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Øvrige redaktion:

Jens Bonde
Svend MøllerJensen
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 deh danske
fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse
af møder og ekskursioner, udgivelse af ettidsskrift og andre publika-
tioner, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.

DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark of 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 tratis 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. å4. Sønemedlemmer
modtater dog ikke DOF Nyr, lokalblade og DOFT.

Åilige kontingenter:
Ordinære medlemmer 290 kr.

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

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

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

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

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette,
ledsaget af en udskrift. Send materialet til Otto Trap Hansen og
mærk kuverten "Søravnen", og send eventuelt også indlægget på E-

mail. Diskefter, fotos og originale tegninger returneres.

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

Annoncepriser: Søravnens kalender:
Hel side: Nr. Deadline Lldkommer ca.
kr. 350,-/nreller kr. 1.200,-/å1 1-98 1. februar 15. mans
Halv side: 2-98 1 . mal 15. .iuni
kr' 200'-lnr errer kr' 600'-/år 
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Er Århus Amt gået i sort på den ornito-
logiske front?

Er alle medlemmer - såvel foderbræb-
entusiaster som feltbisser - pludselig
blevet grebet af en kollektiv skrive.
angst? Eller er postvæsenetgået i strejke
og er vores f-mailadresse blevet ramt
af en ondartet virus? Kort sa$ vi savner
i den grad engagerede indlæg - store
såvel som små - til Søravnen. Et kig i
dette nummer af Sønvnen fortæller

- mere end mange ledere - at det er få4 personer der trækker det store læs.
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Redaktionen håber atvi I 1998 bliver
vælæt af reaktioner på dette udslip.

Med næste nummer af Søravnesr ta-
ger vi fat på 25. årgang rå f,ra
Lokalafdelingens jubilæumsår går vi
over i ,,Ravnens år". Hvorfor vi bl.a.
benytter lejligheden til et strejftog gen-
nem 25 års Søravne. Så dæd digtr'l at
se/gense gamle artikler fra den6pngdLr
endnu gik i kore bukserogverden var
noget de volane klarede.

Og så lader det sig ild<e sgule at vi
fræffil€r og jul og det de*il åwande
årsskifæ. Med glqg qE #blasldw-r.,q
nisser og gaver og vinerfugletælling
og kolde tæer og fyrværlaeri og dram-
pagne og så videre.

Redakionen vil gerne ørske alle vore
læsere en rigtig $ædelig iul samt et
godt og oplevelsesrigt nydr.

Otto Trap Hansen



Nye rapporter

Natur og miljø'i Skats Å oplandet
1996

Redaktion: Jens Møller Andersen
oglohn Brandby^ge, Natur ot
Miljøkontoret, Århus amt 1997.

Rapporten kan fås gratis ved hen-
vendelse til Århus amt
(89446666).

Rapporten er den første af en ny serie
af rapporter fra Arhus amts Natur og
Miljøkontor. I rapporterne forsøger
man atgive en samle! men korffattet
beskrivelse af naturværdier og
miljøforhold i et afgrænset område.
Til den første rapport har^man valgt
det nordvestlige hjørne af Århus amg
nemlig den del der afuandes af Skals

Å til Hjarbæk Fjord, og som dermed
bliver en del af Limfjordens opland.

Rapporten indledes med en generel
beskrivelse af områdets geologi og
landskab, hvorefter en række udvalgte
områder beskrives nærmere. De B

områder der beskrives særskilt er;
Fussing Sø, Skals Ådal of Læsten
Bakker, Blenegav Mose, Skals Ådal
fra Kousted Å til a^mtsgrænsen,
Kousted Ådal, Kåtbæk Ådal, oplandet
til Clenstrup Sø, samt Allestrupgård
Plantage. Områdernes naturforhold
og beskyttelser omtales, og det
vurderes hvilke tiltag der er
nødvendige for at bevare områdernes

For den ornitologisk interesserede læser er
rapporten dewærre en skuffelse. Fra en så

fremragende fuglelokalitet som Bjerregrav
Mose, er en sætning om at der bl.a. yngler

4

gravand, gråand, toppetlappedykkel blishøne
og knopsvane alt hvad der findes om fuglelivet.
For de øvrige lokaliteter er oplysningerne om
fuglelivet stort set manglendel Hvorfor har
man ikke efterspurg data hos DOF? - vi har i

narur.

Figur 9.4.
Sump-hulkebe er en karakterplant€ i ekstremrigkæn
Den er kun fundet 12 steder i Århus Amt og ofte i
små bestande. Som alle andre orkid6arter i Dan-
mark er sump-hul/æåe fredet. Den kan være svær at
se, idet den kun blomstrer sparsomt, hvis forholdene
på voksestedet ikke er optimale.

lllustration fra "Natur o6 Miljø i Skals Å optandet 1 996", side 33.



lokalitetsregistreringen ret grundige optællin-
ger fra bl.a. Bjerregrav Mose og Fussing Sø!

Hvert afsnit afsluttes med en vurdering af, hvor
godt naturværdierne i området er sikret. Flere
af disse vurderinger er efter min mening lovligt
optimistiske. Således kan man ved at læse
rapportens tekst om Bjerregrav Mose nærmest
få det indtryk, at området i dag er sikret godt
nok, og at der ikke er brug for yderligere regu-
leringer, hvilket desværre ikke er tilfældet. Store
dele af mosen er i dag under tilgroning pga.
manglende høslæt eller græsning lige som der
visse steder finder overdreven udsætning og
fodring af ænder sted. Skal man bevare den
flotte mosaik af forskellige naturtyper, som
området indeholder, bør der efter min mening
en lan$ mere aktiv og udadvendt indsats til fra
myndighedernes side.

Søerne i Åthus amt i de sidste 25 år.

forben Bramming lørgensen og Henrik
Skwgård.

Århus amt, Natur og Miljøkontorct 1997.
Cratis.

I rapporten sammenfåttes resultaterne af am-
tets søundersøgelser i de sidste 25 år, og udvik-

lingen i søernes forureningstilstand og natur-
forhold beskrives. Fra i alt 32 søer haves
målinger der kan vise udviklingen i en 25 års
periode. For disse søer beskrives forhold som
vandtilførsel, næringsstofbelastn ing forsu ring
og det vurderes hvorledes søerne overholder
deres målsætninger. Fire søer, nemlig Brabrand
Sø, Dråby Sø, Knudsø og Skanderborg Sø,
beskrives mere detaljere! i en række såkaldte
scenarier. Søernes fugleliv omtales ikke i rap-
porten.

Numbers and distrihution of waterhirds in
Denmark 1987-19ær. Stefan Pihl m.fl.
Danish Review of Game BiologyVol. tS
No. 1 1997. Engelsk med dansk resume.

Udgives af Danmarlcs Miljøundersøgelser,
Kalø. Pris ikke oplyst
Som kom den foreløbig sidste og hidtil mest
videnskabelige fremstilling af resultaterne af
de landsdækkende optællinger af vandfugle i

de danske farvande 1987-'j989. På 145 tæt-
skrevne sider redegøres for metoderne, og de
enkelte arters forekomst beskrives i tekst, ta-
beller og figurer.

l ll'l'
Figur 5.3.
Toppet lappedrkker yngler i Bjerregrav Moæ for-
trinsvis i d€ største af vandhullerne s).d for Kousted.

lllustration fta"Natur og Miliø i Skals Å oplandet 1996', side 2t .
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3 Medlemmer med tid og lyst til at

; hjælpe søges!

I tokalafdelingen mangler i øjeblikket
; hjælp til følgende opgaver:

Fredningsudval'get
Arbejde med fuglebeskyttelsen i prakisl Udvalgets største arbejdsbyrde
består iat gennemse de .l00-vis af dispensationer og tilladelser, som
myndi$edeme, især amte! udfærdiger i henhold til naturbeslryftelses-
lsven. Fredningsudvalget får dem alle tilsendt og vi mødes ca. 6n gang
månedligog gennemgår sammen de mange sager.

