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

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

DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt.
Fugleværnsfonden e.ier 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. åd og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Støttemedlemmer
modtager dog ikke DOF Nyt, lokalblade og DOFT.

Å,rlige kontingenter:
Ordinære medlemmer 290 kr.
Junior (u. 18 åd 50 kr.
Senior (o. 67) 165 kr.
Husstandsmedlem 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 interessegru pper.

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

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette,
ledsagetaf en udskrift. Send materialet tilOttoTrap 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:
Hef side: Nr. Deadline lJdkommer ca.
kr. 350,-/nr eller kr.'l.2OO,JAI 1 1. februar 15. marts
Halv side: 2 1 . maj 15. juni
kr'200'Jnr eller kr' 600'-/år t, 

i.låt"å'å'", li: l"åfilff;
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Søravnen springer direkte og forårs-
kåd ud i sin 25 sæson, med et num-
mer derforhåbentlig vil kunne sprede
glæde og interesse hos alle vore læ-
sere,

Vi starter en rundtur til fugle-
tokaliteter i Århus Amt med et inspi-
rerende besøg ved Stubbe Sø. Ha-
stigheden hvormed vi kommer vi-
dere rundt i Amtet til de næste loka-
Iiteter, ja, den er op til dig fia netop
dig!). Vi har alle en favoritlokalitet -
stor eller lille - og det er netop den vi
gerne vil høre om. Kontakt
undertegmede, så vi kan koordinere
tilgangen af artikler om lokaliteter i
Århus Amt. Der er mange der glæ-
der sig til at hØre,fra netop din favorit-
lokalitet. På forhånd tak.
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Et kvart århundrede har Søravnen
nu basket rundt i Århus Amt. Vi
markerer begivenheden med et tih
bageblik. Det er Søravnens første
red a kø r Jdrn Es ki lds en der fortæl ler
om dengang Søravnen kom på vin-
gerne. Og så bringer vi en prgve på
hvad der blev bragt i Sgravnens før-
ste årgang - stærke sager.

Den første leder sluttede som fgl-
ger: ,,Sgravnen, det kære barn, er
født, lad det blive til gavn for alle
øswd er, la d det spore a kiv i nteresse,
lad os hØre om lgkan lide det!"
Bedre kan det ikke siges - dengang
som nu er vi afhængige af til-
ba g e m e Id i n g er fra læsern e. Ti I dette
nummer har vi modtaget flere til-
kendegivelser og aftikler. Vores øn-
ske her ved indgang en til j ubilæums-
sæsonen er at denne tendens fort-
sætter og forstærkes.

Og så til slut - det er (snart) forår - så
rigtig god fornøjelse med fuglene.

Otto Trap Hansen

lllustrationer:
Jens Gregersen

10,11 og 17

o

JalmerNielsen
29,32,33o942

a

Christina Kjelsmark
7o943

t
Jens O. Christensen

22,31,34.o936

t
Inger Marie Andersen

19,30,31 og 35



Nye rapporter

M arkska de r toruol dt af g æ s og sva n er
- en litteraturudredning.
Af Jesper Madsen & Bjarke Laubek
Faglig rapportfra DMU, nr 208, t997.
Pris: tl5kr. hos DMU
Illustrationerne side 4 og 5 erfra rap-
porten.

De fleste fugleinteresserede er på et eller
andet tidspunK blevet konfronteret med
påstandene om gæs og svaners skader på
landmændenes afgrøder, når vi i vinter-
halvåret nyder de store flokke på markerne.
,,De ødelægger landmandens marker",
,,æder det hele" og ,,der er alt for mange af
dem - lad os få jagttid på dem!" - lyder det
af og til.

| 1996 nedsatte vildtforvaltningsrådet en
arbejdsgruppe til vurdering af omfanget af
skader forvoldt af gæs og svaner i Dan-
mark. Som et led i dette arbejde har for-
skere fra DMU sammenstillet den eksiste-
rende viden på området - en såkaldt littera-
tur-udredning.

At måle omfanget af skader på en afgrøde
forvoldt af gæs og svaner viste sig at være
mere kompliceret end umiddelbart anta-
get. Dels er mange af metoderne meget
mandskabskrævene, dels er der utroligt
mange faktorer der spiller ind på resulta-
tet; typen af afgrøder, tidspunhet for græs-
ningen, fuglearten, antallet af fugle, vejret.
mængden af ukrudt i marken, jordbunds-
forhold og markens beliggenhed. lrappor-
ten redegøres der for den eksisterende

ffi
Figur 7. Resum6 af faktorer, der påvirker gr:esningstryk og udbyttetab på

vintersæd (modificeret efter Teunissen 1996).
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Figar 3. Resultater af markskadeforsøg i Holland (fire år), udført på henholdsvis trøgræs og vinterhvede
(efter Teunissen 1996). For både frøgræs og vinterhvede er vist dosis-respons sammenhænge ved tre perio-
ders afgræsning (blisgæs i indhegninger sammenlignet med ugræssede parceller) samt effekten af tre for-
skellige gåsearter ved ei græsningstryk på 1.500 gåsedage pr. ha. En asterisk over en søjle angiver, at der er
statisiisk signifikant forskel (S%-niveau) i forhold til den ugræssede kontrol. Udbyttetabet i græsfrø og
vinterhvede er udtrykt ved forskel i kernevægt pr. m: mellem græsset og ugræsset vegetation.
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viden opdelt på de forskellige afgrøde-
typer; græs (3 typer), korn (3 typer), vinter-
raps og ærter. Her i Østjylland er det ho-
vedsa gel igt vinterra ps og vinterhvede/-byg
der er aktuelt i forhold til græssende fugle,
så jeg vil kort resumere rapportens konklu-
sioner herom.

Korn (vi nterhvedel byg )
Der er belæg for atfugle der græsser på de
grønne planter kan forvolde skader på af-
grøderne. Der er dog stor sæsonmæssig
variation. Planterne er særligt følsomme i

to perioder: om efteråret, hvor planterne
endnu ikke er veletablerede (2-3 blads sta-
diet) og om foråret efter gennemskridnlng.

Udbpet kan påvirkes af fuglene på flere
måder:

a. gennem den biomasse som fuglene
æder.

b. gennem trampning, når markerne er
våde komprimeres jordoverfladen når
fuglene går på jorden, hvilket kan give
skader på afgrøderne.

c. gennem øget ukrudtsbelastning - sen
afgræsning om foråret kan give øget
ukrudtsbelastning og dermed dårligere
høst.

Under normale vejr- og vækstbetingelser
vwdercstrampning ogukrudtsbelastning l, ll;
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Figur 1. Geografisk placering af udersøgelsesområder. Udstrækningen af optællingsområdeme på
Tunø--Knob og Ringeblerg Sand er angiv"et (skraveret) samen med udstrækningen af det regionile
optællingsområde - omtalt i teksten som Århus bugten (optrukket streg).

ikke at give problemer under danske for-
hold.

Udbyttetabet ved græsning er jenerelt
betydningsløst ved græsningstryk på eller
under 1OO0 gåsedage pr. ha. (dvs. i00O
gæs græsser i 6n dag på 6n ha., eller,500
gæs i 2 dage osv.) - dog noget afhængig af
tidspunktet for græsningen. Ved 3000
gåsedage pr, ha. (højt for danske forhold)
varierede tabet mellem 6 og 22% som
gennemsnit af de forskellige undersøgel-
ser,

Som det fremgår af ovenstående drejer
alle de eksisterende undersøgelser på
dette område sig om skader forvoldt af
gæs. Der findes desværre ingen under-
søgelser, der belyser effekten af svaners
græsning på kornafgrøder.

Vinterraps:
De få foreliggende undersøgelser giver
divergerende resultater. To undersggel-
ser vedrørende gåsegræsning viser udbyt-
tetab, hvorimod en dansk undersøgelse
vedr. sangsvaner viser udbyttefremgang
eller ingen effekt. Dette tyder på at vinter-
raps under visse omsteendigheder kan
kompensere for græsning.

Som detfremgår af ovenstående er der et
stort behov for yderligere undersøgelser,
førend man kan sige noget sikkert om ef-
fekten af især sangsvaners græsning på
markerne om vinteren. Rapporten afslut-
tes da også med en opfordring til, og be-
skrivelse af, yderligere forsøg, som kan
øge vples viden om dette emne.



Etfekt at TunØ Knob vindmøllepark på
fuglelivet
Af Magella Guillemette, Jesper Kyed
Larsen S lhClausager
Faglig rapporttra DMU, nr.209, 1997.
Pris; il, kr. hos DMU.
lllustrationerne side 6 og 8 er eksem-
plertra rapporten.
I løbet af efteråret 1995 blev der opstillet
en vindmøllepark på Tunø Knob, mellem
Tunø og Jyllnds Østkyst, omtrent ud for
Kysing Næs. I alt 10 stk. 500kW møller blev
opstillet ito rækker på 3-5 m's vanddybde.

lforbindelse med planerne om at udbygge
den havbaserede vindkraft blev det aftalt,
at vindm6lleparkens indf lydelse på fug leli-
vet skulle følges. Man (bl.a. DOF) ønskede
at få belyst den eventuelle konflikt mellem
havbaserede vindmøller og de store
mængder af fældende, trækkende og over-
vintrende vandfugle, som søger føde i de
samme lawandede områder, som er aktu-
elle for opstilling af vindmøller.

Antallet af ederfugle og sortænder i områ-
det ved Tunø Knob er blevet talt, bådetør,
under og efter opstilling af møllerne. Ud-
over registrering af fugle er der indsamlet
bundprøver, til belysning affødeudbudet i

området, Tilsvarende undersøgelser er la-
vet ito nærliggende kontrolområder. End-
videre er der foretaget flytællinger i hele
Arhus bugten.

Undersøgelserne viste, at antallet af eder-
fugl i m6lleområdet på Tunø Knob faldt
markant gennem undersøgelsesperioden.
Udviklingen i mølleområdet adskilte sig
imidlertid ikke væsentlig fra andre dele af
Tunø Knob. Dertil kom at ederfuglene in-
den for en enkelt vintersæson bevægede
sig rundt i alle dele af mølleområdet.

Samlet konkluderes det i rapporten, at ned-
gangen iantalletaf ederfugle på Tun6 Knob
ikke kunne tilskrives etableringen af mølle-
parken. Derimod peger resultaterne på, at
ændringen i forekomsten af ederfugl pri-
mært har været forårsaget af den naturlige
variation i fødeudbuddet i området. For
sortand var det ikke muligt at belyse en evt,
effekt af mølleparken på grund af et for-
holdsvis lille antal fugle i undersøgelses-
perioden.

Rapporten peger endelig på en række po-
tentielle konfliKer mellem fugle og hav-
baserede vindmøller, som ikke er belyst i

herværende undersøgelse. Der er behov
for at lave undersøgelser på andre tids-
punkter af året, på større koncentrationer
affugle og på andre arter. Ligeledes er der
behov for at få belyst kollisionsrisikoen.
effeKen af forstyrrelser af skibstrafik til
mølleparkerne samt effekten af storskala
møl leparker - der arbejdes i øjeblikket med
planer om mØlleparker med flere 1000'er
møller i Kattegat.
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Århus Kommune sæt-
ter fuglekasser op

Fuglekigger i Århus se her!
Århus kommune har startet et fugle-
kasseprojek i samarbejde med DOF.

I løbet af indeværende vinter er der i 5
parker i Århus opsat i alt 280 redekasser.

De 5 områder er Rådhusparken, Botanisk
Have, M a ri en lystpa rke n, No rd re Ki rkeg å rd
ogVestre Kirkegård.

Hvi lke f ug le b ru ger kassern e?
Grupper af frivillige DOF'ere skal i de kom-
mende månederfølge fuglelivet i parkerne,
og bla, registrere hvilke fugle der yngler i

kasserne. Har DU lyst til at hjælpe - så tøv
ikke med at kontaKe undertegnede, Der
kræves blot at du kan kende de almindelig-
ste danske ynglefugle, samt at du har tid og
lyst til at besøge en eller flere af de oven-
nævnte parker mindst 3-4 gange i løbet af
foråret. Kontakt:

Lokalbestyrelsen
v. Peter Lange
Ttf. 86 95 03 4l



Brabrand sØ
vandfugle i januar 1998
Af Allan Janniche

Artiklen er en præsentation af
o ptæl I i ngsmetode n og resu lta-
terne ved en registrering af
vandfugleneved Brabrand Sø i
januar 1998.

Metode og materiale Figur 1 viser Bra-
brand Sø med de omgivne enge og rør-
skove samt placeringen af de 19 benyttede
observationspunkter. Punkterne er placeret
således at de samlet dækker hele vand-
fladen af Brabrand Sø, de tilgrænsende
åløb og alle større og sammenhængende
eng- og rørskovsområder. Fra hvert punkt
er der optalt i mindst 5 min,, eller ligeså
længe som det harværet nødvendigtfor at
optælle alle fuglene i området. Længste

optællingstid fra 6t enkelt punh har været
ca. 25 min. (punkt 13). Optællingerne er
påbegyndt ved solopgang, og en op-
tællingsrunde har haft en varighed på ca, 4
timer.

