LOKALAFDELINGEN

Dansk

ornitologisk
Forening

DOF tager del i flere ahiviteter, både i
Danmark og internationalt. Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske
fuglereservater og arbelder desuden for

DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger
over hele Danmark. Foreningen er stiftet
1 906.

i

international fuglebeskyttelse. DOF er den
danske afdeling af Birdlife International.

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle og at virke til
beskyttelse først og fremmest af den dan-

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 hæfter pr. år).

ske fuglefauna. Dette formål øges fremmet blandt andet ved alholdelse al møder
og ekkursioner, udgivelse af et tidsskrift og
andre publikationer, samt ved at arbejde
for at forbedre fuglenes liwvilkår.

Åilige kontingenter:

Dansk Ornitologisk Forening
Fuglenes Hus
Vesterbrogade 140A
1620 København V

Ordinære medlemmer:
Kr.235,Kr.l30,Juniormedlemmer (u. 18
Pensionistmedlemmer (o. 67 ådKr.1 30,Støttemedlemmer
Kr.10O,-

år)

Husstandsmedlemsskab

Lokalafdelingen

i

Århus Amt

rlf .:31 31 44
Ciro: 7

Kr.33O,-

DOF-Århus står for alle lokale arrangementer, qg alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens møder og ekkunioner.

Dansk Ornitologisk^Forenin'g
Lokalafdelingen for Århus Amt
.Naturcenter Sølyst
Cjellerupvej 111
8220 Brabrand

På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de
kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og interessegrupper.

Søravnen

Ciro: 5 51 09

Søravnen er lokalafdelingens blad og udTndes 4 gange årligt til alle medlemmer i

61

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget af en udskrift. Send materialet til Ofto Trap Han-

Arhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan
tegne abonnement på bladet for kun 60 kr.
pr. år.

sen, Kifdevef 8,8362Høming(tlf
92). Mærk kuverten "Søravnen".

.8692
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maj

Solen skinner fra en sl<yfri himmel og det er 3O
grader i slcygen. kmmerne er perfekte til at
læse ,Dagbog fra rejsen til Ecuador og CaIapagos". Kun mangler der måske en Nbatros
eller to ude over Århus Buglen.

Nu kan det setvføtgelig godt være, at veiret er
blevet en smule anderledes, indeni Spiavnen
rammer bunden i drn postkasse. Men du skal
nok få varmen alligevel, når du blader i Dagbo-

gen'
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Chr. Jordansen fra Lokalafdelingens bestyrebå
har gjort en rejse til Paradis. Vi iar fået lov til at
være med på en kigger

i

hans dagpogfra

turen.

Nu ermrsunde/s e, som vi alle ved, en grim ting!
Så vi glæder os i stedet over at kunne læse om
Christians oplevelser næruærende og næste
nummet af Søravnen. Cod fomøielse!
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Nye og mere lempelige regler for
organiseret brug af statsskovene
Skov- og Naturstyrelsen indfører nu nye og
mere lempelige regler for ,,blød" organiseret
brug af statsskovene. Den nye ordning er trådt
i kraft d. 15. juni i år.
Reglerne om offentlighedens adgang

ren, og herunder skovene, findes

til natu-

i

naturbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Reglerne har hidtil været at al annonceret brug af statsskovene samt organiserede
arrangementer med over 30 deltagere krævede tilladelse.
De nye regler betyder at den såkaldte ,,ttløde"
brug af statsskovene ikke længere kræver tilladelse. ,,81øde" ariangementer defineres som
,, al m i nde I ige skovtu re, eksku rs i o n e r, fu gl e tu re

o.lign. Aktiviteterne er karakteriseret ved, at
naturen lejlighedsvis bruges til almindelig stilfærdigfærdsel, og at aktiviteterne ikke indebæ-

rer afmærkninger eller brug af særligt udstyr.
Aktiviteterne må annonceres offentlig".
Aktiviteter, der fortsat kræver tilladelse uanset
deltagerantalle! er f.ek.:

I
I
I
I
I

kommercielle arrangementer
sportsarr., herunder orienteringsløb
afmærkning m.v.
[ejrslagning
hundetræning, ridning etc.

Samtidig med indførelsen af de nye regler, har
man udpeget en række beskyttede skove (Bskove) hvortil man ikke skal regne med at få
tilladelse til arrangementer. B-skovene udgør

ca. 1O% af statsskovene, og i disse områder
skal der skabes bedst mulig trivsel for dyre- og
plantelivet ogfor den,,stille" skovgæst.,,bløde"
aktiviteter jvf. ovenstående er også tilladt i Bskovene.
| Århus

amt er flg. skove udpeget til B-skove:

Fussingødistrikt:

RingelmoseSkov

Mols Bjerge
Hestehave Skov
Silkeborg

distrikt:

Thorsø Bakker
Lovdal Skov
Velling Skov
Snabegård Skov

Høgdal
Vis hensyn!
Selv om du ikke skal have tilladelse til dit
arrangement, opfordres du til at kontakte skovdistriktet i god tid før et arr. der kan være
andre arr. eller planlagtandre aktiviteter, f.eks.
intensiv skovningsarbejde o.lign., som ikke vil
være foreneligt med f.eks. en fugletur i området. Husk også at både dyr og fugle er særligt
følsomme overfor forstyrelser i april, maj og
juni, så man bør være ekstra varsom i denne
periode.
Husk; der kræves fortsattilladelse som hidtil til
an. i alle øvrige skove, dvs. private, kommunale og alle andre ikke-statsskove!
Yderligere oplysninger om de nye regler kan,
sammen med en brochure, der beskriver de
nye regler, fås ved henvendelse til Skov- og
Naturstyrelsen, informationen (tll. 394721 7 5).
Peter Lange

ECUADOR OG GATAPAGOS (1)
Christian Jordansen

f-w'%%:

Første del af
Christian Jordansens
dagbog fra turen til
Ecuador og
Calapagos
29. marts 10. april 1996

29. marts
Afrejse
f ndelig oprandt dagen, som var blevet for
Lberedt måneder i forvejen. Dagen, hvor et
af mine livsmål skulle gå i opfyldelse.

\

/ækkeuret ringede kl. 03.30. Afgang fra
Musikhuset kl. 05.00. Flyafgang fra Bil-

V

lund til Frankfurt k|.07.40, hvortil vi ankom kl.
09.1 0. Her mødtes vi med Københavnerne og
en enkelt bornholmer. Disse var startet fra
Kastrup. Lufthavnen i Frankfurt er utrolig stor.
Masser af forretninger med ALT for øjel, huden og maven.

Jle stakkels ekspedienter i de enkelte for
l:f retninger stod og filede negle i 8 timer
om dagen, men hvis der endelig kom

en

kunde og købte en pakke tandstikker, fik man
en behandlingsom vardet kronjuvelerne man
havde udset sig. Man bliver checket i hoved og
r.. af paskontrol, toldere og sikkerhedsvagter.
På lufthavnsarealerne kører pansrede mandskabsvogne rundt og maskingeværssoldater
patruljerer konstant. Intet er overladt til tilfældighederne. Da vi skulle ud til startbanen,

kørte vi nærmest i konvoj med en del andre fly
p.g.a. den tætte trafik der er i luften i området.
Afg. til Bogotå i Colombia kl. 1 1.50.

f

fter at have spist og drukket os igennem

Lutallige måltider, set 3 spillefilm og

have

blundet lidt, ankom vi til Bogotå kl. 00.10 (6
timers tidsforskel - baglæns).

er spurtede vi så over til en anden ma| skine med afgang kl. 00.40 til Quito i
Ecuador. Ombord i denne maskine var det
næsten udelukkende mørklødede sydamerikanere, der var passagerer. Turen varede ca.
halvanden time. Vel ankommettil Quito, skulle
vi så igennem pas- og toldkontrol for Cud ved
hvilken gang i det forløbne døgn. Bagagen

|

skulle vi så vente på i en halv time (spændende

- for var min nu med, eller var den kommet
med til Japan eller Oslo). Ved optællingen var

der l'kun" 3 kufferter, der manglede. Den ene
kom dagen efter, men de 2 resterende var ved

en fejl
Bogotå.

i

Kastrup kun blevet booket ind til

f-\e dukkede dog efter en del ringeri op 5
l-f dage senere, hvilket var rart for de involverede, da de havde måttet låne tøj og diverse
fornødenheder af andre.

lidt rent tøj på og så ned i opholdsstuen, hvor
dagens sidste ret var en myrdende kold. Skønt.

Cod nat og tak for en spændende, men lang
d"g'

\ | å - vi kom ud af lufthavnen, og straks stod
| \de lokale dragere og tilbdd deres assistance med at køre vore kufferter over til
bussen. Det skulle vi aldrig have gjort. Der
blev nærmest tumult mellem alle de tjenende
ånder. De mente selv, at de alle havde været
med, og fortjente så at få 1 dollar pr. mand.
Det havde fanime været en fed forretning,
hvis den var gået. Vi startede vores besøg i
Sydamerika med at blive kaldt banditos.

Qå sad vi endelig i bussen, varme, udstrårJlende en blandet duft af dagens og naftens
genvordigheder.
O3.OO kørte bussen op foran Hotel
| \Cultura, som i øvrigt er bygget i engelsk
stil, har tidligere huset den franske ambassade. Alle værelserne er forskelligt indrettede
med antikke møbler. Hurti$ blev indlogeret

Vl.

på vore værelser, fik et forfriskende bad (koldt)

30. marts
Guayaquil - Galapagos
l-ler var opstandelse kl. 06.50. Så var der
lJlige tid til en stille rundgang i haven ved
hotellet. Her så vi den første fugl. En kolibri.
Eroad-biffed Hummingbird (Cynanthus
latirostris). Den sad højt i et træ i haven og kom
ofte ned for at suge nektar i et 3-4 meter hølt
gult hibiscustræ. Morgenmad kl. 08.00 og
afgang til lufthavn kl. 09.00. Flyafgang fra
Quito 13.00 til Cuayaquil. Ankomsr kl. 14.10.
Under indflyvningen kunne vi se at det havde
været regntid. Meget store landområder var
oversvømmet. Huse, anlag på en lille jordhøj
ragede som det eneste op over vandmasserne.

I lufthavnen i Cuayaquil meddelte vores lokale guide - en østriger - at den landsby vi
havde planlag at skulle besøge om få dage var
blevet udsat for jordskælv (5,8) og 6 menne-

sker var døde og mange sårede. Det var lidt
ubehageligt at naturkatastrofer nu var kommet
SA tæt oå.

l.

