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DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse
med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i 1906.

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for
fugle og at virke til beskynelse først og fremmest af den danske
fuglefauna. Dene formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse
af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publika-
tioner, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.

DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt.
Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og
arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den
danske afdeling af Birdlife lnternational.

Som.medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4
hæfter pr. år) og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Sø*em"dlerr"t
modtager dog ikke DOF Nyt, lokalblade og DOFT.

Å,rtige kontingenter pr. L januar t99Z:
Ordinaere medlemmer 290 kr.
lunior (niax. 18 åd 50 kr.' Senior 165 kr.
Husstand 380 kr.
Støttemedlem 125 kr.

DOF-Århusstårforalle lokale arrangementer, ogalle DOF-medlem-
mer kan fritdelAge i afdelingens møder og ekskursioner.

På sidste side finder du en liste over.lokalafdelingens bestyrelsesmed-
lemmer og de kontakpersoner, der repræsenterer de forskellige
udvalg og interessegru pper.

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til
alle medlemmer iArhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne
abonnement på bladet for kun 60 kr. pr. år.

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette,
ledsagetaf en udskrift. Send materialettil Otto Trap Hansen ogmærk
kuverten "Søravnen", og send eventuelt også indlægget på E-mail.
Disketter, fotos og originale tegninger returneres.

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

Annoncepriser:
Hel side:

Søravnens kalender for 1997:
Nr. Deadline Udkommer ca

kr. 350,-/nr eller kr. 1.200,-/å1 2-97 1. mal 15. luni
Halv side: 3-97 1. august 15. september
kr.2OO,Jnr eller kr. 600,-/å1 4-97 1. november '15. december
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I sandhed fraden eneyder-
lighed til den anden.

Først ømene. Der har i vin-
te re n s I ø b v æ re tqgelmæs-
ige besøg på foderplad-
serne af ca.30Havømeog
5-6KongØrie. Ogm&ke
vigligst er der tale om væ- ;
sentligt flere ældre fugle ,

end tidligerevintre. fu god,
ting når de sløl være 5-6 år'
før de er ynfiedygtige-

mængde gift i den døde Fasan der fungerede
sorn lokfternad:,. .

Det foryenfes at der i år er j par ynglende
Havørne. Nemlig de to par fra 1996 i fun-
deriylland og et nyt par på Lolland, der
flittigt hat byæet på en rde.
Og så vågerne. Ved et fasanbu | (D på fnj-
senborg Cods ble't der for nytig fundet to
døde musvåger. De havde tilsyneladende
spbt,af den udlqte lok*emad - en Fisan,
oer nanS t en snor.

Sagen blev meldt til politiet og en analyse
har nu vist at dedøde Musvåger indeholder
et ,,pdrtionlignende" stof, der ikke findes
frit i naturen. Der var desuden en mindre

Og så øns*es veirå'tmåite læebie, i wrigt et
godtogfuglerigtforår. ' ' :'. .. .

.Otto Trap Hansen
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Nye rapporter

Lokalafdelingens bibliotek har modtaget:

Hevring Bugt 1995

Randers Fjord 1995

Tekniske rapporter fra Århus amt, Natur og
Miljø,1996
I rapporterne beskrives og vurderes miljø-
tilstanden i områderne, og tilstanden sam-
menholdes med tidli gere u ndersøgelser og æn-
dri nger i belastni ngen. Undersøgelserne viser,
at miljøtilstanden i Hevring Bugt er utilfreds-
stillende, idet området stadig er belastet af
næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra landbrug
og spildevand. Der er dog konstateret forbed-
ringer de senere år, som følge af forbedret
spildevandsrensning.

Randers Fjord er i forslag til regionplan '1997

udlagt med skærpet målsætning i yderste del,
oggenerel målsætning i inderste del. I områder
med skærpet målsætning skal der findes et
naturligt dyre- og planteliv, som højst må være
svagt kultu rpåvirket. U ndersøgelserne viser, at
fjorden ikke opfylder denne målsætning, pga.
eutrofieringspåvirkning af planktonproduk-
tion'en, bundvegetationen og bundfaunaen i

hele fjorden. lsær bør det bemærkes, at udvik-
lingen i kvælstoftilførslen til fjorden ikke viser
noget fald. Vandmiljøplanen har på det punkt
overhovedet ingen virkning haft, hvilket snart
må få amtsrådet til at indse, at der skal ander-
ledes midler til, f.ek. genskabelse af de grønne
enge langs Cudenåen og fjorden ! ?

Ingen af rapporterne nævner noget om fugleli-
vet.

Overvågning af Odder (Lutra lutra) i Dan-
mark 1996. Faglig rapport fra DMLI, nr.
1 72, 1996 (pris; 25 kr. excl. forsendelse).

Rapporten beskriver resultaterne af en lands-
dækkende kortlægn ing af odderens forekomst,
baseret på dels feltundersøgelser i 1996, dels
oplysninger om omkomne oddere indleveret
til Naturhistorisk Museum i 1994 og 1995.

Oddere er påvist i Nordjylland, Viborg Ring-
købing Arhus, Ribe, Vejle og Vestsjællands
amter. lsær sidstnævnte påkalder sig opmærk-
somhed, idet man troede at odderen var ud-
død på Sjælland for over 20 år siden!

Anddelen af undersøgte lokaliteter med spor
af odder harværet stigende ide senere år, især
i Nord- og Vestjylland, hvor hhv. 40,7% og
61 ,5% aI de undersøgte lokaliteter var posi-
tive.

lÅrhus amter der registreretodderspor på ialt
23 lokaliteter, med Skals A og Mariager og
Randers Fjorde som de vi$igste. Desuden er
der fundet spor efter odder på det sydlige
Djursland i Stubbe Sø, Langsø ogØjesø, samt
iMørke Kær.

Lokalafdelingens 25-års jubilæum
d.30. august1997

5æt allerede nu kryds i kalenderen lørdagd.
30/8, idet vi denne dag fejrer lokalafdelingens
25-års fødselsdag med et arr,angement på Sø-
lyst. Læs mere herom i et senere nummer af
5øravnen.



DANSK ORN'TO LOGISK FORENING
LoTGLAFDELTNGEN I Ånuus AMT

BERETNING 1996

Vi kan se tilbage på 1 996 som et begivenhedsrig år, på godt og ondt, for fuglene. Året
begyndte med en isvinter - den første rigige i B år!, hvilket selvfølgelig satte sine spor i

fuglenes verden. Mangen en fugl (og ornitolog!) fik her for første gang mulighed for at
opleve tilfrosne søer og havområder. Det gav flofte oplevelser med store flokke af fugle i

isvågerne, men også stor dødelighed blandt vore overvintrende fugle. Bestanden af både
Fuglekonger og Cærdesmutter (som var stor!) fik et knæk, det samme gjorde mange af de
Skaruer, som ellers havde vundet i flere år på at overvintre i de danske farvande. Så i '96
var det nok Middelhavsfarerne, der vandt i naturens store lofteri.

Af ovennævnte årsag var foråret længe om at indfinde sig man kan næsten sige at vi gik
direkte over i sommeren, som varede indtil midten af august. Vinteren kom tidligt,
december blev således kold, og alt tydede indtil 14 dage inde i det nye år på endnu en

isvinter.

Året blev rekordtørt som helhed, hvilket beød udtørrede søet og vandhuller mange

steder.

Naturpolitisk blev 1996 et år med godt og skidt. I maj faldt endelig afgørelsen i sagen om

Åkær, hvor naturklagenævnet efter næsten 7 måneders tænketid barslede med et stort set

entydignederlagtil naturen ogfuglene. Amtetstilladelsertil stortsetaltstadfæstedes, kun

sølle 2O ha. enge faldt der af til fuglene.

En anden sa& som jeg i beretningen fra 1995 var så uforsigig at kalde afgjort, viste sig

fortsat levedygtig. Det er Mørke Kær, hvor amtet i efteråret langt om længe barslede med

et forslag til skiltning om færdselsregler, et forslag som ejerne af området straks ankede til
naturklagenævne! hvor sagen nu ligger. 5å mere herom næste år!

I løbet af året er naturbeskyttelsen, DOF, DN, og alt hvad der i øvrigt arbejder for at bevare
stumperne af natur i Danmark, blevet udsat for en lang række usaglige angreb og
beskyldninger om.magtmisbrug og alverdens ulykker, fra en lille skare af højtråbende
ekstremister og egoister, hovedsageligt grupperet i den lille forening ,,Kyst, land og Fjord"
og i ,,Dansk Land og Strandjag". En række af foreningens medlemmer og andre, har
løbende forsøgt at tage til genmæle mod de værste uhyrligheder, men det er i høj grad
nødvendi$, at endnu flere offentlig tager afstand fra det natursyn, som de to foreninger
repræsenterer. De rabiate synspunkter har desværre fundet gehør hos en del lokal-
politikere, og hos partiet Venstre, som i det såkaldte 28-punkts program har lag sig tæt
op ad de to foreningers synspunkter, bl.a. med ønsker om at fjerne DOF's (og DN's)
ankemuligheder i naturbeskyftelsessager, ophævelse af naturbeskyttelseslovens gene-
relle beskyttelseraf bl.a. enge ogoverdrev ogafgørelser i byggeliniesager lagt ud tilafgørelse
i de enkelte kommuner m.m.

Jeg finder at det er utroligt vigtigt, at I alle forstår alvoren i dette, og går ud og forsvarer
n atu ren og f uglene hvor det er mulrgt. Her er der meget bru g for, ai andre end foreningens



formænd går ud og markerer i offentligheden og overfor politikerne, at det ikke er hele
befol kn irigen, der sym patiserer med oven nævnte foren in gerl

Aktiviteterne i lokalafdelingen i 1996 - Ture og møder
lgen et år med stor aktivitet; i alt62ture, foredrag, kurser og møder har været annonceret,
heraf en del ture arrangeret i samarbejde med DN, amtet og naturvejlederne. Fuglenes Dag
blev gennemført lokalt den 12. maj, med i alt 10 ture. Da der både her i amtet og på
landsplan spores en betydelig afmatning mht. deltagerantal og opbakning, kan det meget
vel være foreløbig sidste gang vi har haft Fuglenes Dag-

Lars P. Johansson har med utrættelig energi fortsat arbejdet med at arr. ture for vore alt for
få ungdomsmedlemmer; to weekendlejre er det blevet til i I 996 (cierrild Nordstrand 3l /
5-2/6 og Langeland 4-6/10r, begge succesfulde at dømme efter deltagernes tilbage-
meldinger.

D. 16.-19. maj forsøge vi os så med en Tysklands-tur; 26 deltagere afsted i bus til det
forjættede land i det tidligere Østtyskland, og resultatet har stået at læse i Søravnen. En flot
ogvellykket tur, som har givet arrangørerne (Allan Janniche, Torben Andersen,Jens Bonde)
lyst til i 1997 at lave en rigtig stortur, lokalafdelingens første, denne gang til polen.
Tysklandsturen gav et pænt overskud, som lokalbestyrelsen har besluttet at placere som
opsparing med henblik på atopnå et bedreøkonomiskgrundlagfor kommende udlandsture.
Vi finder det mest betryggende, at vi økonomisk vil være i stand til at træde til, hvis noget
går galt under en tur til udlandet. Det kun f.ek. være at en bus havarerer, med deraf følgende
behov for hotel m.v. til turdeltagerne.

Skal Jegfremhæve yderligere-at arr.tra1996, må detvære foredraget med Benny C6nsbøl
på Naturhistorisk Museum i Arhus d. 26. november. Næsten 1 25 deltagere, hvilket vil sige
fuldt hus i museets auditorium. Joh- der er stor interesse om ørne og rovfugle i Danmark!

DOF's økonomi
Efter en rutinemæssig revision af økonomien i sommer viste det sig at foreningens økonomi
ikke var så god som vi troede. Pludselig var et forventet resultat for 1 996 i balance vendt til
et formodet underskud i 600.000 kr's klassen, som sammen med en række reguleringer for
1994 og 1995 har medført, at foreningen forventes at komme ud af 1996 med en negativ
egenkapital på omkring 1.100.000 kr.

som detvil være de fleste bekendt, harforeningens hovedbestyrelse og repræsentantskab
efterfølgende taget en række skridt med henblik på at få vendt denne udvikling; kontingent-
stigning, reduktion af lønomkostninger, oplagsredukion af DOFT, driftsbesparelser m.m.
Besparelserne forventes ikke at give sig udslag i væsentlige aktivitetsnedgange i DOF. Jeg
nærer således fuldt tillid til at hovedbestyrelsen og foreningens sekretariat nu har kontrol
over udviklingen, og holder repræsentantskabet og lokalafdelingerne godt informeret om
udviklingen.