Optællingerne erforetaget efter en fastlagt
rute med punkterne optalt inævnte række-
følge: 18-19-17-16-15-14-13- 12-11-10-9-
8-7 -6-5-4-3-2-1.Tællingerne er gennemført
med 6n ihveraf månedenstre 10-(11)dags-
perioder (1-10, 11-20, 21 -31 ), I forbindelse
med optællingerne er vandstandsmålerne
i Århus Å opstrgms (ved punkt 7) og ned-
strøms (ved punK 14) søen aflæst (Tabel
1). Et evt. is- ogleller snedække at åløb,
vandflade og enge er opgjort i % for hvert
delområde, og samlet for de tre biotoper

n
un
{r

ENG

RORSKOV

OBSERVATIONSPUNKT

2

Figur 1

Kort ovor und€rsøg€lsosområdot
ved Brabrand Sø og de benyttod€

observationspunkt€r.
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Temperotur, kl.8
Gennemsnitstemp i

foregående døgn
Vondsiond, indløb
Vondstond, ofløb
Vondstond, gen.snit
lsdække åløb, %

lsdaekke søflode 7o

lsdække på over-
svømmede enge 7o

+3,4 +5,2

+4,0 +5,0
113 1',13

97 98
105 106
00
00

Tab€l 1
Vandstand, tomp€ratur og isdækko

vod vandfugletællingern€ i jånuer 1998.

(Tabel 1). Temperaturen på tælledagen kl,
8 og det foregående dgg-ns gennemsnits-
temperatur er hentet fra Arhus Stiftstiden-
des almanak for Århus (Tabel 1).

Undersøgelsens formål er at kortlægge
vandfuglenes antal og udbredelse ved Bra-
brand Sø i forhqld til vandstands-
svingninger, is- og snedække, græsnings-
tryk, rørhøst og naturpleje. De 19 tælle-
Dunkter dækker næsten alle et vandom-
råde og et eng- og/eller rørskovsområde.
Selve Brabrand Sø er kun inddelt i 3 vand-
områder. Et østligt med mange
søkogleakspolder (pkt. 1, 12, 13, 151, et
smalt midterparti uden polder (pkt. (1),3,
(9), 10), og et vestligt med nogle sø-
kogleakspolder, to store sammen-
hængende åkandebevoksninger og en pile-
bevokset ø lpkl..4,9l. Åtøbene dækker 6
delområder. Det gamle Åtøn (o), Århus Å
opstrøms søen (7), kanalen (11), Århus Å
nedstrøms søen (14), og Dpde Å mellem
søen og Brabrandstien (17) og mellem
Brabrandstien og motorvejsdæmningen
(18). Eng- ogleller rørskovsområder fin-
des ved alle 19 tællepunker. Ved punkt 9
dominerer en anlagt græsplæne ved
rostadionets tribune,

| årene 1988-1998 er der foretaget ialt 16
punktoptællinger af vandfugle i under-
søgelsesområdet. For hvert af årenes 3 - i
1994 4 - månedlige tælliger er gennem-

snitstallet for hver art fundet. De 5
optællingsårs samlede gennemsnit er for
hver art sat til et indeks på 100. Perioden
1988-1998 er domineret af 8 på hinanden
følgende milde vintre. Denne række indle-
des 1 987/88 efter den hårde og langvarige
isvinter 1986-/87. Rækken af milde vintre
brydes med den hårde og langvarige vin-
ter 1995/96. lsløsningen af Brabrand Sø
betød, at søen først var isfri 1 1 , april 1 996.

Resultater
Tabel 2 er en oversigt over de registrerede
fugle og deres antal ved de 3 januartællinger
i 1998, Tabellen omfatter alle de arter der
udnytter lokaliteten som raste-, hvile- og/
eller fourageringsområde. Tabel 3 er en
oversigt over de 16 hyppigste arters antal
og fordeling på de 3 biotoper ved hen-
holdsvis isfrie og islagte søflader og over-
svømmede enge. Figurerne 2-4 viser tre
arters udbredelse og udnyttelse af hele
undersøgelsesområdet i januar 1998. Fi-
gur 5 viser tre arters januarforekomst i

årene 1988-1998, hvor optællinger som
dert her beskrevne er udført i 1988, -89, -
92, -94 og -98,

En kuldeperiode i sidste tredjedel afjanuar
betyder at Brabrand Sø fryser til. Der op-
står en isvåge omkring Århus Å's indløb i

søen. | østenden er der en lille isvåge på ca,
100m2 ,,midt på søen".

-3,2

-3,3
92
80
86

0
95

r00
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Lille Loppedykker
Toppet Loppedykker
Skorv
Fiskeheire
Knopsvone
Songsvone
Grågås
Konodogås
Grovond
Pibeond
Krikond
Gråond
Toffelond
Troldond
Hvinond
Stor Skollesluger
Lille Skollesluger
Spurvehøg
Musvåge
Tårnfolk
Foson
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Vbe
Hætlemåge
Stormmåge
SølvmEge
Svortbog
lsfugl
Husskode
Allike
Råge

Gråkroge
Steer

(. €\l
\=@-4:,

,l

28
0

17

5
0
0

32
0

485
32

0
40

0
1

2

0
3

5U

0
358

47
68

3

0

58
34

0

44
I

14
I
2

0
4
4

J

553
1?

34

30
0
I
I
0

74
I

625
155
125

4
I
4

'19

't8

0
0
0
9

48
4

0

10

532
47
26

0
43

I

0

I
5

112
0

200
289
226

6

0
23

r06
54

0

@æTabel 2
Registrerede og optalt6 vandfugle, rovfugl€,

lsfugle, Skægmejsor. kragefugle og Stær€ v€d
optælling€rne i januar 1998.

For en art som Toppet Lappedykker, der
næsten kun udnytter søfladen, betyder det,
at den Dresses tilattrække ud til åbent vand
ved kysten (Tabel 2 og 3). For Stor Skalle-
sluger, der også foretrækker at udnytte
søfladen sker der dels en koncentration til
isvågen ved Århus Å's indløb i søen. dels
søger fuglene ned i de isfri åløb (Tabel 3).
Ferskvandsdykænderne Taffeland og
Troldand foretrækker at dagraste på
søfladen, og de samler sig i de to isvåger
(Tabel 3). Fiskehejrene træffes over hele

undersøgelsesområdet enten som hvi-
lende eller fouragerende. Begge aktiviteter
er registreret på alle 3 biotoper. Forskellen
i fuglenes udnyttelse af områderne synes
ikke væsentligt påvirket af issituationen
(Tabel 3). En høj vandstand gennem hele
januar giver svaner, svømmeænder og
vandhøns muligheder for at udnytte en-
gene. Det benytter fuglene sig af i måne-
dens første to tredjedele. Med engenes
isdække i januars sidste tredjedel rykker
fuglene ud i åløbene (Døde Å), hvor de :1t 1
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fouragerer langs iskanten ind mod engene
(Tabel 3). Man bemærker at Pibeænderne
ligger samlet på søfladen ved de to første
tællinger. For mågernes vedkommende
fouragerer en stor del af Hætte- og til dels
Stormmågerne gerne på engene, mens
andre hviler på søfladen. Sølvmågerne
træffes også på engene, men benytter
mere disse som hvile- end som
fourageringsområder. Ved isdække sam-
les mågerne på den islagte sø og gerne
nær isvåger og de isfri åmundinger (Tabel
3). Råger og Gråkrager udnytter engene
som fourageringsområder. Rågen ses ude-
lukkende på engene, mens Gråkragen også
træffes på ,,søfladen", hvor den fouragerer
i visne søkogleakspolder. Ved søens is-
dække fouragerer Gråkragerne også ved

isvåger og på isen nær de isfri åmundinger
(Tabel3).

Gråand
Gråanden udnytter særligt engområderne
i områfiets østlige del og især omkring
Døde A (Figur 2). I situationerne med og
uden isdække træffes et antal Gråænder
ved henholdsvis rostadion (punkt 9) og
Århus Å nedstrøms søen (punkt 14). Fug-
lene udnytter den hyppige fodring, som
flere personer foretager disse to steder.

I perioden 1988-98 viser Gråanden en sti-
gende januarbestand (Figur 5). Mange Grå-
ænder overvintrer og nyder godt af de
milde vintre. Den hårde vinter 1995/96 gi-

DATO 08.01.1998 12.01.1998 26.01 .1998

Enge

100
Åløb Søen Enge Åløb Søen Enge Åbb søen

000000095
BIOTOP
ISDÆKKE %

45 33 22
2980
72964

0100 0
53 t2 35

Toppet
Loppedykker
Fiskeheire

0752571290
0 0100 100 0 0

03367
00100

Knopsvone
Songsvone

0100 0 0100 0 100 0 0
5148110108072235

Pibeond
G16ond

0100 0
4960

0100 0
0100 0

0
0

Toffelond
Troldond

0 100
0 100

Slor
Skollesluger 59s 06327 35 65

400603306760040
0892349370300

Grønbenel
Rørhøne
Blishøne

09910496n3555
034660s54st909
060400643608812

Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge

R6ge

Gråkroge
0 0100 0 0t00
001000696

00 t00
0 t9 8t

ffi

Tabel 3
Vrnd- og kreg€fuglenos 96-vis€ fordoling på biotoperno vandløb, søflada og onge

vad Bråbrand Sø i janu€r 1 999.
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Figur 2
Udbredelscn af Gråend vod Bråbrand Sø, januar 1999
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Gråand
lndeks 100 = 267 ex.

Blishøne
Indeks 100 =

Hættemåge
lndeks f00 = 474 ex.

Figur 5
Januar-indeks 1948-1994 for Gråand, Blishen€

og Hættorhåg€ v€d Brabrand Sø.

ver tilsyneladende ikke nogen lang-
sigtet nedgang i indekset for Bra-
brand Sø. De manglende tællinger i

1996 og -97 skjuler måske et lavere
indeks i vintrene 1995/96 og -96/97.

B li shøne
Blishønen viser en stor spredning på
de oversvømmede enge, og kun på
Søholmengen (punkt 3) er der sam-
let en fastflok (Figur3). Ved rostadion
(punK 9) samler nogle Blishpns sig
også, dels for at fouragere på græs-
plænen, dels for at udnytte fordrin-
gen af ænderne, Figur3 viserogså at
Blishønsene er knyttet til åbent vand
(26.1.1998).

Blishøne viser i perioden 1988-98 en
stigende og senere faldende januar-
bestand (Figur 5). Bestanden af over-
vintrende Blishøns bliver sandsyn-
ligvis reduceret i isvinteren 1986/87,
hvilket er årsagen til det lave januar-
indeks i 1988 og -89. Efter 5 milde
vintre øger januarbestanden til in-
deks 1 00, og januarindeksetfortsæt-
ter med at stige. Den hårde vinter
1995/96 bryder rækken af milde vin-
tre og reducerer januarbestanden
kraftigt. Fra periodens begyndelse
er det med sandsynlighed dokumen-
teret, at Blishønsene behøver en
række af milde vintre tør januar-
bestanden er oppe på et normalt
niveau igen (indeks 100).

Hættemåge
Hættemågen fouragerer og raster på

de oversvømmede og isfri enge og
særligt i områdets østlige del (Figur
41. Ved rostadion (punK 9) venter en
varierende flok Hættemåger på, at
ænderne bliverfodret og de kan tage
deres del at tøden (Figur 4),

Hættemågen har iperioden 1988-98
vist en faldende januarbestand (Fi-
gur 5). I modsætning til Gråand og

l0l ex.
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Blishøne viser Hættemågen
højere indeksværdier først
i perioden. Hættemågen ser
ikke ud til at være nævne-
værdig påvirket af isvinteren
1986/87, og det markante
fald ijanuar 1994 forekom-
mer i den ubrudte række af
milde vintre. Arten har vist
en smulefremgang på trods
af en streng vinter 1 995/96,
som bl.a. påvirkede januar-
bestanden af Blishøns. Det
er derfor sandsynligt at an-
dre forhold end vinter-
klimaet har indflydelse på
Hættemågernes januar-
bestand i Brabrand Sø. Den
mest nærliggende årsag til
nedgangen skal formentlig
findes iden voldsomme til-
bagegang i ynglebestanden.
| årene fra 1989 til 1992 bli-
ver antallet af ynglepar re-
duceret fra 3.200 par til
1.600 par. Det må nemlig
formodes, at en del Hætte-
måger forbliver i Brabrand
Sø året rundt og kun strejfer
lidt omkring.
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Diskussion
Punkttællingerne viser, at Brabrand Sø allerede ijanuar
har betydning for en række vandfug le. Fuglenes tilstede-
værelse og fordeling er påvirket af isforholdene. Ved en
isfri søflade og med en vandstand, der oversvømmer
engene kan de 4 hyppigste ynglefuglearter, nemlig Top-
pet Lappedykker, Gråand, Blishgne og Hættemåge regi-
streres i stigende antal. Forekomsten af Toppet Lappe-
dykker viser at arten reagerer hurtigt på kulde og tilta-
gende isdække af søfladen. De oversvømmede og isfri
enge viser ikke store forekomster af andre svømme-
fugle end Gråand og Blishøne. Pibeændernesforekomst
med op til 32 fugle er dog det hidtil højeste januartal.
Trods isdække på de oversvømmede enge ankommer
Sangsvaner, gæs, svømmeænder {Krikænder} og etsti-
gende antal Blishøns til området sidst ijanuar (Tabel 3).
En fortsættelse af punkttællingerne i februar 1998 er en
forudsætning for atfølge udviklingen i disse arters fore-
komst, antal og fordeling i forhold til vinterens videre
forløb, isdække og vanstandssvingninger.