Vi rejser også selv proLrlemer overfor myndighederne, når et indgreb i en
fuglelokalitet kommer til vores kendskab, ligesom truppens repræsentan-
ter deltaggr i forskellige arbejdsgrupper og udvalg f.eks. detgrønne råd i

Århus amt og brugegrupper ved reservatoprettelser m.m.

| øjeblikket deltaær 3-5 personer i gruppens møder, men vi synes selv vi
trænger tjl at se nye ansigter og høre nye meninger i vores debatter.

Vi vil også gerne være bedre repræsenteret rent geografisk - især mangler vi
personer med lokalkendskab til/i følgende kommuner; Ebeltoft, Cjern,
Hadste4 Hørning, Langå, Mariager, Nørredjurs, Odder, Sønderhald og
Ifrcm. Bor du i en af de nævnte kommuner, og har du lyst til at delage i et
stykke prakisk fuglebeskyttelsesarbejde - så øi ikke med at kontakte-Peter
Lange (se omstaget).

Annoncekonsulent til Søravnen
Søravnen mangler personer; der vil hjælpe
med at skaffe annoncer til bladet. Her
kræves ikke noget særligt fuglekendskab,

mbn snarere kendskab til dit lokale forretnings-
og erhvenaliv.

Har du lyst til at bruge lidt tid en gang imellem på at
skaffe flerc annoncer - og dermed bedre økonomi, til
bladet, eller kender du en virksomhed eller forretning
som vil tqine en annonce i Søravnen, så kontakt Ofto
Trap Hansen (se omslaget).
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Rapportgruppen
Rapportgruppens væsendigsæ
opgave beSår i at indsamle og
bearbejde de mange fugle-
iagttagelser, som gøres af
ornitologerne i Årtrus amt

Cruppen skriver og udgiver 6n
gang årligt rapporten Fugle i

Århus amt, og til dete store
arbejde søges. flere rnedarbej-
dere. Arbejdet i rapporqruppen
er ret sæsonbetonet, idet skriv-
ningen og redigeringen af lokal-
rapporten forgår i perioden fe-
bruar til inay'juni. For at delage
i arbejdet er det en fordel (men
ikke nogen betingelse!) at have
en rc/er.

l..lenvendelse til Henning [th+p
(se omslaget).

I
Fugleinteresserede computernørder - ja takl f- -: -
Findes der i vores lokalafdeling nogen $om genkender sig selv
i orennævnte - ja så har vi brug for din hjælp. Lokalafdelingen
arbejder i øjeblikket med at udvikle sin egen hjemmesidå til
InternetteL Til detle arbejde kunne vi godt bruge en eller ftere
personer med kendskab hertil, gode ideer og lyst til at hjælpe
DOF. Vedkommende kunne så, sammen med ligesindede og
med reference til lokalbestyrelsen, overtage ansvaret for
vedligeholdelse af den kommende hjemmeside.

Endvidere har DOf fået udviklet en stor database Ul brug wd
registreringaf medlemmernes fugleiagtagelser - men vi rnångle
i h$ grad folk som gider sidde bag taståhrret og indtasæ de
mange data samt sd for vedligehold af vores EDB-udsryr,

Er det noget for dig så kontak Peter Lange (se ornslaget).



Blivaktiv-ifelten!
Har du lysttil at deltage i eteller flere projekter,
så er her en række muligheder, som lokalafde-
lingen håber kan sættes i gang de kommende
ar.

Optælling af ynglende fugle på udvalgte loka-
/iteter. En række af vores gode ynglefugle-
lokaliteter blev kun sporadisk optalt under
projekt Fuglenes Danmark i 1993-1996. Dem
forsøger vi i de kommende år at få dækket, og
hertil behøves din hjælp. Har du lyst til at
besøge en fuglelokalitet mindst 4-6 gange i

løbet af yngletiden i det kommende år, så

kontakt undertegnede.

Eftersøgning af en udvalgt art. For en række af
de ynglende fugle er vores viden om deres
forekomst i amtet ufuldstændig. Hvis der er
interesse for detvil vi i de kommende år prøve

at organisere amtsdækkende optællinger af 6n
eller flere af disse arter. Det kunne f.eks. være
Cråstrubet lappedykker, Crågås, Dobbeltbek-
kasin, Huldue, Skovhornugle, Cul vipstjert,
Pirol eller Karmindompap. Hvilken art dervæl-
ges til optællint i 1998, og hvordan undersø-
gelsen skal gennemføres, vil være op til evt.
interesserede at afgøre, så meld dig til under-
tegnede og mød op til planlægningsmødet.

Kædeobseruationer af trækkende fugle. For
årets træk af fugle op over D,lursland kan vari-
ere ganske betydeligt mht. antal og lokalitet.

Indimellem har man mistanke om, at fuglene
forsøger udtræk et sted, for senere samme dag
at trække ind et andet sted på kysten og retur-
nere til udgangspunktet. I et forsøg på at kort-
lægge dette træk vil vi forsøge at arrangere en
kæde af observatører langs Djurslands kyster
en eller flere dage i foråret 1998. Metode og
tidspunkt aftales blandt de interesserede, som
bedes melde sig til undertegnede.

Optælling af rastende fugle på udvalgte lokali-
teter. Under projekt Fuglenes Danmark op-
talte vi næsten månedligt rastende fugle på
over 60 lokaliteter i amtet. Efter at dette oro-
jekt er afsluttet, er optællinterne af rastende
fugle fortsat i reduceret omfang på en række
udvalgte lokaliteter. De fleste lokaliteter er
dækket, men vi mangler dog optællere til en-
kelte områder. Der tælles på 6 faste dage i

løbet af året, og det er for de fleste lokaliteters
vedkommende nødvendigt med en bil for at
nå områdeL Har du lysttil at deltage er der fl ere
udækkede områder spredt over hele amtet.

Henvendelse vedr. ovennævnte projekter be-
des ske skriftlig eller pr. telefon til lokal-
bestyrelsen v. Peter Lange, Jeksenvej 1 08, 8464
Calten, tlf. 86 95 03 41 eller e-mail:
peterl an@ post6.tele.d k

Alle tilmeldte vil senere blive indkaldt til et
planlægningsmøde sidst i februar.



SEND IND - STND IND!

Åets iagttagelser skal indsendes nu !
Rapportgruppen kan bruge dine iagttagelser.
Alle observationer modtages, men vi er dog
især interesseret i iagttagelser af de lidt mere
usædvanlige fugle, samt observationer af yng-
lende og trækkende fugle. Som hovedregel
ønskes alle iagttagelser af de arter, der omtales
i årsrapporten, som regelmæssig trykkes i

DOFT, indsendt.

Du kan indsende dine iagttagelser til lokal-
rapporten på flg. måder:

a. som en DOF-databasefil på diskette

b. på rapportgruppens skemaer (A5 arts-

skema)

c på lokalitetsskema (6n lokalitet pr. skema)

d. hardu kun få observationer, så skriv blotet
brev til rapportgruppen

Artsskema tengives til kopiering på midtersi-
derne i dette blad. Yderlieere skemaer kan

rekvireres hos undertegnede eller fås ved mø-
derne på Sølysr

Husk for alle observationer at oplyse

- dato
- antal
- fuglens art
- nøjagig lokalitetsangivelse
.- evt. trækretning adfærd m.m
- eW. medobseNatører

Husk at rapportgruppen også indsamler iagtta-
gelser af pattedyr, krybdyr og padder. Disse

observationer indsendes sammen med fugle-
iagttagelserne, på skema eller i brev.

Sidste frist for indsendelse af observationer
fra 1997 er 20. januar 1998!