Fuglenes Danmark

Efter e.n ekstra slutspurt i foråret 1996 afsluttedes feltarbejdet pr. 1. august, og de to
medarbejdereved projektet harsiden helligetsig bearbejdningen af de mangå data fuldt ud.



Resultatet her i amtet blev en næsten 100% dækning af atlasundersøgelsen, ligesom der
foreligger yngle- og rastefugletællinger fra næsten alle vigtige fuglelokaliteter. Et resultat som
vi godt kan være stolte af her i amtet!

De amtsvise lokalitetsrapporter forventes at udkomme i løbet af 1997, ogden endelige
atlasbog i løbet af 1998.

Medlemsstatistik

Medlemsudviklingen genne de seneste fem år:

01.10.92 31.12.93 31.12.94 01.02.96 28.01.97

ordinære medlemmer
junlormedlemmer
h usstandsmedlemsskaber
seniormedlemmer
støttemedlemmer '

total

630 624
26 32
30 24
62 74

240 267
988 1021

758 727 796
42 32 32
25 26 31

81 79 BB

240 202 178
1t46 1066 1125

Som det ses er der overvejende tale om en positiv udvikling i Århus amt. Nedgangen i antal
støttemedlemmer skyldes hovedsageligt, at de er overgået til ordinært medlemsskab.

Ser vi på tallene på landsplan, ser situationen knapt så lys ud:

1995 I996
primo 94 % vækt

9541 13

1236

primo 95 % vækst primo 96 % vækst primo 97

netto nye
medlemmer

10777 9 11754 0,27 11786

977 32

DOF - udvikling i medlemstal 1994-1997

Statistikken omfatter alle medlemstyper. Husstandsmedlemskaber (p.t.577 stk.) er regnet
som 6t medlem'(opgøres ofte som to).

I perioden 'l 11 1996tt 2Bl1 1997 har vi i alt fået 1 307 nye medlemmer. Desværre er næsten
lige så mange meldt ud. Der er intet der tyder på at udmeldelserne skyldes kontingent-
forhøjelsen.

Ca. halvdelen af indmeldelserne i 1996 ( i alt 668) kom som telefoniske henvendelser til
sekretariatet - angiveligt efter presseomtale i aviser m.m. Ca. 360 indmeldelser kom via
direct mail i august til knap 2000 haveejere (tidligere havefugletællere), artikel i ugebladet
Søndag om fuglene i haven etc. Tre medlem-hverver-medlem kampagner i Fugle og Natur
gav ialt 140 (nogetskuffende, i betragningaf de pæne præmier)og resten af indmeldelserne
kommer fra rovfuglekampagnen, årets fugl, DOF-salg, lokalafdelinger etc.



Udvalg og arbejdsgrupper

Fredningsudvalget har løbende, og med næsten månedlige møder, behandlet en lang
række sager i 1996, hvoraf nogle vil være Søravnen læsere bekendt. Rovfuglegruppen har
fortsat moniteringen af ynglende rovfugle i udvalgte områder, ligesom Jørgen Terp Laursen
har lag en kæmpe arbejdsindsats i registrering af ynglende ugler på bl.a. Djursland, samt
med opsætning af redekasser til Kirkeugle.

I ringmærkergruppen har de 12 aktive ringmærkere mærket ialt 3854 fugle i 1996.
Rapportgruppens 1 7 medarbejdere fik, med l-lenning Ettrup som redaktør og,,tovholder",
endnu en årgang af Fu gle i Århus amt på gaden - den 24. årgang af lokal rapporter fra amtet.
Arbejdet med jubilæumsårgangen er i fuld gang.

Arbejdet med atopspore og registrere ynglende Fiskeørne er fortsat under projektØrnsregi,
her i amtet med Bo Ryge Sørensen som lokal koordinator. Der fodres igen i denne vinter
med udlagte får og geder på en hemmeligholdt plads i Midtjylland, sidste nyt er, at en adult
Havørn fornylig er set på foderet, og den er også set sidde i den rede, havørnen sidste forår
erobrede fra en Fiskeørn!

Endelig vilJeg ikke undlade at nævne Ono Trap Hansen og Annelise Skov, som atter kan
se tilbage på en flotårgangSøravn. I opfordres alle til fortsatat bakke bladetop, ved arsende
artikler, spændende iagttagelser, sjove historier o.m.a. til bladet.

Tak til alle, der i årets løb har deltaget i lokalafdelingens arbejde for fuglene.
leg ser frem til et n lt år med en fortsætte/se af det gode samarbejde.

Stjær Bakker, februar '1997

Peter Lange



REGIONPLAN 1997
r-r

Vi har plukket i de kommenta-
rer til ,,Forslag til regionsplan
'1997" som er fremsendt til
Årh u s Amt f r a Lo kal af d el i n ge n :

Cenerelt

DOF finder planen interessant og generelt god
og oversigtlig og især hilser vi naturkvalitets-
planen velkommen. Hvis de mange gode in-
tentioner i planen skal udmøntes til gavn for
natur og miljø, kræver de, at der også politisk er
vilje til at føre en tilstrækkelig konsekvent og
restriktiv administration, hvilket DOF ser frem
til bliver gennemført. Ydermere er det nødven-
digt, at der afseettes midler til udmøntning af
bl.a. naturkvalitetsplan m.m.

Foreningen finder dog, at der er mangler eller
taget for lidt hensyn til fuglelivet eller natur/
miljø generelt i følgende afsnit:

Kap. 1, byer og erhverv
Byudvikling

I forbindelse med udlægning af nye byudvik-
lingsområder skal sikres, at der etableres/op-
retholdes spredn ingskorridorer/mul igheder for
den vilde natur ind mod bymidten. Ligeledes
skal det sikres, at vigtige nåturområder ikke
,,omklamres" af byen. Der bør udlægges zoner
(som langs motorveje), som friholdes for byud-
vikling og dens følgeanlæg. Brabrand Sø om-
rådet er et kedeligt eksempel på, hvor de se-
nere års byggeri es1 på Døde Å har haft stor
negativ indflydelse på fuglelivet'her. Det er
derfor positivt at konstatere, at tidligere ud-
lage byvækstområder er fjernet igen (f-.eks. ved
Tåstrup Mose/Lillering Skov, paderup Mose,
Storskov v. Stavtrup m.v.)

Kap.2, det åbne land

Jordbruget (s. 46)

Det er ulogisk at laridbruget skal have frit slag,
når alle andre må indordne sig under de betin-
gelser som "samfundet" opstiller.

Landbrugets produktionsmetoder er på mange
måder i konflikt med udviklingen indenfor
natur- og miljøområdet - såvel som på dyre-
velfærdsområdet.

Dertor bør bedrifuudviklingen betinges af for-
bedringer af ovennævnte forholci. DOF finder
at forslagets muligheder for at fremme miljø-
venligt og økologisk jordbrug er alt for få og
små. Formuler.ingen (s. 45 flere steder) ,,Der
skal lægges færrest mulig hindringer i vejen for
Iandbrugets udvikling...." er ihøj grad uheldig,
idet de seneste mange års udvikling har vist, at
der er stor brug for reguleringer af landbrugets
anvendelse af det åbne land. Det bør tillige
formuleres klart og tydeligt, at,,udviklingen,, i

jordbruget ikke må føre til yderligere mindsk-
ning af mængden af småbiotoper i jordbrugs-
områderne (f.eks. s. 45). DOF mener det bør
understreges kraftigere, atder også på de gode

Eb* Å"..,j,\,#
\, *:',i#
"t'+"



jorder bør være plads til natur og bevarelse af
småbiotoper.

Et tæt net af stgrre og mindre naturelementer
er vigig for et righoldig og varieret fugleliv i

det åbne land. Derfor kan .,sidste komma"
under kap. 2.1 stk.2 (s. 46) udgå, da ønsket om
etablering jo er forudsat frivilligt.

Det er ligeledes vigtigt, at naturbeskyttelses-
loven håndhæves restriktiw og konsekvent,
således at der ikke hersker tvivl om. hvad der er
tilladt i det åbne land.

Skovrejsning

DOF kan fuldt ud tilslutte sig ønsket om en
øgning af skovarealet i Danmark. DOF finder
dog at det er vigig, at skovplantning ikke
medfører en mindskning af de af naturbe-
skyttelsesloven beskyttede områder i skov-
rejsningsområderne (s. 47-48). Ligeledes bør
dyrkning af energiskov, pyntegrønt og jule-
træer ikke tillades i de beskyttede områder, og
her tænkes især på enge og overdrev. Amts-
rådet bør derfor fastholde at etablering af oven-
nævnte kulturer hovedsageligtfindersted uden-
for marginaljordene.

Natur (s.56-57)

DOF finder atformuleringen (Amtsrådets må1,

s. 5 6),, P å de mi nd re dy rkn i ngssi kre jo r de skal.. "
er uheldig, idetden kan anvendes til at modar-
bejde etableri ng af natur, spredn ingskorridorer
m.v. på de bedre jorde. Jvf. ovenstående bør
der også være mulighed for, at inddrage god
jord til ekstensivering af natur, hvis det skøn-
nes nødvendig for at skabe en sammenhæn-
gende grøn struktur, DOF foreslår derfor for-
muleringen ,,1 det åbne land skal.." o.s.v.) i

stedet.

Cammel skov er af stor betydning for fuglelivet.
Derfor bør skovejere opfordres til - f.eks. ved
tilskudsordn inger svarende til græsni ngaftaler
- at lade gamle træer og skovafsnit stå urørt
tilbage. Dette skal ses som et vigtigt supple-
ment til naturskovsstrategien.

| øvrigS er det påfaldende, at man ikke i sko-
vene har udpeget eksisterende S3-områder
(fremgår ikke af det udarbejdede kortmateri-
ale) i forbindelse med den netop foretagne
kortlægning. DOF finder, at der er brug for en

øget indsats overfor bevarelse af vådområder-
ne i skovene. Disse er overordentlig vigtige for
det naturlige dyre- og planteliv, men har igen-
nem mange år været i kraftigtilbagegang. DOF
mener, at (de registrerede og beskyttede) våd-
områder bør medtages i naturkvalitetsplanen,
ligesom der på linie med forholdene idetåbne
land bør udpeges områder, hvor ekstensivering
af skovdriften vil være ønskelig.

Naturkvalitet
Bemærkningerne om, ataendringeraf lalt prio-
riterede naturområder (målsætninger, natur-
kvalitetsplanen) normalt vil være uproblema-
tisk (s. 59) bør udelades, idet alle småbiotoper
ividest muligtomfang bør bevares, også de der
ligger isoleret. Formuleringen er i modstrid
med tidligere formuleririger (f.eks. s. 45) om, at
mængden af småbiotoper i jordbrugsom-
råderne og det åbne land bevares og øges.

Lan dskab, Icystn æ r h eds zon e n

DOF kan fuldt ud tilslutte sig principperne i

kystnærhedszonen. DOF finder derfor place-
ringen af en række tekniske anlæg og ferie-
centre i kystområderne uheldig. Se nedenfor.

Kap. 3, vandressourcen

Grundvandet

Det bør slås fast, at alt grundvand skal beskyt-
tes mod forurening. Rent vand uden rester af
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sprøitemidler m.m. er livsgrundlaget for både
natur og mennesker. DOF finder at de foreslå-
ede tiltag for at beskytte grundvandet mod
nedsivning og forurening med sprøjtemidler,
gødningsrester m.m. er alt for utilstrækkelige!
DOF skal påpege, at pæne opfordringer og
frivillighed efter al sandsynlighed ikke er nok til
at beskytte grundvandet, og Amtsrådet opfor-
dres til allerede nu at forberede landbruget på
de kommende års nødvendige indgreb imod
brugen af sprøjtemidler.

Rec i p i e n tl<val i tets p I a n e n

Håndhævelse af de 2 m dyrkningsfrie braem-
mer samt miljøvenlig oprensning af vandløb er
overordentligvigtig idetde - foruden atvære til
gavn for vandkvaliteten - også har betydning
for dyrelivet - herunder fuglene - da de vil
fungere som ledelinier og spredningsveje.

Kap. 4, ferie- og fritidsanlæg

Ferieanlæg

DOF finder det betænkeligt atetablere et ferie-
center (delvist ietvådområde) i Udbyhøj samt
samtidig at udvide lystbådehavnen lige ud for
det vigtige fugleområde, som de fladvandede
områder ud for Randers Fjords udmunding
udgør. Det kan ikke undgås, at betyde øget
færdsel i området og på vaderne med forstyr-
relse af fuglelivet til følge.