I denne undersggelse er fuglenes fordeling og udnyt-
telse af områderne ikke undersøgt i forhold til græsnings-
tryk og anden naturpleje. Med et større materiale som
dækker flere af årets måneder vil disse forhold senere
blive forsøgt belyst.

Allan Janniche



Bestyrelsens
beretning
for 1997
- som aflagt af Peter Lange,
formand for DOF Århus Amt
på generalforsamlingen den
21. februar 1998 på Sølyst:

Endnu et år er gået, og det er tid til at se
tilbage på årets store og små begivenhe-
der.

1997 vil jo først og fremmest blive husket
som det år, hvor lokalafdelingen kunne
fejre sit25 års jubilæum. Vi havde valgt, på
trods af festugestart m.m., at fejre det på
dagen; d. 30. august, hvor vi både havde
reception på Sølyst og festmiddag om af-
tenen. Omend fremmødet til sidstnævnte
kunne have væretstørre, så viljeg betegne
begge arrangementer som vellykkede.

Forøvrigtvil jeg betegne 1997 som etfor-
holdsvis roligt år for DOF og fuglene. Året
startede meget tørt, januar blev således
rekordtørt (kun 3 mm nedbør på lands-
plan). Den isvinter, som truede i de første
14 dage af året blev aldrig rigtig til noget, og
forsommeren blev forholdsvis fugtig. He-
debølgefra slutningen afjuli og august blev
rekordvarm, gns. 20,8., hvilket er den var-
meste måned nogensinde registreret i Dan-
mark! Efteråret blev ret blæserigt, hvilket
gav store havfuglemængder i Kattegat. Det
er jo traditionelt svenskerne der får størst
glæde heraf, men også herovre på,,|æsi-
den" fik vi et drys; alle fire kjovearter og
pæne antal af sule og mallemuk, bl.a. ved
Fornæs.

l;;:; Fuglemæssigt vil 1997 også blive husket
{lq I for de mange søkonger langs vore kyster i

å41"rt*.I*
,:1i

vintermånederne. Og den hvide stork, der
synger på sidste vers som ynglefugl i DK,
og som dog vendte tilbage til Arhus amt i

1997, iform af en mere eller mindre statio-
nær enlig fugl i Randers i forsommeren. I

maj fik vi også del i den store invasion af
hvidvingede terner, med småflokke både i

Brabrand Sø og Norsminde Fjord.

Generelt var der en tendens til afmatning i

den feltornitologiske aktivitet i 1997, må-
ske en eftervirkning af det høje aktivitets-
niveau under projekt Fuglenes Danmark i

1 993-96. Forhåbentlig kan vi holde fast i de
mange aktive i de kommende år. lokal-
bestyrelsen vil ihvertfald gøre sit for at
sætte gang i nye projekter, som vi hermed
vil opfordre medlemmerne til at bakke op
om.

Den indædte naturpolitiske debat, som
prægede det meste af 1996, ebbede kraf-
tigt ud i løbetal året, og de rabiate natur-
fjendske kræfter fik aldrig fodfæste her i

Østjylland.

I foråret startede forhandlingerne om op-
rettelsen af et jagt- og forstyrrelsesfrit re-
servat ved mundingen af Randers Fjord,
og naturligvis frygtede vi, at de rabiate
synspunkter ville komme til at præge disse
forhandlinger. Dette har heldigvis vist sig
ikke at være tilfældet. Godtnok har for-
handlingerne ikke altid været lige nemme,
men det ser dog ud til at vi ender ud med
et resultat, som fuglene kan leve med.

Fredningspolitisk har der ikke været de
store sager i 1997. Vi fik iårets løb endelig
en afgørelse i sagen om adgangsforhold i



Mørke Kær, hvor Skov- og Naturstyrelsen
stadfæstede amtets (og DOF's) krav om
fortsat adgang til mosen via veje og stier.
Der er dog den hage ved afgørelsen, at den
muligvis åbner op for. at ejerne ved at
hegne området kan forhindre offentlighe-
dens adgang til store dele af området. Ti-
den vil vise om dette vil ske.

Sidst på året kom DMU's rapport om Tunø
Knob vindmølleparkens mulige påvirkning
af fuglelivet. Lidt overraskende for
ihvertfald nogle af os, ser detrkke ud til at
vindmølleparken d6r yder nogen væsent-
lig effekt på fuglelivet. Materialet er dog ret
spinkelt, og rapporten er da også fyldt med
forbehold. Det var derfor yderst betæn-
keligt, at man efter rapportens udgivelse så
dens konklusioner brugt som grundlag for,
at man godt kunne bygge store vindmølle-
parker i Kattegat, og at disse ikke ville for-
styrre fuglene. Det indeholder rapporten
fahisk ikke belæg for.

Aktiviteter i lokalafde-
lingen i 1997
| årets løb har der været annonceret i alt 57
arrangementer, spændende lige fra små-
ture af få timers varighed, til lokal-
afdelingens stortur til Polen i maj. Frem-
mødet har. med enkelte udtagelser (eks.:
turen i Moesgård Skov med kun 6n delta-
ger) væretflot, og vi holder omkring 15-20
deltagere i snit til møderne på Sølyst. En
særlig positiv oplevelse var m ødetfor ,,nye"

medlemmer d.26/11. Hele 16 mødte opl -
stort set alle var .,nye" ansigter, som vi ikke
havde set fØr.

I det forløbne år har Lars P. Johansson i

samarbejde med Arne Larsen gennemført
en række ture og lejre specielt for de unge
medlemmer. Det er særligt positivt, at dette
arbejde nu giver den sidegevinst, at antal-
let af ungdomsmedlemmer efter flere års
fald igen er ifremgangl

En anden positiv oplevelse var - bedømt
efter deltagernes tilbagemeldinger, årets
stortur til Polen og Tyskland. Atter var det
Allan Janniche, Torben Andersen og Jens
Bonde, som stod for det praktiske, og her-
fra skal der lyde en stor tak til de tre, for det
store arbejde de ligger i gennemførelsen
af disse ture,

Fuglenes Danmark
Arbejdet med loka litetsrapporterne er fort-
sat i årets løb, og i skrivende stund er de på
vej til trykkeriet. Arbejdet er i årets løb
blevet forsinket, først og fremmest pga.
manglende tid hos undertegnede og Mor-
ten Nielsen, som stårfor den endelige fær-
diggørelse af rapporterne. Her skal lyde en
stor tak til alle jer, der har hjulpet med at
lave de 378 lokalitetsbeskrivelser. Jeres
tålmodighed harværetsat på en stor prøve,
og jeg håber at I finder resultatet tilfredsstil-
lende.

Fredningsudvalget
Jeg har allerede været inde på et par af de
sager, som udvalget har behandlet. Udval-
get modtager fortsat alle dispensationer,
som amtet udsteder i henholdt til natur-
beskyttelsesloven, og heldigvis ser det ud
til'at der efterhånden bliver lidt længere
mellem ,,svipserne", omend der desværre
stadig er nogle. Vi håber atformandsskiftet
i udvalget for natur og miljø vil resultere i

en lidt mere naturvenlig sagsbehandling,

I Søravnen nr. 4lg7 efterlyste frednings-
udvalget ny arbejdskraft, og det var sær-
deles positivt, at hele 5 medlemmer meldte tSi
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sig. De har nu allerede deltaget i et til to
møder i udvalget, og udvalget kan derfor
se lidt lysere på fremtiden.

Her skal atter lyde en opfordring til med-
lemmerne om at kontakte lokalafdelingen
og fredningsudvalget, hvis man mener at
konstatere overgreb på naturen og fugleli-
vet i amtet.

Rapportgruppen
Fugle i Århus amt 1996 (jubilæums-
nummer!) udkom omkring 1. august, sta-
dig forsinket iforhold til intentionerne, men
forhåbentlig med færre fejl end tidligere år.
Gruppen har nu skiftet database og bruger
det af Kim Biledgaard udviklede program (i

MS Access), hvilket har betydet store frem-
skridtfor indtastningen. Rapportgrupperne
og DOF's repræsentantskab har iårets løb
diskuteret, om Kim's base skal være for-
eningens officielle, hvilket stort set alle lokal-
afdelinger støtter. Den endelige besl utning
herom tages på forårets repræsentant-
skabsmøde i april.

Rapportgruppens nu 16 medarbejdere er i

skrivende stund i fuld gang med arbejdet
med 1997-rapporten, heller ikke rapport-
gruppen har problemer med at hverve nye
medlemmer.

Søravnen
lgen er det blevet til4 numre, med i alt 1zt4
sider. Det er fortsat Otto Trap Hansen og
Annelise Skov, som udgør den aktive re-
daKion. | årets løb har der været en bety-
delig afmatning i tilgangen af materiale til
bladet, og der skal her lyde en kraftig op-
fordring til, at man skriver lidt til sit lokal-
blad en gang imellem, Det behøver ikke
altid at være de store forkromede artikler,
også små notitser om hverdagens ople-
velser, en sjov iagttagelser man har gjort,
eller måske et godt fuglebillede. Den ny
teknik gør at man kan reproducere billeder
i stadig bedre kvalitet, Tak til redaktionen
for det store, og til tider meget tålmodige
arbejde, som I yder.

Lokalgrupperne
Jeg har desværre ikke modtaget skriftlige
beretninger fra vores lokalgrupper i Ran-
ders og Silkeborg til denne årsberetning,
Bo Ryge Sørensen er fortsat kontaktper-
son i Silkeborg, hvor arbejdet fortsætter
stille og roligt. Gruppens væsentligste akti-
vitet er ørnefodringen på den hemmelig-
holdte plads iSøhøjlandet, og til alles glæde
er der i skrivende stund to havørne i områ-
det. Benny Kristensen har i løbet af året
overtaget hvervet som kontaktperson for
Randers-gruppen efter Claus Elkjær, og
Benny forsøger nu, sammen med andre
interesserede, at fortsætte aktiviteterne i

Randers. Medlemmer i Randers og omegn
må meget gerne kontakte Benny (se S6rav-
nens omslag), hvis man har gode ideer og
forslag til aktiviteter.

Medlemsstatus
Pr. 31.12.1997 havde DOF ialt 11409 med-
lemmer. Det samlede medlemsantal er i

1997 faldet med 337 medlemmer, hvilket
svarertil en nedgang på3,2%. | Århus amt
viser medlemstallet en tilsvarende tilbage-
gang, som dog ikke er heltså markantsom
på landsplan. Særlig udviklingen iantallet
af støttemedlemmer er interessant, da an-
tallet af disse på landsplan er faldende.

Medlemmer i Århus amt fordelt Då
medlemskategorier:

Itlodlåmrkrt ianulr docdnbor vrkrt vsklt
lgl lgl antat %

ffinær
S€nir
Husstfld
Jung
stfr
I alt

ffi
88

31

?
178

11å

74. -94 {-8,5%)1gl +19 (+2,21k1

?6 + 7 (+2,3%)

34 + 2 (+0,6%)

m +44 (+24,7%)

11{F -n (20%l

Stjær Bakker, februar | 998
Peter Lange



Lån til alt
mellem himmel og iord

I dag er det både nemt og hunigt at få et lån i banken. Som regel er det
også den billigste løsning, når alle omkosmingeme regnes med. Uanset
om der står pc, bil, møbler eller noget helt ferde på ønskesedlen. Du
bestemmer selv, hvad du vil låne pengene til.

?K'
Unibank



Da Søravnen komO.pa ungerne
AfJiirn Eskildsen

,,Du bliver først og fremmest
nødt til at stå dig godt med
århusianerne, ellers får du al-
drig Atlas-Projeket op at køre'.
Sådan sagde DOF's daværende formand
Lorenz Ferdinand til den unge biolog
Tommy Dybbro, da han først i 7O'erne
stod med udkastettil DOF's dengang-stør-
ste projekt. Der var grødei DOF, og Arhus
var et af de større kraftcentre.

Det var tiden lige omkring og efter ung-
domsopr6ret. D6t spillede kraftigt ind, da
der på DOF's generalforsamlinger blev kræ-
vet lokal medindflydelse og akivitet. Lokal-
afdelingerne blev stiftet og repræsentant-
skabet i DOF blev den fremtidige scene for
de store meningsudvekslinger.