Overhold venl igst den ne frist - senere indsendt
materiale forsinker rapportens udgivelse!

Observationerne sendes til:

Henning Ettrup, Udgården 6, Lading 8471

Sabro, eller afleveres på Sølyst.

,fla fnrl



Ny fredning
Fredningsnævnet har i oktober afsagt kendelse om fredning af
kystarealer ved Ajstrup Bugt i Mariager og Hadsund Kommuner.

Fredningen omfatter især Havkær Skov og Ajstrup Kra! samt
overdrev, strandenge og enge heromkring. Formålet med fred-
ningen er især at sikre offentligheden mulighed for at udføre
naturpleje i områdeg samt at sikre offentlighedens adgang til
områderne. Fredningen omfatter hovedsagelig de to ekstensivt
drevne løvskove Havkær Skov og Ajstrup Krat, samt en del
overdrev og strandenge. Ornitologisk ved vi meget lidt om dette
område, så hvis der blandt læserne findes nogle, som kender til
områdets fugleliv, bedes man kontakte lokalitetsregistreringen v.

Peter Lange (se bladets omslag).
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Generalforsamling
i

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus amt

Generalforsamlingen finder sted på Naturcenter Sølyr
Gjellerupvej 111, i Brabrand

Lørdag d. 21. februar 1998 kl. 13.00

Fra kl. 10.00 er der kaffe/the og rundstykker med medicin
samt mulighed for tur til Brabrand Sø og diverse underholdende

indslag v. bestyrelsen.

Ceneralforsamlingens dagsorden :

Valg af dirigent
Aflæggelse af årsberetning v. formanden
Forelæggelse af revideret regnskab til god-
kendelse v. kassereren
Forelæggelse af budget for 1 998 til godken-
delse v. kassereren
Valg til bestyrelsen. På valg er; Steen C.
Larsen, Jens Bonde Poulsen, Arne Larsen,
Bjarne Colles og Ole Jensen
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Alle er velkomne - men kun medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde.

1.

2.

3.

4.

6.
7.

B.

11
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IGmtil Sølysqminvenl

Lokalafdelingen holder a[[e sine møder t

Århqs-ornrådec på \acurcenter iølyst ved
Brabrand 5ø. Her fir'der du også lokalafde-
lingens bibliotek og cidsskriftsarnling, som

et tilgængeli g v ed m ø derr' e.

Sådan finder du Sølyst

SøIyst et beliggende på Cjøllerupvei, i Bra-
brand i den vesdige del af Stor-Æhus.

Man kornmer tiJ 1øIysc (bif cykef bus

osv .l ved at dtej e fra 5i lkeborgv ei i ClTf -
VE5T-krydset, hvorfra rnan følger de

, lÅxn'.

r irv-V95f- @1,

opsatte skilte ad Louisevei. Cyklisrer kan
også nå 5ølystvia Brabrand-srien - følg
scien op fra fuglecåmet.

BusIinier

Lirrie ry'. har stoppesced få hundrede rnetør

fr a 9øly sr pA hjørnet af Br abrand Skorrvei.
To afgange i cimen hele dagen.

Linie rr og r8: Har scoppested på Viby
Ringvej (ved jernbanenbrcen) hvofra der er
ca. ro. min. gang cil Sølyst. Man går op ad
crappen og op på Cjellørupvej lidtfør
jernbanebroen, ogfølger vejen ligeud forbi
bommen, cil Sølyst.

VEL/v1ØDT/

tilxeooncve

-Pr2-

J€l'sqe€
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Kom og se vort store ud-
valg i fugleblandinger,
f.eks. undulatblanding,
tropeblanding, paps
gøjeblanding, para-
kitblanding, vildfugle- hblanding og
meget [l€re. ,* 1

lffiitlrl
l^;",1#l
I Man-tre......kt. 8.00,16.00 |

I 
tordae...................1ukket 

J
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LOKALRAPPORTER
Jeg har påtaget mig det ambitiøse arbejde at samle alle lokalrapporter i et vestdansk
udlånscenter. | øjeblikket er der kun 6t komplet sæt i DOFs lokaler i København. Der
kommer de ikke ud fra, bl.a. for at holde samlingen komplet. Ofte har selv lokalaf-
delingen ikke engang åt sæt af deres egne rapporter!!

Jeg mangler nogle ældre rapporter fra jeres lokalafdeling. Det drejer sig om:

I Århus Amt: 1974-1 , '1g74-2, 1977-2.

! Moesgård: Jeg har 1970-1, 1972-1 , 1979-1 ,1981 , ig\2 - alle andre mangler jeg
(Findes der andre?).

Hvis du ligger inde med en eller flere af disse rapporter er jeg meget interesseret i at
modtage dem. Enten som originaler eller som fotokopi. Kopieringen kan jeg selv
forestå. Efter kopiering vil rapporterne blive sendt retur, hvis det ønskes.

Send rapporterne til:

Svend Rønnest
Kronprinsensgade 104

6700 Esbjerg
Tlf.7s 12 79 sB

l

l

I

I
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FRA FELTEN:
AUGUSI SEPTEMBER OG
OKTOBER

-
Ole Jensen

Denne gang er der observationer fra følgende:

Carsten Bruun, Niels Hannow, Poul Kæseler,
P.B.Petersen og undertegnede.

På trods af de få indsendere blev det dog til
mere end 80 arter (ikke alle er nævnt). Der må
dogvære mere end 5 personer derser på fugle
i Arhus Amt - kom nu ud af busken og lad os
andre høre om hvad i har set!

Fra de 5 observatører blev det til:

Lappedykkere, Suler, Hejrer, Sva-
ner, Gæs og Ænder

Toppet Lappedykker 60 318 + 22 17 18 + 105
3118 + 327/9 + 41419 + 22319 + 161 2819
+ B 5/10 + 45 26/10 Stubbe Sø, Nordisk
Lappedykker 2 26110 Stubbe Sø, Sule 1 nød-
landet på en mark 10/9 ved Østerby, Fiske-
hejre 5 3/B + 12 17lB + 831/8 + 6719 + 314/
9 og23l9 + 2 25110 Stubbe Sø + 1 17hO

Besser Rev, Sangsvane 6 26110 Stubbe Sø,

Cråryås 1 22 3/8 + 2 2Bl9 Stubbe Sø, Mørkbu-
get Knortegås 8 279 Besser Rev, Gravand 3

1 4/9 Stubbe Sø, Pibeand 14 26/'tO Stubbe 5ø
+ 3 26110 Besser Rev, Krikand 5 2Bl9 Stubbe
Sø + 3 26/10 Besser Rev, Taffeland 2 5l1O +
4 26110 Stubbe Sø, Troldand 41718 + 3 31/B
+ 14719 + 614/9 + 122819 + 45l10Stubbe
Sø, Bjergand 2 26110 Stubbe Sø, Ederfugl
mindst 5000 26110 Besser Rev, Hvinand 21

26110 Stubbe Sø + 195 26110 Besser Rev,

Toppet Skallesluger 1 17110 Besser Rev, Stor
Skaf fesluger 65 26Ll0 Stubbe Sø.

Rovfugle

Hvepsevåge 1 79 Stubbe Sø, Rørhøg1 31lB
og7/9og14l9Stubbe Sø + 1719 Kalsemade,
Duehøg 1 31/8 Stubbe Sø, Spurvehøg 1 2319
og2Bl9 StubbeSø, Musvåge 117lBog23l9 +
2 31 18 og7 19 og1 419 ogsl1j o926h0 + 3 28/
9 Stubbe Sø, Tårnfalk 1 1419 Stubbe Sø, l-ærke,
falkl 1718 Stubbe Sø.

