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

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

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

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

Årlige kontingenter:
Ordinære medlemmer 290 kr.

Junior (u. 18 år) 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 ekskursioner.

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 iÅrhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne
abonnement på bladet for kun 60 kr. pr. år.

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette,
ledsaget af en udskrift. Send materialettilOtto Trap 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:
Hel side:
kr. 350,-/nr eller kr. 1.200,-/år
Halv side:
kr. 200,-/nr eller kr. 600,-/år

Søravnens kalender:
Nr. Deadline
1 1. februar
2 1. maj
3 1. august
4 1. november

Udkommer ca.
15. marts
1 5. juni
15. september
'l5. december
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Utallige er de gange, hvor derfra denne plads er udgået opfordrin-
ger til at indsende artikler og tegninger og så videre og så videre.

Det er slut nu!

Redationen har besluttet, at det ikke er i tidens ånd at skyde med
haglgevær efter samtlige (og i nogle tilfælde sagesløse) læsere.

I fremtiden vil vi målrettet gå efter enkeltpersoner!

Så hvem ved - når din telefon ringer eller næste gang, du modtager
en e-mail, så er det måske Den Gamle Redakør, der er ude med
riven.

Resultatet af denne tæppebombning vil (og her krydser vi fingrene)
kunne aflæses i de kommende mange numre af Søravnen.

Og så bekræfter et blik ud af vinduet, at det er blevet forår og
sommer.

God forngjelse!

Otto Trap Hansen
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Nye rapporter

J a gt- o g lo rsty ne lsesf rie ke rn e-
om råder fo r va ndfug le | 99it-90.

Af Clausen, P, O. Amstrup, P Ander-
sen-Harrild, E. Bøgebjerg, T Fox, H.E.
Jørgensen, J.P Hounissen, & PA. Kjær

Da n ma*s Miljøu ndercøgelser I N8.
75 sider. Pris 60 kr. hos DMU tlf.
æ2017m.

Danmarks Miljøundersøgelser indledte i

1 994 et moniteringsprogram for vandfugle,
menneskelige aktiviteter og bundvege-
tation i de kommende jagt- og forstyrrelses-
frie kerneområder for vandfugle i EF-fugle-
beskyttelsesområder. Formålet med over-
vågningen er at måle effeken af oprettel-
sen af de ca.50 nye reservater, som blev
vedtaget i forbindelse med jagtlovsforliget
i 1993.

I denne rapport gives en status for dele af
det udførte arbejde. Andre resultater er
offentliggjort i en TEMA-rapport fra DMU
(Reservatnetværk for vandfugle, TEMA-
rapport fra DMU nr. 12119971.

Blandt de mange spændende resultater,
som omtales i rapporten, skal her nævnes;
Studier af radiomeerkede krikænder ved
Nyord (Møn) viser, at krikænder i vid ud-
strækning udnytter de samme områder til
fouragering og rast. Det er i modstrid med
den gængse opfattelse af krikændernes
bevægelsesmønstre, ifølge hvilken krik-
ænder raster om dagen iet område og om

natten trækker ud for at fouragere i andre
områder.

De nye resultater viser også, at hvis man
sikrer fuglene egnede fourageringsom-
råder indefor reservaterne, vil mange bruge
mindre tid og dermed energi på at flyve
fraltil fourageringsområderne, fordi de ra-
ster hvor føden er. Herved sparer fuglene
energi, og kan hurtigere opbygge fedt-
reserver til det fortsatte træk. Det er kon-
stateret, at krikænder kan opholde sig i et
reservat i op til en måned. Før reservat-
oprettelsen opholdt krikænderne sig un-
der 10 dage i området!

I rapportens appendix præsenteres resul-
taterne fra de ootalte områder itabelform.
Her ersåledes rig mulighed forat danne sig
et indtryk af, hvilke fugle der optræder i

reservaterne, hvilket f.eks. kan udnyttes i

planlægningen af ekskursioner.



Desuden...
... har vi modta getfølgende rapporter, som
opbevares i lokalafdelingens bibliotek på
Sølyst, hvorfra de kan lånes ved henven-
delse til bestyrelsen:

Kragefug lejagt i Danmark.

Af Tommy Aslerg og Allan Prang.
Faglig rapportfra DMU nr.2l9, 1997.
60 sider. Pris 80,00 kr. ved DMU (tlt.:
æ20t7N).
Om effekten og omfanget af reguleringen
af krage, husskade, skovskade, råge og
allike i sæsonen 1990/91 og jagtudb$et i

perioden 1943-1993.

Traf ikdræbte dyr i landskabsøkologisk
plan lægning og forckning.

Af Aksel Bo Madsen, Henrik W Fyhn
og Allan Prang. Faglig rapponfra
DMU nr. 228, 1997. 42 sider. Pris 60,00
kr. ved henvendelsetil DMU (tlf.:
æ20t7N).

Lading Sø - Miliøtilstand 1996. Af
Henrik Skovgaard, Århus amt Natur
og Miliø 1998.32sider + bilag.

Grane Langsø og Kalgård Sø -tilstand
og udvikling. Af Tenna Riis og Torhen
Bram m ing Jø rgense n, Årh us a me
Naturog Miljø 1996.51sider + bilag.

Natu og M iliø | 997 / | 998 - å rcberet-
ning 1997 og handlingsprogram fggS
for Natur og Miliø. Arhus amt 1998.

Rapporterne fra Århus amt udleveres gra-
tis så længe lager haves ved henvendelse
til amtet.

WWW.dof.dk
DOF's hjemmeside på
internettet
Nu er DOF på nettet!
I starten af maj måned havde DOF's egen
hjemmeside premiere på nettet.

Under overskrifter som Alilueh, Alt om
Danmarks fugle, DOF's reservator, pro-
jekter i Danmark, lokalafdelingerogfugle-
stationer, storture og rejsor og DOF-salg
kan alle nu få oplysninger om DOF via inter-
nettet.

Man vil dog bemærke, at hjemmesiden
langtfra erfærdig. Men efterhånden er det
planen, at lokalafdelinger grupper etc. får
fyldt "hullerne" ud. Gode tips og ideer
modtages også gerne. KontaK Anders
Tvevad i Fuglenes Hus, e-mail;
anders.tvevad@dof .d k.

Her skal lige nævnes, at lokalafdelingen
også harfåetsin egen hjemmeside. Den er
indtil videre at finde på adressen
www.home6.inet.dklpeterlan/dof .
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de senere år harvioplevet en stadig stigning i
udgiftertil trykning og distribution af Søravnen.

Da vi samtidig gerne vil opretholde og gerne forbedre
både dettrykketekniske niveau og bladets omfang, har
det medført, at bladet efterhånden lægger beslag på en
stor del af lokalafdelingens midler. Lokalafdelingens regn-
skab er i de seneste to år kommet ud med røde tal
(underskud) på bundlinien, og bestyrelsen finder det
nødvendigt med tiltag, som kan ændre dette,

Vi har derfor i samarbejde med Søravnen redaktion
besluttet at bede Søravnens læsere om frivillige bidrag.
Derfor: Støt dit lokalblad og lokalafdelingen, og giv et
bidragtilatvi kan opretholde sidetallet også i de kom-
mende år. Brug hosstående girokort. Et bidrag fra hvert
DOF-medlem iÅrhus amt på blot 10 kr vil dække over
halvdelen af årets udgifter til bladet. Men vi håber selv-
følgelig at mange har lyst og råd tilat give mere!

Bestyrelsen og redaktionen arbejder desuden med at
findeflere annoncører (godetipsfra læserne modtages
fortsat gerne l) ligesom vi undersøger om det er muligt at
reducere trykkeudgift erne.

Det skal understreges, at alle DOF-medlemmer iArhus
amtfortsatvil modtage Søravnen gratis, som en del af
medlemsskabet. Men med en lillefjerfra medlemmerne
vil vi være i stand til fortsat at udsende et velklædt
lokalblad.

På forhånd takfor støtten!

',#T

Bestyrelsen og Søravnens redakion
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Brabrand sØ
vandfugle i februar-april 1998
Af Allan Janniche

Aftiklen ef en pfæSentatiOn slået. De fremstår iforåret 1998 med lav

af r e s u lt at e r n e f ra va n d f u g I e- [XT:T',".,,11n1 llit'' 
n" m u d d errrader (se

tæl I i n g erne ved B ra b ra n d SØ
i perioden 1.2-30.4 | 998.

Metode og materiale
Metoden for vandfugletællingerne blev
præsenteret i Søravnen 1/98 (Janniche
1 9981.