DOF's bedste lokal-
blad
Dår var vi så, en skare (øst)jyske aktivister
og en enkelt østerlænding, der havde for-
vildet sig herover. Vi skulle finde ud af,
hvad de østjyske ornitologer manglede,
og hvad vi kunne gørefot at afhjælpe det,
Vi var ikke iWivll Ahivitet og kontakt med
hinanden. Allerede på første bestyrelses-
møde blev det besluttet, at der skulle laves
et lokalblad, og idisse dage for 25 år siden
kom det første nr. på gaden med Jens
Kirkeby, Jens Gregersen og undertegnede
som redaKører, Det lå ikke itiden at vælge
en, der var mere end den anden, så vi var
alle ansvarsløse redaKører. Siden blev vi
vunget til at vælge en ansvarshavende.

DOF-Århus var den første afdeling, der turde
binde an med et lokalblad. På trods af
landsforeningens modstand mod lokal-
blade, var vi sikre på, at vi ikke blev de
sidste. Vi skyndte os derfor at give bladet
det ubeskedne slogan,,DOF's bedste lokal-
blad", mens vi kunne. Vi havde et naturligt
forbillede i,,Feltornithologen", et af DOF's
tidligere blade henvendt til de aktive ikke-
orofessionelle medlemmer. Det var såle-
des naturligt attilegne detførste nr, til dette
blads første redaktør, Niels Rosenberg.
Målet var at lave en lokal pendant til ,,Fel-
tornithologen", og især til dette blads før-
ste numre, hvor stilen var mere uhøjtidelig
og indforstået.
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1. Den nok m€st markante forsida i det
nok mest markante nr. i Søravnens

histori€.



På landsplan var man ikke udelt be-
gejstretfor planerne om et lokalblad.
Det var et blad, der blev til på trods,
og det gav en ganske særlig ånd i

redaktionen og i bladet. Det øvrige
DOF blev nok sat på en prøve, da vi
også pludselig anskaffede loka lerfor
at videreudbygge kraftcentre! og det
for en økonomi, vi ikke havde. Rime-
ligt imponerende må det nok have
taget sig ud. DOF's københavns-
afdeling havde dengang slet ikke ak-
tiviteter til de penge, de fik. De var
imponerede og besluttede at donere
nogle af deres penge til vort eksperi-
ment indtil det kunne komme med i

budgettet.

De frække initiativer blev belønnet,
møj-irriterende for ledelsen, men til
gavn for alle DOF's lokalafdelinger på
Iængere sigt.

Et lokalblad satte naturligt visse krav
til økonomien og selvom bladet blev
produceret ekstremt billigt, var det
vanskeligt, for der var jo så mange
andre ting, vi også gerne ville. Bladet
kom derfor noget uregelmæssigt i

de første år indtil det blev en fast
prioriteret del af budgettet.

2. Søravnene på Bra-
brand-stion. T€gningen
blev bragt i d€t b€ryg-
tedo Ekstra Blads-nr,
og d€ tr€ udgjordo
Søravnens førsto r€dak-
tion - fra venstra Jens
Kirkeby, JOrn Eskildson
og på knellorten Jons
Gregeraen, dor fort€
tusch-pgnnon.

3. Vinterbillodo fra sydsid€n af Brabrand Sø
med vandrikso, €ngpibor og gærd€smutt€.
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4. Vadefugle. Sc€neri fra Brabrand Sø i 1 97O.
Artiers udledning af spildevand fyldte d6l€ af Brabrand Sø op med slam og en
tilgroning tog fart. Forinden skabto store mudd€rbank€r gode rast€plads€r for

mange forskellig€ vad6fuglo, nogle i pæne tal.
Forrest i billedet s€s €n K€Erløbor, en af da få som er set i Brabrand Sø.

Sørine som
folde-ud-pige
Med 1. årgang lykkedes det os at lave et
uhøjtideligt, men også indforstået blad,
især nr. 2 blev noget ganske særligt i Spr-
avnens historie. Jens Kirkeby og jeg havde
stor fornøjelse, men også meget arbejde
ud af dette nr., og vi ved, at det også har
glædet mange andre. Forsiden var stærkt
inspireret - om ikke en kopi - af Ekstra
Bladets forside, og selv ikke en folde-ud-
fugl manglede - .,Sørine", naturligvis. Det
var tilstræbt, at artiklerne skulle have ind-
hold, men også se tingene i en humoristisk
vinkel. En dødkedelig artikel om yngle-
fugle ved Brabrand Sø blevf.eks. omskrevet
til interview indlagt karikatur-agtige hand-
linger, Meget morsomt for de, der kendte
Jens Gregersen, men andre har nok haft
svært ved at fange det morsomme.

Det var en meget hård start såvel person-
ligt som Økonomiskfor lokalafdelingen og

dens aktive. Allerede efter et par år stod
der aktive folk i kulissen og mente, at tin-
gene kunne laves bedre, så i 1974 blev
redaktion og dele af bestyrelsen udskiftet.
I den nye bestyrelse fandt den løsslupne
stil ikke nåde hos alle, og af detfølgende nr.
fremgår, at det f.eks. havde været for me-
get for lederskribenten.

Bladets næste par år blev især præget af
feltornitologiske artikler og observationer
i et roligt tempo.

Flæms & Gutterne
Vi lavede det hele selv, selv trykningen,
der foregik på Huset i Vesterall6, Arhus
Kom m une kørte H uset som aktivitetscenter
for græsrødderne, og man havde lige inve-
steret i en brugt offset-maskine, som bru-
gerne selv skulle betjene med vejledning
fra stedets ansatte. Vi skulle kun betale for
materialer, og der stod vi så, smurt ind i

tryksværte og opløsningsmidler og så glade



5. Sconeri fra Bra-
brand Sø.

Don tilgro€d€ sø,
polder af sø-kogl€-

aks var og 6r stadig
Brabrand Sø'6ns

sarpræ9.

til, da Søravnen fløj ud af maskinen.
Når medlemmerne fik bladet, kunne
de uwivlsomt lugte sveden og tryk-
sværten, man var ikke i tvivl om, at
her stod der aktive idealister bag.

I starten stod vi selv med de nærme-
ste venner og forsøgte os ved trykkeri-
maskinen, men snartviste Flemming Chri-
stensen særlige evner og interesse inden-
for dette arbejde, og der blev efterhånden
lavet en lille gruppe omkring den billige
trykning - Flæms og gutterne.

Flemming døde som mange af jer ved i

1 984 - hans indsatsfor bladetvar heltgrund-
læggende, endda helt op til hans død,

Svingende kvalitet
Søravnen skiftede i de første 5-6 år redak-
tion ganske regelmæssigt, jeg havde selv
fornøjelsen at være med i et par omgange.
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I den periode har bladet været præget af
svingende kvalitet og stil. Det er ikke så
mærkeligt, for nogle gange blev der lagt et
urimeligt stort engagement i bladet, og det
kan naturligvis ikke forventes at være ved-
varende. Bladets indhold og kvalitet har
også vekslet meget med skiftende redak-
tioner. Derved kan Søravnen's liv inddeles
i flere relativt skarot adskilte oerioder:

1, 1973 JornEskildsen,JensKirkebyog
Jens Gregersen. Uhøjtidelig stil, med
flere utraditionelle indslag, især nr, 2.
Noget indforstået. Både stof med felt-
ornitologi og fuglebeskyttelse.

2. 1974-76 Ole Thorup, Torben Bpge-
skov, Niels Aagaard, Ulf Berthelsen,
Peder Jacobsen m.fl. lkke alle var med
på 6n gang. Overvejende felt-
ornitologisk og alment foreningsstof.

3. 1 977 Lars Abrahamsen I Jdrn Eskild-
sen. Nyt layout relateret til den primi-

6. Afvanding.
En d6l af drivkraften var. at naturen
vitt€rlig lod ov€rlast. D€ sønd€rjy-
ske moser var und€r stor dostruk-
tion, de fl€st€ var allor€d€ blevet til
kornmarker, men nogle var tilbage
m6d arbejd€nd6 gravkø€r.
I Tinglev Mose var der indtil de
sidst€ år i 196oerne stadig €n
mass€ mos€fugl€, men få år efter
var d€t slut på grund af bortl€dning
af vand.
Mosen var bogstavelig talt l€vende
b€grav€t"
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7. Opløb på et
trakstod.
Artsjagori udvik-
lede sig vcldigt i
disse år og DOF
arrangerede årligt
ture og leire til
Skagen hvorfra
motivet €r h€ntet:
Flagbakken. Leder
Pet€r Thoms€n 6r
I cantrum og må
tage imod
spørgsmå|, men
må ikke gå glip af
€t hit.
St€mning€n
kunn€ væro in-
t€ns og hyst€risk,
st rc6n€ri som or
h€lt identisk mod
som dot foregår i
dag.

5.

b.

7.

8.

tive trykketeknik, Stoffet en blanding af
faglig ornitologi og fuglebeskyttelse
med mest af det sidste

1978 Jdrn Eskildsen & Rolf Geckler +
Kjeld Hansen i nr. 1. Journalistisk stil,
især fuglebeskyftelse, men også f.eks.
præsentation af ornitologer.

1979-80 Liselone Callesen, Jean
Rasmussen, JOrn Eskildsen m.fl. Lig-
ner lidt 3. periode, men lidt mindre
fagligt indforstået. Bl.a. særnummer om
Ramsar-område nr. 13.

1981-83 Jean Rasmussen m.fl. En
fortsættelse af 5. periode, men nu med
flere fotos i stærkt svingende trykkvali-
tet. Efterhånden mere og mere felt-
ornitologi, bl,a. feltbestemmelse.

1984-85 Jens Eriksen m,fl. lstarten
udelukkende feltornitologi og faunistik,
efterhånden lidt mere fuglebesffielse,
Med Flemmings død skiftes til trykkeri
udenfor kredsen.

1986-87 Erik Hørning, Carl Erik
Mabeck, Lars P. Johansson, Otto Trap
Hansen m.fl. Efterhånden mindre ind-

forstået og mere rettet mod alm. med-
lemmer. Blanding af forskellige stof-
emner, især opf6lgning af lands-
dækkende projeher.

9. 1988- Otto Trao Hansen m.fl. - bl.a.
Svend Møller Jensen, Jens Bonde,
Christina Kjelsmark. Udvikling af den
stil, der har præget bladet igO'erne. Fra
1992 tillige Annelise Skov og dermed
produceret med DTP

Geniernes tumleplads
Efter at have været udenfor et par år kom
jeg tilbage i 1977, og i de næste par år
havde jeg den store, men særprægede
fornøjelse at lave Søravnen sammen med
mennesker, der siden udviklede ganske
særlige talenter.

Først Wstjal jeg Lars Abrahamsen fra
Gejrfuglen, der som bekendt laves af Øst-
jysk Biologisk Forening. Lars er kunstner
og interesserede sig meget for helheder i

bladet, Vi fandt det vigtigt at tilpasse lay-
outet til den noget primitive trykketeknik.
Bladetændrede også stil m.h.t. emner, da
fuglebeskyttelsen kom langt mere i cen-



trum. Det var åretfor pdelæggelsen af Åby
Eng ved Brabrand Sø, og det var året, hvor
den store jagtdebat begyndte. Nok at tage
fat på.

Lars har siden udviklet de kunstneriske
evner bl.a, sammen med John Olsen og
Jens Gregersen,

Kjeld Hansen var en central skikkelse i den
jagtdebat, der kørte på i de år. Han læste
selv på journalistskolen og herfra kunne
han introducere mig til en anden stude-
rende, Rolf Geckler. Sammen producerede
vi 1 978-årgangens to numre, der nok er de
mest journalistiske i bladets historie, Bl.a.
lavede vi en stor artikel om Øer-området,
der var truet af marina-planer. Trods en
god artikel blev området alligevel ødelagt
og forvandlet til marina, men artiklen var
god nok.

Rolf færdiggjorde sit journalist-studie med
bogen ,,Hvad indad tabes" om Hede-
selskabet, og den fik stor betydning for
den almeneforståelse af, hvor mange natur-
ødelæggelser, Det danske Hedeselskab har
stået for. Allerstørst betydning havde den
nok for journalister, der fandt ud af, at der
kunne være gode historier i miljøet, og det
er samfundsrelevant at beskæftige sig med
det. Siden var han bl.a, med til at lave
Akueltom til Det FriAKuelt, og hervar han,
til han desværre døde af cancer. Kjeld skrev
bl.a. ,,Den Grønne Forbrugerguide" og er
en central og omstridt skikkelse i den
grønne bevægelse.

| 1979 indså jeg, at min tid iSøravnen snart
ville være forbi, og det handlede om at
aflevere bladet i levedygtig stand. på det
tidspunk havde vi lavetfredningsudvalge!
og herfandtjeg et par personer, der havde
kapacitet og vilje til at tage over. Sammen
med Liselone Callesen og Jean Rasmus-
sen var jeg med et par år på nedtrapning,
og fra 1980 overtog Jean ansvaretfor bla-
det. I perioder var han helt alene og i andre
perioder flankeret af andre aKive fra det
daværende fredningsudvalg, bl.a. en an-
den af bladets stiftere, Jens Kirkeby.

