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DOF er en landsforening for fugleinteres-

Ornitologisk

serede og fuglebeskyttelse med afdelinger

Forening

over hele Danmark. Foreningen er stiftet
'r

i

905.

DOF tager del i flere aktiviteter, både i
Danmark og internationalt. Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske
fugleres€rvater og arbejder desuden for in-

ternational fuglebeskyttelse. DOF er den
Foreningens formål er at fremme kendskabet 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
ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og
andre publikationer, samtved atarbejde for
at forbedre fuglenes livsvilkår.

danske afdeling af BirdLife International.

Som medlem modtager man gratis Dansk
Ornitologisk Forenings Tidskrift (DOFT) (24 hæfter pr. år) samt bladene Fugle ogNatur
(4 hæfterpr. år) og DOF Nyt(4 hæfter pr. år).

Støttemedlemmer modtager dog ikke DOF
Nyt, lokalblade og DOFT.

Å,rli6ekontingenter:

Dansk Ornitologisk Forening
Fuglenes Hus
Vesterbrogade 1 40A
1 620 København V
Tlf.: 31 31 44 04
Giro: 7 00 08 39

Ordinære medlemmer:
Kr.235,Kr. l30,luniormedlemmer (u. 1 8
Pensionistmedlemmer (o. 67 år) Kr.130,Støttemedlemmer
Kr.100,Husstandsmedlemskab Kr.330.-

år)

Lokalafdelingen

i ,Irhus

Amt

DOF-Århus står for alle lokale arrangementer, ogalle DOF-medlemmer kan fritdeltage
i afdelingens møder og ekskursioner.

Dansk Ornitologiskf orening
Lokalafdelingen for Århus Amt

Naturcenter Sølyst
Cjellerupvej | 11

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

9rawten

8220 Erabrand

Ciro: 5 51 09

61

Søravnen er lokalafdelingens blad ogudsendes 4 gange årli4tilalle medlemmer iÅrhus

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget af en ud-

amL Medlemmer udenfor amtet kan tegne
abonnement på bladetfor kun 60 kr. pr. år.

skrift. Send materialettilOfto Trap Hansen,
Kildevej 8, 8362 Hørning (tlf. 86 92 25 92).
Mærk kuverten "Søravnen''.

Redafttion:

Anwarsh. redaktør: Ofto Trap Hansen
.lens Bonde, Svend Møller.lensen, Annelise

Disketter, fotos og originale tegninger returneres.

Skov

Indlæg kan også sendes via Internet til emailadressensoravn@s qu are -one. dk.

Annqtcepriser:
Hef side:
Halvside:

350,-/nr eller 1.2}0,-/lr
200,-/nr eller 6OO,lår

Søravnen redigeres i PageMaker 6.0 for
Windows og trykkes på genbrugspapir.

Søravnens kalender for I 99 7 :

Nummer

Deadline

Udkommerca.

1-97
2-97

1.
1 .

5. marts
15. juni
1 5. septernber
15. december

1

4-97

tssN

0900-1832

februar
maj
. august

1.

november

1

Velkommen til Søravnens store iulenummer 1996 - gannteret fri for l<ravlenisser! Konkunencen om /æsernes opmærlaomhed er stor i decemfur måned
og specielt her, hvor sluupurten for årets indkøbsboom et på sit høieste. Hvis
du ikke har forsynet din postkasse med et ,,nejtaktil reklamer", kan detm&,ke
være svært at få øje på Søravnen midt mellem de mange farvestrålende
tryksager der er på jagt efter dit Dankort.
Når du læser dis se linier, ved vi at det lykkedes at redde den dislcrete (sortlhvide)
publikation fra den skæbne der overgår de ovenfor na/nte konkurrenter.

Og hvad kan vi så byde på her lige før juleferien?
Ja, hvad med motion i juledagene - ganske gratis - og samtidig nyttigt: Alle
læserne indbydes til at deltage i ,,punkttælling af vintertugle' både i år og næste
år og... - det var da et tilbud som det er svært at sige nej til. Læs videre inde i

bladet.
Hvad er det der findes både i Ecuador og på Calapagos og på Anholt
var en af de svære - men svaret findes du i Søravnens julenummer.

-

ja, dAt

Ogsådan kunne man bliveved - menhvorfor skulle man dogdet, når læseren
selv har mulighed for at se det he/e. Værstgo at blade videre.
Redaktionen ønsker en glædelig

jul

(og så ikke et

ord mere om ...) og et rigtig

godt og fuglerigt 1997.

Otto Trao Hansen
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Naturfoto

17

Kommende turc og møder

37
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40
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20
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Papegøjen på Anholt
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lllustrationer:

Punkttællinger af ynglefugle'1995

26

Fra felten
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29
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Jens

I

Inger Marie Andersen: 32

Juniorsiden

33

lalmer C. Nielsen: 9 og forsiden
Theis Andersen: 35
Hans Pinstruo:5
Christina KleLm ark:12,36

O. Christensen: 30

36

Nyt fra vores egen
verden
Nyekontingentsatser!

På foreningens repræsentantskabsmøde i København

i november blev det besluttet at hæve kontingenterne
til DOF. Samtidig besluftede repræsentantskabetdogat nedsæfte kontingentetfor ungdomsmedlemmer, som led i en kampagne for at
skaffe flere unge medlemmer iforeningen.

baggård!). Man'forventer at denne tiltrængte
butiksudvidelse allerede i løbet af et eller to år
kan finansiere sig selv gennem mersalg ved
større vareudbud.

Kontingentsatserne gældende fra 1. januar
1997 ser således ud:

Lokalafdelingen filder 25 næste år!
Den stiftende generalforsamling for DOF's lokalafdeling for Arhus amt fandt sted d. 30.

medlemmer
år)

Ordinære
Junior (max. 18

Senior
Husstand
Støttemedlem

29}kr.
50 kr.
165 kr.

380 kr.

125 kr.

(sØttemedlemmer modtager ikke DOF-nyt,
lokalblade og DOFT)
Ny ordning med DQFT!
Endvidere blev det besluttet at medlemmerne
fremoverskalvælge om man vil modtage Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) - ved
såkaldt,,aktiv tilvalg". I DOFT nr. 4/96 vil der
blive orienteret om ordningen, og der vil være
vedlagt en portofri kupon, som skal indsendes,
hvis man ønsker fortsat at modtage DOFT. Alle

nye medlemmer vil dog modtage bladet i et
halvt år (to numre), før de bliver bedt om at
tilvælge DOFT. Det vil ikke koste yderligere
kontingent at modtage DOFT, ligesom kontin-

gentet ikke nedsættes ved ikke at modtage

august 1972. Jubilæet næste år skalselvfølgelig

fejres med anstand, og planlægningen er i
gang. I denne forbindelse efterlyses billedmateriale fra den gang. Har du fotos, dias m.m. fra
møder og fugleture i perioden omkring 1972
vil vi meget gerne høre fra dig og evt. låne
materialet. Da vi ikke har medlemslisterne fra
denganp vil vi endvidere meget gerne bede
medlemmer. som var med i '22, om at kontakte lokalbestyrelsen. Henvendelse kan ske
til Peter Lange på tlf. 86 95 03 41.

Har du set noget? - så send ind!
I

agttagelse r ti I lo ka I r ap porte n

Fugle i Å,rhus amt 1996
Fugle i Århus amt er den ,,offic^ielle" fortegnelse
over årets fugleiagttagelser i Arhus amt. For at
rapporten skal være så dækkende som muligt,
opfordres alle fugleinteresserede til at bidrage
med iagttagelser! Send venligst dine iagttagelser til undertegnede

tilbudet.
senest 20. januar 1997!

DOF-salgåbner ny butik

DOF har lejet butikken
Vesterbrogade 138

i

i

naboejendommen

København. Her vil der
blive indreftet butik og reception, således at
indgang til Fuglbnes Hus og DOF-salg i fremtiden kan ske fra gaden (og ikke som nu via en
4

Overhold venligst denne frist! For sent indsendt materiale forsinker rapportens udgivelse!

llvad skal indsendesl
Alle former for fugleiagttagelser fra Århus amt
har interesse, men især ønskes:

I
'
I
I
I

agttagefser af mereusædya ntigkarakter det gælderf.eks. alle iagnagelseraf arter på
rapportgruppens indsamlingsliste (de arter der omtales i årsrapporterne i DOFT f

Alle de indkomne iagttagelser indtastes ivores
database, derforvil detvære en stor hjælp, hvis
man påfører arts- og lokalitetsnumre på skemaerne. Artsnumret fi ndes i lokalrapporten ud
for artsnavnet. Lister over arts- og lokalitetsnumre kan fås ved henvendelse til undeftegnede.

se disse)

Husk navn og adrese eller tildelt initial på

Endvidere detreførsteof tresrdste iagtt.
af alle vore trækfugle
Alle optællinger af yngle- og rastefugle
Alle iagttagelser af iavasioasfrrgle, f.ek.
Nøddekrige, Silkehale, Korsnæb m.fl .

hvert skema!

l'lw rd a n i ndsen de s d e r ?
Der opfordres til at man anvender et af vore
skemaer til indrapporteringen. Man kan frit
vælge mellem et arbskema (det kendte A5skema) og et lokalitetsskema. Sidstnævnte
bedes brugt i de tilfælde, hvor man har mere
end 4-5 iagttagelser fra den samme lokalitet.
Blanke skemaer kan fås ved henvendelse til

Andredyr
Rapportgruppen indsamler også iagttagelser af
pattedyr, krybdyr, padder, sommerfugle m.m.
fra Arhus amt. Disse indsendes sammen med
fugleiagnagelserne til rapportgruppen.

Detwrigeland
lagttagelser fra vore naboamter sendes

til:

Vejleamt:
Fugle iVejle amt
v. Kim Biledgaard
Rønnebærvej 11
870O Horsens

undertegnede.

Husk altid at oplyse dato, antal og nøjagtig
lokalitesangivelse. Angiv altid klokkeslet (tid)
og evt. medobservatør ved trækiagttagelser.

Ringkøbingamt:
Cerner Majlandt
Ølbyvej 50, 1. tv.
7600 Struer
Viborg og Nordyllands amt:
Nordjysk Orn. Kartotek
v. Corm Thyge Wæhrens

tiljevej

3

7800 Skive

Qlwigeamter
Spørg rapportgruppen!

De samme skemaer kan bruges over hele lan-

det!
Med venlig hilsen fra rapportgruppen

Ettrup
Lading
8471 Sabro
Henning

Peter Lange

Udgården 6,

Jeksenvej 108
8464 Calten
(86 9s 03 41)

(86 94 96 06)

FUGLENES DANMARK 4196
II
Peter Lange

Status over dækning på landsplan
pr. 1. november 1996
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lØntdft
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2. Sobon
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blfrrys

4

4. l-ildwds
5.
6.
7.
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?t9

zl8

Bofrrko

A8
zl7

Det bemærkes at Cråspurv og Culspuiv helt er
gledet ud af top-1 0, mens Hvid vipstjert (fra en
13. plads hos Dybbro), Tornsanger (fra 15.
plads) og tildels Ringdue (fra 10. plads) er
avanceret kraftigt op i rækken.
Ser man på hvilke arter der hyppigst er fundet
som sikker ynglende, ser rækkefølgen lidt an-

derledes ud:

Att
entalky,nrdtikt.c'Y,
S1ær
191 (217)
Lad$,ale
187(218)
Grådd
180(213)
Bl$me
178 (198)
Hvktvirstjsrl
1n (?211
Sobon
176 (219)
Husslode
171 (æ8)
Musvil
170 (Wl
Gr*raæ
170 (218)
Bysvalo
164 (197)

Her er der også pænt sammenfald med Dybbro's liste (som dog er opgjort i % og er på

216

Tabel 2
de lryppigst fundne art{ i atlæun&tsgdæn
i Arhus amt. Der et i ah 225 luadrats i Århus

Toplo wer

(S landsplan) under
(qbbro 1976).

Tabet 4
Top-lo mr de tryppigte uter, når du kun rcdbgæ
sike ynglefuad. Tal i parcntes angiver det-mlede antal
' lsadrats hiori arten er registrerett (i Århus amt).

218

Gråoåge

3

De lO hyppigst regisuetde artet
atlasunderc4elæn 1971 -74

3

itS{'

Top-10 over hvilke arter der er fundet i flest
kvadrater i Århus amt ser således ud:

$æ.
Tomaper

Grå(rage

e

Hvilken art er mest udbredt?

l-ildsnalo

Musvil

Tabel

Som det fremgår af tabellen lykkedes det at få
dækket alle kvadrater i Århus amt. Desuden er
der undersøg ca. 6O% af småbiotopskvadraterne. Dækningen af atlaskvadrater og 10punktstællinger fremgår også af følgende kort.

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.

