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Dansk
Ornitologisk
Forening

DOF er en landsforening for fugleinteres-
serede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Danmark. Foreningen er stiftet i

1 906.

Foreningens formål er at fremme kend-
skabet til og interessen for fugle og at virke
til beskyttelse først og fremmest af den
danske fuglefauna. Dette formål søges
fremmet blandt andet ved afholdelse af
møder og ekkursioner, udgivelse af et
tidsskrift og andre publikationer, samt ved
at arbejde for at forbedne fuglenes livs-
vilkår.

Å,rlige kontingmter:

Ordinære medlemmer:
Juniormedlemmer (u. 18 år) Kr.130,-
Pensionistmedlemmer (o. 67 år) Kr.130,-
Støttemedlemmer Kr.100,-
Husstandsmedlemsskab Kr.330,-

DOF tager del i flere aktiviteter, både i Dan-
mark og internationalt. Fugleværnsfonden ejer
og driver eir række danske fuglereservater og
arbelder desuden for international fugle-
beskynelse. DOF er den danske afdeling af
BirdLife lnternational.

Som medlem modtager man gratis Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift (2-4 hæfter
pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4 hæfter
pr. år) og DOF Nyt (4 h:efter pr. år).

Dansk Ornitologisk Forening
Fuglenes Hus

Vesterbrogade 140A
1620 København V
fV.:31 31 44 O4

Ciro: 7 00 08 39

k.235,-

Lokalafdelingen
i Århus Amt

DOF-Århus står for alle lokale arrange-
menter, og alle DOF-medlemmer kan frit
deltage i afdelingens møder og ekskursio-
ner.

På sidste side finder du en liste over lokal-
afdelingens bestyrelsesmedlemmer og de
kontakpersoner, der repræsenterer de for-
skellige udvalg og interessegrupper.

Dansk Ornitologisk-Forening
Lokalafdelingen for Århus Amt

Naturcenter Sølyst
Cjellerupvej 111
8220 Brabrand

Ciro: 5 51 09 61

Søravnen Søravnen er lokalafdelingens blad og ud-
sendes 4 gange årligt til alle medlemmer i

Århus amt. Medlemmer udenfor amtet
kan tegne abonnement på bladet for kun
4O kr. pr. år.

Artikler til Søravnen modtages som manu-
skript eller på diskette, ledsaget af en ud-
skrift.

Redaktion:

Ansvarsh. redaktør: Otto Trap Hansen

Jens Bonde, Svend Møller Jensen, Chri-
stina Kjelsmark, Annelise Skov

Send materialet til Otto Trap Hansen, Kilde-
vej 8,8362 Hørning(tlf. 869225 92). Meerk
kuverten "Søravnen".

Indlæg kan også sendes via Internet til e-mail-
adressen soravn@square-one.dk. Disketter,
fotos og originale tegninger returneres.

Søravnen redigeres i PageMaker 5.0 for
Windows og trykkes på genbrugspapir.

Annoncepriser:

Hel side: 350,-/nr eller 1.20[,1år
Halv side: 200,-/nr eller 600,lår

Søravnens kalender for 1996:

Nummer
2-96
3-96
4-96

Deadline Udkommer
1. maj 15. juni
1. august 15. september
1. november 15. december

rssN 0900-1832



På Sølyst ligger der en større samling af
gamle Søravne. Efter at have støvet dem af,
fik vi den indlysende ide, at de kunne gøre
mere nytte blandt rnedlemmerne" 5å hvis
duhar huller i dinsamling. er der nu'mulig.
hed for atfå dem fyldt. Det kan ogsåvære.
at du er interesseret i en bestemt lokalitet
eller lignende - også det vil vi prøve at løse

efter bedste evne.
' ' :t'

Skriv til undertegnede på adressen Kildwej
B, 8362 Hørning og fortæl hvilke årgang
eller enkeltnumre du gerne vil have. Prisen
(vedlagt i frimærker) lr 5 kr. pr. Søravn,
hvilket stort set svarer til returportoen.

Også tilbage til den Søravn du sidder med
i hånden. Å"rgang 1 996 tegner lovende,
fyldig og afuekslende, vi håber den falder
i læsernes smag. Måske endda så meget,
at du selv får lyst til atdeltage. For det er på

sammen måde med Søravnen som inatu-
ren. d1,g,l mangfoldigheden; der ggidet
:pændende,,,, :,. I -,,,-

Iegindledtetsg5 rned. på denoe,pladsl"t
5lriys;:,Har,d-u en anr:kel i ovnen elleren
tqneri rnarren - så,kontak,undertepnde'-

Det gælder stadigvæk!
Godt (og snarligt) forår.
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Nytira Fuglelinien

Konkurrencerne

I i 995 gentog vi de 2 ki,nkurrencer fra 1 994:
Et gavekort på 5tl0 krorer i DOF-Salg ril den
der på flcst daroer rlnsc,le relevanl nrateriale
ind og en altrrei tr,rHiei:,:rg til en tilfældig ind-
ringer. De 10 r:test:h"errlige meddelere i 1995
vai'følgende:

Rasmus Starck, Hvidovre 91
Preben Bere, r.irl-rerhavn S. 84
Svend Aage i inrierstrøm. Solrød Strand 54
Steen Søsaarrl, .\iseårie 43
Mo.'ten Bentzon !ansen, Frederiksberg 42
Lennart Pedersen, Ølstykke 30
Lasse Strandgaard, Osf.ed 30
Allan Kjær Villesen, Lemvig 29
Mikael Blicher, Creve 28
Tim Hansen, Odense C. 28

For andet år i træk et stort til-
lykke med hovedpræmien til
Rasmus Starck, der pe 25% al
årets dage har ringet ind fra især
Cilieleie og Blåvand. 3emærk at
7 al de 10 er gengangere fra
1 994 og atalle er mandlige fugle-
kigg;ere. Vinderen af en fuqlebog
blev Henning Vikkelsø Rasmus-
sen, de!' den 2Ol9 'l 995 meldte
om en Hvidbrynet Løvsangerved
Dybsø foruden andre soaen-
dende observationer ira Hov Vig.
Den n1'udkomnr: .,Buntings and
Sparrows" er på vej ira DOF-
Salg til Henning. f3eqqe konkur-
rencergentages i 1996!

Hurtiee numre

Fugleliniegruppen lytter til Fugleliniens tele-
fonsvarer i Fuqlenes Hus pertelefon fler.eganqe
i løbet af dasen. Dettesker dog helt tilfældiet,
så for at undgå at iagttagelser der ,,fortjener
øleblikkelig opdatering" li$ler uhørte i flere
timer på telefonsvareren, tilbvder vi som et
forsøg at man kan r.in3e og melde på et af
følgende mobiltelefonntrmre:

Rolf Christense n 4O 4156 08, Morten Moller
Hansen 407430 31 oe Sebastian Klein 40 75
54 31 - så vil vi opdatere med det samme.

1995 - et godt år
Fremgangen for Fuglelinien fortsætter, idetflere
og flere ringer ind og li/tter. Dækningen nær-
mer sig 1OO% af landets telefoncentraler. I

1 995 biev overskuddet på mere end 1 00.000
kroner, som går til international fugle-
beskyttelse.

Fugleliniegruppen

Dansk Ornrrolocisk Forenine
Vesterbroqade 140. 1620 V -

lndrapponering 3325 53fi1

Fuqlelinie
9023 24

len
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EFTERLYSNING!

Dias med fugle

Alle jer der fotograferer fugle - se her!

Lokalafdelingen er i besiddelse af en ganske

omfangsrig samling af dias (lysbilleder) med
fugle. Diasserien bliver hyppigt brugt, f.eks. til
aftenSkolekurser, ved foredrag og lign. Lokal-
afdelingens medlemmer kan låne dias-
samlingen ved henvendelse til undertegnede.

Men samlingen er ikke helt komplet! Der mang-
ler enkelte arter hist og her, og her er det at vi
håber på hjælp fra medlemmerne. Næste gang

| rydder op i jeres dias, og får nogle billeder
tilovers, f.ek. fordi I har flere billeder end I skal

bruge af den samme art, så tænk på DOF. Vi
modtager gerne de billeder, som du ikke selv
kan bruge. Det skal selvfølgelig være muligt at
se hvad billedet skal forestille. men ellers stiller
vi ikke de helt store krav.

åffi"",x""J,ilr11ff,å1, iå";åil,' [g
leder, men vi mangler især billeder
af disse arter.

Har DU billeder, som du vil donere til DOF, så

kontakt: Peter Lange, Jeksenvej 1OB, 8464
Calten (86 95 03 41 - bedst hverdag 15.30-
17.30\.

Rødstrubet [om
Rørdrum
Sort stork
Sædgås

Kortnæbbet gås

Pibeand

Knarand

Atlingand
Bjergand
Fløjlsand

Sort glente
Havørn adult
Blå kærhøg
Hedehøg
Duehøg
Kongeørn
Aftenfalk
Vandrefalk
Agerhøne
Vagel
Vandrikse .
Plettet rørvagtel
Lille præstekrave
Sandløber
Temmincksryle
Krumnæbbet ryle
Kærløber
Enkeltbekkasin
Skovsneppe
Lille regnspove
Sortklire
Svaleklire
Dværgterne
Lunde (som den
ses ved de danske
kyster)
Huldue
Tyrkerdue
Turteldue
Slørugle
Kirkeugle
Natravn
Mursejler
lsfugl
Hærfugl

Vendehals
Crønspætte
Stor flagspætte
Toplærke
Hedelærke
Bjerglærke
Digesvale

Markpiber
Skovpiber
Bjergvipstjert
Nattergal
Husrødstjert
Sortstrubet bynke-
fugl
Ringdrossel
Misteldrossel
Cræshoppesanger
Sivsanger
Kærsanger

Culbug
Høgesanger

Cærdesanger
Havesanger

Skovsanger
Cransanger
Lille fluesnapper
Skægmejse
Sumpmejse
Topmejse
Sortmejse
Korttået træløber
Pirol
Skowkade
Nøddekrige
Ravn

Skovspurv
Culirisk
Stillits
Crønsisken
Tornirisk
Bjergirisk
Cråsisken
Karmindompap
Kærnebider
Bomlærke



tlere medlemmer?
Da vi gerne skal have flere medlemmer til
lokalatdelingen, for derved at styrke arbejdet
for fuglene, håber jeg, at I alle vil bidrage til
hvervning af nve medlemmer gennem jeres

kontakter til andre fueleinteresserede.

En af de ting I kan gøre uden den helt store
arbejdsindsaS er at argumentere for DOF når
lejlighed bvder sig, f.eks på arbejdspladsen,
eller når I møder andre fugleinteresserede på
jeres ture.

En anden ting I kan gile, et at uddele DOF's
,, hvervefoldere" til i nteresserede, samt even-
tuelt lægge'nogle få af disse på forskellige
steder hvor der kommer mange mennesker,
igen f.eks. på leres arbeidsplads, i foreninger
og Iignende.

::$:- 
kan fås ved henvendelse til underteg-

Skulle der blandt vore medlemmerne være
nogle der vil bistå med at sørge for at vore
foldere forefindes rundt om på biblioteker og
lignende, hører jeggerne fra jer, da jegdesvæne
ikke selv har mulighed for at komme rundt til
alle de pågældende steder.

Kontakt:
Ole Jensen

TIf. 8628 s614

Flere Nøddekriger!
Efter omtalen af nøddekrigeinvasionen i sidste
nummeraf Søravnen fik jegen række henven-
delser fra folk der havde set nøddekriger. End-
videre har jeg fået adgang til de nøddekrige-
observationer, som- er indsendt til rapport-
Sruppen ogFugle i Arhus amt'1995.

Det betyder at vi nu er oppe på ikke mindre
end ca. 110 observationer af sammenlagt ca.
1 30 fugle, og der er observationer fra stort set

6

alle områder af amtet. Som det fremsår af
kortene blev de forste fugle set i juli, måd de
tidligste observationer 19/7 2 Fuglsang Hede.
Crenå og 31/7 1 v. Crenå Sydstrand. Men først
i oktober tog invasionen for alvor til, og kulmi-
nationen fandt sted ult. oktober (se figud. I

november ebbede tilstrømningen ud, og gen-
nem den sidste del af novembrer og i december
blev der stort set kun set nogle få stationære
fugle, hvoraf nogle bliver ind i 1 996. De største
observationer var ca. 1 Orl O-pri. nov. op til 1 0-
15 setsamtidigved nøddehegn i Hornsle! 27.
eller 2Bl1 0 20 ved Brabrand Sø , og2\ll1-1111
B-1 0 set daSligt Bækkefaldet i Hasle. Flere
steder er stationære fugle set igen nem lang tid.
Detgælder iSilkeborg, i Botanisk Have, Forst-
botanisk have og Mindeparken, alle i Århus, i

Risskov, i Højbjerg og i Crenå.

Send ind!
Sidder du nu og mangler,,din" nøddekrige på
kortene, så skriv straks til undertegnede og
oplys dato og nøjagtig sted for din iagftagelse.

Den største invasion siden efteråret 1985!
Invasionen af nøddekrige i efteråret 1995 er
den største invasion af art-en siden 1 9B5. Den-
gang begyndte invasionen midt i september,
og i alt blev der set omkring 3700 fugle. lfølge
DOF-NYT 1/96 er der set ca. 1120 nøddekri-
ger i landet i perioden oktober-december 1 995,
men formodenlig bliver tallet noget større ef-
terhånden som fuglene bliver indrapporteret
til de lokale rapportgrupper. Ca. 450 er set
trækkende ved Stigsnæs, Sjælland.

Forøvrigt blev der året efter ovennævnte inva-
sion i 1 985 konstateret mange ynglefund, over
30 steder spredt over hele landet blev der
konstateret yngel eller yngleforsøg. Def bliver
spændende at se om noget lignende vil ske
oenne gang.

Peter Lange



. Figut 1

Kort Mdorckomsterne af Nøddekrige i Arhus nt i novembetl995.
lnvæionen når sin største udbrdelæ i november.
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Figur 2
Samtlige iagnagelser af nøddekrige i Århus amt i dtuåret 1995, fordelt på lGdagæperioder, startende med 1017.