Tællingerne er fortsat på samme vis for at
undersøge vandfuglenes fordeling ved
Brabrand Sø i relation til bl.a. vandstands-
forhold og tøthøst.

Figur 1 viser de rørskovsarealer, der blev
høstet i februar 1998. Tre engområder er
blevet gennemgravet, rotorkultiveret og

Tabel 1 viser temperatur, vandstand og
isdække ved de 9 vandfugletællinger.

Resultater
Tabel 2 er en oversigt over de registrerede
fugle og deres antal ved de 9 tællinger i
perioden 1.2-30.4 1998. Tabel 2 omfatter
alle de arter, der udnWer Brabrand Sø
med de omgivende rørskove og enge (Fi-
gur 1) som raste-, hvile- og/ellerfouragering-
sområde.

Tabel 3 er en oversigt over 9 udvalgte
vandfuglearter, deres antal og %-vise for-
deling på de 4 biotoper; åløb, søflade,
høstet rørskov og eng.

Februor-April 98: 04.02 17.02 23.02 09.03 17.03 22.03 07.04 tB.O4 24.O4

Temp. kl. 8
Gennemsnilstemp.
i foregående døgn

-l,8

-2,0

-2,8 2,9 -5.8 6,2 - 4,6 - 6,9

5,8 5,7 -2,0 7 ,6 1,0 6,1 4,4 8,2

l'r5 95 138 105 89
103 82 123 91 75
109 89 r3r 98 82

74 ll3 99
60 98 87
67 106 93

> l5l
137
144

Vondslond,indløb
Vondstond,udløb
Vondslond,g.snit

lsdække åløb,%
lsdække konol,%
lsdaekke søen,%
lsdaekke rørskov,Yo

lsdække enge,%

Tabel 1

Temporatur' vandstand og isdakke v.d vandfuglotæltingerno i period.n I .2-3().4 199a.
- botyder at oplysningor manglar tor tcmparaturans vckommende, mana dan host€do

rørskovs isdakke først 6r vurdorot after at alle rorckovsaraal€rno vrr f:rrdighø3tgt.

40006000000
r000010000000
9000000000

- 100 0 0 0 0 0r005s09500000



ArterlDoto 04.o2 r7.02 23.02 09.03 r 7.03 22.03 07.04 18.O4 24.04

LilfeLoppedykker00l05354l
Toppet Loppedykker O 57 66 73 66 135 173 136 I 18
GrdstrubetLopped. 0 0 0 0 0 I I 1 0
SortholselLopped. 0 0 0 0 0 0 20 28 27

Rørdrum00l0ll000
Fiskeheire 12 l8 13 19 3 9 2 9 8
Knopsvone
Songsvone
Grågås
Konodogås
Grovond

tIt5t4r)tu/6u
213t5124000
0334746363846s4sI
o240
03422

42000
14 15 16 t3 13

l'rbeond
Krikond
Gråond
Spidsond
Atlingond
Skeond

0 43 5E 116 t22 143 5t 59 32
3 9 4 27 45 46 163 r94 189

343 445 37r 633 440 363 303 219 132
000r't2100
000000046
0 0 0 0 0 I 14 15 16

lolielond
Troldond
Hvinond
Sortond

JU 36 45 66 4t 43 35 33 32
29 18 31 48 30 34 46 3t 15

001003
000300

Lrlle5kolleslugerlluuuuuuu
ToppetSkolleslugerO00030000
StorSkollesluger 64 55 37 37 42 3'l 16 I 0

Spurvehøg
Musvåge
Tårnfolk

o20
000

0000
0001
0001

20000
0r003
00000

ll
49

U

612
UJUUU

5226
Agernøne
Foson

Grb. Rørhøne
Blishøne

14639 613434426
I83 177 259 341 394 388 303 261 162

Strondskode
Vbe
Dobbeltbekkosin
Rødben
Hvidklire

Stormmåge 198 134 85 187 95 56 88 16 30
Sildemåge000002370
Sølvmåge 163 34 25 41 64 112 t9 20 15
Svorlbog9l1273475
Skægmeise000000'l 00
Allike21 043 17A2155
Råse 263 26 109 5 12 5 12 3 36
Gråkroge 52 20 42 25 17 16 12 l0 I
Sortkroge0000ll0l0

Tabål 2
R€gl.tr.r€do og optalt. vandfuglo m.fl. knyttet tit

v.ndfl.dor, rør3kovo og.ng€ i porioden 1.2-30.4.199a.

000000202
01223976384676875

0I29tt83r
000112
000001

000
000
000

t.
#+



foppet Loppedykker 0 57 66 73
Aløb0310
Søen 0 90 96 8l

0005
0 7 3 14

Rørskov
Enge

66 r35 173 t36 I l8
753r02

70 89 68 64 86
301281

20617 18',n
033474636384654sl
0000000130
02717528374420
0040ilI15023
073794881558183s7

Gfeds
Aløb
Søen

Rørskov
Enge

0 43 58 n6 122 143 51 59 32
000000000
0919160122725025
000000000

Pibeond
Åtøb
Søen

Rørskov
Enge 9 40 88 73 75 100 75

3 9 4 27 45 46 163 t94 189
100787500131124

00257400000
00000042510

Krikond
Åt'b
Søen
Rørskov
Enge 022 0 26 r00 87 57 37 96

343 445 371 633 440 363 303 219 132
2724 15751,{108
911524785814
0 0 6 r I 9 8 13 1r

64 64 74 68 80 82 83 69 67

GrEond
Åøb
Søen

Rørskov
Enge

r83 177 259 34t 394 388 303 261 162
ll 4 3 4 2 1 2 3 7
121319295121169
001424t0151912

77 83 77 63 69 77 72 72 72

Blishøne
Åtøb
Søen

Rørskov
Enge

01223976384676875
000000000
000000000
00434838253998
0 100 s7 52 62 75 61 91 92

Wbe
Åløb
Søen
Rørskov
Enge

01291 183t
000000
000003
005078500

000
000
000
000
000

Dobbeltbekkosin
Åøb
Søen
Rørskov
Enge 0 r00 50 22 50 97

263 357 444 586 1220 1304 2867 3262 40U
29r9100010
26121164050342723
00r5321264
458775805849646673

HFtlemåge
Åløb
Søen
Rørskov
Enge

T.bol 3
9 vandfugl€artcrs 96-viso fordoling på biotoporno vendløb,

sofl.d6, høsted. rørskovsareal€r og cng€ i pcriodon 1.2-3().4 199a.
Kuraivvlsør d.t s.ml€de antal individ6r pr. tælling.



Oen rort. indt.gning m.rk ror do høstede rorskovsar€alor v€d
Brabrand Sø i fobruar.
3 ' markcrar at ar€alat, hvor on dol af d€ opgravode muddorflador
bl.v d€pon.r.t, .r slå.t i .ftorårct 1 997.
r markor€r ot .ngareal på St.wrup Eng, som i ianuar 1 998 blev
b.handlot med rotorkultivåtor.
lndt€gning.n pl Død. A Engc viser strib.n hvor dcn udskiftede
vandlodning blev nadgrrvet i augu.t 1997. Ar€alot er €ndnu ud€n
veg€tåtion og ltår mod blotl.gto mudd€rflador. små forhøjningcr
og st.nba.troning.

Figurerne 2-7 viser 6 arters udbredelse og
udnyttelse af undersøgelsesområdet i hele
perioden 1.2-30.4 1998. Figurene angiver
de 9 tællingers samlede antal fugle (Nl, der
fordeles på 5 prikstprrelser;1: 1-25,2:26-
50, 3: 5'f -100, 4: 101-250,5: >250 fugle.

Kuldeperioden der startede sidst i januar
fortsætter i den første tredjedel af februar.
Efter en mildning kommer derførst i marts
igen en kortvarig kuldeperiode (Tabel 1).

Dette betyder at de oversvømmede enge
er mere eller mindre islagte i næsten hele
perioden fra pr. februartil og med pr. marts.
Dette gælder også for kanalerne og i min-
dre omfang for åløbene. Selve Brabrand
Sø var kun islagt pr. februar (Tabel 1). Efter
pr, marts har ingen dele af området været
dækket af is.

En varierende men gennem hele perioden
høj vandstand har skabt ideelle forhold på
engene og de høstede rørskovsarealerfor
en række fuglearter.

Lappedykkerc
I april måned er de gode mulighederfor at
iagttage alle 4 arter ved et besøg ved Bra-
brand Sø. Dette var også tilfældet i 1998
(Tabel 2).

