
SØravTren r
r
I
I
T
I
I
I
I
I
I

I
I
T
T
I
I
I
I
T
t
t

' :''_.:,.. .. !i, t:igiN:t.i ri !

..,...!.i:;:.,:
. ., ,* ! it::$'

*-g- '"i- 
I 

.

iåd
'' ..,:r- rElli;rSliir;

..*..-,-.i 
.

- '.q - ,;l* -*:
.,.. ' . r-';d-i- 

"t-
',J'.

. . .-" '.,rF:ø:' I
- '.,ii'.r,:1. "j

\' ,.:"- -":a:,.. .:1 ;:r-J'x_ 
"- 

il-. ,.,:.*:-illlri
-!'i 

.j d il



Dansk
Ornitologisk
Forening

Fuglenæ Hus
Vesterbrogade 1 4OA

1 620 København V

Tlf.:31 31 4404
Ciro: 7 00 08 39

Lokalafdelingen
i Århus Amt

Naturcenter Sølltst

Cjellerupvej 111
8220 Brahrand
Ciro: 5 51 09 61

Søravnen

Ansvarsh. redaktør:
Otto Trap Hansen
Kildevej 8
8362 Hørning
Tlf . 86 92 25 92

Øvrige redal<don:

Jens Bonde
Svend M6ller Jensen
Annelise Skov

E-mail:
soravn@square-one.dk

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 beskyttelse først og fremmest af den danske
fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse
af møder og ekskursioner, udgivelse af ettidsskriftogandre 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 International.

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). Støttemedlemmer
modtager dog ikke DOF Nyt, lokalblade og DOFT.

Åilige kontingenter:
Ordinære medlemmer 290 kr.

Junior (max. 18 år) 50 kr.
Senior 165 kr.
Husstand 380 kr.
Støttemedlem 125 kr.

DOF-Århus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlem-
mer kan frit deltage i afdelingens møder og ekkursioner.

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

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

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette,
ledsagetaf en udskrift. Send materialettilOttoTrap Hansen og mærk
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: Søravnens kalender for 1997:
Hel side: Nr. Deadline lJdkommer ca.
kr. 350,-/nr eller kr. 1.200,-/å1 3-97 1. august 15. september
Halv side: 4-97 1 . november 15. december
kr. 2OO,-lnr eller kr. 600,-/år

lssN 09@-1832



Lokalforeningen bliver 25 år og alle er
indbudt til at fejre dagen på behørig vis.

Læs alt om hvordan og hvornår på midter-
siderne.

/ de næste numre af Søtavnen bliver jubi-
læet markeret med en række artikler dervil
beskrive udviklingen for markante fuglear-
ter i Århus Amt i de 25 år.

Og så bringer vi i dette nummer en efteilys-
ning. Materiale fra dengaig feyp1fis1g611 112l

ung ønskes frem fra skufhr og skabe.
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l(øb økologisk mælk!

Ny sponsoraftale: MD Foods og DOF går i

samarbejde om Projekt Ørn.

Forbrugerne af økologiske mejeriprodukter har
'i april-maj støttet DOF og projekt Ørn med 5
øre hver gang de har købt en liter økologisk
rnælk. Det er resultatet af en samarbejdsaftale
om "natursponsorering", som DOF har indgået
med MD Foods/Kløver Mælk. Med det nuvæ-
rende salg i mejeriernes Harmonie-serie af
økologiske mælkeprodukter forventes det, at
det samlede støttebeløb vil beløbe sig til 400-
500.000 kr. Detsamlede beløbopgøresaf MD
senest 1. juli og vil blive offentliggjort bl.a. på
mælkekartonerne.

Aftalen indebærer også, at DOF i perioden fra
1. april til 30. juni vil være koblet på Internet
med alt omkringProjektØrn, foderpladser og
kørselsvejledninger, diverse fakta omkring hav-
ørnen, informationer omkring indsamlings-

resultatet osv. Der er også m ulighed for at stille
spørgsmål til DOF. Adressen på hjemmesiden
er

http://unmr.harmonie.dk

Som en vigtigdel af aftalen forpliger DOF sigtil
i perioden fra 1. december 1997 til28. februar
1998 at afholde 20 ørneture. Folk skal selv
tilmelde sig til DOF for at få tilsendt kørsels-
vejledning til det pågældende sted, som de
selv skal transportere sig til, og der vil være m in.
2 ornitologer til stede ved alle turene. Eventu-
elle ture her i Østjvlland vil selvfølgelig blive
annonceret her i Søravnen.



Masser af fugle i de nye reservater!

Omkring halvdelen af de omkring 70 forslagtil
nye reservater, som blev fremsat i forbindelse
med den nye jaglov i 1993 er nu enten gen-
nemført eller på vej.

I første omgang er der oprettet reservater i

vigige fugleområder som Hyllekrog Odense
Fjord, Det Sydfynske Øhav, Tøndermarsken,
Læsø og Agerø. Her i Østjylland er det blevet til
foreløbig to nye reservater: Ajstrup Bu$ i Ma-
riager Fjord og Lerdrup Bug-Alrø Poller i Hor-
sens Fjord.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udfører
1 -2 månedlige tællinger i de nye reservater, og
effekten af de nye reservater begynder nu at
vise sig. | 4 områder, 

.hvor 
der er oprettet

reservater siden 1993, forekommer der nu

betydeligt flere svømmeænder end der gjorde
før etableri ngen. Stign in gen f rem går tydel igt at
hosstående fire figurer, som viser udviklingen i

antalletaf svømmeænder i4 af de nye reserva-

ter. Fuglene opholder sig længere tid i områ-
derne, og i større antal end de gjorde, da de
blev forstyrret afjagt og andre friluftsaktiviteter.

Den massige modstand, der i visse egne af
landet har været mod reservatoprettelserne er
flere steder afløse af positiv velvilje - man er
faktisk stolte over, hvor godt reservaterne fun-
gerer!

Selv jægerne er ti lfredse, idet det faktisk har vist
sig, at ja$en i områderne omkring reservaterne

er blevet stærkt forbedret, når de mange fugle
i reservaterne trækker imellem raste- og
fourageringsområder.
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Figur a-d:
Antal svømmeænder i 4 områder, hvor der er oprettet rcsevater efter 1993.

Tidspunktet fot oprettelsen af rseNatet er angivet med en stiplet linie.
Klde: Danmark Miljøundersøgelser



Flere nye reservater på vej!

| øjeblikket foregår der forhandlinger om et
reservat ved mundingen af Randers Fjord, for-
håbentlig kan østjyderne snartse frem til endnu
et nyt jagtfrit område! Arbejdet med oprettel-
sen af de nye reservater forventes afsluttet
inden år 2000.

Skov- og Naturstyrelsen har netop udgivet en
række smukke foldere om de nye reservater.
Folderne kan fås ved henvendelse til Reservat-
sektionen, Ålholtvej 1, 6840 Okst.løltlf .:zs 2z
20 BB.

Supersjældne fugle yngler på Djurs-
land!

Det kunne passende være overskriften på en
indsigelse mod et forslag om at etablere en
natursti på den nedlagte ,,Cjerrildbane,, mel-
Iem Ryomgård og Cjerrild på Djursland, som
lokalafdelingen har fået tilsendt.