Fasanfugle og Vadefugle

Agerhøne 2 3/B Stubbe Sø, Strandskade 3 1 Z
10 og 12 26110 Besser Rev, Stor Præstekrave
6 719 Alrø Vadegrund + 3'l7l1o og1 26110
Besser Rev, Hjejle 1 79 Kalsemade + ca.600
719 Ahø Vadegrun.d + 3 17110 og 1 26/10
Besser Rev, Strandhjejle 3 2719 og1 261'10

Besser Rev, Vibe 2 31/B + 9 1419 Stubbe Sø,

Afm. Ryfe ca 2OO 17110 og 58 26110 Besser
Rev, Dobbelt Bekkasin 5 2Bl9 Stubbe Sø + 1

17110 Besser Rev, Stor Regnspove 2 7/9
Kalsemade + 27 26/10 Besser Rev, Sortklire 1

5/10 Stubbe Sø, Rødben 1 3/B og3118 og14/
9 Stubbe Sø + 4 26/10 Besser Rev, Hvidklire
3 7/9 Kalsemade + 1 26/10 Besser Rev, Sten-
vender 4 30/B og 3 17110 Besser Rev.

t)
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Kjover, Duer, CØg, Spætter, Svaler
og Vipstjerter

Afm. Kjove 1 2719 og 1 26110 Besser Rev,

Hufdue 1 16/10Vesborg, Ringdue 95O16110
Vesborg Cø91719 Stubbe Sø, Grønspætte 2

3/B og17/8 og2\l9 + 1 5/10 Stubbe Sø,

Sortspætte 1 5/1 0 Stubbe Sø, Stor Flagspæfte
B 3lB + 4 17lB og31lB + 6 719 og23l9 og2\l
9 + 3 1419 o926fio + 9 s/10 Stubbe Sø,

Digesvale 121 1419 + 21 2319 Stubbe Sø,

Landsvafe 1 50 31/B + 55 719 + 130 1419 +
22O 2319 + 2 2611O Stubbe Sø, Bysvale 1 B 1 4/
9 + B 2319 Stubbe Sø, Skovpiber 16 5l1O
Stubbe Sø, Engpiber 2 31 lB og28l9 + 1 1 5/1 0
Stubbe Sø + 5 17110 og2 26h0 Besser Rev,
Skærpiber 7 27l9 Besser Rev.

Jernspurve, Drosselfugle og
Sangere

Jernspurv 1 5/1 0 Stubbe Sø, Rødstjert 1 3/B og
7/9 og5110 Stubbe Sø, Vindrossel 36 5110
Stubbe Sø, Misteldrossel 1 5/10 Stubbe Sø,

Rørsanger 2 3lB og31lB + 1 1718 og2Bl9
Stubbe Sø, Havesanger 1 178 Stubbe Sø,
Gransanger 11718o95/10 + 31419 + 2231
9 + 4 2Bl9 Stubbe Sø, løvsangerl 3/8 + 2 171

8 Stubbe Sø, Fuglekonge 3 2819 + 12 5110 +
B 26110 Stubbe Sø.

Mejser, Træløbere og Tornskader

Haf emejse 6 26110 Stubbe Sø, Sumpmejse 1

5l1O + 2 26110StubbeSø, Topmejse 11718 +
2 31lB og719 og14l9 og23/9 + 4 2Bl9 + 6 5/
10 + 12 2611 0 Stubbe Sø, Sortmejse 2 3lB og
719 + 631/B + B 1419 + 12 2319 + 9 2819 +
23 5l1O + i B 2611 0 Stubbe Sø,Træløber 1 1 7 I
B Stubbe Sø, Rødrygget Tornskade 1 318 og
1718 + 3 31lB og 7/9 Stubbe Sø.

Kragefugle, Finker og Værlinger

Skovskade 2 17lB og719 + 3 31/B og 1419 og
2B/9 og5l10 + 9 2319 + 6 26110 Stubbe Sø,

Nøddekrige 1 1/10 Silkeborg, Ravn 2 26110
stubbe sø, Stillits 4 2319 + 7 2611 0 Stubbe Sø

+ 382719 Besser Rev, Tornirisk 1 318 + 2 i7l
B og7l9 og28l9 + 4 3118 + 61419 + 42 231

9 Stubbe Sø, Lille Korsnæb B 31/8 og 5/10
Stubbe Sø, Dompap 21718 og31/B + 41419
og23l9 o926110 Stubbe Sø, Snespurv 1 5/10
Vesborg + 1 17/10 og3 26hO Besser Rev,
Gulspurv 9 3/B + 41718 + 1 1419 og5l10 og
26110 Stubbe Sø, Rørspurv 1 31/8 Stubbe Sø.

Næste perlodes obseryatlo ner, dvs. november, december og januar indsendes
i første uge af februar - senest 8. februar. Noter a//erede nu datoen i di;n
kalender, så du husker at indsende/

Vil du være sikker på at observationerne kommer med sendes de til underteg-
nede på adressen Torshøjvænget 54, Kolt, 8361 Hasselager. Observationer
kan også ringes ind på tlf. 8628 5614.

Ole Jensen
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DETTAG AKTIW I ET

NATU ROVE RVÅG N I N G S P ROG RAM I

-
Ole lensen

'''' 
;;; ;: ;,'' ;;;' ;;;'''
for DOF's punkt-
tæll i nger af vi nterfugle.

Tilmeld dig NU -

på tlf. 8628 s6r4!

aaaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaiaoaa

Punkttællingerne er en af de DoF-aktiviteter,
der har vundet størst.anvendelse i natur-
forvaltningen, især er de anerkendt som et
vigtigt redskab i naturovervågningen, og jeg vil
derfor opfordre alle til at deltage i de årlige
yn gle- og vinterf u gletæl li n ger, eller eventuelt
blot i enten ynglefugletællingerne eller vinter-
fugletællingerne.

Du kan også deltage selv om du ikke kender
alle fuglene, idet det vigtige er en ensartet
taelling fra år til år, og ikke at en eventuel
sjælden fugleart, som tilfældig optræder et
enkelt år, bliver registreret. Det eneste pro-
blem her ei at du bliver dygtige hvert år du
tæller.

Tællingerne foregår ved at der på et antal
punkter registreres alle de fugle der ses inden-
for et tidsinterval på 5 minutter.

En optælling skal bestå af en rute på 10-20
punkter, men du er naturligriis velkommen til
at deltage med flere ruter - eller gerne to ruter
å 1 0 punkter istedet for en rute med 20 punk-
ter.

For at undtå overlapning mellem flere punk-
ter, skal der være mindst 200 meter mellem

punkterne i lukket terræn, som f.eks. skov,
medens der i åbent terræn, som f.eks. ager-
land, skal være mindst 300 meter mellem punk-
terne.

En rute på 20 punkter vil således strække sig
over 4-6 km. og typisk vare 3-5 timer. En rute
på 1 0 punkter vil let kunne klares efter arbeids-
rid.

Din rute kan du selv fastlægge, for at undgå
sammenfaldende tællinger anbefales det do6
at undertegnede kontaktes såfremt du er tvivl
om der er andre der tæller op i ,,dit" område.

Gentagelse nødvendig!

Da deter udviklingen fra årtil år, deranvendes
i den videre behandling af de indkomne data,
eroptællingerne kun af værdi, såfremtde gen-
tages under sammenlignelige forhold fra år til
år.

,I
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Tidspunkter for optællingerne

For at sikre sammenligneligheden skal tællin-

terne gentates indenfor samme tidsrum hvert
år.

Optællingen af ynglefuglene finder sted i tids-
rummet mellem 1 5. maj og 1 5. .iuni, og vinter-
fuglene tælles mellem 20 december og 20.
januar.

De aktuelle tællingsdatoer vælger du selv, dog
kun det første år. Det (de) efterfølgende år må
datoen for tællingen kun varieres med højst 7
dage til hver side, og starttidspunket på døg-
net må højst varieres med 112 time til hver
side.