Toppet Lappedykker mangler ved den
første tælling som følge af søens isdække
ult. januar/ pr. februar (Tabel 1+2+3, Jan-
niche 1998), Fra med, februar er fuglene
tilbage. Den høje vandstand ikombination
med de høstede rørskove giver en del
fugle på engene og i rørskovene i marts/
april (Tabel 3). På de høstede rørskovs-
arealer registreres flere par, som bygger
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Figur 2. Grågås
N: 351
Fuglenes biotopford€ling for h€lo p€riod6n:
Enge: 69,3% - Hørtot rørskov: 8,O96 -
Aløv: z.ox -sølladon: 2o,7%
Bemærk: Kun to prikstørrolsor; 1: 1-25 - 2:26.5O fugle.

Fuglono fourag6r6r og hviler på engonc. I rørskoven rast6r og hvil€r fugl€n6. Fuglene på
sø€n blev registrerot vod isdakk. af ongo og rørskov (9/3), eller forudgående bortiagning
frå €ng€n€ af mennesker og hund€.

n
m

Figur 3. Piboand
N: 624
Fuglenes biotoptord€ling for hele perioden:
Enge: 62,0% - Søflad€n: 38,096
Høstst rørckov: O% - Aløb O%

Fuglene lourager€r og hvilor på engene i det omfang d€ er tilgængelige,
dvs.. isfri og utorstyrrode. Ellers rast€r og hvilor de på søfladen og rør-
bræmmen omkring pold€r og småøer vest for Døde A og i sydv€st-
hjørnot.
Fuglone har ikke udnyttot da hø.t.d€ rørskovo, antag€lig 8om folgo af
dor ikk. finder plantofødc. Dcrimod kunnc rørskovono godt have funge-
r€t som rastcpladrer, mon dctto ar ikke registrerot.
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Figur4. Krikand
N: 680
Fugl€noa biotopfordeling for holo perioden:
Eng€: 64,0% - Høst€t rørskovi 25,2Yo
Aløb: z.aY" - søflådon: 3,1 96

Fuglen€ fourag€ror og hviler på engene. De høstede rør3kovsar€aler i vestenden havde
ved d6 to først€ aprilbesøg store flokk€ af hvilende fugle (Tabel 3). Rørskoven€ må også
ansos for mulige fourageringsområder. men fouragering blov ikka iagttaget vod tællin-
gerne. De få tugle i februår og pr. marts er pga. isdækks af eng€n€ trængt ud i Døde A og
s€lvo sø€n.

Figur 5. Gråand
N:3.249
Fuglenes biotopford€ling for hele period€n:
Engai 72,1i6 - Hø6t€t rørskov: 5,1 96
Åtøu: 1 1,s% - Søfladen: 1 1 .3%

Fugl€ne fouragerer og hviler på engene og græsplænen ved rostadion. Fuglan€ har ikk€
udnytt€t do høst€d€ rørakov€ til hv€rken rasto-. hvilo- ell€r fourag€ringsområde i særligt
omfang. For såvel åløb som søfladen - spoci.lt i norv€sthjørnot - galdor, at fugt€ne hol-

lf d6r til ved fodringspladserno v6d don østligo åmunding, omkring Døde A-broen og ved
' ' . rostadion. I mindro omfang trængas de ud på åb€nt vånd ved isdakke af eng€ne.
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Figur 6. Blishone
N: 2.468
Fuglaner biotopford.ling for h.lo perioden:
Engez 72,996 - Høstot rørskov: 1 O,696
Atøb: g,s% - søfiad.n: 13,o%

Fuglene fouragcr.r (og hvilar) på .ng€na. Vcd isdakke four.ger€r d..nt.n langr den l3ltrl
bræmme langs Dødc A-broddcrne og på 6vt. !må irfri plottcr, cller de hviler inrktiv. på
ong€nos isdakko, mon. dc vanter på mildning i veirot. Mlndro ant.l udnytted€ dc hø-
st6do rørskovo som fourageringsområder. For såvel åløb som røflado galdor, at at virt
ental fugle til stadighed ophold.r sig ved -ende-foderpladsarn." (S€ t€ksten Figur 5).

ffi

Figur 7. Vibo
N:489
Fuglånos biotopfordoting for hele periodon:

Aløb: O% - Sofladon: ()96

Fugl€n€ rastcr og fouragcrer pl .ngona. Viben var den .rt, lom v.r hurtigat tll at udnytt. d.
høstede rørskove. Har r..todc fuglcnc på cammonck)/|l.dc ror I hcle traklpcriodcn fra ult. f.-
bruar til pr. åpril (se Tebel 3). Enk6lt. fugle cr ogla ilgttag.t fouragerendc.



rede. Ult. april er de fleste reder forladt og
fuglene søgt ud på søen som følge af den
faldende, og nu for lave vandstand.

Fiskehejre
Med en ynglebestand i Storskoven på ca.
25 par i 1998 er det under halvdelen af
fuglene som fouragerer ved Brabrand Sø
(Tabel 2). Flere af de registrerede fugle er
ikke-ynglende 2. års fugle. Fiskehejren for-
stod at udnytte de høstede rørskovsarealer,
da næsten alle fuglene er registreret som
fouragerende her fra

tællingen ult. marts og gennem hele april.

Dobbeftbekkasin
Det er meget få bekkasiner som registre-
res ved optællinger af den her anvendte
type. De vil oftest være i vegetationen, Ved
tællingen 7/4blev mere end 3/4 af fuglene
set raste på sammenskyllede rør i de hø-
stede rørskove.

For arterneGrågås, Pibeand, Krikand, Grå-
and, Blishøne og

Vibe henviser tilfigurteksterne for Figur 2-
7.

Rørhøg
Efter ankomsten er arten setfouragere over
enge og rørskove. Arten er den eneste af
rovfuglene, som synes at udny.ite area-
lerne indenfor Brabrandstien til fourage-
ring i et vist omfang.

Diskussion
Punkttællingerne ved Brabrand Sø i perio-
den 1.2-30,4 viser, at området har betyd-
ning som forårsrasteplads for en række
vandfuglearter (Tabel 2).

For 9 udvalgte arter viser biotopfordelingen
tydeligt, at de omgivende engene er af vital
betydning for områdets rastende vand-
fugle (Tabel 3). Eneste undtagelse er den
fiskeædende Toppet Lappedykker, som
er knyttet til selve søfladen (Tabel 3).

Der er næppe tvivl om, at den høje vand-
stand gav særligt svømmeænder, Blishøns,
Viber og Dobbeltbekkasiner meget fine
fourageringsbetingelser på de omgivende
enge (Figur 3-7). Det vil dog være nødven-
digt med flere undersØgelser for at fastslå
hvor grænsen ligger for vandstandens ni-
veau iforhold til fuglens udnyttelse.

Det blev også slåetfast, atflere arter udnyt-
tede de høstede dele af rørskoven som
raste- og fourageringsområder.

Fiskehejren og Blishønsene var de to arter.
som tydeligst viste at de fouragerede på
de rørhøstede arealer. Krikand, (Atlingand).
Vibe og Dobbeltbekkasin viste at de udnyt-
tede de høstede områder som rasteplad-
ser. Fuglene kunne være svære at regi-
strere. I et par tilfælde hjalp Rørhøgene ved
at stryge lavt henover områderne, og jage
de rastende fugle på vingerne.

Selve søen viste betydning for fiske-
ædende fugle som Toppet Lappedykker.
Stor Skallesluger og tildels Fiskehejre, for
dykænderne Taffel- og Troldand, samtfor
rastende måger.

For to arter, Grågås og Pibeand, blev det
konstateret at søen også udgjorde et til-
flugtssted ved forstyrrelser på engene,

Litteratur
Janniche, A. 1998: Brabrand Sø - vand-
fugle ijanuar 1998. Søravnen 26. årg. nr.
1.
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Istanbul
Jens Ryge Petersen

19.-25. september 1997.

Der stod familieferie på program-
met, hvilket i dette tilfælde betyder
8 personer i alderen | 1 til 84 år. Vi
havde længe talt om det, men hvor
skulle vitage hen for at alle ville få

noget ud af det?

Som fuglekiggeren i familien havde jeg
mine anelser om at det nemt kunne blive
en tur hvor kikkerten kunne risikere at til-
bringe lang tid i tasken. For tænk nu hvis
der var flertal for f.eks. en uge i London!