I indsigelsen, som er forfattet af advokat Hen-
ning Lyngsbo fra Arhus, nævnes en lang række
fuglearter som sikker eller formodentlig yng-
lende i område! her kan nævnes f.eks. Top-
hejre, Sort stork, Hvis stork, Sangsvane, Hav-
ørn, Blå kærhøg Hedehøg, Dværgfalk, Engs-
narre, Trane, Stortrappe (!), Høgeugle, Stor
hornugle, Hærfugl, Mellemfl agspætte (! ), Si I ke-
hale, Blåhals, Ringdrossel, Lille fluesnapper og
Hortulan. Hvis blot en brøkdel af de nævnte
arter findes ynglende i området er der virkelig
tale om et ,,smørhul" , hvor al erhvervsaktivitet
øjeblikkelig burde stoppes! Lokalafdelingen
finder selvfølgelig en sådan brug af udokumen-
terede iagttagelser for uhørt. Normalt forlan-
ges der 5tore krav om dokumentation fra DOF
ogandre, f.eks. i forbindelse med indsigelserog
fredningssager. Der er således flere eksempler
på at fredningssager er blevet afuist af fred-
ningsnævnet, fordi man under sagsbehandlin-
gen ikke har kunnet genfinde de arter, som
fredningen var begrundet med!

Lokalafdelingen har derfor tilladt sig at rette
henvendelse til advokat Henning Lyngsbo, med
krav om dokumentation af forekomsten af de
mange sjældne arter, tørend de anvendes i

sagsbehandl i ngen.

Detskal lige nævnes, at man ietsvar på DOF's
henvendelse fastholder ynglefu nd af Sort stork
samt fund af Stortrappe i området! Det bliver
spændende at se dokumentationen!

Nye rapporter

Fej I ki I der i den d anske vil dtu d bytte-statistik
Omfang og effekt af manglende indberet-
nrnSer,

Faglig rapportfra DMU, nr. 167 1996.

Af Tommy Asferg. Pris; 4O kr.
Den officielle danske vildtudbyttestatistik er
en vigti g del af grundlaget for overvågn i ngen af
status og udviklingstendenser hos de jagtbare
pattedyr og fugle i Danmark. Vildtudbyne-
statistikkens værdi som overvågn i ngsinstrument
afhænger imidlertid af, at datagrundlaget for
statistikken er pålideligt.

Denne rapport indeholder resultaterne af en
undersøgelse af fejlkilder i vildtudbytte-
statistikken.

Personer der løser dansk jagttegn, har pligt til
at indsende oplysninger til DMU om nedlag
vildt. Trods denne forpligtigelse manglede der
oplysninger fra 2 1,6% at jagpegnsløserne i jagr
året 1993194, i alt 36548 personer! Af disse
havde 9,3% ikke indsendt vildrudbytteskemaet,
og 12,3% havde indleveret blanke, ikke-ud-
fyldte skemaer. Disse personers begrundelser
for ikke at have indsendt oplysninger er under-
søgt gennem udsendelse af spørgebreve til et
repræsentativt udsnit af gruppen. Det fremgår
afdenne undersøgelse, atden gruppe, der ikke
indsendte skemaer, var stort set identisk med
de personer, der holdt op med at gå på jagt
med udløbet af jagtåret 1993194. Af den an-
den gruppe udgjorde ,,nye" jagttegnsløsere

50,4%, altså personer som ikke var vant til at
udfylde vi ldtud bytteskemaet. Af de jagttegns-
løsere, der indsendte oplysninger som fore-
skrevet, havde 72,7% haft udbytte af deres
jag, hvorimod kun 42% i gruppen uden skema
havde nedlagt vildt .

Ved opgørelsen af det totale vildtudbytte har
der hidtil været foretaget en korrektion for de
manglende oplysninger ved at antage, at de
jagttegnsløsere, der ikke indsendere oplysnin-



ger i gennemsnit nedlægger'lige så meget, som
dem der indsendere oplysninger.

Hvis denne korrektion i stedet foretages ved
hjælp af resultaterne fra denne undersøgelse,
bliver det totale vildtudbytte ca. 14% lavere
end hidtil beregnet.

Vi har også modtaget:

Forekomst af egern kiurus vulgaris i skove
under 2O ha. Et eksempel på fragmentering
af landskabet i,4rhus amt.

Faglig rapport fra DMU, nr. 184 1997.

Pris:45 kr.

Livsbetingelser for den vilde flora ogfauna
på braklagte arealer - en litteratur-
udredning.

Faglig rapport fra DMU, nr. 182 1997.

Pris: 1 25 kr.

Alle tre rapporter kan erhverves ved henven-
delse til DMU, Crenåvej 12, B41O Rønde, tlf.
89201700.

Ny fugledatabase!

Så er den her endelig
Arbejdet med at udvikle en database til ind-
tastni ng og bearbejdni ng af fugleobservationer
startede i DOF-regi allerede for næsten 10 år
siden. Den første database, programmeret i

dBase3* så dagens lys omkring'1989, siden-
hen fulgte afløseren (i Paradox) i 1 993. Ingen af
disse levede fuldt ud op til forventningerne og
de krav, som DOF's rapportgrupper m.fl. stil-
lede. Sidste år besluttedes det at satse på en af
Kim Biledgaard udviklet base (programmeret i

Access under Windows) og denne base er nu
udviklet så meget at den kan distribueres til
foreningens medlemmer.

Hvem kan få databasen?

Alle medlemmer af DOF kan i princippet få
adgang til at bruge databasen. Kravene for at få
lov til at bruge basen er de samme som blev
stillet da Paradox-basen blev udleveret. Dvs.

man underskriver en kontrakt hvorefter basen

udleveres. Bl.a. forpligtiger man sig til at ind-
sende evt. indtastet materiale til den lokale
rapportgruppe, ligesom man skal returnere
programmet hvis det ikke benyttes. Yderligere
oplysninger herom kan fås ved henvendelse til
Peter Lange (se adr. ogtlf.- nummer på bladets
omslag). .leg planlægger endvidere at afholde
et brugerkursus engang i løbet af efteråret- læs

nærmere herom i det næste nummer af Sørav-



Ynglende måger og terner i Århus
amt - en oversigt

af Peter Lange

Et resultat af lokal itetsregistreringen under pro-
jekt Fuglenes Danmark.

I forbindelse med projekt Fuglenes Danmark
1 993-'1996 gennemførtes optællinger af yng-
lende fugle på over 300 lokaliteter iÅrhus amt
(se omtale af lokalitetsrapporten i tidligere
numre af Søravnen og DOF-nyt). Optællin-
gerne omfattede stort set alle nuværende og
tidligere ynglelokaliteter for måger og terner i

amtet. I detfølgende præsenteres resultaterne,
og det er på baggrund heraf muligt at vurdere
arternes bestandsstørrelse og -udvikling ved
sammenligning med den forrige lokalites-
registrering (Dybbro & Janniche 1 983 og Dyb-
bro 19B5)..

€
Hevring Sband

t--_-_J
Figur 1

Vigtige ynglelokaliater for måger og temer i Åthus amt

Denne artikel omfatter samtlige i amtet yng-
lende måger og terner, undtagen Hættemåge,
som behandles særskilt i en senere artikel.

