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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. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse
af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publika-
tioner, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.

DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt.
Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske futlereservater ot
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 N1,t (4 hæfter pr. år). Støttemedlemmer
modtater dog ikke DOF Nyt, lokalblade og DOFT.

Årlige kontingenter:
Ordinære medlemmer 290 kr.

Junior (u. 18 år) 50 kr.
Senior (o. 67) 1 65 kr.
Hustandsmedlem 380 kr.
SØftemedlem 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 interessegrupper.

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til
alle medlemmer i Arhus 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 materialettilOttoTrap Hansen ogmærk
kuverten "Søravnen", og send eventuelt også indlægget på E-mail.
Disketter, fotos of originale tetninger returneres.

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

Annoncepriser: Søravnens kalender:
Hel side: Nr. Deadline Udkommer ca.
kr. 350,-/nr eller kr. 1.200,-iår 1 1. februar 15. marts
Halv side: 2 1. maj 15. luni
kr' 200'-/nr eller kr' 600'-/år i i. xår"'"'å,", l3: å"i.tåillii
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Ovennævnte taler for sig selv. Argumentet om danske kontra udenlandske hagl er
vel-kun af akademisk irtteresse fir de involverede ederfugte - jeg mener, et higl er
vel et hagll

Denne og andre fotdere kan refuireres hos:$kov- og Naturst@lsen, Hanldsgade
53, 2lO0 København Ø. Mærk kwerten -lnformation,
Det var o(e1e for denne gang - efterårstrækket venter på dig. Der er et væld af
muligheder for oplevelser netop nul God fornøielse.
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S v-ag.[rlaturstyrelsen
en litle folder der hed;
der,,Vildt lnfø rrnatio n".

Målgruppen er,,Natur-
og ja'gtinteresse rede,
ogdetadsendes blandt
andet til samtlige jæ-
gere i Danmark sarna'
men rned et gir,økart,til
fornyelse af jagneg-
net",

|,,Vildtlnformatioh g'
er havedterna;et :,,Fore-
bygge'lse af anslotd.:
ninget": fler hnor vi står
på tærskelen .ti[.:'en ny
ia gtsæsan, :kan',føtg e
I i IIe a rt i ke I h entet tre fa b
d:eren måske mane:til
eftertanke,

lllustrationer:

a
Christina Kjelsmark
8,9, 14. 19, 23, 26,

2e ?E ^^ 2a

og forsiden
a

Jens O, Christensen
21

o
Inger Marie Andersen

25,27
a

Christian Lange
29

"Hvem anskød de undersøgte eddertugb?

Nogle jægere har hævdet, at de undersøgte
edderfugle, der er træHugle, også jages i
udlandet. Af 349 edderfuglehunner fra dan-
ske kolonier havde 34%o hagl i kroppen. Hvor-
dan kan man være sikker på, at det ikke er
udenlandske jægere, der har anskudt dem?
DMU's rapport om anskydninger giver sva-
ret. Røntgenundersøgelsen af edderf ugle om-
fattede først og fremmest hunner fra områ-
det ved Stavns Fiord på Samsø og fra Øen
Saltholm i Øresund. DMU's viden om træk-
mønstret sta mm e r fra ri ng mæ rkn i n g sfo rs ø9,
der har vist at disse bestande kun i f å tilfælde
trækker mere end | 00 km væk fra kolonierne.
En mindre del trækker til Vadehavet. Her må
eddeiugle imidlertid kun skydes i den dan-
ske del. Af Saltholmsbestandens 164 gen-
meldte, ringmærkede fugle var kun tre skudt
i udlandet. Jagt i udlandet på de undersøgte
fugle kan derfor ikke siges at have haft reel
indflyde lse på u nde rsøge lsesresu ltaterne,..."

OnaTrap Hahsen
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Fra fredningsudvalget
Amtet afviser at tillade rostævner på Silke-
borg LangsØ ifuglenes yngletid. De sam-
virkende roklubber iSilkeborg ansøgte sid-
ste år Århus amt om tilladelse til at afholde
rostævner, regattaer o.lign. på Silkeborg
Langsø's midtbassin i maj og juni. Heldig-
visforfuglene afviste Arhus amts natur- og
miljøudvalg at eendre regulativet, så fore-
løbig harfuglene stadig fred i yngletiden.
'Foreløbig'fordi sagen ikke er afglort endnu,
Roklubberne har nemlig anket amtets af-
gørelse til miljpstyrelsen, hvor sagen p.t.
Ligger,

Svalekampagnen
Bedst som DOF's svalekampagne var lg-
bet af stablen i forsommeren, opdagede
vi, at svalereder tilsyneladende- igen blev
revet ned af en boligforening-i Arhus. Det
drejede sig om Tousgården i Abyhøj, hvor
adskillige beboede bysvalereder i forbin-
delse med en tagrenovering var blevet
fjernet. Et par besøg på stedet, samt en
he nvendelse til bol igforeni ngen afstedkom
dog, at de resterende to (!) reder blev
reddet. Det var særlig trist at erfare i dette
tilfælde, da selvsamme boligforening
gjorde det samme sidste år, hvor nedriv-
ningen af bysvalereder afstedkom en poli-
tianmeldelse mod boligforeningen. Sagen
blev henlagt, vistnok pga, mang lende bevi-
ser, men bliver folk dog aldrig klogere?

Her skaltilføjes, at DOF iforbindelse med
svalekampagnen i sommers har uddelt di-

plomertil personer som har gjort en særlig
indsatsfor at hlaelpe svalerne. Således har
en repræsentant for lokalafdelingen, Poul
Klersgaard Nielsen fra fredningsudvalget, i

august afleveret et diplom til Landbrugets
rådg ivningscenter i Skejby. Centret har igen
i år givet husly til ca. 150 svalepar og deres
unger. Det erfor øvrigt tankevækkende at
mange af de succeshistorier med ynglende
svaler, som DOF har fået meddelt i som-
merens løb, kommer fra landmænd, som
gerne passer godt på svalerne. Hvorimod
de, heldigvis få, meddelelser om nedriv-
ning af reder jf.. ovenstående beretning,
kommerfra byerne. hvor byboere i bolig-
foreninger eller lign. har klaget over at sva-
lerne griser under rederne eller slæber
utøj med ind i bygningerne!

Nye rapporter

Anskyd n i n g at vi ldt. Statu s fo r u n d er-
søgelserne 1997-1998. Af H. Noer,J.
Madsen, P. Hartmann, N. Kanstrup &
T Kjær. Faglig rapport fra DMU nr.
233, 1 998. 64 sider.
I rapporten beskrives en række foreløbige
resultater af Miljø- og Energiministeriets
opbygning af viden om anskydning af vildt.

lfebruar 1998 blev 127 gråænder, indfan-
get på en lokalitet i Jylland, røntgen-
fotograferet, Der blev konstateret 25 fugle
(20%) med hagl.

Fasaner blev u nde rsøgt april-ju ni 1997 på i

altfire lokaliteter, hvor derforegår udsaet-
ninger og intensiv.jagt. Ud af 400 røntgen-
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fotograferede fugle havde 24 (6%) hagl i

kroppen.

I alt 105 råbu kke f ra 20 forske llige d istrikter
blev røntgenfotograferet maj-juli 1 997. Der
blev konstateret 6 individer (5,7ohl med
hagl i kroppen.

65 trafikdræbte ræve er indsamlet og un-
dersøgt. Af disse havde t hagl.

I alt342 kortnæbbede gæs blev indfanget
og undersøgt i marts 1998. Forgæs ideres
første leveår havde 1 1 o/o hagl, mens2Tok
af de ældre gaes havde hagl.
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Figur 7.1.. Den relative størrelse af fllwende ederfugle (hm og hun) ved for-
skellige afstmde. Figuren mvendtes trykt på en trmsParent, der kunne hol-
des op mod lettende fugle i felten.
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Figur 2. Atgrænsning af undersøgelsesområdet ved Overgaard, omtalt i teksten som nærområdet.
Markeme beliggende umiddelbart omkring Overgaard gods er ikke inkluderet i undersøgelsen. Pla-
cering af vindmølleme er vist sarunen med de planlagte nye vejanlæg og udstrækningen af forstyr-
relsesområdet.
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I altT'l ederfugle blevnedlagt med genken-
delige hagl (såkaldte #BB-haSl). Disse hagl
haren diameter på 4.6 mm, og er ikke tilladt
til normaljagt i Danmark. De lader sig såle-
des med sikkerhed skelne fra hagl ind-
skudt ved normal jagtudøvelse. Al de 71
ederfugle var 34 såkaldte ,dykkere', dvs.
fugle der sgger at undslippe en motorbåd
ved dykning. 37fugle, derenten lettedefra
vandet eller fl6j forbi motorbåden blev
nedlagt som kontrol. Af de 34 ,dykkere'
havde 23(68%) hagli kroppen. 13 {35%) ud
af de flyvende ederfugle havde hagl.

100 sortænder, omkommet i forbindelse
med et oliespild ud for Esbjerg, er indsam-

let af ornitologer og jægere. Af disse havde
9-10 hagl i kroppen.

Endvidere er der lavet undersøgelser af
forskellige jagtforme r og skudafstande ved
jagt på hhv. kortnæbbede gæs og eder-
fugle.

Blandt rapportens konklusioner skal næv-
nes:

Andelen af fasaner med hagl vurderes at
være lille.

Andelen af svømmeaender med hagl vur-
deres udfra forsøgetmed gråænder atvære
forholdsvis højt.



Andelen af kortnæbbede gæs med hagler
faldet signifikant siden undersøgelsen i

1990-1996. Arsagen hertil er ukendt, men
faldende vildtudbytte og kam pagnertil fore-
byggelse af anskydning af vildt formodes
at spille ind.

Antallet af sortænder med hagl ser ud tal at
være hØit, men vurderes især at være for-
årsaget af jagt i andre lande (der foregår
jagt på sortand i maj-juni i Rusland). Under-
søgelser af sortand vurderes derfor ikke at
kunne tilvejebringe oplysninger af værdi
for en vurdering af jagten i Danmark,

Antallet af undersøgte pattedyr (ræv og
rådyr) er for lille til at der kan drages kon-
klusioner.

Effekten på sa n gsva n e ved eta b I eri n g
af en vindmøllepark ved Overgaard
gods. At J. K. Larsen & P Clausen.
Faglig rapportlra DMU nr.235, 1998.
28sider.
lforbindelse med planerne om at etablere
en vindmøllepark (55 stk, 750 kW møller)
ved Overgaard gods, beskriver rapportens
forJattere de m ulige konsekvenserfor vand-
fugle i området. Området er især af betyd-
ning for rastende sangsvaner, med op til
2000 fugle på markerne. Foredelingen af
svaner på de enkelte marker varierer stærkt
fra år til år, hvilket tilskrives at svanerne
søger til bestemte afgrøder, specielt kar-
tofler og vinterraps, Analyserne af fem års
forekomster af svaner viser at nogle få
marker med disse afgrpder kan huse stort
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Frg'ur 3. Oversigtskort over Mariager - Randers fjordområdet med for-
delingen af samtlige optalte sangsvaner i området 7989/90-7997/98
(N=54.949). De vigtigste fourageringsområder er anført: HA=Havnø,
LO=Lovnkær, MA=Måen, SF= Store Flaskesø, DE= Demstrup og RK=
Råby Kær samt NÆR=Nærområdet ved Overgaard.



set alle svanerne i området. Effekten af
mølleparken vilsåledes i høj grad afhænge
af den lokale afgrødesammensætning og
fordeling. På baggrund af eksisterende vi-
den antages det, at svanerne vil undgå
mølleparken og en zone på 300 m omkring
de nne (det såkaldte forstyrre lsesom råde ).
På baggrund heraf vurderes mølleparken
ikke at påvirke antallet af svaner i de nærlig-
gende fuglebeskyttelsesområder (Mari-
ager Fjord). Rapporten udelukker ikke at
svanerne vil kunne kollidere med vind-
møllerne eller evt, elledninger itilknytning
til disse. Risikoen hedor vurderes dog af
rapportens fodattere (med en række for-
behold) at være lille.