Også et større hotel på Anholt samt udvidelse
af lystbådehavnen på Anholt findes uhensigs-
mæssig, da detvil medføre en øgetforstyrrelse
af Ørkenens fugleliv og påføre Ørkenen større
slid.

Ligeledes er det betænkeligt at tillade en fler-
dobling af Hou Lystbådehavns kapacitet. Den

ligger lige ud til etfuglerigt, fladvandet Ramsar-
område.

DOF mener, at sejlads med hurtigfærger in-
denfor områder omfattet af Ramsar-kon-
ventionen, EF-habitatdirektivet og EF-fu glebe-
skyttelsesdi rektivet strider mod disses hensigter
og bestemmelser. Arhus Amt må som følge
heraf arbejde for, at CAT-LINK fjernes helt fra
Ramsar-området ved Samsø!

Kystnærhedszonen

DOF mener, at placering af ferieanlaeg ved
Ebeltoft, Udbyhøj, Crenå (Ramskovgård), Hov
samt vindmøllepark ved Overgaard (s. 67 og
98-.1 04) vi I forringe om rådernes naturmæssige
og eller landskabelige værdi, og dermed er i

strid med hensigten med kystnærhedszonen.

Placering af vindmølleparken ved Overgaard
er også i strid med ønsket om, at potentielle
naturgenopretningsområder friholdes for større
tekniske anlæg.

Ferieanlæg i øvrigt
DOF mener, at arealreservationerne til større
ferieanlægved Cammel Rye og Bryrup (s. 103-
1O4) bør udgå, placering af så store anlæg i

disse områderer uforenelige med ønsketom at
bevare områdernes natur.

Kap. 5, trafikanlæg

Areal rese rvatio n e r ti I veje

DOF er imod arealreservationen til en ny mo-
torvej over Cudenådalen ved Silkeborg. DOF
finder ikke at der er brug for vejen, men skal
den bygges må den ekisterende linjeføring
over Cudenåen anvendes. Også arealreser-
vationerne Ebeltoft-Tåstrup (nr. 6-8), Randers



syd (nr. 10), Katrinedal (nr.26) samtomfartsvej
ved Kolind og Ydre Ringvej ved Århus berører
områder med store naturværdier.

Kap. 6, tekniske anlæg

H øjspæn d i ngsled n i nger

DOF findi:r, at det er positivt, at man i forbin-
delse med omlægning og nyetablering af el-
ledninger foretager konkrete undersøgelser af
placeringsmulighederne, således at de mest
sårbare naturområder berøres mindst muligt.
Det er derfor positilt, at man reducerer både
antallet af traceer og antallet af master. Det
kan dog undre, at man ikke har valgt den
model på Djursland, hvor man tilsyneladende
vil føre parallelle linier mange steder! Oplagt e-r

det, at passagen over Ryom Å og Nimtofte Å
som minimum sker på en masterække. Aller-
helst så DOF, at passagerne af især ådale - af
hensyn til fuglelivet - større fugle benytter ofte
ådale som trækkonidorer - skersom jordkabler,
for at reducere kollisionsfaren.

lsær vil DOF stærkt anbefale, at den planlagte
400 kv-ledning til Trige føres under de værdi-
fulde ådale ved Kastbjerg og Cudenådalen
vestfor Randers. Den eksisterende 60 kv-luft-
ledning over Randers Fjord øst for Randers bør
også fjernes/jordlægges.

Vindmøller
DOF er som tidligere anført i forbindelse med
regionsplantillægget om vindmøller ikke imod
opførelse af vindmøller. DOF mener dog, at
naturområder og potentielle naturgenopret-
ningsområder bør friholdes for vindmøller. På

den baggrund skal foreningen endnu engang
fremføre, at vi finder placeringen af en større
vindmøllepark ved Overgaard uheldig. I områ-
det raster store flokke af svaner og vadefugle,
og DOF finder ikke, at møllernes indvirkning
på fuglene i området er ordentlig belyst.

Ligeledes bør vindmøller kun placeres i vore
lawandede kystområder, når det efter grun-
dige undersøgelser ergodtgjort, atde ikke ertil
fare for fuglene.

Den på side 138 nævnte mulighed for at pla-
cere vindmøller på Kalkgrunden ved Crenå er
set udfra fuglenes synspunkt meget betænke-
lig! Havområdet udfor Crenå og Fornæs er et
meget vigtigt overvintringsområde for rastende
dykænder og alkefugle, og der foregår et stort
fugletræk langs kysten udfor Crenå!

Spulefelter s. 147

Der bør i forbindelse med etablering af spule-
felterved Randers Fjord sikres, atde ikke bliver
til hinder for, på et tidsplnkt at kunne tilbage-
føre området til naturen i form af enge eller
rørsump.

aaaaaaaaooaao

Herefter følger DOF's kommentar til Naturkvalitetsplanen der
gennemgås kommune for kommune. Og til slut orienteres der

om ,,Projekt Fuglenes Danmark"

Bemærkningerne er fremsendt primo februar og på foreningens
vegne/ signeret af formanden - Peter Lange.

Vil du se Amtsrådets forslag til regionsplan 1gg7 for Århus Amt,
ja så er den fremlagt til gennemsyn på biblioteker og

kommunekontorer.
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GUL VIPSTIERT VED RANDERS
Ff oRD
Lars Tom-Pedersen

Den CuleVipstjert har gennem
de seneste år været i voldsom

tilbagegang som ynglefugl i
Danmark,

Det gælder ikke mindst iÅrhus
Amt, hvor den er forsuundetfra
en lang række tidligere kendte
ynglepladser, og hvor den ef-

terhånden betragles somi en få-
talligynglefugl.

Deterderfor med storglæde, at jeg isommeren
1996 fandt overraskende store antal af yng-
lende Cule Vipstjerter på flere lokaliteter langs
Randers Fjord.

Jeg vil i denne artikel give en naermere beskri-
velse af ynglestederne og optællingsresul-
taterne, samt afslutningsvis komme med nogle
overvejelser om artens status som ynglefugl.

En oversi$ over den Cule Vipstjerts forekomst
som ynglefugl i Arhus Amt er tidligere givet af
Eigil Thomasen i Søravnen (1989-2). Her gen-
nemgås årene fra 1960'erne til 1988.

Optællingsmetode

De optællinger, der ligger til grund for artiklen
her, er foretaget i perioden fra 1 . juni til 1 5. juli
1996.

Min undersøgelse kan på ingen måde siges at
være dækkende for den Cule Vipstjerts yngle-
forekomst ved Randers Fjord. Optællingerne
er foretaget på udvalgte lokaliteter med veks-
lende grundighed. J9g har alligevel valgt at
fremlægge resultaterne, da de viser over-
raskende nye sideraf artens biotopvalg. Ogdet
kunne måske inspirere andre til at eftersøge
arten.

De undersøgte områder fremgår af kort nr. l.
Tlærby Enge er det bedst optalte område, og
herfra findes sammenlignelige tal fra tidligere
år. Ynglefuglene er optalt fra tilgrænsende di-
ger og markveje. Herfra kan hele området over-
skues, og

optællingen er dækkende. De øvrige lokalite-
ter er alle store inddigede arealer. Det drejer sig
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om markerne ved Hollandsbjerg Vestrup og
Albæk Enge, Østerførslev Kaer, Råby Kær og
Overgård. Her er der hovedsagligt optalt fra
markvejene. Jeg har gennemkørt områderne i

bil med stop for hver ca. 200 m. Var der Cule
Vipstjerter nær vejen, afslørede de sig hurtigt,
idet de varsler meget heftigt i ungetiden. Der er
desuden optalt gående fra en del af diget ved
flere af områderne. Optællingsresultaterne
herfra må betra$essom minimumstal, da store
dele af arealerne ikke kan overskues tilfreds-
stillende fra hverken markveje eller diger.

Ved Overgård skete optællingen dem 1.-2.
juni, hvor trækgæster endnu kan forekomme.
De Cule Vipstjerter sås spredt over området,
enkelt- eller parvis, og oftest,,syngende" eller
varslende. De betragtes her alle som lokale
ynglefugle.

I de øvrige områder har jeggennemført optæl-
lingerne i tiden fra 10. juni - 5. juli. På dette
tidspunkt er de gennemtrækkende vipstjerter
forsvundet nordpå, og yngleparrene har rede
eller unger.

Resultater

Tjærby Enge

5-7 par. Hovedparten (4-5 par) ynglede på de
meget fugtige kreaturafgræssede enge syd for
Tjærby. Engene er ikke inddigede og næsten
ferske pga. det ringe saltindhold i denne del af
fjorden. 1 -2 parynglede på hvedemarker på de
inddigede arealer umiddelbart øst for engene.

Vestrup Enge

4-6 par. Næsten hele arealet er opdyrket. 3-5
par ynglede på hvedemdrker, l par på raps-
mark.
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Albæk Enge

1-2 par. Her findes både opdyrkede og
afgræssede arealer, men 1 par fandtes på hve-
demark, samt muligvis 1 på en brakmark.

Hollandsbjerg Holme

12-1 6 par. Arealerne bagdigerne eralle opdyr-
kede. Uden for digerne findes en bred bræmme
af rørskov. Næsten alle yngleparrene (10-12
par) blev fundet på hvedemarker på de ind-
digede arealer. Enkelte parformodes atyngle i

de høstede rørskovsarealer (2-4 par).

ØsterførslevKær
1-2 par på hvedemark midt i det inddigede
areal.

RåbyKær

0-1 par på hvedemark midt i det inddigede
areal.

Overgård

6-7 par. Alle par fandtes på nyspirede korn-
marker (formodentlig hvede) på de inddigede
arealer. Hovedparten blev fundet i de yderste,
senest inddigede dele af området. Markerne er
her meget fugtige med mange små vandfyldte
drænkanaler.

Ynglebiotop
Den Cule Vipstjerts ynglested beskrives i litte-
raturen som fugtige kreaturafgræssende enge

og strandenge. Ved gennemlæsning af for-
håndenværende fuglebøger har jeg ikke kun-
net finde afuigelser fradenne opfattelse. | ,, Fug-
lene i Danmark" kan man således læse: "Den
Cule Vipstjert yngler på enge og itrandenge.
Den foretrækker lav vegetation, så den kan
løbe rundt og fange insekter......."

Cræsklædte fugtige områder som strandenge
er mindsket stærkt i antal i de senere årtier.
Dræning har sænket vandstanden, og dræ-
nede engområder tilsås mange gange med
andre afgrøder end græs. Da forsvinder den
Cule Vipstjert straks som ynglefugl."

Som det fremgår af ovenstående optællings-
resultater er dette ikke nødvendigvis tilfældet.
I dag er hvedemarkerne på de inddigede area-
ler tilsyneladende artens,,foretrukne" biotop
ved Randers Fjord. Af de sammenlagt 29-41
par Cule Vipstjerter, jeg har optaltved fjorden
i 1996, ynglede kun 4-5 par på fugtige enge
(dvs. ca. 14%), mens 23-32 par ynglede på
inddigede markarealer (ca. 7 B%).

De resterende 2-4 par fandtes omkring rør-
skoven og diget ved Hollandsbjerg. I hoved-
parten af områderne er der end ikke i nærhe-
den af ynglestedet kreaturafgræssede enge,
hvor vipstjerterne kunnefouragere. Ved Over-
gård og Hollandsbjerg er der således flere kilo-
metdr til nærmeste engarealer. Dette betyder
at også fødesøgningen må finde sted på
markarealerne, hvor den eneste afueksling er
afuandingskanaler og markveje.



Mange af yngleparrene er fundet tæt på kana-
ler, skel, markveje og diger. Formodentlig fin-
der fuglene en del afderesføde her, nårkornet
er vokset op.

Efter at have konstateret den Cule Vipstjerts
nye biotopvalg må man spørge:

1. Hvormår er tilpasningen til den nye yngle-
biotop sket? Ved Tjær by Enge har jeg fore-
tagetynglefugletællingerfl ere gange gen nem
de sidste 1 0 år, og her har flere par hvert år
ynglet på de inddigede markarealer. Yngle-
parrene på de øvrige inddigede arealer kan
meget vel være oVerset tidligere, idet der er
tale om områder, hvor der normalt ikke
kommer ornitologer i fugle nes yngletid.