For hver art harjegforsø$ at skønne størrelsen
på amabestanden (i 1996), idet jeg for de
lokaliteter, hvor der mangler tal fra 1996 har
anvendt resultatet fra den seneste optælling
som foreligger (medmindre kolonien vides at
være forsvundet).

leg må af plads- og tidsmæssige årsager und-
lade at bringe en mere grundig analyse af
bestandsudviklingen m.m. hos de enkelte ar-
ter i denne omgang men vil vende tilbage med
mere herom senere.
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Tabel 1

Yngtende Stommåge (Ldus Gnus) i hhus amt 1978-81 oB 1993-96.

Stormmåge

Larus canus

Amtsbestanden skønnes at
være på ca. 1400-1600 par,
heraf findes hovedparten i

den store koloni på Hjelm,
som med sine over 1000 par
i 1 996 var blandt landets stør-

ste. Den typiske ynglelokalitet
erfugleøer ide lawande fjord-
områder, hvor arten ofte fin-
des i kolonier. Enkelte par
findes spredt langs kysterne,
ligesom den kan findes yng-
lende solitært ved søer og
moser. Bestanden vurderes
at være svagt faldende, hvil-
ket dog dækker over store
lokale forskelle. Kolonierne i

Stavns Fjord er tilsynela-
dende reduceret kraftigt, hvil-
ket er opvejet af kolonien på
Hjelm. Landsbestanden var
vurderet til ca.'29.000 par i

1 988.

Sildemåge

Larus fuscus

Kolonierne i Århus amt reg-

nes normalt for landets stør-

ste. Landsbestanden vurde-
redes til 240O-2700 par i

1 9BB, heraf var over halvde-
len i Århus amt, hvilket stadig
ser ud til at være tilfældet.
Bestanden ser ud til at være
stigende, især bemærkes ko-
lonien på Hjelm, som er vok-
set stærkt siden 1978-81 .
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Tabel 2
Sldemåge (Larus tuscus) i Århus mt 1978-81 oE 1993-96.
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Tabel 3
%lnåge (txus argentatus) i Åthus mt 1g7O-81 og 1993-96.

Sølvmåge

Larus argentatus

De største kolonier findes også

hos denne art på fugleøer og
holme i Kattegat. I Arhus findes
en mindre bestand på byens
flade tage, men den er desværre
ikke optalt i de senere år, det
nævnte tal er formodentlig for
lavt, idet der er tale om tilfæl-
dige iagttagelser. Desværre har
vi heller ikke nyere tal fra kolo-
nien på Vejrø. Kun en mindre
del af landets Sølvmåger findes
iÅrhus amt, idet lands-
bestanden vurderes til over
53.000 par (1 9BB).

Svartbag

Larus marinus

Traditionelt regnes kolonierne
i Stavns Fjord blandt de største
i landeg men de ser nu ud til at
være splittet op på flere mindre
kolonier. Amtets største koloni
findes nu tilsyneladende på
Anholt.

Landsbestanden blev opgjort til
'l 025 par i 1 9BB, men er formo-
dentlig steget siden.

t9&8t. 1S3
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Tabel 4
Svartbqg (lårus mainus) i Æhus amt 1g7A-81 og 1993-96.
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Sp/itterne (Sterna sandvicensis)

Splitte-rnen har aldrig været nogen talrig yngle-
fugl i Arhus amt. Jeg har derfor valgt at nævne
samtlige kendte ynglelokaliteter i nyere tid.
Som det fremgår er arten ikke rapporteret som
ynglende siden 1 991, så det er uvist om arten
stadig yngler regelmæssigt i amtet! Bestanden
blev af Dybbro (1 985) opgjort til 81-298 par i

amtet. Splitternen er dog kendt for at svinge
meget i antal, hvilket tallene fra Alrø er et godt
eksempel på. Arten har ifølge Højager (1997)
ikke yngtet påAlrøefter 1979. Landsbestanden
vurderedes til 5700 oar i 1988.

Stavns Fjord: i alt 1 34 par i Stavns Fjord i 1 988,
Brokold ca. 2A oar i 1 990, Besser Rev ca. 25
par 1 990, 50 par 1 991 .

Søby Rev: 66 par 1978-81,12 par 1985.

Begtrup Røn: 1 1-13 par i 1978-81.

Afrø Poller: 11 par ('1978),215 par (1979),0
par (1 980).

Møgelmosen, Samsø: muligvis mindst 4 par i

1978-81.
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Tabel 5
Fjotdterne (Sterna hirundo) i Århus amt 1978-81 og 1993-96.
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Fjordterne

Sterna hirundo
Denne art træffes kun i min-
dre antal som ynglefugl i År-
hus amt, og kun på få loka-
liteter yngler den regel-
mæssigt. Da den ervanskelig
at skelne fra Haterne, kan
den nemt overses, og bestan-

den i amtet er formodentlig
undervurderet. Landsbe-
standen vurderedes til godt
1 500 par i 1988.

Havterne

Sterna paradisaea

Bestanden er tilsyneladende
faldet siden 1978-81, og de
største kolonier findes i dag
ved Alrø samt på sandrevlen
ved Vrinners Strand. 

.

Landsbestanden blev op-
gjorttil godt 7000 par i 1 9BB.

t97&8't 19S

Alrø Hennsskov Hage
AlrøPoller 144:275

BeglrupRøn 1015

EgensSand 2

FlakkeVNorGtrand 3
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Hjelm 1
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Hov
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Kyholm
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Tabel 6
Haøerne (Sterna paradisaea) i Århus amt 1978-81 og tgg3-g6.
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Dværgterne

(Sterna albifro ns) (tabel 7)

Dværgternen har formodentl ig

aldrig været nogen talrig fugl i

Arhus amt, og denne undersø-
gelsesperiode er ingen undta-
gelse. De største kolonier i am-
tet har traditionelt været oå

Anholt, hvor den på trods af
nedgang og store udsving i de
senere år stadig fi ndes. Men også

i Kaløvig og ved mundingen af
Randers Fjord ser der ud til at
være en lille, men fast bestand.
Arten har i en årrække vaeret i

tilbagegang i landet, og dens
muligheder som ynglefugl af-
hænger af ro på yngleloka-
liteterne, som desværre ofte er
lig med gode badelokaliteter for
som merturisterne.

Landsbestanden er vurderet til
42O-45O oar i 1988.

Konklusion

De vigtigste ynglelokaliteter for måger og ter-
ner i Arhus amt kan på baggrund af ovenstå-
ende udpeges som følgende; Anholt, Stavns
Fjord-området, Alrø, Hjelm, Svanegrund, Søby
Rev, Begtrup Røn, Vrinners Strand og Hov
Røn. Lokaliteternes beliggenhed fremgår af
figur 1.

Nogle savner måske øerne i Mariager Fjord i

denne gennemgang, disse er under projekt
fuglenes Danmark medtaget under Nordjyl-
Iands am! og medtages derfor ikke her.

tl
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TANDSvATER pÅ upcÅRDEN
Specielt 1996

,,Færre myg gav færre svaler"

En overskrift som kunne læses
i hhusStiftstidende den ti.
august 1996. På det tidspunkt

var der endnu 2 reder tilbage i
stalden på Udgården efter en
meget d år I ig ynglesæson, også

for mine svaler,

Året startede ellers godt - hele j3 reder blev
etableret. Det var det hidtil største antal på
gården efter omlægning til økologisk brug.