Mine bekymringer blev gjort til skamme,
for ikke længe efter at jeg havde nævnt
lstanbul var vi enige om at det måtte være
en spændende by at besøge, efter lidt
kiggeri i diverse rapporter og lignende fik
jeg forklaret resten af familien det hensigts-
mæssige i at tage derned i slutningen af
september. Temperaturen er behagelig,
der er ikke så mange turister som i højsæ-
sonen o.s.v.

Så det hele tegnede lyst, og alt imens de
andre læste om mosk6er og bazarer, tyr-
kiste bade og sultanpaladser. Ja, så sad jeg
med næsen ifuglebggerne og læste om
rovfuglenesfeltkendetegn og gode udsigts-
steder.

Den 19. september flpj vi derned, og blev
itaxa fragtet ind midt i byen. Det var regn-
vejr, ca. 20 grader og imellem husene vrim-
lede det med alpesejlere! Fra vinduet på
hotellet kunne man kigge både lige ud,
samt op og ned. på dem. Desværre ankom
vi så sent at der ikke var tid til at komme ud
med kikkerten, og den voldsomme regn

bekymrede mig også lidt. Det måtte jo
være noget af en blokade for de mange
svævetrækkere jeg forventede at se.

Dagen efter lod jeg resten af familien om at
udforske byen, mensjeg selv pakkede skop
og kikket i rygsækken, og begav mig ud for
at finde Buyuk Camlice. Det tog lidt tid, da
jeg både skulle med sporvogn, færge og
bus. Med lidt hjælp fra de lokale kunne jeg
endelig traske op på toppen af et lille bjerg,
hvor jeg blev mødt af fuglekiggere fra det
meste af Europa, jeg var dog den eneste
dansker. Og ret hurtigt blev jeg taknemme-
lig for gårsdagens regnvejr. | 3 dage havde
det regnet, og trækket havde været meget
stille. Men nu var fuglene klar - og der var
mange af dem! | løbet af den første halve
time var der trukket over 500 små skrige-
ørne,



Et udrnit at en flok på 2OO små skrigeørn€.
(foto: Jens Ryg€ Pet€rson)

og de blev bare ved med at komme. Man
står med udsigt over storbyen, og pludse-
lig kommer der en flok langsomt til syne.
De skruer sig op, og glider stille og roligt
videre. Nogle passerer på den ene side,
andre på den anden, af og til kommer de
også lige hen over hovedet på en. Jeg blev
helt forvirret over de mange fugle, men
heldigvis sad der nogle rutinerede rovfugle-
folk og talte det hele. Så man kunne nøjes
med at nyde, og selvfølgelig råbe op hvis
man så noget specielt. For der var en fin
stemning på bjerget den dag. Hollandske,
tyske, svenske og engelskefuglenavnefl6j
gennem luften. Det eneste der var lidt for-
virrende var nårfinnerne pludselig stod og
var ophidsede - for så glemte de nemlig at
tale engelsk!

Men hvad så jeg på sådan en perfek dag.
Ja, de små skrigeørne blev dagens helt
store oplevelse. Der blev noteret 15.000!
De kom i flokke på op til 500 af gangen.

Steppevågen var også godt med, der blev
noteret 1200, mens der af de merefåtallige
kan nævnes 68 slangeørne, 6 dværgørne, 1

ådselsgrib, prnevåge 6, en ubestemt stor-
falk og 3 lærkefalke der fouragerede i om-
rådet, Små 200 balkanhøge var også dej-
lige, de kom trækkende ismåflokke på op
til en snes fugle.

Storkene trækker igennem tidligere, men
det blev da til 29 af de sorte, mens der kun
kom en enlig hvid. Ofte kom der biædere
susende over vore hoveder, man hører
dem først og får så et hurtigt glimt af dem.
Det blev til knap 50, mens en anden af de
spraglede, nemlig hærfugl, blot lodsig se i

et enkelt eksemplar. Der var sorthovedet
sanger, lille fluesnapper og pirol i buskene,
og hele tiden kunne man småsnakke med
de andrefuglekiggere, eller bare lægge sig
på ryggen og kigge på de mange skrige-
ørne.
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Detvar et par dages regn der havde samlet
de mange fugle, så derfor blev den første
dag da også den med de absolut højeste
tal. De øvrige dage var det hele mere mo-
derat, men også lidt mere overskueligt.
Arterne var de samme, dog blev der også
set en del småfuglearter. Men det var nu
rovfuglene der var det helt dominerende.
Enkelte lod sig ikke bestemme, for mange
af dem gik meget højt, Inklusiv den der
sandsynligvis var en steppe6rn!

En enkelt dag havde jeg resten af familien
med oppe på mit bjerg, og de var da også
imponerede over de mange ørne - jeg
noterede 680 små skrigeprne og 38 slange-
Ørne, uden at være systematisk. Det blev
også til en flok på 50 sorte storke, og hver
gang jeg sejlede over Bosporus-strædet

holdt jeg udkig efter middelhavsskråper,
og fik da også set en del. Til gengæld så jeg
ikke Den Blå Mosk6, og fra Sultanens Pa-
lads husker jeg bedst at der var
halsbåndsparakitter i parken. Samme dag
har jeg forøvrigt noteret følgende i min
notesbog: ,,Kulturdag I Få fugle - dog 13,30-
14,00 frokostrestaurant ved spidsen af Det
Gyldne Horn, lille skrigeørn ca. 140 (-kik-
kert)",

Jens Ryge Petersen
Silkeborg

PS:

Dof-Salg har en del gode rapporter over
fugletrækket ved Bosperus, det var også
fra disse atjeg fandtfrem til hvorfra det var
godt at se fuglene,



Rosenvold
det østjydske træksted

Jørgen S. Christensen, Århus

Når man bor i ØstiVlland har det altid været
forbundet med dagsrejser eller weekend-ture,
hvis man ville se på fugletræk om efteråret. Men
i nogle år har det jo været kendt, at Rosenvold på
nordsiden af Vejlefjorden rent fakisk kunne frem-
vise flotte trækal, og stedet har jævnligt været
omtalt i diverse DOF-medier qua flere spæn-
dende obseruationer.

Sidste efterår besluttede jeg mig for første
gang til at besøge stedet - og det endte
såmænd med hele tre besøg i løbet af
efteråret.

Lidt om Rosenvold
Stedet blev opdaget for ca. 5-6 år siden, da
en lokal ornitolog satte sig ned med et
Danmarkskot't for at se om der ikke kunne
være et sted på den østjydske side af Jyl-
land, hvor geografien talte for en særlig
koncentration af fugletræk. Valgetfaldt på
Rosenvold.

Første gang stedet blev besøgt, blev der
observeret et træk på 50-60 Skovpibere.
Dette var dengang amtsrekord, og der-
med var stedets potentiale bekræftet.

Rosenvolds status som efterårtræk-lokali-
tet for især småfugle/spurvefugle er dog
blevet gtadig mere underbygget igennem
de sidste par, hvor lokale ornitologer flit-
tigt har be6øgt stedet. Det er da også blevet
til mange spændende arter og nærmest
årligt ses der SU-arter bl.a. Lille Skrigeørn
og senest dette efterår en Klippesvale.

Fugletrækket menes at komme fra træk-
ruter langs den sjællandske nordkyst via
Sjællands Odde, over Samsø/Endelave til
den østjydske kystlinie.

7. september
Første gang jeg besøgte Rosenvold var en
dag med stille sydvesten vind, næsten
overskyet (senere kun letskyet), men me-
get lunt for årstiden. Jeg var der klokken
07.00 og på vej ud til spidsen af odden, så
jeg små flokke af rastende Grønirisker og
Tornirisker i hybenbuskene. Ud på odden
var der 6 lokale ornitologer på plads med
Vejleformanden Hans Pinstrup i spidsen.

Dagen startede med pænt træk af Skov-
pibere, næsten hele tiden kom der små
flokke på 5-20 stykker, men også Gul- og
Hvid vipstjert, samt Landsvaler. I buskene,
samt i de lave rødgran tæt på hvorvi stod,
blev der set og hørtTopmejse, Sortmeise,
Musvit, Blåmejse, Jernspurv, optil 15Løv-
sangere og enkelte Gransangere, Rødstjert,
en 1K RødryggetTornskade, en lokal Hul-
due over skoven mm.



Ude på vandet lå der en Gråstrubet Lappe-
dykker, og 2 Toppede af slagsen trak mod
vest ind ifiorden. Langs kystlinien trak lige-
ledes enkelte Splitterner og Fjordterner
mod vest.

Hen mod klokken 09.00 ebbede trækket
lidt ud, samlet var der bl.a. trukket 813
Skovpibere,40 Gule Vipstjerter, 23 Hvide
Vipstjerter og 232 Landsvaler.