Fotekomsten kulminqede i sidste halvdel af oljrober.
De stationærc fude u talt med i hrer psiode, som det er æt i.
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ARSBERETNING
FOR DOF.ÅRHUS AMT 1995

-
Peter 

-Lange

Så er det igen tid til at gøre status over året der gik. Her i lokalafdelingen kan vi se tilbage
på 1995 som et begivenhedsrigt år, med stor aktivitet i foreningen.

Medlemsstatistik
Desværre lader det ikke til at den store aktivitet blandt de aktive medlemmer slår

igennem udadtil - ihvertfald kan vi her ved årets slutning konstatere et fald i medlemsantallet i

forhold til den seneste opgørelse.

Medlemsudviklingen gennem de seneste fire år:

01.10.92 31.12.93 31.12.94 01.02.96
ordinære medlemmer 630 624 7SB 727
juniormedlemmer 26 32 42 32
husstandsmedlemsskaber 30 24 25 26
seniormedlemmer 62 74 81 79
støttemedlemmer 24O 267 24O 2O2
total 988 1021 1146 1066

Da noget af udviklingen kan skyldes overgangen til et nyt medlemsregister i Fuglenes
Hus, og som følge deraf ændret praksis vedr. medlemmer i restance, bør vi ikke umiddelbart
lægge for stor vægt på statistikken. Lokalbestyrelsen finder dog udviklingen bekymrende, og vi
hører meget gerne fra medlemmer, som har ideer eller gode råd der kan hjælpe med at vende
udviklingen.

8000 Århus C
8200 Århus N
8210 Århus V
8220 Brobrqnd
8230 Åbyhøi
8240 Risskov
8250 Egå
8260 Viby J

8270 Høibierg
8300 Odder
8305 Sqmsø
8310 Tronbierg J

8320 Mårslet
8330 Beder
8340 Molling
8350 Hundslund
8355 Solbiers

89 836'l Hosseloger 7
32 8362 Hørning 7
I 9 8370 Hodsten 1 6
17 8380 Trige 7
20 8381 Mundelstrup l0
51 8382 Hinnerup I 1

9 8400 Ebeliofr 13
37 84'10 Rønde 16
42 8420 Knebel 8
25 8444 Bolle 'l

5 8450 Hqmmel 7
5 8462 Horlev .] l0

l l 8464 Golten II
l l 8471 Sobro 8
6 8500 Grenå 35
4 8520 lysirup 8
2 8530 Hiorfshøi I

8541 Skødslrup 12
8543 Hornslet 6
8544 Mørke 4
8550 Ryomg6rd 4
8560 Kolind 5
8570 Trustrup 2
8581 Nimtofte 2
8585 Glesborg 6
8586 Ørum Diurs 3
8592 Anholl 'l

8600 Silkeborg 58
8632 Lemming I
8641 Sorring 0
8653 Them 4
6654 Bryrup I

8660 Skonderborg 4l
8670 Låsby 3

8680 Ry 22
8799 Tunø 0
8870 lonså ]0
8882 Fåwong 1

8883 Giern 2
8900 Rqnders 82
8950 Øisted 4
8961 Allingåbro 4
8963 Auning 3
8970 Hovndol 4
8981 Spentrup 4
8983 Gierlev J I
8990 Fårup I

9550 Morioger 2
9560 Hodsund* 'l

Medlemmernes fordeling i mtet
Opgjort N postnumrc

* kun den del af Hadsund postdistrikt som liger i Århus amt medr4ges



Ture og møder
Rækken af afholdte ture og møder idetøstjyske er i 1995 så langsomaldrigfør;31ture,

21 møder og foredragsaftener samt to weekendlejre og et kursus i ynglefugletællinger har været
annonceret. Endvidere var foreningen repræsenteret med en udstilling på Naturskolen i Randers
d. 6. august, samt med en meget velbesøg stand på Crønt Landsskue på Brusgård d. 9-1 0 sept.

lkke alle ture og møder harværet ligestoretilløbsstykker, men alle arrangementerne har
så vidt vides forløbet tilfredsstillende for de som var med. Det er lokalbestyrelsens opfattelse, at
det store udbud at arrangementer der tilbydes offentligheden fra amter, naturvejledere og
foreninger kan være årsag til den vigende deltagelse ved nogle arrangementer, men vi mener at
det er vigtig atvi forGattilbyder etspændende og alsidigt program for foreningens medlemmer.

Skal jeg her nævne et par af de arrangementer, som vil blive husket fra '1995, bliver
Ølandsturen i maj 6n af dem. Turen, der blev arrangeretsammen med ØBF varefter min mening
meget vellykket, med masser af'fugle og botanik i en fin blanding. Et turmål som uden tvivl vil
komme på kalenderen igen et af de kommende år.

D. 5. september havde vi besøg af Niels Erik Rasmussen fra DOF-salg, som kom med
bilen fyldt med kikkerter, bøger o.m.a. Etspændende initiativ, blotsynd atflere ikke lagde vejen
om Sølyst d6n aften, som bød på alletiders mulighed for at prøve de kikkerter som vi ellers kun
orømmer om.

Lars P. Johansson m.fl. har i 'l995 utræfteligfortsat arbejdet med atarrangere weekend-
lejre for vore ungdomsmedlemmer - og jeg ved at mange af dem ser frem til disse lejre med stor
forventning.

En række møder på Sølyst har været fælles med Østjysk Biologisk Forening, ligesom
enkelte arrangementer harværetafholdtsammen med Danmark Naturfredningsforeningeller
Silkeborg Naturhistoriske Forening. Forhåbenlig kan vi også i de kommende år forbeette det
gode samarbejde til fælles glæde for vores foreninger.

Projekt Fuglenes Danmark
Det høje aktivitetsniveau ifelten i 1994 fortsatte de fleste steder i1995, som var

projektets sidste optællingsår. Afrapporteringen af resultaterne forløb stort set ekemplarisk i
løbet af august og september, og i skrivende stund mangler kun ganske få deltagere i Århus amt
af indsende deres optællinger og atlaskort (det kan nås endnu !). Status over dækningen i Århus
amt taler da også sit tydelige sprog; alle kvadrater er besøgt, kun ganske få er dårligt undersøgt,
resten er godt til meget godt undersøgt. B punkttællinger mangler at blive lavet. Et andet bevis
på atvi har fået amtetgodt undersøgter atder i gennemsnit er fundetca.TO aftet pr. kvadrat.
I atlasundersøgelsen i'1971-74 blev der fundet 61 arter pr. kvadrat i amtet. Det er næsten 10
arter mere pr. kvadratidenne undersøgelse! Ogingen kan overbevise migom, atdeterfordi der
er kommet flere fugle!

I skrivende stund nærmer tiden sig for den sidste rastefugletælling. leg er overbevist om,
at mange af deltagerne i rastefugietællingerne sertilbage på tre år tællinger med stor glæde, men
også med et vist vemod - hvad skal vi nu lave den midterste lørdagi hver måned ?!. Det er da
også mit håb, at vi i de kommende år kan fortsætte disse regelmæssige optællinger på ihvertfald
en række af vores bedste fuglelokaliteter. Delagerne i rastefugletællingerne har fået henven-
delse fra mig derom, men nye deltagere er selvfølgelig velkomne.

Fredningsudvalget

. Har støt og stabilt arbejdet sig igennem de store postdynger i løbet af året Foreningen
modtager løbende en mængde kopier af dispensationer, som udstedes af amtets miljøafdeling.



Mange vedrører forskellige byggelinier o.lign., og er uden ornitologisk interesse. Men indimel-
lem dukker der også sager op, som vi må anke.

Udvalget har desuden i åres løb behandlet en række henvendelser fra medlemmer,
flere har haft væsentlig ornitologisk betydning, og der er ofte tale om sager, som vi ellers ikke
havde fået kendskab til. Det skal derfor understreges at det er vigtigt, at lokalafdelingen
kontakes, hvis man konstaterer overgreb på vore fugleområder.

Søravnens læsere er løbende blevet informeret om nogle af sagerne, som frednings-
udvalget har behandlet i årets løb. Her skal dog nævnes r"gen o* Hei-hedsplanen for Åkår
Cods, hvor der blev afholdt besigtigelse med Naturklagenævnet i november. Siden er der gået
politik i sagen, og vi venter derfor stadig på naturklagenævnets afgørelse.

Sidst på året oplevede vi det usædvanlige, at naturklagenævnet for en gangs skyld
afgjorde en sag til vores tilfredshed. Det var da nævnet forkastede amtets godkendelie af 

'en

omfartsvej ved Kolind, et vejanlæg som ville have smadret nogle af de bedste ferskenge i

området.

En_ af de sager,. som havde verseret længe på udvalgeb dagsordener, fik også sin
endelige afgørelse fra Skov- og Naturstyrelsen i 1995. Det er sagen om adgangsforhold m.m. til
Mørke Kær ved Hornsle! hvor ejerne gerne vil afskære offentligheden fra at færdes i området.
Afgørelsen fulgte kun delvistvores synspunkter, og da ejerne senere har meldt ud med at de ikke
agter atgive offentligheden lov til atfærdes i området, er sagen desværre ikke helt afgjortendnul

_ Det i dele af pressen meget omtalte $yske?l ,,oprør', mod naturbeskyttelsen har også
forwgtat manifestere sig i vores landsdel, med det resultat, at vildtreservatet i Ajstrup Bugt
(Mariager Fjord) endnu ikke er vedtaget. Tilsvarende er oprettelsen af de nye hårdt tiltrængte
reservateter i andre egne af landetogså forsinket p.g.a. lokal modstand . Det er vigtigt at DoF og
de andre grønne foreninger forstår at tackle denne ,,modvilje', mod naturbeskyttelsen, således
at få, ekstreme, kredse ikke får lov at forhindre flertallets muligheder i at genskabe en rig natur
i Danmark. I denne sammenhæng ar det vi$igt, at vi som DOF-medlemmer går ud og deltager
i debatten, når der er brug for det. Kun på den måde kan vi være med til at præge udviklingen,
og vise at vi ikke alle har samme indstilling til overholdelse af landets miljø- plan- og
fredningslove som ,,krudt-Peter", ,,sø-Peter" og hvad de ellers kaldes.

Ørnefodringen
Fodringen på de to hemmelige pladser i Midtjylland fortsatte indtil marts 1995, og blev

genoptaget igen d. 21 . november. Der fodres i denne sæson primært med hele får og lam, som
synes at have en langt støne tiltrækningseffek på fuglene. Der er således iagttaget et ång større
antal fugle - horedsageligt mus- og fjeldvåger, ravne, krager og måger - p{ foderplådsen. t

skrivende stund er der endnu ikke observeret ørn på foderpladsen, mån d. 26. januar 1 996 er
der set en havgrn (voken fugl!) i nærheden af foderpladsen. Efter afslutningen af fodrings-
sæsonen 1 995-96 vil resultatet blive evaluere! og såfremt vi beslutter os for at fortsæfte med at
fodre vil der blive arbejdet på at etablere en offentlig foderplads i amtet. Projektanwarlig for
fodringsaktiviteterne i Århus amt er Søhøjlandsgruppen v. Bo Ryge Sørensen.

Projekt Fiskeørn
DOF har i 1 995 besluttet at gøre en særlig indsats for at forbedre fiskeørnens vilkår som

dansk ynglefugl. Der er tale om et projekt, hvor DOF gennem en flerstrengetstrategi vil arbejde
for, at fiskeørnen i Danmark bringes op på et niveau, som giver vished for, at arten også i

fremtiden kan forekomme som en fast, dansk ynglefugl.

.. D9F vil gennem sit net af lokale kontaker i de områder hvor fiskeørnen enten yngler
eller er ved at etablere sig som ynglefugl, medvirke til at skabe ro omkring rederne og toleraice
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overfor fuglene, bl.a. ved at inddrage lokalbefolkningen i arbejdet med at beskytte og bevare
fuglene.

Med Bo Ryge Sørensen som lokalkoordinator for projektet i det Midtjyske Søhøjland,
har medlemmer af Søhøjlandsgruppen i 1995 aktivt medvirket i den igangiærende inventering
af arten.

lnitiativtager til Projekt Fiskeørn er DOF's hovedbestyrelse ved Benny C€nsbøl. Koor-
dinator for projektet er Per Bomholt.

Uglekasser
Lokalgruppen i Randers har i årets løb fremstillet og opsat mere end 1 0 kirkeuglekasser.

Kasserne er opsat i området omkring Randers, flere af dem i nærheden af nogle af de få kendte
kirkeuglepar, som vi har tilbage i området. Forhåbenlig bærer det flotte initiativ frugt i de
kommende år, i form af flere ynglende ugler i området.

Søravnen
Med Otto Trap Hansen som kyndig redaktør, og Annelise Skov som dygtig desktopper,

lykkedes det igen i 1 995 at få fire flotte numre a{ Søravnen på gaden, med i alt 148 sider!

Eneste malurt i bægeret er en begyndende tendens til svigtende tilgang afstof i efteråret!
Da nogle få enkeltpersoner tillige har bidraget med forholdsvis store stofmængder, ogen stor del
har været fra projeh Fuglenes Danmark, som snart slutter, så skal der her lyde en kraftig
opfordring: Alle jer der går og pusler med små optællinger, undersøgelser, havetællinger, eller
har gode oplevelser på fugleturene; skriv et par ord om det til jeres allesammens lokalblad. Kun
på den måde får vi et spændende og engagerende blad !

Rapportgruppen
Rapportgruppens ca. 16 medlemmer, med Henning Ettrup som kontaktperson og

redaktør, udkom i løbetaf august medFugle iArhus amt-1994. Rapporten blev, ligesom tidligere,
sendt til alle indsendere kort efter udgivelsen.