Omlægningen til økologisk bedrift med kød-
kvæg startede i 1 992. På det tidspunkt var der
bare 2-3 par Landsvaler på gården. Siden er
detgåetstøtfremad, så der i 1 995 var 1 3 reder

(se Figur 1 ). Det er helt i tråd med det, man her
kunnet påvise ved sammenlignende optællin-
ger på økologiske og konventionelle landbrug:
flere fugle på de økologiske marker. (bl.a, Chri-
stensen et. al. 1995).

Alligevel blev,,årsregnskabet' ikke en succes.
Vejret var for usAbilt. Efter et meget tørt og
generelt køligt forår (undtaget sidst i april), blev
maj måned kold, blæsende og relativ våd. Det
gjorde, at walerne etablerede sig sent. Resten
af sommeren blev ganske vistvarmere, men til
gengæld også blæsende og tør - ikke ligefrem
en insektrig sommer. Det kunne ses på pro.
duktionen af æg og unger (Iabel 1 og 2). Som
det også kan ses af Tabel 1, var der meget stor
forskel på sommerens forløb i 1995 og 1996.

Som det fremgår af Tabel 2 døde mange af
ungerne i reden, således at kun lidt under 1/4
af æggene blev til flpefærdige unger (tabel 1).

14
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LANDSVALE

Udviklingen i bestanden 
"r|,rnrru",u Of'ååtrlaen sidun omlægnin8 tit økotqiisk drift.
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Dødsårsagen var givet sult, da de døde unger
ved kontrol var meget magre.

Måske overlevede endnu færre, da de 3 sidste
ungers skæbne var uvis. Selv om de var flyve-
dygige, blev de ufrivilligt wunget af reden, da
denne blev ødelag. Normalt opnår Lands-
valen at få mindst 3/4 af ungerne på vingerne
(Cramp et.al. 19BB), hvilket også var tilfældet
for mine svaler i 1995 (tabel 1).

Tallene {ra1995 er lidt usikre, da ikke afslut-
ningen på alle reder kendes præcist. Antallet af
udvokede unger er derfor et makimumtal.
Tallene demonstrerer alligevel den store for-
skel på ynglesuccessen fra 1995 til 1996.

Muligvis gik den dårlige sommer ikke kun ud
over ungerne. Det blev nemlig ved tre reder
konstatere! at ungerne blevsmidt ud af reden,
og i mindst 6t tilfælde var ungerne levende. En

sådan udsmidning sker, hvis f.eks. hannen for-
svinder og enken derefter overtages af en an-
den han, Det kunne derfor se ud til, aten han
i mindst et tilfålde opgav eller døde. Måske var
de svækkede.

Bysvalen klarede sig , . : .: ,

Hvorfor klarede Bysvalerne dig bedre end Land-
svalerne? For det gjorde de tilsyneladende. De
fik i hvert tilfælde flere af deres unger på vin-
gerne. Til gengaeld var ægkuldene gennemgå-
ende mindre (1-4 æg mod Landsvalens 3-6
æg). Spildet var derimod (eller måske derfor)
i kke så stort, idet mi ndst 3/4 af æggene resulte-
rede i flyvende unger.

Det kan skyldes dels forskelligt fødevalg dels
forskellig ynglestrategi.

Selv om begge arter primært lever af fluer, myg
og bladlus, så tager Landsvalen flere større
byttedyr end Bysvalen (Cramp et.al. 1988).
Landsvalen jager også i lavere højde. Det har
måske været et problem for den at fange i

tilstrækkel i g!-mange store i nsekter p.€.a. den
blæsende tørre sommer, mens Bysvalen i høj-
derne måske bedre har kunnet fange tilstræk-
keligt af mindre byttedyr.

Antol æg logl Anlol unger flyvende

c. 50 (c.94o/ol
1 6 {c.23oÅl

't995
1996

53
68-69

Tabel 1

Antal æg lag og etal unger, der blev flyvefærdige i 1995 og 1996
I de 16 indgår 3 store unger, som måtte forlade reden, der blev ødelagt 79.
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DATO ANTAL REDER ANTAL REDER ANTAL

23/6 13 reder
6/7. 9 reder 3 reder m. døde unger 2 reder{orlodt
20/7* 6 reder I rede m. døde unger 2 reder lomme
25/7. 3 reder I rede m. døde unger 3 ungerfløiet
l8/B 2 reder rede opgivel

rede m. døde unger1/9
7/9 1 rede ødelogt

(slore unger)

Tabel 2
Fordeling og skæbne af Landsvalereder i sommeren 1 996.

I indikeret at der blev byget ny rede.

I rede

En anden og måske mere sandsynlig
forklaring kan være, at Bysvalens
unger kan gå i dvale i dårlige tider
(Meltofte & Fjeldså 1989). De kan -
mens forældrene er på langfart for
selv at overleve - nedseene stofsskifteg
så de kan klare sig længe uden føde.
Når forældrefuglene igen begynder
at levere føde, vågner de atter op.

Måske Landsvalen skulle lære noget.

Litteratur

Christensen, K.D; Jacobsen, E.M. &
Nøhr, H. 1 996: A comparative study
of bird faunas in conventionally and
organically farmed areas. DOFT 90:
21-28.

Cramp, S. Ed. 'l9BB: Handbook of
the Birds of Europe the Middle East
and North Africa. Vol 5. Ox{ord.

Meltofte, H, & Fieldså, J. Red. 1989:
Fuglene i Danmark. Bd. 2. Cylden-
dal.
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Den stifterd.e generalforsam-
Ilng i DOFs lokalafdeling for
Årbus Amt fandt sted onsdag
den 30. august 1972. Det bety-
der, at lokaløfdelingen i år kan
fejre sin 25-års fødsetsdagl

Dette skal selufglgelig fejres på
bebqrig ais, og lokalbestyrelsen
bar derfor besluttet at bøjtide-
tigbotde fgdsekdagm rned en

reception på Naturcenter sø-

lyst i Brabrand lørdag den 30.
august i år.

Enduidere uil læserne i de kom-
mende nutnre af Sgraunen
finde en række artikleti som

fortæ ller om lokalafde lingens
tilbliuelse og tiden, der er gået
sarnt om uduiklingen ifugleli-
aet i Årbus Arnt i de 25 år.

Det vil glæde os at se lokal-
afdelingens rnedletnmer, sam-
arbejdspartnere, forretnings-
forbindelser rn.u. til jubilæums-
reception

lgrdag den 3O. øugust 7997
kl. 14.oo.

Om afienen,

den 3O. a.ugust kl. 79.OO,

inuiteres alle foreningens aen-
ner og medlemmer til fødsels-
dagsfest. I skriaende stund er
det ikke besluttet, buor festen
boldes, rnen det uil bliae oplyst
ued bestilling af billetter til fe-
sten. Det ligger dog fast, at fe-
sten ailforegå i Årbusområdet.

Spisebilletter bestilles ued at
indbetale kr 175 pr. person på
lok a I afd e lingen s giro konto 5 5 L

til lejligbeden fremstillet m i"- . i 3l
bilæumsudstilling om lokal- ,5 ;

Arangementet finder sted på
Naturcenter Sølyst, Gjellerup- ,

uej 11L, 8220 Brabrand. W bar

afdelingens bistorte, sorn kan . ;
ses på sølyst,

Lokalafdelingen uil uære uært
rr-ted en ing.

09 61 senest den 1. august. Husk
at oplyse nøtmpå sarntlige del-
tagere. For det beløb får du
adgang til løjerue inklusiue en
tre-retters rniddag. Vin, uand
og øI kan købes på stedet til
rimelige priser.

