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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 tørst 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 fuglereservater og
arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den
danske afdeling af BirdLife lnternational.

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.

Å,rlige 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 elckursioner.

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 materialet til Otto Trap Hansen og mærk
kuverten "Søravnen", og send eventuelt også indlægget på E-mail.
Diskefter, fotos og originale tegninger returneres.

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

Annoncepriser: Søravnens kalender:
Hef side: Nr. Deadline lJdkommer ca.
kr. 350,-/nr eller kr. 'l.200,-/å1 1 1. februar 15. mars
Halv side: 2 1. maj 15. juni
kr' 200'-lnrerrer kr' 600'-/år i i:.år,l'å'". li. å?rJ;"ilffI
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Lokalafdelingen
i Århus Arnt::,,
Naturcenter SøUet
Gieilerupveittl
S2mBrabrand
Giro: 5 5t Og 6t

.

Søravnen

Ans[.tsh. redakt$:
Otto Trap Hansen
KlldevejS 

:

8362 Høming
T1f,86 92 25 92 ,

Øvrigcnda*tlon:
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E
lnderkogFtafredningsudvalget

Vindmøller ved Overgaard? Frednings-
udvalget har kommenteret forslaget om
opstilling af ca. 55 vindmøller på de ind-
dæmmede arealer nær Overgaard Gods,
ved Mariager Fjord. Vitror emnet kan have
interesse for flere, derfor bringes kom-
mentaren her i Søravnen:

"DOF er principielt positiv overfor udbyg-
n in g af vedva ren de energ i, heru nder vin d-
mØller. Foreningen ser dog visse proble-
mer iforholdet mellem vindmØller og fugle,
specielt hvis møllerne opstilles i eller nær
megetfuglerige vådområder. Her kan hen-
vises til foreningens kommentarer i for-
bindelse med opførelsen af Tunø Knob-
vindmølleparken, og iforbindelse med re-
gionplanen.

DOF er betænkelig ved planerne for en
vindmøllepark ved Overgaard Gods. Vifin-
der at møllernes indvirkning på fuglelivet i
området, og her specielt de store mæng-
der af rastende sangsvaner, er ufuldstæn-
dig belyst. Under henvisning til det mate-
riale, som er offentliggjort i DMU-rapport
nr. 235 (1998), skal DOF anmode om at
ihvertfald flg. punker undersøges nær-
mere, inden der opføres vindmØller i områ-
det;

Mølleparkens effek på de fouragerende
svaner i området? Kan f.eks. studeres ved
Hollandsbjerg Holme?

Faren for at fugle kolliderer med møllerne
i dårligt vejr eller om natten? Herunder bør
man forholde sig til muligheden for at
mængden af fugle i området forøges
stærkt, i tilfældet af at planerne for natur-

g enopretn in g i Yde rkog og /e ll e r
gennemfgres.

M u I i g h ed e n fo r, ve d hi æl p af fod erafg rø d e r
(f.eks kartofler og /ellervinterraps), at styre
svanernes foretrukne fourageringsom-
rådervækfra mølleparken - er man villig til
at p å læ g g e rest ri kio n e r i la n d b ru g sd rifte n,
også uden for møllernes nærområde, for
at opnå dette?

DOF finder det generelt problematisk at
opføre så stort et anlæg så tæt på et EF
f u g le bes ffite lseso m rå d e / Ra m sa ro m rå d e,

både af hensyn til fuglene, men også af
re nt la n ds ka beli g e/æsteti s ke årsag er. Det
unikke fjordlandskab omkring både Mari-
ager og Randers Fjord bør i så hqj grad
som mulig friholdes for så store anlæ7.
Her kan henvises til at der allerede findes
e n stor vi nd m øllepark i om rådet (Hol la nds-
bierg Holme ved Randers Fjord), ligesom
der allerede findes store vindmøller tæt
ved fjorden ved Havnø iNordjyllands amt.

Yderligere anlæg bør derfor ske med størst
mulige hensyn til de landskabelige for-
hold.

Ang. DOF's registreringer af fuglene iom-
rådet tillader vi os at henvise til rapporten
,Fugletokatiteterne i Århus amt' (DOF 1998)
hvori der er redegjort for forekomsten af
både yngle- og rastefugle i området. Rap-
porten er tilsendt biblioteket ved Natur og
MiliøafdeIinger. ". (kommentaren sendt til
amtets Natur- og Miljøkontor d. 21. Okto-
ber 1998)
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Nye rapporter

RøDUSTE 1997 over planter og dyr i
Danmark
og

GULLISTE 1997 over planter og dyr i
Danmark
Af Michael Stoltze & S. Pihl (red.), Miljø- og
Energiministeriet, Danmarks Miljø-
undersøgelser og Skov og Naturstyrelsen
1998. 220 sider. Pris: 100 kr. (rødliste)/25
kr. (gulliste). Kan købes i; Miljøbutikken,
Læderstræde 1,'1201 København K, tlf.:
33939292 eller i DOF-salg,

Formål
Rødliste 1997 er en kommenteret forteg-
nelse over forsvundne, truede, sårbare og
sjældne plante- og dyrearter i Danmark.
Blandt formålene med at udgive en ftd-
liste nævnes:

u at gøre opmærksom på arter, der er
forsvundet, ved at forsvinde eller sjældne

u at danne grundlag for en prioritering af
naturovervågningen i Danmark

lI at danne grundlag for naturforvaltningen
og naturbes\fitelsesarbejdet i Danmark og
internationalt

u at opfylde internationale forpligtelser

I alt er 3142 arter optaget på Rødliste 1 997.
Fordelingen af arter fremgår af tabel 1.

Artsgruppe

Svampe
Lave r
Karplanter

Døgnfluer
Slørvinger
Culdsmede
Bredtæ9er
Bille r
Vårfluer
Natsommerfugle
Køllesværmere
Dagsommerfugle
Svirrefluer
Kvægmy9

Ferskvandsfisk
Padder
Krybdyr

Artsantal
i Danmark

3000
950

I 050

42
25
50
56

3674
168
900

8

73
269

24

38
l4

7

200
50

r 0598

Ex

3l
8l
23

5

2

0
t44
l0
l3

I
9
2

0

E

lll
36

248
205

oo

4
?

7

7

328
l2
45

l8
21

2

R Rødlistede
arter i alt

442 878
177 574
95 220

320
3 to
621
6 15

2s9 964
29 54
71 t4l
05
136

53 86
37

0

2

t4
0

343

233

t2
I
d

l0
2

)
I

0

l)

I

6tI

I

0

t4
l0

997

7

I
0

t5
5

2

Fugle
Pattedyi

SUM

31 74
4 15

| | 91 3142

Tabel 1 fra bogen Rødlisted€.rter 1997.
€x = forsvundot, E = akuttruot. V = cårbar, R = siældcn. ,*'



Fuglene
For den fugleinteresserede læser er det
naturligvis rapportens afsnit om fugle der
har størst interesse.

Blandt de positive tendenser fremhæves
genindvandring af havørn, sort stork og
stor hornugle.

Desværre er listen over arter med negative
tendenser større, når det gælder fuglever-
denen: Hvid stork og urfugl er på nippet til
atuddø, lærkefalk,toplærkeog høgesanger
er gået hastigt tilbage og er nu optaget som
akuttruede, atlingand, brushane og pirol er
gået tilbage, og derfor optaget som sår-
bare arter Då Rødliste 1997.

Ser man på fuglelisterne med Østjyske bril-
ler, kan det være interessant at fremhæve
arter fra listerne, som regelmæssigt rap-
porteres fra landsdelen som ynglende el-
ler under omstændigheder, som tyder på
yngel (ifplge lokalrapporten m.m.). Herskal
tilføjes, at læserne opfordres til at ind-
rapportere alle observationer af disse ar-
ter til rapportgruppen (se adressen andet-
steds i dette nummer af Søravnen), eller
for sjældne arter direkte til projekt sjældne

ynglefugle v. Michael Grell, Vesterbrogade
140A, 1620 København V - mærk kuverten
'fortrolig' hvis oplysningerne ønskes hem-
meligholdt.

F6lgende rødlistearter har yngleVyngler i

Østjylland:

Forsvundne arter (rødlistekategori Ex) :

Drosselrørsanger, engsnarre, og nødde-
krige.

Akut truede arter (rødlistekategori E):

Markpiber, mosehornug le, vandstær, top-
lærke, fiskeørn.

Sårbare arter (rødlistekategori V) :

Spidsand, atlingand, kirkeugle, savisanger,
pirol, plettet ørvagtel, gulirisk, svaleklire
og sl6rugle.

Sjældne arter (rødlistekategori R) :

lsfugl, skærpiber, rørdrum, stor hornugle,
karmindompap. lille præstekrave, sort
stork, blå kærhø9, vagtel, vendehals, hede-
lærke, rød glente, sorthalset lappedykker,
pungmejse, dværgterne og turteldue.

Levesteder for alle 3142 !gq!j:!!qe q_rj_er

Proce n t

6,3
A7
2,9
4,7
8,4
3,0
7,O

10,4
1 5,4
54, I

l t,9

Antal
arter
197

t49
9l

t4E
264

94

220
328
aai

I 699
373

% af rødlistede arter
r0 20 30 40 50

ACERLAND

BYER MV.

FERSKE ENCE

HEDER

KYSTER

KLITTER

KLIPPER OC STEN

MOSER

OVERDREV

SKOVE

VANDOMRAI'ER

Tåbol 2 fra bogen. De rødlistodo .rtors fordoling på l6vo3todor.



d.14-4

Flere af de nævnte arter har en væsentlig
del af deres danske bestand i Østjylland,
hvorfor man vel med rette kan sige at vi har
et særligt ansvarfor disse arter. Det gælder
f,eks, markpiber, isfugl, sorthalset lappe-
dykker og pungmejse,

Levestedeme
De rødlistede arters levesteder fremgår af
tabef 2. Over halvdelen (54%) af de rød-
listede arter forekommer i skov, Næst ef-
ter skovene rummer overdrev flest rød-
listede arter (15%), Hvis man ønsker at
vurdere hvilke naturtyper, der er mest tru-
ede, må antallet af truede arter imidlertid
sammenholdes med antallet af naturligt
forekommende arter Då den enkelte natur-
type. Denne analyse er i Rødliste 1997 kun
foretaget for tre udvalgte organisme-
grupper; karplanter, dagsommerfugle og
svirrefluer. For disse tre grupper viser ana-
lyserne, at de lysåbne levesteder (bl.a.
overdrev, græssede enge, heder, kyster)
er de mest truede,

Trusler
I de indledende kapitlertil hverorganisme-
gruppe gennemgås og vurderes de nega-
tive faktorer, eller trusler, som påvirker de

rødlistede arter. Det konkluderes, at der er
fem centrale temaer, der går igen som
trusler for en stor del af organisme-
grupperne. Det er (i ikke prioriteret række-
fplge):

. eutrofiering (øget tilførsel af nærings-
stoffer)

r tilgroning af enge, overdrev, heder m.v.

o dræning og tilgroning af kær og moser

r dræning og intensiv drift af skove

r isolation af bestande

Endvidere anføres det, at forstyrrelser ud-
gør en trussel mod bestande af fugle og
pattedyr, mens udsætning af tætte be-
stande af fisk og ænder er en trussel mod
f erskvandsorganismer.