2. Har den Cule Vipstjert tilpasset sig livet i

kornmarkerne, for di der er mangel på ar-
tens foretrukne biotop: De grønne enge?
For Randers Fjord falder det snublende nær
at svare ja på dette spørgsmål. Fjorden var
tidligere omgivet af store brede engare aler,
som i løbet af de seneste 50 år næsten alle
er blevet inddiget og opdyrket.

Det kunne være interesant atfå undersø$, om
denne biotoptilpasning også er set andre ste-
der iÅrhus Amt (eller det øvrige land).

Status som ynglefugl i Århus Amt

Som nævnt har jeg ialt fundet29-41 par Cule
Vipstjerter på deundersøgte arealer. Ved Ran-
ders Fjord er der desuden i forbindelse med
projektet,,Fuglenes Danmark" (1 993-95) fun-
det ynglepar vedCrund Fjord (3-4 par), SØvring-
gård Enge (3 par) og Kare Holm (1 par). Hvilket
giver en kendtynglebestand ved fjordområdet
på 36-49 par. Da store arealer slet ikke er
optalt, og der må formodes at gemme sig flere
par iområdet, er en samlet bestand på mindst
50 ynglepar i området fra Randers Fjord til
Overgård nok ikke urealistisk. Til sammenlig-
ning erder i resten afArhusAmt kun fundetca.
1 2 ynglepar i forbindelse med projektet i årene
1993-96. Samtlige yngleforekomster i amtet
fremgår af kortet.

Som det ses af kortet findes den Cule Vipstjert
i dag næsten kun på kystnære lokaliteter. Den
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er således forsvundet fra en række indlands-
lokaliteter, hvor der tidligere var betydelige
bestande f.eks. Cudenådalen og Brabrand Sø.

I 1980'erne var artens hovedbastion i amtet
tilsyneladende Århus Havn, hvor den ynglede
på opfyldningsarealer. Men herfra er der tilsy-
neladende ingen rapporter fra de seneste år.

Ved Randers Fjord har Tjærby Enge, Hollands-
bjerg Holme og Crund Fjord gennem en år-
række været kendt for at have en fast bestand
af ynglende Cule Vipstjerter. Jeg har selv optalt
ynglefuglene ved Tjærby Enge flere gange in-
denfor de sidste 1 0 år, og her fundetfølgende
antal gule vipper:

1987 r 989 I 990 1992 r 993
5-8 4-6 4-6 6 6-8
por por por por por

199
5-7
por

Disse tal viser en stabil bestand i området på

ca. 6 par. Områdeter stort set uforandret med
hovedsagligt fugtige kreaturafgræssede enge.

Der er ingen konkrete trusler mod området,
men hvis afgræsning ophøret, vil der ske en
tilgroning af engene. I så fald vilde sidste Cule
Vi pstjerter på natu rl ig ynglebiotop formodent-
lig blive wunget ud på de omgivende mark-
arealer.

At den Cule Vipstjert således har indtaget de
lawliggende markarealer som ynglested viser
os endnu eksempel på dyrs og plantersevne til
attilpasse sig det moderne kulturlandskab. Og
det kan sandsynligvis blive artens chance for at
overleve som ynglefugl iArhus Amt.

Litteratur

Hans Meltofte ogJon Fjeldså: Fuglene i Dan-
mark (Cyldendal 19B9)

Eigif Thomasen: Cul Vipstjert (Søravnen 19891

Peter Lange takkes for materiale fra ynglefugle-
tællingerne i forbindelse med projekt ,,Fugle-
nes Danmark".

Lars Tom-Petersen



DTcESvALEN I Ånnus AMT

Peter Lange

I Søravnen 3194 bragte Jeg e-n efterlys-
ning af Digesvalekolonier i Arhus amt.
Adskillige medlemmer henvendte sig,

ligesom en del kolonier er rapporteret i

forbi ndelse med lokal itetsregistreri ngen
under projekt Fuglenes Danmark. End-
videre har Jeg selv besøgt en del kolo-
nier.

Jeg vil i det følgende give en oversig over
Digesvalens yngleforekomster i Arhus
amt, som det ser ud efter projekt Fugle-
nes Danmark.

Bestandsændringer?

Bestandsstørrelsen i Århus amt.kan ud-
fra tabel 1 anslås til over 4000 par, idet
detantagesaten del koloniereroverset.
Landsbestanden anslås at være 20.000-
40.000 par (Olsen 1992).

Desværre er ingen af kolonierne talt i

alle tre undersøgelsesår, og kun nogle er
talt i to år. Af disse er 4 kolonier talt både
i 1993 og 1994, herafgik to frem ogto
tilbage. 7 kolonier er talt både 1994 og
1995, alle gik frem. Tre små kolonier,
som er talt enten i 1993 eller 1994, er
forsvundet i 1996. Vores materiale
herom er dog usikkert, idet negative
meldinger fra tidligere kolonier sjældent
rapporteres. Digesvalens ynglesteder er
meget ustabile, der kan ske gravning i

grusgravene i yngletiden, og kystskrænter
kan skride sammen.

Der tegner sig således ikke noget enty-
digt billede af digesvalens bestands-
udvikling. Kigger man på resultatet af
DOF's landsdækkende punkttællings-
program, erder registreret en lille tilbage-
gang i perioden 1992-94, og en signifi-
kant fremgang fra 1 994 til 1 995 ! (Jacob-

sen i994 og 1996). En udvikling som,
med frembyde[se af god vilie, kan gen-
findes i vores materiale fra Arhus amt.

,-okan et Uotop
Agrisandgrav rås'tofgrav

Assentottcrusgrav råslofgrav

Birkesig grusgrav råslofgrav

Bjenegraviskænt ?

Elsegårdesfand kysbkænl
Fddballe ?

Fuglsø,MolsBieqe råstofgnav

FøileSrand(vestf. Mågeøen) kysbkrænt
GienildKlint kystskrænt

Glatvedstraild ?

eenå(komm.matedddads) iordbur{<e
Gunderupcrusgrav råsblgrav

GødvadBakke ?

HaldumGrusgrav råsbfgrav

Helgenæskysbkænter kysbkænt
Hielm kysbkrænt
Hornsletcrus$av råstofgrav

Jensnæs kysbkrænt
Kalbygårdc{usgrav . råsto[grav

KarlbyKlinl kysbkrænt
Kabiergodde ?

lobbqt'age kysbkænt
Lemring ?

Lynghøjv..Selling rås'lofgrav

Me,lby, Nøfiald ?

MolsHoved kystskrænt

Mossøvq,Skandedorg råslofgrav

tlooirE ?

Pilbrodalensåndgrav råsblgrav

Rand€rs ?

Ris ?

RdsøCrd kysbkænt
RomaltBakker ?

SangstupKlint
Skanderboru By

kystskrænt

drænrørisøbred
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Skellerupcrusgrav råsbfgrav

Sliærcrusgrav(Jekænvej) råsblgrav

Søballecrusgrav råslofgrav

TirstrupGrusgrav råsbfgrav

Trusfup Grusgravv. øst rås$fgrav

Tunø kysbkrænt

VoldbyGrusgrav råshfgfav

Voldbækken,BrabrandSø åbdnk

Vdnnec ?

Ørting råslofgrav

total

Tabel 1

Digesvalekolonier i ,{.rhus amt 1993-1995.
Det maximale antal parlhuller oplyst i perioden er næwt.

De fleste kolonier findæ i lo,stskrænter og i grus- og sandgrave.
Enkelte findes i midlertidige sand- eller jordbunker eller i brinker
langs vandløb. IJdover de nævnte, vidæ der at værc kolonier af

' ukendt størrelse på Vejrø og Kyholm ved Stavns Fjord.



De foreløbige atlasresultater fra projekt Fugle-
nes Danmark tyder på, at digesvalen er gået
tilbage, idet arten er registreret i 91 B kvadrater
mod 1309 i. 1971-741 (Michael Crell pers.
medd.). Under atlasUndersøgelsen 1971-74
blev digesvalen bl. a fundet ynglende i adskil-
lige kvadrater på Samsø og Anholt, samt i en
del indlandskvadrater, både syd for Silkeborg
omkringOdder og på Norddjursland! (Dybbro
1975). Findes digesvalen ikke her længere?

Hold øje med Digesvalen!

Der er således al m ul ig gru nd til fortsat at holde
øje med arten i Arhus amt. De af Søravnens
læsere, som har kendskab til kolonier, opfor-
dres til fortsat at besøge og optælle disse.
Besøg gerne kolonien flere gange i yngletiden,
og optæl både antallet af redehuller, og antal-
let af fugle som ses i området. Hvis kolonien er
gammel, så forsøg også at vurdere antallet af

beboede huiler. Se efter skrabemærker under
indgangen, som tyder på at hullet bruges, eller
sand og spindelsvæv i indgangen, der tyder på

at hullet ikke er i brug. Besøges kolonien når
ungerne er ved at være flyvefærdige, kan disse
ofte ses sidde i indgangen til hullet.

Oplysninger om nye eller hidtil ukendte kolo-
nier er selvfølgelig meget velkomne, ring eller
skriv til undertegnede (se adr. og tlf.nr på bla-
dets omslag) , og husk at oplyse nøjagig belig-
genhed og biotopstype (jvf. tabel 1).

Utteratur

Dybbro, 1 '1976 De danske ynglefugles ud-
bredelse. DOF.

Jacobsen, E. M. 1 994: Ynglefuglerapport'l 994.
DOF & DMU.
Jacobsen, E. M. 1996: Punkttællinger af yngle-
fugle i eng, by og skov 1995. DOF & DMU.
Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle - en over-
sig. DOF.

C tloo

Q 5o-loo

o Ll-so
o l-2o

Ko,t over digævate:l:å:ielrne nævnt i tabet 1.
Hovedudbredelæn ser ud til at værc i Åstofgrave nord- og vest for Århus, samt i Djurclmds lqr5kræntet.

Findæ der ikke længere kolonier på Samsø, Anholl det nordlige Djurcland og syd for Silkeborg?
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MIT ,,FØRSTE"
o

RINGMÆRKNINGSAR!

-

Benny Kristensen

Historien er faktisk lang, men det startede
med, atjeg på 1 ugesturtil Skagen i maj 1993
mødte ringmærkerne Cert Rosenlund og Mi-
chael Anker, Arhus. Et bekendtskab, som brag-
te mange hyggelige og spændende stunder
med sig.

aaaaaaaaaaaaaaa!aaaa

som tiltalte mig mest, da dette område minder
meget om en lokalitet, Cudenåparken V. Ran-

ders, som jeg har besøg igennem godt 10 år.

Faktisk havde hele min oplæringstid v. Cert og
Michael det må|, at jeg kunne ringmærke i

Cudenåparken og evt. i andre velegnede ste-
der ved Randers og omegn.

Den 6. juni i år fik jeg endelig bevilget mit B-

I icens fra Zoologisk Museum, København med
anbefalingfra Cert & Michael. Så manglede jeg
bare og få respons fra Randers kommune på

| årene frem fulgte jeg deres arbejde med at
ringmærke div. småfugle. Bl.a var jeg med til at
fange og ringmærke Vandstære, hvilket tit var
en ret kold fornøjelse.

Desuden deltog jeg også ved ringmærkningen
ved Brabrand Sø og det var nok noget af det

min ansøgning om tilladelse til at ringmærke
småfugle i Cudenåparken. Dette skete da Na-
turvejleder V. Randers kommune; Lars

Maagaard et par uger efter kvitterede med en

skriftlig tilladelse til at ringmærke i Cudenå-
parken.

N u var formaliteterne brag i orden, og snart fik

leg lånt nogle net af Cert og så kunne jeg ellers
lang om længe bringe en af mine drømme til
udførelse!! ! Og så'n blev det, jeg startede med
ringmærkningen d. 6. august med masser af
forventn i nger...
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De første par gange ringmærkede jeg en 5- B

fugle, hvilket jegtog migtiltakke med, men jeg
havde håbet på flere. Jeg havde jo været med til
at ringmærke helt andre større antal fugle ved
Brabrand Sø - godt nok med mange net men
alligevel...

Jeg kom frem til, at jeg måske skulle prøve at
ringmærke flere steder i Cudenåparken, for at
finde detoptimale ringmærkni ngsområde. Des-
uden forhøjede jeg stængerne med nogle me-
ter, så de ragede godt op over rørskoven.

Efter nogle forsøg fandt jeg et fint sted og
efterhånden benyttede jeg 3 net af 16 meter,
som blev opsat på det samme sted fremover.
Dette gav bonus, snart fik jeg et gennemsnit på
ca. 't 2- 1 3 fugle. Faktisk havde jeg en dag, hvor
jeg opnåede at ringmærke så godt som 30
fugle.