Gauer? - job tak, rnen i stedet

for blornster etc. uil ui opfor-
dre til at giue et pengebelqb i
den til lejligbeden opstillede
sparegris. Det indsamlede be-
Iøb uil ai Ørernærke til indkøb
øf en teleskopkikkert til brug
på ungdomslejre og ture,

Vel mødt!
Lokalbestyreken
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Det er besluttet, at de europæiske vinterbestande af
vandfugle, der opholder sig på de åbne kyster i vinter-
perioderi, skal tælles. The Wetland Bird Survey (WeBS)
står for koordineringen på europæisk plan, mens under-
tegnede har påtaget sig koordineringen i Danmark.

Optællingen går i korthed ud, at man afsætter en week-
end eller to i december o/eller januar påtager sig at
dække en kyststrækning. Tællingerne kommer, som jeg
vurderer det nu, til at foregå langs Vestkysten, ned langs
Kattegats kyst, Djurslands nord- og østkyst samt Sjæl-
lands nordkyst (= de åbne kyster).

Mere om optællingens gennemlørelsetølgeri næste num-
mer af Søravnen.

Henning Ettrup
Udgården 6
Lading
8471 Sabro
Tlf. 8694 9606 (priv.)
TIf. B94O 4634 (arb)





LOKALAFDELINGENS GENERAL.
FORSAMLING

Traditionen tro bringer Søravnen et ultrakort
referat fra årets generalforsamling.

Lokalafdelingen havde i år indbudt til denne
demokratiske institution lørdag den 22. fe-
bruar.

Til dirigent valgæ de 25 deltagere (eller de
fleste af dem) undertegnede, der kunne er-
klære Ceneralforsamlingen for rettidig annon-
ceret og derfor lovlig.

Peter Lange aflagde formandens beretning
der kan læses i Søravnen nr. 1. Da denne
beretning ikke skal godkendes - det siger
lokalforeningens love - ja så tog generalforsam-
lingen den til efterretning under udbredte klap-
salver.

Herefterfikjens Bonde, i sin egenskab af kas-
serer, ordet. Regnskabet og budgettet for 1 997
godkendt, der blevogså her klappel Jens Bonde
undgik dog ikke, at beware et par spørgsmål
om Hovedforeningens økonomiske situation.
Essenser er, at der ikke er forsvundet nogen
penge, men en fejlposteret aw er gået ind i

driften og derfor bru$. Disse midler skal nu
føres tilbage, så derfor ...

Valgene til bestyrelsen gik hurtig idet Chri-
stian jordansen, Nick Wrigley, Peter Lange og
Lars P. Johansson alle blev genvalgt under
almindelig jubel.

Til repræsentanbkabet blev, som foreslået af
bestyrelsen, Peter Lange, Jens Bonde, Ole Jen-
sen og Lars P. Johansson valgt.

Som suppleanter valgtes Bjarne Colles, Steen
C. Larsen og Arne Bo Larsen.

Til revisor genvalgtes Ulla Thomsen.

Da der ikke var nogen ,,indkomne forslag", gik
generalforsamlingen over til sidste punh på
dagsordene, nemlig,,eventuelt".

Afslutningsvis kunne dirigenten takke for god
ro og orden, og atter en generalforsamling i

Lokalafdelingen var slut.

Otto Trap Hansen
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FRA FEITEN:
FEBRUAR, MARTS OG APRIL

-
Ole Jensen

J) igrls mange, der har indsendt eller ind

ff telefoneret observationer denne 6ang -

I \tak for det! Lad os så få nogle yngle-
observationer næste gang.

Der er indsendt observationer fra følgende

Lars Bøgh, Albert Christensen, Ulla Christian-
sen, Bjarne Colles, Inge Jensen, Svend Erik

Jensen, Arne Bo Larsen, Eva Lauridsen, Lise
Løchte, Frede Olsen, Phillippe Provencal, Klaus
f ølbøll, Nick Wrigley, og undertegnede.

Lommer, Lappedykkere og Skarv:

Rødstrubet Lom 1 2612 Den Permanente-
Risskov, Lom sp .2 9l2Fornæs,Lille Lappedyk-
ker 1 1412 Arhus Havn + 1 614 Pilbrodalen,
Toppet Lappedykker 2 par og2 juv.9l3 Dy-
strup Sø + 25 2513 Brabrand 5ø, Sorthalset
Lappedykker 1 2513 og5 1714 Brabrand Sø,

Skarvl 6 B/2 og 1 3 9/2 Fornæs + 1 9/3 Dystrup
Sø,

Hejrer, Svaner og Gæs:

Fiskehejre 5 2513 Brabrand Sø, Knopsvane 3
112og1 2513 BrabrandSø + 29913 DystrupSø
+ 2 16/3 Yeng Sø, Pibesvane 3O-4O 1412

Crund Fjord + 6ad.26l2DødeÅ Enge,Sang-
svane4 ad. og4 juv. 1 /2 Constantinsborg Enge

+ 14 ad. og 6 juv. 212 2kmY.f .Bønnerup Havn
+ 7 912 Fornæs + 1 1 4/2 CrundFiord + 21 1 Bl
2 og12trk.N 2612 Sølyst + 1 3 ad. og5 juv. 23l
2 Sminge + 27 2312og59 ad. og9 juv. 2412og
16 ad. trk. N 2612 BrabrandSø-+ 6'l ad. og 16
juv.2612 og 2 juv. 1413 Døde A Enge * 35 ad.
og 5 juv. 313 Akær + 5 juv. og B ad. 10/3
Boulstrup + 17 trk.Ø 16/3 Hov + 18 16/3
Veng Sø, Gråg&s 7 1 6l3vbng Sø + 4 og4 par
2513 Brabrand Sø + 2226/2og91413og4251
3 Døde A Enge, Canadagås ca. 20 Bl2 Crenå
Enge + 13 9l2Fornæs+ minJ2232og2324l
2 Brabrand Sø + 1 913 Dystrup Sø, Lysbuget
Knortegås 47 1/2 Stavnshoved, Nilgås 2 1 2/a
Brabrand Sø..

Ænder:

Gravand49l2 Fornæs + 703l3Engv.
Lerdrup + 2 9/3 Dystrup Sø + 1216/
3 Veng Sø + 2 2513 Brabrand Sø,

Pibeand 7 par 25 13 Døde Å, Krikand3
112og11 og7 2513 DødeÅ + 1B og
4 2513 Brabrand Sø, Gråand B0 1/2
Brabrand 5ø, Spidsand 1 og'l 2412
Døde A Enge, Skeand 2 2612 og'l par
2513Døde A,Taffelandl 112og2o og
4 2513 Brabrand Sø + 1 1/2 Arhus A
+ 3 913 Dystrup Sø, Troldand 15 og
3 213 og9 og9 614 Pilbrodalen + 9/
3 Dystrup Sø + 2 og2 1613YengSø
+ 7 og2 2513 Brabrand Sø, Ederfugl
1135 Bl2 Fornæs, Havlit 1 912 For-
næs,Sortand 3 9/2 Fornæs, Hvinand2
912 Fornæs, l-ille Skallesluger 1 112

Hov Havn, Toppet Skallesluger4 1/2

)1
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ÅrhusÅ * 3 912 Fornæs + 1 B 213 Kysing Næs,
StorSkalfesluger 1 1 12BrabrandSø + 7 1 12 og
1 os.1 2913 ArhusÅ.