Desuden har vi modtaget:

Fragmentering og korridorer i land-
skahet - en Iitteraturudredning. At M.
Hammershøj I A. B. Madsen. Faglig
rapportfra DMU nr. 232, 1998.

Alle de omtalte rapporter {ra DMU kan
k6bes ved henvendelse til DMU. tlf.
8920 1 700.

Fugle og Dyr i Nordjylland 1997. Rap-
po rt n r. 34 f ra No rdjysk Orn ito lo gi s k
Kartotek. 1 28 sider.
Pris 130 kr. + eyt.forsendelse ved henven-
delse til Tscherning Clausen, Spergelvej
23, 927 0 Klarup, tlf. : 9831 7354.

Den årlige lokalrapport fra Nordjyllands-
og Viborg amter omtaler forekomsten al
de i alt 293 fuglearter. som blev set i områ-
det i 1997.

p*k/,'g

Særligt heskyttet Naturskov - IokaIite-
ter i statsskovene. Bind | ; Øerne ( | 62
sider) og bind 2; Jylland (206 sider).
Fortaftere: BenteJessen og Erik
Buc hwa ld, S kov- o g N at u rsty relse n
1997.

I rapporterne gennemgås de lokaliteter i

statens skove, der er udlagt til saerlig drift
eller som urørt skov efter naturskovs-
strategien. Endvidere beskrives deforskel-
lige skovtyper, principperne for driften af
arealerne og naturskovsstrategiens mål-
sætninger gennemgås. Vi vil senere vende
tilbage med yderligere omtale af disse rap-
Dorter.

Alle rapporterne
opbevares i lokal-
afdelingens biblio-
tek på Sqlyst, hvor
de kan sesved mø-
derne og lånes af
lokalafdelingens
medlemmer.

TirsdagsmØderne
Som omtalt i Søravnen 2/98 forsøger vi i

den kommende vinter med faste tirsdags-
møder i lokalerne på Sølyst den sidste
tirsdag i hver måned. Møderne vil som
regel blive indledt med et kort oplæg eller
foredrag (max. ca. en times varighed), evt.
ledsaget af dias ellerfilm. Resten af aftenen
vil være til fri disposition. Man kan få en
snak med de tilstedeværende bestvrel-
sesmedlemmer, udveksle sidste nvt, be-
nytte lokalafdelingens bibliotek og
tidsskriftsamling, eller måske aftale den
kommende weekends ture? Sidder DU og



mangler selskab på dine fugleture eller
nogen at køre med - så er chancen måske
herl?

Vinterens tirsdagsm6der er planlagt tilflg.
datoer: 29 19, 27 I 10, 241 1 1, (81 12 julemødel,
261 1 1999, 2312, 30 13 og 27 I 4.

Foreløbig er planlagt flg. Emner:

2919: Fuglefodring i haven. Hvad æder
fuglene, opskrifter, hvor køber manfrø?,
evt. vises Benny Gensbøl's videofilm
'Vinterfugle i haven' (kan kpbes i DOF-salg).

27 / 1O: Alketugle ved Fornæs. Der fortæl-
les om de store alkefugleforekomster ved
Jyllands østligste punkt; Fornæs. Mødet
kan betragtes som et oplæg til turene til
Fornæs d.8111 o922111.

24/11: Fuglene og Internettet. Der gives
en kort introduktion til Internettet og de
muligheder, som det giver den fugle-
interesse rede.

8/12 (bemærk datoen!): Lokalafdeling-
ens traditionelle julemøde, hvor vi over
en kop glØgg eller kaffe og en småkage

nyder årets høst af dias og genoplever
årets oplevelser med fuglene. Husk at
medbringe dine bedste billeder fra året
der gik! Mødet man ikke må gå glip af !

Hvor ska'vi hen du?
Lokalafdelingen forsøger at tilbyde et bredt
udvalg af fugleture for foreningens med-
lemmer. lmidlertid er det ikke alle ture der
er lige velbesøgte, ligesom vi af og til får
kritik for at lave for få ture, ture der er for
langt væk fra Århus, eller omvendt, for få
begynderture osv. Kort sagt er det ikke
nemt at gøre alle tilfredse

Men der skal ikke herske tvivl om at vi lytter
til medlemmernes ønsker angående tur-
ene, Så har du etforslag tilet turmå1, savner
du en tur hvor vi mest beskæftiger os med
de almindelige fugle, eller har du andre
forslag eller kommentarer til vores tur-
program. så tøv ikke med at kontakte lokal-
bestyrelsen (se telefonnumre på bagsiden
af bladet).

8tø15 Eurv.atP
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Notater om fauna
ren til øen d. 5. til

og flora på Hjelm - rapport fra tu-
7.juni 1998.

Af Per G. Henriksen, Peter Lange & Lars Skipper.

Fredag d. 5. juni drog 14 for-
ventningsfulde m/k'ere fra
DOF og ØBF afsted Ira Øer
ombord på det gode skiv
"Fortuna" af Ebeltoft. Kursen
var sat mod Hjelm, hvortil vi
ankom ca. tre kvarter senere.
Landgang etapevis via den
opankrede jolle, på stranden
blev vi budt velkommen af
"Skipper" (Erik Carl Nielsen)
som tilbringer det meste af
sommeren på øen. Skipper
var så venlig at køre vores
omfangsrige bagage optil telt-
pladse n, hvoreft erteltene blev
rejst. Samtidig blev der bryg-
get kaffe, hvorefter der var
samling.

Hjelm
Østhagen

Vesthagen Sydhagen

. SooM

Figur 1

Kort over hjelm med angivelse at de benyttedo
stednavne.

Turens program blev i grove traek som fglger:

Fredag:

13.30-16.30 sejladstil øen og teltslagning m.m.
16.30-ca. 18.00 øen rund langs skrænten
18.30-ca.21 aftensmad og hygge
ca.21.30-24 aftentur

Lørdag:

ca. 4.30-07.00 morgentur for de friske op på øen
ca. 07.00-12.00 alm. hygge i/ved teltene pga. regnvejr
eftermiddagstur rundt langs skrænten, hvor der bl.a. taltes mågereder

Søndag:

ca. 4.30 var de morgenfriske oppe (vi andre omkring kl. 8)
10-13 tur rundt om Vesthagen samt gennemgang af en del af mågekolonien.
kl. 1 4-1 6.30 teltnedtagning og oprydning.
kl. ca. 18.00 er vi tilbage vedØer.t$



Fugle
Den fugleinteresserede del af deltagerne
foretog en række optællinger af øens fug-
leliv. Mågekolonierne blev optalt dels fra
faste poster på skrænterne, dels ved gen-
nemgang til fods af en mindre del af kolo-
nien (området med høj vegetation samt
stranden syd og vest for stormmåge-

kolonien på Vesthagen). Resultaterne heraf
bringes i tabel 1 og 2. De ynglende små-
fugle blev optalt ved kortlægnings-
metoden, og i alt blev der foretaget 6
kortlægningsture, Resultaterne af disse vi-
ses itabel 3. Samlige iagtagne fuglearter
nævnes nedenfor.

Skarv (Phalacrocorax carbo): op til 40 rst. på Vesthagen.

Fiskehejre (Ardea cinerea): 4 set over øen 6/6.

Mørkbuqet knorteqås (Branta bernicla bernicla): 3NØ716, kom svømmende (l)ind til
Vesthagen, hvorfra de efter et kort hvil lettede og fl6j nordøst.

Gravand (Tadorne tadorna): i alt 5 set.

Gråand (Anas platyrhvnchos): 2 rst udfor østhagen d. 5/6.

Ederfuql (somateria mollissima): optilT0 rst., isaer udfor Østhagen. t hun med 3 pulliset
svømme ved øen. 4 reder i den undersøgte del af mågekolonien. To hunner på rede
langs østkysten samt adskillige tomme reder og æggeskaller. Anslået ynglebestand
over 25 par.

Toppet Skallesluqer (Merqus serrator): op til 15 gen rundt. Flere setflyve tilformodede
redesteder i skrænterne. Anslået ynglebestand m indst 5-10 par.

Rørhøq (Circus aeruqinosus): t hun fløj forvirret rundt over mågekolonien, set både 6.
og 7/6. Fuglen var meget slidt ifjerdragten. Trækgæst.

Trane (Grus qrus): Turens hit; 2 trækkende NNV høit over øen516 om aftenen.

Strandskade (Haematopus ostralequs): i alt 1 1 par kortlagt.

Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula): 2 par rugende mellem Vest- og Nordhagen + 1

set.

Skovsneppe (Scolopax rusticola): 2 i territorieflugt "rrork-pisst" omkring fyret d.5-6/6.

Hættemåqe (Larus ridibundus): 2 rst.

Splitterne (Sterna sandvicensis): 8 set over stommågekolonien d. 6/6.

Stormmåqe (Larus canus): se tabel 1

Svartbaq (Larus marinus): se tabel 1

Sildemåqe (Larus fuscus): se tabel I

Sølvmåqe (Larus arqentatus): se tabel 'l

Lomvie (Uria aalqe): en set 7/6 mellem Hjelm og Øer.

Rinqdue (Columba palumba): i alt ca. 10 fugle set. Op til 3 sy.

Tyrkerdue (Streptopelia decaocta): 1 set.

Murseiler (Apus apus): enkelte set over øen. ll



Sanqlærke (Alauda arvensis): 1-2 sang over området ved bådebroen.

Landsvale (Hirundo rustica): op til 7 set. Mindst et par m. rede idet gamle husmandssted

Diqesvale (Riparia riparia): ca. 10 beboede huller i klinten ved gården.

Bvsvale (Delichon urbica): 1 set.

Hvid Vipstiert (Motacilla alba): 1 ynglepar ved fyret.

Gærdesmutte (Troqlodytes troqlodytes): se tabel 3.

Jernsourv (Prunella modularis): se tabel 3.

Rødhals (Erithacus rubecula): 1 sy. 5/6.

Natterqal (Luscinia luscinia): max.2 sy. ikrattet nærIyret716.

Solsort (Turdus merula): se tabel 3.

Sanqdrossel (Turdus philomelos): 1 set.

Kærsanqer (Acrocephalus palustris) : se tabel 3.

Rørsanqer (Acrocephalus scirpaceus): op til 2 sy 7/6.

Gulbuq (Hiopolais icterina): se tabel 3.

Havesanqer (Svlvia borin): se tabel 3.

Gærdesanqer (Svlvia curruca): 2 sy.7 16.

Tornsanqer (Sylvia communis): se tabel 3.

Munk (Svlvia atricapilla): se tabel3.

Løvsanqer (Phvlloscopus trochilus): 1 sy. 5/6, 'l sy.716.

Fuqlekonqe (Requlus requlus): t hørt.

Grå fluesnapoer (Muscicapa striata): 1 sy. 5/6.

Musvit (Parus major): et par fodrede unger i Fyrgården, herudover 1 sy. 7/6.

Blåmejse (Parus caeruleus): t hørt.