14.35 var der endelig afgang

til

San

Cristobal på Calapagos. Her ligger den
ene af de to lufthavne der er oå øerne. Vi
landede kl. 16 og kom til en "lufthavn" d.v.s.
et palmetag med stolper og skillevægge. Ingen
døre og ingen vinduer. tlvad skal han med
dem, når temperaturen næsten er konstant på
25-30' og der er en let vind til at svale.

vi aldrig havde set før, og som vi
desværre ikke nåede at få sat navne på. Vi
sluttede denne første lille rundtur med at se
solen forsvinde ned i Stillehavet i de smukkeste pastelfarver.
vækster

på båden blev der serveret aftens
mad, som hver eneste dag var spændende
frugt som forret, en kødret og en ny dessert
hver dag.

Jilbage

I

idst på aftenen var det tid til en lille tur ude
dækket, hvor sydkorset og en masse nye
stjernebilleder åben barede sig for vore nysgerrige bli kke. Omkring m idnat faldtvi så "bevidstløse" om i vore køjer, efter en dag med utroligt

Q

,Jpå

lufthavnen blev vi hentet af en bus, der
I kørte os ned til havnen, hvor to 10-mands

I

motorbåde lå klar til at frage 2O mennesker +
bagage ud til "vores" flotte luxusbåd, der lå for
anker 200 meter ude. Da vi gik ombord, faldt
en af de kvindelige deltagere (Sally Lightfood)
tilbage i motorbåden og fik en lang flænge bag
det ene øre. "Overlæge" Petersen og hans
assistent klarede opgaven på bedste vis og
patienten havde ikke de store gener på resten
af turen. Senere så vi White-vented Storm
Petrel (Ocesnodroma tethys) - s.jov fugl - den
næsten løber på havoverfladen på jagt efter

bytte Greater Yellowlegs (Totanus

melanoleucus). Sandpipers

i flere forskellige

varianter, som vi ikke nåede at få navn på.
Oystercatcher (Haematopus palliatus) Hood

Mockingbird (Nesomimus macdonaldi).

f

tlækkertskib, hvidt, med masseraf træog

Lblankt

messing. Der var 9 mand incl. kaptajnen til at varte os op. Efter vi havde efterladt
vores bagage i en afde ti 2-mandskahytter, var
der velkomst og en cocktail i opholdssalonen,
hvor mandskabet stod i deres stiveste, hvide
tøj også flotte ud. Mørklødede, smilende og
venlige. Nu var det den nye guide, der var
ordstyrer. Han var indfødtfra Calapagos, hvor
hans far (og han selv) havde været fiskere. Nu
var han naturguide og havde været det i 1 0 år,
efter et ophold på en naturguide skole, hvor
han havde lært engelsk (helt godt) og en masse
botanikogzooiugi. Lidtsenere kørtevi så ibus
til et ornråde lidt syd for lufthavnen, hvor der
var en spændende strand. Her var der søkiver,
firben, lavablokke og en masse nye fugle og

mange nye indtryk.

31. marts
Espafiola

llagens

lJ

første fugl var

en stor fregatfugl

lFregata minor), som havde sat

siggodttil

refte på mastetoppen o6 ventede på dagens
ret. Den har en underlig teknik. Først fanger
pelikanerne nogle fisk, så kommer 3-4 fregatfugle styrtdykkende ned mod pelikanen, hvor
de mopper den, så den til sidst gylper hele
maveindholdet op af skræk. Så er dagens
varme ret serveret. Så var der landgang ved
Punta Suarez. Her så vi det grønneste hawand
man ellers kun kender fra Bounty-reklamen.
Fiskestimer, der talte mange hundrede individer, sværmede omkring skibet, hvor også
Brune pefikaner (Pelicanus occidenta/rs) lå og
ventede på at besætningen skulle overgive sig
og hælde lidt godt fra.køkkenet ud i hovederne på dem.

land blev vi modtaget af
I (Nesomimus

spoftedrosler

I
species) og en flok sovende,
bøvsende og pruttende søløvet , der er ganske
ufarlige, hvis man da ikke kommer for tæt på
deres unger, da kan de godt blive lidt aggres-

sive. Spottedroslerne var i øvri$ ret nærgående, de løb frit ind mellem benene på os og
kravlede op i rygsække og på fotostativer, hvor

alt skulle undersøges.

l_ler på Espanola så vi vores første suler.
I lDet gælder både. den blåfodede sule
(Sul a nebouxii),

Maskesulen (Sula dactvlatra)
og Sodfarvet sule (Sula leucogasrer). Den blåfodede var den første. Den stod på et mindes-

hen over lavasletten (- en mente det var en
"vandre-albatros") gik ud til kanten, satte afog
bredte sine 2,5 meter lange vinger og forsvandt ud over Stillehavets bløde dønninger.
Andre havde set dens mage ligge på reden,
men ikke jeg. Videre på turen kom vi til en
kyst, hvor havet har undermineret klippen og
lavet huller i denne. Når så bølgerne kommer
bragende ind på kysten, bliver vandet presset

mærke da vi trådte i land og næimest fortalte
at her var en karakterfugl af en særlig kaliber.
Senere var vi nede på under en meter i afstand, hvor den blev fotograferet liggende på
reden, løftet, så man kunne se æggene og en
enkelt viste stolt sin nyklækkede unge frem.

op gennem disse huller, hvor en slags geyser så
står ca. 20 meter op i luften under megen larm

Flot.

og larmenderen. Tilbage på skibet fik læge-

idt senere på rundgangen, begyndte man
Lpludselig at hviske (hvad sker der) - en
Afbatros (Diomedea irrorata) kom slentrende

I

I

holdet endnu en patient. Vasketøj skulle hentes oppe på soldækket. Her svingede bom-

men så rundt og gav bibliotekaren en på
panden, så blodet flød. Ingen m6n.

prag de røde næb og de røde ben og de

Fugle:
Swal

f

ow-tailed Gull (Creagrus

f u rc atus) hvi d,

utroligt lange graciøse halefjer.

med mørkt hoved og den karakteristiske røde
galapagoensis), Large Cactus Finch (Ceospiza

U erfra sejlede vi til det nordlige Floreana.
I lUndervejs blev vi ledsaget af flyvefisk,

conirostris), Yellow-crowned Night Heron

som på udbredte vinger let flyver 30-40 meter

(Nyctanassa violacea), Warbler Finch

hen over bølgetoppene og delfiner, som på
deres karakteristiske måde bryder ud af vandet og fortsæfter foran båden, for så pludselig
at forsvinde igen, akkurat lige så pludseligt
som de er dukket op.

ring om øjet, Galapagos Hawk (Buteo

(Certhidea olivacea), ogen del igså viVermilion
Flycatcher (Ayrocephalus rubi n us). Flere gange
havde vi set hunner, som på afstand ligner en
løvsanger, men hannen - den dr så bragende
rød, at man næsten ikke kan få vejret af bare
begejstring.

(Phoenicopterus ruber) stolt spankulerede rundt
og fejede et område rent for de smådyr, som
de lever af. I samme sø var der en lille stime
små hajer, som uvist af hvilken grund gang på

1. april
Floreana

\ /i

startede dagen kl. 07.00 og fik

på den nordlige del af øen, gik vi i land og
I travede ned til en saltsø, hvor Flamingoer

til

V genmaden serveret legender fra

morøens

spændende og småkriminelle forhistorie. Her-

gang satte et ca. 2O2 stort område af søen i
oprør, tumlede og plaskede rundt, for derefter

til kom for et par menneskealdre siden nogle
tyskere, som bosatte sig ved de tre eneste

l:":::::

ferskvandskilder, der er på øen. Der udspandt
sig nogle intriger med adskillige kærligheds-

\

dramaer - intriger, elskerinder og elskere uopklarede mord og mennesker, der bare
forsvandt. Spændende - og så midt i maden.
besøg var en skildpaddefarm, hvor
50-75 år gamle skildpadder stortrivedes og
blev opdrættet til senere udsætning. Vi var

første

|

også så heldige at se Galapagos pingvin
(Spheniscus mendiculus). Den lå og rullede
ude i den stille brænding.

(enere på formiddagen var vi 5, der blev
r.,lsejlet ud til Dervils Crown, - et koralrev,
hvorved der er et t.indersøisk udslukt vulkankrater, hvoromkring der er akvariefisk i alle
regnbuens farver. Her snorklede vi rundt i en
lille time, så hajer ogsøløver, som kom helt
hen til os og gav opvisning i undervandssvømning, som kun de kan gøre det. Det var
anstrengende at svømme i de høje bølger,
men det var en kæmpe oplevelse. På .vej
tilbage til skibet kom 2 Rødnæbbede Tropicfugle (Phaethon aethereus) sellende forbi os i
10 meters afstand og viste os deres snehvide

op 1oo meter derrra os

sentase

/idere til en strand, hvor en flok på 20-30

V

havskildpadder lå i brændingen og ventede på at det skulle blive aften. Da går de

nemlig i land og lægger deres æg (ca. B0-100).
3 3 meter store hajer lå og kredsede omkring
dem ogventede på en eventuel lækkerbidsken,
i luften ovenover hang fregatfuglene ligeså og
ventede på deres.landgang. Op ad stranden
kunne man se sporene fra de tidligere landgange i form af "traktorspor" op til klitterne.

på øen findes også Post Office Bay, en lille
I bug, hvor bl.a. hvalfangere kom helt tilbage i 18'tallet og lagde deres breve i en
tønde, og de næste som kom lagde så deres og
tog de breve der lå i tønden med hjem. Man

bruger den i dag stadig, men kun som et
kuriosum fra fortiden. Her var varmt som i
Helvede (45-501

\ /el
V

ombord igen var der aftensmad, og så

skulle der skrives kort hiem. Vi havde købt

mange spændende og farverige kort og frimærker (med bl. a. fugle) og klokken blev ca
23.00 før dagen var til ende.

Fugle:

Greåt blue Heron (Ardea herodias) Small
Ground Finch (Ceospiz a fuli gi nosa), Medium
Ground Finch(Ceospiza fortrs) Large Groirnd
Findr (Ceospiza magnirostris), Large-billed
Flycatcher (Myiarchus magnirostris), Lille
Regnspove, Brown Noddy (Anous stolidus),
Sanderfing (Crocethia alba).

2. april
Santa

Cruz

tt. 05.30
/lp
rr.-;r07.30,

og i land på Santa Cruz kl.
hvor vi gik op til Darwin Research
Station, hvor et internationalt hold af forskere
og biologer har deres daglige arbe.jde med
undersøgelser af Calapagosøernes specielle
dyre- og planteliv. Her så vi Lonesome Joe,
som måske er den sidste af sin specielle art af
kæmpeskildpadder i verden. Man har indfanget et par hunner af en nært beslægtet art, som

er sat ud i den samme lukkede indhegning,
men man mener at Joe har været så længe
alene, at han har glemt hvad man bruger disse
skønheder til, så han er med sine ca. 150 år
sikkert den sidste af sin art.

l-l ovedgaden i Puerto Ayora er ca. 1,5 km
I llang og her ligger ca. 50 forretninger,
skiftevis souvenirboder og cafeer med det
skønneste og koldeste øl jeg længe har fået.
Ølkruset ligger i sin egen fryser, og når øllet
bliver hældt op kommer der et millimetertyndt lag af rim Bå hele kruset - å de' æ' bår
dæjli', når man har det så varmt.

pra Ayura kørte vi i bus op til 2 keempe
I jordfaldshuller 300x600 meter og 250
meter dybe.