Brugen af databaserne til at holde orden på de mange iagttagelser (godt 39.000 i 1 995 !)
voldte dog nogle problemer i løbet af året, og det står efterhånden klart for alle, at DOF endnu
ikke har fået udviklet den perfekte fugledatabase. Desværre spores der efterhånden en spirrende
(og forståelig) utålmodighed og tendens til anarki blandt landets rapportgrupper og ahive
feltornitologer, hvilket har givet sig udslag i at der begynder at dukke lidt for mange hjemmela-
vede databaser op rundt omkring i landet. Da ikke alle programmer følger de af rapportgrup-
perne vedtagne standarder, risikerer vi snart at stå med et stort vildnis af ukompatible datafiler,
hvis ikke foreningen tager sig sammen og man i enighed får vedtaget nogle fælles retningslinjer
for dataindtastning - og allerhelst så jeg at man blev enige om at bruge det samme program over
hele landet.

Det blev så ordene fra mil om året der sik.
Skulle nogle føle sig glemt eller iårbigået er deiuti/srgtet.

Jeg vil slutte af med tt takke alle Jer der i det forgangne år har lagt tusindvis af frivillige timer i
foreningen. lsær tak til den øvrige lokalbestyrelse og til lokalgrupperne i Søhøjlandet og Ran-

ders, men også til alle øvrige, der har deltaget i lokalafdelingens arbejde.
Jeg håber at vi også i det indeværende År kan opretholde et godt samarbejde, til fælles gavn og

glæde for fuglene og naturen.

Stjær Bakker d. 9. februar 1 996
Peter Lange
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SNEUcLEN pÅ uocÅnDEN
Henning Ettrup

,,Henning! Henning! har du set Fiskeørnen,
som sidder på engen." Det var min nabo Erik,
som kom løbende. Den 3. januar, og jeg var
lige kommet hjem fra arbejde!jeg måtte straks
belære ham om, åt Fiskeørnen faktisk på dette
tidspunkt af året opholder sig i Afrika - stakkels
amavtr.

Han insisterede imidlertid på, at der sad en
stor hvid fugl på en hegnspæl nede ved vores
mose. Det måfte vel så være en hvid Musvåge,
men jeg måne jo hellere selv kontrollere. Jeg
hentede derfor min kikkert. men kunne i tus-
mørket intet usædvanligt se. Alligevel over-
vandt jeg min skepsis og hentede for en si kker-
heds skyld KOWA-en. Jeg afsøgte pælene i

engen - og det kunne nok være, at jeg slog
øjnene op, for på pælen midt på engen sad en
SNEUCLE! Helt utroligt. Jeg fik straks fat på
Erik igen, han måtte også se den. Og jeg
udbredte mig straks om, hvilken sensation det
var, og atjegville tage fri fra arbejde næste dag
for at fotografere den. Hans replik var: ,,Man
må sige, at der er ugler i mosen"

Jeg gik selvfølgelig ind for at undersøge, hvor-
når der sidst var observeret en sådan i amtet.
Det lod sig ikke gøre, tor Cylling-Jørgensen
(1992) nævner i sin artikel i Søravnen ikke
noget om forekomst i Århus Amt i sin gennem-
gang af sjældne fugle i amtet, mens det af
kortet over Sneuglens forekomst på landsplan
i ,,Danmark Fugle - en oversi$" (Olsen 1992,
s. 123) kun fremgår, at der foreligger enkelte
iagttagelser fra amtet, men intet om hvornår de
er set. Så detvar ikke så lidt af en sensation - og
så sad den endda på min eng!

Det måtte fortælles til andre, så min første
tanke var Hit-telefonen. Men tanken om at
have alle Danmark hitjægere løbende, fik mig
dog på bedre tanker. Og i det samme kom
Mette (min kone) ind atdøren. Hun blevstraks

't2

jaget ud a{ døren igen med teleskopet. Det var
efterhånden ret mørkt, men hun fik også uglen
at se. Jeg kontaktede herefter Peter Lange for
at spørge, om han havde hørt om der skulle
være invasion afSneugler. Det havde han ikke.
men var straks interesseret i at få at vide.
hvorfor jeg spurgte."Fordi der sidder en på en
hegnspæl på min eng", kunne jegsvare. Ogda
han aldrig havde set en sådan, aftalte vi, at han
kunne komme næste morgen for at se den. Så

langt så godt.

Det var helt mørkt og vi var ved at spise, da
telefonen ringede. Mette tog den. ,,Du må
hellere sige det til ham selv" sagde hun, og gav
mig røret. Det var Erik. Han virkede tøvende.

,,Ser du, Sneuglen i mosen, den har jeg lavet -
af sne og jord. Men jeg vil ikke risikere at få
ballade over, at jeg er skyld i, at du holder dig
h.jemme fra arbejde, for at kunne fotografere
en sneugle". Han undrede sig i øvrigt over, at
jeg ikke fangede det, da han sagde, at der var
ugler i mosen. Han var også lidt nervøs for,
hvordan jegville reagere over atvære holdtfor
nar. Men jeg tog det nu pænt - blev overhove-
det ikke sur. Det var jo stadigvæk en flot
,,Sneugle", som sad i engen. Og den forsvandt
først med sneen!

"Sneugle" - Januar 1995
foto: Henning EttruP
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FUGTENES DANMARK 1196

-
Peter Lange

Ftot jndsats iÅrhus amt!
Projekt Fuglenes Danmark er nu (næsten!)

slut. Takket være en meget flot indsats fra de
mange deltagere her i amtet kan vi præsentere
en rigtiggod dækning; næsten 100% dækning
af atlas- 1O-punkt- og rastefugletællingerne,
optællinger fra næsten alle de vigtigste
ynglefuglelokaliteter og en dækning på små-
biotopsu ndersøgelserne, som I igger langt over
landsgennemsnittet. Til alle Jer der har delta-
get på den ene eller anden måde skal der
herfra lyde en stor tak for Jeres flotte indsats!

Ynglefund i 1996!
Selvom projektet nu officielt er afsluttef har
man besluttet at søge de sidste huller i atlas-

dækningen lukket i løbet af foråret og forsom-
meren 1996. Men vi koncentrerer os om de
kvadrater som er udækkede, samt om mang-

lende 1O-punktstællinger. Har du lyst til at
deltage i en to-tre-dages atlastur til vest- eller
Sydjylland i midten af juni, så kontakt under-
tegnede.

Foreløbige atlaskort
Her i Søravnen vil vi i de kommende humre
præsentere læserne for en række atlaskort. De
er endnu foreløbige, bl.a. fordi oplysninger fra
forskellige offentlige instanser og amter ikke er
med på kortene endnu.

Ligger DU inde med oplysninger der kan sup-
plere kortene, så kontakt undertegnede!

Peter Lange

Jeksenvej'l0B
8464 Calten

Tlf. 86 9s 03 41

.2/<"@i ,( 4V/5zha///tæt(
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FUGLENES DANMARK 1993-96

Atlosr'-rcppekort, JYllond

Lilie laPPe..\Y\zRgr

27 /11 1995

Q Skroveret firkont '
Mongelfuldt eller udekkel

otloskvodrot

FiWr 1

Lille lappdykker, forcløbigt atlækott kun Jylland) 1993-1996.
Det lille kon viss udbredelsen under atlæundercøgelsen 1971-74. æn lille lap4ykks s fundet i langt flere lsadratq

denne gæ9. Formdenlig fordi undereøgelæns dækning af de små vandhulbr har været bdre, d*udil q kendskabet tit
adens stemme og levevis støtre nu.
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FUGLENIS DANMARK 1993-96
Atlosmoppekort, Jyllcnd

.Troldand

p Skroveret firkont .
Mongelfuldt eler udekket
o tlos k vodrot

27 /11 i9g5

" \^f

Figut 2
Troldand, forcløbigt atlaskort (kun lylland) tgg3-1996.

Det lille kort viser udbredelsen under atlæundercøgelsen 1971 -74.
Også troldanden u fundet i flere lsadrater, især i Midt- og Østjylland
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FUGLENTS DANMARK 1993-96
Atlnsmnnnekort .lvjl66l

27 /11 1995

mol arnIaiK

U Skroveret firkoni -

Mongelfuldt eler udekket
otloskvodrot

Figur 3
Tåmfallg foreløbigt atlækort kun Jyllnd) 1993-1996.

Det lille kort viær udbrdelsen unds atlæundeÆWelw 1971-74.
Tåmfalken er her i Østjyllnd fundet i langt flere londrater nu, måsl<e slcytdæ en del af frcnr6lngen at attst ha værf

begunstiget af en ræI*e milde vintre før og undu undusøgelsesperioden. ,*ten q blæt mere hppig i Dnnwk hvilket
også DOF's punkttællin&sptognm viær.
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FUGLENTS DANMARK 1993-96
Atlasmonoekorf ,lvllond

Strandsskqde

Skroveret firkont -

Mongelfuldt eler udekket
o tlos k vodr o t

\_._"\lP.

Figut 4
Strandskade, forcløbigt atlaskort kun Jyilan0 1993-1996.

Det lille kortviss udbredelæn unds atlæundersøgelsen 1971-74.
En forekomst stort set identisk rned tidligere undercøgetw.

Dq er der tilsyneladende lidt flere yrylefund langs Randæ- og Muiagu-fiorde, snt inde i landet.
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FUGTE PA INTERNETTET
E

Ole Lilleør

For mange fuglefolk vil internettet nok være en
fremmed og uoverskuelig verden at bevæge
sig ind i. Men har man mod og mulighed for
det, kan man d6r finde nogle spændende
steder med relevans for ornitologer. Jeg vil i det
følgende præsentere et udvalg af de mulighe-
der, der findes.

Internettet kan bruges på mange måder. Det
almindeligste er at sende elektronisk post (e-

mail), men man kan også gå på World Wide
Web (WWW) via en grafisk klient (f.ela. Nets-
cape) og der igennem søge informationer, hente
data eller se billeder. Sidstnævnte enrok det
sjoveste, men førstnævnte rummer alligevel
nogle spændende muligheder for en europæ-
isk fuglekigger. I det følgende gennemgås et
udvalg af mulighederne på de to veje til neftet.

E-mail
For fuglefolk med adgang til e-mail er der
mulighed fior atfølge med i, hvad der ses af
fugle i Europa netop nu! Det sker ved, at man
tilmelder sig postlister, hvorefter man automa-
tisk får tilsendt e-mails fra andre ornitologer på
listerne. Fugle-nett, U KBirdNet og EuroBirdNet
er tre sådanne postlister. Fugle-nett har base i

Norge og bruges især af nordiske ornitologer.
Man får mest iagttagelser fra Norge og Sverige
(desværre meget lidt fra Danmark - endnu).
UKBirdNet er tilsvarende fugle-nett, men bru-
ges i Storbritannien. EuroBirdNet har base i
Finland og dækker Europa. På EBN kommer
der opdateringer fra de fleste vesteuropæiske
lande.

Er man koblet på listerne, får man løbende
meldinger om, hvad der ses af fugle i de

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Oa
aa. Søravnen er allerede oå e-mail: .
a.a. soravn@square-one.dk l
aa
alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

forskellige lande. Man modtager dels 'hofte'
observationer, men der dr i mange lande også

koordinatorer, der i ndsamler observationer og
udsender ugentlige opdateringer. Men der er
også mange, der bruger postlistbrne til at søge

oplysninger. Har man sværtved atfinde infor.
mation om et bestemt emne, eller skal man ud
at rejse og gerne vil vide noget om gode fugle-
iokaliteter, kan man sende en forespørgsel ud.
Måske sidder der en et sted, der ved noget om
netop det, så man inden mange timer har svar!
Den mulighed har jeg selv brugt med stort
held.

Der findes også postlister, der kun dækker
bestemte fuglearter - f.ek. vadefugle, havfugle
og mejser. De bruges ofte også til at diskutere
og udveksle ny viden, fortælle om initiativer,
søge medhjælpere m.v.

I det følgende vil jeg beskrive, hvordan man
kobler sig på postlisterne. Inden vil jeg dog lige
bemærke, at er man koblet på fugle-nett, får
man automatisk også alt fra EuroBirdNet inkl.
opdateringer fra Storbritannien. Har man alli-
gevel taenkt sigat koble sig på fugle-neft, er der
således ingen grund til at melde sig på de andre
to.

Fugle-nett:

Tilmelding sker vglat e-maile til Bjørn Einar
Sakseid på addsen sakieid@ifi.uio.no. Han
kobler 6n på. Husk atopgive din e-mailadresse.
Derefter bruges fugle-nett ved at sende obser-
vationer til adressen fugle-nett@ifi. u io. no. Der
skrives fortrinsvis på dansk, svensk eller norsk.

lJKBirdNet:

Tilmelding sker ved at sende en e-mail påly-
dende 'subscribe' (subject-feltet tomt) til
ukbirdnet-request@dcs.bbk.ac.uk. Derefter
modtager man automatisk yderligere instruk-
tioner.
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Euro&irdNet:

Tilmelding til Annika Forsten på adressen
aforsten@ra.abo.fi. Vil du blotsende noget ud
på EBN, skal du e-maile til ebn@otax.tky. hut.fi .

Brevene bør være på engelsk.

Seabird:

Om verdens havfugle, base i Sydafrika. Tilmel-
ding sker ved at sende en e.mail med subject
'su bscri be seabird-l' til seabird-l@ uct.ac.za.
Information fås ved at sende en e-mail med
beskeden'information seabird-l' til
listsewer@uct.ac.za.

Waderc:

En helt ny postliste om verdens vadefugle.
Samme adresse og metode som hos Seabird,
blot skrives der 'waders-l' i stedet for 'seabird-
v.

De nævnte e-mail adresser er blot et udvalg.
Der findes også postlister for f.eks. Finland,
Holland, div. stater i USA ogAustralien ! Endvi-
dere BirdChat, en diskussionsklub om fugle,
fugleoplevelser, lokaliteter m.m. (med Nord-
amerika som udgangspunkt). En oversigt over
de nyeste brevetil BirdChat kan findes på en af
adresserne nedenfor.

World Wide Web
Når man bevæger sig rundt på W\/VW finder
man ud af, at der findes utroligt mange sider
om fugle. Endvidere sker der hele tiden foran-
dringer - nye sider dukker op, andre forsvinder
igen. Man må med detsamme grovsortere, for
ellers bliver det ganske uoverskueligt. Selvom
jeg har "surfet" på nettet i nogle måneder, har
jeg slet ikke noget overblik over mulighederne.
Derfor vil de adresser, jeg nævner i denne
artikel, blot være et udpluk. Der gemmer sig
uden tvivl andre spændende sider.