Rødrvqqet Tornskade (Lanius collurio): 5/6 t hun var eneste observation.

Stær (Sturnus vulqaris): min. 5-6 ynglepar i huller i skrænten ved Strandgården, min. et
par i Fyrgården samt to par Husmandsstedet. Fodrede stadig unger.

Husskade (Pica pica): max. 4 set. Yngler måske stadig på øen?

Råqe (Corvus fruqilequs): min. 12-15 reder ved det sædvanlige sted nord for
sitkaplantagen. Op til 73 fugle set til overnatning på øen. Som tidligere blev fuglene
hyppigt set flyve til og fra fastlandet efter føde.

Gråkraqe (Corvus corone): ialtca.40fugle set. Fouragerede hyppigt imågekolonierne,
hvor mågerne var forbavsende tolerante overfor kragerne. Yngler på øen.

Boqfinke (Frinqilla coelebs): se tabel3.

Grønirisk (Carduelis chloris): 2 sy., heraf 1 par derfodrede unger.

,r 4 Tornirisk (Carduelis cannabina): se tabel3.tt



Gråsisken (Carduelis flammea): 2 sy,

Karmindompap (Carpodacus erythrinus): i alt 4 sy. hanner. heraf var ihvertfald de tre
røde. Der blev ikke med sikkerhed set hunner. Arten formodes dog at yngle på øen, bl.a.
blev der i 1996 set en rød han, som kurtiserede en nun.

Gulspurv (Emberiza citrinella): se tabel 3.

Mågerne på Hjelm
Mågekoloniernes placering fremgår af kortet figur 2. Følgende arter blev fundet yng-
lende:

Vætngen
østEgen
øsbiden

Sydhagen

Total

Stormmåge Søtvmåge Sildemåge
17r2rfi nv240 50s0
44 20t243 3740. 60$5
. 150 15-25

179256 633698 102.125

Svartbag

1720

s
12

3945

Tabel 1

Ynglende måger på Hjelm 1998. Se teksten vedr. optællingsmetode. Afgrænsningen af
delområderne fremgår af figur 2.

Figur 2
Hjelm med angivelse af mågekoloniernes placering 1994.04.24

A & B = delområder hvor der er toretaget deloptællinger jW. teksten.
C = Stormmågekoloniens placering.

Skraveret = mågekoloniernes udbredelse på øen.

r3



Deloptællinger i
mågekolonierne på
Hjelm d.6 juni 1998

Koloni (S6lv- og Sildemåge) beliggende
syd for Stormmåge-koloni (område A - se
figur 2). De to arters æg og unger kan kun
vanskeligt adskilles i felten, derfor er de
ikke adskilt itabellen nedenfor,

{yld't:'f:l::_ 0_l 2 3-
Kun æg/rede 2 4 t0 tl
lpullus

2 pulli

3 pulli

9 15

Ændringer i Hjelms
fugleliv
En oversigt over Hjelms ynglefugle findes
i Kjeld Hansens (KHA) artikel "Fuglene på
Hjelm 1970-83" (Flora og Fauna 90: 3-24.
Arhus 1984). Det er derfor oplagt at prøve
atsammenligne vores nye optaellinger med
de ældre data.

Den stadig mere fremskredne tilgroning af
øen med træer og buske sætter helt tyde-
ligt sit præg på øen. Således er flere arter
tilknyttet agerland nu helt eller næsten for-
svundet, og erstattet af arter tilknyttet tæt
skov, F. eks. nævner KHA g råspurven, som
tidligere ynglede på 6en, den er nu helt
væk (ikke set siden 1973!). Et andet klas-
sisk eksempeler sanglærken, som nu helt
er forsvundet lra øens "højland". herfra
nævner KHA ca.25 par.lmodsætning hertil
kan nævnesf. eks. munk (KHA; 2-6 par) og
bogfinke (KHA; 3-5 par), som begge må
være hyppigere nu. Bemærkelsesværdig
er også yngleforekomsten af råge, som
ifølge KHA først er indvandret i 1983 (5
reder). Øen er i dag så tilgroet, at rågerne
måflyve tilfastlandetfor atfinde føde, men
det kan tilsyneladende betale sig for rå-
gerne at yngle på Hlelm, måske pga. mang-
lende prædation? Der findes ingen yng-
lende rovfugle på Hlelm, ligesom der så
vidt vides ikke drives rågejagt.

Her skal også nævnes teisten, som tidli-
gere har ynglet i skrænten ved Strand-
gården med 1-10 par (KHA). Den ertilsyne-
ladende væk i dag! Det samme gælder
fjord- og havterne. Nedenfor nævnes KHA's
yngletalfor måger og nogle vandfugle fra
omkring 1980. sammen med andre optæl-
lingerfra 90'erne.

sum

Tabel 2b
Indholdet i 41 undersøgte Sølv- og

Sildemågereder i delområde A (se figur 2).
Anslået 15 af de 41 råder tilhørte Silde-
måge- Kuldstørrelse: 2,O, antal klækkede

unger: 20, klækningsproceni: 24Y". Udover
Sølv- og Sildemåge blev der fundet: Svart-

bag 2, Ederfugl 1 (1 hun lå på rede).

Koloni (Sølvmåge) beliggende på
sydøst-pynt (område B - se figur 2)

Ku!dslø19!1

Kun 3s49de
I pullus t0 3

l4

2 pulli 45
3 pulli

sua _ 0 14_ 12 ?? !e
Tabel 2a

Indhold i 55 undersøgte Sølvmåg€reder i

delområde B (se figur 2). Kuldstørrelse: 2,3,
Antal klækkede unger: 55,

klækningsprocent: 44yo. Udover Sølvmåge
blev fundet flg. reder:

Svartbag 1 (1 pulli), Ederfugl min. 1 (1 hun
fløj af reden).

l4



Arl r 980-83 I 993 1994 1996

F.]ar{,,^t

Strondskode
Slor præslekrove
Slormmåge
Sildemåge
Sølvmåge

Hovterne
Fjordterne

5-t 0
20-2s

1-2
co.300

30
600

IJ

1 {1e82)
3-17

75
r 5-20
5- l0
400
400
r 000
20

30 3-40
7 7.10
| 2-4

1000 'i000-2000

r80 30-200
700 200-500
50 25-50
4 8-10

ovarsigt over visse yng,*rti3"J*'""i",m 1 98o- 1 996. En der af
tall6n6 beror på skøn.

Kilder: 1980-83; Kj6ld Hans6n, 1993; Niels Ejby+Ernst, 1994;
DOF-tur v. P6t€r Lang6, 'l 996; Pet6r Lange.

Kortlægning af ynglende
småfugle på Hjelm
Under vores ophold på Hjelm foretog vi i

alt 6 kortlaegninger af øens ynglefugle. lkke
alle var fuldstændigt dækkende, men det
er dog muligt udfra materialet at komme
med nogle bud på bestandsstørrelser for
de almindeligt ynglende småfugle på
Hielm:

Andre dyr
Får: 17 og tamged: 4, fritgående dyr der
forgæves fors øget at holde vegetationen i

ave.

Hare: ret talrig på øen. Meget tillidsfulde
dyr.

Stålorm: 2 under brædder ved det qamle
husmandssted.

Planter på Hjelm
d. 5.-?. juni 1998
Hjelm er besøgtadskillige gange i botanisk
øjemed, lra 1917 af Axel Lange frem til
1 993, hvor Erik Hammer og Erik Wessberg
besøgte øen i alt 4 gange, den ene i selskab
med knap en snes medlemmer af Dansk
Botanisk Forening. Frem til og med 1993
kendes i alt 385 taxa fra øen, hvilket er
ganske pænt for en ø af denne størrelse -
og det "endelige" resultat er ikke nået
endnu. Store dele af øen er stærkt tilgroet
og vanskeligttilgængeligtog der kan uden
tvivl gøres nye fund eller genfund, f.eks.
blev der på denne tur fundet 4 arter, der
ikke tidligere er kendtfra øen, og 9-10 afde
ca.200fundnetaxaerikkesetdesenereår. 

l5

Art
Gærdesmulte
Jernspurv
Solsorl
Keersonger
Gulbug
Tornsonger
Hovesonger
Munk
Bogfinke
Tornirisk
Gulspurv

(KHA)
(3-4)
(3-s)
(r 0-r s)

118-22)
(1 2-r 5)
(65-83)
(2-8)
(2-6)
(3-5)
(8- r 0)

{5-8)

I 998
6-8

9-12

t0-1 1

l3- t4
30-35

6-8

20-21
4-7
5-6

Tabel 3
Bestandsestimater ov6r visse ynglende
småfugle på Hjelm 1998. Enkelte arter

formodes at være underrepræsenteret pga.
det sene optællingstidspunkt.

Til såmmenligning nævnes Keld Hansens
b€ståndsangivelsar fra ca. I 98O (fra; Fug-
lene på Hjelm 1 97O-a3, af Kjetd Hansen,
Flora og Fauna 90: 3-24, Arhus 1984).



Foren kompletartsliste og detaljeret beskrivelse af vegetationsforholdene og udvalgte
arter henvises til temanummeret af Gejrfuglen 1995:4 (Hammer & Wessberg)

Nye arter:

Fjerbregne (Athyrium filix-femina)
Lådden Dueurt (Epilobium hirsutum)
Skov-Viol (Viola reichenbachiana)
Skovsalat (Mycelis muralis)
Alle 4 arter er ganske almindelige i det øvrige land. Fjerbreg ne blev kun fundet i et enkelt
eksemplar på et lidt utilgængeligt sted og kan således let være overset. Lådden Dueurt
blev fundet i et meget tæt og tilgroet og kan ligeledes let være overset. Skov-Viol og
Skovsalat blev til gengæld fundet tæt ved stien i Sitka-Granplantagen på nordsiden aI
øen, sidstnævnte endda i adskillige eksemplarer, De synes svære at overse, så de har
formentligt stået mere utilgængeligt tidligere eller også er de nyindvandrede.