Hvad bruges tællingerne til?

Hovedformålene med punkttællingerne er at
indsamle viden, der kan anvendes til beskyt-
telse af Danmarks fugle og natur, samt at
indsamle videnskabelige data.

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

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

Tallene fra punkttællingerne benyttes bl.a. i

publikationerne ,,Tal om natur og miljø" fra
Danmarks Statistik og,,Miljøindikatorer" fra
Miljø- og Energiministeriet samt i Skov- og
Naturstyrelsens ,,rcd-liste" over truede og
hensynskrævende dyr og planter i Danmark.

Hovedresu lterne fra tæl lingerne offentli ggøres
desuden i de af DOF årligt udgivne rapporter

,,Yn glefu glerapport" og,,Vi nterf ugletælI in g",
som gratis sendes til tællerne som tak for deres
indsats.

Tilmeldelse

Såfremt du har lyst til at deltage i yngle- eller
vinterfugletællingerne kan du få tilsendt vej-
ledning og skema til registreringen ved hen-
vendelse til undertegnede, du er også velkom-
men til at ringe for at høre nærmere om
tællingerne, eller hvis du har spørgsmål i

forbindelse med disse.

Lokalkoordinator for Arhus Amt
OIe lensen

Torshøjvænget 54
8361 Hasselager

Tlf.: 8628 5614

Iil sidsf lige en kort bemærkning til de der
allerede tæller:
Et af de spørgsmål der oftest opstår når der skal
angives en biotopskode hvis man tæller f.eks.
i agerland, og der på punktet ligger en gård er
hvorledes dette skal angives. Ofte bliver så-

danne gårde etc. i agerland ofte til 1/4 bymæs-
sig bebyggelse.

Den korrekte angivelse er imidlertid 4/4 ager-
land idet gårdens udstrækning normalt kun
udgør en lille del i forhold til det samlede areal
af agerlandet. Hvis du har lignende angivelser
på dine biotoper er du velkommen til at rette
det til det korrekte ved indsendelse af dit
næste skema!.

1B
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SIDEN SIDST

Undertegnede har nu i nogen tid
været lokal koordinator for spalten
s/DEN SIDSI i DOF NYT.

I den forløbne tid er det imidlertid
meget få observationer der er tilgået
mig i denne forbindelse.

.legvil derfor opfordre alle jerderser
på fugle til aringe eller skrive til mig
hvis I har set noget usædvanligt,
også selv om observationerne bliver
indtelefoneret til fuglelinien.

Da jeg samtidig skriver spalten FRA

FELTEN til Søravnen vil jegdogogså
gerne have de mere ,,normale"
observationer.

Alle observationer jeg modtager
meddelelse om går desuden videre
til rapportgruppen til brug for bla.

FUCLE | ÅRHUS, så man kan vel
roligt sige at oplysningerne bliver
udnyttet.

Min adresse og mit telefonnummdr
er:

Ole Jensen
Torshøjvænget 54
8361 Hasselager

Tlf. 8628 5614

[0l nfr+
,,Kort 06 todt" er en ny rubrik i Søravnen.

Her vil vi gerne bringe korte indlæg iagftagel-
ser, synspunkter og historier som bør komme

et større publikum til gode.

,TI
rJ Ju

Hva ret
vkert
kourorel ?,

Nu er den her!

3 års oivervågning af trækket ved Ishøj Strand - i en samlet rapport.

Den første støne publikation om efterårstrækket og ringmærkningen på lØbenhavns-
områdets nyeste og mest interessante træklokalitet.

Læs bl.a. om de mange ringmærkede rørsangere, der er genmeldt fra Belgien, og hvem
husker ikke de plettede øNagjlet, der hver dag kunne ses på klos hold ved St. Vejleå. .

Rapporten indeholder 130 sider om sæsonerne 1994-96 - incl. opdaterede oversi$er over
arterne registreret på lshøj Strand i 30 år, største dage og bedste sæsoner, genmeldingskort,
diagrammer og meget mere. Cårl Christian Tofte har lavetvignetterne.

Køb rapporten nu, og støt DOFs fuglestationers arbejde. Pris kr. 40,- + porto. Uhørt billigt!

Ring eller skriv for bestilling af rapportoggirokort ISHØJ FUCLESTATION v. Mikael Funch,
Sdr. Boulevard 72 4.th., 1720 København V. Tlf. 33 25 15. 18.
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Juniorsiden
er din. Brug den.

Her kan unge medlemmer
komme i kontaktmed gamle.

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

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

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

Hvis du
listen, så

mig!

gerne vil med på
skriv eller ring til

Lars p. Johansson
Balevej 10, Ommestrup

8544 Mørke
TIf. 86 37 78 41
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Hvaler ".'''rr,

Polen 3.-10. maj 1997

Rapport fra DOF-Å.rhus' stortur til Polen

Rapporten anmeldes ikke - men vi kan ikke
lade vare at bringe en smagsprøve. Så kan
de 20 der deltog på turen mindes og alle vi
andre kan konstatere at misundelse er en
grim ting.

Vi slår op på side 15 og læser:

,,Mandag d. 5. maj 1997

Vi fik lov til at sove længe - vi skulle først spise
morgen:mad kl. 7. 30. Morgenmaden var yppig
med masser af pålæg, flere slags brød, mar-
mel ade og citronte. Tu re n gik til et karped am-
område østfor Milicz. Defleste af os giklangs

,i,
Af Carl Christian Kinze :: ; ;
Natur og Museum nr. 3, 199/.,;; I"',:;i.. - 1

Udgivet af Naturhistorisk Mu Årlius
Tlf. 8612 9777, Fax. 8613

Abonnement 1997 (4 hæfter)

De er der allesammen - Blåhvalen
største dyr), Spækhuggeren (der soni{,r

jager i flok), Cråhvalen (der 2 gange oriå{ret
vandrer 9000 km.), delfinen (Flipper!$pg
marsvinet (den eneste hval der yngler i de
danske farvande) og alle de andre hvaler,
både i tekst og billeder. De flotte akvareller
er Birgifte Rubaek ansvarlig for.

Hæftet beskriver indledningsvis hvalernes
bygning og sanser samt deres adfærd og
levevis. Og efter et blik på deres udviklings-
historie fortælles om hvalerne i de danske
farvande. Ud over det førnævnte marsvin er
der i tidens løb truffet 17 andre arter.

Marsvinet er totalfredet i Danmark men alli-
gevel går der omkring 8000 til om året - Som

utilsiget bifangst i forbindelse med erhvervs-
fiskeri!

Der fortælles også om et af naturens luner,
nemlig hvalstranding.

Som i 1 996 da 1 6 kaskeloner strandede på
Rømø, ogsom netop nu, hvor12 kaskelotter

POTEN

3.. r0. mAJ Bev

DANSK
LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMTforts. næste side

21



A\k+.^+r-

4i.-,l;,a"-

Hvaler...

i skrivende stund er strandet og døde på
Rømø efter en storstilet, men forgæves, red-
ni ngsaktion.

De største trusler mod hvalerne er udover
den førnævnte bifangst, og den kommer-
cielle hvalfangst den stigende forurening af
verdens havene ogforstyrrelser. Alle 4 tinger
menneskabte, hvornår mon hvalerne bliver
noget vi kun kan undre os over engang var
ril?