#fr
Jean lavede et utrolig stort arbejde for
bladeL han havde en stor energi på det, han
tændte på, Siden var det så Greenpeace,
hvor han en overgang var ansat som kemi-
ker. Herfra tog han det dengang enorme
spring og blev ansat på Danfoss.

Jeg listede lige så stille ud af redaktionen i

løbet af 1980, hvorjeg påbegyndte andre
gøremålfor DOF, bl.a. stiftede jeg sammen
med Kjeld Hansen et nyt blad,,,Fugle".

DOF's styrke er med-
lemmernes drive
Vi så rigtigt dengang. En af hem-
melighederne bag DOF's styrke er det kraf-
tige engagement hos medlemmerne over
hele landet, og det kommer nu en gang ikke
af sig selv. Lokalbladeville dukke op under
alle omstændigheder, det eralle iDOF nok
enige om, og langtfleste (alle?) synes også,
at det er godt. Vores egenhændige dispo-
sitioner dengang i 70'erne var møj-irrite-
rendefor DOF's ledelse, men d6n må også
erkende, at vi og ligesindede har været
med til at styrke foreningen o9 9Øre den så
kraftfuld, som den er idag.

Søravnen er en anden i dag ligesom vi selv.
Der kom noget godt ud af besvær-
lighederne i70'erne. Såvel afdelingen som
selve DOF har brug for bladet, som det er
nu - en stabil og rolig informationskilde,
Det er ikke mere her, at slaget skal stå. Skal
man drage en lære af Søravnens historie,
må det derfor være: Tro ikke, at alt, der
kommer fra oven, ikke kan ændres til det
bedre.



Fra felten
November, december og januar

Af Ole Jensen

Perioden er som det
kunne forventes præget
af de mange vintergæste4
som dog tilsyneladende
ikke er så talrige som det
har været tilfældet de se-
neste vintre. Dog er der
rappofteret et relativt stort
antal Lille Skallesluoere.
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Der modtaget observationer fra følgende:

Carsten Bruun. Ole Frederiksen, Niels
Hannow, Knud Jensen, Peter Lange, Arne
Bo Larsen, P.B.Petersen, Philippe
Provencal, Michael Stabell, Jens Elm Sø-
rensen, Mogens Wedel-Heinen, Nick
Wrigley og undertegnede. Desuden er der
til nedenstående plukket lidt i observatio-
nerne fra punkttællingerne af vinterfuglene.

Lommer, Lappedyk-
kere, Skarver, Hejrel
Svaner, Gæs og ,iEnder
Lom sp. 1 9/1 1 Fornæs + 1 1'l11 Hassenør
Strand, Lille Lappedykker 1 1/1 Grenå-
Gravlev + 1 10/1 Grenå Enge + 3 11/1
Stubbe Sø, Toppet Lappedykker 55 16/
11,64 23/1 1 og 34 1 1/1 Stubbe Sø, Grås.
trubet Lappedykker 1 13/12 Besser Rev,
Skarv l5 16/11, 18 23/11,5214112, 11 1/1
og 21 11/1 Stubbe Sø + l2 13112 og 21 3el
12 Besser Rev + 5 2711 Birkhede, Top.

skarv 1 16/1 1 Stubbe Sø,Fiskehejre 16 23l
1 1 Døde Å Enge + 11 13112 Besser Rev +
14 1/1 Stubbe Sø, Knopsvane 175 2611
Norsminde Fjord + 121 2611 Splidholm
Bugt, Sangsvane 5 21 1 1, 22 1 41 12, 2 28/12,
1 11/1 og 27 2511 Stubbe Sø + 19 16/11
Mossø + 2ad. og 3 juv. 16/1 1, 148 10/1 og
129 161 1 Kolindsund + 20 23/12 Akær + 7O

261'12 Hevringholm + 1O 28/12 Pårup-
Høvind + 21/1 Grenå-Gravlev + 3 8/1 og
ca.45 31/1 Brabrand Sø + 50 1 1/1 Hevring
+ 160 2611 Lerdrup Bugt (2 med blåt hals-
mærke) + 86 2611 Åkærs Enge, Sædgås 7
1 1/1 Stubbe S ø,Gtågås42111,1514112o9
1 11/1 Stubbe Sø + 20 1/1 Grenå-Gravlev
+ 6 10i1 Kolindsund + 617/1 Sønderø i

Skanderborg Sø, Canadagås 22 14112, 18
1111 og2 2511 Stubbe Sø + l4l1Mols + 4
8/'l Brabrand Sø + 43 10/1 Kolindsund + 7

11/1 Veng Sø + 50 26/1 Lerdrup Bugt,
Mørkbuget Knortegås 29 16111 og 101
13/12 Besser Rev + 14 2611 Lerdrup Bugt,
Gravand 37 26/1 Splidholm Bugt + 45 26l
1 Lerdrup Bugt, Pibeand 7 16/11 Besser
Rev + 6 23111 Stubbe Sø + 3 31/1 Bra-
brand Sø, Krikand 423111Stubbe Sø + 4



6/12 Besser Rev + 2 1 1/1 Ravn Sø + 6 311
1 Brabrand Sø, Skeand 11 16111 Stubbe
Sø, Taffeland 410111o9 9 16/1 1 Jensnæs
+ 5 0 16/1 1 Mossø + 40 16111 , 14 23111 , 1

11/1 og 3 2511 Stubbe Sø + 1 31112 Rugård
Nørresø + 35 1/1 Grenå-Gravlev + 30 3/l
Søbygård Sø + 3 10/1 Midtdjurs + 1 10/1
Grenå Enge + 3 1111 Dråby og Omegn,
Trofdand 30 2/11,30 16/1 1,2 23111 og 4
2511 Stubbe Sø + 5 8/1 1 Brabrand Sø + 10
10/1 1 og 10 16111 Jensnæs + 2e 16111
Skanderborg Sortesø + 4016/11 Mossø +
1526112 Hevringholm Strand + i031112
Rugård Nørresø + 281/1Grenå-Gravlev +
12 3/1 Fussingø Statsskov + 4 3/1 SøbV-
gård s6 + 15 10/1 Midtdjurs + 21011
Grenå Enge + 158 'l 1/1 Dråby og omegn +
100 11/1 Mossø + 3 11/1 Grenå + 5 18/l
Floes + 25 11/1 o91225/1 Ravnsø + B27l
1 Birkhede, Ederfugl mere end 7000 1 6/1 1,
300 6112 og 820 13/12 Besser Rev, Sort-
and 1 1 1/1 Hassenør Strand, Hvinand 350
1611 1, 7 61 12, 200 13/ 12 og 31 30/1 2 Besser
Rev + 8 2111,30 16111,4 28/12, 12 111 og
3211/1 Stubbe Sø + 't9 16/11 Mossø + 2
e 16/11 Skanderborg Sortesø + 1 26112
Katholm + 2828/12 Dråby Strand + 20 1l1r
Grenå-Gravlev + 1 3/1 Søbygård Sø + 20
4/1 Mols + 1 1011Grenå Enge + 16 11/1
Dråby og omegn + 50 11/1 Ebeltoft/
Langesø + 21 11/1 Hassenør Strand + 2
11/1 Veng Sø + 17 11/'l Kobberhage + 7
18/1 Floes + 14526/l Sptidhotm Bugt,Lilte
Skaflesfugerg 23111,32511,5 1 t/1 Stubbe
Sø + 5-8 31/12 Rugård Nørresø + E 2611
Norsminde Fjord + 1o 3il1 Brabrand Sø.
ToppetSkaffesfugerT 16111,7 6112, 13 131
12 og 16 30/12 Besser Rev + 3 3/t Søby-

gård Sø + 16 1111 Dråby og omegn + 'lO

1 1/1 EbeltofVlangesø + 5 1111 Hassenør
Strand + 5 11/1 Grenå + 21111Veng Sø +
26 1111 Kobberhage + 2 2711 Birkhede,
Stor Skallesluger 1 8/11 og ca. 40 31rl1
Brabrand Sø + 1416/11,47 23111,6214/
12,35 28112, 240 111,275 1111 o9 20 2S/1
Stubbe Sø + 2 28112Pårup-høvind + 13
3ll12 Rugård Nørresø + 296 1/1 Grenå-
Gravlev + 1018/1 Floes + 1c og1t2511
Mossø.

Rovfugle
Havørn 1 trk. S 27/1 LavenlBirkhede, Blå
Kærhøg 112112 Hollandsbjerg Holme + 1

31/12 Syd f. Banders Fjord, Duehøg 1 23l
11 og 2511 v. Stub^be Sø, Spurvehøg 1 o Bl
1 l 3-broerÅrhusÅ + 1o 8/1 1 Dø-deÅ Enge
+ 1 28111 Universitetsparken Arhus + 1

28112v. Stubbe Sø + 1 8/1 Hårup + 2Bl1
Tebbestrup + 2 1111 Grenå + 1 11/1 Veng
Sø + 1 15/1 og 29/1 Ebdrup + 2 31/1
Brabrand Sø, Musvåge 1 10/1 1 Alrø Poller
+ 1 16111 Alrø Vadegrund + 1 16111
Amstrup Red + 1 16/1 1 og 14112 og 2 2Bl
12 v. Stubbe Sø + 1 14112 og 2 østtor
Hundslund + 1 8/1 Skørring Nederskov +
1 8/1 Lunden Skovby + 1 8/1 Mollerup + 3
30/1 Brabrand Sø. Tårnfalk 1 5/11,30/11
og 16112 og2 27 11 Kolind + 1 16/1 1 Østfor
Hundslund + 1 6ll2BesserRev + 1 14/12
og28/12 v. Stubbe Sø + 1 8/1 Framlev + 1

8/1 Galten + 22011 Skarresø.



Fasanfugle, Vandhøns
og Vadefugle
Agerhøne 7 10/1 Kolindsund, Vandrikse 1

1/1 Lilleådalen,Strandskade 18 1011 1 Alrø
Egehoved + 37 16111, 31 6112, 27 13112 og
27 30112 Besser Rev, Hjejle 250 16/11
Besser Rev + 71 16111 Kolindsund + 120
18/1 Floes, Strandhiejle 9 16/11 Besser
Rev, Vibe 60 9/1 1 Fornæs + 55 10111, 12
2611 og 1 14112 Åkærs Enge + 54 16/11
Kolindsund + 1 811 Brabrand Sø + 210/1
Grenå Enge + 1 1011 Midtdjurs + g'14/1
E llev Enge,Sandløber 16 2Ol 12 Polderrev,
Alm. Ryle 20 16/11 og 400 30/12 Besser
Rev, Enkelt Bekkasin 1 1/1 Grenå-Gravlev
+ 1 111 v. Stubbe sø, Dobbelt Bekkasin 3
16/11 og 1 23111v. Stubbe Sø, Litte Kob-
bersneppe 1 30112 Besser Rev,Spoversp.
2 10/11 Alrø Egehoved, Stor Regnspove 7
16/11, 2 6112, 1 13/12 og 5 30/1 2 Besser
Rev, Rødben 2 161 1 1, 4 6112, 12 13112 og 1

30/12 Besser Rev, Stenvender 1 16111,1
6112 og 1 13112 Besser Rev.

Alkefugle, Ugler,
Isfugle, Spætter
Alk sp. 1460 9/11 Fornæs, Alk 1 11/1
Hassenør Strand, Søkonge 1 26112 Kat-
holm + 5 28112 Dråby Strand + 2 29112
Jernhatten + 3 291 12 Hyllested/Skovsgård
Strand, Natugle 1 10111 og27l12 Ebdrup
+ 1 31112 Rugård Nørresø/Dyrehaven, ls.
fugl 1 3/1 Fussingø Statsskov + 1 2711
Birkhede + 1 3111 Brabrand Sø, Grøn-
spætte'l12112 Ebdrup + 1 8/1 BoditMøile,
Sortspætte 3 3/1 Fussingø Statsskov + 1

8/1 Hårup + 1 1Ol1 Midtdjurs + 1 1111 høtt
v. Stubbe Sø,Stor Flagspætte62111 ,5 16/
1 1,5 23t11,3 14t12, 6 28112, 2 1 tl,2 11 t1 0s
3 2511 v. Stubbe Sø + 1 1511 1, 10112 og 141
1 Ebdruo.