Genfund:
Knoldet Brunrod (scrophularia nodosa)
Lancet-Pil (Salix x smithiana)
Alm. Mælkeurt (Polygala vulgaris)
Fliget Tvetand (Lamium purpureum ssp. hybridum)
Hvid Okseøje (Leucanthemum vulgare)
Sand-Rottehale (Phleum arenarium)
Humle (Humulus lupulus)
Gfat Dueurt (Epilobium montanum)
Klit-Svingel (Festuca rubra ssp. arenaria)

Rank Vejsennep (Sisymbrium officinale)

Ensidig Klokke (Campanula rapunculoides)
Tudse-Siv (Juncus bufonius)
Ager-Stedmoderblomst (Viola arve nsis)
Fersken-Pileurt (Polygonum persicaria)
Krumhals (Anchusa arvensis)
Rød Arve (Anagallis arvensis)
Alm. Svinemælk (Sonchus oleraceus)
Glat Vejbred (Plantago major)
Sump-Evighedsblomst (Gnaphalilum uliginosum)

Næsten lige så interessant som de tilstedeværende arter er de fraværende. Flere
ganske, eller endog meget, almindelige arter for landet som helhed. er (endnu) ikke
fundet på Hjelm, og andre er ikke fundet de senere år. Fraveeret af mange af de (måske)
forsvundne arte r, kan tillægges ophør af agerbrug og have brug samt tilg roning. Af disse
arter kan bl.a. nævnes :

Sidst set i 1917
Sidst set i 1 91 7

Sidst set i 1965
Sidst set i 1965
Sidst set i 1965
Sidst set i 1965
Sidst set i 1970
Sidst set i 1980
Sidst set i 1980
(bestemmelse usikker)
Sidst set i 1980

Sidst set i 1917
Sidst set i 1917
Sidst set i 1965
Sidst set i 1965
Sidst set i 1965
Sidst set i 1965
Sidst set i 1980
Sidst set i 1980
Sidst set i 1980

1$



Fundne taxa 5.-7. Juni 1998 :

Lådden Dueurt Epilobium hirsutum
Skovsalat Mycelis muralis
Skov-Viol Vio la re ic he n bac h iana
F.jerbregne Athyriumfilix-femina
Aften-Pragtstjerne Silene alba
Ager-Padderok Eq u isetu m arve n se
Ager-Snerfe Convolvolusarvensis
Ager-Tidsel Cirsiumarvense
Ahorn Acerpseudoplatanus
Alm, Agermåne Agrimonia
eupatona
Alm. Bingelurt Mercurialis perennis
Alm. B.jørneklo Heracleum sphondylium
Alm. Brandbæger Senecio vulgaris
Alm. Draphavre Arrhenatherum
elattus
Alm. Enghavre Helictotrichon pratense
Alm. Hundegræs Dactylis glomerata
Alm. Hvene Agrostis tenuis
Alm. Hvidtjørn Crataegus laevigata
Alm. Hyld Sambucus nigra
Alm. Hønsetarm Cerastium
fontanum sso. triviale
Alm. Kamgræs Cynosurus cristatus
Alm. Katost Malca sylvestris
Alm. Knopurt Centaurea jacea
Alm. Kongepe nHypochoe ris rad icata
Alm.Kællingetand Lotus corniculatus
Alm. Liguster Ligustrum vulgare
Alm. Mangeløv Dryopte ris filix-ma s
Alm. Mælkeurt Polygala vulgaris
Alm.Pimpinelle Pimpinellasaxifraga
Alm. Rajgræs Lolium perenne
Alm. Rapgræs Poa trivialis
Alm. Røllike Achillea millefolium
Alm. Røn Sorbus aucuparia
Alm. Sct. Hansurt Sedum telephium
ssp. maximum
Alm. Stedmoderblomst Viola tricolor
ssp. tricolor
Alm. Strandkamille Tripleurospermum
maritimum ssp. salinum
Alm. Syre Rumex acetosa
Alm.Fuglegræs Stel la ria med ia
Ask Fraxinus excelsior
Bakke-Jordbæ r Fraga ria virid is
Bakke-Nellike Dianthusdeltoides
Benved Eunymuseuropaeus
Betula pendul a Vorte-Birk

Bidende Ranunkel Ranunculus acris
Bidende Stenurt Sedum acre
Bjerg-Perikon Hypericum montanum
Bleg FuglegræsStella ria pa I I ida
Blodrød Storkenaeb G eran tu m
sanguineum
Blød Hejre Bromus hordeaceus ssp
hordeaceus
Blød Storkenæb Geranium molle
Blå Anemone Anemone hepatica
BlågrØn Svingel Festuca rubra ssp.
pruinosa
Blåhat Knautia arvensis
Blåmunke Jasione montana
BredbladetMangeløv Dryopteris
dilatata
Brombær sp. Rubus sp.
Bugtet Kløver Trifolium medium
Bukketorn lyc iu m ba rbaru m
Burre sp. Arctium sp.
Burre-Snerre Galium aparine
Dansk lngefær Arum alpinum ssp.
danicum
Dansk Kokleare Coch lea ria danica
Dunet Enghavre Helictotrichon
pubescens
Eng-Brandbæger Seneciojacobaea
Engelskgræs Armeria maritima ssp.
elongata
Eng-Rapgræs Poa pratensis ssp.
pratensts
EngrifletHvidtjørn Crataegus
monogYna
Eng-Svingel Festucapratensis
Enårig Rapgræs Poa annua
Feber-Nellikerod Geumurbanum
FemhannetHønsetarm Cerastium
semidecandrum
FligetTvetand Lamium hybridum
Flipkrave Teesdalia nudicaulis
Foder-Lucern e Medicago sativa
Foder-Vikke ? Vicia sativa
Fug le-Kirsebær Pru n u s aviu m
Følfod Tussilagofarfara
Fåre-Svingef Festucaovina
Gederams Chamaenerion
angustifolium
GlatDueurt Epilobiummontanum
Glat Hunde-Rose Rosa canina ssp.
cantna tl



Gold Hef re Bromus sterilis
GræsbladetFladstjerne Stellaria
gramrnea
Grønblomstret Bjørneklo Herac le u m
sibiricum
Gul Fladbælg Lathyrus pratensis
Gul Kløver Trifolium campestre
GulSnerre Galium verum ssp.
verum
Gærde-Valmu e Papaver d u bru m
Gærde-Vikke Viciasepium
Gåsemad Ara bidopsis tha I ia na
Hare-Kløver Trifoliumarvense
Hestekastanie Aesculus hippocastanum
Hfaelme Ammophila arenaria
Horse-Tidsel Cirsium vulgare
Hulkravet Kodriver Primula veris
Humle Humulus lupulus
Humle-Sneglebælg Med icago lu pu I i na
Hundetunge Cynoglossum officinale
Hunde-Viol Violacanina
Hvid Okseøje Leucanthemum vulgare
Hvid Snerre Galium mollugo
Hvidkløver Trifolium repens
Hyrdetaske Capsella bursa-pastorius
Håret Høgeurt Hieracium pilosella
HåretStar Carex hirta
Klit-Fyr Pinuscontorta
Klit-Svingel? Festuca rubra ssp.
arenaria
Klæbrig Brandbæger Senecio
vtscosus
KnoldetBrunrod Scroohularia
nodosa
KnoldetMjødurt Filipendulavulgaris
Knold-Ranunkel Ranunculus
bulbosus
Knold-Rottehale Phleum bertolonii
Korbær Rubus caesius
KornetStenbræk Saxifraga granulata
Korsved Rhamnus carthatica
Kransbørste Clinopodiumvulgare
Kruset Skræppe Rumex crispus
KrybendePotentil Potentillareptans
Kyst-Hejre næb Erod i u m cic uta ri u m ss p.
dunense
Lancet-Pil Salix x smithiana
Lancet-Vejbre d Pl a nta g o la nceo lata
Lancet-Vejbred, form al Plantago

I n lanceolata f. eriophylla
IU

LavRanunkel Ranunculus repens
Liden Nælde Urtica urens
Liden Snerre Galium sterneri
Liden Storkenæb Geranium pusillum
Liggende Hejre Bromus hordeaceus ssp.
thominii
Læge-Kokleare Coch lea ria officina I is
Laege-Ærenpris Veronica officinalis
Mangebladet lupin Lupinus polyphyllus
Mark-Bynke Artemisiacampestris
Mark-Forg lem migej Myosoti s a rvens is
Mark-Frytle Luzula campestris
Mark-krageklo Ononis repens
Mark-Ærenpris Ve ro n ica a rve n s is
Marts-Viol Viola odorata
Mellembrudt Star Carex polyphylla
Mirabel Prunuscerasifera
Muse-Vikke Viciacracca
Mælde sp. Atriplex sp.
Mørk KongelysVerbascum nigrum
Nikkende Limurt Silene nutans
Nælde-Klokke Campanula trachelium
Pigget Stari Spidskapslet Star Carex
pairaei / Carex spicata
Prikbladet Perikon Hypericon
perforatu m
Rabarber Rheum rhabarberum
Rank Vejsenne p Sisymbrium
off icinale
Rejnfan Tanacetumvulgare
Roset-Springklap Cardamine hirsuta
Ru Svinemæf k Sonchus asper
Rynket Rose Rosa rugosa
Rød Svingel Festuca rubra ssp. rubra
Rød Tvetand Lamium purpureum
Rødf rugtet Sa nd-Mælkebøtte
Taraxacum, sect. Erythrosperma
Rødkføver Trifolium pratense
Rødknæ Rumex acetosella
Sand-Frøstjerne Thalictrum minus
ssp. arenanum
Sand-Løg Al I iu m vi nea le
Sand-Rottehale Ph le u m arena riu m
Sand-Star Carex arenaria
Selje-Røn Sorbus intermedia
Sitka-GranPrce a s itche n s is
Skovarve M oe h ri n g ia trine rvia
Skov-Brandbæger Senecio sylvaticus
Skov-Galtetan d Sta c hys sy lvatica
Skov-Løg Al I iu m scorodo pra su m



Skov-Stilkaks Brachipodium sylvaticum
Skov-Æble Malus sylvestris
Skvalderkål Aegopodiumpodagraria
Slangehoved Echium vulgare
Sfåen Prunus spinosa
Smalbladet Høgeurt H i e ra ci u m
umbellatum
SmalbladetVikke Vicia angustifolia
Sodaurt Salsola kali ssp. kali
Stikkelsbær Ribesuva-crispa
Stilk-Eg Quercus robur
StinkendeStorkenæb Geranium
robertianum
Stor Fladstjern e Stellaria holostea
Stor Knopurt Centaurea scabiosa
Stor Nælde Urtica dioica
Storbladet LindTi I ia p laty p hyl lo s
Strandarve Honckenya peploides
Strand-Bede Betavulgaris
ssp.maritima
Strandkål Crambe maritima
Strand-Mandstro Eryngium
maritimum
Stribet Kløver Trifolium striatum
Sur-Kirsebær Prunus cerasus
Syren Syrlnga vulgaris
Sød- Æble M a lus x domestica
Sølv-Potentil Potentilla argentea
Tagrør Phragmitesaustralis
TandfriVårsalat Valerianellalocusta
Tidlig Dværgbunke Aira praecox
Tjærenellike Lychnisviscaria
Tudse-SivJarn cus bufo n ius
Tusindfryd Bellis perennis
TveskæggetÆrenpris Veronica
chamaedrys
Vedbend Hedera helix
Vellugtende Gulaks,4nfho xa nthu m
odoratum
Vild Gulerod Daucus carota
Vild Hør Linum carthaticum
Vild Kørvel Anthriscus sylvestris
Vår-Brandbæger Seneciovernalis
Vå r-Gæslin ge blomstE ro p h i la ve rn a

Østersø-Strandsennep Cakile
maritima ssp. baltica

TA I(

Tak til øens ejere ved
Erik Carl Nielsen,
Hjelm, for tilbdeke
til ophold m.v.

Tak til Niels Ejbye-
Ernst, Hjortshøj, for
lån af telte m.m.

Tak til Erland Ate og
M/S Fortuna af EbeL
toft for behagelig
overfart til og fra
Hjelm.

lkke mindsttaktilalle
turens deltagere for

, en hyggelig og ud-
bytterig tur.
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Østivske
fuglEtårne
Af Søren Højager

Geirfugten (Østivsk Biologisk Forening) bragte i perioden 1gg3-lggo
en række ,,anmeldelser" af Østjyske fugletårne.

Vi har fået fortatterens tilladelse til at genoptrykke serien her i Sørav-
nen. Vi siger tak og bringer straks de 2 første afsnit.

Anme[delserne videbringes uden ændringer, hvortor enkelte ting kan
være ændret - måske endda til det bedre.

1I

Indledning
Næsten ethvertdagblad eller ugeblad med
respekt for sig selv giver regelmæssigt
diverse spisesteder karakterf.eks. i form af
kokke hue r.

Gelrfuglen ønsker ikke at stå tilbage idenne
sammenhæng; også vi vilfremover sætte
os i dommerens sted og uddele karakte-
rer. Spisestederne overladervi dogfortsat
trygt til konkurrenterne - i stedet vil vi kon-
centrere os om de pstjyske fugletårne, og
vi forventer at nå 3 om året.