De sidste par timer på obs'en blev der ikke
set så meget, men det blev alligevel til lidt
rovfugle med to flotte Hvepsevåger mod
SV, en Musvåge mod SV, to rastende/lo-
kale Spurvehøge samt en trækkende He-
dehøg , der samtidig var ny art for lokalite-
ten.

Samlet en fin morgen og formiddagen ef-
ter østjydsk målestok, dog uden de store
rariteter .

28. september
Næste gang jeg bespgte Rosenvold var
vejret igen utroligtflot, slqffrit, lunt, med en

Foto: Forfåttar€n

svag sydlig vind. Jeg troppede op 7.30,
mens de lokale - næsten samme besæt-
ning som fra sidste besøg - havde været på
plads allerede fra fpr solopgang omking kl.
07.00.

lgen var der et meget pænt træk af små-
fugle, men denne gang afløste en langt
bredere artsvifte Skovpiberen fra sidste
oesø9.

Dervar så småtved at komme gang itræk-
ket af Finker. Siskener mm., samtidig var
der et sandt liv af Mejser og Sangere i

buskene - specielt mange Gransangere >
40 stk.

Følgende tal giver et indtryk af småfugle-
trækket på dagen; Ringdue 80, Sanglærke
38. Landsvale 453, Bysvale 13, Blåmejse
64, Jernspurv 58, Engpiber 21, Skovpiber
2, Skærpiber 3, Hvid vipstjert 63, Bjerg-
vipstjert 3, Stillits 37, Grønirisk 40, Torn-
irisk72, Grønsisken 590, Gråsisken 40, Lille
Korsnæb 21, Bogfinke 5214, Kværkerfinke
380. Rørspurv 20 - og en enkelt trækkende
Misteldrossel.
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lgen lidt op ad formiddagen blev der set
lidt Rovfugle med Musvåge 3 R over sko-
ven, Spurvehøg 4træk + 2 R, Blå Kærhøg 1

hun træk SV. De relativt små rovfugletal
understreger samtidigt, at Rosenvold ikke
er stedet for at iagttage egentligt rovfugle-
træk, specieltfordi vejrforholdene på denne
dag var tæt på at være ideelle for netop
denne ædle disciplin.

Af andre udvalgte observationer skal føl-
gende neevnes; Smålom sp.4 V, Toppet
Lappedykker 5 Ø + 1 R,Mørkbuget Knorte-
gås 1 V. Pibeand 5 V, Alk 4 R, Huldue 1

(formentlig samme lokale fugl, som sidst)
og Ravn 2. Også et par Marsvin og Spættet
Sæl lod sig beskue ude på f,orden - ret teet
på kysten - samt 16 SV-trækkende Admira-
ler skal da også lige nævnes.

I alt blev der noteret 65 forskellige arter, så
samlet var det igen en fin morgen og for-
middag på Rosenvold.

L2. oktober
Min sidste tur på Rosenvold dette efterår
startede med næsten overskyet vejr, men
det klarede hurtigt op; der var en svag til

frisk Nordvestlig vind og igen rimelig lunt
for årstiden. Denne gang var der mere end
10 lokale ornitologer på plads, da jeg an-
kom. og i løbet af dagen dukkede flere op
og blev i kortere eller længere tid - det var
kort fortalt en meget velbesggt dag på
odden.

Jeg ankom kl. 07.45 - omkring solopgang -
hvor der allerede så småtvarved at komme
gang i trækket. Man fornemmede straks
den der særlige stemning af forventning
og spænding, der ofte kendetegner træk-
steder, og det blev da også en meget,
megetfin dag på Rosenvold.

Først og fremmest nærmest summede
luften i perioder af trækkende småfugle,
specielt mange flokke af Kvæker- og Bog-
finker, ialt min. 10.000 trækkende fugle.
Også et begyndende Ringduetræk med i

alt 4.325 fugle - heriblandt også enkelte
Hulduer - satte sit præg på dagen.

Fra småf ugletrækket igvrigt; Sang lærke 356,
Hedelærke 6, Landsvale 82, Musvit43. Blå-
mejse 158, Misteldrossel 45. Sjagger 137,
Vindrossel 1 '! 1, Engpiber 41, Skærpiber 4,

i1



Hvid Vipstjert 38, Bjergvipstjert 2, Kernebi-
der 17 , Grønirisk 328, Stillits 45, Tornirisk
258, Grønsisken 392, Gråsisken 85, Bjerg-
irisk 6, Lille Korsnæb 49, Rørspurv '109 - og
allersidst på formiddagen såmænd en en-
kelt Laplandsværling.

Udover lidt kragefugletræk kom også en
Nøddekrige tætforbi, cirklede et par gange
over hovederne på os, gik til rast i gran-
plantagen, for kort tid efter attrække videre
mod SV.

Op ad dagen kom der igen lidt rovfugle-
træk med Musvåge 16 SV. Fjeldvåge 1 SV,
Duehgg 1 SV, Spurvehøg 7 SV, - og et af
dagens højdepunkter - en 1K Vandrefalk,

der i næsten 10 minutter svævede hen
over Rosenvold inden den stak af ud over
fjorden. En meget, stor 1K fugl i6vrigt.

Af andre arter der også lige skal nævnes er
Grågås 40 træk (fordelt på to flokke), Sule 2
NØ, Alk 5, Sortand 4 og Ravn 1 S + 2 lokale.

Med sådan en dag fra Rosenvold i frisk
erindring luner det lidt at vide, at man ikke
absolut behøver at planlægge dags-rejser
det kommende efterår for at se på fugle-
træk. En efterårsdag på Rosenvold kan være
ganske givende.

Jgrgen S. Christensen
Århus
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FrtKanqe Gruppenrs
Randers Gruppen blev opstartet d. 3/2 1985 hvor bl.a Claus Elkær m.fl. var blandt
initiativtagerne. lgennem tiderne har der været mange herlige fugleture & mange
interessante foredrag. Desuden markerede gruppen sig på ,,landkortet" da vi i

1990 var involveret i Proiekt Randers Fjord - ledet af den gode Allan Janniche.
Endvidere havde gruppen den udsøgte ære at blive tildelt OBS miljøpris i 1992.
Senest har vi brugt en del af vores økonomiske midler til at køre "projekt
Kirkeugle," hvor vi har opsat ca. 10. Kirkeugle-kasser på udvalgte lokaliteter i

Ra nders-området.

Som nogle nok allerede har bemærket, så har vi p.t. indstillet vores aKiviteter indtil
videre på grund af manglende fremmøde til div. arrangementer. Dette betyder
ikke, at Randers Gruppen ikke længere eksisterer, men atvi kørerfor lavt blus. ldet
vi ikke har valgt at opløse gruppen vil vi med tiden igen arrangere ture og møderl
fordrag. Derfor: Har DU nogle forslag til ture eller kender du en knaldgo/interessant
fordragsholder - eller måske har du nogle observationer, hvor det kunne være
relevant at snakke med Randers Gruppen- ja så hører vi netop gerne fra DIG!

Her studer€r grupp€n en flot, raatondo dvargfalk.
Foto: Benny Kri8tonsen t['.
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Fra felten
Februar, marts og april

Af Ole Jensen

Der er ikke modtaget man-
ge obseruationer denne
gang.

Til gengæld gemmer listen
en så sjælden gæst som
en Høgeugle, der er set ved
Floes d.8/3.
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Der modtaget observationer fra følgende:
Carsten Bruun, Ulla Christiansen, Niels
Hannow, Knud Jensen, Erik Høegh-Jørgen-
sen, Frede Olsen, Philippe Provencal, Kir-
sten Rasmussen, Ole Rygaard, Anders
Thomsen, Mogens Wedel-Heinen og un-
dertegnede.