Vly'WW kan bl.a. bruges til at søge oplysninger
om gode fuglelokaliteter, hente tjeklister, finde
litteratur eller søge adresser. Der er især meget
om USA's fugle, men desværre ikke meget om
danske fugle. Det eneste jeg har kunnet finde,
er en liste med danske fuglenavne oversat til
esperanto! På V\AÅ/W findes der også nyheds-
grupper å la e-mail postlisterne. Blandt andet

findes uk.rec.birdwatching med løst og fast om
fugle i Stbrbritannien.

Nedenfor er et udvalg af adresser. Flere af dem
er gode indgangsveje til andre spændende
steder. Jeg har fortrinsvis valgt adresser, der på
en eller anden måde har med Europas fugle at
gøre.

http : / / bch an ne I. avon i bp. co. u k/
p rod u cti oncos /green u m brel I a/ bi r d s. h tm I

,,Top Bird Sites In Europe". En kort
gennemgang af særligt spektakulære fugle-
områder ogandre naturområder i Europa (Dan-
mark ikke nævnt!)

h ttp : / / www. ab d n.ac. u k/ - n h i ot g /
birdnews.html

En oversigt over de sidste 2-3 måne-
ders fugleobs i Storbritannien og Europa i øv-
ri$. Opdateres forholdsvis hurtigt, men er dog
uden det allernyeste.

h ttp : / /www. abd n.ac. uA - n h i ol g /
birdlink.html

På University of Aberdeen findes
denne side med masser af adresser oå andre
fuglesider på nettet. Der er lidtaf hvertfra hele
verden! En god indgang.

http : / /com pstat.wh arton. u pen n.ed u : SOO| /
-silerlbirding.html

Aktuelt nyt om fugleobs i USA, samt
BirdChatDigest - en diskussionsklub om fugle
(se ovenfor). Bruges mest af amerikanere.

h ttp : / / co m pstat.wh arton. u pen n.ed u : BOO 1 /
-siler/eurofile.html

En nem oversigt over de nyeste e-
mail s f ra Eu roB i rd Net. O pdaterestryppigt. Vi I

man ikke druknes i e-mail lra ovennævnte
postlister, er dette muligheden i stedet.

http : I www. ze nd er.com / bi r de r /
Oversi$ over fugleadresser på nettet

(hele verden). Bl.a. adresser på homepages fra
Ilere svenske fuglestationer (Tåkern, Ottenby,
Haparanda), tjeklister fra hele verden, adres-
ser på hitklubber, boghandlere med mange
fuglebøger og meget mere. En god indgang.

h ttp : / /www.gol d. net/ u ser s/ dj 1 0 / i n dex. h tm I
"Birding Connections". Endnu en

oversigt over andre sider på neftet med fugle.
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HÆRFUGIE

Mari-Ann Nørgaard

Vintergæst
Allerede som barn blev jeg fascineret af de
store flokke affarvestrålende fugle, der slog sig

ned i vore hybenkrat midt <lm vinteren. lfølge
hjemmets ret primitive bestemmelsesværk var

der kun to topbærende at vælge imellem,
nemlig Silkehale og Hærfugl. Det var jo ikke
svært at se, at det drejede sig om Silkehaler, vi
havde i haven, men netop billedet af den fugl,
det ikke var, står endnu klart 30 år efter. Så

lang tid skulle der g3,før jegså Hærfuglen ,,in
natura".

Sommerferie
I sommeren 199a gik ferien med familien til
Auvergne i det centrale Frankrig. På camping-
pladsen fandtes et opslag fra den franske orni-
tologiske forening LPO angående guidede
fugleture i nærheden. Det lød spændende
med fugleture i et landskab fuld af vulkaner. På

de efterfølgende fugleture til Montagne de la
Serre blev der kun talt fransk, men heldigvis
havde guiden og jeg samme gamle udgave af
Europas Fugle på henholdsvis dansk og fransk.
Så var det bareatslå op på de samme sider, når
nye arter skulle navngives. Desuden viste gui-
den sig atvære megetforsående overfor mine
franske brokkel, så udbyttet blev stort. På 4
ture nåede jegatstifte bekendtskab med mange

nye arter bl.a. Klippeværling, Cærdeværling,

Hedelærke, Pirol, Bynkefugl, Spottesanger,
Kirkeugle, Rød Clente, Sort Clente, Slange-

ørn; Bjergløvsanger og Cræshoppesanger hørte
jeg dog kun.

LPO
På La Serre har LPO bygget et informations-
center. Her fortalte manom de retomfattende
tællinger de foretager på stedet af forårs- og
efterårstræk. Desuden var der billeder af om-
rådets mest karakteristiske fugle som Rødryg-
getTornskade, Rød Clente, Hærfugl...!,,Er der
mange Hærfugle her?" spurge jeg interesse-
ret. Jo, detvarder da, men de var vanskelige at
iagttage, fordi de var sky og godt kamufleret i

det visne græs. Nå, det kunne jo komme an på
en prøve. Helt let Var det nu ikke, for terrænet
på La Serre er af vulkansk oprindelse med
mange slugter. Øverst oppe er vulkanerne ero-
derede så der er dannet nogle tørre, hedea$ige
plateauer, hvor den Rødryggede Tornskade
dominerer. På et tidsounkt hvor vi stred os
frem gennem det solsvedne græs på en stejl

skråning, blev en spraglet fugl jaget op. Den
fløj en stor strækning visende de flotte sorte- og
hvidmønstrede vinger mod den mørke skov i

slugtens bund. Det var simpelthen feriens hit.
Min Hærfugl var,,hjemme".

Held i uheld
Efteråret 94 var relativt varm! men den 6.
januar 95 slbg kong Frost til og der blev meget

Mest om mere ekotiske steder i verden. lsær

meget om rejsemuligheder, safari, ekpeditio-
ner o.lign. Oversigt over nyhedsgrupper og
posdister. Absolut et besøg værd.

Lad dette være en introduktion til de mangfol-
dige muligheder på internettet. Jeg håber, at
det kan give mange fuglefolk lyst til at prøve
nogle af mulighederne. Det kunne f.ek. være
godt med flere danske ornitologer på fugle-

nett. Har man lyst men brænder inde med
nogle ubesvarede spørgsmå|, er jeg villig til at
prøve at svare (omend jeg også er begynder på
nettet).

Ole Lilleør
Fredensgade '16-'l

8OO0 Arhus C
tlf. 86 13 70 92

e-mail oll@bio.aau.dk
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glal Min datter var så uheldig at falde og
brække sin arm på vej fra skole, mens jeg var
på arbejde. Derfor skyndte jeg mig op på
Århus Amtssygehus' P-plads for at være der,
når hun ankom til skadestuen. Bedst som jeg
travede bekymret frem og tilbage fangedes mit
blik af en sorthvid flaksen. Hvilken overra-
skelse, for der langs husmuren gik en Hærfugl
ganske fredeligt og ledte efter føde i græskan-
ten. Egentlig troede jeg at den var kommet
helt på afueje, men i litteraturen står nævnt, at
der af og til ses Hærfugle så sent. Apropos den
brækkede arm så lød meldingen på 6 uger i

gips.

Vintertræk
Arbejde er godt, men glæden ved at arbejde
for meget er til at overse. Derfor trak (øh flø)
familien sydpå til De Kanariske Øeri uge 3, 96.
En taske til øj og 6n til teleskop, kikkert. CD-
afSpiller og andetvigtig ornitologisk udstyr var
tilstrækkeligr lfølge nogle ældre optegnelser
skulle der være Hærfugl på vulkanøen
Lanzarote. Altså på med vanten.

Hærfugle driller
Vi boede på sportsferiestedet Club la Santa,
hvor der var cykler til fri afbenyttelse. Vi cyk-
lede allerede den første dag til den nærmeste
by. Den lokale sandwichbarindehaverviste sig

at være dansker og interesseret i fugle. Hvor
heldigt. Da jeg allerede havde været på øen i

24 timer og endnu ikke havde set en Hærfugl,
spurgte jeg, om han havde kendskab til Hær-
fugle her. Han lo og svarede, at de var over alt
og at de ofte drillede hans hunde. Det lød jo
opmuntrende, såtidlig næste dag blevcyklerme
igen hentet nede ved stadion. Hvad måtte mit
øje skue... ! Tre Hærfugle løb rundt på stadions
lækre grønne græs. De var ret uforstyrret af
den menneskelige ahivitet. Hvis løberne på
stadion kom for tæt på, fløj de bare lidt læn-
gere bort og fortsatte deres fødesøgning. På et
tidspunkt dukkede en Stor Tornskade op på
grønsværen. Det var for provokerende for den
nærmeste Hærfugl. Fjerene på hovedet blev
rejst et skinangreb blev indledt og tornskaden
fortrak skyndsomt. Uden for selv Club la Santa
så man kun Hærfuglene i glimt. Detskyldtes at
deres fjerdragtkamuflerede dem godt mellem
de spraglede lavablokke.

Skrig i natten
En aften ved solnedgangstid kom vi forbi sta-
dion. Der lød e1 skrig derinde fra. Hvad mon
det var? Flere hjerteskærende skrig. En fugl
svævede på dirrende, spidse vinger ind over
hegnet lang borte i skyggen. Der var alt for
mørk til at se, hvad art det var. Efter et sUkke
tid fungerede nattesynet og man kunne se, at



der var fire fugle, der løb rundt på grønsvæ-
ren. Et hurtigt, langt ryk og så stod de stille.
Man kunne lige ane deres lyse brystparti og
over det en lang hals. Det bedste bud var, at
det måtte være nogle Triel'er på natte-
fouragering. For at være sikker på bestem-
melsen blev de medbragte fugle-CD'er ta-
get frem og gennemlyttet. Der var ingen
tvivl, de skrig var så karakteristiske. Næste
dag løb jeg da også over dem ude i terrænet
og fik dem set i kikkert.

Silkehejrer
Få hundrede meter fra Club la Santa lå der
en seværdig lagune, hvor der opholdt sig en
del trækfugle. De første dage tordnede At-
lanterhavets mægtige bølger ind og fyldte
lagunen med vand. Da så man op'til 7
Silkehejrer gå rundt på de halvt vand-
dækkede planter for at fange småfisk. Så
snart vandet trak sig tilbage dukkede
mudderbanker frem mellem lavablokkene.
Her gik bl.a. Hvidbrystet Præstekrave,
Strandhjejle, Stenvender, og Mudderklire
rundt og fandt smådyr. På det halvørken-
agtige bagland traf jeg Ørkendompap og
Brillesanger. Overalt sås den endemiske pi-
ber, Canarisk Piber. Trænger man lige som
trækfuglene til vinterferie kan Lanzarote
varmt anbefales. . 

Mari-Ann Nørgaard
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SIøRUGLE OG KIRKEUGLE -
ET KASSEPROIEIff OG EN

REDNINGSPTAN

lørgen Terp Laursen

T i dli ge re br agt i " Ge j ff u gl e n'

Indledning
Det er vel kendt, at de gård boende^uglers situa-
tion er kritisk i landet herunder Århus Amt. I

dag antages der kun at yngle måske 5-1 0 par
Kirkeugle på hele Djursland, hvor arten tidli-
gere var ret almindelig. Omkring Randers og
mod nordvest er der endnu en ret god Kirke-
uglebestand. D-erimod synes arten næsten helt
forsvundetfra Århusegnen, Midtjyl land og den
sydlige del af amtet. Endny værre står det til
med Sløruglebestanden i Århus Amt der nu
vurderes til at være 1 par og en enlig fugl samt
formentlig enkelte ikke registrerede fugle!

Hvad er der sket,
og hvad kan vi gøre?
Slørugle og Kirkeugle er især aftaget betydeligt
i antal i den sidste snes år. Detskyldes primært
modernisering i landbrugeg der har betydet
færre rede- og fourageringsmuligheder. Det er
imidlertid muligt at hjælpe begge uglearter,
hvis der opsættes redekasser og samtidig sik-
res, at gårde og kirkeårne holdes åbne for
uglerne. Her i landet er Kirkeuglen først i de
seneste år begyndt at yngle i en ny redekasse-
type (model A) (2-4 par i1 994). Vi ser naturlig-
vis med spænding frem til det videre arbejde
hermed. Kirkeuglekassen kan opsættes såvel

inde som uden på en bygning eller i et hæ.

Her i landet yngler Sløruglen kun indendøre,
så redekassen (model B) ophænges kun inde i
en bygning på et loft i en lade etc. og i øvrigt så

højt som muligt, hvor der er mørkt og roligt.

Hvorfor redekasser?
Sammenligner vi anvendelse af trækasser som
redested med uglernes (Sløruglens) naturlige
ynglesteder, er der flere oplagte fordele. Træ-
kassen er et mere stabiltynglested, hvori unge-
produktionen er højere og ungedødeligheden
tilsvarende mindre. Sammenlignet med andre
uglearter opholder Sløruglens unger sig langt
inde i reden. Når de store unger om natten går
på opdagelse for at undersøge omgivelserne,
vil redekassens afgrænsning fungere som en
sikker,, kravlegård ". I det første stykke tid efter,
at Slørugleungerne har forladt reden, har jeg
iagttaget, at de benytter redekassen som

,, legested" og som sovesklu l. I en tysk Sløru gle-

kassemodel har man ligefrem monteret en
sovepind inde i kassen. Men trækasserne har
andre fordele. Landmanden med flere ved
således, hvor i bygningen redekassen er place-
ret. De kommer derfor ikke til uforvarende til
at genere og ødelægge ynglestedet, som hvis

Sløruglen ynglede - som den tidligere ofte
gjorde - direkte på et loftgulv, i en hulmur,
dueslag, kornsilo, på et transportbånd etc. En

redekasse yderogså en bedre beskyttelse mod
angreb fra mår og andre rovdyr, hvilket spiller
en måske ikke ubetydelig rolle. Vi kan fastslå,

at alt andet lige vil Sløruglen således have
større chance for at overleve, hvis den yngler i
'redekasse.