Stær
Bogfnks

1
1

uq

Art

Gråsourv

10. BiU&e

Tabel 1
mngler i atlædælarin$en (atlækva&atet+1A-Ftnk&ællinger) pr. 1. novffiber 1996,
Owsigt

Den tilsvarende liste fra atlasundersøgelsen
197'l-74 ser således ud:

nt.

landsplan), som også toppes af Stær og Landsvale, mens Cråspurv, Vibe og Skovspurv er
gledet helt ud af top-10!
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Kort 2
Dækning af l'-punktstællinget pr. 1, novembet 1996.
,B

Foreløbige atlaskort
Kort 3
Foreløbigt atlaskort over Vibe. lndsat det tilsvarende kortfra 197'l-74. Viben blev fundet
i 1 603 (92%'t af kvad raterne, i 1 97 1 -7 4. 7 4,2%
var dengang sikre ynglefund (Dybbro '1976).
Atlasundersøgelsen afspejler således ikke vibens
bestandsudvikling igennem de seneste 25 år.
lfølge fugleregistreringsgruppens punkttællinger
er bestanden af vibe reduceret med næsten
75% siden 19761

Lokal itetsregistreri ngen
Vi har ynglefugletællinger fra ca. 250 lokaliteter i Århus amt, og rastefugletællinger fra ca.
80. Vi er i øjeblikket ved at udfærdige beskrivelser og status over de mange lokaliteter, og
forventer atden kommende oversigt overfuglelokaliteter i Århus amt vil omhandle .u. +00
lokaliteter, idet vi også vil lave beskrivelser af
de områder, hvorfra vi kun har få eller ingen
nyere fugleregistreringer. Selvfølgel ig med det
håb, at det vil anspore nogle af amtets ornitologer til at gå ud og undersøge områderne!
Alle yngle- og rastefugletællinger er indtastet i
DOF's database, som nu omfatter i alt ca.
120.000 observationer fra 1993-1996! (incl.
data fra lokalrapportgruppen).

Nedenfor gives et ekempel på resultater fra
lokalitetsregistreringen, som de ser ud efter
søgninger i databasens materiale.
Storpræstekrave
Kort 4
Ynglelokaliteter med Stor præstekrave, resultatet af en søgning efter ynglefugle i datamaterialet fra 1993-1996. Den Store Dræste-

krave er en udpræget kysffugl, som i undersøgelsesperioden kun er fundet ynglende på to
egentlige indlandslokaliteter; Rosenholm Grusgrav (1 par både 1994 og95) ogen grusgrav i
Birkesig, nær Balle (1-2 par i 1 996).

De vigtigste lokaliteter var:
Anblper

Loldd,€{
Ahø

I

Anholtilod$rand

o

BeSln?ViS
Bsss€r Rev

Dejrd-Twdøt0/6d
FhK€tAnt|olt

Gi€nildl,lol6rffd
GhtvedStand
GGnåStand

3

Hiekn

10

Horskær

5

løbsnadeKdsenalke

MariagFprd

4
4

ldårupøsle$trand

5

Søby Rsv

SødrhdrofnSt'atd
VrhnsrsStrad

6

desuden 32 lok. m€d
i

alt

ca.

Tabel

l30p*

4

Ynglelokalibtet md Stor præækrave'tgg3-1996. Kun
lokaliteter med orer 2 pil q nsnL De nævnb tal er

mil.-tal!

Dobbeltbekl<asin
Kort 5

Ynglende Dobbeltbekkasin, resultatet af en
søgning efter ynglefugle i datamaterialet fra
1 993-1 996. De største bestande findes øjensynligtved Brabrand Sø, Kasted Mose, Bjerregrav Mose og langs Randers og Grund Fjord.
Men der må dog findes flere på Djursland??l
Rørsanger
Kort 6

Ynglende Rørsanger, resultatet af en øgning
efterynglefugle i datamaterialetfra 1 993-1 996.
Ee største bestande findes langs Randers Fjord
og omkring de store søer. Desværre er der ikke
rapporteret bestandsstørrelser fra bl.a. Mossø,
Stubbe Sø og Brabrand Sø! Har nogen blandt
læserne kendskab til disse (og andre manglende) hører vi meget gerne herom.
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Kort 3
Forcløbigt atlækort over Vibe-
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ECUADOR OG GALAPAGOS
Christian Jordansen
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5. april
Ti nal and ia

- Regnskoven

nette
l-f

var dagen, hvor de sidste indtryk af
regnskoven skulle suges ind. Vi startede
kl. 05.00, mens det endnu var mørkt og det
p..regnede. leg var nu mest indstillet på at tage

et par timer mere i den dejlige dobbelreng,
men .ieg blev overtalt. Det kom jeg ikke til at
fortryde. Vi travede i kanten af regnskoven og
så utrolige blomster, store og farvestrålende.
Orkideer, i størrelse og omfang man næsten
ikke kan forestille sig. Vandhuller fyldt op med
åkander i utrolige fawer, frøer der kvækkede
på ecuadoriansk og til slut kom der så lige 2
Bfack-Billed kæmpe toucaner (kmphastos
ambiguus) svævende hen over hovederne på
os. Disse fugle med deres helt unaturligt store
næb i de flotte farver. En dejlig start på dagen.
morgenmaden var der lige et partimer
fri disposition. Her var det jo oplag at

f,fter

Ltil

overbevise en deltager om, at der ikke var en
skid at bruge det store teleskop til ude i junglen. Detfik jeg så til låns i den tid han var væk.
Jeganbrage migså med kaffe, pibe, fuglebøger
og teleskop på den øverste terrasse, og fik'et
par nye arter på tasken. Først kom Guayaguil
Woodpecker og satte sig i en bananpalme 20
metervæk. Her var den så venlig at blive, tiljeg
havde fundet den i bogen. Senere kom en

(21

Anden del af Christian
Jordansens dagbog fra turen
til Ecuador og Calapagos
29. marts - 10. april 1996
Egernhalegøg i løbetafdagen såvi 20afdisse.
Svalehaleglenten kom lige forbi og gav opvisning i svæveflyvning i ca. 10 minufter. Et par
dejlige timer gik i fred og ro. Vi kørte tilbage
mod Quito ad Vulkan Boulevarden og ankom
til byen i myldretiden. Et leben, siger jeg. Biler,
busser og travle mennesker overalt. Aftenen
gik i selskab med en and l'orange, de øvrige
turdeltagere og sluttede hjemme på Cultura
ved pejsen sammen med Erling og en stille fra
fad.

5. april
Cotopaxi - Hacienda Ia Cimega latacunga

l-\enne dag skulle blive skæbnesvanger,
l-rf fandt vi senere ud af.
I ndkørselen til Cotopaxi Nationalpark nåede
lvi kl. 11.00. Lamaer både i indhegning og
fritgående tog imod os. Disse stolte dyr i alle
nuancerfra blændende hvid til dyb brun, spankulerede rundt i denne flotte park. Fyrretræei
nede ved indgangen, senere lavere piletræer
og andre vækter gik stille over i krybende
buske og blomstrende planter. Vi var nu kommet op i ca. 4300 m.o.h. og luften og dens
iltindhold begyndte at give os vejrtrækningsproblemer.

p usen satte os af, her tæt ved snegrænsen,
Ll på det flotte bjerg, som samtidig er verdens højeste aktive vulkan med sine 5875
meter. Krateret er 300 meter i diameter. Vi
startede nedstigningen med at tage mange
billeder af bjerget, som snart lå klart, for så et
øjeblik senere være dækket af skyer, som kom
rullende op over bagsiden af bjerget og ned
13

overforciden.

En af skyerne kom særligt

hurtigt

ned over bjerget, hvilket vi senere fandt ud af
hvorfor. Undervejs ned fandt vi mange spæn-

om huset, ridebanen, tennisbanen,.det flofte
haveanlæg og de små huse som var tilknyttet
stedet. Selve all6en op til haciendaen var 30

dende karakterplanter. Bl.a. Chuquiragua

meter høje eucalyptustræer, som gav stedet en

(Chuquiragua insignis) som for en ikke botanikerligneren kakusartmed uholigflotte orange
blomster, som lyser op på lang afstand. Senere
så vi Lupiner, som ligner vore egne lupiner,
bortset fra de kun er 5-1 0 cm høje, det hele er
bare mini, mini. En lillepuwerden for blomster.

fin krydret duft. Pludselig mens vi gik inde

på bjerget så vi i kikkert 3 bjergbestigere,
I bundet sammen i tov, være næsten oppe
på toppen. Lidt derfra var en hel flok på 35
mennesker ialle aldre på vej op mod en afsab
for måske at holde frokost. Disse blev dog
skjult af en "sky", der pludselig dækkede for
vores synsfelt. Vi endte traveturen nede ved en

bjerg;øi 3800 meters højde. Her fik vi i løbet
af 1/2 time pusten tilbage. Luften er utrolig ren
i disse højder, og umiddelbart vil jeg tro at ens
krop har godt af en sådan "udrensning". Længere nede påtilbageturen gjordevi holdtved et

stoppede først, da den ikke kunne komme
længere. Den unge pige, som sad på ryggen af
hesten, så næsten lige så vild ud som denne.
Både hun og hesten faldt dog hurtigt til ro, da
den stedlige staldmester havde fåetfat i hoved-

tøjet.

\ /i blev indlogeret i etflot, romantisk værelse
V lige ved siden af kapellet, hvorfor netop vi
skulle have det værelse, fandt vi ikke ud af.
Kapellet var i øvrig meget flot indreftet. De
røde fawer og guld er næsten standard i de
sydamerikanske kirker. Denne utrolige rigdom
gælder vist kun i kirker, for den almindelige

borger ser ikke ud

til at

have ret meget at

overleve på. Præstens 8 kjoler hang på rad og

række oppe foran alteret og var meget flot

lille museum, hvor bl.a. Andes-Kondoren er

forarbejdet i utrolige farver og med meget guld-

udstillet i udstoppettilstand. Stor, som en dør,
men ikkesærligtspændende. Mølædt, ogklappet så mange gange, at den var halvnøgen. Vi

broderi påsyet.

spejdede gennem kikkerter, teleskoper efter
denne Andesbjergenes konge, men var ikke
heldige. Mens vi ventede på afgang kom en
lastbil fuld af mænd med 4-5 meter lange
stokke kørende forbi på vej op. Vi spurgte
guiden og chaufføren om grunden - fik at vide
at det var en øvelse - en sådan blev.iævnligt
afholdt.. Længere nede kom ambulancer,
brandbiler, "CF"-køretøjer. I alt mødte vi ca.
30 køretøjer der var på vej op.

\ læste dag kunne vi læse i avisen, at af de
| \ 35 mennesker vi havde set i kikkerten var
4 blevetsåretogresten dræbtaf en lavine, som

vi troede var en hurtiggående sky. Det var en

familieudflugt med børn fra 4 år og op til
bedsteforældre, som var på tur. Vi havde været
ca. 1 km fra, hvor lavinen stoppede. Detgav en
lidt anspændt stemning.

fhe show must go on, så vi fortsatte ned til
I en spændende Hacienda, som varomgivet
af en 2 meter høj mur. Den
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gikhelevejen rundt

i

haven kom en løbsk hest galopperende ind og

l_l er havde vi en skøn aften. Middagen blev
| | serveret i en smuk saf hvor fordums spisestel, meget dekorativt, var anbragt på væggene. Vi sad i læderstole ved langborde ogfølte
ds som baroner.

I
/

ftenen sluttede i gårdhaven med en stille

\rundgang. Fremmedartede dufte og lyde

fyldte vore sind ogøren. En smuk afslutning på
en dramatisk dag.

7. april
Bafios

l-t aciendaen forlod vi kl. 09.00 og kørte
| | mod Bafros. Undervejs gjorde vi holdt på
et lokalt marked, hvor indianerne havde deres
boder. Her kunne vi købe alt, hvad indbegrebet af Sydamerika er. Ponchoer, tæpper og
vævede ting i alle regnbuens farver. Der var
inka-musik både live og på bånd. De handIende bar de traditionelle dragter - kvinderne
helt i sort + bowler - mændene i hvid skjorte,
hvide bukser og sort poncho + sort filthat. Et
meget lattermildt og venligt folkefærd.

p
lJ

ussen kom til vores hotel i Banos kl. 1 5.00.