Lappedykkere, Skarver,
Storkefugle og Ande-
fugle
Lille Lappedykker 21/2 Norsminde Fjord,
Toppet Lappedykker 12 15/2 Brabrand Sø
+ 2 iparringsdans 18/4Veng Sø,Alm.Skarv
17 1/2 v. Norsminde, Fiskehejre 15 1/2
Norsminde Fjord + 21 6/2 Kalkgrav n.f,
Grenå, Hvid Stork 2 2814 over Rådhus-
pladsen Århus,Knopsvane 16 ad. og 3juv.
1/2 Hov Havn + 173 1/2 Norsminde Fjord
+ 9 1512 Brabrand Sø, Sangsvane 3ad. og
4 juv.1/2 ved Blegind + 50612 Åkær + 30

6/2 Kolindbro + 248/2 Ryomgård + ca.20
1112 på mark v. Tirstrup + 20 1512 Bra-
brand Sø + 15 ad. og 3juv. DødeÅEnge +
70 ad. og 5 juv. 8/3 på Sophiendal Slots
enge - heraf to med halsmærke, Grågås 5
15/2Døde A Enge + 821/2 Brabrand Sø
samt daglige obs. 1712-2712 samme sted,
desuden dagligt 3 par ved Døde Å. Største
antal rastende på Døde Å Eng evar 19 2612
+ 4 813 og 4 814 Veng Sø + 10 8/3 på
Sophiendal Slots Enge, Mørkbuget Knor-
tegås 85 1 5/2 Besser Rev + 229 1 8/3 Stavns
Fjord,, Gravan d 2 15/2Døde Å Enge + 4 8/
3 og 3 18/4 Veng Sø, Pibeand 200 1/2
Norsminde Fjord + 1024/2 Brabrand Sø +
5-6 par 18/4 Veng Sø, Krikand 6 2412 Bra-
brand Sø + 5 han og 3 hun 8/3 Veng Sø,
Gråand 600 1/2 Norsminde Fjord + 24612
Kalkgrav n.f. Grenå,Spidsand 26 18/3 Stavns
Fjord, Skeand 2 2113 Stavns Fjord, Taffel-
and 6 han og 4 hun 15/2 Brabrand Sø,
Troldand 5 han og 6 hun 1/2 Norsminde
Fjord + 10 han og 2hun1512 Brabrand Sø
+ 6 1/3 i søen overfor Grenå Golfbane + 1

par 18/4 Veng Sø, Ederfugl ca. 30 22/3
Sletterhage, Sortand 5 2213 Sletterhage,
Hvinand 7 han og 3 hun 112 Norsminde
Fjord, Lille Skallesluger t hun 15/2 Bra-



brand Sø, Toppet Skallesluger 2 han 1512
Brabrand Sø, Stor Skallesluger 3 han 112
Norsminde Fjord + 4 han og 8 hun 15/2
Brabrand Sø.

Rovfugle, Fasanfugle,
Vandhøns og Vadefugle
Rød Glente 1 19/4 Langemark, Rørhøg 1

han 1 8/4 Veng Sø,Duehøg 1 1 9/2 Skarresø
+ 'l 215 Floes, Spurvehøg 1 812 + 1 17 /2 +
1 2712 + 1 20/3 alle Ebdrup, Musvåge 1 6/
2 Skanderborg, Fiskeørn 1 4/4 Brattings-
borg Skov, Tårnfalk 1 6/2 Kolindbro + 1

2Ol3 og 1 27 /2 Kolind, Agerhøne 8 1 1/3 og
2 2Ol4 Ebdrup, Blishøne 200 1/2 Nors-
minde Fjord + 33 1512 Brabrand Sø,
Strandskade 1 1/3 ved Grenå Golfbane,
Klyde 5 18/3 og 7 2113 Stavns Fjord, Stor
Præstekrave 2 1512 og 12 1713 Besser Rev
+ 4 18/3 Stavns Fjord.Vibe410/2 og^95 trk.
V 13/2 Romalt Enge + 661512 Døde A Enge
+ 20-25 2812 Studstrup + 12 8/3 på
Sophiendal Slots enge + 70 18/3 Stavns
Fjord + 4 18/4 Veng Sø, Lille Kobber.
sneppe 4 21l3 Stavns F.iord.

Måger, Alkefugle, Ugler,
Spætte4 Lærker, Vip-
stjerter, Vandstær og
Drosler
Sildemåge 1 4/4 Brundby, Alk 1 6/2 For-
næs, Høgeugle 1 8/3 Floes, Vendehals 1

15/4 Onsbjerg, Stor Flagspætte 1 7/3 og 1

18/4 Ebdrup, Toplær-ke 1 2714 syngende
ved Skejbygårdsvej Århus. Sanglærke 23
15/2 Besser Rev, Bjerglærke 3 18/4 lsse-

hoved, Hvid Vipstjert 3 18/3 Stavns Fjord,
Vandstær 1 1i3 Århus Å v. Fusvad, Vin-
drossel 115 414 Brattingsborg Skov,

Sangere, Fluesnappere,
Mej ser, Kragefugle, Fin-
ker og Værlinger
Gransanger 2 syngende 18/4 Veng Sø,
Broget Fluesnapper 1 2514 lssehoved,
Skægmejse 17 1812 Brabrand Sø, Hale.
meise 1 7/3 Brattingborg Skov, Sortkrage
1 25-25/2 Brabrand Sø, Ravn 4 11/2
Mesballe +'l 1712 Brabrand Sø + 22913og
2 4/4 Brattingsborg Skov + 13014 Ebdrup,
Kvækerfinke 1 2212 Brabrand Stien,Stillits
2 2112 Brabrand Sø + 12 2212 Brabrand
Stien, Kærnebider 1 3/3 Ebdrup, Korn-
værling 31 8/2 Nørreskifte

Desuden er der ved Fornæs observeret 2
sæler 6/2.

Næste periodes
observationer
dvs. maj, juni og juli indsendes iførste uge
af august - senest 9. august. Noter allerede
nu datoen i din kalender, så du husker at
indsendel Vil du være sikker på at obser-
vationerne kommer med sendes de til un-
dertegnede på adressen Torshgjvænget
54, Kolt, 8361 Hasselager. Observationer
kan også ringes ind på tlf. 8628 5614.

Ole Jensen n



sØvtvNEN
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strejftog gennem et kvart århundrede
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Vi indledte vores "jubilæums-
kavalkade" i sidste nummer med
en artikel om dengang Sørav-
nen var lille.

Her bringer vi den artikel, der
gemte sig under den slagkraf-
tigeforside.
Og vi taler om nr. 2 1973 (1. årgang) -

abonnementspris kr. 6.00 årligt!

Her f6lger en beretning fra fronten, hvor
ornitologer og jægere stod markant over-
for hinanden.

På forsiden (der til forveksling minder
om Ekstra Bladets samme) af Søravnen
stor der:

,,Kjeld Ladefoged: Jægere og ornitolo-
ger bør samarbejde!"

Overskriften inde i bladet svarede profe-
tisk:

MEN DET I(AN VI BARE IKKE ALLIGE-
VEL...

Søravnen har henvendt sig til Dansk
Jagtforenings formand, skovrider Kjeld
Ladefoged, Århus, og bedt ham uddybe
forskellige for os interessante emner an-
gående bl.a. jægernes og ikke mindst
hans eget forhold til ornitologer - spe-
cielt de østjyske,

Søravnen: Brabrand Sø er nærmest at
betragte som et parkområde, og der
jages en del - er der nogen mulighed for
at få standset jagten for fredens skyld?

Kjeld Ladefoged: Vi har tidligere forsøgt
at få den standset og søen udlagt som
vildtreservat - det var i Mark Larssons tid
-"men det stØdte på vanskeligheder,fordi
Arhus Kommune ikke ejede det og et par
lodsejere, der grænser op til s6en, mod-
satte sig det, så det kunne altså ikke lade
sig gøre. Om det kan idag, ved jeg ikke.
Jeg opgav fordi jeg blev så skuffet over
sagen, som jeg havde arbejdet med i

flere år.

Søravnen: Alle fuglene forlader søen
når der jages!

li,'tn
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Kjeld Ladefoged: Ja, det gør de, men det
har jeg altså ikke kunnet få gennemført.
De jægere, der jager der, vil føle sig
nærgået, så jeg ved ikke, om det kan
lade sig ggre idag - det er jo en sp, der
helt oplagt er egnet som reservat!

Søravnen: Er der planer om at udvide
fuglekendskabet til iagtprøven? Den el-
lers udmærkede grundbog in'struerer
folk i fuglenes kendetegn - men de er
kun for fuglen i hånden og er ikke be-
vendt til feltbestemmelse. Er der mulig-
hed for en forbedring på dexe punk?

Kjeld Ladefoged: Ja, vi forsøger, om
nogle nye lysbilledserier kan gøre det.
For det er jo ikke nok, at jægerne kender
fuglene, når de er i ro - det er i flugten, at
de skal kende dem, navnlig på morgen-
og aftentræk.

Søravnen: Vi tænker bl.a. på vadefugle,
som det kniber meget med at be-
stemme, og der ryger jo f.eks. en masse
Brushøns...