Et

kæmpe skue, hvor man prøver

at forestille sig, hvordan det har lydt da de blev
dannet. Enormt flot. Vi fortsatte ned over en
mark, hvor der i et 5x10 meter vandhul stod

Plaza South. Et forsejl sprang under megen
ståhej men blev hurtigt reddet, repareret og vi

kunne fortsætte. Kl. 16.00 kom vi

til

Plaza,.

hvor der var en af de største koncentrationer af

Søløver (3000) Havleguaner (5000) tandleguaner (5000), og her var fru Rosenquisttæt
på et drop fra 150 meters højde. Hun gik på
en klippekant, men kom åbenbart for tæt på
en Søløvehan - stor som et hus - ca. 250 kg han startede med kurs mod fruen men blev
fanget på det gale ben i en af fruens undvigemanøvrer og hun kom derfor sikkert tilbage.
Det var tæt på. Vel tilbage i båden fik vi den
helt store afskedsmiddag: Melon, papaja, oksesteg med pommes frites og lagkage. Efter
aftensmaden hyggede vi os til kl. 23.
Fugle:

Small Ground Finch (Ceospha fuliginosa),
Medium Ground Finch(Ceospiza forti s),targe
Ground Finch (Ceospza magni rostris), Btown
Noddy(Anous stoldus), Cattle

E

gret(Bubulcus

ibis), Vermillion Flycatcher

(hun)

@rocephalus rubinus).

3. april
Plaza

-

San

Cristobal

llenne smukke morgen, med den opgå
lJende sol, og de svagt rosa klipper, blev vi
vækket af skibets tågehorn kl. 05.30, hvor vi
var kommet til de storslåede klippeformationer Leo Dormido, som med sine 148 meter
over havet er lidt af en knold, her ude midt i
havet. Det mindede mest af alt om et par
kæmpestore kirketårne man sejlede igennem.
Hvor føler man sig lille. Her var 2 kæmpe
klipper placeret med 1 5 meters afstand og det
var midt i passagen tågehornet blev aktiveret.
På klipperne ynglede alle 3 suler, fregatfugle
og mange mågearter, som var for langt væk til
at kunne artsbestemmes.

en ko med nogle meget specielle horn, en

i land på

kæmpeskildpadde, en par gultoppede kohej rer
og en blånæbet bahamaand. En sjov sammen-

\ /i

sætning. Tilbage i Puerto Ayora fik vi en dejlig
middag kl. 12.30: Manjoksuppe, Fiskebøf m/
rødløg i tomatlage, hvori der også var store lilla
bønner. Kl. 13.15 fortsatte vi for seil mod

De unge hanner står på redekanten og ser
hvordan de gamle hanner bygger rede og
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V

git( senere på formiddagen

Plaza, hvor der var 20 fregatfugle på rede.

ruger og først som 2-årige bliver det deres tur.
Der var forbavsende få hunner.

\ lu var det tid at afslufte defte pragtfulde
| \ krydstog. Vi kom til San Cristobal, hvorfra vi var sejlet ud 5 dage før. Her sagde vi
adi6s til besætningen og fortsatte op til Caf€
Orca, hvor frokosten blev serveret 112 time
senere. Reje/krabbesuppe med popcorn ogtil
dessert vandmelon. Let, anderledes og dejligt.
Kl. 13.30 lettede flyet mod Cuayaquil. Videre
kl. '16.2O, og kl. ca. 18.00 var
herfra til

Quito

vi tilbage på Caf6 Cultura (vores base).

time
f-len aften kørte vi i taxi (5 mand i 112
lJ for B kr.) ud til en flot restaurant (der var
sikkert plads til et par hundrede gæster, og vi
blev placeret på en slags scene, flere spots var
reftet ned mod bordene, hvilket for nogle,
ikke var en fordel, for menuen blev blæksprut-

ter i eget blæk. Væden smage af hawand

4. april
Ti nal and i a

f

I

-

Regnskove

n

he PanAmerican Highway blev entreret kl.
o0.ro på vel mod en fl igaf Amazonjunglen.

Vi kørte på "Los Boulevardos des Volcanos",
hvor vi undervejs kom op på nogle veje som
gav udsyn til fantastiske landskaber, vulkaner,

og i vejsiden løb sorte svin og snavsede børn
og havde det skønt i hinandens selskab. Der
var mange fotostop undervejs og et enkelt
sted, hvor vi stoppede, solgte en kvinde og
hendes to børn bananklaser fra et lille usselt
skur. 95 bananer for 5 kr. Her kan selv Bilka
ikke konkurrere. Vi ankom til Tinalandia kl.

13.00. Her berynder regnskovs-junglen. Vi
blev indkvarteret i nogle lækre teaktræs hyfter,
fra hvis terrasser der til den ene side er udsigt
ned gennem en slu$, hvor 2 floder mødes

spændende grøntsager som vi aldrig ser i
Europa p.g.a. den korte holdbarhed. Codnat
kl. 24.00.

skummende, og fortsætter deres forenede,
brusende løb. Til den anden side er udsigten
til regnskoven, hvorfra lyde og dufte beruser
6n, så man næsten ikke kan vente med at
komme derind.

Fugle:

I

På dette tidspunkt var alle mine oplevelsesressourcer ved at være fyldt op, så man registrerede bare at her var en fugl man kendte,
men der var ikke "kræfter" til at notere mere.

midt i regnskoven - lidt malplaceret, men hva'
fan'. Næsten oppe ved skoven så vi de første
tukaner Channel-billed Toucan (Ramphastos

med blåsort farve i, men kødet var fint. Argentinsk steak, medium, 300 gram og hertil mange

l-,f

lndervejs gik vi op over en 9-hullers golf
bane, som en tidligere ejer har anlagt her

vitell i n u s). Disse ca. 1 0 særprægede fugle havde

et "spættetræ" som bolig fløj ind og ud og
11

lavede ballade. Flot. Endelig blev vi opslugt af
regnskoven. Vi havde et kort, men kom ad de

smattede stier ud på en ,,vildmand,,. Stien
endte blindt og det var ved at være skumring.
Vi forcerede slimede væltede træer, kravlede

op over skrænter, hvor der måske var skorpioner, fugleedderkopper og anacondaer, men
det var kun lydene der tilkendegav, at her
boede også dyr. Om det var aber, fugle, frøer
eller cikader, vi hørte er aldrig blevet opklaret,
men en flot koncert var det i hvert fald. Da vi

vendte om i skoven, var det som om også
lydene vendte. Nu sluftede dagens lyde og
naftens begyndte. Vi kom velbeholdent ud fra
denne fedtede, fugige men også spændende
habitat. Turlederen, som er biolog havde kro-

nede dage. Hun har tør været i område! og
kunne derfor fgrtælle næsten alle de latinske
navne på planter og vækster. Vi havde jo ikke

på tilbagevejen over golfbanen var buske og
I træer nu blevet indtaget af ildfluer eller cikader, som udsendte deres små blitzlvs, så
man korn til attænke på de udendørs juletræs-

kæder vi sætter op herhjemme. Det var en
meget flot finale på udflugen. Aftensmaden
blev indtaget på terrassen ved hovedbygningen, hvor vi på de tre sider havde frit udsyn
over slugten og junglen. Colibrierne blev tiltrukketaf små honningflasker, som var hæn$
op forskellige steder. Det var flot at se, hvor
tillidsfulde de var. Stod bare d6r på svirrende
vinger og sugede nektar/ mens deres fjer
chancerede fra sort over blåt og grønt til det
flammende violette. Denne dejlige aften ved
pejsen fik ende og vi blev så kørt op til vores
hytter.

en chance for atsige hende imod. Men dygtig,
og interessant, det var hun.

Anden del af dagbogen bringes i Søravnen 4-96.
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ROSENSTÆR PA MOLS
Peter Lange

ldagene 30-31/5 iårvar jeg på Molslaboratoriet

modlys) af blandt andre Anders Trevad (DOF's

ved Sti'andkær i Mols Bjerge, som underviser
ved et af naturve.ilederforeningens kurser.

naturvejleder), Morten Lindhardt (fra Røsnæs
Naturskole) og Henrik Sell (naturvejleder ved
Naturhistorisk Museum i Arhus). Herefter fløj
den tilbage til poplen sammen med de andre
stære, som fodrede deres unger rederne
under Molslaboratoriets stråtag. Vi observerede fuglen i nogle minutter igen, fra bakken
bag Molslab., men da vi herefter gik tilbage og
om til poplen var Rosenstæren væk, og vi
fandtden ikke igen. Detvar nu frokosttid ogvi
skulle til Hjelm om eftermiddagen, så der var
kun tid til en kort eftersøgning efter frokost,
men det lykkedes ikke at finde fuglen igen.

Efter at fredag formiddags program var overstået var vi nogle stykker som benyttede lejlig-

lige at strække benene i de flotte
omgivelser og det gode vejr. Det var, efter at
have været tåge og småregn natten til fredag
klaret op i morgenens løb, og vinden var
efterhånden blevet jævn til frisk fra sydøst. Et
spændende fuglevejr, og vi havde da også set
både Hvepsevågetræk, Rød glente og Sortspæfte, da jeg på vej tilbage til frokosten blev
heden

til

opmærksom på en stær som sad og sang i en
af de store popler lige ved Molslaboratoriet.
Detvar kun den del af sangen som.jegvil*alde
stærekvidren, som hørtes/ og det som fangede
min opmærksomhed, var at det ikke lød som
stærene h.iemme!
Kvidrestrofen, som hørtes to+re gange af 1-2
sekunders varighed, var mere metallisk monoton og skrattende end hos vores egne stære.
Da jeg så op i træet kunne jeg først ikke få øje
på fuglen, men efter kort tids søgen fik vi den
i kikkerten. Den sad næsten lige over os, ca.
10 m. oppe i træet (i medlys) og sang. Straks
jeg fik fuglen i kikkerten sås det rosa bryst og
underside, og det markante rødlige næb, og
jegvar ikke i tvivl om atdetvaren Rosenstær!.
Kort efter lettede fuglen og fløj sammen med
5-6 alm. stære over Molslaboratoriet med
retning mod en græsmark sydøst for stedet.
Flu$en var som hos alm. stær, men Rosenstæren virkede en anelse større, og de rosa

fjerpartier sås særdeles tydeligt i flugen.