Otto Trap Hansen

ved søerne, mens bussen kørte længere frem.
Vi nød synet af lappedykkere, sorte storke,
der kredsede over skoven, drosselrørsangere,
sortterner og hvidøjet and. En sivsanger var så

venlig at vise srg i sangflugt. Vi fik også en

rørsanger at se. Frokosten blev indtaget på
græsset udenfor et lille hotel i skoven, hvor
karperne kløvede vandet i en lille dam. Hun-
den syntes noget glubsk. På ruten blev de
polske by- og stednavne behændigt angivet
af Allan, der også hjalp med at oversætte
skiltene på de forskellige butikker. Efter
proviantering i en ,,sklep" i en af de mange
Iandsbyer, kørte vi videre til en ny sø. Her gik
vi en længere tu r ru ndt om flere karped amme.
Nog/e af os blev indfanget af en ældre herre,
der var af tysk afstamning. f'lans behov for at
snakke var stort. Han fortalte bl.a. at han var
blevet i Polen efter krigen og fly.ningen af
grænsen påtrods af, at han var tysker. Søerne
bød på traner, havørne, dværgmåge1 grøn
frø og klokkefrø. Da vi alle var samlet igen,
kørte vi tilbage til Milicz, spiste aftensmad og
tog ikke hen til baren bagefter - det var
tordenvejr og øsende regnvejr.

Aftensmad: Hønsekødsuppe med nudler og
gulerødder. Benløse fugle med kartoffelmos,
sauce og rødbeder."

Det er Joy Klein der er dagbogsfører.

R
jt'--E*i."/{
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Otto Trap Hansen



REFERATER FRA TURE

-
Mere om Polen 3.-10. mai1997
I alt 20 personer var med på vores (DOF-
Arhus) første egentlige stortur, der gik til det
sydvestlige Polen.

Turen gav 147 fugledrter, bl.a. Sort Stork,
Hvidølet And, Vagel, Stortrappe, Hvidvinget
Terne, Cråspætte og Sydlig Naftergal m.m.

Desuden blev 13 arter af pattedyr, 3 arter af
padder, 1 krybdyr og 8 arter af sommerfugle
set.

Turens pris blev reduceret fra de oprindelige
3.900,- kr. til 3.000,- kr. pr. deltager.

Der er udarbejdet en turrapport på 58 sider,
som findes fremlagt på tidsskrifthylden på Sø-
lyst. Interesserede kan også købe rapporten
f or kr. 7 5, - incl. porto. Det sker ved at indbetale
beløbet til: DOF-Århus, Sølyst, Clellerupvej
111, 8220 Brabrand. Giro nr. 5 51 09 61 -
mærk talonen ,,Polen 1997".

Allan Janniche

Her er de 20 glade deltagere på DOf-Århus' første egentlite stortur.
Foto: Jens Bonde
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Vorsø

22. Juni 1997

Vejret var mæ$$ fint fra morgenstunden, så

det var meget lovende. Vi startede ude ved
Lars og samlede så folk op på vejen til Brigsted
Strand, hvor vi parkerede bilerne.

Det var meningen, vi skulle gå over til Vorsø
via ebbevejen, men detviste sig hurtigt umuligt
at kunne gå tørskoet over selv med lange
gummistøvler. Derfor måfte vi smide støvler,
strømper og bukser for at undgå vådt tøj.

Det gik nu nemt nok med at komme over, og
det var også lidt af en oplevelse. Da vi var
kommet i land på Vorsø viste det sig at der var
nogle fornuftige mødre, der havde sendt hånd-
klæder med, så vi alle kunne få tørre fødderne
igen.

På turen til Vorsø talte vi ca. 75 skarver, og det
var også skarverne, der mødte os, da vi gik ind
på øen. En masse sjove gurglelyde var hvad vi
hørte, da vi stod udenfor den første skarv-
koloni. Def var et imponerende syn, at se

hvordan rederne var klistret op på de tykke

trene.

På veien mødte vi Lars Abrahamsen, som viste
os rundt på øen, medens han fortalte om
fuglene på øen.

Der har været 5500 par/ men nu er der kun
3500 par i alt 1 0000 fugle. Ungeproduktionen
er < 1 pr. par. Skarven er for første gang reelt
på tilbagegang. Skarven spiser 250 g fisk om
dagen. Det bliver til 1750 tons om året.
Skarvene kan leve i 60-70 år af de fisk vi
destruerer her hjemme om året. Der er ret
imponerende.

I fugletårnet havde vi mulighed for at se skar-
ven på meget tæt hold. Det var interessant at
se, hvordan ungerne stikker hele hovedet ned
i halsen på de voksne fugle for at få føden. Det
ser næsten ud som om, de er helt nede i

maven efu r føden, men det er n u ikke tilfældet.

Der er 80 arter ynglende på øen hvorafvi så de
38 arter.
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På øen var der et hus, som blev stillet til
rådighed for os, så vi kunne spise vores frokost
i tørveir.

Her fik vi diskuteret fugle, specielt hvad vi
havde seVoplevet siden sidste tur, og hvor
sommerferien skulle tilbringes.

Da vi skulle tilbage til Jylland, var vi så heldige
at få et lift, så vi blev skånet for en vandgang og
fik prøvet hvordan det er at køre på havbun-
oen.

Næste stop var Alrø Pollerne, hvor vi fra fugle-
tårnet så: strandskade, rødben, klyde, vibe,
haWerne, gravand, knopsvane, ederfugl, pibe-
and, toppet skallesluger, engpiber, stillids og
månge flere. Dervar mangefugle af hver artog
det var en dejlig oplevelse at sidde med skopet
og betragte de forskellige arter.

Vi var heldige med vejreg det var meget lidt
vand der faldt hvor vi var. Kl.1 615 kørte vi hjem
efter endnu en god fugletur.
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Vejlerne

7. August 1997

Trods forskellige komplikationer mødtes
ungdomsmedlemmerne ved Ceres krydset for
sammen at besøge i Vejlerne.

Vejret var fint og turen forløb planmæssigt
med et enkelt rast hos bageren i Nørager, og
kl. B" var vi på Bygholm Dæmningen.

Her så vi 25 artet, og der var rigtig mange. Vi så

bl. a. Hvidklire, Stor Regnspove, Rødben, Cul
Vipstje4 Vibe, Krikand, Rørhøg Brushøne,
Sortklire, Strand hjej le, Spidsand, Stor Præste-
krave og Mudderklire.

På vej til Bygholmvejle så vi en flok svaler ca.
200 stk. Det var et smukt tegn på det kom-
mende efterår.

På Bygholmvejlen stod vi rigig godt, Her så vi
først og fremmest Traner. 2 AD med 2 unger.
Detvarvirkeligen overraskelse, også detvar
ovenikøbet i medlys, så det rigtigt var til at se

dem. Dette var virkelig en oplevelse, der satte
liv i alle folkene.

Her var også Dobbeltbekkasin, som stod me-
get tæt ved fugletårnet. Det var også noget af
en oolevelse.

Ved Han Vejle så og hørte vi skægmejser. Det
var en pragtfuld at stå her imellem sivene i det
dejl i gste solskinsvej r.

I Vesløs så vi det sidste ynglende storkepar i

Danmark. Dervar2 unger i reden. Detvar lidt
af et tilløbsstykke, og der blev fotograferet
ivrig.

Her så vi også 3S0O Svaler på en højspæn-
dingsledning. Svalerne sad så tæt, at detså ud,
som om det var en meget tyk ledning. Turen
sluttede ved Bygholmdæmningen, hvor vi nå-
ede at få Splitterne og Fjordterne med, men
Skestorkene snød os, så dem må vi have til-
gode til næste gant.

Det havde været en begivenhedsrig dag og
alle var da også godt trætte da vi kørte hjem.

Arne Bo Larsen

Falsterbo

5-7 september

Årets tur til Falsterbo overgik alle vores for-
ventninger - ogvivar heldige på flere forskellige
måder.

For det første var vejret med os. Lørdag havde
vi pænt vejr og ikke for megen vind. Vi kunne
endda spise frokost på bakken ved golfbanen
i shorts medens solen bagte ned på os. Søndag
var metet mere blandet - der var byger, og
nogle af dem var voldsomme. Men det var
som om, at regnen kun faldg når vi sad i

bussen. Og hver gang vi skulle ud for at se

noget, holdt det op igen.