En hurtig indlogering og vi var på farten
igen. Denne by har noget særlig over sig. Den
ligger i 1800 meters højde og er derfor lun i
forhold til Quito. Vi besøgte den store kirke
med det smukke navn: Sanatuario de Nuestra
Seffora de Agus Santa. På væggene hænger
alskens hjælpemidler, fra krykker til kunstige
ben, som jomfruen af det hellige vand har gjort

overflødige. Vi var heldige at der var messe
netop da vi var i kirken. Dette særprægede
"optrin" gav os en ganske anderledes oplevelse af en påskemesse. Der var bl.a. kø ved de
8 skriftestole, om man har veeret særlig uartig
får stå hen i det uvisse. I et lille sidekapel var der

en helbredende kilde, hvor de indfødte fyldte
cola-flasker og andet med det helbredende

vand, små børn blev skrigende dyppet fuelt
under, og man drak også på stedet af denne
lille kilde. Ved siden af var der et lille alter til
ære for Virgen Beregrin, hvis kilde detvar. Over
altertavlen havde man i opsat 3 neonrør i
forskellige farver for at gøre det lidt mere moderne.

på den fortsafte tur rundt i byen blev der
I købt souvenirs fra denne smukke del af
verden. Vi var inde på et marked hvor man
stege en hel gris i bradepande. Den blevflækket fra tryne til halespids og d stegt på en
bradepande, udbredt som en isbjørn ligger
foran en pejs. Det duftede lækkert, men hygiejnen gjorde, at vi ikke ville lade os friste.
Bananer blev stegt iolie, forså at blive serveret
15

på et flot grønt bananblad. Det smagte lækkert. På torvet foran kirken kunne man blive
fotograferet med poncho og sombrero, mens
man sad på et levende æsel og havde et stcir.
slået bjerglandskab på et baggrundstæppe.
asa Mia hed det sted hvor aftensmaden
frr.-blev

sat til livs. Her var det levende inkamtisikere, der stod for underholdningen. Instrumenterne var meget spændende: En stor
tøndetromme, med tilhørende kølle, et baniolignende strengeinstru ment, et par panfløjter,
en guitar og diverse ørtbjEt i forskellige tykkelser. De skulle kun spille en time, for så at
fortsætte til en restaurant overfor, men da der
ingen gæster var d6r, blev de så i 2 timer på
"vores" restaurant. Det var nogle meget smittende rytmer, hvor man næsten ikke kunne
holde sig i ro.

-f
I

ilbage på hotellet holdt vi gangfest. Vi ind
købte B øl og supplerede med småslafter
fra deltagernes egne gemmer. En hyggelig afslutning. Vi sagde god nat kl. 24.00.

sidste indkøb foretog jeg alene. Når
manlever så tæt, som vi gjorde, erdet rad
at tage en slentretur alene i en fremrnet by. Cå
ind i baggårde, som jeg har for vane, se på
alverdens butikker, se på 4-hjulstrækkere, som
der i øvrig var utrolig mange af, og i det hele
taget hygge sig lidt alene.

lle
lJ

(idste aften med kliken var meget udsøg.
!,, Restauranten lå på 1 7. etage i byens luxushotel med en flot udsig ud over hele Quito.
Når man f.eks. fra herretoilettet forrettede et
stående ærinde, kunne man se flwerne i lufthavnen lande og lette. Sedeter meget flot. Det
tror jeg ikke man har mange andre steder i
verden. Tjenerne summede omkring os iført
det hvideste liberi, og de vidste virkelig hvordan en udsøgt betjening skulle være. Vi indtog
en 3-retters menu med bl.a. en venezuelansk
T-bone (som jeg meget mod min vilje måtte
efterlade i halv spist tilstand, p.g.a. vægten altså kødets) hertil diverse vine os i alt kom vi
af med det fyrstelige beløb af

60Ir.

pejsen

8. april
Bafros -

Quito

morgenen kl. 05.00, skulle vi have
været på besøg ietaf de populære wovlbade, som byen er kendtfor. Men p.g.a. manglende tilslutning blev turen desværre ikke til
noget. I stedet kørte vi så kl. 09.00 op på et af
de store bjerge, som omgiver byen. Herfra var
derden mest"strålende" udsigtover byen. Fint
og klart i 5 minutter, så begyndte regnen og
bussen var kørttilbage. Vi gik så den lange og
fedtede vej tilbage til byen. Undervejs ned
kom der så lige 2 køer gående og overhalede

A.
lr*;f

os. Cik ned til et drikketrug på vejen, fyldte
deres indvortes drikketank op, tissede en 1 015 liter og gik så op igen. Hyggeligt. Vi var

tilbage kl. 11.00 og da det var min stuekammerat, der havde nøglen til værelset. sad
jeg så i ca. 1 time våd og varm og ventede
længselfuldt på hans hjemkomst. Senere pakkede vi så vort grej, og kl. 1'3.00 kørte vi mod

Quito.

It

tilbage på Cultura, var aftenens na
turlige samlingssted på denne, den sidste
aften i Sydamerika. Vi hyggede, fortalte rejselegender, historier, men kl. 00.30 vardet tid at

I

lukke og slukke.

9. april
Hjemrejse

U jemrelsen startede kl. 05.30 med et sid| | ste bad inden den lange tur.
[

orgenmaden blev fortæret i ro og mag og
lufthavnen.
Her var der check-in kl. 08.30 men først flyafgang kl. 10.30.

,{

I Y I kl. 08.00varderafgangmod

A nkomst til Boeotå kl. 12.00. Her var der 6t
f\af de uendeli[ mange pas-, told- og politieftersyn af både bagage og personer. F.eks.
blev mit tobak gennemgået utrolig mange
gange. Man kunne jo aldrig vide om der var
skjult "stoffer" af den ene eller anden art der i.
Min pibe blev gennemsnuset, og jeg måtte give
en demonstration i, hvordan man bruger en
sådan. Vi blevdogalle godkendtogså havdevi

fire og en halvtime, derskulle slås ihjel. Der var
dusinvis af specialforretninger i den lufthavn.
Meget flotte og helt fantastisk billigt, men vi
kunne jo ikke blive ved. Vi skulle jo selv bære
det.

dre slagsmå|, som heldiryis blev stoppet af
personalet, men hva' det var da lidt under-

fgang fra Bogotå kl. 16.30 med en kæmpe

mod Tirstrup. Kl. 18.00 safte jeg udaset, fuldskægget, ildelugtende og glad mine kufferter
hjemme i Risskov.

holdning. Kl. 02.30 var der morgenmad og kl.
11.00 landede vi så i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris. Herfra videre kl. 13.10 mod
København og endelig kl. 1 5.30 var der afgang

I
/

\maskine. lgen masser af måltider - 3 spille-

film bl.a. den nye .lames Bond og så var det
ellers god nat - for nogle. Jeg kan ikke sove
sådanne steder, så der blev læst meget. Kl.
06.30 startede nogle fulde englændere et min-

l-)et

havde været en hård, smuk, spænog anderledes tur, der nu havde

lJdende
fået ende.

Tak til turlederery reisekammeraterne og rejsebureauet for en dejlig tur,
hvor næsten alt klappede. Det der ikke klappede slyldtes ene og alene

sydamerikanere. Det kan de

jo

ikke bebrejdes, for sådan er de bare.

tt

foråret blev foreningen Naturfotografer i
Danmark (NFD) stiftet. Foreningen skal
være landsdækkende, men er i øjeblikket
mest udbredt på Sjælland. Det er tiltænkt
I

at man danner nogle smågrupper, der mødes lokalt. NFD vil stå for arrangementer for
alle medlemmerne nogle gange om året.

Flere i området er allerede meldt ind i NFD
og vi er nogle stykker, der vil forsøge at få
nedsat en eller flere grupper i Arhus-

området. På orienteringsaftenen var der
også nogle stykker fra Djursland, måske
kan der også dannes en gruppe for dette
område.
Yderligere oplysning om NFD kan fås hos
Ole Banke påtlf .3142 7295.

I augustvarder en orienteringsaften i Århus
om det nye tiltag. Dervar omkring 20 fremmødte og der blev vist en masse spændende naturbilleder af forskellig slags.

Jørgen Stubtorft
Kasernebaulevarden 22 'l .tv
8OO0 Århus C.
Ttf. 8619 3483

*",",1,o-"1":r":;,r;i;",

Aarhus Fotosrarrsu"
rcs7 H. to.(N en das med
naturbilleder på progtammet. Dehagelse er gratis - til gengæld foruentes det, at der åedbringes
10.15 naturbilleder (helst forstørrelser eller lysbilledel. Dagens program er at kigge på:og
diskutere de billeder der vises. Forhåbentlig til gensidig inspiration. Kaffe og the, øl og vand kan
l<øbes. Ved frokosttide vil vi sørge for et eller andet spiseligt til beskedne priser.
Det foregår hos lørhus Fotografiske Amatørklub. Carl Blochs Gade 28, 2, Århus c (ovenpå Århus
Bymuseum). Arrangementet er åbent for alle. Tilmelding ikke nødvendig. ydertigere oplysninger

kan fås hos Jørgen Stubtorft.

På foranledning af lørgen Terp Laursen,
Engdalsvej Bl
8220 Brabrand (TIf.
8626 1296), bringer vi følgende

b

iiilii'r
Sørgekåbe
Som måske bemærket, herunder i dagspressen, har der også i år været invasion af Sørgekåber i landet. Da jeg agter at skrive en artikel,
der dækker såvel invasionen i 1995 (se Cejrfuglen 1/1996) som invasionen i 1996 i Cejrfuglen foråret 1997 efterlyser jeg her alle
forekomster gjort i de to år i Østjylland. Husk
venligst at angive datq antal og observationssted. Interessante iagttagelsesomstændigheder, avisnotitser herom modtages også gerne.

i

Ugler på Djursland
Undertegnede er i færd med at undersøge et
meget stort område på hele Østdjursland (afgrænset i nordvest af Mejlgård og herfra syd af
Sivested, Pederstrup og Handrup samt mod
SØ at Dråbyl for ynglende ugler. I forbindelse
med gårdbesøgene opsættes også nogle redekasser til Kirkeugle og Slørugle. Hos gårdmænd
indhentes også oplysninger fra'skovene. Jeg
henstiller hermed til, at du kan bidrage med
oplysninger fra undersøgelsesområdet. Et af
målene erat kortlægge bestandtætheder. Der-
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for har selveen observation også interesse. For
Natugle gælder alle registreringer gjort efter
1 989, derimod alle observationer for de øvrige
arter. Kender du steder i området, hvor der er
opsat eller man gerne vil have opsat uglekasser, hører jeg gerne herom. Kontakt mig
venligst hurtigst muligt

Slørugle og Stor Hornugle i

Danmark
Alle såvel nye som ældre oplysninger om de to
sjældne uglearter modtages meget gerne.'Man
behøver dog ikke nødvendigvis opgive nøjagtig lokalitet. Jeg er ligeledes interesseret i rylp
fra Slørugle og Stor Hornugle. Omkring årsskiftet 1996/97 publiceres en samlet undersøgelse af bynedyr hos Stor Hornugle i Danmark:
Så send hurtig hvad du har af gylp fra arten. Alle
oplysninger opbevares fortroligt og alle vil få en
liste over byttedyr. I forbindelse med registrering af de to arter har jeg udarbejdet et,,ugleskema", der anvendes til kortlægning af f.ek.
de to arters biotopkrav. Skemaer kan rekvireres hos undertegnede. På forhånd tak!

Kom og se vorl store udvalg i fugleblandinger,
f.eks. undulatblanding,

tropeblanding, paps
gøieblanding, para.
kitblanding, vildtugle
blanding og
meget mere.

HAVEFUGTE
Anielise og Birger Jensen

Fuglearter set/hørt fra en
have på Djursland
august 1993 - juli 1995.

Godt 80 arter registreret på 2 år
I

alt registreredes godt 80 fuglearter på de to år.

Med lidtvold kan de presses ind i rubrikkerne:
Faste beboere, jævnlige gæster (hele året, som-

mer, vinter, træktid), invasionsfugle og tilfælFørst tænkte vi, at det kun havde interesse for
os selv, hvilke fuglearter der er blevet seVhørt
fra vores have måned for månedover en to-årig

periode. På den anden side fandtvi detganske
spændende at studere oversigten og se, ikke
blot hvormange oghvilke arter, detdrejede sig
om, og hvornår de optrådte, men også at gøre
sig tanker om mønstret i fuglenes registrering forskel mellem de to år, årstidsvariation og
muligheden for at registrere den enkelte art.
Måske kunne andre få lyst til at gøre noget
tilsvarende og have fornøjelse heraf og få opmærksomheden skærpet derved.
Siden januar 1 989 har vi boet i et håndværkerhus på en 27OO m2 stor grund med en stor

plæne og træer og buske af forskellig art og
alder. Huset ligger i udkanten af en landsby
midt på Djursland med Kolindsund foran og
en skovklædt skrænt bagved. Det er de varierede omgivelser med skov, krat, mark og eng
der giver et rigt fugleliv i og omkring haven, og
ved fodring vand og redekasser m.m. søger vi
at understøtte det.
Fra august 1993 til juli 1995 havde vi en liste
hængende på opslagstavlen ogfor hver måned
blev påført de forskellige fuglearter, vi registrerede på grunden. Både de der opholdt sig i
haven, de overflyvende og dem vi kunne se
eller høre på tilstødende arealer. Kriterietforat
komme på listen var altså, at arten blev registreref nårvi opholdtos på egen grund. | øvrigt
gjorde vi ikke systematiske iagttagelser, men
noterede blot hvad vi så og hørte under vores
normale færden i hus og have.
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digegæster.
Til de godt en snesfaste åeåoere der registreredes hver eller næsten hver måned året rundt
hører Spurvehøg, Musvåge, Ringdue, Natugle,
Stor Flagspætte, der alle ynglede i skræntskoven bag huset. Desuden kragefuglene på
nær Ravn, der dog stadig hyppigere kommer
flyvende over. Krage, Råge ogAllike gørsig især
bemærketfrå september til maj ved høj røstede
og i stort tal at overnatte i forskellige, nærliggende småskove. Fasanens forekomst startede
med nogle udsafte i efteråret 1993. En overlevende høne - samt kok - fik næste sommer et
kuld på vingerne på skrænten, men så var det
slut iden omgang.
Blandt småfuglene er mejserne trofaste bebo-

ere. Halemejsen er den mest ustabile. Den
kommer kun på beøg og er aldrig på foderbrættet. Topmejsen holder mest til i de tilstødende

nåletræsplantninger, men kan det meste af
året fristes til korte besøg ved foderbraettet.
Sortmejsen er derimod næsten ligeså meget
havefugl som Sumpmejse, Blåmejse og Musvit
og har ynglet i både kasse og under udhustaget. Spætmejsen hører også til de trofaste og
rugede i kasse på skrænten, men den har siden
helt svigtet.