Kjeld Ladefoged: Det må der altså ikke
gøre - det burde der ikke, det er vi HELT
enige om. løvrigt arbeider vi på det, og
der er nedsat et udvalg, der havde møde
i forgårs (27. juni 1 973, redl for at arbejde
med dette.

Søravnen: I radioen hØrte vi Dem om-
tale problemer vedrørende publikums
adgang til reservaten

Kjeld Ladefoged: Ja, det var om Reersø
på Sjælland. Dette er et paradisisk om-
råde, hvor der selvfølgelig er drevet jagt,
men nu skal det fredes, og der skal
forbydes jagt, være stor parkeringsplads,
iskiosk og så skal der opsættes tårne,
hvorfra folk kan kikke på området. Dette
er ligesom at drive en lille smule pop på
naturen. Jeg har set det tilsvarende nede
ved Neusiedler See iØstrig her iforåret,
og det er altså groft - det må jeg sige:
Man laver nu midt i et af Europas vigtig-
stefuglesteder en stor marina, hvor man
kan leje i hundredevis - ja, tusindvis - af
både, og der er store parkeringspladser,



restaurant, tårne og højttalere, der råber
op om, hvad man skal se. Det er jo ikke
natur! - Man kan sige, at jagt er forstyr-
rende, men det kan vi ordne, og vi kan
lave begrænsninger, så der kun må ja-
ges en å to dage om ugen - eller noget
andet - det kan vi altid finde ud af, men
jagt er jo ikke i den grad forstyrrende,
som hurtiggående motorbåde er det. Vi
kan jo tage Ringkøbing Fjord, hvor
motorbådene anretter stor skade ovre...

Søravnen: - og Silkeborgsøerne?!

Kjeld Ladefoged: Ja, og Hjarbæk Fjord...

Søravnen: Der er andre steder, hvor
man kunne ggre områderne mere an-
skuelige for publikum som nu Tipperne
- og talen har også strejfet Vejlerne.
Kender De noget til det?

Kjeld Ladefoged: Jo, det gør jeg. Hvis
der kommer folk, som er meget interes-
seret i det, så skal de også have lov til at
se det - hvis der virkelig er fugle-

7/a',

interesserede, så kan vi da sagtens sam-
arbejde - men det er der altså få der er...

Søravnen: Men nu f.eks. fugletårne på
Vejlerne, der jo i dag er helt lukkede
områder....

Kjeld Ladefoged: Ja, der kan man lave
fugletårne - det går jeg helt med til - der
er det jo helt oplagt!

Søravnen: De har skrevet bl.a. iJagxid-
ende om ornitologernes had til jægerne
og om Deres eget syn på ornitologerne.
Hvordan ser det ud i dag - har de samme
syn på ornitologer?

Kjeld Ladefoged: Nej, det har vi ikke,
men vi har jo også mange gode orni-
tologer, der samtidig er jægere - men de
sjældne f ugle, dem er det kun
ornitologerne, som er ude efte[ og ikke
jægerne. Og det er netop det at
ornitologerne angriber jægerne hele ti-
den. Nu nede på Sandbjerg, som jeg
bestyrer for Universitetet, har vi næsten
måtte sætte politivagt ved ravnerederne



mod ægsamlere. Nu skal man jo ikke
ligestille ornitologer med ægsamlere,
men De kender jo nok ham ovre på
Zoologisk Museum - og jeg kan nævne
navnene på andre, som er blevet mig
oplyst, af kolleger omkring i landet - og
de er ornitologer, og derfor skal de ikke
angribe os - vi samler jo ikke. Vi har jo
ravnereden og musvågereder herude i

Moesgårdskovene - og det kunne aldrig
falde os ind at tage deres æg! Og derfor
bør vi samarbejde, men det kan vi ikke,
så længe vi har Lorenz Ferdinand (l?!?,
red) - bare man får en anden formand,
så går det - så kan vi finde ud af det!

Søravnen: Vi husker tydeligt, at De skrev
om vintervandstæren og den ynglende
Ravn i Moesgårdskovene, og som De
hævdede forsvandt p.g.a. ornitologer!

Kjeld Ladefoged: Nu harvi to lsfugle her,
og der kom en ung ornitolog her og
fortalte, at han så dem fem gange i går
lige her i nærheden. Han ville fotogra-
fere dem, men detville ikke lykkes, og så
siger han: .,De må endelig ikke sige det til
nogen - og slet ikke til nogen ornitolog!"
- Det er jo alligevel - jeg mener, jeg
kender ham slet ikke, og han tilbringer
en stor del af sin tid med at fotografere
fugle her i skoven...

Søravnen: De skrev i l97l om ,,...nuti-
d ens langhårede, skudrædde ungdoms
had mod jægerne"...

Kjeld Ladefoged: Nå, ja - det var måske
også så overdrevet - det var jo den-
gang...

Søravnen: Ja, det var på grund af Ole
Vindings angreb på bl.a. Dem i
Natu rtred n i n g sforen ing ens Årsskrift.

Kjeld Ladefoged: Ja, det var det - han
påstod, at der ikke findes en krage i

Nordsjællandl - men ipvrigt har vi jo
fundet hinanden, Ole Vinding og jeg...,

Søravnen: Ornitologerne har altid fæ-
stetderesvrede på dårlige jægeres hand-
linger, som de har set det i felten, og
ligeså har jægerne set ornitologet op-
føre sig dårligt - mon der er nogen som
helst mulighed for en harmonisk frem-
tid mellem jægere og ornitologer?

Kjeld Ladefoged: Ja, det trorjeg, der er.
De gode ornitologer og de gode jægere
skal finde hinanden. Vi er lige så kede af
de dårlige jægere, som ornitologerne er
det - og vi HAR dem. løvrigt er det også
mærkeligt, at kun halvdelen af Danmarks
jægere er organiseret gennem jagt-
foreningerne! Hvor får den anden halv-



del oplysninger om fredninger og især
de varierende særfredninger fra? De
modtager ikke jagtforeningsbladene, og
læser de Statstidende? Det er et åbent
spgrgsmål - jeg ved det ikke. Enkelte
gange kommer der noget i Radioen,
men det er kun sådan noget som
dykændernes særfredning om vinteren.
Jeg har selv været ude på jagt med en
jæger, som ikke havde råd til det. Så
skyder han en fugl, og så siger jeg, at
den jo er særfredet her. ,,Jamen hvor
skuf le jeg vide det tra?"| Han var ikke

medlem af nogen jagtforening,fordi han
ikke havde tid til at læse deres blade,
Sådan en mand burde aldrg gå på jagt!
Hvis man ikke har tid til at sætte sig ind i

færdselsloven, skal man ikke køre bil!

Søravnen: Betragter De dem selv som
ornitolog?

Kjeld Ladefoged: Ja, det gørjeg - og det
håber jeg at kunne blive ved med - jeg er
bare ikke medlem af DOF - men I kan
bare få en anden formand, så bliver jeg
detl
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Her kan unge medlemmer komme i kontalt med gamle.

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

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

på Juniorsiden.

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

Hvis dø gerne vil med på listen, så skriv eller ring til migl

Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup

85'14 Mørke
Tlf. 86 37 78 41

Skriv om det, du oplever - og
send det til Soravnen!

/-1"
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Kommende ture
Zingst
15.-18. okoberl99S
De sidste 4 dage af skolernes efterårsferie
arrangeres en Tranetur til Zingst. Vi skal bo
på vandrerhjemmet iZingst i3-6 personers-
rum. Fra vandrerhjemmet er der ca. 10 min.
gang til det store fugletårn med udsyn mod
Grosser Kirr og Oie, hvor Tranerne har en af
deres overnatn ingspladser.

Turens program er som fplger.

Torcdag 15. okober:
Afgang fra Musikhuset iÅrhus k|.7. Vi håber
at kunne besøge en lokalitet undervejs, men
skal helst være ved Zingst kl 17, så vi ser den
første Trane-indflyvn ing.

Frcdag 16. okober:
Vi står tidligt op, og ser Tranerne forlade
nattesædet. K|.7.30 spiservi morgenmad og
efter denne tager vi rundt langs Barther Bod-
den og Grabow. Vi finder et sted, hvor vi kan
se Tranerne komme til overnatning.

Lørdag lT.okober:
Vi starter dagen med at se Tranerne lette og
spiser herefter morgenmad. Herefter lejer vi
cykler og kører ud til klitterne og Parmort

med de store engområder. Dagen afsluttes
igen med at se Tranerne komme til overnat-
ning.

Søndag 18. okober:
Den sidste morgenTranetur og efterfølgende
morgen mad. Herefter begynder hjemturen.
Vi håber at kunne bespge en lokalitet på vejen
hjem. Hjemkomst til Musikhuset i Arhus ca.
kt.19.