For det andet var fuglene med os. Vi havde
nok allesammen forskellige højdepunkter rent
fuglemæssigt. Her er mine: 20 nøddekrige i

fyrtårnes have; spurvehøge tæt på ved golfba-
nen; 50-100 hvepsevåger, der trak forbi golf-
banen og ved lyngen; dværgterner og split-

\Fr
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terner ved Mågeklappen; lærkefalke på jagt
efter guldsmede ved golfklubben; rigig mange
hjejler ved Foteviken; småfu gle i nkl. tornskade
ved Orup Elmeskog glenter overalq hele tre
kohgeørne tæt på ved Fyledalen; hvide storke
og traner i skøn forening ved Vombs Enge;

fiskeørne på fisketur ved Krankesjdn; lærke-
falke igen ved Krankes.jon; gæs og vadefugle
tæt på ved Cetteron.

Ogfor det tredje var det en fin gruppe ornito-
loger at være på tur med. Stemningen var helt
i top hele vejen igennem, og alle nød de fine
efterårsoplevelser i fulde drag. Jens kørte som
altid fuldstændig sikkert, og vi boede hyggeligt
på gården ved Smygehuk.

Alt i alt - en fantastisk weekend, der sagtens
kan lune hjertet i de mørke dage, der ligger
forude i den kommende vinter. Tak for en fin
tur!

NickWrigley

Rømø

1&20 oktober 1997

Fredag aften mødtes vi alle som aftalg på
vandrehjemmet i Havneby på Rømø. Der var
stor gensynsglæde, og der blev talt om, hvad vi
havde set siden sidste tur ved Vejlerne. Afte-
nen gik med lysbilleder, ogen snak om hvad vi
kunne forvente at komme til at se, samt week-
endens program

Lørdag morgen skulle vi da heldigvis ikke så
tidli$ op, som vi plejede. Ved morgenmaden

kunne vi lige akkurat alle være i vandrehjem-
mets køkken på en gang. Detvar hyggeligt.

Vi kørte først til Lakolk Strand, hvor vi så

Sandløber, Alm. Ryle, Ederfugl, Strandskade,
Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag
m.m.. Vejret var fint og vi var næsten alene på
stranden. Da vi gik tilbage til bilerne hørte og
så vi 6 lommer, der kom flyvende over os. Det
var et nyt x for flere af deltagerne.

Ved Lakolk sø var der Skægmejser, Engpiber,
Rørspurv, Vindrossel, Spurvehøg Sanglærke,
Sortkrage m.m. som vi så, medens vi drak
kaffe og spiste kager. Herefter kørte vi til
Stormengene via Ki rkebydigetved Sønderland.
Hersåvi Pibeand 420, CravandT82, Knortegås
502, Lille Kobbersneppe 550, Stor Regnspove,
Alm. Ryle, Rødben, Strandskade, Strandhjej le,
Hjejle, Hvidklire m.m.. Detvar ikke allearterne
vi fik tal! men det var et godt sted, vi havde
valgt.

Ved Havneby kunne vi tilføje Knortegæs 482,
Hvid Vipstjert og Sjagger til vores liste, og på
Lakolk kunne vi notere Stær 500, Knopsvane
B, Pibesvane 18, Musvåge, Dobbeltbekkasin
og Enkeltbekkasin. Enkeltbekkasinen var et
nyt x for de fleste, og i øvrigt en smuk overra-
skelse. Den fløl op lige foran os, så det lykkes
de fleste at se enkeltheder på den.

Herefter kørte vi hjem til vandrehjemme!
hvor vi sammen tilberedte en lækker middag
og dessert.

Søndag kørte vi først til Juvre, men her var
meget stille bortset fra 10 kvækerfinker, som
blev tilføjet listen. Så vi kørte over på Rømø-
dæmningen, hvor der var ri$ig metet at se på.
Vi så Spidsand 155, Alm. Ryle 1000, Cravand
133, Knortegæs 486, Bjergirisk 67, Stor Regn-
spove 1 68, Vibe 3000, Stær 200, Crågås 1 00,
Bramgås 9700, Pibeand 3900 samt en del
flere arter. Det.var fantastisk så meget, der var
at se på.

Herefter gik turen videre over Højer Sluse,
hvor vi var inde og se en naturudstilling. På

engene var der også en del af de ovennævnte
arter. Her sluftede vi.turen, hvorefter vi satte
kursen hjem efter en pragtfuld weekend.
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KOMMENDE TURE OG MøDER

6land
20.-24. maj 1998

Der arrangeres en tur til Oland fra onsdag
aften den 20.5.1998 til søndag aften den
24.s.1998.

Overnatning foregår på Ottenby Vandrarhem,
således at der bliver let adgangtil meget tidlige
morgenture i den fuglerige Ottenbylund. Op
ad dagen vil vi tage rundt til andre af Olands
fugfe- og blomsterrige lokaliteter.

Turens pris forventes at blive på ca, 950,- kr.
for transport og overnatning men uden mad.
I skrivende stund (1.1 1.1 997) kendes priserne
på færgeoverfart (og -tidspunkter) endnu ikke.

På vandrerhjemmeter der mulighed for selv at
lave mad, men vi har fået oplyst
at det kan blive svæ4 dels at
lave maden, dels at spise
sammen, då der erfarin gsmæssi$
er stort pres på vandrerhjemmet
(98 pladser) og dermed også
køkkenet. Alle måltider kan kø-
bes: Morgenmad (40,- kr.).
Madpakke (45,- kr.). Middags-
mad (75,-kr.).

Såfremt man ønsker at spise på
vandrerhjemmet bedes dette
bestilt ved tilmeldingen, ligesom
køje på overfarten onsdag nat.
Disse omkostninger skal lægges

oveni turens pris på ca. 950,- kr.
Der arrangeres et formøde for
turens deltagere, som oplyses ved
tilmeldingen.,

Tilmelding sker ved at indbetale
et depositum på kr. 500,- til
DOF-Århus, Sølyst, Cjellerupvej
111, B22O Brabrand. Ciro nr. 5

51 09 61 senest den 1. marts
1 998.

Turledere: Jens Bonde & Allan
.lanniche

Zingst & Riigen

15-18. oktober 1998
Der planlægges en Trane-tur til fuglenes
efterårsrastepladser på Zingst. Her ses også
store flokke af bl.a. Blisgæs samt Havørne og
Vandrefalke m.m.

Turens pris forventes at blive ca. 1 .300,- kr. for
transport, overnatning og alle måltider.

Turen er under planlægning og nærmere de-
taljer følger.

Tilmelding sker ved senest 1. august 1998 at
indbetale et depositum på kr. 500,- til DOF-
Århus, Sølysg Cjellerupvej 1'11, 8220 Bra-
brand. Ciro nr. 5 51 09 61.

Turledere: Allan Janniche m.fl.



Ørneture
Som det vil være den opmærksomme læser
bekendg har DOF i det forløbne år haft en
sponsoraftale med mejeriselskabet Danmark
(MD), med omtale af DOF og projekt Ørn på
mælkekartonerne, 5 ørc pr. liter solgt økolo-
gisk mælk til DOF etc. En del af aftalen er også,

at DOF i vinteren 1997-98 skal afholde en
række offentlige fugleture til lokaliteter, hvor
der er mulighed for at se ørn.

Turene er i skrivende stund under planlæg-
ning men forventes at finde sted på flg. loka-
liteter: Høstemark Skov og Vejlerne (Nordjyl-
land), Lindholm Hoved/Mossø (Århus amt),
Bankel Sø (Sønderjylland), Areskov Sø (Fyn),

Alsønderup, Tystrup Sø, Clænø og Vejlø Skov

(alle Sjælland) samt Maribosøerne (Lolland).
Arrangementerne finder sted kl. 10-15 på de
samme dage landet over: søndag d. 28/12
1 997, søndag d. 1 1 l'l og søndagd. 2sl1 1 998.

