d | ø ms r egi sE e rl n g
Lors P. Johonsson
(Se bestyrelsen)

en

:

Loka I ltetsre gi st e rl n ge n :
Donsk Ornilologisk Forening
lokolo{delingen i Arhus Amt
Giellerupvei I l1
8220 Brobrond

Ropportgruppen:
Peter Longe
(Se bestyrelsen)

Rondersgnrppen:
Clous Elkiær
Mågevei 7

8870 Longå
Ttf. 86 46 78 03

Rovluglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvolgei)

stre rl n gsg ru p p e n,
(5pørg bestyrelsen)

Fu g Ie r e g I

Skovgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt Al16 26

8600 Silkeborg
Tl{. 86 81 25 /3
Søhøllandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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I en travl hverdag kan det være
svært at holde sig ajour med alle de
ting, der på forskellig vis har betyd-

ning for økonomien.
Derfor har vi skrevet en række bøger, der beskriver de mere komplekse områder som ft bolig og penston.

De vil ikkc kume finde svar Pd alt'
men bøgeme kan være mcd til at
give overblik.
Det giver de bedste muligheder
for - i en tæt dialog med Deres rådgivcr - at vælge den løsning, der
passer lige netop til Dem.

?K'
Unibank