i

Beskrivelse: Helhedsindtrykket var en stære-

stor fugl, med markante rosa fjerpartier på
bryst, kropssider og nakke. Den øvrige fjerdragt virkede, på de afstande vi observerede
fuglen, sort. Næbbet var markant rødligt. Da
fuglen sang går jeg ud fra at det var en han.
Rosenstæren er en meget sjælden gæst i Østjylland. K.M.Olsen nævner i sin oversi$ over
Danmarks fugle kun tre fund fra Århus amt; En
fugl hhv. Randers, Anholt og på Samsø. Ole
Cylling.lørgensen nævner i sin oversigt over
sjældne fugle iArhus amt 185B-1 991 (Søravnen
nr. 1 & 2192\ kun et fund fra Århus amt; 2Ol5
19B4 'l ad. Sælvig Havn, Samsø. Hvad årsagen

til

uoverensstemmelsen mellem de to kilder
skyldes, har det ikke været mulig at få opklaret!
På landsplan foreligger der t.o.m. 1990 ca. 41
fund (ifølge K.M.Olsen), og fuglen observeres
i øjeblikket næsten årligt i landet, med ca. 1-2

eksemplarer.
De øvrige kursusdeltagere og ledere blev varskoet, og det lykkedes os at genfinde Rosenstæren på marken, hvor den gik blandt nogle
køer sammen med alm. stære. Den gik her i
nogle minutter, og blev her set 1i sidelys/

Peter Lange

DET SIDSTE IffADRAT
Joy Kein
t'

:,,

Sikke et sølle kvadrat! OO% lanibrugslora,
nogle kedelige grusgrave og en ildelugtende
losseplads. lkke en eneste ordentlig skov eller
stor sø, og hverken strandenge, m udderbanker

eller sumpområder.
Intet under, at det var 6t af de tre krradrater i
Århus amt, der var blevet titsidesat'i ije lørste
tre år af projektet Fuglenes Danmark. Ingen
havde gidet lave en 10-punkts tælling og
øvrige obs'er var meget Sporadiske.
Men da ieg tilfældigvis bosafte mig lige midt i
de 5x5 km for mindre end et år siden, gik jeg
pligtbevidst i gang med at undersøge fugleli
vet. Dei'måtte.i'hvert fald være nogle sanglærker i alle de, kornmarker, og måske hvide
vipstjerter i grusgravene. Og så var det en god
måde at finde ud af, hvordan det ser ud i det
område, jeg var flynet til.
Jeg begyndte at gå lange

ture på de små stier
og komme ud til de fjerneste kroge, hvor der
bestemt ikke er mange mennesker, der går
søndagsture. Og så beryndte overraskelserne

at dukke op. Det vrimlede med fugle alle

,Y-fln"'

..,

De kedelige $usgrave havde ikke kun den
obligatoriske:hvide vipst[ert. Jeg fandt tre
digesvalekolonier, to bysvalekolonier, to par
store præStekrave og' to.,par lille præstekrave
(der advarede kraftigt og helt.bestemt måne
være i gang med at yngle). Ved den ildelugtende losseplads var der et stenpikkerpar foruden digesvaler. I det ferneste hjørne af en
anden grusgrav var der en samling af gammelt
jernskroq betonklodser og jern banesveller. kke
særlig naturskøntr: mdn paradis for'en husI

rødstjert. .

'..

,

Ddt samlede areal af "skov" - totålt ikke mere
end 2 kv.km. og det meste af det kun nogle

t1

træklumper - var nok til atalle de almindelige
sangfugle var tilstede. Spætmejser og store
flagspætter manglede heller ikke. At der var
ynglende musvåger var ikke sært - de er åbenbart karakerfugle i denne del af amtet. Men at
der lige var plads nok i skoven til et duehøgpar
og et ravnepar kom godt nok bag på mig.

I det åbne landskab var der bynkefugle og
stillitser. I et bestemt område var der:en syn-

gende gulbug i næsten hver eneste busk.
Rødryggede tornskader i et overdrev. Nattergale og en græshoppesanger i et kær. Det
samme kær var åbenbart lige stor nok til at
huse et rørhøgepar med beskedne krav til
boligareal.

har set solen stå op på en klar gylden
himmel over svajende kornmarker. leg har
stået på en eng midt om natten (for at lyne
Jeg,

efter ugler) ogsetflagermus ogstjerner. Jeg hai
mødt harer og rådyr med kid, Jeg har forvildet
mig ind i brændenælder, fået våde fødder, er
blevet kradset af brombærbuske og stukket af
myg. Og det har været herlig.

78 si kkerVsan dsyn I ige/m u I ige yn glearter blev
det til. Måske var der flere, jeg ikke opdagede.
Det er godt nok utroligt, hvad man kan få ud af
sådan et sølle sidste kvadrat.

I6m til Sølysr, min

ven!

Lokatafdelingen holder alle sinemødet iÅrhus-området på f'Jaturcenter Sølystved
Brabrand Sø. Het finder du også lokalafdelingens bibliotek og tidsskriftsamling, som
er ti lgæ,ngelig ve d mødeme.

Sådan finder du Sølyst
Sølyst et beliggende pA Ciellerupvejl i Brabrand, i den vestlige del af Stor-Åhus.
Man kommer til Sølyst lbrl qkel bus osv. I ved at dteie fta Silkeborgvei i
VEST-krydset, hvorfra rnan følger de opsatte skilte ad Louisevøi. Cyklister kan også
n3, Sølyst via Brabrand-stien - følg stien op fra fugletåmet.

Clry-

Buslinier
Linie rT: har stoppested få hundrede matet fra Sølyst på hiømet af Brabrand Skowei.
To afgange i timen hele dagen.
Linie rz og 18: Har stoppested på Viby Ringvei (ved iembanenbrcenl hvofira det er
ca. ro. min. gang til 5ø1yst. Man går op ad trappen og op på Ciellerupvei lidt føt
jembanebroen, og følger veien ligeu{ forbi bommeq til Sølyst.
i
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FRA FELTEN:

MAf, fuNr
Ole

oc fulr

Jensen

Hejrer, Storke, Flamingoer, Svaner

-

og Gæs:
Sifkehejre 1 28-2916 Romalt Enge, Fiskehejre

til alle indsenderne, det
er rart at se al man selv i
Tak

sommerferie perioden husker at notere og
indsende til spalten. Der er mange spændende observationer. denne gang lad os håbe
det fortsætter.
Der er denne gang indsendt observationer af
arter observeret af følgende:

12 315

+ 23

Stork

4

2717 (mange 1 K) Stubbe 5ø, Hvid
716 ksted Mose, Flamingo 4 3/7
Stavns Fjord/Besser Rev,'Sangsvane 1 ad.
Brabrand Sø, Grågås 36 1ls + 29-30 6/s +
12 17/5 + 141015 + 7 1415 Brabrand Sø +

/5

12 12ls

+

26 17ls

+

b41417

+

72 2717

Stubbe Sø + 1 par + 1 pull. 2415 Rugård Sdr.
Sø + 10 2615 Stubbe Sø + 10 2715 Alrø + 2
2Bl5 Støvringgård + 1 '116 Dysrrup Sø.

Ænder:
John Andersen, Carsten Bruun, Bjarne Colles,

Dion Hannow, Mogens W. Heinen,

Keld

Henriksen, Vagn Jacobsen, Finn A. Jensen,
Henning Lykke Larsen, Steen Larsen, Finn
Lund, Hanne Pedersen, P.B.Petersen, Arne P.
Rasmussen, Jan Sielemann, Søren Skriver, Nick

Wrigley og undertegnede. Desuden har jeg
medtaget nogle observationer fra sommerens
punkttællinger, og endelig er der anført observationer fra ,,Siden Sidst" - DOF NYT 3.96.

Lappedykkere, Skarv:
f-ilfe Lappedykket 2 916 Kærsgård + 1 15/6
Kysten v. Katholm, Toppet Lappedykker 9 3/
5 + 28 2715 + 1214/7 + 28 2717 Stubbe Sø
+ 32 715 fzlossø * 144 ad. og > 89 pull. 2616
+ 133 ad. og >99 pull./1 f 1917 Brabrand Sø,
Gråstrubet Lappedykker mindst 1 0 2415 Skaføgård Sø + 4 2415 + 6 ad. + 2 pull.'1217
Rugård Sdr. Sø + 91/6 Helgenæs + 1 516
Mols, Sorthalset Lappedykker 3 715 Mossø +
3 7ls + 4't\ls + 6131s + 28 14ls + 2 6/6
+ 24 ad. og 1 pull. 2616 + 1 ad. 1sl7 + 1 ad.
og1 1K16/7 + 3 ad.og 2 1K1917 Brabrand Sø
+ 312/5 + 4116 + 1 ad. + 2 pull. 1816 + s
ad. + 4 pull 7/7 Huldremosen, Skaw 2 7/5
Mossø + 44Y Alrø + 19 16/7 Brabrand Sø.

'16

Knarand

t

hun2415

+ t han

han2115 Dystrup Sø + 2 han +

3

* 2 hun 2/6 Rugård Sdr. Sø,

Krikand 1 9/6 Hungstrup SkovÆvede Kaer +
11 2616 + 1 1917 Brabrand Sø, Atlingand 2
han og t hun 29/5 + 3 2616 Brabrand Sø,
Skeand 6 1/5 + 5 1315 + 7 1415 + 3 2BlS +
1 par 2915

+ 1 par 2616 + 5 1917 Brabrand

Sø

* 2 hun 2/6 Rugård Sdr.
15 han og t hun2615 Skander-

+ 4 pat 2415 + 4 han

Sø, Taffeland
borg Sortesø + B 516 Søbygård Sø, Ederfugl B

2616 Dråby Strand + 380 2515 + 116 27ls
Alrø Poller + 30 2715 Alrø Eghoved + 10 116
Helgenæs + 32 516 Mols, Hvinand 7 2BlS +
61617 + 1 19/7 Brabrand Sø + 3 2/6 Rugård
Sdr. Sø + 1 par 16/7 Crenå Havn, Toppet
Skallesf uger 12 2515 + 2 27 15 Alrø Poller + 5
2715 Alrø Eghoved + 2116 Helgenæs + 2 2/
6 Norsminde Fjord + 'l 516 Søbygård Sø + 1
5/6 Mols, Stor Skallesluger 2 han 26/5 Havknuden Katholm.

+

Rovfugle:

1 2615 Dråby Sø + 1 2715
2/6 Moesgård Skovene + 1 816
Lillering Skov + 3 916 Cjerrild Overskov * 28
916Trehqe Mols + 2

Hvepsevåge
Fussingø

1clZ

+ 'l

Løvenholm

brand Sø + 1 sl6 Søbygård Sø
1 1417
Cjesing Mose, Stor Præstekrave 2 1516 Kysten v. Katholm + høtt 2515 + 1 2715 Alrø
Poller * 2 1/6 Helgenæs + 2 5/6 Mols + 1'l5l
6 Crenå Enge,Hjefle
'l 16/5 Crenå Havn,
Strandhlelle 15 2sl
5 + 20 2715 Alrø

Skov, Sort Glente 1S
9/6 Brabrand Sø,Rød

Poller, lslandsk Ryle

Glente 15 715 Bra.