Redningsplan
Skal vi redde Sløruglen som østjysk ynglefugl,
er det nu, der skal handles. For nogen synes

situationen måske håbløs, men for mig ikke
uløselig. Denne tro bygger på netop publice-
rede resultater afopsætninger af redekasser til
Slørugle i Nordtyskland, men også her i landet,
der har betydet bestandsfremgang for arten.
Lykkes redningsplanen vil det naturligvis være
til gavn for Sløruglen, men også en sejr for
ornitologien. Så hvorfor ikke gøre det samme
her i landet (Århus Amt)?

24



Efterlysning
Undertegnede efterlyser alle iagttagelser af de
to arter ikke alene i Østjylland men i hele
landeg samt hvor der allerede er opsat Slør-
ugle- og Kirkeuglekasser. Kan du ånvise eg-
nede redekassesteder eksempelvis på gårde
og i kirker, hører jeg ligeledes gerne herom,

Der efterlyses ligeledes folk, der kan skaffe
trækasser med målene ca. 40x40x100 cm.
Sløruglegylp modtages ogsågerne fra hele lan-
det. For øjeblikket arbejder jeg med at kort-
lægge uglernes forekomst primært på gårde,
men også iskove påMidt- Østog Syddjursland,
med henblik på at få en aktuel be-
standsopgørelse samt undersøge, hvor der kan
.ophænges redekasser til Slørugle og Kirkeugle
m.m. Det er derfor meget vi$igt at eventuelle
ugleiagftagelser - alle arter - fra defte område
sendes til mig meget hurtigt!!

Det videre mål med projektet - der delvis
støttes økonomisk af Tenson Miliøfond - er

Figur 1

KrkeugJekasse mdel A

løbende atlølge bestandsudvi klingen ved over-
vågning af redekasserne.

Hvis det ønskes, fremsendes gerne en vejled-
ning i materialevalg, bygning og opsætning af
redekasser.

| øvrigt henvises til hæftet,,Ugler i Danmark,,,
der kan købes på Naturhistorisk Museum i

Arhus tlf. 8612 9777.

)ørgen Terp Laursen
Engdalsvej 81 b
8220 Brabrand

tlf . 8626 1296

Figut 2
Sløruglekasse model B
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FRA FELTEN:

NOVEMBER, DECEMBER OG IANUAR

-
Ole Jensen

Virkelig mange indsendere og
observationer denne gang, heri-
blandt en del fra Samsø, og der
er også virkelig mange spæn-
dende ting mellem observatio-

nerne. Invasionen af Nøddekriger, der så småt
var begyndt i okober, fortsatte, og der er også
kommet en del Silkehaler. Lad os så se hvad
der sker under forårstrækket - skal der gives et
bud på en god lokalitetfor observationer i den
kommende periode må det blive Norddjurs-
land, f.ek. Cjerrild Nordstrand.

Der er denne måned observationer fra føl-

Sende:
Svend Dybkjær, Henning Ettrup, Peter Lange,
Arne Larsen, Jens C. Nørby, Claus Quist Pe-

dersen, Lars Tom Petersen/ P.B.Petersen, Jan
Sieleman, og undertegnede.

Lommer og Lappedykkere
Rødstrubet Lom 3 'l 9/1 1 Kysten CrenVCjer-
iild, Sortstrubet Lom 7 19111 Kysten Crenå/
Cjerrild, lon sp. ca. 15 3112 Fornæs, Lille
Lappedykker 3 4/11 Stubbe Sø + 5 5/11 og
1 1/1 1 Crenå Enge + 1 1 B/1 1 og 2 16112 og2
20/1 Brabrand Sø + 14 19/1 1 Crenå Enge +
1910112 og4 2O/1 og3 27/1 Kolindsund + 1 4
23/12 Crenåen, Toppet lappedykker mindst
40 4/11 og 90 5/1 1 Stubbe Sø + 10 18111
Brabrand Sø, Cråstrubet Lappedykker 1 3 1 2/
11 Øster Hedekrog + 1212111 Vester Hede-
krog.

Hejrer, Svaner og Gæs
Fiskehejre l 5/1 1 + 5 11111 + 2 2711 Kolind-
sund + 32 5111 Stubbe Sø + 53 rsr. 11/11
Hundsholm + 118/12ti|29112 Revn + 214l
1 Stubbe Sø, Knopsvane 43 1411 Kalø + 57
2Ol1 Egens Yig + 46 2011 Ebeltoft Vig Sang-
svane5 4/i 1 og'11 5/11 og3711 Stubbe Sø +

26 5/11 Kolind + 1 trk. 1711 Skødstrup + 10
1Bl1 1 BrabrandSø+227/11 og520/1 Crenå
Enge + 68 211 2 og93 1 Ol 1 2 og1 1 2911 2 og95
2Ol1 o9121 271 Kolindsund + 190 15112 og
16916/12Østerby + 1O3Ol'12 KysingFjord +
BB 1411 Råby Kær + 28 1911S. for Cylling +
12 2Ol1 Enge V. for Brabrand Sø + 10 2Ol1

Egens Vig + 2 2Ol1 Cåsehage + 28 2Ol1

Ebeltoft Vig + 188 20/1 Kanehave Kanal +
1 36 21 /1 Hesselholm + 30 27 11 Skæring Strand
+ 115 27/1 Vosnæs, Sædgås 1 4111 Dron-
ningborg Bredning + 3 1B/1 1 Hornbæk Enge

+ 3 21/1 Hesselholm + 3 27-28/1 Stensmark
+ 5 27 /1 Stubbe Sø, Blisgås5 21 /1 Hesselholm,

Crågås 39 4111 og 44 5111 og 4a 12111

Stubbe Sø + 1 '1411 Hesselholm, Kanadagås 1

1B/11 og 2 2Ol1 BrabrandSø + 63 16/12 og
24O 2O/1 Østerby + 26 1411 Råby Kær + 64
2011 Ebeltoft Vig, Lysbuget Knortegås 6 6/1

Risskov Strand + 47 27h Skæring Strand +
165 2711 Cjenild Nordstrand + 54 2Bl1 For-
næs, Mørkbuget Knortegås 77 11/11 Hiort-
holm + 104 15112 Barnekold + 28 15112 og
7 13/'l Besser Rev.

Ænder
Gravand 3OO 22111 Eskeplet + 17O 15112
Barnekold + 10 30112 Kysing Fjord + 4 2oi1
Cåsehage + 91 2Ol1 Hesselholm, Mandarin-
and 9/1 Marselisborg Skovsø, Pibeand mindst
20 4111 og 3 5/11 Stubbe Sø + 250 11111
Brokold+ 20211111 o93731511 2 Barnekold
+ 1 23112 og 1/1 Crenåen, Krikand 14 11111
Brokold + 11 11111 o92615112 Barnekold +
45 12111 Besser Rev + 1 0 1 B/1 1 Brabrand Sø,

Gråand550 15/'l 2 Barnekold,spidsandl par
1 1/1 1 Lilleholm + 2 11111 og 5 'l 5/1 2 Barne-
kold + z 2011 Cåsehage, Skeand 1 11111
Barnekold, Taffeland 1 20 1 2/1 1 Stubbe 5ø +
52 1B/11 ogs 16112 Brabrand Sø + 1 19111
og23f12 og41l1 Crenåen + 7 211 Crenl,



Enge + 93 1 1/1 Hesselholm * 70 2011 Egens
Vig, Troldand 21O 12111 Stubbe Sø + 2 par
23112Crenåen + 9211 Crenl, Enge + 35021/
1 Hesselholm + ca. 2500 (blandetmedBjerg-
andl 2711 Skæring Strand, Bjergand 1 18111

Crenå Havn + 26 1411 Hesselholm + 35 2Ol
1 Egens Vig + 35 2011 EbelrofrVig, Ederfugl
min. 15O0 12l1 1 Vester Hedektog+ 1170141
12 Lushage,Havlitl 12111 Øsrer Hedekrog +
319111 og4 2111 Kysten Crenå,/Cjerrild + 3

2Ol 1 Langør,Hvinand mindst 2 0 afi 1 og4} 5l
11 og 60 12l1 1 Stubbe 5ø + mindst 30 Sl11
Kalø + 1 1 B/1 1 Crenå Havn * 1650 15112 og
1050 20/1 Stavns Fjord + 4 23112 ogtll
Crenåen + B 611 Den permanente Badean-
stalt + 730 14l1 Hesselholm + 15 21/1 Clat-
ved Strand f mindst 20 2Bl1 Katholm Strand,
LifleSkafleslugerl 15h2 Sravns Fjord + 414l
1 Hesselholm, Toppet Skallesluger 93 11111
og56 1411 Hesselholm + 86 15/12 Stavns
Fjord + 65 2711 og BO 2Bl1 Fornæs, Stor
Skaffesfuger 51 15112 og 106 2011 Stavns
Fjord + 1 par 30112 og7 31/12 og1 2711

CrenåEnge +9A31/12 Fornæs+ 36/1 og15
2011 Brabrand Sø * ca. lBO 14/1 Dronning-
borg Bredning + 140 2Ol1 Hesselholm + 3
2711 Kolindsund + 40 1411 Kalø + B 2Ol1

Ebeltoft Vig + 9 2B/1 Moesgård.

Rovfugle
Havøtn 1 juv. rst20/1 Havnehage Besser Rev,

Bfå Kærhøg 1 5/1 1 og 1 10112 Kolindsund +
1 19/11 Sødringholm + 219111 Råby Kær +
1 19111 støvringgård + 22111 1 Mellempol-
dene * .l 

2211 1 Eskeplet + 1 Bl12 Næsgård +
1 2Ol1 Alsø, Duehøg 1-2 1411 Hesselholm,
Spurvehøg 1 12111 Skødstrup + 1 par 412

Den permanente Badeanstalq Musvåge 5 1Bl
11 og216112 Brabrand Sø + 3 2112 og2 291

12 og3 2O/1 og3 2911 Kolindsund + 210112
og1 30112 Koed Skov + 3 30112 Kysing Fjord,
Tårnfålk 1 2/1 2 Kolindsund, Dværgfaik 1 15/
12 Kolderne, Vandrefalk 1 3112 Fornæs.

Hønsefugle og Vadefugle
Grønbenet Rørhøne 9/1 Marselisborg skov,
Blishøne 12011111 Stavns Fjord + 61 18111
og 53 16/'12 og 56 2O/1 Brabrand Sø + 199
15/12 Hesselholm, Agerhøne 13 28/12 ogB
2Ol1 og7 2711 Kolindsund + 50 i enflok2Tl

1 Ciber Å v. Fulden, Vandrikse 1 2O/1 Følle
Bund, Strandskadel6 11 111 Yderste Holm +
6415112 Kolderne +342O/1 BesserRev* 16
2011 Cåsehage, Stor Præstekravel 2112 og1
16/1 2 Besser Rev,Hjejlemindst304/1 1 Homå
+ 3s 5/1 1 og7o12l1 1 Stubbe Sø + 4s00 1 1/
11 Brokold + 144 15/1 2 Kolderne 90 15112
Barnekold + 35 1411 Åkjær, Strandhjejle 3
12l1 1 Brokold + 415112 Kolderne + s2Ol1
Besser Rev,Vibe12412111 og1 711 Stubbe Sø
+ 4510112 Kysten Crenå/Cjenild + '15014/1

Åkjær, lslandsk Ryle 4 15/1 2 Kolderne + 10
2011 Besser Rev, Sandløber 4 1 Ol1 2 og'l 6 21 I
1 Kysten Crenå/Cjerrild + 'l 2Bl1 Katholm
Strand,Sortgrå Ryle29 15/12 Kolderne + 31
13/1 Besser Rev * 2 2111 Kysten CrenVcjer-
rild, Alm. Ryle B0 4111 Færgen S. for Ebeltoft
+ min. 1900 12/11 Brokold + 1 18111 Crenå
Sydstrand + 6001s/12 Barnekold + 226112
Den permanente Badeanstalt + 100 30/12
Kysing Fjord + 45 6/1 Risskov Strand + 580
20/1 Besser Rev * 100 2011 EbeltoftVig + 60
2011 Cåsehage, tnkelt Bekkasin 1 11111 Ero-
kold + z 12111 og2 2h2 og1 1s112 og2 161

1 2 Besser Rev,Dobbelt Bekkasinl 4/11 Crenå
Enge, Skovsnepp 1 29111 Fussingø, Stor
Regnspove 24 12111 Brokold + 35 22111
Sødringholm + 5 22/11 Eskeplet + 36 15112
Kolderne + 47 2O/1 Besser Rev, Rødben 215
12l1 1 Brokold + 12'l 15/'l 2 Kolderne + 2-3
30/1 2 Kysing Fjord + 3 31 11 2 og2 21 /1 Kysten
Crenå/Cjerrild + 1 611 Den permanente Ba-
deanstalt + BB 2o/1 Besser Rev + 11 2Ol1

Cåsehage + 6 2ol'l EbeltoftVig,stenvender2
12l1'l Besser Rev * 26 15/12 Kolderne + 9
2011 Besser Rev.

Måger og Alkefugle
Stormmåge 14O 11111 Tranebjerg + 2OO 2/
12 og50 2Ol1 og1o2711 Kolindsund, Ride4
4l'11 Færgen S. for Ebeltoft, Lomvie ca. 2000
1 9/1 1 Kysten Crenvcjerrild + 1't7 l12Væborg
Fyr, Afk 40 4/11 Færgen S. for Ebeltoft + ca.
2OOO 19111 og ca. 4OOO 3112 Fornæs, Tejst 1

12l1 1 Vester Hedekrog * 117l'l2YesborgFyr
+ 5 2O/1 Besser Rev, Søkonge 3 4111 Færgen
S. for Ebeltoft * min. 7 3/12 Fornæ + 1 412
Den Permanente Badeanstalt + 1 j7l12ye-
ster Hedekrog, Alkefugle sp. 7O 10112 og'lSO
2111 Kysten CrenVCjerrild.
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Duer, Ugler, Isfugl, Spætter og
Lærker
Hufdue 4 11/11 Hesselholm, Ringdue.100
26/12Pilbrodalen + 45 30/12 Koed Skov +
22O 1311 Anlægget Crenå, Natugle 1 3'l/1
Sølyst,Skovhornugle 1 2Bl01 Mesballe, lsfugl
12112StubbeSø +1 16112 Mørke Kær + 1

26112 Pilbrodalen + 2 28/12 Kolindsund + 2

30/12 HornbækEnge + 2 1/1 Cudenåparken,
Grønspætte 1 2Bl1 Moesgård, Hedelærke 1

15112 Østerhede, Sanglærke 3 13/'l Besser
Rev, Bjerglærke ca. 50 19111 ogca.30 1411

Sødringholm + 115112 Barnekold + 615112
Kolderne.