Jeg havde tit ret travl! der var jo ikke nogen til
atspørge tilråds ogtil at hjælpe med attømme
nettene. Men det gik fint, jeg fik noteret en
masse, taget en pokkers masse må|, især fordi
største delen var rørsangere ogde kan være lidt
drilske mht. artsbestemmelse, da de ligger
uhyggelig tæt på Kærsangeren.

En dag -nærmest ved et tilfælde, så jeg et par
sangere og en Blåmejse flyve i nettene. Jeg
bemærkede fuglenes reåktioner, og snart havde
jeg endnu en opgave ved nettene; nemlig at
studere fuglenes reaktioner, når de blev fanget.
Fuglenes reaktioner var mange, og især kunne
man generelt sige at sangerne tit var rimelige
passive, når de var fanget i nettene, hvorimod
en Blåmejse reagerede prompte ved at forsøge
at komme fri alt imens de højlydt beklagede
sig. leg frem til, at de måske nærmest blev
chokeret over at blive fanget. Til gengæld lok-
kede de ofte, med sin klagen, andre mejser i

nettene !

Desuden satte jeg en ære i at have styr på, hvor
mine net havde stået, hvor mange fugle, der
blev fanget i hver net osv. Dette gav en masse
tal, som jeg kunne lege med hjemme ved
skrivebordet. Desuden udarbejdede jeg hen'
af vejen flere teorier, som jeg forsø$e at be-
eller afkræftet i felten.

lsær gjorde jeg en hel del ud af at skrive om de
føromtalte reaktioner på div. fugle. Se['følgelig
må jeg gøre opmærksom på, at de konklusio-
ner/ teorier ikke var videnskabelige, men bare
et resultat af mine oplevelser i felten,- vi er jo
heldigvis en masse, som er amatører!

Nå, men det hele forløb nu over al'forvent-
ning, som det kan ses på oversigten!

Der blev nemlig på følgende datoer; 618,7lB,
1318,2318,1519,1819 & 23l9 ringmærket ialt
101 fugle= et gennemsnit på 12,5 ringmær-
kede fugl pr. morgen.

Arterne blev fordelt således:

Gærdesmufte (Troglodytes troglodytes) 1

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 2

Kærsanger (Acrocephalus palustris) 5

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 44
Tornsanger (Sylvia communis) 3

Gransanger (Phylloscopus collybita) 6

Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 1

B!åmejse (Parus caeruleus\ 12
Cråsisken (Carduelis flammea) 2

Rørspurv (Emberiza schoeniclus) 25

Når man ser disse tal, så skal man have i mente,
at Cudenåparken faktisk er en park for byens

borgere med beliggenhed i Randers bys hjerte
og desuden er på ca. 50 tdr.

Mit første år her på egne hånd har været utrolig
spændende og lærerigt, jegser allerede frem til
foråret. Samtidighardetværeten glædeformig
at få en masse god opbakning og råd fra div.
fuglefolk. lsær har jeg fået et utrolig godt sam-
arbejde med Naturvejleder Lars Maagard, som
har været meget intelesseret i ringmærknin-
gen. Jeg kan desuden oplyse, atder allerede nu
planer om visse fælles projekter i Randers.

Dette varså lidtom mine bedrifter, ogskulle du
nu fornemme en lille ringmærker i maven, vil
jeg her opfordre dig til at henvende dig til
Øitjydsk ringmærkergruppe V. Michael Anker.

B-51 3
Benny Kristensen
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RINGMÆRKNINGEN I
o

ARHUS AMT 1996

-

Mark Desholm

Her følger en statusrapport for 1 996 overde, af

Østjydsk Ringmærkergruppe, fangne fugle in-
kl usive lidt godter fra posen med genmeld i nger.

To nye ringmærkere (fra henholdsvis Randers

og Arhus) er tiltrådt gruppen siden sidste år, så

vi nu tæller 12 aktive ringmærkere med selv-

stændige A- og B-licenser. Cruppen hører un-
der Zoologisk Museum (ZM), men to af os har

desuden udført projektmærkning med ringe

fra DMU, af henholdsvis Spætmejser i Kalø-

skovene og vadefugle på Tipperne.

I alt fik vi sat 3854 stk. ZM-ringe på 68 arter i

det forgangne år, næsten en fordobling i for-
hold til de sidste to år. Dette skyldes specielt
nogle af medlemmerne, der har været ret ak-

tive med solsikkefrø i haverne, hvilket tydeligt
afspejles i antallet af finker. Til denne fangst

bruges små fangstruser, som har vist sig yderst
effektive til man ge arter af spu rvefugle. Fæl les-

projektetved Brabrand Sø hev ca. 500 fangster

h.jem, hvilket er noget under normalen. En

anden måde at få fat i fuglene på er at tage

ungerne på reden, som i år resulterede i 249
mærkninger.

lkke spurvefugle

Hvis vi starter i den tunge ende med rovfug-
lene, er det netop udelukkende unger der er
tale om. Tårnfalk topper med 44 unger, en

relativ nem art da den gerne går i kasser, der er
nemme at lokalisere og komme op til. Des-

uden er det blevet til 21 Spurvehøge, 3 Musvå-
ger og 2 Duehøge. Her vil vi gerne benytte
leiligheden til at bede om en hjælpende hånd.
For hvis du har sat en tårnfalkekasse oD som er
beboet, eller har opdaget en aktiv ugle- eller
rol'fuglerede derer nem at komme til, så må du
meget gerne kontakte os. Cruppens kontakt-
person er Michael Anker (Tlf: 8615291 1), som

I

7,/'t
\

så ekspederer informationer og spørgsmål vi-

1B vadefugle blev dettil, med 9 vibeunger og9
Dv:ergryler (Tipperne). I mærkningen af måger
var det 42 unger af Sildemåge og 1 1 unger af
Svartbag der toppede. Inden vi går over til
spurvefuglene skal lige nævnes 6n Tyrkerdue,
3 Natugler, 6n Skovskade og 6 Store flag-
sDætter.

Spurvefugle

Ud af 550 mejser ringmærkedes kun 19 unger
(alle musvitter), og her følger tallene for de
flyvefærdige: Musvit (298), Blåmejse (187),

Sumpmejse (25), Sortmejse (1 6), Topmejse (12),

Spætmejse (6) og endelige Halemejse (4).

Solsort er som altid den mest almindelige art
blandt droslerne med 176 mærkninger, efter-
fulgt af Sjagger (34), Vindrossel (1 0) og Sang-

drossel (1 ). Vandstærene har været svære at
finde idenne vinter, men B fangster blev detda
til hvoraf 6n allerede havde tysk ring på.



Rørskovsfangsten, ved bl.a. Brabrand Sø, gav
hele 230 Rørsangere, 68 Rørspurve, pænt med
Sivsangere (49), 2'l Kærsangere og en enkelt
Cræshoppesanger. Vi var lidtspændte på hvad
kommunens rydningaf pilekrattene i rørskoven
ved vandværket ville betyde for fangsten, men
det resulterede i flere net opstillet i ren rørskov
og dermed hele 9 Skægmejser og 2 Pung-
mejser. Med æbler og solsikkefrø i vores haver
fikvi lokket 50 Silkehaler,43 Kernebidere, 291
Dompapper, 1 68 Kvækerfinker og1279 Crøn-
irisker (årets '1højdespringer") i ruser og net,
hvilket må siges af være ret pæne tal for disse
arter.

Cruppens mest specielle fugl i år, må være den
gamle han af Karmindompap der blev fanget i

foråret. Det skal lige siges, at det var under en
fangsttur til Skagen, men flot har den sikkert
været!

Her et par genmeldinger fra året der gik:

Udefrakommende fu6le aflæst i Århus amt:

I Rørsanger mærket 16.09.95 som 1k,
Antwerpen, Belgien - aflæst 25 .7 .96, Bra-
brand Sø.

I Grønsisken mærket 18.02.95 som adult,
Sussex, England - aflæst 01 .04.96, Bryrup.

I Stær mærket 15.03.95. som adult, Vest-
Agder, Norge - aflæst 06.06.95, Lading.

I Pungmejse mærket 19.09.94 som 1k,
Falsterbo, Sverige - aflæst 19.05.95, Bra-
brand Sø.

I Pungmejsemærket31.1 0.94 som 1 k, lrdn,
Spanien - aflæst 26.04.95, Brabrand Sø.

Fugle mærket iÅrhus amt:

I Rørspurv mærket 23.07.91 som 1k, Bra-
brand Sø - aflæst 28.02.96. West-
Vlaanderen, Belgien.

I Nattergalmærket30.07.95 som 1k, Lading
mose - aflæst 07.05.96, Christianø, Born-
holm.

I Pungmejsemærket 12.O9.95 som 1k, Bra-
brand Sø - aflæst09.12.95, Charante-Mari-
time, Frankrig.

| år stammede alle genmeldinger fra ringmærke-
res aflæsninger, hvilket er endnu en god grund
til at vi fortsætter vort arbeide.

Detvar altfor iår, og husk nu at holde støvlerne
mudrede!

Mark Desholm
Ø s tiyd s k Ri n gm æ r ke r gr u p p e



N u forel igger resultaterne fra lokalitetsregistreri ngen.

: ",1' .r ..:
a Vit du have helt aktuel viden om dit amts fuglelokaliteter?

I Vit du have inspiration til nye gode steder at besøge?

J Vil du se, hvor vi godt kan bruge flere oplysninger?

a Fik .du llldryg 
fat i den gamle rapport fra den sidste /oka/itets-

registrering?

5å køb nppo*en om'fuglelokifit"terne iJlt,am! Den.sælgeq for
produktionspris og forsendelsesomkostningei. I denne rapport kan
du finde oplysninger om yngle og rastefugle på dit amts fugle-
lokaliteter nu og tidligere. Men Dansk Ornitologisk Forening har ikke
råd til at ligge med et lager af rapporterne så den sælges kun mod
forudbestilling inden 1. april 1997.

Send din bestilling til DOF-Salg, Vesterbroga de 140,1620 Køben-
havn V. Fax 3131 2435. Eller ring på tlf. 3131 8563. Så får du dit
eksemplar med posten omkring 1. juni. Råpporten leveres normalt
hæftet med omslag, men den kan ggså ffu i ringbind for en merpris
på ca. 20"/o. Prisen for rapporten fra Århus Amt med i alt :50
lokaliteter er kr. 250 & forsendelse kr. 30. Pris i ringbind er kr. 300.

Er du interesseret i priserne på rapporterne fra andre amter, så findes
de i DOF-NYT nr.1/97.

På næste side kan du se

en "prøveside"
fra rapporten.
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Store og Lille Rotholme

Amt: Viborg

Komrnune: Sundsør€

Lokalitetsnr: 783135

Lokalitetstype: Strandeng

Klassifikadon: Kl

Ejer:

Dæknins: Y2

UTM E: 51 1770

UTM N: 6286810

Beskrivelse: Morten Nielsen 1296.

Beskrivelse
Ubeboedeøer..

Karakt€ristik
Ynglende skaw. Tidligere hættemågekoloni og
terner er forswndet.

Beskyttelser
Ø-reservat med adgangsforbud i yngletiden.

Optællerr
DMU, Resewatsektionen.

Ynglefugle, antal par

Skarv
Knopsvane

Gravand
Gråand

Toppet Skallesluger
Strandskade
Klyde
Hættemåge
Stormmåge
Sildemåge
Sølvmåge
Svartbag
Sandæme
Splitteme
Fjordterne
Havteme

1970 1980 1993 1994 1995 tvr6

10

5

10 20
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3000 500

250 1200 220Æ 206/. 2M2 1975
t2t21415
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5 11 8 8

3481
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3219910
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1

0
130 100

4
33 17 27 30 t2 24
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SØKONGER FRA RøNDE TIt HOU

Flemming H. Nle/sen

Søkonger set på en gåtur mellem Hou og Rønde i
december. I alt 74 fuple.

Der har idetseneste efterårværet ri$ig mange
Søkonger overalt langs de danske kyster. På

DOF's,,fuglelinie".blev der omkring måneds-
skiftetoktober - november næsten dagligt beret-
tetom adskillige hundrede eksemplarer af den
lille alkefugl.

Det var netop med Søkonger fot øie, atjegen
tågetdag i december begav migud på en kysttur
syd forArhussammen med Ole Lilleø. Påstræk-

ningen mellem Norsminde ogArhus optalte vi
hele 67 Søkonger påtrods af en temmelig ringe
sigbarhed. Flere af fuglenevar såvenlige at ligge

og fouragere bare få meter fra land.