1 2715

brandSø+1316
Stiær/Søballe/Jeksen
+ 1 9/6 Cjerrild Over-

KrumnæbbetRyle

Alm. Rvle 2 2615 Sdr.

Klitsø+ 7gl7 +13
't4/7 + 22 2917 +
19 30/7 Crenå Havn,

Brushane t hun 1/5
+ 5 /t5 btaotano>ø

BrabrandSø+1251

+1han+1hun21l

5Amstrup+12615

5 Crenå Enge, Dob-

v.Dråby+12615

belt Bekkasin 1 2Bl

StubbeSø+12615

5 Brabrand Sø

Skanderborg Sortesø
+ 'l 2715 Lerdrup
1 316 Stjæ/Søballel

+ 1816Tå-

+ 3 15/6 Lilleådalen + 1 1617
+

1 ynglepar Stubbe Sø, Hede-

høg1 2Bl5 Støvringgård, Duehøg 1 216 Ørnbjerg Mølle + 1 717 Hyllested Bjerge + 1
ynglepar Stubbe Sø, Musvåge 3 ynglepar
Stubbe 5ø, Fiskeørn 1 2115 DystrupSø.

Vandhøns, Traner og Vadefugle:
Engsnarrel 2215tt616 Brabrand Sø,Trane

5

trk.714 (ia - det er fra april!) Brabrand Sø +
trk.V 2515 Lisbjerg Strandskade 2 715 +

2

'lol5 + 1 13/5 +

1

1 2816 + 1 19/7 BrabrandSø
+ 2 2715 + 37 2715 Alrø Poller +
4 27/5 Akø Eghoved, Klyde 4 2515 + 4 27ls
Alrø Poller, tille Præstekrave 1 13/5 Bra-

+ 27

2515

+

1

2/6 Kolindsund,Stor
Kobbers-neppe 1 7/
5 Døde Å Enge, Lille

*

Lerdrup Skov

1

2917 Crenå Havn,

6 + fra 15/7 3 par
med 2+2+3 unger

strup Mose

3

16/5 Crenå Havn,

skov, Rørløg 2 han
og2 hun 1/5 + 615 +
2 han og 3 hun 715 +
2 han og 3-4hun14l
5 + 2 han og3 hun 6/

Jeksen

AlrøEghoved,

Temmincksryle

Kobbersneppel trk.

10/5 Brabrand Sø

+ 1 2215 + 1 par 1617

Crenå Havn + 20 2715 Alrø +

2OO

27/5 Alrø

Eghov-ed, Stor Regnspove 3 2715 Akø

+ 1 trk.

2416 Arhus + 1 SV 2416 + 4V 28/6 Brabrand
Sø + 3 2917 + 30/7 Crenå Havn, Sortklire 1
8/6 Troldkær + 1 2717 Stubbe Sø, Rødben 2
915 + 1 1715 Crenå Enge + 1 15/5 Døde Å
Enge + 1 1615 + 4 2215 + 2 30/7 crenå Havn
+ 2 2515 Alrø Poller + 1 'l 16 Dystrup Sø + 4
1 19/7
2/6 Norsminde Fjord + 1 2616
Brabrand Sø, Hvidklire 2715 + 21415 + 1
1917 BrabrandSø +'l 2515 Alrø Poller, Svaleklire 1 1 716 Brabrand + 214/7 Cjesing Mose
+ 1 1717 Brabrand Sø, Tinksmed 'l 7/5 8Åbrand sø + 1 7/5 + 2915 + 1 2115 Crenå

+

Enge,Mudderklirel 6/5 + 47ls + 813/5 +
5 14/s + 21917 Brabrand Sø + 1 13ls + 17
19/5 + mindst 40 2115 Crenå Enge + 41615

141617 Crenå Havn + 3 19/5 Crenåen *
1 2Bl5 Støvringgård, Stenvender 1 13/5 Clatved Strand + 1 1615 + 1 2917 Crenå Havn.

+

+ 1 916 Kærsgård + 1 916 Hvinningdal +
14/7 Løvenholm Skov, Sortspæfte 1

2

2615

StubbeSø + 32715 Fussingø + 1 2Bl5 Støvringgård + 4 5/6 Ry Nørreskov, Digesvale5 2515
Alrødæmningen + 30 2715 Alrø By + 7 316
Stjær/Søballe/Jeksen
29 15/6 Lilleådalen,
Skærpiber'l 1615 Crenå Havn.

*

Kjover, Måger og Terner:
Lilfe Kjove 21715 Råby Odde, Dværgmåge 2
ad.Y 1917 + 2 3K 21/7 Bral:,rand Sø, Silde-

måge2 615 + 1 2416 + 1 2616 + 2 ad. 1517
+ 3 ad. 16/7 + 3 ad. 1717 + 3 ad. 1917 + 1

ad.2O/7 Brabrand Sø, Gråmåge 'l 2KBønnerup Havn, Splifterne2 15/6 Crenå Strand + 1
2816 Cjerrild Nordstrand
9 30/6 Crenå
Sydstrand + 2 ad. + 1 juv. 9/7 Fornæs Nordstrand, Fjordterne22l/5 Ramren SØ + 23Ol
6 + flere hørt trk. 28/6 + 1 ad.1617 + 5 171
7 + 11 1Bl7 + 61917 + 4 ad.2017 + 5 ad.21l
7 Brabrand Sø + 21417 + 62717 Stubbe Sø,
Havterne43 2515 + 38 27/S Alrø poller + 62
5/6 Mols + 5 16/6 Kalø Slotsvig + 2 2816

+

Cjerrild Nordstrand + 2 2715 Alrø Eghoved,
Sortterne 4 5/5 Brabrand Sø.

Ugler, Sejlere, Skrigefugle, Spæfter,
Svaler og Pibere:
Slørugle 2 ynglepar Djursland, Natugle 1 11/
5 Skaføgård + 1 ad. og 3 pull 2Bl5 Støvringgård + t ad. + 3juv. Crenå By,Skovhornugle
1 13/5 + 2 ad. og 1 'l K fou. 2816 Brabrand Sø
+ 1 juv. 2115 + 1 ad. + 1 juv. 1/6 Skov v.
Ramten Sø + 1 ad. + 3 luv. Rørholm Skoven,
Mursejler mere end 100 2Bl5 Brabrand Sø,
lstugf 1 1417 Stubbe Sø, Hætfufl 't 14lS
Enslev - fundet med braekket vinge, Grønspætte1 han 1 1/5 Skaføgård Skov + 1 i 3/5 +
1 par + 2 juv. 13/7 Clawed Strand + 2 2Bl5
Støvringgård + 15/6 Hinnerup Skov + 4716
Silkeborg Overskov + 1 B/6 Tåstrup Sø + 1 9/
6 Cjerrild Overskov + 1 916 Hungstrup Skov

1B

Vipstierter og Drosself ugle:
Guf Vipsrjert 1 115 + 6 615 + B 715 + 1 gl5
+ 313/5 + 1 1415 + 71sls Brabrand 5ø + 3

(1 par +1) 616

+ 12416 +

11917

+

12117

Døde A Enge,

Nordlig Gul Vipstjert mindst 110 19/5 Cren+ 16 1915 + I2215 Crenå Enge * mindst

åen
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2115 Dystrup Sø, Bjerryipstjert 1 1715
Nørreris Skov + 3 ad. og 4 pull. 2B/5 Støvring-

gård; Nattergal2sy.Bl5 + 2sy.2615 Pilbrodalen + 1 2Bl5 Støvringgård + 5 8/6 Moesgård
+ 1 916 Hungstrup SkovÆvede Kær + 1 15/6
Kysten V. Katholm + 1 sy.1917 Brabrand Sø,
Nordlig Blåhals t han 21 6 Bal len, Husrødstjert
han 2615 Lisbjerg
han 2016 + 2117
Emballagevej Crenå + t hun + 1 juv. 1617 +
2 2917 Crenå Havn
hun 2Ol7 Clatved
Kalkbrud, Rødstjert 1 715 Brabrand Sø + 1
2615 Stubbe Sø + 2 2Bl5 Støvringård Skovene + 1 1/6 Helgenæs + 3 816 Moesgård +
2 9/6 Marselisborg Skov 1 916 Cjerrild
Overskov + 11516 Crenå Plantage + 21516
Mols,Bynkefugl 3h3n7l5 + 21315 Brabrand
Sø + t han 1215 + 2215 Crenå Hede + 1 par
2215 Havlund Crenå
1 ynglepar Crenå
midtby + 1 ynglepar Crenå Fiskerihavn, Stenpikker 2 han 'l 3/5 Clawed Kalkbrud + 1 161
5 + 7 2215 Crenå Havn
t hun 1Bl5 Koiind-

t

* t

* t

+

+

*

sund + 4 han + 2 hun2lllCrenå Enge + 3
han * 4 hun 2215 + 3 han 2715 Crenå Hede
+ 1 116 Helgenæs, Sangdrossel 7 sy. hanner
16/5 Stubbe Sø, Mistetdrossel 1 2/6 Stubbe
Sø + 6 717 Hyllested Bjerge.

Sangere, Fluesnappere, Timalier,
Halemejser, Træløbere, Pungmejser,
Pirol og Tornskader:
Sivsanger 11 sy.14/5 Brabrand Sø + t han
2615 Ndr. Klitsø + t han 30i6 Mellem Klitsø +
t han 617 Dråby Sø, Kærsanger 11 sy. 616
Brabrand Sø, Rørsanger 1 sy. 1/5 Brabrand Sø
* 9 sy. hanner 16/5 Stubbe 5ø, Gulbugl han
5/6 Homå t han 6/6 Enslevgården + t han
6/6 Crenå + 1 617 )ernhatten, Høgesanger 2
2Bl5 SIøvringgård, Tornsanger 3 sy.715 Brabrand Sø, Skovsanger han 1 115 Skaiøgård
Skov
1 sy.1315 Brabrand Sø + han 216
Stubbe Sø
3 han 8/6 Crenå Plantage, Broget Fluesnapper mindst 7 ynglepar Stubbe
Sø, Skægmejse 1 515 + 1 1315 + 3-4 1415 +
'14 1917 + 4 2117 Brabrand Sø, Halemejse 'l
31/5 Clawed Strand + 3 16/6 Hestehaven
Y'alø, Træløber 1 2715 Fussingø + 5 2Bl5
Støvringgård + 1 516Søbygårdsø + 1 816
Moesgård + 1 916 Marselisborg Skov, Korttået Træløber 1 9/6 Marselisborg Skov, Pungmejse 1 2716 Agerskellet Randers, Pirol han
og hun sandsynligvis ynglende - truffet i mindst

*

*

t

*

t

14 dage omkring 1616 Sælvig,RødryggetTornskade 1 9/6 Hungstrup skovÆvede Kær + 1 9l
6 Sostrup Hede + 4 ynglepar Stubbe Sø.