Vipstierter, Silkehale, Vandstær og
Drosselfugle
Engpiber 2 18111 Crenå Sydstrand, Skær-
piber 11 14112 Lushage + 3 14112 Vesborg
Fvr + 5 16/12 Besser Rev + 2 1311 Beser Rev.
Bierryipstjert 2141t AV1ær, Silkehale 519i
11 Crenå Hede + 41 30112 Crenå, + 70+ 7l
1 Risskov * 25 9/1 Marselisborgskov + 14 13/
1 og 38 2111 Hesselholm + 25 19/1 Homå +
920/1 Besser* ca.2o19/1 Assentoft+ 2019/
1 Stjær by + 18 2O/1 Mågeøen + ca.25 2411

Vorup * 7 2B/1 Claved + 1 2B/1 Moesgård
Skov * 112 24 Bering + 1'l 3/2 Stevnstrup,
Vandstær 1 2/12 Kolindsund + 2 2112 Ørn-
bjerg Mølle + 1 10/12 og2711 gl. Mølle + 1

10/12Ørbæk+ 22711 og1 29112 CiberA +
1 2811 Moesgård,Sjaggefl6 411 1 og7 o 26/1 2
Trustrup + 9 5/11 og15O12111 og91l1 og75
14l'f StubbeSø +c,.7OO 18/1 l VorupKær+
919111 Crenå Hede + B 25111 og417112
Skødstrup + mindst 200 10/1 2 Allelev + 200
10/12 Koed Skov + 25O 14112 Brattingborg
Cods + 50 28/12 Kolindsund + 4s 31rt2
Stensmark + 5031112 Cinnerup + 150 13/1
Besser + 40 1911 Homå + 500 19/1 Stjær by
+ 1 50 2Ol1 Hesselholm,sangdrossell 1 2/l 1

Hessefholm, Mndrossel 7 121'11 og1 31112
Crenå By + 'lO'l9l11 Sølyst + 15 25111
Skødstrup + ca. 70 30/12 Hornbæk Enge +
25 1411 Hesselholm, Misteldrossel 1 '19111

Crenå Hede + 1 2O/1 Østerby + 1 2O/1

Besser + 1 20/1 Strandkær * 2 2811 Stens-
mark.'

Sangere, Skægmejse, Spætmejse,
Træ!øber og Kragefugle
Cransangerl 1/12 + 1 1 7/12 Risskov, Fugle-
konge 32 26111 og9 2711 Stubbe Sø, Skæg-
meise 2 18/11 Hornbæk Enge + 5 11112
Dronningborg Bredning, Spætmejse 1 30112
Koed Skov + 1 2Bl1 Moesgård Skov, Trælø-
berl 2Bl1 Moesgård Skov, Skovskade'l 2l'12
Kolindsund, Nøddekrige 1 '12111 og1 9112 tt
7/1 o9610/1 Crenå By + 1 8/1 Risskov + 1

12111 og'l26111 Stubbe Sø + 1 12111 og'l7l
11 Skødstrup + 1 22111 Hornbæk,Allike800
1'f /1 1 Besser Made, Ravn 1 7l'l2Yejlby + 15
3/'l Korup Sø.

Stære, Finker og Værlinger
Stær 6 2112 og51 28112 Kolindsund + 1 21 11

Crenå By + 35 21/1 Kysten CrenVCjerrild,
Bogfi nke/Kvækerfinke mindst 22OO 27 l1 For-
næs, Kvækerfinke 7000-8000 31/12 Risskov
+ ca. 1000 '14/1 Søvringf,rd, Grønirisk 50
10/'f 2 Koed Skov,Stillits23 14/1 Y:alø + 82Ol
1 Kolindsund,Grønsisken ca. 2OO 1 4l'l 2 Brat-
tingborg Skov + 42 25112 Stubbe Sø, Bjerg-
irisk 'l 1/1 1 ca. 200 Besser * 100 'l 2/1 1 Bro-
kold + 50 15112 og 10 13/1 Besser Rev,
Gråsisken 75'1211'l og1o2 26111 o9161411
og16 2711 Stubbe Sø + 2 23/'12 Crenå By *
ca. 200 2011 Hornbæk Enge, Dompap 2 1 /
1 1 og 2 1 7 11 2 Skødstrup, Snespurvca. 30 1 2/
11 Vester Hedekrog+ 21 2112og2316/'12og
38 2O/1 Besser Rev * ca. 35 3112 Fornæs,
Rørspurv 2 16112 Besser Rev, Kornværling
mindst65 5/1 1 og mindst 40 9112 Kolindsund
+ 80 14112 Tranemosen.

Næste periodes observationer, dvs. februar,
marts og april indsendes i første uge af maj -
senest 10. ma.i. Noter allerede nu datoen i din
kalender, så du husker at indsende! Vil du
være sikker på at observationerne kommer
med sendes de til undertegnede på adressen
Torshøjvænget54, Kolt, 8361 Hasselager. Ob-
servationer kan også ringes ind på tlf. 862S
5614.
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komme i kontakt
med gamle.
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YNGIE. OG VINTERFUGLETÆLTINGER

-
Ole Jensen

Optællere søges!
Selv om Atlasundersøgelsen nu går ind i sin
sidste fase, og feltundersøgelserne er afslut-
tede, er der stadig gode muligheder for at
deltage i målrettede fugletællinger.

jeg vil derfor opfordre alle jer, der har delta-
get i Atlasundersøgelserne til at fortsætte det

' gode arbejde ved at deltage i de årlige yngle-
og vinterfugletællinger - andre er naturligvis
også meget velkomne til at deltage.

Disse tællinger foregår, i lighed med atlas-
projektets 10 punkrtællinger, ved at der på
et antal punkter registreres alle de fugle der
ses indenfor et tidsinterval på 5 minutter.

Normalt vil en optælling bestå af en rute på
20 punher, men du er velkommen til attælle
på færre punkter, dog ikke færre end 10. Du
er naturligvis også velkommen til at deltage
med flere ruter.

For at undgå overlap mellem flere punkter,
skaldervære mindst200 meter mellem punk-
terne i lukketterræn, som f.ek. skov. medens
der i åbent terræn, som f.eks. agerland, skal
være mindst 300 meter mellem punkerne.

En rute på 20 punkter vil således strække sig
over 4-6 km. ogtypisk vare 3-5 timer. En rute
på 10 punkter vil dermed let kunne klares
efter arbejdstid.

Din rute kan du selv fastlægge, for at undgå
sammenfaldende tællinger anbefales det dog,
at undertegnede kontaktes såfremt du er tvivl
om der er andre der tæller op i ,,dit" område.

Gentagelse nødvendig!
Da det er udviklingen fra år til år, der anven-
des i den videre behandling af de indkomne
data, er optællingerne kun af værdi, såfremt

de gentages under sammenlignelige forhold
fra år til år.

Hvis du ønsker at deltage i optællingerne må
du derfor være indstillet på at gentage disse

mindst to på hinanden følgende år, og jo flere
år efter hinanden des bedre.

Tidspunkter for optællingerne
For at sikre sammenligneligheden skal tællin-
gerne gentages indenfor samme tidsrum hvert
at-

Optællingen af ynglefuglene finder sted i tids-
rummet mellem 15. maj og 15. juni, ogvinter-
fuglene tælles mellem 20 december og 20.

Januar.

De akuelle tællingsdatoer vælger du selv, dog
kun det første år. Det (de) efterfølgende år må
datoen for tællingen kun varieres med højst 7

dage til hver side, og starttidspunktet på døg-
net må højst varieres med 112 time til hver
side.

Hvad bruges tællingerne til?
Hovedformålene med punktteellingerne er at
indsamle viden, der kan anvendes til beskyt-
telse af Danmark fugle og natur, samt at ind-
samle videnskabelige data.

Til forskel fra de fleste andre fugleundersøgelser,
fokuserer punktoptællingerne på almindelige
fuglearter.

Ved hjælp af punktoptællingerne er man f.eks.
blevet opmærkom på, at viber og lærker i en
lang årrække har haft det svært i det danske
agerland.

Punkttællingerne er en af de DOF-ahiviteter,
der har vundet størst anvendelse i natur-
forvaltningen, især er. de anerkendt som et



VINTERFUCLETÆLIING 199411995

OIe Jensen

DOF's-Fugleregistreringsgruppe har nu gen-
nem 20 år arrangeret landsdækkende tællin-
ger af danske vinterfugle, og disse tællinger er
dermed blandt de ældste fugletællingsprog-
rammer i Europa.

Her skal i et kort uddrag af Fugleregistrerings-
gruppen rapport,,Vinter-
fugletaelling 1 994195" be-
skrives nogle af resulta-
terne fra de tællinger, der
blev foretaget i vinteren
1994/95 af i alt ca. 230
frivillige optællere, hera{
24 i Arhus Amt.

Cenerelt kunne der i vin-
teren 1994195 noteres en
nedgang i antallet af frø-
ædende fugle. 5åledes gik
de bogædende arter ring-
due, musvit, spætmejse,
bogfinke og kvækerfinke
signifi kant tilbage, ligesom
også nåleskovens frø-
ædende fugle gik tilbage i

antal i 1 994/95, med sær-

li gt markante nedgange for sortmejse, stor flag-
spæfte og lille korsnæb.

Tilbagegangen for disse arter skyldes forment-
lig bl.a. den svigtende frøsætning hor skov-
træerne i efteråret 1994. idet fødeudbuddet
især for standfuglene har stor betydning for

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94

Figut 1A
Vinærfugleindeks 1 97516-1 994195 fot forckellige vinterfugle.

vigigt redskab i naturovervågningen. Tallene
benyttes bl.a. i publikationerne,,Tal om natur
og miljø" fra Danmarks Statistik og ,,Miljø-
indikatorer" frra Miljø- cig Energiministerietsamt
i Skov- og Naturstyrelsens ,,rød-liste" over tru-
ede og hensynskrævende dyr og planter i Dan-
mark.

Hovedresulterne fra tællingerne offentliggøres
desuden i de af DOF årligt udgivne rapporter
,,Ynglefuglerapport" og,,Vinterfugletæll ing,,.

Tilmelding
Såfremt du har lyst til at deltage i yngle- eller
vinterfugletællingerne kan du få tilsendt vej-
ledning og skema til registreringen ved hen-
vendelse ti I undertegnede.

Lokalkoordinator for Århus Amt
Ole Jensen

Torshøjvænget 54
8361 Hasselager
Tlf.: 8628 5614
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fuglenes chancer for at
klare sig vinteren igen-
nem. Dertil kommer, at
et rig fødeudbud kan

øge antallet af vi nterfugle
ved at forh i nd re borttræk
af frøædende danske
fuglea4er, ligesom træk-
gæster fra især Sverige,
Norge og Finland i så-

danne vintre ofte ,,væl-
ger" at overvintre i Dan-
mark.

I Fig. 1 er vist udviklin-
gen i vinterbestandene
af nogle af de nævnte
arter, og til sammenlig-
ning er i Fig. 2 vistfrøsæt-
ningen hos rødgran,bøg
og eg i samme periode.

Også arter, der hoved-
sageligt ernærer sig af
uftefrø, gik imidlertid
markant tilbage i antal,
med signifi kante tilbage-
gange for grønirisk og
grønsisken. Crønirisken
er ellei gået betydeligt
frem i antal siden vinter-
tælf ingernes stafti 1 97 5,
mens vinterbestanden af
grønsisken varierer
uhyre meget fra år til år.

Også gulspurven gik sig-
nifikant tilbage i antal
mellem detovintre, men
set over hele perioden

er bestanden stort set

uændrel

Blandt de arter, der bl.a.
ernærer sig af bær i

vintermånederne, kan
der også noteres tilbage-
gange. Dompap er gået
tilbage mellem de to vin-
tre, og også set over hele

32-
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Figur 18
Vinterfugleindek 1 97 5/6-1 994195 for fonkellige vinter{ugle.
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Figur 1C
Vintetugleindek 1 97s/6-1 994/95 fot forskellige vinterfugle.

perioden er der sket en
nedgang i antallet af over-
vintrende fugle. Også sol-
sort og sj2gger er gået sig-
nifikant tilbage. Set over
hele perioden er der en
meget stor lighed mellem
udsvingene i de to sidst-
nævnte arters vinter-
bestande.

Flere oplysninger om vore
vinterfuglebestande kan
hentes i,,Vinterfugle-
tælling 1 994/95", hvor der
angives indekværdier for
i alt 51 fuglearter i perio-
den 1 975-1 994, samt i de
seneste år også for hare,
egern og rådyr.
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Indeks for rødgran
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Figur 2
Frøætning hos grm og fudeg 1975-1994 angivet ved indeksværdier,

idet ,,0" = ingen fø o9,.3" = ,,rreget god,,.
Bog vist med rustei
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lndeks for bøg og eg
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FUGTETARNE I ARHUS AMT

-

Otto.Trap Hansen

Vi har lånt den følgende beskrivelse af amtets 6

fugletårne fra ,,Kortlægning af fugletårne og
observationssk.jul i Danmark" - udarbejdet af
Dansk Ornitologisk Forening i november 1 995.

Dystrup Sø, Djursland
Natur og fugleliv: Udsigt over fladvandet sø

med rørskov og enge - smukt beliggende i

kuperet agerland med småskove. På små-
holmene yngler både Lille, Sorthalset, Toppet
og Cråstrubet Lappedykkår samt Hæftemåge,
Blishøne, Rørhøne og Knopsvane. Desuden
ses både Taffeland og Krikand. På engene
yngler bl.a. Vibe og Strandskade. I træhid
forår og efterår bl.a. ænder og vadefugle samt
Rørhøg og Fiskeørn.