Optællingen gav appetit på flere ture til kysten.
Det er altid interessant at færdes ved en ukendt
kyst, ogspecielt når der d også er masseraffugle

at kigge på. Jeg besluttede derfor, atforet?ge en

længere vandring langs kysten omkring Arhus.

Ved samme lejlighed kunne jeg så passende

undersøge, hvor mange Søkonger der egentlig
ku nne støves oo. Det blev til en tur fra Rønde til
Hou, en kyststrækning på ca. 58 km.

Al le optæl linger blev udført i tidsru m met 6.-1 6.

december. Det viste sig dog, at tætheden af

Søkonger langs kysten ikke var så stor, som den
første optælling gav indtryk af. På strækningen
Norsminde-Hou så jegsåledes kun 4 Søkonger,
hvoraf de 3 lå i Hou Havn. Heller ikkestræknin-
gen nord forÅrhus skulle bidrage med etstørre
antalfugle.

Samlet blev dettil 74 Søkonger. Af andre fugle
sås bl.a. Toppet Lappedykker (1 0), Lille Lappe-
dykker (4), Sangsvane (6), Knopsvane (27),

Canadagås (6), Toppet Skallesluger (60), Stor
Skallesluger (2), Hvinand (1 61), Troldand (26),

Edderfugl (>100), Hjejle (3s), Alm. Ryle (5),

Snespurv (2), Skerpiber (B), Bjergirisk (2). Resul-

tatet skal dog ikke betragtes som en egentlig
totaltælling, da veirettil tider gjorde det vanske-
lia at l<iooa h øla

Selvom der indimellem var lidt fugletomt der-
ude, bliver det dog ikke den sidste kystvandring
jeg begiver mig ud på. Og der er jo kyst nok at
tage fat på.....
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FRA FELTEN:
OKTOBER, NOVEMBER OG
DECEMBER

-
Ole Jensen

om det nok efterhånden er bekendt har
er i denne vinter observeret usædvanlig
mange Søkonger, dette fremgår også af

nedenstående.

Der er indsbndt observationer aifølgende:

Carsten Bruun, Lars Bøgh, Albert Christensen,
Ulla Christiansen, Bjarne Colles, Arne Larsen,
Lars Tom-Petersen, Mogens Wedel-Heinen,
Jan Sielemann, Nick Wrigley og undertegnede.
Desuden er medtaget nogle afde observatio-
ner der er tilgået undertegnede i forbindelse
med pu nkttællingerne af vinterfugle.

Lommer, Lappedykkere, Sule og
Skarv

Lom sp. B 7l'11 Fornæs, tille Lappedykker 2
2211 Norsminde Havn + 1 29/12 Cudenåen
v. Hornbæk + 31111 Dråby omegn + 31911
Crenå Enge + 1 2511 Norsminde Fjord, Top-
pet Lappedykker mindst 1 20 1/1 2 Stubbe Sø,
Sule 2 ad. 7111 Fornæs, Skarv 38 10111 For-
næs + 1O7112 Besser Rev + 20 1Bl1 Brattings-
borg Skov.

Hejrer, Flamingoer, Svaner og Gæs

Fiskehejre 1 7/1 2 Besser Rev + 5 'l 2/1 2 Kolind-
sund + 5-6 2511 Norsminde Fjord,Flamingol
B/12 kysten ud for Bønnerup, Knopsvane 1 7

5/1 Besser Rev * 52 2911 Langøre,sangsvane
6 ad. 5/1 1 trk. og 10 19112 v. Naturcenter
Sølyst + 1 171'11 Fornæs + 13 23111 og7412l
12-og120 11/1 og81K22112 og29 2K22|12
og117 ad.22112 og159 2511 Kolindsund +
33 ad.22/12 Helgenees Vestkyst + ca. 40 241
11 og17 15112o9a29/12 BønnerupStrand +
6 27111 Norsminde Fjord + 1 14112 Crenå.
Sydstrand + 5'15112 Dolmer + 1 ad. og 4 juv.
21112 Engen v. Constantinsborg + 2 23112
DødeÅ Enge + 1025112Crenå-Cravlev + 20
26/12 Hevringholm + 9 29112 Cudenåen v.
Hornbæk + 429/12 Pårup Høvindskov + 4 4l
1 Tebbestrup + 5 1911 Floes + ca.7OO 1911

Overgård + 24 2911 Langøre, Canadagås 39
1/1 2 EbeltoftVi g + 1 6 1 5/1 2 Bønnerup Strand
+ 23 21112 Engene v. Constantinsborg * 64
25112Crenå-Cravlev * 30 1111 Sælvigbugten
+ 16 2511 og15 2611 Kolindsund + 30 2911

Langøre + 10 Bl2 Crenå Enge, Mørkbuget
Knortegås 1O5 17111 og14825h Besser Rev
+ 7 29112 Stranden mellem Bønnerup og
Stavnshoved, Lysbuget Knortegåsca. 520 291
1 2 Stranden mellem Bønnerup ogStavnshoved
+ 23 5/1 Råby Odde + 2 2511 Besser Rev.

Ænder

Gravand 126 28112 og 138 5/1 Besser Rev,
Pibeand 2 29112 Cudenåen v. Hornbæk + 7

2/1 Helgenæs vestkyst + min. 600 'l9l'l og
min. 100 2511 Norsminde Fjord + 1 1911 Hov
Havn * 2 25/1 Besser Rev, Gråand 450 511

Besser Rev + mere end 100 2511 Norsminde
Fjord,spidsand2 5/1 Besser Rev,Rødhovedet
and 5/1 t han i Mariager Fjord ved Dania,
Taffeland mindst 45 1611 'l Rugård Ndr. sø +
B 1111 og1 han 25/1 Crenå Enge + 21811
Kolby Kaas Havn + 619/1 Norsminde Fjord +
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57 29/1 Langile, Troldand mindst 25 16/1 1

Rugård Ndr.5ø + mindst 15 2/1 EbelroftVig +
t han1111 ogl han og6 hun 2511 og3 han og
12hun26l'l CrenåEnge + 51811 KolbyKaas
Havn * 30 1911 og 10-20 2511 Norsminde
Fjord + 1292911 Langøre, Bjergand 452911
Langøre, Ederfugl 294 1Ol1 1 og ca. 25OO 1 3l
12 + 61.!/1 Fornæs + 225 7112 og21 28112
qg 250 5/1 og4O5 2511 og40O 2911 Besser Rev
+ 30 26112 Hevringholm/Lystrup Strand + 9
B/1 Fjellerup Strand + 60 11/1 Dråby omegn,
Sortand 1 7112 og1 28112 og 1'l 2511 Besser
Rev, Fløjlsand 36 5/1 Besser Rev, Hvinand 2'l
1/1 2 og mindst200 2/1 EbeltoftVig+ 307112
og23 28112 og29o 25/1 Besser Rev * mindst
25 211 Helgenæs vestkyst + 60 311 Mols + 30
19/1 Norsminde Fjord, Lille Skallesluger 1

hun og 2 hanner 1911 Hov Havn, Toppet
Skallesluger 2 17111 og1 7112 og4 28112 og
3 511 og3 2511 Besser Rev * 2 han og t hun
22112 Kalø Vig + mindst 20 2/1 Helgenæs
vestkyst * 21911 og5-6 2511 Norsminde Fjord
+ 61911 Hov Havn, Stor Skallesluger 2 hun
1 6/1 1 Rugård Ndr. Sø + I 1 112 Ebeltoftvig +
20 1l'12 Stubbe Sø * t han 14112 Crenå
Sydstrand + 2.hun 22112 Kolindsund + 1 2Bl
12 og7 511 Besser Rev + mindst 15 Helgenæs
vestkyst + 6 11/1 Crenå Enge + ca. 600 1 B/1

v. Mellerup + 30 19/1 og mere end 50 2511

Norsminde Fjord + 1 19/1 Hov Havn * t han
2611 Ramten Sø.

Rovfugle

Havørn1 juv. flyvende + siddende på isen 19/
1 Mariager Fjord v. Overgård,Fiskeøtn1 29112
Pårup Høvindskov, Blå Kærhøg 'l han 3/1 1

ØrbækCård * t hun 161'l,1 og3Ol11og1 han
og t hun 22112 Kolindsund + t han 27111

Fladstrup * t hun 2/1 EgsmarkStrand + t han
5/1 Besser Rev * 2 19/'l Overgård, Duehøg 1

1/1 Lilleådalen,Spurvehøg1 10/1 1 SmingeSø
+ 'l 17111 og1 7h2 og1 28112 Besser Rev,
Musvåge2 23 11 1 o96 1 211 2 og4 2511 Kolind-
su nd, Fjeldvåge1 25l1 Crenå Enge, Tårnfalkl
7112 og 1 2511 Besser Rev * 2 12/12Kolind-
sund, Dværgfalkl 5/1 Besser Rev,Vandrefalk
1 juv. 511 jagende bl.a. efter 23 Lysbugede
Knortegæs (uden held)ved Råby Odde + 1 juv.
19/1 Mariager Fjord v. Overgård.

Fasanfugle og Vadefugle

Agerhøne 7 12112 Kolindsund + 64 25112
Crenå-Cravlev, Strandskade 1 10/11 Fornæs

+ 710111 og1\17l11 og27 7l12o962Bl12
og6 511 og43 2511 Besser Rev + 23 3/1 Mols,
Hjejlemindst2252l11 Alsø + mindst200 10/
1.1 Hessel Cods * 1835 23111 Kolindsund +
6007112 Besser Rev,Vibel0Bl2 Crenå Enge,

Sandløber1 1 1/1 Stranden s. f. Crenå,Sortgrå
Ryle 14 511 og3 29ll Besser Rev, Alm. Ryle
152 7111 Bønnerup Strand + 300 10/11 og
1so 17/11 og3O 28/12 og47 511 o9179 2511

Besser Rev + 37 26112 Hevringholm/Lystrup

Strande + 18 31112 Crenå Havn, Enkelt-
bekkasinl 10111 og1 7l12og1 21ll2Besser
Rev, Dobbeltbekkasinl 1 0/1 1 Besser Rev * 1

3'1112 Clatved Strandeng, Skovsneppe 1 24l
1'l Ryomgård + 3 26112 v. Lystrup Nord-
djursfand + 1 411 Marselisborgskov + 1 1Bh
Sælvig Liffe Kobbersneppe 1 17111 Besser
Rev, Stor Regnspove B 1 7 /11 og1 28112 og36
5/1 ogl 2511 Besser Rev * 2 1911 og2 2511

Norsminde Fjord, Rødben 1 10/11 og3 7112

og1 28112 og6 5/1 Besser Rev + 1 3/1 Mols +
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211/1 Eg;mark Strand + 31911 og325h
Norsminde Fjord.

Kjover, Måger, Terner og Alkefugle

Kjove2 l 1/1 Fornæs, Dværgmåge 1 ad. 1 4112
Crenå Sydstrand,Stormmåge31 1 0/1 1 Sminge
Sø + 84 2511 Besser Rev, Svartbag 15 17111
o84 7112 og7 511 og57 2511 Besser Rev,
Fjondterne 2 25112 Crenå-Cravlev, Alk ca.
8OO 7/11 og21O/11 og7 131'12 Fornæs * 'l

31112 Crenå Havn, Tejst 3 7111 Fornæs,
Søkonge 93111 ogca.307111 og21Ol11 og
mindst200 17111 og313l12Fornæs + 7 7111
BønnerupStrand + 128111 og1415111 og1
22111 ogl 2711 Den Permanente i Risskov *
op til 20 9-10/11 ogl9 17111 og23 23111 og
1513112og1 151128ønnerup Havn + 17'10/
't 1 Sangstrup Klint + 9 1 0/1 1 og3 1 311 2 Karlby
Klint + 1 15/1 1 Tangkrogen Århus * min. 4
271 'f KysingNæs + min.62911'l Kysten ud for
Ørnereden Arhus + 1 1 112 EbeltoftVig + 2 1/
12 Lushage * mindst 35 16111 o9133 24112
Rugård Strand + 115112 Cjerrild Nordstrand
+ 3 28112 og 1 29/1 Besser Rev + 5 211

Sletterhage + 1 411 Clatved Strand + 1 1611

Sælvig.