Rovfugle:

Rød Gfente 1 z1B Akær Åd"l + t trk.2713
Brabrand Sø + 1 1414 Studstrup + 1'l\l4
Fulden + 1 1914 og2 2Ol4 Cierrild + 1 2Ol4
Skæring, Rørhø91 1513 og22513 og1 1714
Brabrand SØ + 1 og 1 1914 Cjerrild, Blå
Kærhøg 1 B/4 Sølyst, Spurvehøg 5 1614 Bra-
brand Sø + B 1914 og19 2Ol4 Cjerrild, Mus-
v åge1 9 12 Fornæs + 2 213 og1 6/4 Pilbrodalen
+ 1 913 Dystrup Sø + 18 1914 og 27 2Ol4
Cjerrild,Fjeldvåge1 1614 Brabrand Sø + 3 20l
4 Cjenild, Fiskeørn 1 15/4 Brabrand Sø + 1

ttk.N'1714Ø.{. Brabrand Sø + S 2Ol4 Cjerrild,
Dværgfaf k 1 20 I 4 Cjerrild,Y andtef alkl 21 2 2
km. V.f. Bønnerup Havn * 1 2Ol4 Cjerrild.

Fasanfugle, Vandhøns og Vadefugle:

Agerhøne 12 -9,2 Fornæs, Crønbenet Rør-
høne 11 112 Arhus A, Blishøne 20 112 Bra-
brand Sø + 129 913 Dystrup Sø + 26 1613
VengSø + 1O 2513 DødeA Enge,Strandskade
3 9/3 Dystrup Sø, Vibe 1 0 Bi2 Crenå Enge + 3

2212 og36 2513 Brabrand Sø + 3 2312 Horn-
bæk Enge + 42 313 Alø + 10 9/3-Dysrrup Sø
+ 51613 VengSø + 42513 DødeA Enge,Alm.
Ryle 3 1412 Spøttrup Strand.

Kiover, Måger og Alkefugle:

Storkjove 1 1914 Bønnerup Havn, Sølvmåge
124 912 Fornæs, Svartbag B 912 Fornæs, Sø-
konge 16 112Bønnerup Strand + 1 9l2For-
næs * 1 1412 Spøttrup Strand + 3 2212 v.
Ørnereden + 1 3Ol3 Moesgård Strand.
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Duer, Spæfter, Lærker, Svaler og
Pibere:

Huldue 1 29/ 4 Brabrand Sø, Sortspætte 2 20l
4 Cjerrild, Sanglærke 3 9/2 Fornæs + 31612
Mejlby, Landsvalel 1 7 I 4 Brabrand Sø, Engpi-
ber 1 912 Fornæs.

Vipstjerter, Silkehale og Drossel-
fugle:

HvidVipstjert 1 1 4/3 Hov Strand,Silkehalel 3

312 ogca. 6O 712 og45 2312 Sølyst + ca. 50 3/
2 ogca. 5OMl2 Abyhøj + 101412 Floes Skov
+ 42212 Hov + 25 1/3 Hasselager,Vindrossel
ca.200 14l2 Risskov.

Sangere:

Munkl 1 6/2 og23l2Randers By,Gransanger
1 1 5/3 Brabrand Sø + 1 1 6/3 Moesgård Strand,
Fuglekonge 2O 9/2 Løvenholm Østerskov.

Timalier, Halemejser, Mejser og
Træløbere:

Skægmejse 2 1714 Brabrand Sø, Halemejse
ca. 16 2312 Cudenåparken, Sumpmejse 1 9/2
Løvenholm Østerskov, Blåmejse 2 912 Løven-
holm Østerskov, Træløber 5 9/2 Løvenholm
Østerskov.

Stære, Finker og Værlinger:

Stær 29 9/3 Dystrup Sø + 60 2513 Brabrand
Sø, Bjergirisk 42 912 Fornæs + 20 5/4 Crenå
Havn, Cråsisken2 213 Cudenåparken, Kors-
næb 6 912 Løvenholm Østerskov, Dompap 1

2/3 Pilbrodalen,Snespurvl flok1 412 Romalt,
Rørspurv 3 30/3 Arhus A, Kornværling 1 9/2
Fornæs.

Næste periodes observationer, dvs. maj, juni
og juli indsendes i første uge af august - senest
9. august. Noter allerede nu datoen i din
kalender, så du husker at indsende! Vil du
være sikker på at observationerne kommer
med sendes de til undertegnede på adressen
Torshøjvænget54, Kolt, 8361 Hasselager. Ob-
servationer kan også ringes ind på tlf. 8628
5614.

OIe Jensen
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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 en.

ldeen er, at de juniormedlem-
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 juniorerne 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
8250 Egå

Tlf . 86 22 02 77

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

Anders Madsen
Bispevej 37P
8260 Viby I
rlt. 86 28 19 84

Michael Stabell
Lottesvej 1 st. nr. B

8220 Brabrand

Mark Hammond
Nørregade 1

8000 Arhus C
Tlf. 86 1B B0 26

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

Søren Dalsgaard

Safirvej 1 3

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
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ANMETDELSE

-
Peter Lange

Løbebiller
Af Palle Jørum
Natur og Museum nr. 7, marts 1997,

Lldgivet af Naturhistorisk Museum i Århus.
Pris:48 kr. Abonnement 1997 Ø hæfter):
1 35 kr. 35 sider.

t løbebillernes verden

De fleste løbebillerer retuanseelige af farve, og
da de oftest fører en skjult tilværelse og tit er
nataktive, tiltrækker de sig ikke vores opmærk-
somhed på samme måde som f.eks. dag-
sommerfugle ogguldsmede. Vi ser oftest løbe-
biller, nårvivenderen flise i haven ellerspreder
kompostbunken, ogvi kan møde dem i kælde-

ren eller udhuset, hvor de har søgt tilflugt. Når
de forstyrres søger de lynhurtigt skjul, og tit når
vi blot at konstatere, at der var tale om et eller
andet kræ, som levede op til familienavnet.
Dette hæfte er en indføring i løbebillernes
spændende verden. Der fortælles om deres
udseende og levevis, bl.a. om raffinerede fangst-
teknikker, sæsonaldiviteter og deres forbløf-
fende tilpasninger til levestedet. En stoi del af
arterne er netop meSet specifikke i deres krav
til levested, og de er dermed brugbare indika-
torer, når det gælder om at overvåge og be-
dømme tilstanden i bestemte naturtyper. Land-
og skovbruget samt haveejere kan også have
gavn af løbebillerne, bl.a. fordi mange arter er
med til at holde planteædende insekter iskak.

Hæftet er ri$ illustreret med mange farvefotos
og smukke akvareller af Theis Andersen.



REFERATER

-

Cjerrild-lejr den 4-6 april 1997.

Traditionen'tro mødtes ungdomsmedlem-
merne på Ellavej 25 fredag eftermiddag imel-
lem 1600 og 1Bm.

Efter en varm velkomst og uddeling af sove-
pladser indtog vi aftensmaden, medens vi ud-
vekslede ornitologiske oplevelser siden sidste
lejr.

Om aftenen varvi rundtoghilse på kvarteretog
kysten, hvor i observerede de første 20 arter.
Det var en rar fornemmelse, næsten som at
komme hjem igen.