Adgang: Ved Ramten mellem Crenå og Ran-
ders (rute 16). lgennem Ram- ten by og langs
Ramten Søs østside. P-plads til 4-5 biler ved
lille lund oå venstre hånd. Til fods 250 m
videre til vejsving ved Dystrup Sø. Herfra 500
m ad grusvej til venstre ned i mosen mellem
søerne (skiltet). Overdækket tårn med trappe.
Areal 14 m2, højde 2 m. Fugleplanche samt
kort. Læsestof: folder, Arhus Amt.
Ejer: Arhus Amt Naturforvaltningsafdel ingen,
Lyseng 4116 1,8270 Højbjerg, tlf . 8944 6666,
fax.8944 699O.

Brabrand Sø nord, Århus

Natur og fugleliv: Udsigt over den lawan-
dede sø med rørskov. Øerne (søkogleaks) hu-
ser blandt andet en stor Hættemågekoloni
samt lappedykkere, ænder, Blishøns og andre
vandfugle. Se tekten for Brabrand Sø syd
(Stautrup Stationsby).
Adgang: Fra Silkeborgvej (primærrute 15) ved
City Vest (Cjellerup) viser skilt ad Luisevej -
Cjellerupvej til Naturcenter Sølyst. Herfra ca.
300 m ad natursti til søen. Tårn med trappe 9
m2 i areal og B m højt. Bænke ved tårnet.

Ejer: Århus Kommune, Naturforvaltningen.
Kontakt via Naturcenter Sølyst Cjellerupvej
111, B22O Brabrand, tlf. 8625 4655.

B^rabrand Sø syd, Stautrup Stationsby,
fuhus
Natur og fugleliv: Udsigt over den lawan-
dede sø med rørskov og pilekrat. Mågeøen
(søkogleak) huser 4-600 par Hæftemåger samt
Toppet Lappedykker (5-20 par) og visse år
Sorthalset Lappedykker. Kig blandt andet ef-
ter: Toppet og Lille Lappedykker (hele året),
Sorthalset Lappedykker (apr-juli), Fiskehejre
(hele året), Rørhøg (apr-sept), Rørdrum (nov-
apr), Taffeland og Troldand (vinterhalvåret),

Stor Skallesluger (nov-apr). Kun få svømme-
ænder i søen (forår og efterår), men de ses ofte
om foråret ved Dødeåenge i sydøst-hjørnet af
søen. I rørskoven findes Skægmejse ogforskelli-
ge sangfugle; i krattene Pungmejse samt Nat-
tergal og andre Sangfugle.
Adgang: FraViby Ringvej ad Ormslewej-Jarls-
mindevej-Bispevej tilStautrup Stationsbygning
(naturudstilling og toilet). Buslinie 5 næsten til
døren. Herfra 300 m ad Brabrandstien mod
vesttil søen (skilt). Overdækkettårn med trappe
9 m2 iareal og 10 m højt. Plancher om fugleli-
vet og^om udsigten mod byens ,,skyline"-
Ejer: Arhus Kommune (se under Brabrand Sø

nord).

Alrø, Horsens Fjord ved Odder
Natur og fugleliv: OVersigt over vadehav og
strandeng med småøer og sandrev. På engen
yngler Vibe, Rødben, Klyde, Cul Vipstjert. Forår
og efterår store flokke af vadefugle på vade-
fladerne. PåAlrø Poller yngler kolonier af bl.a.
Havterne og Hættemåge.
Adgang: Alrø mellem Horsens og Odder (rute
4511.Y estfor Ørtingdrejesaf mod Alrø. 200 m
efter vejdæmning (ved første gård) viserskilttil
tårnet. P-plads til to biler, herfra 100 m til



tårnet. Overdækket tårn med trappe. Areal 1 4
m2, høide 4 m. Fugleplanche og kort.
Ejer: Århus Amt (se under Dystrup Sø).

Sminge Sø, Gudenåen ved Gjern Bakker
nær Silkeborg

Natur og fugleliv: Sminge Sø er en lawandet
sø med rørskov, omgivet af Cudenådalens
græsningsenge og småskove. Her yngler bl.a.
Toppet Lappedykker, Taffeland, Troldand,
Cravand, Knopsvane, Rør-høne og Blishøne. I

træktiden (forår og efteråd diverse ænder og
vadefugle samt Rørhøg Blå Kærhøg og Fiske-
ørn. lsfugl ses hyppig. På engene yngler Vibe
og Dobbeltbekkasin. Ved Svostrup Bro ungler
Bjerryipstjert
Adgang: I Resenbro lige vest for Silkeborg
drejes mod nord over Cudenåen og videre til
højre mod Svostrup. Efter 4 km passeres
sommerhusområdet Sølyst og her viser skilt til
højre mod P-plads ved Sminge Sø. Herfra 200
m ad Træktien til tårnet. Overdækket tårn
med trappe. Areal 14 m2, 4 m højt. Fugle-
planche og kort.
Ejer: Århus Amt (se under Dystrup Sø).

Ry Mølle, Cudenåen ved Birl<sø/Lillesø

Natur og fugleliv: Udsigt over Cudenåens
udløb i Lillesø, omkranset af rørskov og græs-
eng. Om vinteren holder strømmen løbet isfrit
og giver plads til masser af fugle. Her yngler
bl.a. både Toppe! Lille og Sorthalset Lappe-
dykker samt Hættemåge, Taffeland, Troldand,
Cravand, Rørhøne og Blishøne. lsfugl fisker
ofte lige uden for skjulet og Bjergvipstjert ses

ved brinkerne (yngler ved stemmeværket). I

trækiden ses bl.a. Mudderklire og Fiskeørn.
Om vinteren ses mange Stor Skallesluger og
Lille Lappedykker. Vedstemmeværket er Vand-
stær fast gæst.

Adgang Ry mellem Silkeborg og Skander-
borg. P-plads ved Ry Havn (og rutebådene til
Himmelbjerget). Herfra 1 75 m tiltårnet. Over-
dækketskjul med bænke. Areal 14 m2. Fugle-
planche og kort.
Ejer: Århus Amt (se under Dystrup 5ø).

Lindholm Hoved på nordsiden af Mossø

Natur og fugleliv: Udsigt over Mossøs vestlige
og centrale dele med rørskov, ellesumpe og
kreaturgræssede enge. Mossø huser landets
største bestand afSorthalset Lappedykker (1 00-
1 50 par) foruden Toppet Lappedykker (50-
200) samtCråg&, Knopsvane, Taffeland, Trold-
and og Blishøne. Omkring tårnet høres Lille
Lappedykker og Rørhøne. I træktiden ses Fi-
skeørn, Fjordterne, Dværgmåge, Sortterne. Om
vinteren Sangsvane, Stor Skallesluger, Trold-
and og Cråand. Visse vintre endog Havørn.
Ved mosen på vejen til tårnet ofte Nat- tergal
og lsfugl. Ved fuglereservatet Emborg Odde
yngler bl.a. Vibe, Strandskade, Fiskehejre og
Hættemåge (300 par). Tæt på Øm Kloster
Museum.
Adgang: Fra Emborgvej mellem Cl. Rye og
Emborg (ved mødested 20) drejes lige efter
Cudenåen tilhøjre mod Mossø P-plads. 3-40O
m ud til tårnet (skilO. Overdækket tårn med
trappe, 14 m2 og 4 m højt. Fugleplanche og
kort. Læsestof: Folder, Århus Amt.
Cjer: Silkeborg Statsskovdistrikt, Vejlbro,
Vejlsøvej 12,8600 Silkeborg tlf. 8682 0844.

Ornitologer itårnene!
Erfarne og lokalkendte ornitologer fra DOF
står klar med kikkerten, og stiller deres viden til
rådighed for publikum i amtets fugletårne.

Følgende dage er planlagt:

Sminge Sø, Gudenåen: Torsdag den 18. april
kl. 1B-20. Mulighed for lappedykkere og æn-
der.
Itlø: Lørdag den 20. april kl. 16-18. Ænder,
vadefugle, måger og terner.
Dystrup Sø: Lørdagden 27. april kl. 10-12.
Lappedykkere, ænder, hættemågekolon i m. m.
lindholm Hoved, Mossø: Torsdag den 23.
maj kl.2O-22. Lappedykkere og sangfugle.
Lillesø ved Ry: Lørdag den 1. juni kl. 05-02.
Lappedykkere, Hættemågekoloni, sangfugle.

Arrangar: DOF og Århus Amt.

coD FoRNØlELsE! 
otto TraoHansen
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ANMELDETSE REFERAT

-
Peter Lange J. Chr. Jør7ensen

Naturen kom før teknikken
- er titlen på hæfte nr.4,1995, fra Natur og
Museum, Naturhistorisk Museum, Arhus.

Hæftet beskæftiger sig med det fakum, at
mange af menneskets mere eller mindre tekni-
ske opfindelser allerede var realiseret og gen-
nemprøvet i naturen, førend mennesket, vores
teknikere og forskere ,,genopdagede" ideen.

Under overskrifter som f.eks. hensigtsmæssig
materialeanvendelse, lu kkemekanismer,
griberedskaber, trafi k og varmeproblemer,
beskrives en lang række eksempler på natu-
rens utrolige frembringelser, som i teknik og
virkemåde ofte overgår menneskets hjælpe-
løse frembringelser. Vidste du for eksempel, at
naturen allerede for mange millioner år siden
opfandt et øje, som havde indbygget beskyt-
telse mod UV-lysets farlige egenskaber? Det
må jo være højaktuelt i disse tider, hvor sol-
cremer med filtereffeh er blevet en stor salgs-

arti kel.

På nogle områder kommer mennesket til kort
overfor naturens teknik. F.eks. har mennesket
aldrig behersket den byggeteknik, som er rea-
liseret i et kornstrå. Trods vindens påvirkning
balancerer strået på en ufattelig lille grund-
flade, rhens høje tynde antenner og tårne må
afstives med barduner for at blive stående!

Hæftet, som er på 32 sider, er skrevetafcand.
mag. Nina Rehfeldt, og det kan bestilles ved
henvendelse til naturhist. Museum, Bygning
1 20, Universitetsparken, 8000ArhusC, tlf.: 86
12 97 77 (kl. B.i s-16).

Moesgaard - Den 28. januar 1996.
Vi fem deltagere, der var troppet op til
formiddagsturen ved Moesgaard hin søndag,
fortrød det ikke. Der var nernlig solskin og
vindstille, hvilket som bekendt giver gode be-
tingelser for fuglei nteresserede.

Det gode lys havde vi fornøjelse af allerede i

slotsalle6n, hvor en stor sværm af dompapper
lod sig betragte, men også silkehalen tager sig
jo ud i vintersol.

Vor formand Peter havde stillet den kornåede
træiøber i udsigt. Den holder angiveligt til i

slotsparken, ogm&,ke så vi den. Dervar godt
nok flere trælabere, men man skal åøre dem
for at kende forskel, og desværre nægtede de
at udtale sig. Til gengæld var deralle vegne
piften af mejsefugle, mens flagspætterne trom-
mede energisk. En enkelt grønspætte så vi
også.

Ved Skovmøllen mødte vi vandstæren. Den
opførte sig lige efter bogen - lavede knæbøj-
ninger, dykkede efter føde etc. Det må have-
v€eret et individ med stærke nerver, eftersom
den ikke tog notits af at familier med barne-
vogne og hunde passerede tæt forbi.

Ved stranden var der store mågeflokke på
isflagerne, og der passerede et par træk af stor
skallesluger.

Alt i alt blev.det til 26 fuglearter, og mere kan
man næppe forlange på en vinterdag i Dan-
mark.

gø
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KOMMENDE TURE

Fuglenes Dag
Søndag 12. maj
Hvis intet andet er angivet varer turene 2-3
timer. Det koster 20 kr. at deltage (børn gratis).
beløbet anvendes til DOF's arbejde for fugle-
beskyttelse. Det anbefales at medbringe en
kikkert på turene. Turlederne er erfarne og
lokalkendte ornitologer fra DOF. Yderligere
oplysninger om turene kan fås ved henven-
delse til turlederne.

Brabrand Sø

P-pladsen ved Stawrup Cl. Station, Bispevej,
Stawup Stationsby kl. 10.00
Tur langs Brabrand Sø. Mulighed for lappe-
dykkere, ænder, rørhøg sangere og nattergal
Nick Wrigley m.fl. (86 2'l 49 85)

Damsbro Mose ved Hinnerup
Damsbroen kl. 06,00

I;r"nr 
fugleliv opleves fra stien gennem mo-

Svend Møller Jensen (86 98 65 03)

Skanderborg Dyrehave og
Sorfemose

P-pladsen ved Skanderborg Dyrehave (ved di-
skotek Oasen) kl. 09.00
Vi går en tur gennem Dyrehaven og omkring
Sortemose og besøger det nye fugletårn
Peter Lange (86 95 03 41)

Galten Moserne
(Sømose ogGammelmose)

Ved Cammelmose (på Søringen, i Calten) kl.
20.00
Vi går en tur på Søringen og oplever mosernes
fugleliv, bl.a. lappedykkere og måske natter-
gal?

Peter Lange (86 95 03 41)

tndelukket og Remstrup Å, Silkeborg
P-p^ladsen ved Motorbådsklubben, (for enden
af Åhaveall6) kl. 05.00

3B

Vi går en tur gennem området og oplever det
varierede fugleliv som findes her
Bo Ryge Sørensen (86 81 25 73)

Træl<stien langs
Gu de n åen Resen bro-Sm i nge Sø

P-pladsen ved Cl. Resenbro Kro (hjørnet af
Resendalsvej og Skærbækvej) i Resenbro kl.
07.00. Bemærk: Turen varer 4-5 timer!
En frisk travetur på den gamle trækti gennem
et af områdets flotteste landskaber, med et rigt
og varieret fugleliv
Jalmer C. Nielsen (86 82 10 93)

Moesgård Skov og Park

P-pladsen ved Moesgård Museum kl. 05.00
Vi går en tur gennem den gamle park og
skoven og oplever det varierede fugleliv i denne
naturskov.