Spætter, Lærker, og Pibere

Grønspætte 1 1111'l Crenå Plantage + 1 221
12 Hestehave Skov + 1 25112 Crenå-Cravlev
+ 26/121 Hinnerup Skov + 1 11l1 v. Ulstrup
A, Sortspætte 1 29/12 Pårup Høvindskov * 1

1111 v. UlstrupÅ,Sanglærke1 10111 og225l
1 Besser Rev, Engpiber B 3/1 1 og 6 10111
Fornæs + 1 1O111 og1 28112 og4 5/1 Besser
Rev, Skærpiber4 5/1 Besser Rev.

Vipstjerter, Silkehale, Vandstær og
Drosselfugle

Hvid Vipstjert 1 30111 Kolindsund, Silkehale
2OO 7 111 Universitetsparken Århus + 2 10111
Fornæs + 35 23/11 Ryomgård + 35 19/'l 1 og
4 2611 1 Naturcenter Sølyst * 5 27 111 Rimsø +
mindst 25 27111 Tirstrup + B 14l'l Sælvig
Vandstær 1 2311 1 Kolindsund + 'l 1111 Øm-
bjergMølle, Husrødstjert2 2211 1 Studstrup-
værket, Stenpikker'l 1O111 Fornæs, Sjagger
16 2/1 1 Ryomgå'd + 12 'l11 Koed Skov,Sang-
drossel 1 2"1 l"l 2 StøvringØstrup skove * 1 27 I
12 Hagstedgård v. Stilling Sø,

VindrosselB 1 6/1 1 Rugård Ndr. Sø + 6 22/1 2
Hestehave Skov + 1 1111 Hørning Mistel-
drossef 1 29112 Pårup Høvindskov + 1 15/1
Ramten.

Timalier, Halemejser, Træløbere og
Tornskader

Skægmejse min.3 23111 Bønnerup Strand,
Hålemejse 7 1/1 Stubbe Sø,Træløber21/12
Lushage, Stor Tornskade 1 1ol1'l Lindholm
Hoved.
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* * GilbiergFuglestdtion

Kragefugle, Stære, Finker og
Værlinger

Nøddekrigel 2511 1 Botanisk HaveÅrhus + 1

9/1 og1 15/1 Clæsborg Råge B0 25l'l Engene
v. for Crenå,Gråkrage195 '12l12 Kolindsund,
Ravn 4 21112 Støvring-Østrup skove + 1 2Bl
12 og1 4/1 Løvenholm Skov * 1 1/1 Koed
Skov + 1 4/1 v. Nimtofte + 2 Sl1 Cl. Rye + 'l

5/1 Cudinåen v. Væth * 1 5/1 Drastrup Enge
+ t Sl1 AlsrodelKatholm skov * 1 10/1 Kolskåv
+ 31911v. Stjær + 21911Crenå Enge + 3191
1 Sivested, Stær 20 1 0/1 1 Besser Rev + 6 23l
11 Kolindsund, Kvækerfinke mindst 15 1/12
Stubbe Sø,Grønsisken22 2611 2 Enslevgården
+ 21l1 Stubbe Sø + 142611 DystrupSø + 2
2611 Ramten, Bjergirisk 50'tol11 og32 7112
og41 28/12 Besser Rev, Gråsisken 1 19/1
Risskov, Lille Korsnæb 1 28/12 Løvenholm
Skovene + 129112 Pårup Høvindskov + 251
1 Cl. Rye, Snespurv mindst 30 10/1 1 Fornæs
+ 7 1ol't 1 og65 7 11 2 o962 2Bl1 2og 50 5/1 og
95 25l1 Besser Rev,Gulspurvl 7 121't2Kolind-

RUATØRER

sund, Rørspurvl 5/1 Besser Rev, Kornværling
136 12/12 og121 2511 Kolindsund.

Desuden er set 3 marsvinlO/11ved Fornæs.

Næste periodes observationer, dvs. februar,
marts og april indsendes i første uge af maj -
senest 10. maj. Noter allerede nu datoen i din
kalender, så du husker at indsende! Vil du
være sikker på at observationerne kommer
med sendes de til undertegnede på adressen
Torshøjvænget 54, Kolt, 8361 Hasselager.
Observationer kan også ringes ind på tlf. 8623
5614.

Undertegnede har i øvrig pr. 1. januar 97
overtaget kontakten til ,,SlDEN SIDST" i

DOFNYT. Bidrag hertil sendes derforfremover
også til ovennævnte adresse, eller ringes ind på
ovennævnte telefonnummer.

Ole Jensen

* - ægte trækglæde

Gilbierg Fuglestation mangler observatører til
foråret 1997 i perioden 25. februar - lO. iuni.

Vi tilbyder kost, logi og Nordeuropas bedste forårstræksted
for småfugle.

fnteresseret? Kontakt KAF for flere oplysninger om opholdet.

København""Ht::å:""ffi :l*,oner(KAF)
Att.: Mikael Funch

Sønder Boulevard 72 4.tll..
l72O København V

Tlf. 33 25 15 18

Dansk Ornitologisk Forening
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lhhlsrq'[wr
er din. Brug den!

Her kan unge medlemmer kom-
me i kontakt med gamle.

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

ldeen er, at de junior:medlem-
mer, der gerne vil tages med på
fugletur sender deres navn og
adresse til mig, og så sætter vi
den på listen her påJuniorsiden.

De "gamle" opfordres til at kon-
takte juniore.rne på listen, når de
tager på tur og måske kører forbi
i nærheden.

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

Lars P. Johansson

Esben Elmer
Mejlbyvej 200
B2s0 Egå

Tlf . 86 22 02 77

Jesper Tønning
Søndergade 12
Assentoft
8900 Randers
Tlf . 86 49 47 48

Anders Madsen
Bispevej 37P
8260 Viby J

Tlf . 86 28 19 84

Michael Stabell
Loftesvej 1 st. nr.8
8220 Brabrand

Mark Hammond
Nørreqade 1

8000 Arhus C
Tlf. 86 1B B0 26

Ingrid Marie VincentAn-
dersen
Oddervej 104
8660 Skanderborg
rlf . 86 51 11 71

Søren Dalsgaard
Safirvej 13

8541 Skødstrup
Tlf. 86 99 96 6s

Peter Schmidt
Solsortvej 1B

8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 64 00

Balevej '10, Ommestrup

8544 Mørke

Tlf. 86 37 78 41



0bserraUrer sru0$

tillsrael$, [$HtrmRcF

Ringmærkere eller. obsematorer $es til
lqrdels fugte*ratiry rri' mffis' i ggZ og
fromefter. Iler. er ftlG.om tlqltnst arb6jdc.:
Mad g,frotet'vil **nnG'blivo:#Cftet lrvie
rnan$tqgr i mereid A'*Se*;f,,d igg
informationei,lrontakt' :A*i . *enersen i
DOF

-

vlotto TraD Hansen

Rovfugle

Af Anders Holm

Joensen Natur og Museum nr, 4, 1996

lJdgivet af Naturhistorisk Museum, Å,rhus

Tlf. 8612 9777, fax.: 8613 OS82

Ahonnement 1996 (4 hæfter) kr. 125,-

Af verdens 290 arter af rovfugle yngler de 3B i

Europa og heraf kan de 13 træffes på rede i

Danmark. Også erderselvfølgeligalledem der
bare bruger landet som et afsæt til at komme
videre nord og øst på og retur igen. Dette og
meget mere handler det nyeste hæfte i serien

,,Natur og Museum" om.

På de 36 sider er der masser af flotte farvebille-
der med rovfugle lige fra Amerikansk Sortgrib
til Spurvehø9.

Med overskrifter som ,,Flugt og jagtformer",
,,Yngletiden",,,Træk ogvinterliv" og,,Rovfugle

i kulturen" fremgår det, at Anders Holm Joen-
sen kommer vidt omkring på den begrænsede
plads.

Hæftet er spændende og intere3sant læsning.

På grund af emnets størrelse kontra den til-
målte plads henvender det sig nok mere til de

,,9O%" end de ,,1O%" (:feltbisserne).

Efter at have læst,,Rovfugle" kan man næsten
ikke vente længere, nu må det snart blive forår
med rovfugletræk!

ANMELDELSE
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Kom og se vofi store ud-
valg itugleblandinger,
f.eks. undulatblanding,
tropeblanding, pape'
gøjeblanding, para-
kitblanding, vildf ugle-
blanding og
meget mere. ,. .
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REFERATER

-

Mariager Fjord
17 November 1996

På trods af det uhørte store fremmøde- 3 (inkl.

de 2 turledere...) kørte vi fra Randers lidt over
kl. 9.00 mod vores bestemmelssted.

Via Overgård ankom vi til Ajstrup bug på fjord
siden og Nørre kær på fastlands siden omkring
kl.9.4s

Efter at ha' iklædt sig div. overtøj, så vi kunne
klare en længer vandring på diget ved det
nyan la$e reservat ved Mariagers yderlord, var
vi klar til at studere alle de ,,ventende" spæn-
dene fugle, som givet vis ville komme...

Som læserne sikkert ved, så har de kære fugle
det med at vise sig- også selv om vi kære

ornitter ikke er helt klar til at obse... Hvorved
der til tider kan opstå panikagtige situationer...
Nå, men for at gøre en lang historie kort, så var
vi nær blevet løbet over ende af 3 flofte over
flyvende Snespurve. Cod start og snart var vi i

gang med at tælle lysbugede knortegæs og her
kom antallet op på min. 1000 rastende. Des-
uden nævnes lidtaf deandrevandfugle; Spids-
and 1 par, Top. Skallesluger, 10 rst herudover
sås der også små flokke af Hjejler, Ryler, St.

Regnspover, Rødben og ,,andet godt fra ha-
vet"...

Men flottest var det dog at beskue de 3 Kær-
høge (1 Blå * 2 Brune), som i finest stil foura-
gerede samlet over Nørre kær. Havde lyset
bare været bedre, ville det havde givet nogle
flotte fotos!

En St. Tornskade lod sig også Venligst beskue
idet, den med sin karakteristiske flugt fløj lart
hen over os og kak videre mod Overgård.
Desuden så vi også en enkelt rørspurv, hvilken
man bestemt ikke ser mange af på denne
årstid.

Nu var vi så ved at være modne til at indtaee
den medbragte morgenkomplet,

hvilket bl.a. bestod af rigelige mængder af varm
kaffe samt friskbagte rundstykker,- så vi satte

kursen mod Eskeplet,- undervejs noteres bl.a.
følgende; Sangsvane B0 rst, samt min. 500 alm
Hjejler og 200 jægere...

Ved Eskeplet hvortil vi ankom i fin stil var det
temmelig fugletomt, men det blev da til lidt
Bjergirisker og Ederfugle samt andet,,skidt" fra
fuglefronten.

H erefter kørte vi I idt nord på ti I Ajstru p, hvor vi
fræsede igennem et hyggeligt sommerhus om-
råde, med masseraf ungesolbadende....-små-
fugle. Herfra, så vi igen Ajstrup bug, samt en
yderst loVende eng, som til foråret burde un-
dersøges nærmere for div. ynglefugle, så som
bl.a. Viber og Culevipstjerter. Stedets bedste
oplevelse,- en dejlig,,smatkage" som blev ind-
taget imens bl.a. Cråsisken og Crønsisken blev
observeret.

Da vi returnerede til Randers kulturhus kl.
15.00, havde vi noteret lidt over 60 arter,
beundret hele 3 Blå og min. 3 Brune kærhøge!
-samt antageligt hver især indtaget flere krus

varm kaffe, hvilket i øvrigt er uundværligt når
man som undertegnede har medbragt for lidt
rø1...

Benny Kristensen
Randersgruppen

Gjerrild Nordstrand - foråret ,96
Endelig, næsten kun et år forsinket, kommer
referat fra Cjenild-turen foråret'96.

Vi havde en dejligturogtroppede ca. 11 glade
fuglefolk op ved stamhuset på Ellavej. Ved
stranden så vi flere forskellige havfugle som
Edderfugl ogSortand foruden Stor Præstekrave

og mange flere. En enkelt Karmindompap og
en Drosselrørsanger besøgte også stranden. I

skoven fandt vi et par ynglende Sortspætter og
en Natugle sad på lur i bøgekrattetfå meterfra
qs.

I øvrig så vi Lærkefalk, Hvepsevåge og Rød

Clente i området. Vi havde også lidt held med
ringmærkningen, hvor der blev fanget Hale-
mejser, Fuglekonger og sangere.

Vi havde endnu en vellykket tur + et godt og
muntert samvær. Tak for en lækker tur ..onkel"
Arne og Lars! A.R.
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KOMMENDE TURE

-

Gjerrild-lejr

Fredag den 4. april kl. 1 6.00 til søndag den
6. april kl. 16.00.