Turens fugle: Vi forventer at kunne se Traner
og Blisgæs i tusindvis. Der er gode mulighe-
der for mange Havørne, Vandrefalk, ænder,
vadefugle. Lille Flagspætte, Husrødstjert mm.

Medbring: Sengelinned til brug på vandre-
hjemmet, madpakke til torsdag, og person-
ligt udstyr.

Pris: 1.500,- kr. som dækker bustransport, 3
overnatninger på vandrehjem, fuldpension
fra torsdag aften til og med sgndagens fro-
kost, samtcykelleje.

Tilmelding : Der indbetales depositum på 500,-
kr. senest 1. august 1998 til DOF-Århus,
Gjellerupvej 1 1 1, 8220 Brabrand.

Hurtig tilmelding tilrådes, da mange har til-
kendegivet ønske om at deltage på turen.

Ledere: Torben Andersen, Jens Bonde I Al-
lan Janniche.

U

. Zingst by I vandrerhiemmet
,Barth-.Stralsund

1: Grosse Kiir - 2: Oie - 3: pråmort
4: Gross€r \ /edrer - 5: Nisdorf-Kinbackhagon
6: Barhdft - 7: Bock - 8: ROg€n - 9: Ummanz



Som en "ny" aktivitet i lokalafdelingen vil vi
til efteråret genoptage de jævnlige "tirsdags-
ffiØder" som nogle af medlemmerne vil kunne
huske fra tidligere.

Vistarter ud med et mØde den sidste tirsdag
i hver måned, startende fra september. De-
cember er dog undtaget.

Tirsdag den 29. september 1998

Tirsdag den 27. oktober 1998

Tirsdag den24. november 1998

December er som nævnt undtaget, men i

stedet afholdes det årlige julemøde tirsdag
den 8. december 1998.

Møderne vil blive afholdt som hygge- og
diskussionsaftener, hvor man kan mØde li-
gesindede fugleentusiaster og diskutere for-
skellige emner med relation til ornitologi.

Som introduktion til hvert møde vil der i

begyndelse af møde blive holdt et kort inslag
om et eller andet emne.

Emnerne til efterårets møde er endnu ikke
fastlagt, men vil blive oplyst i næste num-
mer af Søravnen - forslag til emner modta-
ges i Øvrigt gerne. .,$$i;
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Korrektion

Søndag 5.7
Mødested:
Ledere:

Søndag 2.8
Mødested:
Ledere:

Søndag 9.8
Mødested:

Turleder:

Søndag 23.8
Mødested:
Turleder:

Søndag 3O-B
Mødested:

Turleder:

FUGLENES DAG afholdes |KKE
den 31.7.1998 som oplyst i
sidste nummer af SøRAVNEN,
men er blevet afholdt søndag
den 31.5. 199A.

Vi beklager fejlen og håber at
ingen er gået glip af
arrangementet af den grund!

Mossø og Klostermølle
Ry station kl. 09.00.
Claus Madsen.

Mossø og Klostermølle
Ry station kl. 09.00.
Jens Kirkeby.

Katbjerg Odde
P-pladsen vest for Katbjerg by ved Cecilie-
borgvej kl. 09.00.
Lars P. Johansson (86 37 78 41).
En fugle- og kulturtur i dette spændende kalk-
holdige landskab. Arr. isam. med Amtet.

Kolindsund
Fannerup sluse kl. 09.00.
Lars P. Johansson (86 37 78 41).
Vi prøver at finde flokkene af rastende hjeljer
og viber, og der skulle også gerne falde nogle
rovfugle og småfugle af. Arr. i sam. med
Amtet.

H a I I e/S t i g s h o I m - s ø e r n e
Halle Sø-rasteplads mellem Bryrup og Nr.
Snede k|.09.00.
Jgrgen Ballegaard (75 75 62 89).
Ruten går rundt omkring de to søer i et afueks-
lende terræn med god udsigt over sø, eng,
marker og skov. Mange rastende vandfugle
som lappedykkere, vandhøns, hejrer og skar-
ver. Også mulighed for rovfugle inkl, fiskeørn.
Arr. isam, med DN.



Søndag 6.9
Mødested:
Ledere:

Søndag 13.9
Mødested:

Turleder:

Tirsdag 29.9
Mødested:

Tirsdag 27.lO
Mødested:

,5. - 18.tO

Mossø og Klostermølle
Ry station kl, 09.00.
Jørgen Keis.

Mariager Fjord
Trip-trap forretningen, Hadsund Havn, kl.
09.45.
Lars P. Johansson {86 37 78 41).
En sejlads på Mariager Fjord for at opleve de
store flokke af lysbugede knortegæs, svaner,
gravænder og vadefugle. Pris: voksne kr. 65
og børn kr. 25. Tilmelding senest dagen fpr til
Mariager Turistbureau (98 54 13 771. Arr. i
sam. med Amtet,

Diskussiona- og hyggemøde
Sølyst kl. 19,30.
Se emnet i næste nummer af Søravnen.

Diekussions- og hyggemøde
Sølyst kl. 19,30.
Se emnet i næste nummer af Søravnen.

Zingst I R0gen
En tranetur til fuglenes efterårsrastepladser på
Zingst. Her ses også store flokke af bl.a. blis-
gæs samt havørn og vandrefalk mm.
Turens pris forventes at blive ca. kr. 1.300 inkl.
alle måltider. Depositum på kr. 500 betales
senes^t d. 1. august på gironr. 5 51 09 61 til
DOF-Arhus Amt, Gjellerupvej 111,8220 Bra-
brand, Turledere: Allan Janniche m.fl.
Se programmet side 34i



Blå bog:
Peter Lange:

Formand.
Modtager post og er
kontaktmanden til de natio-
nale og internationale orga-
nisationer. Uddelegerer
opgaverne til den gvrige
bestyrelse.

Jens Bonde:
Kasserer, turarrangør,
chauffør.
Har sammen med andre
ledet ture til 6tand, Polen,
Sverige, Nordtyskland, Tip-
perne og mange andre ste-
der.

Steen G. Larsen:
Sekretær.
Foreningens a lt-m u lig -
mand. Holder orden på
bibliotekeL laver kaffe, prg-
ver at holde rede på para-
grafferne i foreningen.

Ola Jensen:
Menigt medlem.
Amtskoordinator for OBS'er
i området. Påtager sig man-
geartede optager i forenin-
gen.

Bjarne Golles:
Menigt medlem.
Naturuejleder på Sølyst. Ar-
rangør af månedlige ture for
fuglevenner.

Nick Wriglay:
Menigt medlem.
Turarrangør og ansvarlig for
oplysn in g er ti I offentl ig h eden
om ture og mØder.

Christian Jordansen:
Menigt medlem.
Påtager sig opgaver af for-
skellig art.

Arne Bo Larsen:
Menigt medlem.
Har i samarbejde med Lars P.
påtaget sig ungdomsarbejdet,
hvor de arrangerer ture og
lejre for de unge medlem-
mer.

Lars P Johansson:
Menigt medlem.
Arrangerer ture og lejre - og
har i det hele taget styr på,

- hvad der rører sig i naturen.

Peter Hjeds:
Suppleant i bestyrelsen.
Har endnu ikke fået opgaver,
med giv tid, han skal nok få
sin sag for.



Hvem er hvem
Bestyrelsen:
Peter Lange {formand}
Jeksenvej 108
8464 Galten
Ttf. 86 95 03 41

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

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

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

Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup
85214 Mørke
Tlf. 86 37 78 41

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

Arne Bo Larsen
Axel Munchsvej 67
8550 Ryomgård

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 28 50 05

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

Kontaktpersoner:
Fradningsudvalget:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf, 86 98 65 03

M e dle m s reg ist re ri n g e n :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Loka I itetsreg i st re ri n g en :
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt
Gjellerupvej 111
8220 Brabrand

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

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

Bovluglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

F ug I e re g ist re ri ng s g r u pp e n :
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Skovgruppan:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
Ttf. 86 81 25 73

Søhøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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Mere end ord.
Professlonel ovelsættelse

Spansk, catalansk og engelsk

Statsaut. translatører o!l tolke
Medlem af

Dansk Translatørforbund
Dansk Ornltologlsk Iolent ne

Socledad Espafrola de Ornltologja

Areus Spro{ ApS r Kon{shvllebakken 58 r 2800 tyngby
Tff.: 45 96 97 96 I Fax: 45 96 97 97 r argus@square-one.dk