Jens Chr. lørgensen (86 17 50 23)

Fussingø Skov og Sø

P-pladsen ved badebroen ved Fussing Sø's

vestende kl. 05.00
En tur i de smukke naturskove ved Fussingø.

Benny Kristensen (86 4O 78 52)

Vasen i Randers

Den gamle jernbanebro i Randers kl. 19.00
På denne tur bliver der rig lejlighed for at
opleve de mange sangfugle i området.
Jens Skovgaard Pedersen og Lars Mågaard

Ramten og Dystrup Sø

Foran Ramten Brugs kl. 08.00
Vandreturen langs Ramten 5ø og Dystrup Sø til
fugletårnet byder på et rigt udvalg af søens

fugle.
Ole Frederiksen (86 33 19 02)



Ungdomslejr ved
Gjerrild Nordstrand
Fredag 31. maj - søndag 2. juni

Så! Llngfugte!

For at bolde traditionen ved lige må vi hellere
arrangere en lejr igen i år ved Cjerrild Nord-
strand.

Trænger du til at se andre på din egen alder, til
socialt samvær og hygge og masser af fugle, så
er det nu, du skal ud af starthullerne.

Vi prøver at lægge turen sidst i mai, så vi har
store chancer for at se mange hvepsevåger,
som skal videre til bl.a. Sverige. Derudover vil
der være mængder af rastende småfugle, der i

blandt byn kefugle, rød ryggede tornskader, syn-
gende karmindompapper samt måske overra-
skelser. Vi skal jo også lige ud og høre efter
ugler og andre natsangere. Vi håber, vejret
arter sig fra øst eller sydøst i ugerne forinden.
Da vil chancerne for at opleve forlænget træk
af storke og rovfugle være til stede.

Som sædvanlig har vi lejetsommerhuset, men
nogle kan måske komme til at bo i telt. For at
give så mange som muligt af vores ungdoms-
medlemmer mulighed for at deltage, giver
lokalafdelingen et økonomisk tilskud.

Hvis du er under 1B år og bor iÅrhus Amt
koster det 1 30 kr. Ellers er prisen 250 kr. For
dette beløb får du: leje af huse! mad lørdag og
søndag og transport rundt i området. Du skal
med bri nge : sovepose, liggeunderlag mad til
fredag aften, varmt tØj, gummistøvler, no-
tesbog, kikkert og evt. teleskop og fotoudstyr.

Tilmelding sker ved at indbetale 250/1 30 kr.
på giro 5 5i 09 61, DOF-Århus, Cjellerupvej
111 , B22O Brabrand senest 1.5.96. Mærk giro-
talonen ,,Cjerrild-lejr". Har du spørgsmål er du
velkommen til at ringe til Lars (86 37 78 41\.

Ledere: Lars P. Johansson ogArne Bo Larsen

Mossø
Tirsdag 6. juni

Vi gentager succesen fra de seneste 4 år, hvor
turen har budt på mere end 50 forskellige
arter. Først vil vi danne os et overblik over
Mossø, hvor grågæs, ænder, skarver og svaner
helt sikert vil posere i aftenl,vset. Mens solen
langsomt synker mod horisonten, vil vi vandre
ud på Lindholm Hoved ogfugletårnet, hvorfra
der er gode muligheder for at se fire
lappedykkerarter og lytte til de mange forskel-
lige sangfugle. Omkring solnedgang kører vi til
Klosterkær, hvor de mere natakive arter vil
overtage orkesterpladsen. Her vil der være
gode muligheder for at se skovsneppe og dob-
beltbekkasin samt høre græshoppesanger,
kærsanger og nattergal. Det er en god ide at
medbringe kaffe/the samt gummisføvler og
måske lidt mod myggene.

Ledere: lørgen Ballegaard og Torben lørgen-

En gård i sit landskab
Søndag 9.6

Lundbjerggård mellem Tebbestrup og Væth
(v. Randers) kl. 10.00

Turen arrangeres i et samarbejde med.Dan-
marks Naturfredningsforening, Amchushold-
ningsselskabet Randers, Kronjyllands Jagtfor-
ening og Randers Naturskole. Arrangementet
starter med en rundvisning på Lundbjerggård.
Derefter går vi en tur gennem skoven, over
markerne og langs Cudenåen. Undervejs vil
forskellige turledere fortælle om landskab, hi-
storie, fugle, planter m.m,

Ledere: Lars Tom-Petersen (86 41 81 64) m.fl
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KALENDER

Tirsdag 19.3

Mødested:

Søndag 24,3
Mødested:
Leder:
Varighed:

Søndag 31.3
Mødested:
Leder:

Tirsdag 2.4
Mødested:

Søndag 7.4
Mødested:
Ledere:

Torsdag 11.4

Mødested:

Foredragsholder:

Arrangør:

Lørdag | 3.4
Mødested:
Leder:

Søndag | 4.4
Mødested:

Leder:

Formøde vedr. tur til Tyskland
Sølyst, Brabrand, kl. 19.30
Torben Andersen,jens Bonde og Allan Janniche giver en appe-
titvækker vedr. turen til Milritz See d. 1 6. til d. 19. mai. Be-
mærk venligst, at dette møde holdes d. 19.3 (ikke d. 12.3!).

Naturskovens fugleliv
P-pladsen, Søtorvet v/Kvickly, Silkeborg kl. 09.00
Bo Ryge Sørensen, tlf. 85 81 25 73
ca. 2 timer. Ingen tilmelding. Arrangeret i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening.

Fugletræk ved Gjerrild Nordstrand
P-pladsen ved Cjerrild Nordstrand kl. 10.00
Lars P. Johansson
Kom og oplev rovfugletrækket med bl.a. musvåge, spurvehøg,
fiskeørn og måske en overraskelse, samt træk af ænder, duer,
vadefugle og småfugle. Arrangeres i samarbejde med amtet.

,, Fu gl etr ækket ved Gjer r i I d'
Naturskolen, Randers, kl. 1 9.0O
En appetitvækker tør det store træk i pås(en. Foredrag vec
Hans Kristoffersen.

Mossø og Kostermølle
Ry station, kl. 09.00

Jørgen Keis,.lens Kirkeby m.fl

Den grønlandske havørn.
Foredraget den 22. februar blev som bekendt aflyst på grund af
snestormen, men til alt held [ykkedes det at finde en ny dato.
Foredragssalen på Silkeborg Højskole, Platanvej 1 2, Silkeborg
kl. 19.30
Frank Wille
Se omtalen af foredraget i Søravnen 4/95, side 33.
Silkeborg Højskole, DOF og Silkeborg Naturhistoriske For.
enrn8.

Brabrand Sø

P-pladsen v. Stautrup Cl. Station, kl. 13.00
Bjarne Colles og DOF (86 95 03 41)

Velling Skov
P-pladsen øst for Naturskolen på Lystrupmindevej mellem
Velling og Vrads, kl. 09.00
)ørgenBallegaard (75 75 62 89)
Den gamle urørte bøteskov i det kuperede terræn er ideelt for
alle hulrugende fuglearter. Mulighed for sortspætte, isfugl,
bjergvipstjert, huldue, ravn og rovfugle. Turen varer til kl.
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12.00. Arr. i samarbejde med Danmarks Naturfre-
dningsforening.

Fugletårnet, Sminge Sø, kl.1 8-2O

Nærmere oplysninger om lokaliteten på side 36.

Fugletårnel, Alrø. kl. 1 6-l I
Nærmere oplvsninger om lokaliteten på side 35.

F -U gl etu r ti I Hesteh aveskoven
P-pladsen ved Kalø Slotsruin kl. 20.00
Lars P. Johansson
Vi starter med at se og lwe efter de første sangfugle, og når
mørket sænker sig, prøver vi at kalde uglerne frem. Turen
arrange!'es i samarbejde med amtet.

Fugletårnet, Dystrup Sø, H. I th|2
Nærmere oplvsninger om lokaliteten på r;ide 35.

Geddal Enge og Sønderlem Vig
Kulturhuset i Randers k|.07.00
Lars Tom-Petersen (86 41 81 64)
Fælles kørsel i privatbiler. Kontakt turlederen, hvis du ikke selv
har bil. Turen forventes afsluttet senesi kl. 16.00. Vi besøger
to spændende lokaliteter vest for Skive. Code muligheder for
at hørelse rwdrum og andre rgrskovstugle ved Sønderlem Vig.
Ceddal Enge er et særdeles fint nyt vadeområde (stort udvalg
af ande- og vadefugle, med meget mere).

Mossø og Klostermølle
Ry station, kl. 09.00
Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl

Skumringstur til Rugård Nørresø
P-pladsen ved Rugård kl. 20.00
Lars P. Johansson
Vi går gennem skoven og lytter til de tørste sangere og slår os
ned ved søens østende, hvor vi afvenier begivenhedernes gang
i fugleverdenen. Tag gerne kaffe eller the med, samt varmt ø.
Turen arrangeres i samarbejde med amtet.

Aftentur i Gudenåparken
Naturskolen Randers, kl. 1 9.00
Vi øver fuglestemmet før Fuglenes Dag.

Fuglenes Dag
På Fuglenes Dag er der arrangeret 1 0 spændende ture.
Hvis intet andet er angivet varer turene 2-3 timer.
Se side 38 for nærmere oplysninger.

Bustur til Lewitz, Muritz See, Ivenack mm.
Se venfigst turbeskrivelsen i ,,løravnen" 4/95, side 31.
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Torsdag 1 8.4

Lørdag,20,4

Sønrlag 21.4
N4ødested:

l.eder:

Lørdag 27,4

Søndag 28,4
Mødested:
Leder:

Sgndag 5:5
Mødested:
Ledere:

Sønttag 5.5
Mødested:
Leder:

firsdag 7.5
Mødested:

Søndag I 2.5
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Tors,16.5 - søn.19.5
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Søndag 1 9.5
Mødested:
Leder:

Torsdag 2i.5

Fre. 31.5 . søn.2,6
Ledere:

Lørdag 1.6

Søwlag 2.6
Mødested:
Turleder:

Arrangør:

Søndag,2.6
Mødested:
Ledere:

Torsdag 6.6
Mødested:

Ledere:

Søndag 9,6
Mødested:

Ledere:

Glatved Strand
Anløbstrroen ved Glatved Strand kl. 09.00
Lars P. Johansson
Hvordan bruger vi naturen - og hvordan skal naturen se ud
efter brug og hvilken indflydelse har det på fuglelivet. Dette ser
vi nærmere på ved Clawed Strand denne dag.
Turen arrangeres i samarbelde med amtet.

Fugletårnet ved Lindholm Hoved, Mossø, kt. 20.22
Nærmere oplysninger om lokaliteten på side 36.

Ungdomslejr i sommerhus ved Gjerrild Nordstrand
Lars P. Johansson 86 37 78 41 ) og Arne Bo Larsen
Ungdomslejr ved Gjerrild Nordstrand
Se omtalen side 39.

Fugletårnet ved Lillesø vlRy, kl. OS-O7

Nærmere oplysninger om lokaliteten på side 36.

Nattergaletur langs Mossø og.Alken Enge
Foran den gamle Station iAlken (Alkenvei 46) kl. 07.00.
Peter Lange (86 95 03 41 ).
Vi går en tur langs Mossø og Alken Enge, og forhåbenlig er
Nattergalen der! Endvidere er der mulighed for masser af andre
småfugle - og på denne tur vil vi især prøve at koncentrere os
om fuglesangen. Der vil'være mulighed for at få lært nogle
fuglestemmer. Turen varer ca. 2 timer.
Foreningen Alken Station.

Mossø og Kostermølle
Ry station. kl. 09.00
Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl

Mossø

Kvicklys P-plads. Søtorvet i Silkeborg kl. 19.00 eller P-pladsen
ved Lindholm Hoved kl. 19.30
Jørgen Ballegaard og Torben Jørgensen
Se side 39 for nærmere detaljer.

En gård i sit landskab
Lundbjerggård mellem Tebbestrup og Væth (v. Randers) kl.
10.00
Lars Tom-Petersen (86 41 81 64) m.fl
Se omtalen side 39.



ADRESSER OG KONTAICTPERSONER

Bes$relsen:

Peter Långe (formand)

.Jeksenvej 108
8464 Calten
Tlf. 86 95 03 41

Jens Bonde Poulsen (kaserer)

Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf. dag 86 42 79 9s
Tff. aften 86 48 82 75

Carsten Høeg
Neptunvej 38 H st.

8270 HEbiery
Tlf. 86 11 4s s9

Ole Jensen
Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hasselager
Tlf- 86 28 56 14

Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
rff.86 37 78 41

Steen C. Larsen

Regenburgsgade 8, 2.W.
80OO Århus V
Tlf. 86 18 7s 25

Nick Wrigley
Bakkegårdsvei 43
8240 Risskov

Tlf. 86 21 49 8s

Christian .Jordansen
Tornebakken 25
8240 Risskov

Tlf, 86 21 33 s0

Kontaktpersoner:

Fredningsudvalget:
Svend Møller Jensen
Hof melu ndsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 65 03

M ed I e m s r egi str e r i n gen :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Lo kal itets regi stre r i nge n :
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt
Ciellerupve.j 111
8220 Brabrand

Rapportgryppen:
Peter Lange
(Se bestyrelsen)

Randersgruppen:
Claus Elklær
Mågevej Z
8870 Langå

Tlf. 86 46 78 03

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

F u gl e rqi stre r i n gs gr u p pen :
(Spørg bestyrelsen)

Skovgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søhoh A116 26
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 2s 73

Søhøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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I en ravl hverdag km det være
svært at holde sig ajou med alle de
ting, der på foskellig vis har beryd-
ning for økonomien.

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

De vil ikke kunne finde svar på alt,
men bøgeme kan være med til at
give overblik.

Det giver de bedste muligheder
for - i en tæt dialog med Deres råd-
giver - at vælge den løsning, der
påsser lige netop lil Dem.

x-
Unibank