Endelig hører Solsort, Rødhals, Skovipurv,
Bogfinke, Crøniris( Dompap og Culspurv til
det faste inventar, og for alle på nær Dompap
indtager foderbrættet en central plads i deres
tilværelse i haven. Skemaet giver imidlertid
ikke noget kvantitativt billede af arternes optræden. I sommertiden drejer det sig om enkelte eller nogle få par af hver art, mens der i
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Fuglærter set og eller hørt fra havm fra august 1993 tit juli 1gg4 lll og august 1994
Fuglearter set eller hørt i begge periodu er mukeret med O.

vintertiden kan være fra 10 til 30 af hver undtagen af Rødhals og Dompap. Der går et
parhundrede kgfodertil hvertår, når Pindsvin
og Egern m.m. hjælper til.
Blandt delævnlrgegæster er der en halv snes,
som kan ses hele året. Fiskehejre, Tårnfalk og
Cråand kommer flyvende over, og Crønspætte
høres især om foråret, men kommer senere
med unger og tager myrer på plænen. Cærdesmutte og lernspurv hører næsten til de faste
beboere, mens der kan gå flere måneder mellem at Træløber og Stillits er registreret.

ti!

juti

1995

(Ol

Knap en snes af de jævnlige arter er faste
beboere, men kun isommertiden. Nogle registreredes i en ganske kort periode som Cøg
Mursejler og Nattergal, andre længere tid som
Hvid Vipstjert, Sangdrossel og Land- og Bysvale samt Stær, ogfor sangernes vedkommende
veksler det, hvilke arter der slår sig ned ogen tid
gør sig bemærket ved sang.
Kun nogle få af de jævnlige gæster er egentlige

vinter{ugle. Det er f.eks. Sangsvane, Kvækerfinke og Crønsisken, men gruppen kan ikke
adskilles skarpt fra en del af de godt en halv
21
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juli

1994

(t)

oo

og august 1994 til juli 1995 (O)
med O.

i bege prioder er markeret

snes jævnlige gæster, som registreres på træk,

og Sjaggeren optræder fortrinsvis på trækket
men en enkelt eller nogle få kan slå sig ned i
haven i vintertiden. Crønsiskenen er måske
ynglefugl i nærheden.

Mere rene trækgæster er bl.a. Rødstjert og
Broget Fluesnapper, men de kan til Bengæld
visse år slå sig ned og ruge i kasserne. Vadefuglene hører til de typiske trækgæster, men de
er for dårligt repræsenteret itabellen. De høres
mestoverflyvende imørket, men delservi ikke
gode nok til at kende deres kald, dels har vi
opholdt osfor lidt ude efter mørkeb frembrud,
22
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Fugleartet set oB eller hørt fra haren fta august 1993 til

Fuglwter set eller høt

t

rrooot

a

og når trafiksøen er aftaget. Sortanden (gyvfuglen)fikvi godt med det ene efterår, men den
kan også høres trække over i forårsnætterne.
Sanglærken er registreret som om den kun var
tiækgæst, men det skyldes, at vi fra haven som
regel ikke kan høre dens sang over markerne,

men kun registrerer den, når den forår og
efterår flyver kvidrende over. Det kunne også
se ud som om Blishønen kun optrådte på
forårstræk. men selv om denne art året rundt
holder til i de omliggende vådområder, registreres vi den kun, når den i forårstiden flyver
,,syn8ende" rundt om natten.

Som en lille gruppe for sig kan nævnes
invasionsfugle", 1 993 194 var over hele landet
et ri$i$ korsnæb-år, og vi hørte dem næsten
dagligt indtil maj 1994, hvorefter de helt forsvandt. Først foråret 1 996 har vi igen hørt dem
her. Silkehale havde vi kun en enkelt gang
besøg af indenfor de to år. En tilfældig gæst bør
den dog ikke kaldes. lgen i vinteren 1995196
har vi haft nogle i de frosne æbler på plænen.
,,

Til sidst er der en lille gruppe på 5 tilfældige
gæster. Det er overflyvende Pibesvane, Rød
Clente, Fiskeørn og Duehøg samt Agerhøne.
Sidstnævnte var engang kommet så tæt på
haven, at vi kunne høre dens kalden en aften.
Jo, der er endnu en gruppe: ,,glemte fugle".

Mågerne fik længe lov at flyve ubestemte,
selvom vi næsten hver måned kunne nyde, at
de hvide fugle gled over højt oppe. Hæfte-,
Storm- og Sølvmåge sås alle jævnligt og Svartbag enkelte gange.

Selvfølgelig burde vi have fortsat registreringerne
o6 samlet et større og bedre materiale. En del
harvi givetglemt at notere, ogvi har heller ikke

yæret opmærkomme nok. På den anden side
kan enkelte eller nogle få observationer godt

yngle i fantasien, så man føler at de ef ret
almindelige, hvis de i øvrig passer ind i ens
fuglebillede. Vi har i de 6 år vi
har boet her set og hørt en del overflyvende
arter, der ikke er med på listen - Skarv, Stor
Regnspove, Strandskade, Svaleklire, Mudderklire m.m. - men hvor ofte har de været der?
Nye arter vil selvfølgelig også komme til. Tyrkerduen har i år slået sig ned hos naboen, og en
kort stund i maj i år fangede en Vendehals
myrer på vores græsplæne.

Vil man have en oversi$ er det nødvendigt at
notere daglig; Nogle nyder kun at iagttage,
andre kun at notere, men en del kan heldiryis
lide begge dele.

a'\
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PAPEGØIEN PÅ ANHOLT
Henning Ettrup

Mit første møde med Coya, som papegøjen
blev kaldt, var i juni 1 996, kort efter at jeg var
gået i land på øen. En meget speciel skinger
stemme - og der var den. En halvstor fugl der
kastede sig gennem luften. Og igen senere på

dagen, hvor den gik til naftero sammen med
stærene. Det var besynderligt at se den flyve i
flok med stærene - lige så elegant så det ud,
men noget mere støjende! Det var en
Amazonpapegøje.

En forespørgsel på turistkontoret næste dag
resulterede ioplysninger om, atden var dukket
op i august 1994!, men ingen viste hvorfra.
Måske fra et forbisejlende skib. Man havde på
øen taget den til sig, og var begyndt at fodre
den. En betingelse for, at den ville æde var, at
æbler, jordnødder ogandre lækkerbiskner blev
hængt op i træet.

At den har kunnet overleve to vintre - hvoraf
den sidste endda var lang og streng - skyldes
selvfølgelig først og fremmest, at den blev fodret godt, men også at den naturli$ forekommer i Amazonas kølige bjergområder. Hvor
den overnattede i de kølige nætter vides ikke,
men et skur ved et sommerhus var måske

Senere på dagen lykkedes det mig igen at se
Coya så godt, at den kunne bestemmes til en
Tucuman-pape1pz.je. En amazonpapegøje, der
er opført på Washington-listens bilag 1, som
omfatter de mest udryddelsestruede arter. Siden så jeg den flere gange i den uges tid ferien
vareoe.

Mit andet møde med Coya var i starten af
september, hvor jeg igen var på Anholt. Og det
skulle vise sig at blive noget af det sidste man så
til den. Den boltrede sig endnu lystigt sammen
med stærene, der var ved at gøre klar til træk.
Og måske havde den besluttet sig - belært at
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nærliggende at antage.
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sidste isvinter - til at stikke af med stærene. som
jo er meget selskabelige. Hvilket jo ikke er en

I hvert fald er fakta, at Coya ikke længereer på
øen. Detfremgik af intermail-forsendelsen, som
nåede DOF de sidste dage af september.

ulempe, når man er en papegøje.
Forhåbentligt har den muntret

sig

til det sidste,

fordeter nok foroptimistisk athåbe, atden nu
underholder et andet sted.

25

PUNKTTÆLLINGER AF
YNGLEFUGLE 1995
Ole

Jensen

Resultatet af sidste års (1995) punkttællinger a(
ynglefugle er nu offentliggjort i en rapport udgivet
af DOF med støtte af, og i samarbejde med,
Danmarla Miljøundersøgelser, Miljø- og Energiministeriet.

-

Rapporten hedder ,,Punkttæ lling af ynglefugte i
eng, by og skov 1995". Den kan købes hos Danmarks Miljøundersøgelser, tlf. S920 1400 og i
Miljøbutikken Tlf. 3393 9292 og koster 40 kr.
| 'l995 er der foretaget ynglefugletællinger på i alt
285 ruter, hvoraf 251 var gentagne. | 1994 var
tallene henholdvis 308 og 234 og det totale antal
ruter er således gået ned, medens antallet af gentagne ruter er forøget. I alt blev 34 nye ruter
påbegyndt i 1995, de flesre på Sjælland - lad os nu
i 1 997 vise dem at vi også kan i Jylland!

Fremgangen gælder hvid vipstjert, munk og gransanger som overvintrer i egnene omkring Middelhavet, og det er måske i dette område, at forklaringen på deres generelle fremgang skal findes.
To samlede ynglefugleindek for henholdsvis agerlandes fugle og de hulrugende småfugle viser en
vedvarende tilbagegang for dise fugle gennem de
sidste 20 år.
I tabellen er vist udviklingen af en række arter, hvis
bestande har ændret sig ,,sikkert" mellem 1994 og

1995. Af de 40 arter der både i 1994 og 1995
opryldte kravene til beregning af ynglefugleindek,
gik 9 arter signifikant tilbage i antal og 1 9 fuglearter
frem. Desuden viste 12 arter, markeret med ,,(*)",
,,næsten" signifikante ændringer mellem de to år.

Et af de interessante resultater der fremgår af
rapporten er at agerlandets ynglefugle alle, næsten
uden undtagelse, er gåettilbage siden punktoptællingerne startede i 1976. Denne tilbagegang gælder især vibe, sanglærke, stær og bomlærke, medens tornirisk nu atter

er i fremgang efter

betydelig tilbagegang frem

Stommåge {yngbtid)

en

til midten af 80'erne.
-e

Desuden konstateres en betydelig langsigtet fremgang for de arter der tilbringer vinteren i Sydeuropa og Nordafrika, med sangdrossel som den
vigtigste undtagelse.

å80

.9

Sølvmåge (yngletid)

Hæftemåge (yngletid)

!

3,

.9

1oo

åso

Figut 1
Ynglefugleindek 1976-1995 fot 3 mågærter.

T$. 3: hgleafter,
hvis Fglebeslande uitviser en signifikatr!
endring fra
1995. Kun arrer, der opfyld;r
Fglesasonen 1994 ril
belingetsene
for
kre$ing
af j.ndeks i begge år, er vist. Si$i.fikesen
er t€sler ned en
Wifcoxon !€st red folgend€ niveauer: {'): p < 0,1, 1: p < 0,05, "; p < 0,01.
..':p < 0,001, rr..rp < 0,0001 (se {.3 !o! forklaling).
Species shouing a significanC change id population size from 1994 to 1995.
Levels of significance
{wilcoxon Test) as shom above. For a &nish_Latin
lisr of bilds n&es, see appendix 3.
Et
steios

&atåF€
tieFatd.

?op. fappedykke!
cr. Lappedykk€!
hopsvae
Grågås
Cravaad
Tårnfalk
Fasan
Blishone
Dobbellb€kkasin
tsuLdue
Gøg
slor flagsrrre
Digesvale
Krage
Musvt!
sorrrejse
Spætnejse
&rdesNlte
Natcergal
Rødstjert
BFkefugl
Sofsort
Sjagger
Misteldrossel
Gr4shopFsange!
Røisanger
Havesanger

108
203

krdesanger
Løvsanger

145
2?5

Skovsånger
tuglekonge
Skovspufr
Groniiisk
Tomirisk
Gråsisken
Dohpap
&gtinke
Culspufr

Udviklingen

.af

nEG!
rout.s

5?
29
92
38

130
91

217
132
35
26

241
156
52

235
22a
112
17

2fc

103
91
41

240
40
50
27

7O

99

143
191
L67
55
93

233

216

IdividG!
rdiwiduts
1994
1995

245
57
3I4
' 55
{85
115
1940
441
45
41
943 .
498
142
3001
1830
319
r2g
7120
458
95
L22
149
12
65
331
824
1440
255
889
109
354
960
1092
923
205
165
3323
2209

325
38
391
76
535
82
1794
484
16
19
1154
380
325
3219
116I
459
86
1885
517
r21
85
102
101
108
{19
a94
1364
301
7L21
ra2
290
810
1218
822
159
!28
5087
7971

&kE

t diry
t cbr

1994

32 t')
-43
23 1')
35 {')
10
-29 (.* )
-8 ( )
10
65

93
22

'.