Gulliste 1997

De to tidligere rødlistekategorier X =
opmærksomhedskrævende arter og A =
nationale ansvarsarter, er nu overførttilsin
egen liste, den såkaldte 'gulliste'. I alt 38
fuglearter optræder på Gulliste 1997, for-
delt med 10 i kategori X og 28 i kategori A.
Det drejer sig om følgende arter (se tabel 3,
næste side):



A r'l

Sivsanger (Acrocephalu s sc h oenob a en u s)
Culbvg (Hippolais icterina)
Stormmåge (Larus conus)
Hættemåge (Larus ridibundus)
Bomlærke (Miliaria calandra)
Gul vipstjert(Mortacilla flave)
Stenpikker (Oenanthe oenanthe)
Jernspurv (Prunella modularis)
Rødben (Tringa totanus)
Yihe (Vanellus vanellus)

liatcB(ral

Alk (Alca torda) AT (R)

Søkonge (Alle alle) ' nordeuropæisk population AT
Spidsand (Anas acuta) - nordvesteuropæisk
population
Krikand (Anas crzcca) - nordvesteuroDæisk
population
Pibeand (Anas penelope)
- nordvesteuropæisk population
Cråand (Anas platyrhynchos)
- nordvesteuropæisk population
Grågis (Anser anser)
- nordvest-sydvesteuropæisk population
Kortnæbbet gas (Anser brachyrhyncus)
- Svalbard-population
Taigasædgås (Anser fa ba I i s faba I i s)
Trofdand (Aythia fuligula)
- nordvesteuropæisk population
Mørkbuget knortegås (Branta bernicla bernicla)
Lysbuget knortegås (Branta bernicla hrota)
- Svalbard-nordøstgrønlandsk population
Hvi.rand (Bucephala clangula)
- nordvesteuropæisk population
Nordlig almindelig ryle (Calidris alpina alpina)
Sydlig almindelig ryle (Calidris alpina schinzii)
- baltisk-skandinavisk population
Pibesvane (Cygnus columbianus bewickii)
Sangsvane (Cygnus cygnus)
Knopsvane (Cygnus olor)
- baltisk-skandinavisk population
Rødstrubet lom (Gavia stellata)
Sortand, (Melanitta nigra)
Toppet skallesluger (Mergus serrator)
- nordvesteuropæisk population
Mellemskarv (Phalacrocoiax carbo sinensis)
- nordeuropæisk population
Hjeile (Pluvialis apricaria), nordeuropæisk
population
Cråstrubet lappedykker (podiceps grisegena)
- norvesteuropæisk population
Klyde (Recurcirostra avosetta)
' nordeuropæisk population
Ederfugl fsomate ria mollissima)
Sandterne (Sterna nilotica) - nordeuropæisk
population

Grav and, (fa d o r n a t a d orn a )
- nordeuropæisk population

AT (V)

AT

AT (E)

AT

AT
AT

AT
AT

AT

AT (R)

AT

AY,/AT (R)

AT

AT

AT

AY/AT

AT (E)

AT

AYlAT
AT

AY (E)

AT

Tabol 3

Gullirtcde fugloarter i
Dånmark.

X = opmarksomhad!-
krtvando ar-ter og A =
national0 ansvarrartar.

T = arten forckommer
.om trækfugl, og Y =
yngl.tugl i Danmark.

l().ngive.rødlisto-
kategori for d€.rtor,
aom også oPtrador På
Rødli.ts 1997.

Og:å hcr skal dor lydo
on opfordring til la-
lcrna om at ind-
rapportara allo obrarwa-
tioncr .f dls3c .rtar til
rapportgrupp€n.



Fugletællinger i fem par-
ker i Århus 1998
Af Peter Lange

Som den opmærksomme læser vil huske,
efterlyste vi i Søravnen 1/98 interesserede
til at deltage i en unders6gelse af fuglelivet
i fem parker i Arhus. Baggrunden for pro-
jektet var at Arhus Kommune i vinteren
1997-98 opsatte i alt 280 fuglekasser i de
fem parker. Lokalafdelingen tilbød idenne
sammenhæng, at DOF ville prøve at regi-
strere hvorvidt kasserne blev brugt. Ca. 20
frivillige har i sommerens løb foretaget
undersøgelser i de fem parker; Rådhus-
parken, Nordre og Vestre Kirkegård, Bota-
nisk Have og Marienlystparken. Resulta-
terne af det første års undersøgelser fore-
ligger nu, iform af en minirapport, som er
udsendt til optællerne, Århus Kommune
og andre relevante institutioner.

Dækningen
BotaniskHave 7 besøg 1813-27n
Vestre Kirkegård 14 besøg 18/3-1416
Marienlystparken 11 besøg 1813-5n
Nordre Kirkegård 16 besøg 2113-2817
(Rådhusparken 1 besøg21/31

Resuftater
I alt blev 49 forskellige fuglearter registre-
ret i parkerne under optællingerne. Heraf
blev 36 arter registreret som sikker eller
sandsynlig ynglende. Disse arter fremgår
aftabel 1.

Følgende arter blev fundet ynglende i de
opsatte kasser (tabel 2):

Gråond
Troldond

Spurvehøg
Foson

Grønbenel rørhøne
Blishøne
Ringdue

Tyrkerdue
Gøg

Hvid vipstierl
Gærdesmulle

Jernspurv
Rødhols
Solsorl

Songdrossel
Hovesonger

Gærdesonger
Munk

Gronsonger
Løvsonger

Fuglekonge
Musvit

Spaetmeise

Husskode
Allike

Gråkroge
Slær

Skovspurv
Gråspurv
Bogfinke

Stillits
Tornirisk
Grønirisk
Gråsisken
Dompop
Gulspurv

Tabol 1

Yngl€tugt. i Århus-
p.rk.rnc 1998.

'n :i::

Art Bol. Hove' Ndr. Kirkegd Vr. Kirkegd. Morienlyst*
Musvil 2-3 13 4-6 +
Blåmejsel-293+
El6mejse/musvit-51-
Stær 4 min. I min. I ?

Tabel 2
Ovorsigt over ynglefuglo i do opsetto redekasser i de firo undcrsøgte prrker.
' - Bot. Havc og Mårienlystpårken; kassornc unumm€rorcde, optallingorno

ufuldstandigc.



Optællere sØges
Det er mit håb at optællingerne kan fort-
sættes i den kommende ynglesæson. Flere
af deltagerne i 1998 har allerede givet ud-
tryk for, at de ønsker at fortsætte optællin-
gerne, men der er også plads til nye delta-
gere! Har du lyst og tid til at bruge nogle
timer ien ellerflere af de nævnte parker, så
kontakt undertegnede. Vi mangler især
optællere til Rådhusparken. men vil du
hellere være med i undersøgelsen af en af
de andre parker, så kan det også lade sig
gøre. Det er mit håb. at der vil melde sig
tilstrækkelig mange optællere, til at vi i

1999 også kan få undersøgt Universitets-
parken.

Nuværende og forhåbentlig kommende
optællere mødes tirsdag d. 9. februar kl.
19.30 på Naturcenter S6lyst. Her vil jeg
give en kort præsentation af resultaterne
fra 1998, og optællingerne i 1999 vil blive
planlagt. Alle interesserede er velkommen
til mødet.

TIRSDAGS-møderne
Vi fortsætter med faste tirsdagsmgder på
Sølyst den sidste tirsdag i måneden. Hvert
møde indledes med max. en times oplæg

eller introduktion til aftenens emne, hvor-
efter debatten/hyggesnakken gives fri.
Lokalafdelingens bibliotek og tidsskrift-
samling er tilgængelig. Lokalbestyrelsen
vil hver gang være vært med kaffe/the og
småkager.

Vinteren og forårets emner vil være:

Tirsdag d. 26. januar:

Lokalitetsregistrerin gen. Lokalkoordintor
Peter Langefortæller om optælling af yng-
lefugle på udvalgte fuglelokaliteter. Vi
mangler optællere. derfor inviteres både
nuværende og kommende optællere til at
deltage, og alle andre er også meget vel-
komne til at komme og høre med. Måske
får man lyst til at deltagel?

Tirsdag d. 23. Februar:

Fuglesang. Ynglesæsonen nærmer sig! Vi
lytter til bånd/CD'er, ser dias og udveksler
erfaringer. Medbring gerne egne båndop-
tagelserl

Tirsdag d. 30. Marts:

Rovfugletræk på Djursland. Lars P. Johans-
son fortæller og viser dias. Mødet kan be-
tragtes som et oplæg til de kommende
ture til Gjerrild Nordstrand.

.te:'

;j



Der røg natte-
SøVNCN!
af Ole Lilleør

It

n k-t i k-t i k..,s i i in -.t nn:::!:j!i,

Jeg kigger på klakken.
Døn er hafu et og døt er
blevet tredag den 9. ok-
tohei. '' ' "'

Jeg afslutter attenens arOelO" r"O ,".0,
teren. Udenfor er det diset, det har små-
regnet lidt i løbet af aftenen. Det blæser
næsten ikke, hvilket erførste gang i lang tid.
Ellers har der længe været en meget kraftig
vind fra øst. Telefonen ringer: "Hej, Flem-
ming her! Tag lige et lyt udenfor, der er
drosler i luften!".