Da lejren blev afholdt tidligt i år, kunne vi
tillade os at sove længe. Vi stod først op kl 530

for at indtage vores morgenmad og så ned til
sten højen.

Himlen varslgrfriogvejretvar klart. Kl 9'?0da det
var tid til Ottos chokoladesnegle, havde vi set
43 arter.

Ottos bageri fortalte, at de havde modtaget et
trusselsbrev fra Hans Christoffersen, hvori han
truede med at pudse Dronningen på dem, hvis
ikke vi får de gode gamle chokoladesnegle
igen. Det vakte vild jubel.

Efter chokoladesneglene gik vi igennem
Emmedsbo Plantage, rundt om reservatet og
ud til kysten. Her var der virkelig mange fugle
ude på vaden som f.ek. ederfugl, svartbag
hættemåge, gråand, strandskade, hvinand og
stor præstekrave m.m..

Efter frokost kl 13as begyndte det så småt at
sne, og senere blev det rigtig slemt, så vi kørte
til Dystrup Sø, hvor vi kunne stå i tørvejr i

fugletårnet. Det blev til B arter trods den ringe
sigbarhed.

Vi bestemte os imidlertid for atkøre til Crenå
havn, hvor vi kunne se på havfugle frii bilerne,
og det viste sig at være en god id€, for der vår
flere der fik et + for 20 bjergirisk nord for
havnen.
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På vej tilbage til sommerhuset så vi et ravnepar
ved rede.

Når det ikke var vejr til at være ude, så kunne
vi da hygge os med en rigtig lækker gryderet og
H jem ismanden's festlagkage ti I dessert.

Efter aftensmad afholdt Lars fuglequiz, det var
vældig sjovt, og vi endre faktisk med at blive
rigiggode.

Under aftenkaffen hvor vi nød Kaares mors
dejlige hjemmebag diskuterede vi om tidspunk-
tet for næste Cjerrild-lejr. Der blev foreslået
denl-3maj 'l 99B.

Søndag var vi oppe kl 530 igen til en dejlig
morgen med 10% skydække og en vind på 15
s/m fra NV. Indtil kl Bas så vi 31 arter fra
stenhøjen, men for atse noget andet kørte vi til
Bønnerup Havn, Emmedsbo, Cjerrild Over-
skov, Højen, Cjerrild Bakken, og Hemmed
Plantage.

På trods af det dårlige fuglevejr havde vi allige-
vel set 66 arter, og blevet en del oplevelsei
rigere, da vi afsluttede lejren kl 16m.

Arne Bo Larsen



Cjerrild Nordstrand

Den 2O. april 1997

Med Lars-Tom som turleder, kørte holdet på

hele 3 afsted fra Randers, mod det evigt spæn-
dende område, Cjerrild Nordstrand. Ved kio-
sken-CJ, stødte de sidste 4 turdeltagere til, så
gruppen i alt talte 7 friske fuglefolk. Desuden
var der selvfølgelig andre ornitrer på pletten...
så alt i alt var der en pæn broget skare af
ornitter, der håbede på at få "noget i kassen" -
samt hygge sig!

Endnu en gang opstillede vi os forventnings-
fulde på de så berømte "knolde" på Nordstran-
den. Her kunne man dog hurtigt konstatere, at
der var en vis ro over de ornitter, som havde
været på pletten i nogen tid før os, hvilket kun
kunne betyde to ting: 1. fålingen fugle el. 2.
trætte ornitter...

Vi håbede dog på det sidste, men man må nok
sige, at der var et meget ringe træk af små fugle.
F.eks, noteredes der ikke en eneste drossel!?
Men turen her vil (heldigvis) alligevel blive
husket, så alle de som overvejede at tage med
- men blev hjemme - læs bare videre!!

Fiskeørnene viste sig fra sin gode side, og inden
for 20 minutter havde vi set 4 trækkende stik
nord. Den første som kom 8.55 kom ifin stil og
det må betegnes som værende et flot obs, den
næste kom i stor højde og de 2 sidste, som kom
sammen kl. 9.15 og gik langt væk, men de
lunede alligevel godt!

Efterhånden blev folk rastløse over de mang-
lende småfugle, så det meste af holdet valgte at
vandre en tur ind i området for at forsøge at
"opstøve" nogle rastende fugle. Så vidt jeg kan
huske, så de vist ikke ret meget, måske lige ud
over en hel del rst. Kvækerfinkerl? At min
makker og jeg så i samme tidsrum fra "knold-
ene" heller ikke noterede noget, var jo bare
ærgerlig.

Da klokken blev omkring 11.00 kørte vi til
"Bakken', hvor vi med store forventninger til

rovf uglene tog opsti | | i ng. Desværre var der også

her ret tyndt, men det skulle blive bedre "with
a little helo from our friends"...

Vandrefalk, 1 (2-3k0 kl. 11.50. Den kom fra
syd med en fart mod nord, så dette tydede på
at blive et af de såkaldte "Skagen-obs"... Men
således gik det bare ikke! For tilsyneladende
var Falken sulten eller bare ikke heltsikker i sin
sag, for den kredsede nemlig rundt i ca. 5
minutter i fin stil lige over os, altså et obs af
Vandrefalk i særklasse, som nok vil blive hu-
sket af mange!

Desuden havde vi fornøjelsen at se det lokale
ynglepar (formoder jeg) af Rød Clente, 1 Ravn,
1 sy Misteldrossel, Crønspætte, og endnu en
Fiskeørn, som vel egentlig ikke blev set af ret
man8e.

Omkring kl. 1 3.00 sluttede den officielle tur og
vi Rds. folk satte kursen hjemover med et lille
ophold ved Dystrup Sø. Undervejs ved
Emmedsbro plantage så vi dog lige endnu en
rovfugl: Duehøj han, som blev mobbet af en
arrig krage... Ved Dystrup noterede vi bl.a.
Sorthalset lap 4 par og et enkelt par Skeænder
m.m. Ved Ramten sø blev der noteret en fou.
Rørhøg.

Da vi returnerede til Randers fik vi endnu en
falk' på listen, men intet bagerbrød i maven!

Turlederens bil havde nemlig i prorest over
ikke at måtte køre til CJ, afladet sit batteri, så

der blev brug for Falsk, som efter kort tid kom
l'daskende med en gang strøm ifangeren"...

Benny Kristensen

Randers Cruppen



KOMMENDE TURE

-

Ungdomslejr på Rømø

Fredag 17.10 - søndag 19.10

BEMÆRK: ÆNDRET DATO!!

Tag med til Vadehavet og få en uforglemmelig
oplevelse af dette enestående område og dets
store artsrigdom. I flæng kan nævnes, at bare
ved Rømødæmningen kan der f.eks. være
Strandskade 2.000, Klyde 600, Alm. Ryle
20.000, Storspove 250, Rødben 400, Hjejle
10.000, Strandhjejle 2.000, Sandløber 100.

For ikke at skuffe jer skal vi også se de dejlige
Bramgæs, Knortegæs, Crågæs, Pibeænder, krik-
ænder, Spidsænder, Blå Kærhøg, Mose-
hornugle og meget, meget mere rundt på øen.

Vi skal bo på vandrerhjemmet i Havneby på
syoøen.

Mødetid og sted: Vandrerhjemmet kl. 1B-20.

Pris: kr. 175 frjr U-medlemmer,øvrige225kr.