Følgende elementer vil indgå i de enkelte
vu rde ringer:

Tårnets placering:
- er tårnet led at finde og let at komme til -

også for tilfældigt forbipasserende?

- står det rigtigt i forhold til lyset, landska-
bet,fuglene m.v.?

Tårnets konstruktion:
- Er tårnet solidt bygget (så det f.eks. ikke
ryste r) ?

- Er der ordentlig plads på platformen?

- Er der overdækning og/eller beskyttelse
mod vind og regn?

lntormation?
- Gives der relevante oplysninger om loka-
liteten herunder specielt fuglelivet?

Karaktererne
Som karakterer vil der blive brugt 1-5 tele-
skoper, hvor 5 gives for det på alle måder
f uldendte og ideelle fugletårn og 1 for den
skrabede eller direkte kritisable udførelse/
placering.

ZI



Det skal understreges, at denne karakter-
givning - som igvrigt alanden karaktergiv-
ning - beror på et subjektivt skøn. Andre
kan naturligvis med lige så stor ret have en
helt anden mening og dermed et helt an-
det forslag til karaktergivning. Antallet af
.,skoper" vil dog i hver enkelt tilfælde blive
ledsaget af en begrundelse.

Liden tue...
Den 15,5.1993 blev 4 nye fugletårne ind-
viet i Arhus Amt. Tårnene der tilsammen
har kostet 282.000 kr., er opført af Århus
Amtskommune og financieret via natur-
forvaltningsm idlerne.

Ved Amtsrådets behandling af natur-
forvaltningsprogrammet var der megen
ros til Naturafdelingen, dog med Frem-
skridtspartiet som en markant undtagelse.
Partiets repræsentant, Rasmus Dalsgård,
fandt som helhed naturforvaltningsprog-
rammet vanvittigt, og specielt om fugle-
tårne mente han, at det var bedre at ,,gå op
på en tue end i et fugletårn".

Vi vil benytte dette markante natursyn som
anledning til at starte fugletårnsserien med
et af de nye amtslige tårne nemlig tårnet på
Alrø.

ry ry ry ry
ALRø
Placering: Tårnet er placeret bag den før-
ste gård (Strandgård). man når til efter at
have passeret dæmningen til Alrø umid-
delbart efter det første skarpe højresving.
En sti fører ned til tårnet vest for gården.

Ved man ikke på forhånd, at der er etfugle-
tårn, opdager man det ikke! Ganske vist er
der i vejsiden et skilt med henvisning til
tårnet, men skiltet er så beskedent. at det
næppe vil give anledningtilstørre opmærk-
somhed. Desværre kommer tårnet såle-
des ikke til at tiltrække tilfældigt forbipas-
serende. Vurderet ud tra par-
keringsmulighederne kan det måske siges
atv€ere meget heldigt, idet der kun er plads
til2 korrekt parkerede biler. Lidt mere par-
keringsplads samt en tydeligere skiltning
ved vejen ville bestemt være ønskelig.

Tårnet er placeret i kanten af den eksiste-
rende vegetation, og det er dermed meget
skjult og skæmmer på ingen måde det
ellers åbne landskab. Det landskabelige
krav, som selvfølgelig ikke må tilsi-
desættes, kommer uheldigvis i dette til-
fælde i konflikt med de rent ornitologiske
interesser. Tårnet er således olaceret nord
for de vigtigste rasteområder, hvilket giver
visse lysmæssige problemer. Vil man
undgå modlys. skal man enten stå tidligt op
eller gå sent i sengl Et andet problem er
afstanden. Fra fugletårnettil Polkrog, hvor
specielt kobbersnepperne ynder at op-
holde sig, er der omkring 600 meter, og
der er samme afstand til de nærmeste
poller. Etteleskop er derfor nærmest uund-
værligt, hvis artsbestemmelse ikke skal
bero på rent gætteri.2L



Konstruktion: Her er der ikke noget at
kritisere, tværtimod. Tårnet er særdeles
robust isin opbygning, og det kan let rumme
en hel skoleklasse, uden det vil give næv-
neværdige problemer hverken med ud-
syn eller rystelser. Detfirkantede tårn, der
erforsynet med tag, er helt åbenttil de 2 af
siderne og helt lukkettilde 2 andre. Der er
ingen vinduer, og udsynet mod fuglenes
foretrukne opholdsarealer er frit.

Information: På den ene væg i tårnet er
ophængt en flot, farvestrålende tavle over
de almindeligste træk- og vintergæster og
ynglefugle ved Alhage og AlrØ. En måske
lidt kritisk indvending går på opdelingen af
fuglene. Knopsvane betegnes som træk-
og vintergæst, skønt den (også) yngler re-
gelmæssigt på Pollerne og undertiden

endda i et relativt stort antal, og Fiskehejre,
Storskarv, Splitterne og Fjordterne beteg-
nes som ynglefugle, skønt ingen af disse
arter yngler på selve Alrø; de 2 ternearter
kan ikke engang siges at yngle ,,ved" Alrø,
da eneste ynglende terneart i miles om-
kreds er Havterne.

Foruden fugletavlen rummertårnet en pla-
kat om - det iøvrigt ret problematiske -

adgangsforbud ved Horskær-Kalsemade
Rev. Det er svært at se relevansen af denne
oplysning på dette sted, med mindre der
er planer om at bygge et fugletårn (eller
,,sæltårn") det pågældende sted som kom-
pensation for den mang lende adgangsret.

Den svenske tradition med en notesbog i

fugletårnene kunne med fordel
introdu.ceres her; en oplagt opgave for
DOF's Arhus-afdeling !

(Bragtførste gang i Gejrfuglen nr.2 - 1993).

Vi iler straks videre med at bringe artikel nr.
2 iserien om Østjyske Fugletårne.

lndledningsvis kan fortafteren komme med
en god nyhed.

Måske har nogen af de ansvarlige for amtets fugletårne læst seriens første artikel
om fygletårnet på Alrø. Der er nemliog siden sket det, at det oprindelige
diminutive skilt er blevet udskiftet med et større og meget tydeligere, så der nu
er chance for, at andre end de garvede ornitologerfinderfrem til dette smukke
udsigtspunkt. - Takfor det. 23
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DYSTRUP SØ
Placering: Tårnet er placeret vest for
Dystrup Sø. Man når det ved atfølge stien
fra Ramten-Stenvadvejen mellem Ramten
og Dystrup Sø i vestlig retning. Hvor stien
deler sig følges den nordlige gren mod
Dystrup Sø. Og nu skal man veere vågen ! Et
lille skiltviser, at man skal gå bortfra stien
og ind mellem træerne. Her går mange
forkert med det resultat, at de må forcere
en steilskrænt, for at komme op tilfoden af
tårnet. Det må være muligt at tydeliggøre,
at man skal gå ind mellem træernefor at nå
op tiltårnet. Bortsetfra denne detalje er der
intet at kritisere ved placeringen. Der er
rørskov lige neden for tårnet, og søen kan
stort set overskues i sin helhed og i med-
lys, Almindelig kikkert kan bruges, med
udbyttet bliver naturligvis større med tele-
skop. De omkringstående træer skjulertår-
net på glimrende vis.

Den eneste P-mulighed er holdepladsen
nordfor Huldremose ivejens vestlige side.
Indtil stien mellem søerne nås er der des-
værre kun mulighed for atfølge den stærkt
trafikerede asfaltvej. En lille sti langs vejens
vestlige side fra P-pladsen mod nord ville
være ønskelig.

sted. Derimod kunne der sagtens laves en
bedre information ved P-pladsen.

Konstruktion: Tårnet er konstrueret efter
samme model som Alrø-tårnet. Detfore-
kommer solidt og funktionelt.

Information : En særdeles sm ukfugletavle
fortaeller om fuglelivet ved søen. Tavlen
viser bl.a. Fiskeørn, der hviler på en aJ

bundgarnspaelene i søens østlige ende.
Pudsigt nok sad der ved mit første besøg
netop en Fiskeørn på denne pæl!

Ved siden af farvetavlen er der med klam-
mer opsat samme kort som det, der står
ved asfaltvejen. Allerede kort efter indviel-
sen var dette kort ved at falde af. Det må
være et ufravigeligt krav, at alle informatio-
ner i fugletårne er fastgjort på en sådan
måde, at de ikke falder ned ved det første
vindstød.

Konklusion: Placeringen af tårneter på alle
måder ideel, og det samme kan siges om
konstruktionen og fug letavlen i tårnet, Deri-
mod kan adgangsforholdene ikke karakte-
riseres som helt ideelle, og det bliver der-
for heller ikke denne gang tiltopkarakter.

(Bragtførste gang iGejrfuglen nr. 3 - 1993).
I den østlige ende af stien mellem søerne
findes et lille kortbord, hvorfugletårnet er
afsat. Tilfældigt forbikørende vil ikke op-
dage denne information. men i modsæt-
ning til Alrø er det af trafiksikkerheds-
mæssige grunde næppe muligt med en
tydeligere skiltning ihvertfald ikke på dette

24
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Fra felten
Maj, juni og juli

Af Ole Jensen

Det anbefales at se listen
godt igennem denne gang
idet den in dehold er ads kil-
I ige i nte ressa nte o bse rua -
tioner.

-_____-_.-__-,--n"

Der er modtaget observationer fra føl-
gende: Carsten Bruun, Lars Bøgh. Johan-
nes Jacobsen, FolmerJensen, lda Jensen,
Peter Lange, Arne Bo Larsen, Birgitte Skjold
Nielsen, P.B.Petersen, Frede Olsen, Svend
Erik Petersen, Philippe Provencal, Mogens
Wedel-Heinen, egne observationer og en-
delig er medtaget nogle få observationer
fra punkttællingerne af ynglefuglene samt
observationer fra Biologisk Fagudvalgs
(Arhus Universitet) hjemmeside.

På flere af arterne er kun medtaget de(n)
første observation.

Lommer, Lappedykkere,
Suler, Hejrer og Storke
Sortstrubet Lom t han Brattingsborg Skov,
Lille Lappedykker t han og t hun samt 2

unger regelmæssigt ved Nymølle 2316 med
7 nyklækkede unger, Toppet Lappedyk.
ker 6ad. og 8 pull. 2417 V allum Sø, Gråstru.
bet Lappedykker 3 10/5 Kragemosen, 1

2 1/5 Pilbrodal en, 2 1016 Medkær, Sorthal-
set Lappedykker 12 1315 Brabrand Sø.
Sule 3N 2617 Fornæs, Nathejre 1 9/5 Gu-
denåen v. Randers, SortStork 1 juv. 31/5til

*-------------- 7 Dråby, Grågås set regelmæssigt i perio-

2/6 Nymølfe. 1417 Sabro, Hvid Stork2N 3/
6 øst for Lisbjerg.

Svaner, Gæs og,4Ender
Sangsvane 3 17l5 Stubbe Sø, 1 30/5 v.

2116 dog 16 ad. + 10 1K og 14 1217, des-
uden 140 2TlT,Kragemosen 2 med 6 pull.
1 0/5, Veng Sø 1 21 16, Gravand 2 17 15 heral
1 med 12 pull. Skanderborg Sortesø,2 m.
9 pull 2 1i6 Skanderborg Sortesø, 5 ad. + 7

1 K 1416 Stubbe Sø,4 + 1 ungfugl + 7 pull i

en flok 19/7 Stavns Fjord.