Nærmere oplysninger om de enkelte arrange-
menter kan fås ved henvendelse til Jesper J.
Madsen hos DOF på tlf. 31 31 44 04.

Arrangementerne i Århus amt finder sted fra
fugletårnet på Lindholm Hoved ved Mossø d.
11. ogd. 25. januarkl. 10-15. Cuidervil være
Bo Ryge Sørensen og Ceorg Culdvang.

Peter Lange

Forvarsel!

Tur til øen Hjelm

Vi planlægger sammen med Østjysk Biologisk Forening en tur til Hjelm med afgang
morgen/formiddagfre. d. 5. juni og hjemkomst søn. d.7. juni 1998. Turen vil foregå
underret primitive forhold (overnatning i telt etc.) og der vil være begrænset antal pladser.
Sæt allerede nu X i kalenderen! Læs mere i næste nummer af Sørivnen.

Henvendelse vedr. turen til Peter Lange (86 95 03 41).
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KATENDER

Søndag4.l
Mødested:
Turledere:

Søndag4.1
Mødested:

Turleder:

Søndagl1.1
Mødested:
Turleder:

Søndagl1.1
Mødested:
Cuide:

forsdaglS.l
Mødested:
Foredragsholder:

LørdagI7.1
Mødested:
Turleder:

Tirsdag2O.l
Mødested:
Foredragsholder:

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

Vandstæietur til Pinds MølIe ogJeksendalen
Harald Jensens Plads kl. 09.30, eller P-pladsen ved pinds Mølle
ca. kl. 10.O0
Christian Lange (86 19 07 24)
Vi besøger en af de bedste vandstærelokaliteter i Østjylland,
og ser efter vandstære og hvad der ellers rører sig. Turen
arrangeres af ØBF - men DOF-medlemmer er velkomne!

Vinterfugle på Sminge Sø

P-pladsen v/Kvickly, Søtorvet, Silkeborg kl. 1 4.30
Bo Ryge Sørensen (86 81 25 73)
Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi ser flokke af
sangsvaner komme til overnatning på søen. Også mulighed for
kanadagæs, knopsvaner, hvinænder, store skalleslugere,
troldænder, og måske enkelte bjergænder mm. Turen arrange-
res i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening.

V kigter efter ørne ved Mossø
Fugletårnet på Lindholm Hoved, Mossø kl. 1 0-1 5
Ceorg Culdvang m.fl. (86 81 59 95)
Se omtale oå side 28.

Hvad en forældreorlov også kan brugestil!
Sølyst, kl. 19.30
Klaus Mortensen
Klaus viser billeder fra familiens tur gennem Thailand, Malay-
sia, Indonesia, Australien, tiji og USA.
Mødet arrangeres i samarbejde med ØBt.

Vnterfugle i søerne
P-pladsen foran Skanderborg Station kl. 1 0.00
Peter Lange (86 95 03 41 )
På dagen for den årlige, internationale midvintertælling af
vandfugle vil vi besøge en række af Østjyllands søer, for at se
hvad der findes af rastende vandfugle. Vi besøger bl.a. Skan-
derborg-søerne, Solbjerg-Stilling Sø, Mossø m.fl. Turen foregår
i privatbiler. Oplys derfor ved tilmeldingen, om du har ledige
pladser i bilen eller ønsker kørelejlighed. filmelding til tur-
lederen senest d. 1 5. januar.

Lok a I it ets re gi dr e r i n gen
Sølyst, kl. 19.30. Fuglelokaliteter i Århus Amt
Peter Lange
Resultatet af lokalitetsregistreringen under projekt Fuglenes
Danmark foreligger nu. Projektets amtskoordinator påter Lange
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Søndag25.1
Mødested:
Guide:

Torsdag2g.l
Mødested:
Foredragsholder:

Søndagl.2
Mødested:
Ledere:

firsdag3.2
Mødested:
Foredragsholder:

Lørdag2l.2
Mødested:

Søndagl.3.
Mødested:
Ledere:

firsdag3.3
Mødested:
Foredragsholder:

præsenterer de nye rapporter, og fortæller om de mange
spændende nye oplysninger, de indeholder. Der vises dias fra
nogle af lokaliteterne.

V kigger efter ørneved Massø
fugletårnet på Lindholm Hoved, Mossø kl. 1 0-1 5
Bo Ryge Sørensen m.fl. (86 81 25 73)
Se omtale side 28.

På cykel blandt tredækkere og blåtoppet kohvede
Sølvst kl. 1 9.30
Morten Christensen
Morten har taget turen rundt om Østersøen på cykel. Der vises
billeder fra denne og andre ture i Polen, Estland, Letland og
Litauen. Mødet arrangeres i samarbejde med ØBt.

Mossg ogKostermtrlle
Ry station kl. 09.00

Jørgen l(eis, Jens Kirkeby, Claus Madsen

Califomien
Sølyst kl. 1 9.30
Christian A. Jensen
I marts/april er Californien et godt sted at opleve tusindvis af
ande- og vadefugle med retningen nordpå, og småfugle der
trækker op sydfra til Nordamerika. | 1997 besøgte Christian en
række af Californiens nationalparker skiftende fra Stillehavets
klippekyst til vådområder i lavlandet, bjergene med de
gigantiske cyprestræer til ørkenen i Death Valley. Med en
række lysbilleder vil han gerne give et indtryk af Californiens
natur med dets fugle- og dyreliv.

Generalforsanrling
Sølystkl.10.00
Ceneralforsamling starter først kl. 13.00, men der seryeres
morgenmad allerede kl. 10.0O, hvorefter der er mulighed for
en kort tur ned til Brabrand Sø. Der vil også blive diverse
indslag (f.eks. en fuglequiz) i forbindelse med general-
forsamlingen. Se mere side 11.

Mossø ogKlostermølle
Ry station kl. 09.00

Jørgen Keis, Jens Kirkeby, Claus Madsen

CostaRica
Sølys! Cjellerupvej 111, Brabrand k|.19.30
Peter Thomsen
Dias fra en tre-ugers tur til Costa Rica i Mellemamerika i

foråret 1 997.
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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 4B 82 7s I 40 s9 82 75

Bjarne Colles
Cjellerupvej .111

8220 Brabrand
Tlf. 86 2s 04 43

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

Lars P. Johansson
Baleve.j 10, Ommestrup
8544 Mørke
Tlf.8637 78 41

Christian Jordansen
Tornebakken 75
8240 Risskov

Tlf. 86 21 33 s0

Arne Bo Larsen
Axel Munchwej 67
8550 Ryomgård

Steen Cert Larsen
Crøfthøjparken'l 61, 10. mf.
8260 Viby I
Tlf. 86 28 s0 0s

Nick Wrigley
Bakkegårdsve| 4.)
8240 Risskov

rlf . tt6 21 49 8s

Kontaktpersoner:

Fredningsudvalget:

Svend MBller Jensen
Holmelundwej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 6s 03

M e d I e m s regi stre ri n 6e n :

Lars P..lohansson
(Se bestyrelsen)

Loka I i tets regi stre r i ngen :

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt
Cjellerupvej 111
8220 Brabrand

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

Randersgruppen:

Benny Kristensen
Løvenholmvej 4b,2.rh.
8900 Randers
Tlf. 86 40 78 52 eller 21 22 57 16

Rovfuglegruppen:

Svend Møller.lensen
(Se Fredningsudvalget)

F u gl e regi stre r i n gs6r u p pe n :

Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Skovgruppen:

Bo Ryge Sørensen
Søholt Al16 26
8600 Silkeborg
flf.86 81 25 73

Søhøjlandsgruppen:

8o Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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Køb
forsikringer
hos nog€h,

der har
forstand på

Deres penge.