Kragefugle, Stære, Finker og Værlinger:
Nøddekrige 1 1915 + 1 2015 Botanisk Have
* 1 21/s + 1 7 16 + 3 2916 iHøjbjerg +
1 medio juni i Calten + 1 medio juni i Stavtrup * 1 2516 o91617 herelter død Plantagen
Crenå + 1717 Skåde,Ravn32715 Fussingø +
2 ad. og 2 pull. 2Bl5 Støvringgård + 1 316
Stjær/Søballe/Jeksen * 10 9/6 Cjerrild Overskov, Stær mere end 15OO 2B/5 + TOOO'1717
Brabrand Sø, Rosenstær 1 ad. sy. 31/5 Molsfaboratorie! Gulirisk 1 sy. 116 Viby, Gråsisken 'f par 2615 Havknuden + t han 30/6
Crenå Sydstrand, Kernebider 1 par 2116 Cjerrild Nordskov, Gulspurv over 20 ynglepar
Arhus

Stubbe

Sø.

Næste periodes observationer, dvs. august,
september og oktober indsendes i første uge
af november - senest 10. november. Noter
allerede nu datoen i din kalender, så du hu-

sker at indsende! Vil du være sikker på at
observationerne kommer med sendes de til
undertegnede på adressen Torshøjvænget 54,
Kolt, 8361 Hasselager. Observationer kan også
ringes ind på tlf. 862B 5614.

Ole

Jensen
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TUREN GAR TIL SMINGE Sø
Ole Karlsson

Denne sø som gennemstrø.mmes af Cudenåen, er belig-

gende 11 km. fra Silkeborg,
nordstrøms. Vandarealet skønnes at være 450 x 300 m. or.

øjemå|. Tilsødende områder
er kær og pilesumpe langs åen
i sydlig retning, Ladegårds Eng

med Cjern-åens udløb i øst,
en mindre men fuglerig plantage i vest, hvor også fugletårnet findes, samt i nord et
område med eng plantage og
marker. Panoramaet fra fugle-

tårnet er formidabelt.

sil

I sydøst ligger Sminge Kloster.

Allerede

i

11OO-tallet fandtes

Ovecigtsbilledet et taget fra St Troldhøj, i forgrunden sæ Ladegårds Eng
Optaget med 3OO mm. telelinse. Maj 1995. Foto: Ole lølsson
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Gåsetræk over Sminge Sø- 1 5. oktober 1995.

Foto: Ole Karlson

et kloste'rsamfund her. Silkeborg Museum udstiller et vildsvinespyd, fundet på søbunden.
Vandplanten Kalrnus stammer fra munketiden.

Ynglende og yngleforsøgende arter er bl.a.
Toppet Lappedykker, Cravand, Taffeland,
Troldand, Atlingand, Vibe, Bekkasin, Vandrikse, Rørsanger og Rørspurv. Visse år Hætte-

Sminge-fredningen skyldes både landskabelige og botaniske forhold.

må6e.

Ornitologi

til. | 198O'erne var her

Plettet Rørvagel og Pungmejse træffes af og
Indtil primo juni 1996 er der iagttaget ca. 142
fuglearter i øen og de nærmeste tilstødende
arealer. Det er en meget god vinterlokaliteq
specielt Sangwane ses enormt god (overnatningsplads for 125 fugle, enkelte vintre mere
end 300). Her er åbent vand selv i de strengeste vintre.

I forår med

oversvømmelser

er der mange

ænder og vadefugle.
Blandt trækkende fugle findes ingen bedre
ekempler end Fiskeørn, Fjordterne, Landwale og Stær, eftersom de optræder synligt og
decideret følger Cudenåen. Og så skarver på
fouragerings-træk.
22

Engsnarre.

Et besøg i yngletiden kan være noget af en
skuffelse; Sminge Sø har sin virkelige styrke
som rasteplads i træktiderne og som vintedokalitet.
Søen tilkækker fugle fra oplandeg det være sig
duer og Cravændereller Musvåger og jagende
Duehøge. Fiskeørn ses af og til. Mursejlere og
svaler fouragerer konstant sommermåneclerne.

i

Sorthalset Lappedykker ses rastende i dagene
før de søger til de små moser i nærheden for at

yngle. Desuden raster Crågås med få eksemplarer.

Skægmejse (1 hun 09.11.1995)

Sanglærke
Broget Fluesnapper
Landsvale (op til > 1000 aften)
Crå Fluesnapper
Bysvale
Stenpikker (sjælden)

Træløber
Cærdesmutte

Bynkefugl

Jernspurv

Rødrygget Svale +** Q4.04.1996)

Cråkrage
Pungmejse (ådig ynglefu$
Ravn

?)

Skovspurv

Digesvale

Bogfinke

Rødstiert Engpiber
Husrødstjert (1 par forår 1996)
Gul Vipstiert (to racer)
Nattergal
Bjergvipstjert (1 par)

Cræshoppesanger (visse år)

Solsort

Hvid Vipstjert
Vindrossel

Rødryget Tornskade (ikke alm.)
Sangdrossel
Stor Tornskade (1-2 pr. vinter)

Misteldrossel
Stær (op til > 5000)
Sjagger

Kvækerfinke
Sivsanger

Dompap
Kærsanger (flere par)
Kaernebider
Rørsanger

Crønirisk
Culbug
Crønsisken
HavesanBer
Stillits (op til 70 vinter)

Munk
I

Silkehale (35)

ornrnsk

Tornsanger
Bjergirisk
Cærdesanger
Cråsisken
Løvsanger

Sumpmeise
Skovskade

Topmejse
Husskade
Blåme.jse

Nøddekrige (1 januar 1996)
Sortmejse

Allike
Musvit

Karmindompap (1 han 14.05.1995)
Cransanger
Lille Korsnæb
Fuglekonge

Bomlærke

Råge

Rørspurv

Halemejse
Sortkrage (955 sor.t, yngls4

Culspurv
Laplandsværling (1 mulig)
Snespurv

Spuruefugle ved Sminge Sø og nærligende disttikL
Klde: DOf+apport* 1990-94, samt egne obs.
1992-93 og 1995-96.
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Stot Tomskade vlsmin+e Sø.

Foto: Ole kilsson

Besøg ved søen kan foregå enten ved
brug af fugletårnet på vestbredden, el ler

ved et check af østsiden fra et hjulspor
som går fra Sminge by mod Småenge
Kloster. Desuden kan mange fugle ses
fra broen over Cjern Å på Sørkelvej, øst
for søen. Her er en meget fugtig eng.
Undgå færdsel på engen, fuglelivet er
for sårbart. Her er truffet bl.a. Skeand
og Rødben. I nærheden yngler Nafterg3l, Skovsneppe m.fl. Ved oversvømmelse erengen eteldorado for andefugle
- desværre mangler en ordentlig obsplads.

tur nord for søen giver også mange
fugle, Iølg Trækstien nordpå forbi
En

Svostrup Kro. Her er bl.a. set Rødrygget Svale (SU-art), Huldue, Lille Præstekrave og Bjergvi pstjert.
Sminge Sø er også en fremragende

sø for lystfiskere, ofte entusiaster
fra udlandet. Og søen rummer en
gyde/legeplads for Skaller. Konfl ik-
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ter med Skarver synes minimal, da en fødesøgende bestand på over 7 ekemplarer er
sjælden. Hejre findes, og blev i 1995 mistænkt
for at yngle i nærheden.
Moserne, der ligger sydvest for søen, er gode
hvis man vil høre nattergalesang; her kan man
tage turen til Porskær 2 kilometer længere

sydpå og derved supplere turen med bl.a.
ugler. Det bedste tidspunkt for natfugle lå i
1995 i den første uge af maj, mellem kl. 03,00
og kl. 04,00 morgen. Lidt senere i maj høres
Natravne som søger fude, de mange insekter
fra Cudenåen lokker dem til. Derfor er der
også flagermus.

Hvorvidt den intensive kanofart på stedet er til
gene for ynglefuglene, vides ikke. Men trafikken foregår langs vestbredden, hvorogså trækstien ligger, og i rørskoven her langs yngler
stort set kun spurvefugle. Et yngleforsøg af
Crågås i 1996 er med stor sandsynlighed ødelag af den hele tiden øgede trafik i området.

Men alt i alt skal man lede længe efter et
naturområde, der som Sminge Sø kan rumme
både en del folk og fugle samtidig uden de
helt store problemer.

Vinterfugle
Her er masser af Hvinænder og Store Skalleslugere.

En

kelte observationer af Havørn. Sbrt-

spætte ses jævnligt. Stor Tornskade. Nøddekrige er meldt fra plantagen i vest. Fra
ultimo februar ses Lille Skallesluger, op til 6-7
stk. Stillits er almindelig.
Mosehornugle og Blå Kærhøg er sjældne her
og kun den førstnævnte er set uofficielt i 1 992.
Altså nul indrapporterede fra 1 990'erne,trods
det, at biotoperne ser gunstige ud.
glimrende udsigtover Sminge Sø fåsfra den
104 meter høje Store Troldhøj, det markante
,,bjerg" østfor wen. Her ses bl.a. Hvepsevåge.
En

30 september 1995 meldte en gæstende engelsk lystfisker/birdwatcherom

et stort sydvest-

træk af Hvepsevåge, over 90 ekemplarer og
desuden 1 Sort Clente ved Resenbro Fou.

Hvorvidt der langs Cudenåen trækker flere
rovfugle end andre steder i indlandet vides
ikke, men jeg har selv set Rød Glente, Hvepsevåge, Fjeldvåge og Fiskeørn i 1. halvår og
Hvepsevåge, Vandrefalk, Fiskeørn og Havørn
i 2. halvår.
Lærkefalk er noteret
17 .05

1 gang i

1990'erne,

.1992.
OIe krlsson
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FUGTEPARADISET

I MECKTENBURG

J. Chr. lørgensen

Efter alle disse år i DOF kan man jo ikke med
-troværdigheden

nogenlunde i behold. blive
ved med at betegne den seneste ekskursion
som "alle tiders". Alligevel må jeg mene, at
turen til Mecklenburg i det tidligere Østtyskland den 1 6. - 19 maj var noget ganske særligt.
Simpelthen fordi det hele for en gangs skyld
passede: landskaberne, vejret, fuglene - ogen
kompetent turledelse.

De glemte landskaber
Siden verdenskrigens afslutning har vi tilegnet
os en del fordomme om landene bag jerntæppet. Østtyskland - det er noget med desillusionerede mennesker i uhjælpelig fattigdom, triste beboelser, hundeæde, skydegale uniformspersoner, strækmarch ved Brandenburger Tor
og mørke midt på dagen.
Det skal nok passe, men så har man jo glemt,
at det også er landet med en utrolig forekomst
af uspoleret natur.
Nogenlunde midtvejs mellem Rostock og Berlin finder man et område med talrige små og
store søer med tilhørende vådområder, udstrakte skove, der ikke drives alt for intensivt
samt landbrugsarealer som endnu ikke er belastet med overgødskning og massiv indsats af
sprøjtemidler. Det kommer selvfølgelig med
tiden, men foreløbig er her alle betingelser for
tilstedeværelsen af et fugleparadis som man
skal langt væk i verden for at finde magen til.