Lærker, Vipstjerter,
Silkehaler, Vandstære,
Drosler
Sangf ærke 2 10111 Alrø + 4 16111 og 1 13i
12 Besser Rev + 1 8/1 Galten + 1 1111
Langå-Væth, Engpiber 1 9/1 1 Fornæs + 5
10111 Ahø Egehoved + 216111 v. Stubbe
Sø + 3 '13/12 Besser Rev + 1 10/1 Grenå
Enge, Skærpiber 49111 Fornæs + 210111
og 1 14112 Alrø Egehoved, Silkehale 50
2611 2 Ålsrode + 5 21 112 Arhus Å v. Bymu-
seet + 30 2/1 Vericentret Århus + 30 5/1
Århus Havn, Vandstær 1 26112 Gammel-
brovad v. Nørager + 2 27112 Århus Å v.
Fusvad (heraf 1 med ring) + 1 1/1 Lilleådalen
+ 7 411 og 21i 1 Pindsmølle-Tarskov Mølle,
Sjagger450 2111 og21 2511 v. Stubbe Sø
+ 219 8111 Koed Skov + 2 10/11 Alrø
Egehoved + 2-300 10/11 Åkærs enge +
12016/11 Kolindsund + 1 23/11 Århus Å
mellem ringgaderne + 130 27/12Århus Å
v. Bymuseet + 25 1/1 Pilbrodalen + 110
20 I 1 Løgten,Vindrossel 1 -2 231 1 1 Årh us Å
mellem ringgaderne + 5 3/1 Søbygård Sø,
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Sangere, Halemej ser,
Mej ser, Spætmej ser,
Træløbere og Tornska-
der
Gransanger 2511 1 Stubbe Sø,Fuglekonge
70 16/11, 9 23/11, 4 14t12, 18 28t12, 4 1 11,
8 11/1 og 6 2511 v. Stubbe Sø + 1 27/1
Birkhede, Halemqse 2Q 21 1 1 Brattingsborg
Skov + 11 29112 HyllestediSkovsgård
Strand + 4 2/1 Bugtrup + 3 1111 v Stubbe
sø + 100 2711 Birkhede, sumpmejse 4 2/
11, 16/11, 23/1 1, 1 4112, 28/12 o9 2511 og 6
1/1 og 11/1 Stubbe Sø + 2111 og 611
Ebdrup + 1 2711 Birkhede + 2 3111 Bra-
brand Sø, Topmejse 2 2/11,6 16/11,4 231
1 1, 8 14112, 2 28/12, 4 1 /1, 6 1 1 /1 og 4 2511
Stubbe Sø, Sortmejse 14 2/11,30 16/11,
21 23/1 1, 22 1 41 12, 18 28112, 18 1 11, 21 1 1 I
1 og 1l 2511 Stubbe Sø, Spætmejse 1 11/
1 Ravn Sø,Træløber 12/11Stubbe Sø + 1

28112 Marselisborg Skov + 3 1/1 Grenå
Gravlev + 33/1 Fussingø Statsskov + 1 8/
1 Tebbestrup,StorTornskade 1 1 1/1 Lind-
holm Hoved.

Kragefugle, Stære,
Finker og Værlinger
Skovskade 2 8/11 Stavtrup + 1 10/11
Amstrup + 12 1611 1, 6 23/1 1, 3 1 4/12,7 2Bl
'12, 4 1/1 og 2 2511 v. Stubbe Sø, Nødde-
krige 1 3/11 Sælvig + 3 11/1 Lindhotm
Hoved, Ravn 2 2/1 1 Brattingsborg Skov +
2 mobbende en musvåge 3/1 Ebdrup + 2
1/'l2og 8/1 Ebdrup + 3l2l12Bugtrup + 1/
1 Grenå-Gravlev + 1 4/l Mols + 1 gl1
Brabrand Sø + 2 10/1 Grenå Enge + 1 11/
1 EbeltofVLangesø + 1 11/1 Veng Sø + 1

16/1 Kolindsund + 125/1v. Stubbe Sø + 2
2511 Ravn Sø, Stær 1 syngende 31/1 Bra-
brand Sp,Bogfinke 100 16111,3523/11 og
50 1/1 v. Stubbe Sø, Kvækerfinke 4 Bl11
Koed Skov + 12016111 Kolindsund + 2231
11Århusv. Ceres + 8111v.StubbeSø + 5
1/1 Pilbrodalen, Stillits 3 23/11Århus v.
Ceres + 426/12 Hevringholm + i 27li2
ArhusAv. Bymuseet + 9 1/1 pilbrodalen +

34 10/1 Alsrode/Katholm Skov + 12'1111
Langå-Væth + 1 1111v. Stubbe Sø + 30241
1 v. Kolt + ca. 35 31/1 Brabrand Sø, Bjerg-
irisk 1 15 2511 Besser Rev + Gråsisken 30
1 6/ 1 1, 14 231 1 1, 8 281 12 og 3 251 1 v. Stubbe
Sø + 1 c 31/1 Brabrand Sø, Lille Korsnæb
1 2 21 1 1 v. Stubbe Sø, Dompap 4 21 1 1, 2 231

1^1 og2111 v. Stubbe Sø + 1o 27112 Arhus
A v. Bymuseet + 3 1/1 Pilbrodalen + 5 8/1
Skørring Nederskov,Snespurv 1 16/11 Altø
Dæmningen + 105 1 6/1 1 , 14 13/12 og 40
30/'f 2 Besser R ev + 1 14112 Alrø Egehoved
+ 1 1111 Kobberhage, Gulspurv 222511 v.
Stubbe Sø, Rørspurv 1 10111 Alrø Ege-
hoved.

Desuden er der blevet observeret føl-
gende:

Rådyr4 2111 og 10 16/1 1 o9223111 og2
14112 og 5 28112 og 3 2511 v. Stubbe Sø,
Sikahjort 1 25/1v. Stubbe Sø.

Næste periodes observationer, dvs. fe-
bruar. marts og april indsendes iførste uge
af maj - senest 10. maj. Noter allerede nu
datoen i din kalender, så du husker at ind-
sendel Vil du være sikker på at observatio-
nerne kommer med sendes de til under-
tegnede på adressen Torshøjvænget 54,
Kolt, 8361 Hasselager. Observationer kan
også ringes ind på tlf. 8628 5614.

Ole Jensen
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Præsentation af lokatiteter i Århus Amt I 1

Stubbe Sø
P.B. Petersen

For godt /0 år siden fik jeg
mulighed for at disponere over
et areal på 45 tdr land skoV
eng plus sø ved Stubbe Sø.

I den forløbne tid er det resulteret i en stor
mængde oplevelser året rundt i det fred-
fyldte område. Talmæssigt er det blevet til
ca. 350 dages ophold, mødet med 151
fuglearter og tilsvarende noteringer, for-
uden opseetning og pasning afTSfuglekas-
ser af varierende udbud,

STUBBE SØ er en stor lavvandetsø på 3,75
kvadratkilometer med en omkreds på 8
km. Beliggenheden er 7 km. nord for Ebel-
toft ad vejen mod Tirstrup. To små bysam-
fund Fuglslev og Gravlev samt et sommer-
husområde 1 km. fra søen er de eneste
større bebyggelser i nabolaget. Rundt om
søen ligger der 14 huse og gårde godt
spredt med grund til søens bredder. Langs
disse vokser der en bræmme af tagrør, der
varierer meget i bredden. Det meste af
bredderne er bevokset med El og Bævre-
asp, kun et enkelt stykke består af åben våd
eng, selv om der i Elletrunterne er meget
fugtigt, så snart der kommer nedbør, Til
søen er der 7 tilløb, hvoraf det største
kommer fra Ulstrup og løber gennem den
fredede og meget smukke dalfra Ørnbjerg
Vandmølle. Havmølleåen i søens Østlige
ende afuander søen med sit løb gennem
gamle fjordenge 4 km. ud i Kattegat. Hele
søen er en gammel f,ordarm fra stenalder-
tiden, hvilket mange arkæologiske fund i
og omkring den viser med tydelige tegn. I

dag er faldet mod havet 1.5 meter, men

tidligere har det været større, idet søens
vandstand sidst i forrige århundrede blev
sænket ad 2 omgange med i alt 1,2 meter
hvilket ses rundt om søen, hvor de gamle
kystskrænter tydeligt er markeret. Søen
ligger i en vest-øst retning i en længde på
knap 4 km. den største bredde er 1,4 km. i

vestenden. Denne beliggenhed bevirker,
at vandet bliver godt iltet med de fremher-
skende danske vestlige vinde, Da søen er
relativt lawandet, største dybde er 6 m. og
gennemsnitsdybden 2,8 m., er den ikke i

disse forureningstider udsat for bund-
vendinger, og selv om den har været for-
urenet, er der ved oprettelse af
rensningsanlæg i områderne ved tilløbene
og en stærk kontrol med et nærliggende
dambrug en forbedring af tilstanden på
vej, selv om det vil tage en årrække inden
alle de ophobede stoffer i bunden er fri-
gjort og løbet ud i havet. Dog kan der alle-



rede nu ses en forbedring både hvad vand-
tilstrand og bundvegetation angår.

Hele området er fredet, og bag bredderne
er der skovarealer, som rummer både løv-
og nåleskov. lsær ved godset Søholt, er
der gammel bøgeskov ellers er der kun
spredt bevoksning af Eg og Birk, mens
resten er fyrreskov mellem 50 og 100 år
gammel, ind imellem findes enkelte over-
drev og nogle lyngarealer, der giver en god
variation, et par mosehuller og noget fug-
tigt kratskov giver mulighed forvariationer
ifuglelivet.

Og det var det det skulle handle om. De
nævnte 75 fuglekasser skal kort omtales
her, idet en nærmere analyse over vejr og
yngleforhold giverstof noktilen hel artikel.
Kasserne er lavet af for hånden værende
materialer, lige fra vinkasser til indkøbt træ,
og er fremstillet i flere størrelser fra
træløberkasser til ugle- og tårnfalke-
størrelse. Beboelsesprocenter fra tiåret
variererfra 61 til 85, og beboerne harveeret
som forventet, nemlig Broget Fluesnapper,
Rødstje4 5 mejsearter samtTræløber. Flag-
spætten har brugt et par stykker til overnat-
ning, og under efterårsrensning har det vist
sig at Dværg- og Brun Flagermus harfundet
overvintringsbo i kasserne, Herudover har
et par stykkere været brugt til fødedepot,

en enkelt kasse indeholdt over 200 elle-
kogler.

Nu til fuglene som er det vigtigste her i

bladet. Søen er stærkt markeret af de 4
årstider. I milde vintre, hvor den ikke er
tilfrosset opholder store flokke andefugle
og lappedykkere sig i denne. Lille-, Nor-
disk- og Sorthalset Lappedykker er faste
gæster. Toppet Lappedykker er talt i op til
200 stk. iefterår- og vintermånederne. Det
er altid spændende at se de første nordi-
ske vintergæster. Hvornår kommer Stor
Skallesluger, der hver vinter præger bille-
det med 2-600 stk. Hvor mange individer
er den flok på 23 Kanadagæs, som fprste
gang sås i 1986, vokset til. I sidste om-
bæring blevdettil 135. Hvinand,Taffeland,
Troldand, Pibeand, Bjergand og Krikand er
faste gæster i selskab med op til 1000
Gråænder. Grågås er fast ynglefugl og af-
hængig af jagttrykket vokser bestanden
stærK hen på efteråret, Sædgås og Sang-
svane er ligeledes faste gæster. I trækiden
kommer enkelte Bramgæs forbi.

Fuglene med krumme klør har altid fasci-
neret ornitologer, og områderne omkring
søen har en pæn bestand af Musvåge, Tårn-
falk og Spurvehgg, herudover yngler
Hønsehøg, Rød Glente samt et enkelt år
Røthøg. l træktiden er der i notesbogen



noteret Havørn, Vandrefalk, Lærkefalk og
Kærhøge.

Vadefugle er det småt med. Vibe, Rødben
og Dobbelt Bekkasin har ynglet, ellers er
det nærmest strejffugle der er noteret.
Mudderklire, Hvid- og Sortklire, Svaleklire
og en enkelt Klyde. Mågefugle er fast på
søen, dog er mange Svartbage altid iflok-
kene, og sidst på sommeren kommer der
ofte nogle unge fjordterner på besøg.

Nu skal det jo ikke være statistik og op-
remsning alt sammen. Baggrunden for det
er jo først og fremmest fugleoplevelser.
Den vinterdag, hvor Havørnen passerede
så tæt over mit skjul, at jeg uden kikkert
kunne se den blinke med øjet, det står
mejslet i erindringen resten af livet.

Ligeledes en aften i maj. Vel anbragt på en
hjemmetømret bænk ved søbredden. lkke
en vind rører sig og vandspejlet er helt
blankt. I skoven bag mig smæler en rå, og
over engen kommer hun med sit få dage
gamle lam, på to pæle sidder der en lsfugl,
som med jævne mellemrum kaster sig i

vandet og kommer op med en blinkende
småfisk. Solen står rød over søens vest-
ende, og nåletræerne trækker lange skyg-

ger ud over det blanke vand. Et parforsin-
kede Fiskeørne afsøger overfladen på de
lawandede områder, og fårfat ien Brasen
og en Rødskalle inden de går til ro itusmør-
ket, som trænger sig på. Dog endnu en
oplevelse inden jeg går til ro. Pludselig er
der en kendt lyd i luften. Lidt langt væk,
men den kommer nærmere, og der er de,
2 Traner passerer søen og går ned på en-
gen knap 100 m. fra min plads. De flyver
videre efter et kvarters rest, på vejen til
overnatning møder jeg både Rævog Græv-
ling, samt Natuglen, der formodentligt har
nogle sultne unger. Det var næsten for
meget, og rigeligtde mange mygstikværd.