Flemming bor i Skanderborg og når han
har nattrækkende drosler, så har jeg som
regel betydeligt flere. Jeg bor i Århus
midtby ganske t€et ved havnen, så fugle-
træk, der følger kysten, passerer her forbi.
Derfor følger jeg hans råd, og begiver mig
ud oå altanen,

Udenfor er der et kor af f ugle i luften. "Tik-
tik.,,tik...siiip...tik...tik-tik-tik-tik..,.,,siiip..,,tik-
tik...", lyder det ustandseligtfra luften. Der
er åbenbart det helt store træk af Sang- og
Vindrosler i gang. Jeg beslutter at prøve at
tælle kaldene, men i perioder kommer der
så mange fugle, at jeg knap nok kan følge
med på klihælleren! Fuglene kommer
meget lavt. I lyset fra byen ser jeg af og til
silhuetter forsvinde over tagene. Rødhals-
ene er også på træk, Et par stykker mellem-
lander på vores bygning, kalder et par gange

for så at fortsætte på deres færd, Flere
andre småfugle høres, bl.a. Misteldrossel,
der dermed bliver ny'matrikelart'. Det skal
iøvrigtvise sig ikke at blive sidste gang den
nat, at jeg hører den art,

Flemming og jeg har (sammen med Far
Jørn) en svaghed for nattrækkende dros-
ler. Vi kan ganske enkelt ikke lade være
med at tælle kald på store træknætter. Da
denne nattegnertil at blive'stor', beslutter
vi at foretage nogle optællinger i løbet af
natten.

Jeg sætter vækkeurettil at ringe halvanden
time senere. Næste tælling giver mindst
lige så imponerende tal som den første.
Stadig mange drosler, men denne gang
hgrer jeg 52 Misteldrosler på bare 20 mi-
nutterl Deter heltvildt! lgen opleverjeg, at
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Rødhalse mellemlander i gården, Byens
larm er nu så godt som forstummet, men
jeg kan høre nogle godt beduggede fyre,
højrøstet bevæge sig ned ad Østergade
(der ligger på værs af trækretningen). Plud-
selig råber den ene af dem r "Hovsa, der var
en fugl - og væk var den!". Under deres
videre færd over Fredenstorv h6rer jeg
ham gentagne gange råbe: "og væk var
denl". Oplevelsen må have gjort stort ind-
tryk på ham. Mon han var ved at kollidere
med en lavttrækkende fugl?

Biiib-bibbib...biiib-bibbib... Nej, det er ikke
en fugl, det er mitvækkeur halvanden time
senere. Det var ikke meget søvn, jeg fik
denne gang. Oplevelserne og lydende fra
fuglene snurrer uafbrudt i mit hoved. Nå,
ud igen. Stadig mange fugle i luften - hov,
var det ikke Fuglekonger? Dem har jeg
aldriglør hørt på nattræk!

Den sidste optælling bliver 20 minutter
forsinket. Jeg er simpelthen for kvæstet til
at stå op, da uret ringer. Men heldigvis når
jeg at komme ud lige inden, det bliver lyst.
Mens jeg står og lytter, ser jeg en flager-
mus langsomt fouragere langs med en
bevokset mur. Den står jo på svirrende
vingerl - så må det vel være Langgret?! Er
den mon også på træk? Drosseltrækket er
igvrigt ikke så stort længere, men til gen-
gæld trækker der pænt med Kvækerfinker
og Jernspurve, Kort efter bliver det lyst og

trækket ophører nærmest øjeblikkeligt. En
fantastisk naterslut. I tabellen kan du, kære
læser, se hvilke tal vi fik ud af det.

Drosseltrækket over
Århus
Nattrækkende drosler er ikke noget usæd-
vanligtfænomen iÅrhus. Hvert efterår kan
man opleve de karakteristisk tik og hvin i

luften. Men de fleste gange er trækket ikke
så intensivt som denne nat. De sidste fem-
seks efterår har vi hyppigt lyttet op mod
himlen og typisk har vi hvert år kun oplevet
en enkelt eller to aftener/nætter med mas-
sive forekomster af drosler. Man kan dog
nemt gå glip af et godt træk, hvis det først
starter i løbet af natten og ikke om aftenen,
Denne gang startede trækket tilsynela-
dende ret sent. Jørn var ude ved 22-tiden
uden at høre noget videre, Det var et hel-
digt tilfælde, at Flemming bevægede sig
udenfor så sent.

Dette træk adskiller sig fra de foregående
store træk, vi har oplevet, ved at være
domineret af Sangdrosler. Normalt har det
været Vindroslernes 'sii-ip', vi mest har
hørt. Sangdroslers træk kulminerer typisk
tidligere end Vindroslers - måske var de-
res træk blevet forsinket i år. Den store
forekomst af Misteldrosler er også usæd-
vanligt, Viharaldrigfør hørt dem på efterårs-



trækket. lfølge Klaus Malling Olsens "Dan-
marks Fugle" er efterårstrækket iDanmark
sjældent med dagscifre over hundrede.
Ærgerligt, at jeg ikke valgte at skippe spv-
nen helt. Så havde jeg nok nået langt over
100 Misteldrosler!

Hvor mange drosler der reelt passerede,
er det umuligt at vide noget om, Men man
kan få et skøn ved hjeelp af lidt matematik.
Hvis man tegner en kurve over nattens
træk (med akserne'antal kald'og 'tid'), vil
man kunne beregne, hvor mange kald der
kunne høres i løbet af natten (matematisk:
at beregne arealet under kurven) under
den forudsætning, attrækket ikke svingede
markant mellem to optællinger. Resultatet
er, at der over min bopæl i tidsrummet
00.40 til 07.15 kunne høres ca. 2000 Vind-
rosler,5000 Sangdrosler og 500
Misteldrosler! Men sandsynligvis har træk-
ket bevæget sig over en bred front. | 1995
kortlagde vi bredden på et sådant træk og
fandt, at det var intensivt i en bredde på 1,5
kilometer, hvorefter det gradvist svandt
ind. Hvis det også var tilfældet denne nat,
taler vi om mange, mange tusind fugle
over Arhus natten mellem 8. og 9. ohober
og måske danmarksrekord iantal

Misteldrosler! - | alt fald teoretisk, for fire
optællinger er lige lovlig lidt til den slags
I ommeregner-f iksfa kserier,

Skanderborg, Blåvand og
Rosenvold
Flemming ofrede ligeledes sin nattesøvn.
Han havde dog ikke tilnærmelsesvis så
mange fugle - vel sagtens fordi, Skander-
borg ligger langtfra kysten. Men ligesom i
Arhus var trækket domineret af Sang-
drosler og det lykkedes ham også at høre
en enkelt Misteldrossel.

lkke bare iÅrhus blev der registreret mange
drosler, I Blåvand havde de om morgenen
den 9. okt. et stort og artsrigt småfugle-
træk. lfølge deres hjemmeside på Internet-
tet observeredes bl.a. Sangdrossel 1000
syd, Vindrossel 12.000 syd, Misteldrossel
35 syd, Rødhals 2500 og Fuglekonge 1000
rast. lnteressant nok så de langt flere Vin-
end Sangdrosler. Hvor var Sangdroslerne
blevet af? På Fuglelinien blev der samme
dag meldt om 10-15.000 Vindrosler på
Fanø.

Rosenvold ved Vejle Fjord havde den
samme morgen intet større småfugletræk.
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Men måske var lokaliteten bare lidt lang-
som i optrækket, for et par dage efter havde
den lokalitetsrekord i Misteldrosler (59 stk.)
og i øvrigt pænt med småfugle.

Ibækkende vadefugle
Nattens træk var denne gang ganske arts-
rigt. lsær i morgentimerne blev droslerne
suppleret af forskellige småfuglearter. Men
også en Dobbeltbekkasin blev hørt. Det er
i ptvrigt ikke ualmindeligt med trækkende
vadefugle over Arhus. I de 5 årjeg har boet
her i Fredensgade har jeg hørt adskillige
vadef uglearter trække forbi. For det meste
skerdetsentaften ellerom natten, men det
erogså hændt,at jeg harsetf.eks. Mudder-
klire trækkeforbi om dagen. Min vadefugle-
liste rummer efterhånden otte arter:
Strandskade, Stor Præstekrave, Hvidklire,
Tinksmed, Mudderklire, Alm. Ryle. Stor
Regnspove og altså Dobbeltbekkasin.

Antal kald og antal fugle
Når jeg ovenfor taler om trækkets stør-
relse og variation, mener jeg hele tiden
antallet af kald. Når trækket "går i stå", be-
høver det ikke at være fordi, fuglene holder
op med attrække, men det kan simpelthen
skyldes, at de søger højere op (f.eks. hvis
vejret klarer op eller det bliver lyst), hvor-
ved man ikke længere kan høre dem.

Endvidere er det usikkert i hvilken grad,
man kan relatere antal kald til antalfugle. En
fugl kan jo nemtfinde på atsige noget mere
end ån gang. Men det er endnu mere sand-
synligt, at mange fugle passerer uden at

sige noget. Endvidere kan nogle flyve så
højt, at de vanskeligt kan høres. Alt ialttror
jeg, at antallet af kald beskriver et absolut
minimum for, hvor mange der har passe-
reI.

Antal fuglekald hørt i Århus (Fredensgade)
og Skanderborg (Oddervej) natten ml. 8.
og 9. oktober 1998. Starttidspunkt og
længde af optælling er angivet. Bemærk. at
der på morgentællingen iArhus optræder
mange småfugle. Solopgang var klokken
07.38.
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lokolofdelingen i Århur oml

l{olurrenter tøl'9r1, Glellerupvej lll, i Brobrond

lørdog d. 27. lebrvor 1999 kl. 11.00

Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed, hvor besty-
relsen og medlemmer af foreningens repræsentantskab vælges af med-
Iemmerne.

Endvidere fremlæggerformanden beretningen for året der gik, og regnskab
og budget godkendes. Udover det rentformelle er der også tid til hyggeligt
samvær, en tur ned til den nærliggende Brabrand Sø, og måske en lille
fuglequiz.

Som noget nyt prøver vi i år med fælles frokost (pizza) under generalfor-
samlingen, herefterturtilsøen. Hele arr. afsluttes med kaffeog hjemmebag
på Sølyst ca. kl 15.30. I kalenderen finder du programmet med ca.-tider.

Bestyrelsen håberat rigtig mange medlemmervilmpde op, og vi glæder os
til en engageret og livlig debat.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning for 1998 v. formanden
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse v, kassereren
4. Forelæggelse af budget for 1999 til godkendelse v. kassereren
5. Valg til bestyrelsen. På valg er Peter Lange, Lars P. Johansson, Chri-

stian Jordansen og Nick Wrigley.
Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab,
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under punkt 8 skal indleveres skriftlig til
bestyrelsen senest I dage tør g enera lforsam ling en,

Alle er velkomne - men kun medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen

6.
7.

8.
9.

foruomling
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Østivske
fugtåtårne | 2
Af Søren Hrijager

TTT
Brabrand Sø, syd

lndledning
ffplge Århus Amts naturforvaltningsplan fin-
des der 6 fugletårne i Århus Amt (1994).
Det ældste af tårnene står ved sydbredden
af Brabrand Sø. Byggearbejdet blev orga-
niseret som et kommunalt beskæftigelses-
projekt med DOF-Århus som igangsætter
og planlægger, Indvielsen fandt sted den
15.10.81. Erfaringerne med det planlæg-
gende arbejde er nøje beskrevet i Sørav-
nen 1982:l side 4-15.