Krikand t hanT16 Torup, Atlingand 1 par
9/5 Kasted Mose,2 hanner 13/5 Brabrand
Sø, Skeand t han 1 3/5 Brabrand Sø, Taffel.
andT 315 Stubbe Sø,5 han og t hun 16/5
og 12 han 2116 Skanderborg Sortesø,
Trof dand 2-6 maj-juni Stubbe Sø,2 han 161



lff

5 og 5 han 1715 Skanderborg Sortesø, 2
par 2115 Pilbrodalen, 2 han og t hun 24li
Vallum Sø, 3 hannerog2 hunner + t hun m
3 pull. 2116 Skanderborg Sortesø, Eder-
fugl 3 hunner med 5 pull og I hun med 3
pull. 16/5 Sælvig.

Rovfugle
Hvepsevåge 1 8/5 og 1415,21715, 13118
og 1 5/6 Stubbe Sø, 1 1415 trk. N, 2 Nø 171
5og 1 NØ 28l5Arhus, 1 NØ 19/5 Gjerrild, 7
30/5 lssehoved, 1 5/6 Gjerrild Skov,22817
Nørreris Skov, Sort Glente 1 9/5 Gjerrild
Nordstrand, Rød Glente 1 17/5 og 2717
Stubbe Sø. 12215Rønde,1 27l5 Ryomgård,
1 2/6 Nymølle, 1 7 16 Mejlby, Rørhøg 1 17 I
5 Skanderborg Sortesø,5 NØ 19/5 Gjerrild,
1 2015 Kragemosen,2 trk, Arhus 2815, 1 30/
5 v. Dråby, 2 muligvis yngle nde 7 16 og 1 27 I
7 Stubbe Sø, t han 10/6 Medkær, 1 13/6
Fladbro Skov, 1 1416 Hungstrup Skov, 1 12l
7 Nord for Egå, Duehøg 1 716 ag 1 2116
Stubbe Sø, 1 215 Floes, Spurvehøg 2 315

Gjerrild, 1 1715 og 1 5/6 og 4 12l7 Stubbe
Sø, 2 3015 lssehoved, Musvåge 30 3/5
Gjerrild, Lille Skrigeørn 1 17 -1815 Gjerrild,
Kongeørn 1 juv. 19/5 Gjerrild.

Fiskeørn 1 14l5Irk. Ø Århus, 1 17l5 Stubbe
Sø,2 1915 NØ Gjerrild, 1 1416 Hungstrup
Skov, 1 15/6 Mols Bjerge, Tårnfalk2 yngle-
par ved Nymølle et par opgav, men det
andet blev til 4 flyvefærdige unger, 5 3/5
Gjerrild, 1 30/5 lssehoved, Aftenfalk 3 8/b
Stubbe Sø, Dværgfa-lk2 2i5 Gjerrild Nord-
strand, 1 trk. N 14l5Arhus, Vandrefalkl 2l
5 Gjerrild Nordstrand.

Fasanfugle, Vandhgns,
T?aner og Vadefugle
Vagtel 1 sy. 5/6 Ringkloster, 'l sv. 2316
Ajstru p Strand, Vandrikse 1 sy. 1 6/5 Ska n-
derborg Sortesø, 1 16/5 og 6/6 Brattings-
borg Skov, 1 6/6 Norsminde, plettet Rør-
vagtef 6sy 915,2 1015,1 13/5 og 17l5 og 3
20l5 Brabrand Sø, Engsnarre 29lS,10lS og
10/6 og 1 1315,2015, 2815 og 916, 4 2016
samt 3 2116 Brabrand Sø, 1 3/6 Svejstrup

Enge, 1 10/6 Ringkloster,Trane3trk. V 13/
5 Skødshoved, 10 1415 Stubbe Sø, Liile
Præstekrave 2 1216 Søbygård Sø, Stor
Præstekrave 18 1217 Besser Rev, Hieile2l
19/7 Stavns Fjord, Vibe 63 1917 Stavns
Fjord, Af m.Ryle23 12/7 Besser Rev,35 19/
7 Stavns Fjord, Dobbeltbekkasin 1 12l7
Stubbe Sø, Lille Regnspove 1 3/5 Stubbe
Sø,902017 Østerhede, Stor Regnspove 1

12l7 Stubbe Sø, Sortklire 3 i sommerdragt
13/5 Brabrand Sø, Rødben 1 1715, 2116,
1217 og 19/7 Stubbe Sø, 12 1917 Stavns
Fjord, Hvidklire9l9l7 Stavns Fjord, Svale.
klire31917 Stavns Fjord, Tinksmed 5 13/5
Brabrand Sø, 1 15/5 trk. Århus. Mudder-
kf ire 3 3/5, 1415 og 1715 og 1 3115, 1917 og
1 2717 Stubbe Sø, 1 2315 Arhus, 7 2116
Veng Sø, 1 2417 Vallum Sø, Stenvender 1

12l7 Besser Rev,45 2617 Fornæs.

Terner, Duer, Ggge, Ug-
ler, Sejlere, Isfugle og
Spættefugle
Rovterne 1N 2617 Fornæs, Sortterne 2 7/
6 Stubbe Sø, Turteldue 1 rst. 6-9/6 Sælvig,
Gøg 2 315 og 1 8/5 Stubbe Sø, 1 lols
Kragemosen, 2 1215 Nymølle, Stor Horn.
ugle Dununger set i Silkeborgskovene,
Kirkeugle 1 par med 2 ungerved Villersøe,
Natugle 3 par med 2 og 3 unger obs. i Juni
og Juli fra Grenå ldrætscenter til Grenå



Ridehal, 1 sy, 5/6 Ringkloster, Skov-
hornugle 1 par med 2 unger syd for Grenå
ldrætscenter, Mosehornugle 1 10/5 lsse-
hoved. Murseiler 8 14l5 og 2 2415 Stubbe
Sø, lsfugl 1 9/6 og 2 2516 Brabrand Sø,
Vendehals 1 1/5 og dagligt 14-1814 og30l
4-215 i Onsbjerg, Grønspætte 1 815 og27l
7 Stubbe Sø, 1 27 lSTirstrup, Sortspætte 1

12l7 Stubbe Sø.

Lærker, Svaler, Pibere,
Vipstj erter, Jernspurve
og Drosler
Hedelærke 1 30/5 Banestien/Stubbe Sø,
Digesvale 4 16/5 Studstrupværket, Land.
svale 1 1 315 o96407 16 Stubbe Sø. Bysvale
18 1415 og 14 1715 Stubbe Sø, 19 16/5

Studstrupværket, Skovpiber 1 3/5
Hemmed Plantage,2 regelmæssigt i perio-
den Stubbe Sø. Engpiber 4 3/5 ellers 2

regelmæssigt i perioden Stubbe Sø,1 161

5 Studstrupværket, GulVipstjert2 3/5 Gjer-
rild. 50 10/5 lssehoved, Bjergvipstiert 2
1216 Søbygård Sø,3 13/6 Lilleådalen, 1 25l
6 Brabrand Sø, Jernspurv 2 hele maj må-
ned ved Stubbe Sø, Nattergal 7 915,10 101

5 og 28 sy.2015 Brabrand Sø, 1 10/5 lsse-
hoved, 1sy. 10/5 Nymølle, 1 16/5 Skander-
borg Sortesø, 1715 12 sy. Kasted Mose,
Rødstjert set regelmæssig i perioden ved
Stubbe Sø max. 4 + 10 1K d. 1917,2 1615
Studstrupværket, 2 2o15-2016 i kasse i

Auning, Bynkefugl 2 sy. hanner 1715 v.
Veng, Stenpikker 21015 lssehoved, 1 5/6
Auning Skov, Ringdrossel 2 10/5 lsse-
hoved, Sangdrossel 1 - 2 regelmæssigt i

perioden ved Stubbe Sø, Mistel-
drossel 1 16/5 Brattingsborg
Skov, 4 5/6 Auning Skov, 2 5/6
Glerrild Skov.

Sangere, Fluesnap-
pere, Timalier,
Halemejser, Mejser,
T?æløbere, Pung-
mejser og Tornska-
der
Græshoppesanger 3 9/5, 6 10/5
og 3 20/5 og 10/6 Brabrand Sø,
Ffodsanger 1 1115 og 13/5
SortesøSkanderborg, 1 13/5 Bra-
brand Sø, 1 sy.5/6, 10/6 og 1416

Ringkloster, Savisanger 1 13/5
Brabrand Sø, Kærsanger 1 1315
Tranebjerg^ Mose, 1 sy. Brabrand
Sø,12415 Arhus, Rørsanger 'l 2/5
Brattingsborg, 3 '1415 og 4 1715
Stubbe Sø, 1 sy. 17l5 Skander-
borg Sortesø, Drosselrørsanger
1 10/6 Medkær. Gulbug I 10/5
lssehoved, 1 sy. 13/5 Moesgård,
19-20/5 massevis rst. mellem Lus-
hage og Sletterhage, Gærdesan-

7t



ger 1 3/5 og 1415 og 17 15 Stubbe Sø,1 241
5 Arhus, 1 Auning, Tornsanger 1 1415 og
17l5 Stubbe Sø, 1 2415 Arhus, 5 2415 ct.
Ryomgård, Havesanger 1 16/5 Brattings-
borg Skov, Munk 6 16/5 Brattingsborg
Skov, 2 1715 og 1 2415 Stubbe Sø, Skov-
sanger 1 3/5 Hemmed Plantage, Gransan-
ger 1 1 3/5 og 9 8/5 og 4 1415 Stubbe Sø,
Løvsanger 14 3/5 og 8/5 og 9 14l5 Stubbe
Sø,5 1 6/5 Brattingsborg Skov, Fuglekonge
2 315 og 6 8/5 og 2 1415 og 8 1 7/5 Stubbe
Sø, Grå Fluesnapper 2 16/5 Brattingsborg
Skov, Broget Fluesnapper 1 3/5 Hemmed
Plantage, 2315 og 1 8/5 Stubbe Sø, Skæg-
mejse 2 10/5 og 3 ad.+ 2luv. 716 Krage-
mosen, 2 1315 Brabrand Sø, Halemejse 1

ynglefugl 16/5 Brattingsborg Skov, Sump-
mejse 3 3/5 Gjerrild Nordstrand, 2 juv.231
5 Ballehage Strand,2 7/6 Stubbe Sø,3241
7 Vallum Sø, Topmejse 2315,1 815,21715,
12415 og 1 31/5 Stubbe Sø, Træløber'l -3
regelmæssigt i perioden ved Stubbe Sø,
Pungmejse t han 1715 og 1 4/6 Kasted
Mose, 1 2815 Brabrand Sø, 1 2815 Mørke
Kær. Rødrygget Tornskade 2 -3 regelmæs-
sigt iperioden og 3 ad. + 51K2717 Stubbe
Sø,2 3015 v. Dråby.

Kragefugle, Finker og
Værlinger
Nøddekrige 16 i flok 2617 Grenå, Sort-
krage 1 9/6 Universitetsparken Århus, Ravn
1 3/5 Hemmed Plantage,-1 16/5 Brattings-
borg Skov, Gulirisk 1 2/6Arhus, Stillids 1 7/

6 Stubbe Sø, Tornirisk 4 3/5 og 6 8/5 og 2
14l5og 17l5 Stubbe Sø,21615 Studstrup-
værket, Karmindompap 1 sy. 19/5 Gjer-
rild, 6 sy. 30/5 lssehoved, 1 6/6 Brattings-
borg Skov, 2 716 Kragemosen, 1 1216
Vesborg, 1 sy. 11 16 Lushage. Kærnebider
1 3/5 Hemmed Plantage, 1 3/5 Stubbe Sø,
3 ad. og 1 pullAuning, Rørspurv 2 3i5 og 1

17 15, 31 t5, 1 516, 1 7 16,2 1416, 3 21 16, 2 121
7 og 1 1917 Stubbe Sø,12415 Valtum Sø, 'l

2116 Skanderborg Sortesø, Bomlærke 1 5/
6 og 716 og 2 1217 Stubbe Sø, 1 sv.716
Onsbjerg.

Desuden erderset en stålorm 2415og27l
7, 1 Brun Flagermus 31/5 og 1 Brud 1217
ved Stubbe Sø, t hugorm samt 4 Marsvin
20l5 Lushage.