-24

19

7
-4

|
{.

}

44

-33
10
13

14

i

-30

-32
40
56
27

8
-5
18
26

5?

-18
-15

!2
-11
-22
-22
-4
-11

(.

)

(.

)

{')

rrr
.'

(.)
(.)
(*)

rr

1995

15 99
100 51
89 111
100 136
105 115
187 133
119 110
142 156
100 193
67 a2
r21 95
94 L61
132 742
90 87
59 100
?8 52
161 183
80 90
1e 54
134 742
1?1 11?
45 63
15 r24
134 145
82 78
55 65
?8 92
343 433
50 4t
158 14L
78 10
285 22r
221 176
134 728
80 72

Tabel
en ræk*e arter, hvis bestande hu ændret sig,,sikkert,, mellem 1gg4 og

Som eksempel på ændringer i nogle arters ynglebestande kan nævnes at mågearternes bestande
synes at udvikle sig forskelligt, se fig. 1. Mens
sølvmågen synes at øges i antal, er stormmågen
gået noget, og hættemågen meget tilbage siden
1976. Yngleindekel for hættemåge er nu blot 5.1
mod 100 i 1976. Arsagen til den tilsyneladende
nedgang i bestanden kendes ikke. En tilwarende
dramatisk tilbagegang for hættemågen ses ved
vintertællingerne, hvor stormmågen til gengæld
synes at øges i antal.
I rapporten er også foretaget en sammenligning af
nogle arters yngle- og vinterbestande.
Som det ses affig. 2 synes der for stor flagspætte at
være en sammenhæng mellem vinter- og ynglebestand, således at hvis antalletafstorflagspæfre er
law om vinteren, ses ofte en nedgang i ynglebestanden den følgende sommer.

lggi.

For hættemågen ses at den ikke bloter gåettilbage
i antal som ynglefugl, men at også vinterbestanden

er i tilbagegang herhjemme, og stort set følger
tilbagegangen i ynglebestanden.
-l

For 995 er der desuden foretaget en beregning af

et særligt hulrugerindeks, baseret på 9 forskellige
skovfuglearters udvikling fra1976 frem til 1995:
Rødstjert, broget fluesnapper, sumpmeise, sortmejse, blåmejse, musvit, spætmejse, træløber og
stær.
Som detfremgåraffig. 3, hardersiden 1 976 været
tale om en vis tilbagegang i ynglebestandene for
disse arter.

Et stort set uændret hulrugerindek fra 1994 til
1995 dækker dog over en del frem- og tilbage-
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FRA FELTEN:

AUGUSI, SEPTEMBER OC OKTOBER
I

Ole

Jensen

ffi

BÆI

Det var så trækfuglene, med

Lommer, Lappedykkere, Sule og

mange for spalten usædvanlige

Skarv

arter - og her tænkes ikke blot på
de mere eksotiske artersom f.eks.
Nilgås 1 1K i perioden 1519 til 27110 Crenå
Enge . det er for øvrigt ikke første gang denne

lokalitet markerer sig med sådanne arter formodentl ig Lindslu pne fangenskabsfugle.
Der er indsendt observationer af i alt 146 arter
observeret af følgende :
Carsten Biuun, Ulla Christiansen, Svend Dybkjær, Peter Hahn, Morten D. D. Hansen, Allan
Janniche, Knud Jensen, Cert Laursen, P.B. Petersen, Lars Tom-Petersen, Jan Sielemann og
undertegnede.

For nogle af trækfuglene er kun nævnt de
største oB de sidste observationer.

I I ! I I I I I I I I I I I T ITIIII

Rødstrubet Lom 1 N 31/10 Ringebjer& Toppet tappedykker 85 2711 0 Stubbe 5ø + max.
9 i august (1 7/B) og BB i sept.
i okt. il 1/10) Brabrand 5ø, Lille
1 1

(1

6/9) og 1 03

lappedykker

1 15/B og 3'l9l'll og'l 23/1O Brabrand Sø,
Gråstrubet lappedykker 2'l rst. 24lB Øster
Hedekrog, Sule 1 1 B/1 0 Sødringkær, Skarv 70
2119 Besser Rev + 270 8/10 Begtrup Vig +
max.37 i aug. (1218) og max. i sept. (1/9) og B
i okt. (1 1/10) Brabrand Sø.

Hejrer, Flamingoer, Svaner og Cæs
Fiskehejre 27 28lB og21 27/1O Stubbe Sø +
15 B/10 Begtrup Vig + 28 12tlO Ægholm +
max. 1 0 i aug. (20lB) og B i sept. (19/9 og2alg)
og 11 i okl (3/10) Brabrand Sø, Flamingo
(europæisk) 1 1Bl1O og 23/10 Sødringkær,
Knopsvane 336 29lB Barnekold + 43 2219

II

I I III

TII

I I II

I

.....fortsatfras,27
gange, ligesom den generelle nedgang i hulrugerindekset over hele perioden ikke er ligeligt fordelt.
Rødstjert, broget fluesnapper, sumpmejse og stær

er gået tilbage, medens musvittens ynglebestand
stor set er uændret, og bestandene af sortmeise,
spætmejse og træløber er fluktuerende uden nogen tydelig tendens.
For flere af arterne spiller forhold i vinterkvarteret

en meget væsentlig rolle, men netop fordi hulrugerindekset er sammensat af arter med høist
forskellige traekvaner, vinterkvarterer og fødevalg
er det sandsynligt, at nedgangen afspejler en mangel på egnede redesteder.

Et betydeligt antal af ynglefugleruterne ligger

en vis rolle for de hulrugende småfugle

afspe.iles

også i DOF's havefugleprojekt. Her er for samtlige

hulrugende småfugle fundet markant flere fugle
de haver, hvor der er opsat redekasser.

i

Flere oplysninger om vore ynglefuglebestande kan

findes i den nævnte rapport, og resultaterne fra
tællingerne, og den naturovervågning der sker
gennem disse tællinger, kan kun blive bedre ved
e,n forøgelse af antallet af ruter - meld dig derfor til
en rute nu her i vinter. til sommer, eller endnu
bedre: begge tidspunkter.

Ole Jensen

i

bymæssig bebyggelse, og at villakvartererne spiller
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Alrø Poller

+ 722219 Lerdrup Bug,Pibesvane

30 fou. 1 2/1 0 Hesselholm,Sangsvane4 1 3/1 0
Stubbe Sø, Grågås 35 S og 23 N 278 Vesborg
Fyr + 54 28l$og74 1 /9 og27 2711 0 Stubbe Sø
+ 2 2819 Besser Rev, Bramgås 38 trk. 1Bl10

Sødringkær

+ 5VSV19/l0SkejbyVænge + 6

Hesselholm,

Tårnfalkl B/9 Vesborg + 1 SV 7
+ 1 S 30/10 Ringebjerg,

10 Skejby Vænge

Dværgfalk 1 juv. fangede engpiber 2518 Lan+ 1 S 2618 Besser Rev * 'l 30/8 lssehoved

gør

+ 1 10/10NordbyBakker+
Fyr

+ 1 trk.

1

13/l0Vesborg

18/10 sødringkær

+

1 S 27/tO

1 fou. 24lB

rst26|lD Besser Rev, Lysbuget lfuortegås 8O0
9/10 Afstrup Bug, Mørkbuget Knortegås 3
2119 og45 2Bl9 og 153 20110 og46 2611O

Tranemosen, tærkefalk

Besser Rev.

Vandhøns, Traner og Vadefugle

Ændes
Gravand 7 2219 Alrø Poller, Pibeand 1500 9/

10 Ajstrup Bugt

+

144 13/10 Hesselholm,

Krikand 92 2418 Hesselholm * max, 6 i aug.
(B/B) og 3 i sept. (18/9) og 16 i okt. (10/10)
Brabrand Sø, Gråandca. 350 fra 2919 ogperio-

den ud i Stubbe Sø * max. 256 i aug. (1 3/B) og
1 51 i sept. (1/9) o9232 i okt. (1 9i1 0) Brabrand
Sø, Atlingand t han 6/8 Brabrand Sø, Skeand
1 5/B og 2 BlB og2 918 og2'l9l\ og1 3l1O
Brabrand Sø, Taffeland max. 1 2 i aug. (B/S) og
5 i sept. (1 B/9) og 1 6 i ok.

(1 9/1 0) Brabrand Sø,
27/1 0 Stubbe Sø * max. 1 3 i aug.
(9/8) og4 i sept. (1 9/9) og 1 1 i okt. (1 1 /1O og23l
1 0) Brabrand Sø, Ederfugl2900 2618 området
Kyholmy'r'ej rø, Havlit 5 3 1 /1 0 Ringebjerg, Hvinand 1 20 fou. 2611 0 Besser Rev,Toppet Skallesfuger 2f 21/9 og60 26110 Besser Rev.

lroldand!4

Rovfugle

Hesselholm, Vandrefalk 1 9/10 Ajstrup Bugt.

Grønbenet Rørhøne max. 1 3 i aug. (9/8) og 7
i sept. (1/9) og 14 i okt. (19/10) Brabrand Sø,
Bfishøne 115 27110 Stubbe Sø + max. 54 i
aug. (21/B) og 32 i sept. (2319 og3S i okt. (11/
10) Brabrand Sø, Krontrane 1 2919 Crenå.
En ge,

Strandsk ade5

22
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Alrø Poller

Hvepswåge1 SV9/B og 2 5V 1 6/8 Universitesparken Arhus + "l 2B/9 Besser Rev, Rød Glente
1 25lB Homå + 1 Bl9 Sostrup + 1 1119 Fussingz -t 1 25110 Mejlgård, Rørhøg1 par og 1.
juv.17lB DystrupSø * t han 2518ØsterBalle
+ 1juv.25/B BrattingborgSkov * 3 hun t han
og1 iuv 2718 og3 hun 3 han og 1 juv 2BlB samt

t

t

1 juv. 29lB Vesborg Fyr + t hun
han 13/9 Kolindsund + max.5
i aug. (5iB og 12/B) og3 i sept. (1/9) - sidste set
19/9 - Brabrand Sø, Blå lkrhøg 1 ad. hun 25l
B og 1 1K 13/10 og1 brun 27110 Vesborg Fyr
+ 3 1K 2919 Crenå Enge, Dueh4 2 6fiO
Clawed Strand, Spurvehøg 2 1O/1O Nordby
Bakker + 25 21110 SkejbyVænge + 1 V30i1 0
Ringebjerg, Musvåge 2 S 3Ol1O Ringebjerg
Fiskeørn424/8 Randers Fjord +'l 2BlBog19/
9 Stubbe Sø + 1 3O/8 lssehoved + 1 SV 31/S

han

hun og

Z9 Revn +

30

+

3 8/1

0

Begrup Vig,Lille Præstekravel 1K'lTlSrt 19/
B Brabrand Sø, Stor Præstekrave2g 1 0/B og 3
2819 Besser Rev, Hjejle mindst 1 10 16/8 Lime
+ 4OO 28lB Stubbe Sø + 67 2O/9 Revn +
mindst 900 6/10 Kolindsund + 300 8i10 Begtrup Vig + 600 10/10 Nordby + mindst 300
23/10 Alsø + 1 1 00 2611 0 Besser Rev, Strandhjejle2 4/B Crenå Havn * 2 2119 Besser Rev
+ 25O6/10 Sødringholm + 1 10/10 Nordby,
Vibe 61 22/9 på mark ved Lerdrup + 50 B/10
Begtrup Vig + 350 13/10 og 51 2710 Stubbe
Sø,lslandsk Rylel 2/Bog14l8 Crenå Havn +
1 25lB Vesborg Fyr + 2 2119 Besser Rev,
Sandløber2 6/8 Crenå Havn + 3 2119 Besser
Rev, Dværgryle 1 1 K B/9 CrenåHavn + 1 2'l I

t

-:*.':€åi'

--

9 Besser Rev. Sortgrå Ryle 1 ad. 26110 Besser
Rev, Alm. Ryle perioden 2/B til 11/S 3 til 33

+ 5 4lB

Fornæs Sydstrand + 117
2119 o9336 2Bl9 Besser Rev + 300 2219 Alrø
Poller + 30 B/10 Begrup Vig, Brushane 5 rst.
2119 på mark ved Ølst + t han og 2 hun 2219

Crenå Havn

på mark ved Lerdrup, Enkeltbekkasin 1 fou.
25l1 0 Albuen Besser Rev, Dobbeltbekkasin2
6/8 Crenå Havn + 1 0 B/10 Be$rupVig
max.
5 i aug. (5/B) og 3 i sept. (1819 og27 i okt. (1 9/

*

1

0 Brabrand Sø, Lille Kobbersneppe 24/B 43

VSV Hesselholm + 122119 og 1 20/10 Besser
Rev
1 B/10 Begtrup Vig, tille Regnspove 'l
SV 2BlB Brokold, Stor Regnspove 3 2lB og1

*

22lB CrenåHavn * 1 418'Fornæs Sydstrand +
23 fou. 2618Y derste holm + 1 2 21 19 og49 2Bl
9 Besser Rev + 222219 Alrø Poller,sortklire'l
2618 Barnekold, Rødben 3 218 og21718 og2
B/9 Crenå Havn + 25 8/1 O BegrupVig Hvidkfire 19 2618 Barnekold + 142918 Ægholm,
Svalekf ire 1 18/8 Clatved Strand + 5 lrk. 27lB
og 1 trk. 2BlB Vesborg Fyr, Tinksmed 1 4/8
Crenå Havn,Mudderklireperioden 2lB til il 7 /
B 9 til 17 Crenå Havn * 6 15/8 Brabrand Sø +
10 17lB og9 2818 og 6 B/9 Vesborg, Stenvender 19 10/B Besser Rev.