Vurdering
Placering: Tårnet er placeret nær Stautrup
Stationsby på et kommunalt areal for en-
den af Bispevænget. Ved Brabrandstien er
der skiltet til tårnet. og i det lille minimuseum
iden gamle stationsbygning ertårnet angi-
vet på det opheengte kort.

Stien det sidste stykke til tårnet følger ind-
hegningen omkring kommunens oplags-
plads ved Stautrup Vandværk. Da pladsen
mellem hegnet og det ildelugtende spilde-
vandsudløb vest herfor stedvis er temme-
lig trang, er stien smal og i relativ dårlig
stand. Da oversvømmelserne i marts i år



(1994) var på sit højeste, var det ikke muligt
selv i gummistøvler at nå ud tiltårnet. Hel-
ler ikke passage via oplagspladsen var
mulig, da pladsen var aflåst.

Bortset fra den noget problematiske og
lidet smukke adgangsvej er der intet at
udsætte vedrørende placeringen. Næsten
hele søen kan ses fra toppen aftårnet un-
der optimale lysforhold, og umiddelbart
neden for foden findes hættemågekoloni,
hvor der også er fine muligheder for at
iagttage bl.a. Sorthalset Lappedykker, ande-
fugle m,v., Nogle træer nær tårnet yder
tilstrækkelig camouflage, uden at det gene-
rer udsynet nævneværdigt.

Konstrulction: Tårnet er højere end de tid-
ligere omtalte i denne serie nemlig godt 9
m. Trods højden er der ingen problemer
med rystelser; konstruktionen virker sær-
deles solid. Den øverste olatform nås via
en lem igulvet; konstruhioner med en dør
i siden forekommer mere sikre! Der er
(eller rettere var) oplukkelige vinduer ide 3
sider, der vender mod søen. I stærk blæst

kan det være en fordel med vinduer, men
desværre er vinduer selv i plexiglas veleg-
net til hærværk, og nu er der kun 6n hel
rude tilbage. Desværre rammes ikke bare
ruderne af hærværk, også væggene bærer
tydeligt præg af besøgende, der har erstat-
tet kikkerten med en grafittisprayflaske. Jeg
tror, det er vigtigt til stadighed at holde
tårnet pænt og intaK for at forebygge, at
ødeleeggelserne accelererer; en oplagt
kommunal opgave!

Information: Indretningen af tårnet erfore-
taget af Lars Abrahamsen og Jens
Gregersen. Såvel fugleplancherne som kor-
tene er forbilledlige. Samtidig med tårn-
indvielsen blev der udgivet en flot pjece
om fuglelivet ved søen, og i 1988 udgav
Arhus Kommune endnu en pjece om natu-
ren ved søen og iÅrhus Ådal. Disse pjecer
burde fremlægges i minimuseet.

Konklusion: Et velplaceret, solidt tårn med
en meget problematisk adgangsvej og util-
strækkelig vedligeholdelse. Det kan vist
ikke snige sig op til mere end 3 skoper.

(Bragtførste gang i Gejrfuglen nr. 2-1994)
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T
Brabrand Sø, Nord

lndledning
Af Århus Amts 6 fqgletårne (1994) er de 2
placeret tæt ved Arhus, og de er derfor
kendte og benyttede af mange menne-
sker. Vi bevæger osfra Brabrand Sø Syd til
Brabrand Sø Nord.

Vurdering
Placering: I forbindelse med
undervisningsaktiviteterne på Naturcenter
Sølyst har det gennem flere år været et
stort ønske at få et lettilgængeligt fugletårn.
Derfor har Arhus Kommune for nogle år
siden taget initiativ til opfgrelse af et tårn
klods op ad stien, der fører fra Sglyst og
mod syd ned mod søen. Ud fra en ren
undervisningsmæssig betragtning må
denne placering vel nærmest betegnes
som ideel, Da tårnet endvidere står på en
lille skrænt omgivet af vegetation, er det
godt camoufleret samtidig med, at det gi-
ver frit udsyn over hele søen. Alligevel må
placeringen ud fra en ornitologisk betragt-
ning betegnes som yderst problematisk,
specielt hvis man ønsker at betragte (for
slet ikke at tale om opteelle) fuglene ude i
selve søen og ikke blot i rørkanten neden-
for tårnet. Problemet er lyset; næsten uan-
set hvornår man besøger tårnet, vil man
blive generet af modlys.

Konstruktion: Tårnet er særdeles solidt
og kraftigt, og det kan sagtens rumme
mange mennesker (f.eks. det meste af en

skoleklasse), uden at det resulterer i gene-
rende rystelser.

Modsat Århus Amts tårne (se tidligere an-
meldelser) er der desværre ingen afskærm-
ning ellertag, så det er ikke her, man skal stå
i læ forvinden eller regnen. Denne mangel
har tillige resulteret i, at nogle villaejere
nord for tårnet har følt, at privatlivets fred
er blevet tilsidesat, idet man fra tårnet har
mulighed for at kigge direKe ind i haverne/
stuerne.

Information: Dette punK kan der ikke skri-
ves meget om, der er nemlig ingen infor-
mation i eller direkte ved tårnet!

Til gengæld er der flere steder langs
Brabrandstien opsat kortborde; hovedpar-
ten er imidlertid i en sådan stand, at de
snarest bør restaureres eller flernes. De
tavler, der fortæller om sørestaureringen,
bør under alle omstændigheder revideres
ellerflernes uanset stand. lngen kan være
tjent med forældede og fejlagtige oplys-
ninger.

Konklusion: Fugletårnet har sin beretti-
gelse som et godt tilbud til de skoleelever
og andre gæster, der deltager i undervis-
ningen på Naturcenter Sølyst. For menig-
mand og især ornitolog, der pnsker en
oversigt af søens fugleliv, må tårnet syd for
søen absolut anbefales, og her kan man
samtidig komme i læ underdårligevejrfor-
hold.

Vi må nøjes med 2 modlysskoper,

(Bragtførste gang i Gejrfuglen nr. 3-19941

Fortsættes i næste nummer!



Fra felten
August, september og oktober

Af Ole Jensen

Også denne gang mange
spæn dende obseruation er.

Fra feften er nu også gået
på nettet - det er nu mu-
ligt at indrapportere sine
o bse ruationer via e-ma i I :

felten@iname.com
Hw

Fra felten udkommer for eftertiden også
på hjemmesiden

htto : //www. come.to/felten

hvorfra der også direkte kan indsendes
observationer.

Jeg modtager igvrigt meget gerne obser-
vationerne løbende, og vil så forsøge at
opdatere hjemmesiden med rimeligt korte
mellemrum.

Der er denne gang modtaget observatio-
ner fra fplgende:

Henning Ettrup, Niels Hannow, lda Jensen,
Birgitte Skjold Nielsen, P.B. Petersen, Phi-
lippe Provencal, Frede Olsen og underteg-
nede.

Desuden er der medtaget observationer
fra Biologisk Fagudvalgs hjemmeside fra
forskellige observatører.

Lommer, Lappedykkere,
Skarver, Hejrer og Storke
Rødstrubet Lom 6/9 2 SV Randers Fjord,
27110 2 N Fornæs, Lom spc. 19/10 6N + 1

S, 27 l1O7 Fornæs.Lille Lappedykker 14l8
2, 16181, 19/8 2, 21/8 2 v. Akær, Toppet
Lappedykker op til 36 set i perioden i

stubbe sø, 10/10 8-10 Brabrand Sø, Grå-
strubet Lappedykker 9/8 2 Stubbe Sø,191
10 2N, 27 /10 4N + 45 Fornæs, Sorthalset
Lappedykker 5/9 1 Brabrand Sø, Malle-
muk 6/8 1 N, 19/10 1 N + 15, 27110 4
Fornæs, Sodfarvet Skråpe 19/10 1 N For-
næs, Sule 23i8 2 Stubbe Sø,6/8 4N + 1 S,
19/10 80N, 27110 7N Fornæs, Alm.Skarv
19/9 1250 Sødringholm Strand Sølvhejre
4/9 1 Bjerregrav Mose, Fiskeheire max. 11

i perioden i stubbe sø, 10/10 10 En-
gene v. oøde A, lol
10 3 Brabrand Sø,
24110 14 Stavns
Fjord, Hvid Stork
17-1919 1 lK rst,
Mårslet.



Svaner, Gæs og Ænder
Bf isgås 2019 4 Alrs,Grågås5 18 185, 21 18 4,
15/9 11 Alrø Poller, 8/8 4 N.f.ørting, 16i8
55, 2019 650 Alrø, 219 180 markerne v.
Fussingø, 6/9 ca. 100 trk. N Kolt, 12/9 35
Stavns Fjord, 1 5/9 30 Alrø, 19/9 2 Akær, 25/
9 40-50 N.F. Amstrup, 26/912 S Hollands-
bjerg Holme, 2719 32,24-25110 10-20 høtt
Stubbe Sø,1'll1O 15 trk. Lading, Kanada.
gås 16/8 5 Alrø, 1919 2 ad.6 juv. Åkær,
Mørkbuget Knortegås 20/9 25 trk. øster-
hede, 2619 12 og 19/10 80 Stavns Fjord,
Lysbuget Knortegås 19/9 57 Mellem-
poldene Randers Fjord, Knortegås sp. 27l
10 1 N + 1 S Fornæs, Rustand 2/9 t hun
juv., 5/9 og 6/9 1 Brabrand Sø. Gravand 5/
8 5, 15/9 2 Alrø Poller, Pibean d21 18 12, 151

9 80 Alrø Poller, 12lg 30 og 19/10 120
Stavns Fjord. 2619 0 S Hollandsbjerg Holme,
9/ 10 6, 241'10 5 Brabrand Sø, Knarand 9/9 4
Brabrand Sø, Krikand 1418 30, 15/9 150
Alrø Poller+Altø, 21 18 17 Alrø, 21 1875 Alrø
Poldkrog, 2/9 4 Fussing Sø, 2619 12 S
Hollandsbjerg Holme,3l110 6 Stubbe Sø,
Spidsand 2619 1 S Hollandsbjerg Holme,
Skeand 9/8 2 Stubbe Sø,6/9 20 Brabrand
Sø, Taffeland 14/88,2118 7, 15/9 1 Jens-
næs Sø, 2/9 1 2 Fussing sø, 10110 5-10, 24/
10 52 Brabrand Sø, 1 1/10 18, 24-25110 35,
3111020 Stubbe Sø, Troldand 9/88.2019
6,27/9 9,4110 9 Stubbe Sø, Ederfugl 5/8
20, 2118 10, 15/9 10 Alrø Poller, 16/8 8
Horskær, 4/10 1750 Sletterhage, Toppet
Skaflesluger 21/8 30 Alrø Poller.