Næste p er i od es ob s ervati on er, dvs.
august, september og oktober ind-
sendes i første uge af november -

senest 7. november Noter allerede
nu datoen i din kalender, så du hu-
sker at indsende! Vil du være sikker
på at observationerne kommer med
sendes detil undertegnede på adres-
sen TorshØjvænget 54, Kolt, 8361
Ha ss ela g er. Ob s ervatio n er ka n og så
ringes ind på tlf. 8628 5614 - gerne
umiddelbart efter at fuglene er set.

Ole Jensen
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SØRAVNEN
I25 AR
- et strejftog gennem et kvart århundrede

o

J u b i læ u m s kava I ka den, hvor
vi blader i gamle Søravne,
fortsætter i dette nummer.

I lederen - Søravnen nr. l-
| 978 - er emnet Øer projek-
tet.

cc
Natur eller spekulation
,,Vi finder det utilstedeligt, at kortsigtede
gevinster skal kunne retfærdiggøre øde-
laeggelse af nogle af de meget sparsomme
rester af natur".

Sådan skrev DOF/Østjylland sammen med
ti andre naturhistoriske foreninger til Århus
amtsråd i forbindelse med regionplan-
lægningen i marts 1978. Og den skæbne,
som man tiltænker Øer-områdetved Ebel-
toft, er et klart eksempel på, hvad vi havde
i tankerne.

Naturen har måttet vige for samfundsud-
viklingen, og i dag har vi kun få uberørte
områder tilbage. Derfor er selv den mind-
ste plet vigtig, hvis dyr, fugle og menne-
sker skal kunne overleve. Det kan kun ske
ved konsekvent at bevare og beskytte,
hvad der ertilbage, Alle erkender rigtighe-
den af dette, men politikere og planlæg-
gere har desværre ikke itilstreekkelig grad
taget konsekvenserne. Men den nuvæ-

rende rovdrift på naturen og dens ressour-
cer kan ikke

fortseette, og det er kun et spørgsmål om
tid, før det er for sent.

Øer-området ligger idag som natur. som
en oase blandt sommerhusbyer. Det er et
vigtigt område med mange værdier. som
vilforsvinde. hvis man ændrer ved forhol-
dene. For menneskene er Øer-området et
fristed midt isommerhuslandet. Og ved en
passende naturpleje vil området blive
endnu bedre for både mennesker og dyr.
Men det er en forudsætning, at der skabes
sikkerhedfor områdets fremtid som natur.

Spekulanter har øjnet en chance for at ud-
stykke området til sommerhuse og der-
ved inkassere en million-gevinst. De har
opkøbt store arealer og har planer om et
stortferiecenter og flere sommerhuse. Men
de har ikke kunnet blive enige om, hvordan
området skal udstykkes og gevinsten for-
deles. Derfor ligger Øer-området stadig
som natur.

Zg



Det er myndighederne, som afgør om Øer-
området skal bevares som natur eller øde-
læg ges af sommerhuse. Øer-om rådets sta-
tus som natur er beskWet af landzone-
loven. Skal der bygges sommerhuse i

området, kræver det dispensation fra lo-
ven. Med andre ord: myndighederne skal
vælge enten at bevare natur eller at give

ll"nL: 
rn"Or'"nter en stor skonomisk ge-

Det er det, Øer-sagen drejer sig om.

^rL--IItt

Ja, så enkelt og klart kunne det siges. Sør-
avnen trak en streg i sandet og sagde ,,hertil
og ikke længere".

Her 20 år efter kender vi resultatet - men er
vi blevet klogere?

Åreter 1982 - inummer2 kunne man læse
følgende under overskriften :,,OPRÅB!"fra
Redaktionen.

CC
Endnu en gang.
Nu må det efterhånden være gået op for
Søravnens læsere, at redaktionen har brug
for jeres hjælp. Skal Søravnen dække den
alsidighed der er blandt ornitologer m.h.t.
oplevelse og opfattelse af fuglene, må |

sende os bidrag. Det være sig artikler om
spændende oplevelser, feltkendetegn,
forekomster, lokaliteter osv., men i ligeså
høj grad gælder det tegninger udført med
sort streg og fotos. r-. 

-.--tttt

Redaktionen formulerer her - måske uden
at vide det - en almengyldig sandhed, dettil
evig til vil forf6lge kommende redaktio-
nen.
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I nr, fra 1986 har Erik Træholt Frederiksen
et indlæ9, derogså synes atvære aktuelttil
hver en tid.

cc
Fasanorgie eller sultedød
,,Da kom fasanerne, og de slog sig ned i

hele naturområdet i uhyre mængder, al-
drig før havde der været så mange fasaner.
Og de skjulte hele jordens overflade, så
jorden blev sort af dem, og de opåd alt,
hvad der voksede i området, og der blev
intet grønt tilbage på træerne eller på mar-
kens urter".

Omtrent således beskrives den ottende
plage i Anden Mosebog. Dog er
græshopperne udskiftet med fasaner i

denne ,,udgave" af plagen. Det har den
begrundelse, atfasanflokkene ofte i denne
tid (okt., nov., dec.) kan tælle flere hun-
drede fugle. Baggrunden for de store po-
pulationer rundt omkring i landet er udsæt-
ning af opdrættede fugle især op til jagt-
seesonens begyndelse. (Sæsonen gik ind
henholdsvis d. 1 . oktobe r for fasa nhane og
d. 21. oktober for fasanhøne).

Inspirationen til artiklen fik jeg en tidlig
morgen, da jeg gik ude i en tilgroet mose.
På mindre end en halv time havde jeg
passeret mere end 300 fasaner, nogle fly-
vende andre rendende mellem benene på
mig. Fasanerne var tydeligvis udsat med
henblik på nedskydning i løbet af jagt-
sæsonen.

Denne udsætning er blevetaktuel somfølge
af det store be hovfor ,,noget" at nedskyde.
NOGLE - med tryk på nogle - af nutidens
jægere skyderflerefasaner, end den natur-
lige bestand kan klare, hvorfor disse læ-
gere af eget initiativ er begyndt at udsætte
fugle. Det kan vi som ornitologer kun være
glade for. Fasanerne er, som yndet jagt-
bytte, automatisk sikret mod udryddelse.

Fortsættes side 32



,,Kort & godt" er en
fast rubrik i søravnen.

Her bri nger vi korte
indlæ9, iagttagelser,
synspunkter og histo-

rier fra det virkelige
1iv, som bør komme et

større publikum til
gode.

ORT
&,

900
Fra indendørs-felten
Vort alrum har vinduer mod både øst og vest. I en spærende på hver side
ophænger vi til stadighed fuglebolde. I det seneste godt halve års tid har de været
benyttet af følgende arter: Stor Flagspætte, Musvit, Blåmejse, Sortmejse, Top-
mejse, Sumpmejse, Halemejse (Spætmejse kommer på foderbrættet, men ikke
ifugleboldene), Grønirisk, Gråspurv, Skovspurv og - Munk (han)l

Tre på hinanden følgende dage i maj konstaterede jeg. at fuglebolden i den ene
side enten var heltfjernet eller nettet bidt istykker og bolden forsvundet. Det
undrede mig, hvilket dyr der kunne være på spil, og jeg tog bolden ind om
aftenen. En dag kom en Sortkrage, gjorde sig lidt til gode fra foderbrættet,
hvorefter den fløj op på dets tag, og gik til angreb på fuglebolden. Så var det
mvsterium løst.

Ny fugleart?
Når man lige ser bortfra de nyindvandrede ørne, så er det
io sjældent. at vi får nye fuglearter,

Og denne art må da vist være både klonet og gensplelset
på samme tid - og så optræder den særdeles talrigt -

endda på steder, hvor der er perfekte muligheder for at
iagttage arten.

Første gang ieg så arten var i en fryser i Superbrugsen, og
jeg må sige, at jeg fik mig en særdeles sund latter, hvorved
de nærmeststående gloede forundret på mig.

Jeg tænker naturligvis på - Skrabeanden!
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Af en ved-
lagt artikel
fremgår det,
at Jyllands-
Posten også
er blevet op-
mærksom
på denne
nYe art.

l,,Hvad er
meningen"
skriver jour-
nalisten Kim
Paulibl.a.:

,,Vi havde hørt om skrabe-kyllinger og skrabe-æg.

Men Skrabe-ænderl

Det lød ikke bare underligt. Det lød faktisk meget underligt.

Høns har kraftige ben og fødder med stærke kløer, såkaldte
,,skrabefødder", som de bruger til at skrabe ijorden med efter
føde. At kalde et produktfor en skrabe-kylling eller et skrabe-æg
lød derfor logisk nok.

Men skrabe-ænder! det lød lidt mere problematisk.

Vi havde rent ud sagt lidtsveertved at se billedetforos afsådan
en and, der vralter rundt og forsØger at skrabe foder sammen
ved hjaelp af et bred næb og to flade fødder i størrelse ekstra-
large.

Men den var god nok.

.,SKRABE-AND", stod der med store typer på den frosne peking-
and, vi købte i Superbrugsen."

Avisen kontaker så FDBfor atfå en naturlig forklaring, og kogt ned tilen enkelt sætning
eller to, så er svaret, at der er et EtJ-regulativ (setvfgtgelig) der siger, at hvis en and har
fået lov at vokse op under nogle særlige forhold, så må man kalde den en skrabe-and.

Jeg vil give Poul Kjersgaard Nielsen helt ret - det er virkelig det rene Anders And!

Otto Trao Hansen

xI

Foftsat fra side 30

Min bekymring for ,,plagen" skyldes den
enorme mængde føde alle disse fasaner
sætter til livs, indtil de nedplaffes. Biotop-
ens andre overvintrende fugle skal jo leve
og overleve i det samme efterhånden føde-
fattige område. Alt spiseligt er fortæret af
de unaturligt store mængder fasaner i lø-
bet af efteråret. .,Og der blev intet grønt
tilbage på træerne eller på markens urter".

Resultatet synes lysende klart, de overvin-
trendefugle ibiotopen må lide sultedøden
eller emigrere til et ikke så belastet om-
råde. Vinterfodring fra fodertrug er en mulig
løsning på problemet. Men er en god jagt-
sæson med mange nedlagte fugle mere
værd end en sund og levedygtig fugle-
bestand i et føderigt omrlide? 

))

Vi lever i ,.det etiske årti" - og hvad var
svaret?

Ja, det var hvad jeg har valgt af bringe i

denne runde.

Og husk så, at vi har mange aeldre og nyere
Søravne liggende på Sølyst. Manglerdu en
årgang så kontakt undertegnede. Den gør
mere nytte hos dig end på lageretl

Prisen? - den er : oortoen.