Kiover, Måger, Terner og Alkefugle
Alm. Kjove 1 juv.26/8 Besser Rev + 1 1K 30/

'l 1K1619
2119 Besser Rev,
Splitterne 7 1O/B og27 r*.2718 og22 2119
Besser Rev, Fjordterne 2 618 og3 9/B og 1 1 K
B og 31/B lssehoved, Dværgmåge

Brabrand Sø, Svartbag

5

12/Bttl 1818 og2 ad.21/9BrabrandSø

+'t7

trk. 24/8 Hesselholm, Havterne 2 4/B Fornæs

Sødringkær, Mursejler 180 S 2al8 Skejby
Vaenge, lsfugl 1- 1 B/8 og 1 19110 Brabrand 5ø
+ 1 20/B ArhusA,Vendehalsl rst. 25lBVesborg
Fyr, Grønspæfte 'l 15/8 og 18lB Ebdrup + 1
2518 Katholm Skov + 1 2710 Clawed Strand,

Stor Flagspæfte 11 1/9 Stubbe Sø,Hedelærke
2 trk. 1 3/1 0 Vesborg Fyr,Sanglærke38 S 1 9/1 0
og 25 SV 21110 Skejby Vænge, Bjerglærke 3
1 7/1 0 Råby Od de + 7 2ol1}Bønnerup Strand,
Digesvale 250 Ø a/9 SkejbyVænge + 1O 241
9 Brabrand Sø + 2 trk.6/10 Sødringholm,
Landsvafe 35O 29/9 Crenå Enge + 129 SV 1 I
1 0 Vejlby Fed + 5 1 zi1 0 Råby Odde, Bysvale
1 trk. 6/10 Sødringholm + 2 9/10 Ajstrup Bug,
Markpiberl trk. 2ZB Vesborg Fyr,skovpiber
1 12110 Vesborg Fyr, Engpiber 665 SV 1/10
Vejlby Fed + B0 SV 1/10 Universitetsparken
Arhus + 390 SV 1/10 og 250 SV 3/10 Skejby
Vænge, Skærpiber 3 fou. 26/1O Besser Rev.

Vipstjerter, Silkehale, Jernspurv og
Drosselfugle
Gul Mpstjert 249 trk. og 1 00 rst 27 /B og89 trk.
2Bl B og'l B/9 Vesborg Bjergvipstjert2 SV 1 /1 0
Vejlby Fed, Hvid Vipstjert 39 SV 1i10 Vejlby
Fed + 1 31/'10 Sælvig, Silkehale 30 Ø 7l1O
Vildtforvaltningsskolen Kalø, femspurv 7 SV
ttl10 Skejby Vænge 7 trk. 13tlo Vesborg
Fyr, Husrødstjert 1 til 3 i perioden 2lB ttl2218

*

Crenå Havn, Bynkefugl
Vesborg,

1 17/8 og 6

Stenpikkerl 17/8 og4

2918

2518 Vesborg

+ 3 fou. 29/B og4 fou. 1/9 Hesselholm + 1 21l
9 Besser Rev + 1 6/10 Sødringholm + 3 13/10
Fornæs + t han 20/10 Crenå Colfbane, Ringdrossel han 4/1 0 Hørret, Sjagger 350 S 1 1i

t

Sydstrand, Sorfterne 2 B/8 og'l 9lB Brabrand
Sø + 6 juv. 24/B Øster Hedekrog Lomvie 3
juv.24/8 Øster HedekrogTejst4 ad. og5 juv.
2618 Vesborg Fyr + 1 3111O Ringebjerg.

10 og 120 Sv 2't/1o og B0 SV 3/11 Skejby
Vænge * 213/10 Stensmark + 3 19/10 Bra-

Duer, Gø9, Ugler, Sejlere, lsfugl,
Spæfter, Lærker, Svaler og Pibere

drossef mindst 20 611O og mindst 40 13/10
Clatved Strand * 4650 S på 3 timer 1 1/10 og
37O S 19110 og 50 SV 211'lO og 100 SV 3/11

Huldue 1 3/B Brattingborg Skov

'i I

lglS

+ 412l1}Vesborg Fyr, Ringdue
29/9 Crenå Enge + 670 23tl} Vesborg,

Brabrand Sø

110
Gøg1 trk. 24l9ØsterHedekrog

*

225/Bog'l

brand Sø + 160 27/1O Østerhede + 160 311
10 Ringebjerg + BO 1111 Universitetsparken
Arh us, Sangdrossel 1 1 1 /1 0 B rabrand Sø,Mn-

SkejbyVænge + 2 og 50 S 1 1/10 Brabrand Sø
+ 363 trk. 1 2/10 Vesborg Fyr,Misteldrossell
10i'l0 Nordby + 3 SV 3/1 1 Skejby Vænge.

28/SVesborg Fyr + 1 2Bl8 Stubbe Sø + 1 5 31l
B og1 1 3/1O Østerhede, Natugle 1 2518 Clatved Strandplantage, Mosehornugle 'l 1Bl10
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Sangere, Fluesnappere, Timalier,
Halemejser, Mejser og Tornskader
Gulbug 3 4/B Fornæs + 1 27lB Vesborg Fyr,

Munk'l hun 26110
sangerl

1

Hesselholm, Fuglekonge-

3/1 0 Vesborg

Fyr,Skovsangerl 25l

B Braftingborg Skov, Gransanger 1 sy. 1Bl10
Brabrand 5ø + 1 27 llOYesborg Fyr + 1 2Bl1 O
Un iversitetsparken Årh us, Løvå nger 1 sy. 221
B Brabrand Sø + 12 2BlB Vesborg Fyr, Fuglekonge 1B 2219 og34'l3l1} Stubbe Sø, Grå

Fluesnapper 2 2518 Vesborg Fyr + 2 27lB
Hesselholm, Broget Fluesnapper 4 24lB og1
30/B Hesselholm

mejse

t

+

1 2Tl$Yesborg Fyr,Skæg-

han og 2 hun 6/10 Brabrand

Sø,

Halemejse 4 2Ol1O Cjerrild Nordstrand, Sortmejse 1 Bl9 og 4O 1 3/10 Vesborg Blåmelse
1510 med størsre flok på 6a0 13/10 Vesborg
Fyr
30 2Bl10 Universitetsparken Arhus,
Musvit29 29lB Hesselholm, Rødrygget Tornskade 1 17 lB og1 hun og4 juv. 27 l}Yesborg
Stor Tornskade 1 ttk.'l2l1o Vesborg Fyr + 1
1Bl'lOSødringkær + 12Ol1O Fornæs.

+

Kragefugle, Stære, Finker og Værlin8er
Skovskade 88 trk. 6/1 0 Sødringholm + 26 9/
10 Ballen + 51 13/10 Vesborg Fyr, Nøddelclige 1 al9 Clæsborg + 1 rst. 3/10 Skejby
Vænge + 1 12110 og 1 13/10 Hesselholm,

Allikel

+

og330
V 31/10 Ringebjerg Gråkrage 120 rst.27|'tO
Vesborg Fyr, Ravn 1 19lB Ebdrup + 2 25/9
Alsø, Stær 1800 trk. 2ZlB Hesselholm + 450
29/9 Crenå Enge, Bogfinke 165 SV 1/1O og
1s0 SV 3/10 Skejby Vænge 27s SV 1l1O
Vejlby Fed + 930 rrk. 12/10 Yesborg Fyr,
Kvækerfinke 95 SV 1/10 og 70 SV 3l1O og2o
SV 11110 og 140 S 1911a og s0 SV 21110
SkejbyVænge + 4s SV 1/10Vejlby Fed + 1 4l
BB 2311 0 Vesborg

B0 V 30/1 0

*

0 Ballen + 300 1 0/1 0 Nordby, Gulirisk 1 SV
2/11 Skejby Vænge, Grønirisk B0 5V 1/10
Ve.ilby Fed + 700 fou. 26110 Besser Rev,Stillits
22 2B/8 Vesborg Fyr + '13 SV 2Bl9 Skejby
Vænge,Grønsisken 1 B0 SV 2Bl9 SkejbyVænge
+ 405 trk. 6/10 Sødringholm + 12}t.k.12/10
1

og74ttk.13/10

trk.2TlloYesborgFyr +
max. 75 i okt. (18/10) Brabrand Sø, Tornirisk
og 66

46 27 lB og43 1 2/1 0 Vesborg Fyr + 1 5 SV 1 /1 0
SkejbyVænge + 53 SV1/l0VejlbyFed + 110/
32

10 Brabrand Sø, Bjergirisk 11 SY 2111O og6
+ 110 fou. 26110 Besser Rev, Gråsiskenl 4/1O Ballen + 25 trk. 27 /
10 Vesborg Fyr
max.25 iokt (19/10) Brabrand Sø, Lille Korsnæb 5 SV 3/11 Skejby
Vænge, Dompap2 'l 78 Vesborg + I SV 3/1 1
Skejby Vænge, Kærnebider 1 2O|lO Cjerrild
SV 1/1 1 Ske.iby Vænge

*

Nordstrand, Snespurv 1 9/10 Ajstrup Bugt,
Hortulan 5 trk. 2 7 | I og1 fou. 2BlB Vesborg Fyr,
Rørspurv s SV 1/10 og 15 SV 3/10 Skejby
Vænge * 1 6 SV 1/1 0 Vejlby Fed + 't1 trk.'12/
1

0 Vesborg Fyr.

Næste periodes observationer, dvs. november, decemberogjanuar indsendes i første uge
affebruar - senest 9. februar. Noterallerede nu

datoen i"din kalender, så du husker at indsendel 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. 8628 5614.

OIe Jensen

tl{hls',q'[eY|
er din. Brug den!

Esben Elmer

.

Mejlbyvej 200

,

Tlf. 86 22 02 77

8250

Her kan unge medlemmer komme i kontakt med gamle.

Man regnes for "gammel", hvis
man har kørekort og bil - eller
adgang til at låne en.

Jesper Tønning
Søndergade 12

,

Assenteft

8900 Randers
Tlt.86 49 47 48

,

Anders Madsen
Bispevej 37P

8260 Viby.l
TlI. 86 28 19 84

ldeen er, at de juniormedlemmer, der gerne vil tages med på
fugletur sender deres navn og
adresse til mig, og så sætter vi
den på listen her på Juniorsiden.

Michael Stabell
Lottesvej 1

st..

nr.

B

8220 Brabrand
Mark Hammond
Nørregade 1
B00o Århus c
Tlf. B6 1B B0 26

De "gamle" opfordres til at kontakte juniorerne på listen, når de
tager på tur og måske kører forbi
i nærheden.

lngrid Marie Vincent
Andersen
Oddervej 104
8660 Skanderborg
Tlf .

Hvis du gerne vil med på listen,
så skriv eller ring til mig!

86 s't 11

71

Søren Dalsgaard
Safirvej 'l3
8541 Skødstrup
Tlf. 86 99 96 6s

Lars P. Johansson

Balevej '10, Qmmestrup
8544 Mørke
Tlf. 86 37 78 41

Egå

.

Peter Schmidt
Solsortvej 1B
B3B2 Hinnerup
Tlf. 86 98 64 00
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DELTAG

I ET NATUR.

OVERVAGNINGSPROGRAM!
I
OIe

Jensen

Tiden for DOF's årlige punkttællinger af vinterfugle er nu atter inde, og når dette læses er vi
måske allerede inde i den periode hvor tællingerne skal foregå.

andre biotoper er naturliryis også meget vel-

Du kan imidlertid stadig nå at tilmelde dig, og
da vi, som altid, mangler tællere, opfordres du

Da det er udviklingen fra årtil år, deranvendes
i den videre behandling af de indkomne data,
er optællingerne kun af værdi, såfremtde gentages under sammenlignelige forhold fra år til
år.

derfor til at melde dig til at deltage

i

dette

program, som er et af de mange programmer i
DOF regi, der bruges i overvågningen af naturens og fuglelivets tilstand.

komne.