Ledere Lars P. Joåansson 8637 7841 og
Arne Bo larsen
Atter i år afholder vi den traditionelle forårsleir
ved Cjerrild Nordstrand.

Cjerrild-området udmærker sig ved at vær et af
de bedste forårstræksteder i amtet. Det gode
bagland med spredte skovområder tiltrækker
mange fugle, som bliver i området, hvis det
sætter ind med dårligt trækvejr. Derfor er der
gode chancer for trækkende og rastende Mus-
våger, Spurvehøge, Fiskeørne og Rød Clente -
krydret med mange overraskelser. Dette gæl-
der også for de mange småfugle på vej til de
skandi naviske yn glepladser.

Vi kigger også en ringmærker over skulderen -
samt håber på uglevejr!

Som sædvanlig harvi lejetetsommerhus. Hvis
du er under 1 B år koster det 1 30 kr. Ellers er
prisen 250 kr. For det beløb får du: Leje af
huset, mad lørdag og søndag ogtransport rundt
iområdet.

Du skal medbringe: Sovepose og liggeunder-
lag, mad tilfredag aften, varmttØj, gummistøv-
ler., notesbog fuglebog, kikke4 evt. teleskop
og fotoudstyr.

Tilmelding sker ved at indbetale 250 kr.l13O
kr. på giro 5 51 09 61 , DOF-Århus, Cjellerup-
vej 1 1 1, 8220 Brabrand senest den 1. april.
Mærk girotalonen,,Cjerrildlejr".

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe
til ovenstående.

å--- _.=fJ ,

SLt rt/crTtt
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KATENDER

Søndag t6. marts
Mødested:

Turleder:

Tirsdag 18. marts

Søndag 23. marts
Mødested:
Turleder;

Tirsdag 1, april
Mødested:
Foredragsholder

Moesgård Skov og Strand
P-pladsen v. Moesgård Museum kl. 07.00 (endestation for
bybus linie 6)
Peter Lange m.fl. (86 95 03 41)
Vi går en tur gennem parken og skoven, hvor forårets fugle-
sang forhåbenlig viser sig fra sin bedste side. Her bliver rig
lejlighed til at stifte bekendtskab med skovens standfugle,
såsom duer, spætter, mejser m.fl. Over skoven kredser mus-
vågen, og hvis vi er heldige, ravnen. Hvis vejret indbyder til det
gør vi ophold på bakken i Strandparken, hvorfra træk af rov-
fugle (Musvåge, Spurvehøg m.fl.) og småfugle kan ses.
Turen foryentes at vare 3-4 timer. Husk kikkert og noget
varmt på kanden.

Debatmøde om de kommende års feltornitologiske
aktiviteter 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 Øst.iylland? 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.
Vigtigt; AIle aktive feltfolk bør absolut komme til dette møde!
Vel mødt! (kontakt vedr. mødet: Peter Lange)

Naturskovens fugleliv
P-pladsen, Søtorvet v/Kvickly, Silkeborg, kl. 09.00
Bo Ryge Sørensen (86 81 25 73)
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommer af
den oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmaik, 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.
Ingen tilmelding.
Arr. i sam. med Danmarks Naturfredningsforening.

Fuglene i de Midtjyske søer
Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. 19.30

Jens Kirkeby, Ry

Jens Kirkeby har i snart 1 5 år fulgt fuglebestandene, især
Iappedykkerne 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 områ-
det, og der bliver garanteret også givet et par gode tips om,
hvor de bedste observationssteder ligger.
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Fre, 4.- søn. 6 april
Ledere:

Søndag 6. april
Mødested:
Ledere:

Søndag 13, april
Mødested:

Leder:

Søndag 13, april
Mødested:

Leder:

Tirsdag 15, april
Mødested:
Foredragsholder:

Søndag 2o. april
Mødested:

Leder:

Der serveres kaffe og the. Øl ogvand kan købes.
Der er mulighed for at se lokaliteterne ,,in live" på en efterføl-
gende ekskursion søn. 6. april.

Forårslejr ved Gjerrild Nordstrand
Lars P. Johansson (86 37 78 41) og Arne Bo Larsen
Se nærmere omtale af turen side 34.
Se også referat fra turen i foråret 1996 på side 33.

Mossø og Klostermølle
Ry station kl. 09.00

Jørgen Keis, Jens Kirkeby, Claus Madsen

Velling Skov
P-plads øst for Naturskolen på Lystrupmindevej mellem
Velling og Vrads kl. 09.00
.førgen Ballegaard (75 75 62 89\
Denne traditionelle tur før løvspring har fået ny aktualitet efter
udpegningen af Velling Skov som højprioriteret område i

statens naturskovsstrateti. Skoven er ideel for alle hulrugende
fuglearter. Området har tillige smukke og værdifulde vandløb
og engstrækninger. Mulighed for sortspætte, isfugl, bjerg-
vipstjert, huldue, ravn og rovfugle. Turen varer til kl. 12.00.
Arr. i sam. med Danmarks Naturfredningsforening.

Mariager Fjord
P-pladsen ved Trip-Trap-forretni ngen, Havnevej 9, Hadsund
Havn nord k|.09.45
Lars P. Johansson
Vi sejler med "SVANEN" ud til Als Odde og retur gennem et
af Danmarks smukkeste naturområder og oplever de store
flokke knopsvaner, gæs, gravænder, pibeænder og vadefugle.
Turen varer ca. 3 timer. Pris: voksne kr. 50, børn kr.25.
Tilmelding senest dagen før til Mariager Turistbureau (98 54
13 771. Arr.: Natur og Miljø, Arhus Amt.

Fuglene i Haven
KulturhuseVPavillonen, Kærvej i Crenå, kl. 19.30
Peter Lange

Østdjurs Havekreds inviterer alle til foredrag om fuglene i
haven. Der vil blive fortalt om havens fugle, og hvordan man
gør haven mere fuglevenlig. Medlemmer af DOF er velkomne.
Yderligere oplysninger hos: Bjarne Sørensen 863255421
86321622 (9-1 6.30).

Gjerrild Nordstrånd
Kulturhuset, Randers, kl. 07.00 eller P-pladsen v. Gjerrild
Nordstrand kl. 08.00
Lars Tom-Petersen (86 41 81 64)
Oplev rovfugletrækket ved Østjyllands bedste forårstræksted.
Code muligheder for en overraskelse på denne tid af året.
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Søndag 2o. april
Mødested:
Leder:

Søndag 2O, april
Mødested:

Leder:

Un 3. - Iør, tO. maj

Søndag 4. maj
Mødested:
Ledere:

Tirsdag 6. maj
Mødested:

Søndag 25. maj
Mødested:
Leder:

Søndag 25.
Mødested:
Leder:

Tirsdag 27.
Mødested:
Leder:

maI

mal

F-Ugletur til Hestehaveskoven
P-pladsen ved Kalø Slotsruin kl. 20.00
Lars P. johansson

Vi går en tur i skoven og ser på småfugle, og når mørket
sænker sig er det tid til ugler.
Arr.: Natur ogMi\ø, A,rhus Amt.

Morgenfugletur i Skanderborg Dyrehave
P-pladsen v. diskotek Oasen, Skanderborg (Horsensvej, lige
efter Hotel Skanderborghus), kl. 07.00
Peter Lange (tlf.: 86 95 03 41 )

Vi går en tur i Dyrehaven og lytter til forårets fuglekor. Netop
nu, kort før løvspring er der ideelle muligheder for at se
fuglen-e. Vi møder spætten, de første sangfutle er kommet fra
Afrika, og skovens standfugle, Mejserne, Solsorten og Bogfin-
ken, er i fuld gang med forberedelserne til den komnrende
yngletid, og over skoven kredser Musvågen.
Medbring gerne kikkert og noget varmt på kanden.
Turen varer ca. 3 timer.

Stortur til Polen
Se omtale og udførligt program i Søravnen 4196 side 37-39.

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

Aftentui i Gudenåparken
Naturskolen, Cudenåvej, Randers kl. 19.00
Vi lytter efter om nattergal og græshoppesanger er kommet.
Derefter kaffe på Naturskolen.

Nattergaletur til Dystrup Sø
Ramten Erugs kl. 20.00
Lars P. Johansson
På turen til fugletårnet ser og lyfter vi efter lappedykkere,
ænder og ikke mindst sangfugle.
Arr.: Natur og Miljø, Arhus Amt.

Fugletur i Lillering Skov og Tåstrup Mose, kl. 10.O0
Se dagspressen eller kontakt turlederen
Peter Lange (86950341 )

Turen varer ca. 3 timer. Arr. i samarbejde med DN i Galten.

Nattergaletur til Sortemose, Skanderborg
P-p ladsen på Døjsøv ej, bag centralrensean | ægget, kl. 20.00
Peter Lange (tlf.: 86 95 03 41)
Vi går en tur rundt om Sortesø, og lytter efter Nattergal,
Rørsanger og de øvrige sangfugle. Undervejs besøger vi
fugletårnet, hvorfra søens lappedykkere, giågås, ænder og
måske Rørhøgen, kan opleves.
Medbring gerne kikkert.
Turen varer 2-3 timer.



lun,

tunt

Søndag l,
Mødested:
Ledere:

Søndag I.
Mødested:
Leder:

Tirsdag 3. juni
Mødested:
Leder:

Tirsdag IO. juni
Mødested:

Ledere:

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

Glatved Strand
Anløbsbroen kl. 09.00
Lars P. Johansson
I dette særprægede og meget fuglerige landskab lytter vi efter
sangfuglene og der falder også lidt rovfugle og vadefugle af.
Arr.: Natur og Miljø, A,rhus Amt.

Bjerregrav Mose
Øster Bjerregrav Kirke kl. 19.00
Lars Tom-Petersen (86 41 81 64)
En tur til mosen med de mange nattergale. Mosen huser
mange andre spændende fugle som rørhøg, græshoppesan-
ger, pungmejse og måske rørdrum.

Aftentur til Mossø
Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg kl. 19.00, eller p-plad-
sen ved Lindholm Hoved kl. 19,30
Jørgen Ballegaard og Torben Jørgensen
Vi gentager succesen fra de seneste 5 år, hvor turen har budt
på mere end 5O forskellige arter. Først vil vi danne os et
overblik over Mossø, hvor grågæs, ænder, skarver og svaner
helt sikkert vil posere i aftenlyset. Så vandrer vi ud på Lind-
holm Hoved og fugletårnet, hvorfra der er gode muligheder for
at se fire lappedykkerarter og lytte til mange forskellige sang-
fugle. Omkring solnedgang kører vi til Klosterkær, hvor de
mere nataktive arter vil overtage orkesterpladsen. Her vil der
være gode muligheder for at se skovsneppe og dobbeltbekka-
sin, samt høre græshoppesanger, kærsanger og nattergal. Det
er en god ide at medbringe kaffe/the samt gummistøvler og
måske lidt til myggene.
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ADRESSER OG KONTAKTPERSONER

Bestyrelsen:

Peter Lange (formand)

Jeksenvej 108
8464 Calten
Tlf. 86 9s 03 41

Jens Bonde Poulsen (kasserer)

Hevringvef 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf. 86 48 82 7s I 40 59 82 75

Bjarne Colles
Cjellerupvej 111

8220 Brabrand
Tlf. 86 25 04 43

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

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

Christian Jordansen
Tornebakken 75
8240 Risskov
Tlf. 86 21 33 s0

Arne Bo Larsen
Axel Munchsvej 67
8550 Ryomgård

Steen Cert Larsen
Crøfthøiparken 1 61, 1 0. mf.
8260 Viby J

Tlf. 86 28 50 05

Nick Wrigley
Bakkegårdsvej 43
8240 Risskov

Tlf. 86 21 49 8s

Kontaktpersoner:

Fredningsudvalget:

Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søtten
8382 Hinnerup
Tlf. B6 98 65 03

M ed I e m s regi st re r i nge n :

Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Lokal i te tsr egi st r e r i n ge n :

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt
Clellerupvej 1'11

8220 Brabrand

Rapportgruppen:
Henning Ettrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro
Tlf. 86 94 96 06

Randersgruppen:

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

Rovfuglegruppen:

Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

. Fugleregistreringsgruppen:

Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Skovgruppen:

Bo Ryge Sørensen
Søholt All6 26
8600 Silkeborg
rlt.86 81 25 73

Søhøjlandsgruppen:

Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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Køb
forsikringer
hos nog€h,

der har
forstand på

Deres penge.

Gå i banken,
når det drejer sig
om Jorsikring.
Begnd med at
hente bogen.

"K'Unibank