Med venlig hilsen
Otto Trap Hansen



Anmeldelser
Det gen-skabte
menneske
AtArn O. Gyldenholm
Naturog Museum
Nr. l, 1998
Udgivet af Naturhistorisk Museum,
Arhus
Ttf.86129777
Fax. 861 3 0882
Abonnement 1998 (4 hæfter) kr. 140,-

Titlen er dobbelttydig - vel egentlig lige-
som de flestes holdning til emnet. I det
,,godes" tjeneste er den ny teknologi okay
men hvad hvis nu og så videre.

Forfatteren giver en populær (absolut po-
sitivt ment) indføring i denne verden af
imorgen - og idag. Læsf.eks. om klonernes
klon - fåret Dolly. Næste kapitel har meget
oassende overskriften:

,,Det etiske dilemma".

Efter endt laesning er man bedre klædt på
til at deltage iden debat der skalvære, ikke
alene i forskerkredse og i det politiske
establisment - men også (og det er vigtigt)
blandt os ,,almindelige" mennesker, der
heldigvis er så forskellige.

Emnet er simpelthen for vigtigt til at over-
lade til de professionelle beslutningstagere.

Otto Trap Hansen

Danske forsteninger fra
Tertiærtiden
Af Palle Gravesen
Naturog Museum
nr.2, 1998
Ud g ivet a f Nat u rh i stori sk M us e u m,
Århus
Tlf.86129777
Fax 86130882
Abonnement 1998 (4hæfteil kr. 140,-

Hvad har kalklagene ved Fakse og i Stevns
Klinttilfælles med moleret på Fur og Mors
og for den sags skyld brunkulslagene i

Jvlla nd?

Ja, ganske rigtigt - de tilhører alle de Ter-
tiære lag iDanmarks undergrund, dersom
bekendt (for nogen) ligger kun få meter
under istidsaflej ringerne.

Hæftet beskriver dannelsen af disse lag,
der næsten uden undtagelse er rige på
forsteninger af dyr.

Kan du huske fundet af et fossilt fugle-
hoved, der i 1997 blev erklæret for Dane-
kræ? Det stammerfra moleretfra Tertiær-
tiden.

Hvis du ertilforsteninger, er hæftet ikke til
at komme udenom med den grundige tekst
og flotte fotografier - og til alle andre, er det
en god guide ind idenne længstforsvundne
tid, der stadig dukker op til overfladen.

3t"M
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I(ommende ture
Fornæs og Stubbe Sø

Søndag 22. novemher
Mødested: P-pladsen ved Musikhuset,
Arhus k|.06,00.

Leder: Peter Lange m.fl. (tlf, 96 95 03 41)

Vi kører først til Fornæs, hvor trækket af
aender og alkefugle normalt er mest intenst
fra solopgang og nogle timerfrem. Under-
vejstilbage mod Arhus besøger vi et paraf
de andre fine fuglelokaliteter. som det øst-
lige Djursland byder på, bl.a. Stubbe Sø.
Mulighed for alk, lomvie, søkonge, lunde
og andre havfugle ved Fornæs, samt æn-
der og skalleslugere ved Stubbe Sø. Husk
meqet varmt tøj, samt madpakke og noget
varmt på kanden. Vi ertilbage iArhus ca. kl.
tt).

Tilmelding (af hensyn til planlægning af
fælleskørsel) til turlederen senest 3 dage
førturen.

Vandretur rundt om
Gyllingnæs

Søndag6. december
Turleder: lokalbestyrelsen (kontakt; Peter
Lange, tlf. : 86950341 )

Mødested: P-pladsen foran Musikhuset,
Arhus kl. 07,00 eller P-pladsen ved Splid-
holm Bugt, for enden af Splidholmvej, øst-
kysten af Gyllingnæs kl. 07.45.

Travetur langs stranden rundt om Gylling-
næs. Vi går langs stranden fra Splidholm
rundtom Gyllingnæstil Vadegrund og der-
for ad små kommuneveje tilbage til Splid-

holm. En tur på ca, 15 km. ialt. Her er
mulighedfor rastende svaner, gæs, ænder
og vadefugle - og hvem ved, måske en
overraske lse? | om rådet ses iævnligtf .eks.
vandrefalk og havørn. Medbring madpakke
(der er ingen butikker på ruten !), drikke og
tøi eftet vejret. Gummistøvler eller andet
vandtæt fodtøj anbefales, da mindre dele
af ruten kan være oversvømmet.

Tilmelding: til Peter Lange senest 3 dage
før tu re n.

Vandstæretur til Århus
Å og Pinds Mølle

Søndag la.januar 1999
Mødested: P-pladsen ved Pinds Mølle kl.
10.00. Ønskes kørelejlighedfra Århus kon-
takt tu rlede re n.

Turleder: Peter Lange m.fl. (86950341)

Vi fortsætter traditionen med en 'juletur' i

den smukke Pinds Mølledal, en af de sikre-
ste lokaliteter for vandstær. Her plejer også
at være et rigt udvalg af småfugle samt
musvåge og spurvehøg. Huskvarmttøj og
madpakken.

Tilmelding til Peter Lange senest tre dage
før turen.
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Søndag 4.1O Mossø og Klostermølle
Mødested: Ry station k|.09.00.
Leder: Claus Madsen.

Søndag 27.9
Mødested:

Turleder:

Tirsdag 29.9

Mødested:

15-1a.rO
Turleder:

Søndag 18.1O
Mødested:
Leder:

Tirsdag 27.1O

Mødested:

Fugletur på Mariager Fjord
Ved Trip-Trap. Havnevej 9, Hadsund Havn kl.
09.45.
Lars P. Johansson (86 37 78 41).
Kom med på sejlads og oplev de store flokke
lysbugede knortegæs, svaner, gravænder og
vadefugle. Pris: Voksne kr.65, børn kr.25.
Tilmelding senest dagen før til Mariager Turist-
bureau (98 54 13 77l.Turen varer ca. 31/ztime.
Arr. i samarbejde med Amtet.

Tirsdagsmøde
Fodring af vinterfugle
Sølyst, kl. 19.30.
En gammel tradition genoplives! En hygge-
og diskussionsaften med et kort indslag som
introduktion. Hvad æder fuglene, opskrifter,
hvor køber man frø?

Zingst & Riigen
Allan Janniche, Jens Bonde og Torben Ander-
sen.
En tranetur til efterårsrastepladserne på Zingst.
Her ses også store flokke af bl. a. Blisgæs
samt Havørn og Vandrefalk m.m. Turen koster
ca. 1.500 inkl. alle måltider. Ring til lederne for
at høre. om du stadig kan nå at tilmelde dig.
Se ,,Søravnen" 2198 tor flere detaljer.

Trækfugletur til Sletterhage Fyr
Ved fyret kl. 08.00.
Lars P. Johansson (86 37 78 41)
På efterårets bedste tidspunkt for fugletræk
håber vi på godt trækvejr, og forventer gæs,
ænder, spurvehøge og ikke mindst duer, pi-
bere, kragefugle og finker. Turen varer ca. 3
timer. Arr. i sam. med Amtet.

Tirsdagsmøde:
Alkefugle ved Fornæs
Sølyst, kl. 19.30.
En hygge- og diskussionsaften med et kort
indslag som introduktion.
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Torsdag 29.rO
Mødested:
Foredragsholder:

Søndag 1.1 I
Mødested:
Leder:

Søndag 22.r,
Mødested:
Leder:

Tirsdag 24., I

Mødested:

Søndag 6.12
Turleder:

Mødested:

Søndag 6.12
Mødested:
Leder:

De danske ugler
Sølyst, kl. 19.30.
Jørgen Terp Laursen
Jørgen kommer og fortæller sidste nyt om de
danske ugler, herunder om den store under-
søgelse af fødevalg hos stor hornugle og om
artens spredning op gennem Jylland. Resulta-
ter af og muligheder ved redekasseprojektet
for kirkeugler og slørugler bliver også bercft.
Et spændende foredrag, krydret med lysbille-
der. Arr. i sam. med ØBF.

Mossø og Klostermølle
Ry station kl. 09.00.
JØrgen Keis.

Fornæs og Stubbe Sø
P-pladsen ved Musikhuset, Århus kl. 06.00.
Peter Lange m.fl. (tlf.96 95 03 41)
Se omtale side 35.
Tilmelding (af hensyn til planlægning af
fællesk6rsel) til turlederen senest 3 dage før
tu re n.

Tirsdagsmøde
Fuglene og lnternettet
Sølyst, kl. 19.30.
Der gives en kort introduktion til Internet og de
muligheder, som det giver den fugle-
interesserede.

Vandretur rundt om Gyllingnæs
lokalbestyre lsen (kontakt; Peter Lange, tlf. :

86950341)
P-pladsen foran Musikhuset, Århus kl. 07.OO
eller P-pladsen ved Splidholm Bugt, for enden
af Splidholmvej, østkysten af Gyllingnæs kl.
07.45.
Se omtale side 35.
Tilmelding: til Peter Lange senest 3 dage før
ture n.

Mossø og KlostermøIle
Ry station kl. 09.00.
Jens Kirkebv.
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Søndag 6.12
Mødested:

Leder:

Tirsdag 8.12
Mødested:

Søndag 1O.1

Mødested:

Turleder:

Torsdag 21 - I
Foredragsholde r:
Sted:

Vintertur langs stranden
Ebeltoft Færgehavn ved indkørslen til
vindmølleparken kl. 09.00.
Lars P. Johansson (86 37 78 41).
Vi kigger efter vinterfugle på havet og langs
kysten, og håber på en del ænder, gæs og
småfugle. Turen varer ca. 3 timer. Arr. i sam.
med Amtet.

JuIemøde
Sølyst, Brabrand, kl. 19.30.
Uden sammenligning årets mest hyggelige
julefest. Bestyrelsen serverer gl<igg og småka-
ger, og alle inviteres til at komme med lysbille-
der og erindringer fra året. der gik.

Vandstæretur til Århus Å og
Pinds Mølle
P-pladsen ved Pinds Mølle kl 10.00. Ønskes
kørelejlighed fra Arhus kontakt turlederen.
Peter Lange m.fl. (86950341)
Se omtalen side 35.
Tilmelding til Peter Lange senest tre dage før
tu re n.

Fiskeørn og rød glente i Danmark
Per Bomholt
Naturcenter Sølvst kl. 19.30
Med udgangspunkt i rød glente og fiskeørn vil
Per fortælle om roWuglereg istrering, arternes
status, ynglebiologi m.m.
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Hvem er hvem
Bestyrelsen:
Peter Lange (formand)
Jeksenvej 108
8464 Galten
Tlf. 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
Ttf. 86 28 56 14

Lars P. Johansson
Baleve,j 10, Ommestrup
85214 Mørke
Ttf. 86 37 78 41

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

Arne Bo Larsen
Axel Munchsvej 67
8550 Ryomgård

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

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

Kontaktpersoner:

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

Medle msreg istreri n gen :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Lo ka I it ets re g ist rcri n g e 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:
Bennv Kristensen
Løvenholmvej 4b,z.th,
8900 Randers
Tlf. 86 40 78 52 eller 21 22 57 16

Rovluglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

Fug Ie rcg istre rin gsg ru ppen :
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

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

Søhojlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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ltere end ord.
Plofesslonel oversættelse

spansk, catalansk og engelsk

statsaut' t;11'":;il;' 
"n 

t"' *"

Dansk Tlanslatørfolbund
Dansk Ornltolotllsk f orentn!l

Soctedad Espafiola de O.nttoloEia

Arllus sproll Aps r Kongshvilebakken 58 r 2800 Lyngby
tff.: 45 96 97 96 r Fax: 45 96 97 97 r argus@square-one.dk