Rovfugle
Hvepsevåge9/8 1 Stubbe Sø,2019 1 ad, S
Århus Universitetspark, Rørhøg 218 1

Stubbe Sø, 2018 1 lK, 219 1, 519 1 , 619 4
Brabrand Sø,2118 t hun,22181 S Julsø, 2/
9 2 Odder A, AP z Randers Fjord, 15/9 1

hun Alrø Alhale,25/9 t frun ÅtærÅ, Zslg t
Lading, Blå Kærhøg 9/8 t han Stubbe Sø,
Duehøg 2/9 1 Salten Langsø, Spuwehøg
24110 1 Brabrandstien , 11/10 1,24-25/10 1

Stubbe sø. 30/10 2 sv, 5/10 1 v, 31/10 2 SV
Århus Universitetspark, Muwåge 9/8 1,
23t8 1 , 20t9 1 , 27 t9 1, 11t10 2, 24-25t10 1,
31110 2 Stubbe Sø, 219 1 Motorvejen v.
Tilst, 2/9 1 Fussingø Skov, 10/10 1 Bra-
brand Sø, 11110 1SV Århus Universitets-
park, 18/10 14 Nordby Bakker, Fjeldvåge
31/10 1 Brattingsborg, Fiskeørn 2/82,11/
10 1 Stubbe Sø,22/81Julsø,A91-2 Salten
Langsø, 5/9 1 Brabrand Sø, 6/9 2 tou., 2619
1 v. Hollandsbjerg, 25/g 1 V Århus
Universitetspark, Tåmfalk 1418 1 Alrø
Eghoved, 10/10 t han fou. slog ned på en
mus og fløj afsted med den i fangerne
Brabrand Sø,3U10 1 Stubbe Sø,Aftenfalk
2i8 1 Stubbe Sø, Vandrefalk 19/9 1 trk.
mod Lushage/Brattingsborg, 2919 2 ad.
Odder, 31/10 1 fou. til S Århus Universitets-
park.



Fasanfugle, Vandhøns og
Vadefugle
Ttur 4/9 1 Floes Vandrikse 6/9 3 Randers
Fjord,26/9 2 Hollandsbjerg Holme,9/10 1

hørt Brabrand Sø,Trane30/1 0 5S Brabrand
Sø, Strandskade 5/8 10 Alrø Poller, 16/8 1

Alrø, 1519 13 Alrø Eghoved, Stor Præste-
krave 16/8 l Alrø,21/81 Alrø Poldkrog,26/
9 7 Sælvig, Hieile 5/8 30, 15/9 150 Alrø
Poller, 21/8 850-950 Alrp Poldkrog, 6/9
1000 Randers Fjord, 12/9 70 rst. + 33 trk.
Stavns Fjord, 15/9 4 Alsø Eghoved, 19/9
6500 Mellempoldene Randers Fjord, en
flok på ca. 10 fugle Brabrand Sø,20/9 4000
Alrø,2619 1500 Hollandsbjerg Holme, 11/
1 0 23 Stubbe Sø, 31/1 0 30 Visborg,Strand.
hjejle 5/8 3,14/8 2 Alrø Poller, 16181 Alrø,
21/84 AlrøPoldkrog, 6/9 200 Randers Fjord,
19/9 11 Mellempoldene Randers Fjord,
Vibe 1 6/8 60 Alrø, rcB I O AXær, 21 /8 20, 6l
9 200 Randers Fjord, 15/9 10 Alrø Poller,
12/9 20 Stavns Fjord, 1519 Alrø Poldkrog,
25/9 200 Alrø Alhale, 2519 1000-1500
Vilhelmsborg, 26/9 1000 Hollandsbjerg
Holme, 10110 2 flokke på ca. 40 fugle + 1

Sælvig, Dobbehbekkasin 6/9 3 Stavns
Fjord, 6/9 15 Randers Fjord, 4/10 1 ,26/9 5
Hollandsbjerg Holme,9/10 8 Brabrand Sø,
31/10 5 Stubbe Sø, Stor Kobbersneppe
16/82 Alrø,19/9 30 Mellempoldene + 6 v.
Boelsrev, Lille Kobbersneppe 5/8 36, 14/8
'l , 2118 8 Alrø Poller, 1 5/9 1 Alrø Poldkrog,
19/9 3 Mellempoldene + 3 v. Boelsrev,
Lille Regnspove 19/9 3 Mellempoldene
Randers Fjord, Stor Regnspove 5189,141
8 10,2118 1 Alrø Poller, 1618I Akø, 219 1

Fussing sø,15/9 20,25/9 30 Altø Poldkrog,
19/9 1 Mellempoldene Randers Fjord,241
10 7 Stavns Fjord, Sortklire 619 2 Stavns
Fjord, Rødben 9/81,20/91 Stubbe Sø,14/
8 t hørt Alrø Poller, 1519 3 Alrø Poldkrog,
Hvidkfire 5/8 20,2118 2 Alrø Poller, 9/8 5
Stubbe Sø, 16/8 t hørt Åkær, 16/8 2 Alrø,
20/8 5 V Brabrand Sø, 2118 7, 1519 2 Alrø
Poldkrog, 2619 4 Stavns Fjord, Tinksmed
18/9 1 Pannerup Mose, Mudderklire 2/8 4
Stubbe Sø, 16/8 2 Horskær,Stenvender6/
82S,31/83SFornæs.

Kjover, Måger, Terner,
flokpå3fusreBrabrandSø, 1 t/108Stubbe AlkefUgle, Ugler, ISfUgle
33;*,111,1,?13,1; jJ*'åll'""#',';f ,'"?.ogspætter
t::,?l!916AlrøPoldkrog,Alm.Ryle5/827. Kjove spc. 19/10 1 N Fornæs, Atm.Kjove
2519 100 Alrø poiler, 1618 900 |r!,?l!9 'tigtl.i,ilBrN Fornæs,Dværsmåse2ot
120, 15/9 10 Alrø Poldkrog, 19/9 4000 8 t lK Brabrand Sø,22/B t ..lu-lsø,6/g t
Mellempoldene + 1000 v. Boelsrev, 2619 2 Kysing Næs, 2O/91 1KAl1ø,Sildemåge24/



10 1 ad. rstDødeÅEnge,Svartbag2/8 1,9/
8 2, 23t8 6,20t9 8, 27 t9 4, 4t10 2, 11/10 12,
24-251 10 2 Stubbe Sø, 1 4/8 I Ai ø * Poller,
15/9 5,19/9 1 Alrø Eghoved, 10/10 1 Bra-
brand Sø. Ride 19/10 27N,27/10 29N For-
næs, Spfitterne 2019 4 Sælvig, 4110 4 Sø
Sletterhage, Fiordterne 9/8 11, 2318 2

Stubbe Sø,2018 5 V Brabrand Sø, Fiord/
Havterne 2/8 5 Stubbe Sø,Lomvie27/10 1

Fornæs.Af k31182,19110 5995N + 1135 +
7 rst.,27110 350N + 24S Fornæs,Teist21l
8 1, 19i10 3 N + 1 S + 1 rst, 27110 29N
Fornæs,Ringdue9/10 29trk. Brabrand Sø,
11 110 TSStubbe Sø,Gøg 1 2/8 Stubbe Sø,
Mosehornugle 6/9 1 Randers Fjord, Mur-
seiler 2/8 35 Stubbe Sø, lsfugl 6/9 1 Ran-
ders Fjord, 2619 1 Hollandsbjerg Holme,
Grønspætte 2318 1 Stubbe Sø, 29110 1

Thorsmølle, Sortspætte 2/9 1 Salten
Langsø, Stor Flagspætte 2/8 6, 9/8 5,2318
4, 20/9 5, 27 t9 9, 4t 10 4, 1 1 I 10 6, 24-25/ 10 2,
31/102 Stubbe Sø, 16/8 1 Uldrup Bakker,
2519 1 Amstrup, 10/10 1 V. Brabrand Sø.

Lærker, Svaler, Pibere,
Vipstjerter og Drosler
Hedelærke 4/10 1 Sletterhage. Sanglærke
9l1O 26 trk. Brabrand Sø, 30/10 40 SV År-
hus Universitetspark, Digesvale 2/8 7, 231

8 35 Stubbe Sø,91103 Brabrand Sø,Land-
svale2/8 30. 2318 350, 2019130,27/9 65,4/
1O 1 , 16/8 50 Åkær, 2519 500 Hollandsbjerg
Holme, 24-25110 16 Stubbe Sø, 9/10 55
Brabrand Sø,12/10 3 Viby, Bysvale2/82,
231855 Stubbe Sø, 9/10 1 Brabrand Sø,
Skovpiber 4/10 3 Stubbe Sø, Engpiber 2/
8 2,9t83,20/9 2,4t10 2, 11t10 2,24-25/10
2, 31/10 8 StubbeSø,14/81 Alrø Eghoved,
'19/9 1 Strevelshoved,4/10 over 100 trk.
Sletterhage, 9/10 6 trk. Brabrand Sø.Skær-
piber 4/10 3 Sletterhage, Bjergvipstiert 4/
1 0 1 trk. Sletterhage, 2411 0 3 trk. Brabrand
Sø, 28110 1 trk., 23110 1, 31 110 1 SV Århus
Universitetspark, Hvid Vipstjert 4/10 50
trk. + 20 rst. Sletterhage,Vandstær29/l0 2
Thorsmølle, Gærdesmutte 1 i perioden
2719 - 23110 Auning, Jernspurv 9/10 4 trk.
Brabrand Sø,Rødhalsl 6/10Auning, 1 1/10
9 Stubbe Sø. Husrødstjert 31/10 2 Århus

Havn, Rødstjert2lS 4, 918 3, 2318 2, 20/9 2
Stubbe Sø, 9/9 1 Arhus Universitetspark,
2619 t han Stavns Fjord Stenpikker 1 9/9 3
Råby Odde, 20/9 5 Stavns Fjord-Østerhede,
12/10 2Ormslev, Ringdrossel 24110 t hun
Brabrand, Sjagger 29110 180 SV Århus
Universitetspark, 30/10 70 Sabro, 31/10 5
Stubbe Sø,7 111 60^Lading Sangdrossel 5/
10 3, 11/10 10 rst. Arhus Universitetspark,
Vindrossell 1/10 35 Stubbe Sø,2U10 2003
Brendstrupvej Århus, 3O/10 165 SV Århus
Universitetspark, 31/1 0 6 Onsbjerg,