Gentagelse nødvendig!

Hvis du ønsker at deltage i optællingerne må

Vær ikke bange for at dine kvalifikationer ikke
slår til - detvigtigste er ikke at du registrerer alle
fugle, men at du registrerer dem du kender
ensartet fra år til år.

du derfor være indstillet på at gentage disse
mindstto på hinanden følgende år, og jo flere

Tællingerne foregår ved at der på et antal

Tidspunkter for optællingerne

punkter registreres alle de fugle der ses (og kan
artsbestemmes) indenfor et tidsinterval på 5

For at sikre sammenligneligheden skal tællingerne gentages indenfor samme tidsrum hvert

minutter.

år.

Normaltvil en optælling bestå af en rute på 20
punkter, men du er velkommen til at tælle på

Optællingen af vinterfuglene skal ske mellem
20 december og 20. januar, ynglefugletællingerne finder sted itidsrummet mellem 15. maj
og 15. juni.

færre punkter, dog mindst 1 0. Du er naturligrris
også velkommen til at deltage med flere ruter.
For at undgå overlap mellem punkterne, skal
dervære mindst 200 meter mellem punkterne
i lukket terræn, som f.eks. skov, medens der i
åbent terræn, som f.eks. agerland, skal være
mindst 300 meter mellem punkterne.
En rute på 20 punkter vil således strække sig
over 4-6 km. og typisk vare 3-5 timer. En rute
på 10 punkter vil dermed let kunne klares i
løbet af et par timer.

Din rute kan du selv fastlægge, blot kræves at
denne samme rute gentages fra år til år. Vi
mangler dog især tællere til ruter i det åbne
agerland, i skove og på enge, men tællinger i

34

år efter hinanden des bedre.

Du er naturligvis velkommen til blot at deltage
i enten vi nterfugletælli ngerne eller ynglefugle-

tællingerne.

De aktuelle tælledatoer vælger du selv, dog
kun det første år. Det (de) efterfølgende år må
datoen for tællingen kun varieres medhøist7
dage til hver side, og starftidspunktet på døgnet må højstvarieres med 1/2 time til hverside.

Hvad bruges tællingerne til?
Hovedformålene med punkttællingerne er at
indsamle viden, der kan anvendes til beskwtelse af Danmarks fugle og natur, samt at ind-

ANMELDELSER
vlOtto Trap Hansen

samle videnskabelige data.
Til forskel fra de fleste andre fugleundersøgelser,

fokuserer pu nktoptæll ingerne på almiridelige
fuglearter.
Ved hjæip af punktoptællingerne er man f.eks.
blevet opmærksom på, at viber og lærker i en
lang årrække har haft det svært i det danske
agerland.
Punkttællingerne er en af de DoF-aktiviteter,

der har vundet størst anvendelse

i

naturforvaltningen, især er de anerkendt som et

Danmarks græshopper
Af OIe Fogh Nielsen
Natur Qg Museum nr.31 1996
IJ dgivet af Natu rhistorisk M useum, Åthus.
TIf. 8612 9777, fax.: 8613 0882
Ahonnnement 1996 (4 hæfter) kr.125,-

I Danmark træffes der over tyve forskellige
syngende græshoppearter og dertil kommer
seks tavse arter - alle om sommeren forstås!

vigtig redskab i naturovervågningen. Tallene
benyttes bl.a. i publikationerne,Tal om natur
og miljø" fra Danmark Statistik og ,,Miljøindikatorer" fra Miljø- og Energiministeriet samt
i Skov- og Naturstyrelsens ,,rød-liste' over truede og hensynskrævende dyr og planter i Danmark. Desuden bringes resultaterne i bladene
Fugle og DOFT.
Hovedresultaterne fra tællingerne offentliggrøres desuden i de af DOF årligt udgivne rapporter,,Ynglefugl erapport" og
I i ng".
"Vinterfugletæl
18. Amindd€ hndregGhopæ
Læusta m@lqia

Tilmeldelse
Såfremt du har lyst til at deltage i yngle- eller
vinterfugletællingerne kan du få tilsendt vejledning og skema til registreringen ved henvendelse

til undertegnede.

Tilmelding

til

næste år ynglefugletællinger

modtages også gerne allerede nu.
Lokalkoordinator for Århus Amt

Ole

Jensen

Torchøjvænget 54

8361 Hasselager
TIf.: 8628 s614

Udsnit fra Tavle 2

lll.:

Theis AndeÆen

På nær nogle få undtagelser overvintrer græshopper som æg og vi forbinder da også græs-

hopperne med sommeren og sensommeren.
Så der er altså god tid til at lære græshopperne
at kende, på det teoretiske plan.
Hæftet er illustreret med såvel fotos som stregtegninger ogakvareller og skulle du ikke kunne
få øje på dyreg så er der hjælp at hente, idet der
sideløbende er udgivet et bånd med de syngende græshopper (pris 40 kr.).
Forfafteren har tidligere i samme serie skrevet
,,Danmark guldsmede".
35

NTERNATTONALT PROf EKTARBE| DE
FOR DANSK ORNITOLOGISK
FORENING
I

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har for
nylig etableret en mindre international afdeling som forvalter projekter i øst-Europa og
Thailand. Afdelingen er i øjeblikket i gang med
at udvide deres engagement med grønne
NCOer i øst-Europa, Afrika og sydøst-fuien.

Crundet vores internationale aktiviteter søger
vi derfor folk, der kan bidrage med:

Ø

a
€

fugleregisluering
plante og dyre registreringer
fiowaltning og design af biodiversitetspro-

ø

Srammer
udarbejdelse af projekt forslag for etablering af integrerede naturbeskyftelses- og

a
ø

lobby, jura og kontorarbejde
udarbejde nyhedsbreve, populære artikler

a
a

god ril skriftlig engelsk
deltage i arbejdsgrupper

tre måneder har vi haft

a

i feltteknikker og fugle-

a
ø
€

med, og hvilke kvalifikationer samt erfaringdu

Der er primært tale om ulønnet og frivilligt
arbejde, men der er ind imellem også muligheder for honorar. Ved tilbud til udlandet vil det
blive baseret på en korttidskontrakt til DOF,
som man også vil skulle rapportere tilbage til.

Al henvendelse bedes stilet skriftligt til: Dansk
Ornitologisk Foren ing Internationale afdeling,
att. Anita Pedersen, Vesterbrogade 140,1620
København V.

udviklingsprojekter

Indenfor de sidste
følgende tilbud:

a

DOF's internationale afdeling. Send os derfor

et par ord om dig selv, hvad du kan bidrage

turæne

biologer

bestemmelse i Etiopien (3 mdr)

Udvikle projektforslag i samarbejde med
en britisk og tanzanisk NCO i Tanzania (3
mdr)
Deltage i workshop om ZOP og LFA som
projekt ansøgningsredskaber (1 uge)
Udvikle et biodiversitetsprogram i et bjerg
regnskovsområde i Cameroun (1 4 mdr)

Kortlægge fuglefaunaen

i en lavlands-

regnskov iThailand (3 mdr)

af disse muligheder er stadigvæk til
rådighed, og flere vil komme til. Vi har derfor
brugforfolk, som aktivtvilgå ind ogarbejde for
f..logle
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KOMMENDE TURE OG MØDER
Stortur

til

Polen

-

10.

maj 1997

-r

Den 3.

for byen Wroclaw. Området er besøg i må-

I DOF-Århus prøver vi nu at arrangere afdelin-

nedsskiftet maj/juni 1996, og er fundet velegnet da det dels er overvejende let tilgængelig,
dels er meget fuglerigt. Da turen er lagt først i

gens første stortur.

maj for at kunne falde sammen med Kr. Him-

melfartsdag er nogle af trækfuglene måske
Det bliver en B-dages bustur til et spændende
søområde i det sydvestlige Polen 50 km nord

ikke ankommet, selv om foråret kommer tidlitil Polen end til Danmark.

gere

Barycz-dalen (Se teksten,
OmÅde A: De vætlige karpedmme.
Område 8: krpe-dammene øst fot Milicz.
Område C: krpedammene øst for Odoln6w.
Område D: Trzebnica-højene o6, skovene syd fu Barycz-dalø.
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Turens foreløbige program er fastlagt som føl8er:

Lørdag3.5:
Afgang fra Musikhuset i Århus kl. 02.00. Vi
kører mod Brandenburgsydvestfor Berlin - en
strækning på ca. 700 km. Undervejs gør vi
holdt for at kigge lidt fugle, strække ben, spise
den medbra$e madpakke mm. Den første
overnatning foregår på vandrerhjem i Brandenburg og efter indkvarteringen og aftensmaden kører vi ud for at kigge efter Sto!.trappe
godt 20 km nord for Brandenburg.

maj 1996 gav bl.a: Rørdrum, Lærkefalk, Hættemåge-koloni med 3 par ynglende Stylteløbere
(i alt 6 fugle), Hvidskægget Terne, Drosselrørsanger og Pirol mm.

Vi forventer at ankomme til vandrehjemmet/
hotellet i Milicz-området mellem kl. 1S-19.
Efter aftensmaden og indkvarteringen samles
vi og snakker om de næste dages program.
Mandag 5.5 - torsdag 8.5:

Vi forsøger at finde et vandrehjem/hotel der
ligger så centralt som muligt i området mellem
Zmigr6d og Odolan6w (se kortet). Hvis dette

Søndag4.5:

er umuligt kommer vi i stedettil at bo i Wroclaw,

Har Stortrapperne svigtet aftenen før, kan de
meget morgenfriske måske gøre endnu et forsøg inden morgenmaden. Morgenmaden indtages og madpakken smørres kl. 7.30, og vi
håber at kunne forlade vandrehjemmet kl.
8.45. Vi forventer at køre over grænsen til
Polen ved Frankfurt-OderÆwiecko omkring
kl. 11.00.

og det vil forlænge vore dagsture med ca. 1 20
km. Dagsturenes kørsel med bus skulle gerne

Fra den polske grænseby Swiecko kører vi de

270 km til Milizc-området, der de næste 4
dage er vort må|. Undervejs krydser vi Oderfloden et par gange.
Vi forventer atgørc ca. 1 times ophold ved et
mindre søområde nær Niechlow. Et besøg i

holdes under 150 km.

Vi påregner to tidlige morgenture og 6n

sen

aftentur mens vi opholder os i Milicz-området.
Alle dagenevilvi iforbindelse med morgenmaden smøre madpakker til dagens tur. Rækkefølgen af dagsprogrammerne fastlægges under
turen, men opdeles som føl$er:

TUR A: De vestlige karpedamme mellem
Zmigr6d og Milicz (Område A på kortet):

Vi starter tidligt. for at besøge sumpskovene
omkring det store søområde Staw L6sosiowy,

karpedammene omkring Ruda Sulowska,
Biedaczka og Ksiaz6ca Weis mm.
Af fugle kan vi forvente: Rørdrum, Havørn, Stor
Kobbersneppe, Fjord- og Sorfterne, Drossel-

rørsanget, samt måske Sort Stork, Hvidøjet
And og Flodsanger.
TUR B: De centrale kapedamme øst for Milicz
(Område B på kortet): Vi besøger en række
mindre karpedamme med småøer og rø6umpe,
der er omgivet af enge og småskoVe ved Nowy
Zamek, Cadkowice og Potasznia. Om aftenen
vil vi vende tilbage til dette område for at lytte
efter natfugle.

Sor,T 5roRK

to.8.l9i6
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Her erforuden de mere alm. fugle chancerfor:

Rørdrum, Dværghejre (nattur/høres), Sort

Clente, Savisanger, Drosselrørsanger, Pungmejse, Pirol, Karmindompap mm.

TUR C: De østlige karpedamme mellem
Odolan6w og Antonin (Område C på kortet):
Vi besøger karpedammene Staw Debnica
C6rna og Staw Trzcielin.
Området har store mængder af ynglende og
rastende vandfugle, bl.a. Cråstrubet og Sorthalset Lappedykker, kolonier af Hættemåger
og Sorfterner, samt mange Drosselrørsangere
og Karmindompapper. Måske er der igen HvidøjetAnd og HvidskæggetTerne, som ved besøget i 1996.
TUR D: Skovene ved Trzebnica (Område D på

kortet):
OmkringTrzebnica er der mere udbredte skove
og flere høje punkter på op til 250m. Fra et
eller flere af disse punkter vil vi kigge ud over
Barycz-dalen i håb om at kunne se kredsende
storke og rovfugle, f.eks. Sort Stork, Havørn,
Lille Skrigeørn, Lærkefalk mm. Skovene skulle
rumme 7 forskellige spænearter ogvi håber på
at kunne finde flere af disse.