Ti lmelding foretages ved^ at indbetale beløbet
tilgiro 5 51 09 61, DOF-Århus Amt, Cjellerup-
vej 1 1 1, 8220 Erabrand senest den 1.1 0.

Du skal medbringe mad tilfredagaften, senge-
linned (ej sovepose), varmttØj, regntøj, godt
fodtøj, gummistøvler, notesbog kikkert, ert.
teleskop og fotoudstyr.

5å hvis vi nu har pirret din nysgerrighed, så fat
knoglen og ring til Lars P. for tilmelding og
yderl i gere oplysninger.

Ledere: Lars P Johansso n 86 37 78 41 og Arne
Bo Larsen.
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KATENDER

Søndag 6.7
Mødested:
Ledere:

Søndag 3.8
Mødested:
Ledere:

Søndag 3.8
Mødested:
Leder:

Søndag 24,8
Mødested:
Leder:

Søndag 31.8
Mødested:
Leder:

Søndag 31.8
Mødested:

Leder:

Fre. 5. - søn. 7.9
Mødested:
Ledere:

Mossø of Klostermølle
Ry station kl. 09.00.

Jørgen Keis, Jens Kirkeby m.fl.

Mossø og Klostermølle
Ry station kl. 09.00.

Jørgen Keis, jens Kirkeby m.fl.

Glatved Strand
Anløbsbroen kl. 09.00.
Lars P. Johansson (86 37 78 41).
Vadefugle, svaler, vipstjerter og tornskader er nu i gang med
trækket sydpå. Vi går ud i det varierede landskab og finder
dem sammen de ca. 40 andre fuglearter, som området giver
husly til. Varighed: ca. 3 timer. Arr. i sam. med Amtet.

Randers Fjord
Sødringholm Kirke, kl. 09.00.
Lars Tom-Petersen (86 41 81 64).
Vi vandrer langs kysten ved Sødringholm og ser på de mange
vadefugle, der raster på de fladvandede arealer. Måske er vi
heldige at se fiskeørn. Varighed: ca. 3 timer.

Sødringkærludløbet af Randers Fjord
Sødring Kirke kl. 14.00.
Lars P. Johansson (86 37 78 411.
Vadefugletrækket er nu på sit højeste, ogvi går ud og finder
flokkene af strandhjejler, stenvendere, klirer, ryler, viber og
meget andet. Varighed: ca. 3 timer. Arr. i sam. med Amtet.

H al I e / St i gs h o I m - søe r n e
Halle Sø-rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede kl. 09.00.
Afsluttes samme sted kl. 13.00.
lørgen Ballegaard.
Ruten går omkring de to søer i et afvekslende terræn med god
udsigt over sø, eng marker og skov. Området ligger indenfor
EF-fuglebes\rftelsesområde nr. 34, som et typisk
Søhøjlandsområde. På denne årstid er der mange rastende
vandfugle, som lappedykkere, vandhøns, hejrer og skarver.
Code muligheder for rovfugle, og fiskeørn er næsten sikker.
Husk fornuftig fodtøj, og tag evt. kaffe/the med.

Falsterbo
Musikhuset, Århus, ca. kl.22.OO fredag aften.
Jens Bonde og Nick Wrigley (S6 21 49 B5),
En bustur for at se.efterårstræk af rol'fugle og meget mere. Vi
kører fra Musikhuset fredag, med mulighed for opsamling
mellem Arhus og Crenå. Vi besøger Falsterbo og andre spæn-
dende lokaliteter i Skåne, og er hjemme igen sent søndag
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Tilmelding:

Søndag 7.9
Mødested:
Ledere:

Søndat r4.9
Mødested:
Leder:

Torsdag 25.9
Mødested:
Foredragsholder:

Fre. 17.- søn. 19.10
OBS:
Mødetid og sted:
Pris:

Ledere:

aften. Overnatning i hytter eller vandrehjem.
Indbetal kr. 500 (kr. 640, hvis du vil have køjeplads på færgen
fredag nat) på giro 551-0961 til DOF-Århus, Gjellerupvej 111,
822O Brabrand mærket,,Falsterbo" senest 8. august. Juniorer
skal kun indbetale kr. 350 (kr. 490, hvis du vil have køje).
Beløbet inkluderer transport med bus/færge, samt overnatning
lørdag og fem-stjernede mad lørdag aften.

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

Mariager Fjord
Trip-trap forretningen, Havnevej 9, Hadsund, kl. 09.45.
Lars P. Johånsson (86 37 78 41).
Vi sejler fra Hadsund ud til Als odde og retur for at kigge efter
de store flokke af svaner,. gæs, gravænder, pibeænder og
vadefugle. Pris for sejlturen: voksne kr. 50, børn kr. 25. Til-
melding senest dagen før til Mariager Turistbureau (98 54 13
TTl.Yarighed: ca. 3% timer. Arr. isam. med Amtet.

Odderen i Danmark
Sølyst kl. 19.30
Mette Hammershøj, Danmarks Miljøundersøgelser
Odderen er en af Danmarks få store rovdyrarter, der forment-
lig har været nær sin udryddelse i landet. Men hvordan går det
odderen i dag? Det og meget mere vil foredragsholderen,
Mette HammershØj fra Danmarks Miljøundersøgelser, tale
om,

UNCDOMSLEIR PÅ RøMø
NY DATO!!
Vandrerhjemmet kl. 1 8-20.
kr. 1 75 tor U-medlemmer, wtige 225 kr.
Tilmelding foretages ved at indbetale beløbet til giro 5 51 09
61, DOF-Arhus Amt, Cjellerupvej '111 , 8220 Brabrand senest
den 1.10.
Lars PJohanssonS63T 78 41 ogArne Bo Larsen.
Se mere på side 28!
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ADRESSER OG KONTAKTPERSONER

Bestyrelsen:

Peter Lange (formand)

Jeksenvej 108
8464 Calten
Tlf. 86 9s 03 41

Jens Bonde Poulsen (kasserer)

Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf. 86 48 82 7s / 40 s9 82 75

, Bjarne Colles
Cjellerupvej 111
8220 Erabrand
rlt.86 25 04 43

Ole Jensen
Torshøjvænget 54, Koh
8361 Hasselager
TIf. 86 28 56 14

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

Christian Jordansen
Tornebakken 75
8240 Risskov
Tlf. 86 21 33 50

Arne Bo Larsen
Axel Munchsvej 67
8550 Ryomgård

Steen Cert Larsen
Crøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J

Tlf. 86 28 s0 0s

Nick Wrigley
Bakkegårdsvej 43
8240 Risskov
rff.8621 498s

Kontaktpersoner:

Fredningsudvalget:

Svend Møller Jensen
Holmelundwej 29, SøIren
8382 Hinnerup
Tlf. 85 98 6s 03

M e d I em s regi stre ri ngen:

Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Lok a I i te ts r qi s tr e r i n ge n :

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt
Cjellerupvej 111

8220 Brabrand

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

Randersgruppen:

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

Rovfuglegruppen:

Svend Møller Jensen
(5e Fredningsudvalget)

F u gl eregi strer i ngsgru p pen :

Ole.lensen
(5e bestyrelsen)

Skovgruppen:

Bo Ryge Sørensen

Søholt All€ 26
8600 Silkeborg
rv.86 81 2s 73

Søhøjlandsgruppeni

Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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