Sangere, Halemejser,
Mejser og Tornskader
Rørsanger 2/8 6, 9/8 5, 2019 4, 2719 2, 4l1O
1 Stubbe Sø,Tornsanger9/8 3 Stubbe Sø,
Gransanger2/8 1, 9/8 3, 2Ol9 2, 27 19 6, 41 10
1, 11110 2 Stubbe Sø, 9/10 8 (heraf 2 sy.)
Brabrand Sø,Løvsanger9/8 16 Stubbe Sø,
2519 1 Amstrup, 9110 2 Brabrand Sø, Fug-
lekonge2lS 2, 20/9 30, 27 19 45, 41 10 52, 1 1 I

2/. a-Z+. ø/, 2/e



10 55, 24-251 10 20, 31 I 10 1 4 Stubbe Sø, 5/
10 25 Århus Universitetspark, Skægmejse
5/9 1 Brabrand Sø, 26/9 3 Hollandsbjerg
Holme, Halemejse 27/9 4 Stubbe Sø,
Sumpmeise 20191,27/9 2,4110 2,11/10 2,
24-25/10 2, 31110 2 Stubbe Sø, 7110 3
Auning, Topmejse 218 11,918 4,23/8 11,
20t9 7,27/9 8,4t10 4,11t10 2,24-25/10 2,
31110 2 Stubbe Sø, 6/10 1 Auning, Sort.
meise 2/8 28,918 8,2318 32,2019 10,2719
30, 4/1 0 18, 11/10 12, 24-25/10 8, 31/1 0 I
Stubbe Sø, 2819 1 Auning, Spætmeise 27 /
9 6 Stubbe Sø,Træløberg/8 3,27192,4110
1, 31/10 1 Stubbe Sø, 5l1O 1 Århus
U niversitetspa rk, Rødrygget Tornskade 2/
84,918 4 Stubbe Sø.

Kragefugle, Stære, Fin-
ker og Værlinger
Skovskade 2/8 2,918 4,23/86,201911,27 /
9 14, 4t',tl 4, 11t10 8,24-25t10 4,31/10 4
Stubbe Sø, Nøddekrige 9/8 3, 31187 trk.
Fornæs, Ravn 19/9 2 Brattingsborg, 2019 8
Torrild, 2619 5 N f. SkanderborgSø,41101
Stubbe Sø, Bogfinke 18/10 150 Nordby
Bakker, Bog/Kvækerfinke 4/10 over 500
trk.og rst. Sletterhage. Stillits 2318 2, 2719
6, 1 1/10 2,24-25110 2,31/10 4 Stubbe Sø.
2519 3 Amstrup,4/10 13 Sletterhage,Grøn-
sisken 4/1 0 over 50 trk. Sletterhage, Torn-
irisk 218 2,9/8 4,2019 2 Stubbe Sø, 4l1O
over 50 Sletterhage30/l0 2 SV Århus
Universitetspark, Bjergirisk 19/10 120
Stavns Fjord,31/10 90 Århus Havn,31/10 1

SV Århus Universitetspark, Gråsisken 11/
10 38,24-25110 40 Stubbe Sø, Lille Kors-
næb ?9 10 Salten Langsø, 27/107 S + 1

hørt Fornæs, Dompap 218 1,11/10 2,24-
25/10 2 Stubbe Sø, 30/10 2 SV Århus
Universitetspark, Snespurv 27l'10 1 S For-
næs, Rørspuw US 1 , 918 2, 2019 1 , 2719 1

Stubbe Sø,25/9 2 Amstrup.

Desuden er set 3Stålorme2/8 og 1 27 19 v.
Stubbe Sø, 1 Spættet Sæl 2019 rst, på
sandrevle v. Kågsør Hage, 1 Pindsvin 17l
10 og 5/1 1 iAuning, 1 ihjelkørtBrud 20/9 v.
Stubbe Sø, 1 rødtEgern2T/9 Porsbakkerne
v. Auning, 2 R ådyr 2318 og 41 10, 3 24-251 10
og 4 31/10 v. Stubbe Sø, 6 Hare 2318 og 3
31/10 v. Stubbe Sø.

Næste periodes observationer, dvs. no-
vember, december og januar, indsendes i

første uge af februar - sene$t 7. februar.
Noter allerede nu datoen i din kalender, så
du husker at indsende! Vil du være sikker
på, at observationerne kommer med, sen-
des de til undertegnede på adressen Tors-
højvænget 54, Kolt, 8361 Hasselager.

Observationer kan også ringes ind på tlf.
8628 5614, sendes på e-mail:
felten@iname.co, eller via hjemmeside
http://www.come.to/felten - gerne umid-
delbart efter at fuglene er set.

Ole Jensen



SØRAVNEN
I25 AR
- et strejftog gennem et kvart århundrede

o

Jubilæumskavalkaden,
hvor vi blader i gamle
Søravne, slutter i dette
nummer,

I lederen - Søravnen nr
| / 1974- kastede Hans
Pindstrup...

CC
Et tilbageblik

Nu er endnu et år gået.
Året 1973 har været et særdeles ind-
bringende år for DOF's ornitologer i Århus
Amt.

Det har været præget af en meget stor
aktivitet. lf6lge programmet har der været
ikke mindre end 28 ekskursioner, hvoraf
nogle stykker er blevet aflyst. Vestkyst-
turen i oktober havde ikke tilstrækkelig til-
slutning og to søndagsture har på detsene-
ste måttet udgå. Disse oliekrise tider kræ-
ver ofre. Der er arrangeret 25 møder, men
i Grenaa har man måttet savne foredra-
gene. Kjeld Hansen savnede totalt møde-
deltagere til sit foredrag om Hjelm Fugle-
station. Lad os håbe, at situationen bedres
i det østdjurske. Endelig er der afholdt to
lejre (Anholt i påsken og Jæren i Norge i

efterårsferien), et fuglestemmekursus i

Århus og en studiekreds i Randers,

Ud over disse arrangementer er der blevet
startet et større projeK - oprettelsen af
kontoret på Viborgvej, og dette baner efter
min mening vejen for en mere selvstændig
og indadvendt styring af lokalafdelingen i

Arhus Amt, og ikke som hidtil en styring fra
Fælledvej i København. Kontakten mellem
lokalbestyrelsen og medlemmerne er vel
også blevet styrket i det forgangne år.

Medlemstallet er steget i 1973, og det må
vel ses som et resultat af det øgede ar-
bejde iamtet.

Vi har tilmed fået vores eget lokalblad,
,,56ravnen", der efter min mening stårfuldt
på højde med ,,Feltornitologen". ,,Sørav-
nen" bringer meget godt stof, men af og til
er der efter min opfattelse også mindre
heldige indslag, som f.eks. artiklen om At-
las-projektet i nr. 2 (1973), Den slags får
man jo blæst hovedet fuldt af i "FO". 

Jeg
synes også. at interviewet med Ladefoged
var lidt af en svipser.

Lad mig så til slut udtrykke håbet om, at
lokalarbejdet i 1974 kan blive ligeså frugt-
bart og vellykket som arbejdet i det gamle
år.

))



Oliekrisen og bilfri søndage - måske forkla-
ringen på at søndagsturene blev aflyst? Og
et møde uden deltagere - kan det overhove-
det kaldes et møde?

Men igvrigt stor aktivitet også i 1973 og
debatskabende artikler

i Søravnen - der iøvrigt kun udkom med
dette ene nummer i 1974.

I Søravnen nr. 1 - 1982 var redaKionen på

banen med dette - evige

CC
Opråb!
SorVhvide billeder af fugle modtages med
kyshånd. I samme ånd, modtages tegnin-
ger fra medlemmer/læsere. Af hensyn til
trykningen, skal de være udført med sorte
streger.

Zoofogist Konservøtor

y o,K,r,ørsen(
iu Kristruyvej 116 Å

89 o o R.an[ers, D anntør fr.

rtf.t Gail 86 as 67 7o

Af hensyn til redaktionens forøgede ar-
bejde med hensyn til udsendelse at 4
numre årligt, beder vi alle bidragydere for
fremtiden, ividest mulig omfang at skrive
indlæggene til Søravnen på maskine med
en spaltebredde på 32 anslag. De 32 må
ikke overskrides. Denne bøn er et led i

redaktionens planer om et pænere blad
uden at vi brænder sammen.

))

Javel, opråbet gælder stadig for så vidt
angår bileder og tegninger - mens teknik-
ken har overhalet de 32 anslag indenom. Vi
nøjes idag gerne med en diskette eller en
mail.

Og med disse ord lægger støvet sig atter
over de gamle Søravne, der står på hyl-
derne i Lokalafdelingens bibliotek på Sø-
lyst.

Med venlig hilsen
Otto Trap Hansen



Ftrcr,n r Anrrus aMlr 199?
Nu er den her endelig - den længe ventede rapport over 1997's fugle-
iagttagelser i Arhus amt.

Her finder du på 100 sider - inkl. 22 ligurer og 6 tabeller - et utal af
spændende oplysninger om årets gang på fuglefronten.

Der er af 1 05 observatører indsendt ca,
27300 observationer af ialt
1,2 mill observerede fugle

fordelt på 265 arter. Blandt
de særligt interessante ob-
servationer må nævnes 2
Silkehejre, hvoraf den ene blev

fotograferet ved Kalø, 3 obs. af
Sort Stork, 8 Vagtler hørt og
Rødtoppet Fuglekonge ring-
mærket oå Anholt. Amtet har -
desværre - været uden de helt
store sensationer i 1997. Men læs
selv mere i rapporten.

Den kan købes for 95 kr inkl. forsen-
delse ved henvendelse tir:

DOF, Lokalafdelingen
for Arhus Amt
Naturcenter Sølyst
Gjellerupvej 111

8220 Brabrand

eller ved henvendelse til

Henning Eftrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro
tlf. 8694 9606

2l

dråus aqt IggT

DoF - ÅRrtus 
4A4T

e-mail : heettrup@post6.tele.dk.
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(\ å er det tid til igen at holde mandtal over årets iagttagelser,

-\ n, hvor vejret byder på gråvejr og kulde.

RVonnrrooen er interesseret i alle dine iagttagelser, men det er især
vigtigt, at du indsender observationer af usædvanlig karakter (sjældne
fugle, store antal, sene/tidlige iagttageser osv,), men også observatio-
ner af træk og ynglefugle har stor interesse.