De mindre fuglearters forekomst kan bedst
illustreres på 2 måder. Som rastefugle ef-
terår og vinter og ved en fuglestemmetur
rundt om søen, hvor de forskellige
landskabstyper passeres, I skovområderne
findes nu de 3 spættearter, Stor Flagspætte
er yderst talrig, Grønspætten observeres
jævnligt og Sortspætten sporadisk. En sær-
lig oplevelse er når svalerne en stille lidt
lummer dag fouragerer over spens spejl.
Op til 6000 er talt jagende, det er som en
tæt myggesværm, Mejserne ertalrige, især
Sortmejse dominerer ide strækninger med
fyrretræer, Halemejse yngler flere steder.
Det alsidige terræn giver store muligheder
for Nattergal, Bynkefugl, Sangdrossel og et
enkelt Sjaggerpar kan både ses og høres.
Langs s6bredden lyder stemmer fra utal-
lige Rørsangere, men også Sivsanger og
Rørspurv blander sig i koret. Alle vore tro-
faste sangere er med i lydbilledet. lsær
Munken ertalrig med 31 syngende hanner
på en 200 m. lang strækning tæller med. En
fast ynglebestand på 4 til 5 par Rødrygget
Tornskader giver en dejlig oplevelse, En
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sådan morgentur kan give op til 75 arter,
når alttælles med. ltræk og rasttiden er der
i eng- og markområderne flokke af Sjag-
gere, Misteldrosler, Vindrosler og selv en
mindre flok Ringdrosler er set.

Grønirisk, Bjergirisk, G råsisken, Stil lids og
Kvækerfinker træffes rundt om, og når man
finder en Lille Korsnæb på rede i de sneoud-
rede træer, ja så er den reddet. For at få det
højeste antalt med hjem i notesbogen bør
man nok tage turen rundt om søen. lsær i

Skærsø Skoven på sydsiden er der et par

udsigtspunkter, hvor kikkerten skal bruges
flittigt. lden sydvestlige ende, hvor der of-
test er læ for vinden, ligger store koncen-
trationer af andefugle. Det kan samtidig
give stor træning i at bestemme de enkelte
a rter.

De 10 år ved søen har bragt mange ornito-
logiske oplevelser, når så hertil lægges
botaniske og dyremæssige iagttagelser,
så glæder jeg mig til de kommende år. Der
sker en udvikling og den bliver helt be-
stemt ikke ringere.

P. B. Petersen

TROLDAND

Anmeldelse
Regnorme

Af CasparAndersen

NaturogMuseum
nr.41997
Udgivetaf
Naturhistorbk
Museum,Århus

Tlf.86129777.
Fax nr.86130882

Abonnementl99T
(4hæfter) kr.135,-

Vidste du at der i Danmark findes ca. 20 arter af
regnorme og at der kan være op til 700 af dem på en
kvadratmeter?

Disse oplysninger og mange andre glimtfra regnorm-
ens liv findes i årets (1997) sidste hæfte fra Naturhi-
storisk Museum.

Der er farvebilleder af ,,stor regnorm", ,,grå regn-
orm", ,,haveorm" m.fl. der kan få enhver solsort til at
tabe mundvandet.l det hele taget er hæftet spækket
med oplysninger der i hvertfald for undertegnede er
ganske nye.

Otto Trap Hansen



Lokalitets-
registreringen
Af Peter Lange

Fuglenes Danmark

Rapporterne
Fugtelokatiteterne i Århus amt
Resultaterne af lokalitetsregistreringen i

Århus amt under projekt Fuglenes Dan-
mark 1993-1996 er nu færdige og ud-kom-
met. Rapporterne (sæt på 4 stk!)fra Arhus
amt medtager i alt 378 fuglerige områder,
som beskrives kommunevis med kort og
tabeller over deynglende og rastendefugle.

Har du i sin tid bestilt rapporterne i DOF-
salg efter annonceringen i bladene i 1997
vil du få rapporterne tilsendt herfra. Har du
bestilt rapporter fra flere amter vil du dog
først få dem tilsendt, når rapporterne fra
alle de områder du har bestilt fra. er ud-
kommet.

Glemte DU at bestille rapporterne mens
tid var, så fortvivl ikke. Lokalafdelingen lig-
ger inde med nogle få ekstra sæt, som kan
købes ved henvendelse til Peter Lange (se

Søravnens omslag).

Nyt fra lokalitets-
registreringen
Deft a ge re sø g es ti I yn g lefu g le-
tællinger
Under det netop overståede projekt Fug-
lenes Danmark blev der talt ynglefugle på
omkring 250 lokaliteter iÅrhus amt. Herud-
over kunne vi supplere disse data med
oplysninger fra rapportgruppens arkiv, så-
ledes at vi, som nævnt endetsteds i dette

nummer af Søravnen, kan præsentere be-
skrivelser af i alt 378 lokaliteter i de nye
lokalitetsrapporter.

Nye opgaver
En del af disse lokaliteterer således meget
sporadisk undersøgt, og derfor har vi i

lokalbestyrelsen besluttet at prøve at få
nogle af dem undersøgt i de kommende
år.

Flere af de aktive deltagere under projeh
Fuglenes Danmark har allerede henvendt
sig, for at spørge til nye opgaver og projek-
ter. Jeg har derfor udvalgt en række lokali-
teter, hvor vores kendskab til fuglelivet er
meget mangelfuldt. Mit håb er at vi i de
kommende år kan finde folk, der har lyst til
at besøge disse områder mindst 3-5 gange
i løbet af yngletiden (ca. marts tiljuli).

Find din fuglelokalitet
For at Søravnens læsere lettere kan finde
lokalieterne i deres nærområde, vil jeg i

det følgende nævne områderne kommune-
vis. Har man lyst til at undersøge en eller
flere af de fplgende områder, bedes man
henvende sig til undertegnede, Herfra vil
du få udleveret optællingsvejledning og
skema til dine resultater.
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EbeftoftKommune
Øerne ved Ebeltoft
Tillerup Sø på Mols
Bogens Sø ved Mols
Bjerge

GaftenKommune
Storring Præstegårds-
sKov

GjernKommune
Gjern Bakker
Gudenådalen fra
Svostrup til Alling Å's ud-
løb
Allinggård Sø

GrenåKommune
Fuglsang Hede og plan-
tage ved Grenå

HadstenKommune
Spørring Ådal
Lilleådalen

HammelKommune
Haurum Mose ved Sall
Skove langs Granslev
Adal ved Hammel

Hinnerup Kommune
Norring Enge
Tinning Mose

HørningKommune
Veng Sø
Pinds Mølledalen

LangåKommune
Gudenådalen ved Langå
Langå Sp

MariagerKommune
Strandenge langs Mari-
ager Fjord
Havkær Skov og Ajstrup
Krat
Kastbjerg Ådal
Østerkær Bæk enge ved
Vr. Tørslev

MidtdjurcKommune
Vallum Sø ved
Ryomgård
Stadsborg Mose
Alvad Sø

NørhaldKommune
Sødrinqholm Skov
Tvede Adal og
Hungstrup Skov

NørredjursKommune
kysten fra Gjerrild til
Bønnerup
Ramten Skov

OdderKommune
Amstrup Enge
Sondrup Plantage og
Uldrup Bakker
Akær Enge

PurhusKommune
Fussing Tuemose
Læsten Bakker
Hvidmose syd for As-
ferg
Dyrby Krat
Gassum Mose

RandercKommune
Paderup Mose
Ølst Bakker

RosenholmKom-
mune
Mørke Kær
Halling Skov
Hestehave og Savmølle
Skov ved Rodskov

RougsøKommune
Fugls6 Mose
Gjesing Mose og
Langsø i Løvenholm
Skovene
Udby-Holbækgård
strandenge langs Ran-
ders Fjord

RyKommune
Rye Ngrreskov
Alken Enge
Hemstok, Nygårde og
Firgårde Skov

RøndeKommune
Egens Vig og Sand
Medkær ved Thorsager
Tjerrild Mose

SamsøKommune
Stavns Fjord stranden-
gene (ikke øerne)
Tranebjerg Mose
Brattingsborg Skove

Silkeborg Kommune
Grauballe moserne
Hinge Sø
Funder Stormose

SkanderborgKom-
mune
Tåning Sø og ÅOat
Storekær, Viemose og
Ringkloster
Skårup Mose og over-
drev

SønderhaldKommune
Auning Skov
Essenbæk Mose ved
Assentoft
Gunnerup-Vilstrup mose

ThemKommune
Vrads Sande
Torup Sø
Fogstrup Mose

ÅrhusKommune
Pannerup-Todbjerg
Mose
Vejlby nord/Egå Enge
Arslev Enge vest for Bra-
brand Sø
Moesgård og Flgjstrup
Skov



Fælles ture til ud-
valgte lokaliteter
Hvis der viser sig at være interesse for det,
vil vi i løbet af foråret og sommeren af-
holde en række fælles ture til nogle af disse
områder. Vi kan f.eks. i løbet af en dag
besøge to til fire områder, og fælles eller i

små grupper undersøge områderne. Der
er således også mulighed for at folk der
ikke tidligere har deltaget i ynglefugletæl-
lingerne kan deltage, ligesom dem uden bil
her har en mulighed for at komme med ud

i amtet. Turene vil ikke blive offentliggjort i

Søravnen - men aftalt internt mellem delta-
gerne ioptællingerne,

Har DU lyst til at deltage i optællingerne
eller turene, så kontaK;

Lo ka I itets re g istre ri n g e n
v. Peter Lange
Jeksenvej 108

8464 Galten
Tlf. 86 95 03 4l

Punkttællere
søges!
Af Ole Jensen

Så er det atter ved at være tid
for punkttællingerne af vore
ynglefugle, der jo foregår mel-
lem 15. mai og 15. juni.

Vi mangler stadig
punkttællere!!
Derfor, hvis du har lyst til en frisk tur her i

foråret og samtidig gerne vil have at dine
observationer bliver brugt i fugle-
beskyttelses- og naturovervågnings-
arbejdet, så meld dig nu.

Alt en tilmelding kræver er at du ringer eller
skriver til undertegnede, jeg vil så tilsende
dig en vejledning og et skema til registre-
ring af dine observationer.

Optællingen foregår ved at der tælles i

nøjagtigt 5 minutter på et antal punkter
mellem 10 og 20.

Selv om du ikke kan kende alle fuglene, kan
du sagtens være med alligevel, idet du så
blot registrere dem du kan artsbestemme.
Det der betyder noget er at optællingerne
foregår så ens som muligtfra årtil år.

I SøRAVNEN 4/97 kan du læse lidt mere
om tællingerne, men du er også meget
velkommen til at ringe til mig og høre nær-
mere.

Lokalkoordinator for Århus Amt
OIe Jensen

Torshøivænget 54
8361 Hasselager

Tlf.: 8628 5614
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Kommende ture
og mØder
Interesseret i svampe?

Lørdag 2. maj kl. 10.00

Som noget helt nyt har vi arrangeret en tur
isamarbejde med Foreningen til Svampe-
kundskabens Fremme. Vi kan derfor til-
byde;

Morkel og fugletur til Rugård Sønder.
skov (østkysten mellem Grenå og Ebel-
toft)

Mødested: i det østlige skovbryn på vejen
ned mod Rugård Camping.

En rigtig forårstur, hvor vi ser på fugle,
blomster og svampe idenne smukkeforårs-
skov. Fuglemæssigt er Rugård Sønderskov
ret ukendt, så her kan være mulighed for
lidt af hvert. Men mon ikke vi f.eks. møder
grønspætte, ravn og huldue samt en
mængde småfugle?

Blandt svampeinteresserede er skoven
kendtfor sin forekomstaf morkler, en yderst
velsmagende gruppe af spisesvampe, som
i modsætning til de fleste svampe er
fremme om foråret. Hvis du 96r dig for-
håbninger om at,,fange" svampe til aftens-
maden, vil det være en god ide at med-
bringe en kurv eller lign. (ikke plasticpo-
ser!) til at hjembringe svampene i.

Som svampekyndig guide fra Foreningen
til Svampekundskabens Fremme deltager
Christian Lange (86 1907 241. Turlederfra
DOF vil være Peter Lange (86 95 03 41).

Nat-tur
Fredag d. 12. juni
Gudenåoarken ved Randers

Mødested: Randers Naturskole, Gudenå-
vej20, k|.22.00

Turleder: Lars Maagaard og Peter Lange
(86 95 03 41)

Vi går en tur i Gudenåparken og oplever
solnedgangen og de dagaktive fugle gå til
ro. Men der sker også noget i naturen om
natten. Vi bliver i Gudenåparken efter mør-
kets frembrud, og lytter efter nataKive
fugle, flagermus og hvad der ellers dukker
op. Husk gummistøvler! - og også gerne
noget varmt på kanden og noget til myg-
gene!