Dette område er det eneste, som vi ikke har
kendskab til fra egne besøg.
I hele

Milicz-området med de forskellige bioto-

per, landbrugslandskabet og landsbyerne er
almindelige arter; Hvid Stork, Sort Clente,
Rørhøg, Cul Vipstjert, Husrødstjert, Bynkefugl, Pirol, Rødrygget Tornskade, Cu lirisk, Stillits og Bomlærke. Mere fåtalligt træffes: Rød
Clente, HedehØg, Lærkefalk, Huldue, Turteldue, Cræshoppe-, Flod- og Savisanger, Høgesanger og Lille Fluesnapper mm.

(425-475 km for hele dagen, evt. Brandenburg) og indlogeres på vandrehjem. Efter aftensmaden vil vi denne sidste aften samles til
alm. hyggesnak mm.
Lørdag lO.5:
Hjemrejse. Afgang fra vandrehjemmet kl. 6.30
og med forventet h|emkost til Arhus senest kl.
20.30. Som udrejsedagen bliver det en lang

køretur på ca. 700 km. Vi gør holdt for at
strække ben og spise vore madpakker, samt
foretage den obligatoriske grænsehandel. Vi
håber at der også denne dag kan blive et par
fugleobservationer.
PR'S

Turens pris bliver kr. 3.900,-. Prisen dækker
bustransport, overnatning på vandrehjem/pensionaVhotel, helpension (aftensmad fra lørdag
d. 3/5 til og med frokost lørdag d. 10/5) på

vandrerhjem/hotel/restaurant, for- og eftermøde, turrapport og bidrag til international
fuglebeskyttelse

(1

00,. pr deltager).

TILt|,IELDING

Tilmelding sker når beløbet på kr. 3.900,- er
indsatog registreret på giro 5 51 09 61 - senest
lørdag15. marts 1997.
Deltagerantallet er begrænset til 26.
FORIvlØDE
Der afholdes et formøde om turen tirsdag den
4. marts 1997 kl.19.30 på Naturcenter Sølyst.
Her kan deltagerne og andre interesserede få
mere praecise oplysninger om turens forløb. Vi
gennemgår de områder, som besøges og de
fugle, som vi håber at iagttage.
LEDERE &BUSCHAUFFøRER

Fredag9.5:

Anthon Andersen, Torben Andersen, Jens

Efter at morgenmaden er spist og frokostpakken

Bonde & Allan Janniche.

smurt kører vi kl. 8.30 mod Berlin-området.
Hvis det tidsmæssig kan indpasses i program-

met kører vi en omvej på godt 50 km for at
besøge et søområde ved Przemk6w. Vi
påregner at krydse den tysk-polske grænse
senest kl. '16. Vi forbætter til Berlin-området

39

KATENDER
Søndag

5.

januar

Mødested:
Ledere:

Mossø

og Klostermølle

Ry station kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Kirkeby Claus Madsen

i

firsdag 14. januar

Fugle

Mødested:

Sølys! Brabrand, kl. 19.30.
Christian A. Jensen og Bent Sømod.
Fra 28. april til 5. maj 1 996 besøgte vi det sydøstligste Tyrkie!
med en rute fra Antalya til Eufrat floden. Denne strækning
byder på en række forskelligartede naturtyper i et landskab
vekslende mellem kystbjerge og floddeltaer, landbrugsområder, og i den østligste del bjergrigt højland. Med
hovedvægten på fuglelivet ved Ciiksu-deltaet ved middelhavskysten og Birecik i bjergegnene syd for Eufrats udspring blw
listen af oplevelser lang og minderig.

Foredragsholder:

Lørdag 18. januar
Mødested:
Turleder:

og natur

det sydlige lyrkiet

Småture ved Bnbrand Sø
Alle dage (lørdagene 18.1 , 22.2, og 1 5.3) kl. 10.0O - ca. 13.00
P-pladsen v. Stavtrup Cl. Station, Bispevej i Stawup kl. 10.0O.
Bjame Golles (86 25 46 55).
Brabrand Sø er altid god for fugle, også om vinteren. Her er
rastende svaner, rovfugle og ænder, og efterhånden som

foråret nærmer sig begynder trækgæsterne at indfinde sig.
Her er en god chance for at lære vores mest b)41ære lokalitet
at kende. Turene, som foregår til fods på Brabrand-stien, er
velegnede for nye/uerfarne medlemmer. Husk kikkert.
Arr. i samarbejde med Arhus Kommunes Naturvejledere.
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Søndag 19. januar

Svanerne ved Overgård

Mødested:
leder:

Kulturhuset, Randers, kl. 09,00.
Lars Pedersen (86 43 08 14).
Tur til de inddæmmede arealer ved Overgård. Eegrænset
deltagerantal. Tilmelding til turlederen.

i

Tirsdag 21. januar

Livet

Mødested:

Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg kl. 19.30.

Foredragsholder:

Knud Schou-Jørgensen.
I dec, 1 995 deltog Knud Schou-Jgrgensen i en ekskursion med
et russisk havforskningsskib til Falklandsøerne, Syd Georgien,
Syd Orkney Øerne og den antarktiske halw. Sejladsen strakte
sig over 3500 sømil, og undervejs blw der rig lejlighed til at
studere det enestående dyreliv, der bl.a. omfatter store mængder søelefanter og pelssæler, forskellige arter pingviner og
albatrosser, foruden andre spændende fuglearter, altsammen
indrammet af en utrolig flot natur. foredraget skildrer ved
hjælp af lysbilleder turens forløb. Arr. i sam. med Danmark
Naturfredningsforening og Silkeborg Naturhistoriske Forening.

fryseren

Søndag

2.

februar

Mødested:

Mossø

of

Klostermølle

Ry station kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Kirkeby Claus Madsen

Ledere:

Tirsdag 77, februar
Mødested:
Foredragsholdere:

Lørdag 15. februar

Galapagos og Ecuador
Sølys! Brabrand, kl. 19.30.
Christian Jordansen og Carsten Pedersen.
En fotosafari. På krydstogt ved Galapagos. på rundtur i Andesbjergene. På udkig i Arnazon-junglen. 'l 4 dage i paradis.

Naturfoto
Vis dine naturbilleder frem!

Arrangør:,

Aarhus Fotografi ske Amatørklub, Carl Blochs Gade 28, 2,
Arhus C. Se nærmere omtale side 17.
.

Lørdag 22. februar
Mødested:

ener alf orsaml i n g
Sølys! Brabrand kl. 1 3.0O.
G

Fra kl. 10.00 er lokalafdelingen vært med kaffe/the og
rundstykker. Traditionen tro vil der være mulighed for en tur
ned til den nærliggende Brabrand Sø. Se dagsorden side 25.

Lørdag 22. februar

Småture ved Brabrand Sø
Alle dage (lørdagene 18.1,22.2, og 15.3) kl. 10.00 - ca.
5e omtale foregående side under 1 8. januar.

Søndag

2.

marts

Mødested:

4.

Mossø og Klostermølle
Ry station kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Kirkeby Claus Madsen

Ledere:

Tirsdag

13.OO

marts

Ugler

i

Danmark

Mødested:

Naturskolen, Cudenåvej, Randers, kl. 19.O0.

Foredragsholder:

Lars Bo Jacobsen.
Lars har undersøgt uglebestanden i Nordjylland gennem de
sidste 16 år, og her fortæller han om de ynglende ugler med
fokus på kirkeuglen.

Tirsdag

4.

marts

Orientering om tur

til

polen

Mødested:

Naturcenter Sølys! Brabrand, kl. I 9,30.

Foredragsholdere:

Torben Andersen, Jens Bdnde og Allan Janniche.
Orientering om turen til Polen 3.-10. mai 1997 (se omtale
side 37-39), med gennemgang af turens lokaliteter, fugle og
praktiske forhold. Alle er velkomne.

Lørdag 15. marts

Småture ved Brabrand

Sø

Alle dage (lørdagene 18.1,22.2, og 15.3) kl. 10.00 - ca. 13.00
Se omtale foregående side under 1 8. januar.

Søn. 16. marts

Moesgård Skov og Strand

Mødested:

P-pladsen v. Moesgård Museum kl. 07.00 (endestation for
bybus linie 6)
Peter Lange m.fl. (S6 95 03 41)
Vi går-en tur gennem parken og skoven, hvor forårets fuglesang.forhåbenlig viser sig fra sin bedste side. Her bliver iig
lejlighed til at stifte bekendtskab med skovens standfugle,

Turleder:
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såsom duer, spætter, mejser m.fl. Over skoven kredser musvågen, og hvis vi er heldige, ravnen. Hvis vejret indbyder til
det gør vi ophold på bakken i Strandparken, hvorfra træk af
rovfugle (Musvåge, Spurvehøg m.fl.) og småfugle kan ses.
Turen forventes at vare 3-4 timer. Husk kikkert og noget
varmt på kanden.

Tirsdag 18. marts

Debatmøde om de kommende års feltornitologiske

aktiviteter

Vigtigt:

Søndag

i

Århus amt

Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. 19.30.
Kom med-dine tanker og ideer til kommende projekter. Hvor
skal vi lægge indsatsen? - skal vi fortsat optælle rastende
fugle?, hvilke ynglefugle skal undersøges? Skal vi oprette en
fuglestation i Østjylland? Hvilke fuglearter skal følges? Måske
kan du få nye ideer eller hjælp til netop dit projekt!
På mødet vil der via oplæg blive givet forskellige bud på de
kommende års indsats.
Alle aktive feltfolk bør absolut komme til dette møde!
Vel mødt! (kontakt vedr. mødet: Peter lange)

23.

marts

Mødested:

Naturskovens fugleliv
P-pladsen, Søtorvet v/Kvickly, Silkeborp kl. 09.oo.
Bo Ryge Sørensen (86 81 25 73).
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommer af
den oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark, og
er levested for en række beskyttelseskrævende fuglearter. På
turen vil vi se nærmere på naturskovens betydning for arter
som sortspætte/ grønspætte, stor flagspætte, huldue, natugle,
spætmejse, rødstjert, flagermus m.fl. Varighed: ca. 2 timer.
lngen tilmelding. Arrangeret i samarbejde med Danmarks
Natu rf redni ngsforening.

Turleder:

i

de Midtjyske søer
Naturcenter S6lyst i Brabrand kl. 1 9.30.
Jens Kirkeby, Ry.
Jens Kirkeby har i snart 1 5 år fulgt fuglebestandene, især

Tirsdag 1. april

Fuglene

Mødested:
Foredragsholder

lappedykkerne og vandfuglene, på søerne i Søhøjlandet.
Denne aften vil Jens, bevæbnet med sin viden og en stak dias
fra området, føre os rundt i denne pragtfulde del af Danmark.
Vi vil høre om fuglene, fuglelokaliteterne og fuglefolket i
område! og der bliver garanteret også givet et par gode tips
om, hvor de bedste observationssteder ligger.
Der serveres kaffe og the. Øl og vand kan købes.
Der er mulighed for at se lokaliteterne ,,in live" på en efterfølgende ekskursion søn. 6. april. Mødested: Ry Station kl.
09.00. Kontakt turlederen jens Kirkeby (tlf.: 86 89 1 9 20) hvis
du har plads i bilen eller ønsker transport fra Århus.

Ur. 3; - Iør. 1o.

maj

Stortur

til

Polen

Se omtale og udførligt program side 37-39.
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ADRESSER

OG

KONTAKTPERSONER

Bestyrelsen:

Kontaktpersoner:

Peter Lange (formand)

Fredningsudvalget:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, 9øften
8382 Hinnerup

leksenvej 108
8464 Calten
Tlf.86 95 03 41

Tlf. 85 98 6s 03
jens Bonde Poulsen (kassered
Hevringvej 24, Hevring

8950 ørsted
40 s9 82 75

Ttf.

M ed lem

srqi strer i ngen :

Lars P. Johanson

(Se bestyrelsen)

Bjarne Golles

Cjellerupvej

1t

1

8220 Brabrand
Tlf. 86 25 04 43

Ole

Jensen

Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 s6 14

Iakal i te&, rqi strer i ngen :
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt
Cjellerupvei 111
8220 Brabrand

Rapprtgruppen:

La.s P. lohansson

HenningEtuup
Udgården 6, Lading

Balevej 10, Ommestrup

8471 Sabro

8544Mørke

Tlf. 86 94 96 06

Ilf.86 37 78
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Randercgruppn:
Christian Jordansen
Tornebakken 75
8240 Risskov
Tlf.86 21 33 sO

Arne 8o Larsen
Axel Munchsvej 67
8550 Ryomgård

Claus Elklær
Mågevej 7
8870 Langå
Tlf. 86 46 78 03

Rovfuglqruppn:
Svend Møller Jensen
(Se

Fredningudvalget)

Steen Cert Larsen

Crøfthøiparken 161, 10. mf.
8260 Viby I
Tlf. 86 28 50 05

F

ugl e rqi strer i ngsgr u p pen :

Ole

Jensen
(Se bestyrelsen)

NickWrigley
Bakkegårdsvej 43

8240 Risskov
Tlf.86 21 49 8s

Ekwgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 25
8600 Silkeborg
Tlf.86 81 25 73

thøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

Køb

forsikringer

hos nog€h,
der har
forstand på
Deres penge.
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