Du kan indsende dine iagttagelser til lokalrapporten på flere måder:

1) som en DOFdatabase-fi| på diskette eller e-mail

2l på rapportgruppens A5-artsskema (se midtersiden-
kopier evt. herfra)

3) på lokalitetsskema (et skema pr. lokalitet)

4l brev eller e-mail, hvis du kun har få obs.

Husk at notere relevante oplysninger som dato, antal, art og lokalitets-
navn samt eventuelle andre relevante informationer (træk, alder, køn,
medobservatpr o.l).

Husk vi indsamler også oplysninger om pattedyr, krybdyr, padder,
sommerfugle og orkid6er).

Sidste frist for indsendelse af observationer fra 1998 er den 20. januar
1999!

Overhold venligst tidsfristen - det vil hjælpe redaktørerne.

Observationer sendes til:

Henning Ettrup, Udgården 6, Lading, 8471 Sabro, eller til Sølyst.

E-mail : heettrup@post6.tele.dk.



Anmeldelser
Otto Trap Hansen

I)anmarks Natur

G u ide til | 66 nat u rceværd ig heder
af Søren Olsen
Politikens forlag udgivet i samarbejde
med Danmarks Naturfred-
ningsforening. Pris: kr. 269,00 indb. /
304sider
Søren Olsen, der sammen med Tommy
Dybbro, skrev ,,Fuglelivets hvor og hvor-
når" (anmeldt iSøravnen nr. 2 - 1996) er på

banen igen, nu med,,Danmarks Natur" der
er opbygget på - ikke samme - men en
ligeså overskuelige måde som sin forgæn-
ger.

Bogen indledes med korte afsnit omhand-
lende bl.a.,,Geografi og klima",,,Færdsels-
regler i naturen" og 

"De 
danske naturtyper"

- klart og præcist. Herefter er vi beredte til
de 166 seværdigheder, Opdelt i lands-
dele - Nordjylland, Vestjylland ---
Bornholm gårturen fra Skagens Odde
til Ertholmene.

Deforskellige afsnit indledes med
en kort omtale af Landskabet,
Plantelivet, Dyrelivet, Historie og
Fortidsminder og Fredede Om-
råder if.eks ,,Øst- og Midtjylland".

66 af bogens lokaliteter, f.eks.
Mossø,fåren særlig udførlig om-
tale, derfølger ovennævnte ind-
deling, mens resten omtales
mindre omfangsrigt.

Der er naturligvis også blevet
plads til praktiske oplysninger
om adgangsforhold,, parkering,
afmærkede stier og cykelruter.

Bogen fremtræder i et flot lay
out med mange farvefotos og

kort. Læg dertil en både begejstret og in-
formativ tekst.

En oplagt julegaveide til hende eller ham
der er nysgerrig og gerne vil opleve Dan-
mark uden at fare vild. Der blive efterhån-
den trængsel i skuldertasken eller hand-
skerummet eller hvor man ellers opbeva-
rer sine håndbøger, så de er lige ved hån-
den når man skal bruge dem.

Og så kan bogen også læses derhjemme
ved kaminen, mens vinden hyler og sneen
daler - på billedsiden får den ikke for lidt
med bøgeskov og kornmarker, ting der
kan bringe tankerne på rejse, Måske til juni
eller juli måned - og det er jo ikke det
værste i en kold tid!

ulil/',',:;.aba;,
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er din. Brug den.

li ooLt tl
n l| il kan unge medlemmer komme i kontakt med gamle.

Man regnes for "garnmel", hvis man har kørekort og bil . eller
adgang til at låne en. Ideen 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 Junior-
siden. De "gamlen opfordres til at kontakte juniorerne på
listen, når de tager på tur og måske kører forbi I nærheden.

"* l[I'; :;i:5 ;J;':i:il':
as44 tiløtke (3 'nr. a6 sz za +r

Ingrid Marie Vincent Andersen

8660
Ttf.

Skriv om
send

Kim
Univers
8000

8 st., 305

Ttf .86 220277

det, du oplever - og
det til Soravnen!



Referater fra ture
Gjerrildlejren
den l-3. Maj 1998
På trods af strejken og som fglge derat
manglende benzin blev Gjerrildlejren gen-
nemført igen i år med 12 deltagere og 2
mere om lørdagen.

Vejret varfint, og der blev set en del spæn-
dende fugle, bl.a. Vandrefalk, Dværgfalk,
Fiskeørn, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk,
Terner m.m..

Fredag aften gikvi en tur i områdetforatfå
en fornemmelse af områdets tilstand og
nyde det fine vejr.

Lørdag morgen var vi oppe kl.4@. Detvar
en pragtfuld morgen, og stemningen var
høj. Vi indtog den sædvanlige plads på
stenhøjen ved stranden, hvorvi har en god
udsigt over området.

På grund af strejken blev vi i området, og
gik derfor en tur langs stranden og tilbage
igennem Emmedsbo Plantage. Det var en
lang og sej tur men med mange spæn-
dende iagttagelser.

Vi havde som sædvanlig en hyggelig mid-
dag, og i år kunne vi sidde udenfor og
spise.

Om aftenen gik vi en tur i området for at
lytte efter ugler, men der var ikke noget.

Søndag stod vi ligeledes op kl.4m, men da
det blæste en del kørte vi op til Gjerrild fyr
for at obse, men der var ikke noget, så vi
kørte via Marshøj til Hemmed Plantage,
hvor vi gik rundt hele morgenstunden og
hørte bl.a. en masse Skovsangere og Skov-
pibere.

Om formiddagen var vi på marken bag
sommerhuset. Her så vi en masse Musvå-
ger, der skruede sig op. Der var rigtig mange
Musvåger, men også Tårnfalke, Bynkefugl
og GulVipstjert. Vi så også etTårnfalkepar,
der sad i ettræ og parrede sig.

Turen sluttede kl 1600, hvor vi blev hentet,
og regnen begyndte. Der var på denne
weekend blevet observeret 86 arter. Det
var en del flere end sidste år.

Arne Bo Larsen

JvrtåNDs g
Danfnø

HAVEFRø , DÆKAFGRøDER . FUGLEFRø .BLOMSTEFLøG .

TøFFE DE BLOMSTER' POTTER' DEKORANONSMATERIALER

Buslinier 5 & 17 lige til døren

TLF 862501 66 POSTGIRO481 3s88



Tipperne

den 17. Maj 1998

Søndag den 18. Maj havde Arne og Lars
arrangeret en tur til Tipperne.

Vi forlod Århus meget tidligt om morge-
nen og kørte til feltstationen på Tipperne
for at konstatere, at tågen havde lagt sig
som et tyh tæppe over fuglereservatet. Vi
blev mødt af en naturvejleder, som fortalte
om fuglelivet på Tipperne, Da den værste
tåge var forsvundet gik vi en tur rundt i

området omkring feltstationen, hvor Lars
og Arne guidede både de erfarne og de
uerfarne fuglekiggere gennem ornitologi-
ens verden. Vi var også oppe i fugletårnet
for at betragte fuglene gennem stedets
unikke kikkert. Op ad formiddagen lyttede
vi forgæves efter Rørdrum og kiggede li-
geledes også forgæves efter Skestork. Til
gengæld fik vi set bl.a. Krumnæbet Ryle.

Efter besøget på Tipperne gikturen videre
til et engareal, hvor vi spejdede ivrigt efter
Pommeransfugl, som ikke havde isinde at
vise sig for de ivrige ornitologer. Vi slut-
tede ved Skjern A, hvor vi fra pumpe-
stationens tag kunne betragte en Rørhøg.
På vej hjem til Arhus gjorde vi holdt ved
brunkulslejerne for at betragte fuglelivet i

søen derved, der bl.a. bød på Toppet Lap-
pedykker og Troldand. Ved hlemkomsten
til Arhus var alle enige om, at det havde
været en god tur, der havde budt på mange
spændende fugle. Det fremragende vejr
havde ligeledes gjort sit til en god tur.

Der var enighed om atturens succes måtte
gentages med en tur til Brabrand Sø.

Kim Krogh Boje

Referat af fugleturen til
Zingst

Den l5-l8okoberl998

Der var afgang fra M usikhuset i Århus tors-
dag morgen kl. 7 i en lelet 40 pers. bus i

rimelig god stand.

Vi var 25 deltagere, incl. Turlederne, som
var: Torben Andersen, Jens Bonde & Allan
Janniche, et passende antal, var de fleste
enige om.

Vejret var ikke for godt, det var overskyet,
det blæste og regnede, men afsted gik det
og 20 min. Senere blev Otto Pedersen og
undertegnede taget op i Skanderborg.

Vi skulle have endnu fire deltagere med,
den første ventede i Børkop, resten stod
oå Fredericia station.

Derefter gik det rask sydpå, vi nåede græn-
sen kI.10.30. Vi gjorde holdtved en grænse-
kiosk en halv times tid så vi kunne købe lidt
toldfrit til turen.

Da vi kørte ind iTyskland, kørte vi samtidig
ud af det dårlige vejr, solen skinnede, det
var skyet til letskyet men det blæste stadig



frisk. Vi forlod motorvejen i Neum0nster
og drejede mod SØ. til vi kom til motorve-
jen Hamburg - Berlin, øst for Hamburg.
Ved 13-tiden gjorde vi holdtved Levitz, for
at spise frokost. Der er en del store Karpe-
damme i det område, det er et god fugle-
lokalitet så vi havde noget at kikke på mens
vi spiste vi så bl.a. 4 Havørne inden turen
forsatte mod Berlin, vivar næsten iforstæ-
derne inden vi kørte nordpå ad Berlin -
Rostock motorvejen, det er den nærmeste
omvej!

Vi ankom tilvandrerhjemmet iZingst by kl.
18.45. Da vi var blevet indlogeret i

firemandsværelser, gik vi i spisesalen og
fik aftensmad. Det er et flot vandrerhjem,
det ser ud som om det fornylig er istand-
gjort overalt. Senere sam ledes vi i opholds-
stuen og drøftede dagens oplevelser og
planlagde morgendagens, vi blev enige
om at leje cykler da vejrudsigten lover fint
vejr.