Turen arrangeres i samarbejde med Ran-
ders Kommune.

Tur ud i det blå

Lørdag d. 16. maj
Mødested og tid: Aftales med turleder

Turleder: Peter Lange (86 95 03 411

Turens mål aftales blandt deltagerne ved
turens start (tidlig morgenl), og vil afhænge
af vejret og deltagerantallet. Er det vejr til
træk kan vi f,eks, køre til Gjerrild eller For-
næs, eller vi kan besøge nogle spændende
ynglefuglelokaliteter og se hvad der gem-
mer sig. Turen henvender sig især til dem
uden bil. Husk derfor tilmelding til tur-
lederen senest d. 12. ma| Turens pris ca.
30 kr. til benzin.



For ungdoms-
medlemmer

Gjenild-lejr
Nu nærmer sig tiden, hvor der erGjerrild.
lejrigen. Det er i weekenden den 1 . 2. 3. Maj
og vi mødes på Ellavej 25 som sædvanlig
fredag imellem kl 1600 og 1800.

| år er det et særligt gunstigt tidspunkt hvad
fugle angår. Sidst vi holdt lejr på dette
tidspunkt var i 1992, hvor vi bl.a. så en flok
Musvåger på 56 stk, 2 Kongeørne,2 Fiske-
grne, 1 Mosehornugle, Spurvehøge og
meget mere, så derfor skynd jer at notere
i kalenderen og ringe til Lars på 8637 7841
hurtigst muligt. lskulle jo nødigt glemme at
melde jer til.

| år vil vi opfordre jer til at tage jeres kam-
merater og veninder med, hvis de har lyst
til at se det store forårstræk på Gjerrild
Nordstrand,

I skal huske kikkert, notesblok, madpakke
til fredag aften, varmt tøj, gummistøvler,
regntØj, lygte, det gode humør og eventu-
elt teleskop, kamera, tegneblok m.m.

L6rdag aften vil der være den seedvanlige
festmiddag, og hvis en af jeres pragtfulde
mødre har lyst til at bage en kage, ville det
være smuK.

Tu r t i I R i n g kø b i n g Fj o rd
Søndag den 17. Maj afholdes en tur til
Ringkøbing Fjord for ungdoms-
medlemmerne. Vi kører fra Cereskrydset i

Århus kl. 0530for at være ved Værnengene
så tidligt som muligt, og hvis vi er heldige,
får vi adgang til fugletårnet på Tipperne.

Vi skal se efter Pomeransfugl, Kobber-
snepper, Regnspover, Brushøne, Sort- /
Hvidklire, Gæs, Ænder, Mosehornugle
m,m., og hvad der nu kommer af spæn-
dende ting. Husk kikkert, notesbog, mad-
pakke, fornuftig påklædning, kørepenge,
evt. kamera. teleskop, tegneblok.

Vi forventer at være tilbage kl. 1800 ved
Cereskrydset.

Lars I Arne



Fuglenes Dag
i Arhus Amt

Søndag den 3l .iuli | 998
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
inviterer nu igen på fugletur på Fuglenes
Dag,

Der vil være mulighed for at opleve foråret
rige sangkor iskov og skov, bl.a. Nattergal,
Sangdrossel og måske Græshoppesanger.

For alle deltagere over 12 år opkræver
DOF et gebyr på 20kr. Pengene som på
denne måde indsamles på fuglenes dag
bruges i foreningens arbejde for fuglene.

Der vil blive følgende ture iÅrhus Amt:

Skanderborg Dyrehave og Sortemose
Kt.05.00
Mødested: P-pladsen ved Oasen - indgan-
gen til Dyrehaven.
Leder: Peter Lange

Hevring Skydeterræn
Kt.05.00
Mødested: Hevringlejren
Leder: Jens Bonde Poulsen

BrabrandSø
Kt. 10.00

Mødested : StavtruD Station
Leder: Christian Jordansen

DamsbroMose
Kt.07.00
Mødested: Damsbroen, Damsbrovej mel-
lem Hinnerup 09 Søften
Leder: Svend Møller Jensen

Mossø, Lindholm Hoved, Kosterkær
ogMøgelkold
Kt.04.00
Mødested: Ry Station
Leder: Jørgen Keis

DrastrupEnge
Kt.08.00
Mødested: Købmanden i Uggelhuse
Leder: Peter Hjeds

GrenåPlantage
Kl. 07.00
Mødested : P-pladsen, Grenå ldrætscenter
Leder: Jan Sieleman

Hold i øvrigt øje med lokalpressen!

Ole F. Jensen
Torshøjvænget 54

8361 Hasselager
Tlf. 8628 5614 (aften)

Koordinator for Fuglenes Dag
iÅrhus Amt
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Torsdag 26.3
Mødested:
Foredragsholder:

Lørdag 28.3
Mødested:

Turleder:

Søndag 29.3
Mødested:
Turleder:

Søndag 5.4
Mødested:
Ledere:

Søndag 19.4
Mødested:

Turleder:

Søndag 19.4
Mødested:

Turleder:

Australien
Sølyst, Brabrand, kl. 19.30.
Søren Højager.
Nogle indtryk fra landet,,down under". | 3 uger i

sommeren 1997 var Hanne og Søren Højager
deltagere på Biologiforbundets stortur til Austra-
lien. 3 vidt forskellige områder blev besøgt. Fore-
draget ledsages af dias. Arr. i sam. med ØBF.

Brabrand Sø
P-pladsen ved den gamle stationsbygning i Stav-
trup, kl. 10.00-12.30.
Bjarne Golles.
Tag med på fugletur og se. hvad foråret kan byde
på netop nu. Arr. i sam. med Århus Kommunes
Naturforvaltning.

Naturskovens Fugleliv
P-pladsen, Søtorvet v/Kvickly i Sikleborg kl. 09.00.
Bo Ryge Sørensen. Arr. i samarbejde med DN.
Turen varer ca. 2 timer, og vi vil se nærmere på
naturskovens betydning for en række skovlevende
arter som sortspætte, grønspætte, stor flagspætte,
huldue, natugle, spætmejse, rødstjert m.fl.

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

Mød trækfuglene
P-pladsen ved Moesgård Strand (v. lshuset) kl.
07.00.
Peter Lange.
Forårets fugletræk er nu på sit højeste. Her ved
Moesgård-skoven kan man ved det rette vejr
opleve rowugle, lærker, finker, de første svaler og
mange andre arter på vej til ynglepladserne. Varig-
hed ca. 3 timer. Arr. i sam. med Amtet.

Velling Skov
P-pladsen øst for naturskolen på Lystrupmindevej
mellem Velling og Vrads, kl. 09.00.
Jørgen Ballegaard (75 75 62 89).
En tur før løvspring til Velling Skov. Mulighed for
sortspætte, g rø nspætte, h u I d ue, ravn, rovf u g le,
isfugl, bjergvipstjert m.fl. Turen varer ca. 3 timer.
Arr. isam. med DN.



Weekanden l-3.5

Lørdag 2.5

Søndag 3.5
Mødested:
Ledere:

Onsdag 13.5
Mødested:

Turleder:

Lørdag f6.5
Mødested og tid:
Turleder:

Søndag 17.5

On. 2O.-sø. 24.56tand

Søndag 31.5

Søndag 3f.5

Mødested:
Turleder:

Gjerrild-lejr for
ungdomsmedlemmer
Læs mere side 42.

lnteresseret i svampe og fugle?
Morkel- og fugletur til Rugård
Sønderskov
(østkysten mellem Grenå og Ebeltoft)
I det pstlige skovbryn på vejen ned mod Rugård
Camping, kl. 10.00. Læs mere side 41 ,

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

Sortesø, Skanderborg
P-pladsen på Døjsøvej (bag centralrenseanlægget),
kt,19.30.
Peter Lange.
Vi går en tur omkring Sortesø, som er en af områ-
dets fuglerigeste småsøer. Her møder vi bl.a.
fiskehejre, grågås, rørhøq, nattergal og rørsanger,
og på søen ligger sorthalset lappedykker side om
side med troldand og taffeland. Varighed ca, 3
timer. Arr. isam. med Skanderborg Kommune.

Tur ud i det blå
Aftales med turleder. Læs mere side 41 !

Peter Lange (86 95 03 41)

Tur til Ringkøbing Fjord for
ungdomsmedlemmer
Læs mere side 42!

Se venligst .Søravnen" 4/97 for flere detaljer.
Måske kan du nå at melde dig til endnu!

Fuglenes Dag
Der bliver ture i hele Amtet, som bliver annonceret
i dagspressen. Der opkræves deltagergebyr på kr,
20, som går ubeskåret til fuglesagen. Kontakt ven-
ligst lokalkoordinator Ole Jensen (se bagerst i
bladet) for flere detaljer.

Nattergaletur i Skanderborg
Dyrehave
P-pladsen ved diskotek,,Oasen" kl. 05.00,
Peter Lange.



Torsdag 4.6
Mødested:

Turleder:

5-7.6

Søndag 7-6
Mødested:
Ledere:

Fredag 12.6

Mødested:
Turleder:

Tirsdag 16.6
Mødested:

Turleder:

Søndag 31.7

En ,,Fuglenes Dag" tur. Vi oplever fuglenes
morgenkor og den smukke natur langs Skander-
borg Sø. Turen varer ca. 3 timer. Arr. i sam. med
Amtet.

Aftentur til Mossø
Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg kl, 19.00
eller P-pladsen ved Lindholm Hoved kl. 19.30.
Jgrgen Ballegaard (7575 62 89) og Torben Jør-
gensen (86 82 59 72).
Vi gentager succesen fra de seneste 6 år, hvor
turen har budt på mere end S0 forskellige fuglear-
ter. Arr. i sam. med DN.

Hjelm-turen
Som omtalt i Søravnen 4197 har vi sammen med
ØBF planlagt en tur til Hjetm d. 5-716 1998, Turen
er i skrivende stund (pri. feb. 98) allerede er fuldt
besat, men interesserede er velkomne til at hen-
vende sig til undertegnede om der er afbuds-
pladser. Turens pris forventes at blive ca. 400 kr.

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

Nat-tur i Gudenåparken ved
Randers
Randers Naturskole, Gudenåvej 20, kl.22.00
Lars Maagaard og Peter Lange (86 95 03 41)
Læs mere side 41 !

Naturen om natten
Bakkely rasteplads, Pilbrodalen ved Stilling Sø kl,
21.00.
Peter Lange.
De lyse nætter er et af de smukkeste indslag i den
danske natur. I de smukke omgivelser ved Pil-
brodalen oplever vu digesvalerne og de andre
fugle gå til ro. Arr. isam. med Skanderborg Kom-
mune.

Fuglenes Dag - Århus Amt
Der arrangeres ture til følgende lokaliteter:
Skanderborg Dyrehave og Sortemose, Hevring
Skydeterræn, Brabrand Sø, Damsbro Mose
Mossø, Lindholm Hoved, Klosterkær og
Møgelkold, Drastrup Enge og Grenå Plantage
Se detaljerne side 43.



Hvem er hvem
Bestyrelsen:
Peter Lange (formand)
Jeksenvej 108
8464 Galten
Trf, 86 95 03 41

Jens Bonde Poulsen (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Ttf. 86 48 82 75

Bjarne Golles
Gjellerupvej 111
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 04 43

Ole Jensen
Torshøjvænget 54. Kolt
8361 Hasselager
Ttf. 86 28 56 14

Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup
85214 Mørke
T]f. 86 37 78 41

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

Arne Bo Larsen
Axel Munchsvej 67
8550 Ryomgård

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J
Ttf. 86 28 s0 05

Nick Wrigley
Bakkegårdsvej 43
8240 Risskov
Ttf. 86 21 49 85

Kontaktpersoner:
Frcdningsudtalgct:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Ttf. 86 98 65 03

Madlemsrcgistrcilngon:
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Lo kal itctsre g ist re ri n g c n :
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt
Gjellerupvej 111
8220 Brabrand

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

Randersgruppen:
Benny Kristensen
Løvenholmvej 4b, 2.th.
8900 Randers
Tlf. 86 40 7852 eller 21 2257 16

Rovfuglegruppan:
Svend Møller Jensen
{Se Fredningsudvalget}

Fu g I e re g ist re ri n gsg ru p p cn :
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Skovgruppen:
8o Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
Trf. 86 81 2s 73

Slhlilandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)



Itere end ord.
Professlonel oversættelse

Spansk, catalansk og engelsk

Statsaut. translatrrer o0 tolke
Medlem af

Dansk Translatrlforbund
Dansk Ornltolo0lsk tor€nln0

Socledad tspaiiola de Ornltolo0ia

Arous Sprog ApS r Koneshvllebakken 58 r 2800 tynoby
Iff.:45969796 I Fax:45969797 r arllus@square-one.dk