Her findes bl.a. M0ritz Nationalpark, en heromspænder 300 km, med al slags

I:l;l

*,

Turens niveau slås an
rledelsen med All an J an niche i spidsen havde
selvfølgelig g.iort sig fortrolig med området i
forvejen. De vidste præcis hvor vi skulle hen
Tu

hvornår og hvad vi kunne forvente at opleve.
Vi spildte ikke megen tid på de af alle ornitologer så velkendte fænomener: ørkesløs eftersøgning og forgæves venten.
Der var interessante observationer allerede oå

den lange bustur nedover

-

som ellers nok

kunne have været lidt kedsommelig, nien det
var i landsbyen Neuhof, tætved Lewitz karpedamme at turens niveau blev anslået. Vi var
stået ud for at kigge på en beboet storkerede
og så værs'go: to havørne i smuk glideflugt ind
over dammene. Umiddelbart efter to røde
glenter.

I et skovbryn

tæt ved landsbyen blev der
blændet op for fuglesangen med bl.a. sydlig
nattergal, grå og broget fluesnapper, skovsanger, korttået træløber m.fl. Man må huske på
at vi kom fra et koldt, forsinket forår hjemme hvor fuglesangen knap var begyndt.

Det var også "mændenes dag"
Inde omkring karpedammene var der meget
andet at se og høre af rovfugle, andefugle,
vadere og syngende småfugle. Hvornår får
man ellers 54 fuglearter i løbet af et par timer?

beød der mindre, at vi også ramlede ind i
"mændenes da$', en temmelig støjende affære dei bl.a. handler om et optog af hestevogne hvorfra øldrikkende ungersvende afsender hornsignaler og sirenehyl.
Så

Vi boede på vandrerhjemmet i Zielow, hvor
maden lige akkurat var spiselig - og komfort et

næsten ukendt begreb. Men det går

vi

let

henover. De thv. østtyskere ved udmærket, at
de har adskilligt at indhente, og de er i fuld
gang med det.

Dagen i lvenack
Faktisk skete der noget alle steder hele tiden.
Derfor er jeg - for at citere en jysk folketingsmand - nødt til at springe over noget for at få
det hele med.

Næste morgen stod vi op med hønsene og
begav os til lvenack.

Skønt det !ørst på dagen var halvdårligt vejr,
var fuglesangen antagelig - og lad oggøre det
kapitel færdigt. På hele turen kunne vi fornøje
os over naturens "tusind harpestrenge'' (som
Brorson kalder det årligt tilbagevendånde mirakel). Alle de "almindelige" sangfugle var der,
men dertil kom adskillige af dem man sjældent eller aldrig hører i Danmark, medmindre

i den alt forkorte

sæson, fx: Sydlig nattergal, savisanger, flodsan ger, drossel rørcanger I pi ro l, korftået træløber, lille fluesnapper, gulirisk, m.fl. Og selv om
man kender dem fra plader og bånd er det jo
noget helt andet at høre dem /ive. Tilmed flere
gange i løbet af et par dage. Mecklenburg er
ganske simpelt stedet for den der er specielt
fascineret af fuglesangen.

Havørnene
Når det nu herhjemme er en forsidesensation
at der kommer et par havørneunger på vingerne, og når man på ture iSkåne sædvanligris
er tilfreds med 2-3 stykker af de store rovfugle,
2B

Et højdepunkt var ørnereden på den lille ø i
søen ved lvenack, hvor et havørnepar var

travlt beskæftiget med at fodre et par forslugne
unger. Der var ret vanskeligt at løsrive sig.

Alt i alt noteredes 12 forskellige rovfuglearter

Omgivelserne d6r kan nok få almindelige godtfolk til at snappe efter vejret. Der udbreder sig
en ovenud pragtfuld dyrehave med kæmpemæssige (op til 1200 år gamle) egetræer, der
ligger et gammelt faldefærdigt slot i et udstrakt
parkområde - og endelig finder man en stor sø
med en ø i.

man kører landet tyndt

er det do6 værd at nævne at vi på hele turen
observerede mindst 30 havørne.

på turen. Fiskeørnene ikke at forglemme. l-ler
er sagen at en bestemt slags elmaster formelig
inviterer fiskeørnene til bygning af reder - der
selvfølgelig får lov til at blive siddende fra år til

år. Flere af rederne var beboet, og det

så

næsten ud som om Allan kendte de enkelte
fugle personligt.
På en af disse master opdagede vi i øvrigt en
rød glente som i ro og mag var i færd med at

klarlægge det indvendige af en hæftemåge.
Den slags spektakulære observationer var der

flere af, men undertiden er det jo de små
diskrete forevisninger, der bliver siddende i
erindringen. Det var Peter Lange der med sin
overnaturlige hørelse opfangede et piv fra en
vendehals. Vi listede nærmere - og pludselig
sad den der helt fremme i en lav fyrrebusk. Vi
fik det hele med: fjerdragten i sollys, stemmen, adfærden. For flere af deltagerne var det

en førstegangsoplevelse.
Hvad vi derimod ikke fik med var den sorte
stork, som ellers var set i samme periode af
troværdige folk fra Randers. Men som Allan
skriver i slutningen af den meget udførlige
rapport (der opregner i alt 125 fuglearter): så
er der en extra tilskyndelse til at tage derned
en anoen 84n8.

Og det vil vi helt sikkert gøre.

ANMETDETSER
vlPeter Lange og Otto Trap Hansen

Vadefugle
Af lacob Christian Salvig
Natur og Museum nr. 2, 1996.

tJdgivet af Naturhistorisk Museum, fuhus.
Tlf.: 8612 9777, fax 8613 0BB2

Abonnement 1996 (4 hæfter)

k.

125,-

Åres 2. hæfte i serien Natur og

Museum
handler om fugle, nærmere betegnel Vadefuglene. Hæftet er forfattet af Jacob Salvig, som
tidligere har været aktiv her i lokalafdelingen,
bl.a. en årrække i rapportgruppen.

Danmark byder med sine mange lawandende kyststrækninger på særdeles gunstige
forhold for ,mange vadefugle. Specielt Vadehavet lokker med et rig fødeudbud, og en stor
del af adskillige arter af Vadefugle opholder sig
dele af året i Vadehavet.

enge og strandenge, er i tilbagegang men der
er også nyindvandrede arter og arter i fremgang. Vidste du for eksempel at der yngler
1 500-2000 par skovsnepper i Danmark, og at
arten er i kraftig fremgang!? Også Strandskade, Klyde (4500 par), Lille præstekrave
(200 par - nok i underkanten!?) og Stor kobbersneppe (900 par) angives at være i frem84n8.

Hæftet sluttes af med

to korte afsnit om
i kunsten.

vadefuglenes navne og Vadefugle

Her kan man bl.a. læse følgende ord om
strandskaden, forfattet af Martin A. Hansen;
,,de er alvorlige og målbevidste og selvfølende
fugle, trods de røde ben og de lange næb,
brogede og lidt lapsede alvorsfulde ... de står
og glor ligesom marinesoldater foran Tivoli".
Hæftet kan fint anbefales.til alle som ønsker en
populær og letlæst indføring ide danske vade-

fugles liv.
Peter Lange

I dette hæfte fortælles om vadefuglenes liv,
med hovedvbegten lag på forholdene i Danmark og på nogle karakteristiske, velkendte
arter.

Vadefuglenes systematik, fjerdrag, adfærd,
træk, yn gl e bi ol ogi, f ødesøgnin gsstrategi er og
trusler.omtales på opslag af 2-3 siders længde,
altsammen illustreret med Jens Overgaard
Christensens fl otte akvareller og stregegninger.
Hæftet er således ikke nogen bestemmelsesnøgle til de omkring 35 arter af vadefugle, som
regelmæssigt besøger Danmark, men indeholder et væld af spændende oplysninger om
denne spænciende fuglegruppe.

I et af afsnittene omtales bestandene af de i
Danmark ynglende Vadefugle. Viben er ikke
overraskende den mest talrige art, med ca.
35.000 ynglepar, efterfulgt af Strandskaden
med ca. 5000 par og Rødben med 4000-6000
par. Mange arter, især de som er knyttet til

IIIu

strat io n fra "Vadefugl e"

Ill.: lens Overgaard Nielsen
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Naturlokaliteter på Sjælland, LollandFalster og Bornholm
En

bibliografi 1971-1990

Af Søren Olsen

48 sider, pris kr.98,An de r sen Bogse

,,Formålet med bibliografien er at skabe et
praktisk redskab for dem, der søger oplysninger af zoologisk og botanisk art fra en bestemt
lokalitet. Den kan anvendes af alle lige. fra

naturinteresserede til professionelle biologer
of offentlige institutioner."

rvice, Van I øse.

T|f.3871 9664
Med dette femte hæfte i serien ,,Danske Naturlokaliteter" er landet nu dækket.

Bibliografien fremtræder iøvri$ let overskuelig og er illustreret med tegninger af Peter
Christoffersen og Niels Knudsen.

Otto Trap Hansen

I

pressemeddelelsen fra forlaget, beskrives
bibliografiens formål som følger:

laaaaaaoaataaooaaaaataaaooooaaaaaooaaoaaaaaooaaaaataaaooo

KOMMENDE TURE OG MøDER
Ungdomslejr på langeland
til Søndag den
6.10 H. 16fl0.
Ledere: Lars P, lohansson (8637 7841) og
Bo Larsen

Fredag den 4.10. kl. 1 B,Oo

Så ung-Doffere! Forlad TVlet, burgerbaren og
forældrene denne weekend og tag med på
denne spændende lejr i det.sydfynske øhav.

For den pris får du: Ophold på vandrehjem,
mad lørdag og søndag samt transport rundt På
øen.

Vi kornmer til at bo på vandrehjem i Rudkøbing tæt på det berømte træksted Dovns Klint

Du skal medbringe: Sengelinned, mad til fredag aften, varmt tØj, gummistøvler, kikkert

og Fugleværnsfondens reservat iTryggelev Nor.

eW. teleskop og notesbog.

Fuglemæssig skulle der vel være råd til gode
flokke af Spids-, Pibe-, Ske- og Knarand og
måske en Rødhovedet And samt gæs.

Tilmelding sker ved indbetaling på giro 5 51
09 61 . DOF - Arhus Amt, Cjellerupvei 11 1,

Våger, glenter, kærhøge, Dværgfalk, vadefugletræk, kjover og ikke mindst masser af småfugle

8220 Brabrand senest den 22.9.'.|996 - mærket ,,Langeland". Er der spørgsmål evt. om
kørelejlighed o.a. - ring venligst til Lars på

slipper i heller ikke for at se.

ovenstående nummer.

Er du ungdomsmedlem er prisen kun kr. 200.
Men for alle andre dødelige koster det kr. 300.

31

Lars P. Johansson og

Bo Larsen

Fuglenes Danmark resultater

Ørne

For ed rags h o I de r : Pete r Lange

F ored

Tirsdagden 12. november k|.19.30 på

Tirsdag

Naturcenter Sølyst i Brabrand
DOF's store feltprojekt er nu ved at være

veloverstået. Mens bearbejdningen af de
mange indkomne data fra både atlas- og
lokalitetsunder,søgelsen stadig er i fuld gang
kan nogle af de første endelige resultater præsenteres.

Denne aften vises eksempler på de nye atlaspå de nye typer tæthedskort tegnet på
baggrund af 10-punkt tællingerne, samt de

ko4

første foreløbige resultater fra lokalitetsregistreringen iArhus amt. Endvidere gives en
status for projektets dækningsgrad, både på
landsplan og i Østjylland.
Forhåbenlig møder rigtig mange af projektes
deltagere og andre interesserede op til en
spændende og hyggelig aften.

ragsholde r : Ben ny

C-en sbøl

d. 26. november kl. 19.30
Sted: Auditoriet på Naturhistorisk Mu-

seum, IJnivercitetsparken i Århus (indgang
via museefs hovedi ndgang).
DOF's ørneprojekt set i lyset af den internationale rovfugleudvikling.

Ynglende havørn i Danmark. Flere og flere
hav- og kongeørne på DOF's foderpladser
rundt om i Danmark. Holder den gunstige
udvikling, hvordan forløb den ,,genindvandrede" havørns første ynglesæson i
Danmark?.
Ledsaget af lysbilleder fortæller Benny Censbø|,

DOF's,,projelaØrn" og
bl.a. forfatter af bogen ,Rovfuglene i Europat

som er koordinator af

om ørneprojektet og rovfugleudviklingen

i

Danmark og Europa.
Arrangementet annonceres i dagspressen.

Foreningen vil være vært med kaffe/the og
brød.

Alrø og Horsens Fjord

Vel mødt!
Peter Lange

Søndag den

l.

dæember

Leder: Peter Lange (86 95 03 4I)
Mødested: P-pladsen v. fugletårnet på
Nrø. H. 11.00.
Vi besøger en række af de klassiske lokaliteter
ved mundingen af Horsens Fjord; Alrø, Lerdrup

Bug og Cyllingnæs.

gs,

Her er mulighed for sangsvaner,
dykaender, måske lidt vadefugle og en overraskelse! (sidste vinter var her havørn og vandrefalk!). Men alt afhænger selvfølgelig af vejret
og vinteren.

Ønskes kørelejlighed fra Århus
lederen.

- kontak tur-
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KALENDER
Nrø

Søndag 15. september

Tur til

Mødested:
Ledere:

Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkebory kl.08.00
lørgen Ballegaard og Bo Ryge Sørensen
Samkørsel i private biler. Vi besøger fugletårnet på Alrø ved
udmundingen af Horsens Fjord. Fra udsigtstårnet ses
strandengene og vadegrunden omkring Pollerne, hvor der i
efteråret ses forskellige trækkende vadefuglearter som alm.
ryle, lille kobbersneppe, hjejler, islandske ryler, stor præstekrave, krumnæbbet ryle, dværgryle m.fl. I september ses
også flokke af pibeænder, krikænder, spidsænder og undertiden knortegæs. Fra naboen - Vorsøs store ynglekolonier længere inde i fjorden er der en teet trafik af fiskende skarver
og fiskehejrer.

Søndag 15. september

Mariager Fjord

Mødested:

P-pladsen ved Trip-Trap forretningen, Havnevej 9, Hadsund
havn nord, kl. 9.45. Varighed ca. 3 timer.
Lars P. Johansson
Samkørsel i private biler.
Fugletur med hjuldamperen "Svanen", som sejler os ud til Als
Odde og retur til Hadsund gennem den smukke fjord. Her er
knopsvaner, gravænder, pibeænder, klyder og, ikke mindst
strandhjejler og hjejler i store flokke, samt meget mere.
Voksne kr.50,- og børn kr.25,-. Mulighedtor atkøbeøll
vand og kaffelbrød. Tilmelding senest dagen før til Mariager
Turistbureau $8 54 13 77\.
Turen arrangeres i samarbejde med amtet.

Leder:

Tirsdag

l.

oktober

Mødested:

,Fuglebeskyttelse over alle grænser"
Naturskolen Randers kl. 19.0O
Foredrag om DOFs deltagelse i fuglebeskyttelse i Polen,
Malta og mange andre lande v. DOFs internationale medarbejder.

Fre.4. - søn.6. oktober

Ungdomdejr til langeland
Kalder alle MlNl- og MlDl-doffere! Vil I med på en kigger til
Langeland og opleve det store efterårstræk af gæs, :ender,
rovfugle, vadefugle og småfugle ved Dovns Klint samt ikke
mindst alle de rastende fugle i reservatet i Tryggelev Nor,
eller måske høre nattens stemmer, når droslerne og piberne
snakker sammen under trækket? Ring til Lars P..|ohansson
(86 37 78 41) for flere oplysninger.
Lces også mere om turen på side 31 .

Søndag 6. oktober
Mødested:
Ledere:
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Mossø og Klostermglle
Ry station kl. 09.00
Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl.

Søndag 2O. oktober
Mødested:
Leder:

Gjerrild Nordstrand
P-pladsen ved Cjerrild Nordstrand kl. 9.00
Lars P. Johansson
Fra de skandinaviske ynglepladser får vi besøg af store flokke af
ederfugle og sortænder. Det er også højsæson for det store
gåsetrrek. Endvidere kan vi være heldige og se træk af rovfugle,
bl.a. musvåge, feldvåge, blå kærhøg samt småfugle.
Turen arrangeres i samarbejde med amtet.

Søndag 3.
Mødested:

novemfur

Ledere:

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

Tirsdag 5. november
Mødested:

.Fra Østersøen til Neusiedler Sæ,

Tirsdag 5. november
Mødested:

,Året

Søndag 1O. november
Mødested:

Fornæs Fyr
Fomæs Fyr kl. 8.00

Leder:

Lars P. Johansson

Medborgerhuset, Silkeborg kl. 1 9.30
Søren Højager viser lysbilleder og fortæller om naturen ved
Østersøen langs en rute gennefi det tidligere Østtyskland og
Polen. Turen fortsætter videre til det østligste og sydligste
Polen for at slutte ved den nyoprettede nationalpark i det
kendte Neusiedler See-område i østrig. Bl.a. følgende lokaliteter vil blive omtalt: Riigen-området, Nationalparkeme
Slowinski Park, Bialowieza og Bieszczady, endvidere Tatrabjergene samt et par mindre områder i Slovakiet.
der

gilC'

Naturskolen, Randers kl. 19.00
Eenny Kristensen viser sine lysbilleder af fugle og fuglefolk.

Kom ud og oplev tusindvis af sorteender, ederfugle, fløjlsænder

og ikke minds! alkefugle fra de nordiske og engelske ynglepladser, som nu ligger ud for lrysten. Vi kan forvente træk af
lommer, gæs, pibere, duer, kragefugle og finker.
Turen arrangeres i samarbejde med amtet.

Tirsdag

t2. novemfur

Mødested:
Foredr"gsholder:

Søndag 17. november
Mødested:
Lddere:

Fuglen

es Danmark resuftater

Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. 1 9.30
Peter Lange
Se nærmere omtale side 32.

Tur

til Mariager Fjord

Kulturhuset, Randers kl. 9.00
Benny Kristensen og Lars Tom-Petersen (S6 41 81 64).
En stor del af verdensbestanden af den lysbugede knortegås er
netop nu i Mariager Fjord. Vi besøger det nyoprettede reservat
i yderfjorden, hvor gæssene opholder sig.

Tirsdag26, november

Ørne

Mødested:

Auditoriet på Naturhistorisk Museum, Universitetsparken
Arhus (indgang via museets hovedindgang) kl. I 9.jO

Foredragsholder:

i

Benny C6nsbøl
Se nærmere omtale side 32.
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Søndagl. dænber

Mossø og Klostermglle

Mødested:
Ledere

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

Søndagl. dæember

AIrø og Horsens Fjord
P-pladsen v. fugletårnet på Alrø kl.

Mødested:
Leder:

Peter Lange (86 95 03 41 )
Se naermere omtale side 32.

TirsdagS. dæember

Julemgde

Mødested:

Naturskolen, Randers kl. 1 9.00
Cl<igg, 4bleskiver og fuglesnak.

Ttrsdag lO. december

Julemøde i Århus
Sølyst kl. 19.3o
Kom med dine oplevelser og billeder til årets bedste juletilbud.
Bestyrelsen er våErt med gl<igg og juleknas, og der vil blive
forskellige indslag med lysbilleder, mm.

Mødested:

N

Randers

produhtionstekniske ercaget har vi vætrct nødsagettit et tade side 29 - Juniorsiden

OGr

herwises deilor tit

ttdedægpr.
nedatf,ionen
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i

1 1 .OO

'id.te

- udgå.

nummer af SønAy rE r, trvis du mangler telefonnummeret på en

ADRESSER OG KONTAKTPERSON ER
Bestyrelsen:

Kontaktpersoner:

Peter Lange (formand)
Jeksenvej 108

Fredningsudvalget:
Svend Møller Jensen

8464 Calten

Hof melundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 6s 03

itf. eo gs o: qr
Jens Bonde Poulsen (kasserer)

Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf. dag 86 42 79 95 - 40 s9 82 7s
Bjarne Colles
Cjellerupvej 1 11

8220 Brabrand

rlf.86 25 04 43

M ed I em sregi strer i ngen :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)
Lo ka I i

tetsre gi stre r i n ge n :

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt

Glellerupvej 111
Ole Jensen
Torshøjvænget 54, Kolt
8351 Hasselager

rlf.86 28 56't4

8220 Brabrand

Rapportgruppen:
Henning Ettrup

Lars P. Johansson

Ealevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
rff. 86 37 78 41

Udgården 6, Lading

84Zl

Sabro

Tlf. 86 94 96 06

Randersgruppen:
Christian lordansen
Tornebakken 75

8240 Risskov

Tlf.86 21 33 s0
Arne 8o Larsen
Axel Munchsvej 67

8550 Ryomgård

Claus Elkjær
Mågevej 7
8870 Langå

rlf. 86 46 78 03

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

Steen Cert Larsen

Crøfthøjparken 161 , 10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 28 s0 0s

F u gle regi

strer i n gsgr u p pen :

Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Nick Wrigley
Bakkegårdsvej 43

8240 Risskov
Tlf. 86 21 49 8s

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

Søhøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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Køb

forsikringer
hos nog€h,

der har

forstand på

Deres penge,

T
"K

Unibank