Fredagd. 16-10.
Vi blev purret k|,06.15. En halvtime senere
var vi i bussen, på vej til fugletårnet der
ligger på diget lige ved indkørslen til byen.
Vi gik op på diget, der er flisebelagt på
toppen og stillede vore scoper op. Det er
stadig halvm6rkt, vi spejdede ud på Øen
Grosse Kirr, hvor et tusindtal Blisgæs og
lige så mange Traner var ved at gøre sig

rede til at flyve ud og fouragere på de
mange afhøstede majsmarker ovre på fast-
landet

Efterhånden som det lysnede begyndte
Gæssene at lette i større og mindre flokke,
der var mange, himlen, der var skyfri, var
fyldt af kiler af bortflyvende gæs. Så be-
gyndte Tranerne at lette, de fulgte samme
mønster som gæssene, også de forsvandt
ind over fastlandet, det er et imponerende
syn at se 4-5000 store fugle drage af. En

kæmpestor rød sol steg langsomt op over
horisonten, de sidste fugle forsvandt, et
fantastisk syn og en smuk afslutning på
morgenens skuespil.

Vi kørte tilbage kl, 8 og gik i spisesalen og
fik morgenmad, vi smurte madpakker til
dagen. I bussen kørte vi ud på halvøen til
reservatgrænsen og parkerede. Der er det
muligt leje cykler, det gjorde vi, og cyklede
så de 8 km. ud til fugletårnet på spidsen
ved Pramort.

Vi havde medvind derud, solen skinnede
fra en letskyet himmel, vi nød cykelturen,
der samtidig rystede alle os fuglekikkere
bedre sammen, Vi så et par Havørne og
nogle få flokke Blisgæs på engene under-
vejs.

Der var dejligt derude, temp. kom op på
18" C. Vi spiste frokost i solen ved nogle
faste borde og bænke og cyklede så se-
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7"
nere ad en sti nordpå, ud til klitterne ved
Østersøkysten, der var Lille Lappedykker i

vandhullerne langs stien. Lige bag klit-
rækken fløj en flok Ravne rundt og legede,
der var 17 stk.

Hen på eftermiddagen cykledevitilbagetil
udlejeren i let modvind, der var mange der
var godt ømme i den del af kroppen, der
var itæt kontak med sadlen. Bussen kørte
via V.H. direKe til fugletårnet, vi skal op-
leve Gæs og Traner komme til overnat-
ning. Jeg blev sataf i byen og gik ned til den
lille havn for atsefuglene derfra, Jeg gik lidt
hen ad detflisebelagte dige ivestlig retning
og så derfra det flotte skuespil, man er
tættere på begivenhederne der, end fra
fugletårnet,

Efteraftensmaden blevvi, af Allan inviteret
på gratis rødvin. Det foregik i samlings-
stuen og stemningen steg snartyderligere
et par streger, vi havde en vældig hyggelig
aften som afslutning på en'dejlig dag.

Lørdagd. l7-10
Ligesom igår kørte vi til fugletårnet, inden
det blev lyst, for at se Gæs og Traner for-
lade nattesædet.

Det er lidt køligere i dag, vinden er jv.-fr.
vestlig, med overskyet, senere vekslende
skydække, hen på eftermid. letskyet, egent-
lig ganske godt vejr.

Vi har bestemt at vi i dag køre over på
"fastlandet" og fplger sydkysten af fiord-
systemet rundt. Der er mange Majsmarker
i området, en del er afhøstet og på dem gik
der flokke af Traner og Gæs. De spiste alt
det Majs der ligger tilbage. Landskabet er
smuK kuperet, der er en fin udsigt ned
over fiorden og over mod Zingst.

Vigjorde holdt mange steder og flere gange
så vi Havørn. Kl.1 1 .30 ank. vi til "Barh6ff' en
lille havneby længst mod nord. Solen var
kommet igennem og det var blevet lunt.
Fra den lille havn er der kun et kort stykke
over til øen "Borck", der ligger i forlæn-
gelse af Zingst. Der er også en "vade" med
etfyrtårn, lige uden for havnen, på den sad
der 4 Havørne, en femte fløj rundt over
bevoksningen på "Borck". På et stykke driv-
tømmer på "vaden" sad der en Vandrefalk
og kikkede rundt, Lidt nord for os svøm-
mede de en lille flok Canadagæs og nogle
Toppede Skalleslugere. Vi gik hen til en
udsigtsplatform et par 100m. fra havnen,
men dervar mere atse. Turen gikvidere, vi
holdt et øjeblik ved et obs. sted ved Zariin,
der var ikke læ så vi forsatte til fugletårnet
ved "Kinnbackenhagen", der spiste vi fro-
kost. Der er ikke noget særligt at se fra de
fugletårne. Jeg er sikker på at de er gode til
morgen og aften obs, efter Traner og Gæs.

Vi forsatte rundt i omr. Ved 15 tiden holdt
vi ved en højt beliggende mark lige uden
for landsbyen "Rybetz" et par km. 6st for
"Barth". Der ca. 100m, fra vejen stod der
henved 1 000 Traner, det var flot at se dem
så tæt på. De lettede og fløj hen til en anden
mark efter en halv time. Lige inden vi skulle



videre kom der en lavtflyvende Duehøg,
lige forbi os. Vi kørte langt ud på engene
lige over for byen Zingst. for derfra at se
Tranerne komme til overnatning. Vi tiltrak
5-6 undslupne Geder, de løb omkring os så
vi fortrak et stk. vestpå hen i lee af en klynge
træer, Stedet var dårligt valgt, vi stod lavt
og langt fra vandet, og de høje tagrør ude i

vandkanten skyggede. Men Gæssene så vi
tydeligt de kom lige over hovedet på os.
Tranerne derimod kom langt vestligere.
Detvar lige ved at "gå helt i Ged" da de løse
geder fra før havde fundet os. Men så kom
der en Vandrefalk fra syd, lige imod os. Da
alle havde fået rettet deres kikkerter ind,
besluttede den at lave lidt flyveopvisning
for øjnene af os. Den steg tilvejrs og dyk-
kede så istorfart ned ien lilleflok Gæs, der
spredtes som en eksplosion, Det samme
gentog den med de næste par småflokke,
inden den fløj videre ned mod fjorden. Vi
var ellevilde af begejstring, det var bare
dagens oplevelse. Efter det steg vi på bus-
sen og kørte hjem til aftensmaden. Om
aftenen samledes vi atter istuen og havde
det hyggeligt med hinanden til vi gik iseng.

Søndagd.l8-10.
Her til morgen kørte holdet over på "fast-
landet" og fandt et sted lige på den anden
side af broen hvorfra der er godt at obs.
morgentrækket. Senere da alle havde fået
morgenmad og smurt madpakke, pakkede
hver især deres ting; bussen blev læsset
og kl. 9.00 var der afgang.

Man besluttede fra ledergruppen side at
køre ad kyswejen mod Danmark; det er
søndag, der er ingen arb.trafik til at skabe
trafikpropper og dermed forsinkelser.

Turen gik da også godt og vejret var fint,
frisk vestenvind og veksl. Skydække, men
da vi nærmede os grænsen røg vi ind ide
første kraftige byger - og det forsatte op
gennem Danmark.

Vi så flere gange Blisgæs på markerne un-
dervejs, mange Musvåger og en enkelt
Rød Glente, blev dettil. Ved Grevesmulhle
holdt vi ind på en stor service station, for

brændstof og toiletbesøg. En årvågen del-
tager fik øje på en Havørn der kredsede
højt oppe under den blå himmel. Detvar en
voksen fugl med hvid hale.

Der er åbnet et nyt stk. motorvej der går
syd om Wismar så den by slap vi for.
L0beck kom vi let og elegant syd om og ind
på vej 205, der støder til Flensburg-motor-
vejen. Vi holdt ved en grænsekiosk i

Padborg en time og forsatte så mod Århus.
Vi deltagere har efterhånden lært hinanden
godt at kende snakken gik lystigt på hele
turen, der har været en succes, ikke mindst
p.g.a. det gode vejr,

De fire deltagere fra hhv. Kbh., Odense og
Børkop, blev sat af på Fredericia banegård
og ved kirken i Børkop, derefter gik det
videre til Skanderborg, hvor Klaus, Otto og
jeg sagde farvel, vi blev hentet af vore
koner, mens resten af gruppen forsatte til
Musikhuset iÅrhus.

En stor tak skal lyde til arrangører og tur-
ledere for det arbejde de har lagt i at få alt
til at fungere. Personligt vil jeg gerne sige
a lle takfor behageligt og hyggeligt samvær
oå turen.

Gunnar Wahlgreen
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Søndag 3.1
Mødested:
Ledere:

Søndag 1O.1

Mødested:
Leder:

Torsdag 2f .1

Foredragsholder:
Sted:

Tirsdag 26.I
Mødested:

Søndag 7.2
Mødested:
Ledere:

Tirsdag 9.2
Sted:
Foredragsholder:

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

Vandstæretur til Århus Å og
Pinds Mølle
P-pladsen ved Pinds Mølle kl, 10,00.
Peter Lange (86950341 ) m,fl.
Vi fortsætter traditionen med en ,,juletur" i den
smukke Pinds Mølledal, en af de sikreste loka-
liteter for vandstær. Her plejer der også at
være et rigt udvalg af småfugle samt musvåge
og spurvehøg. Husk varmt tøj og madpakke.
Tilmelding til Peter Lange senesj 3 dage inden
turen, Ønskes kørelejlighed fra Arhus, kontak
turlederen.

Fiskeørn og rød glente i
Danmark
Per Bomholt
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Med udgangspunh i rød glente og fiskeørn vil
Per fortælle om rovfugleregistrering, arternes
status, ynglebiologi m.m.

Tirsdagsmøde
Sølyst, Brabrand kl. 19.30.
Lokalitetsregistreringen. Lokalkoordinator Peter
Lange fortæller om optælling af ynglefugle på
udvalgte fuglelokaliteter. Læs mere side 10.

Mossø og Klostermølle
Ry station kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Kirkeby eller Claus Madsen,

Fuglene i Århus-parkerne
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Peter Lange
Det forløbne års resultater af undersøgelserne
præsenteres, og den kommende sæson plan-
leegges. Både nuværende og nye deltagere i

undersøgelsen inviteres til dette møde, lige-
som alle andre interesserede også er vel-
komne. Se artiklen inde i bladet på side g.
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Tirsdag 23.2
Mødested:

Lørdag 27.2
Mødested:

Torsdag 4.3
Stedi

Søndag 7.3
Mødested;
Ledere:

Tirsdagsmøde
Sølyst, Brabrand kl. 19,30.
Fuglesang, Ynglesæsonen nærmer sig! Vi
lytter til bånd/CD'er, ser dias og udveksler
erfaringer. Medbring gerne egne båndoptagel-
ser!

Generalforsamling
Sølyst, Brabrand kl. 11.00.
Årets generalforsamling holdes efter et lidt
andet mønster, end sædvanlig:
Generalforsamlingen starter kl. 1 1.00.
Vi bestiller pizza udefra til levering kl. 12.30 til
alle dem, der ønsker det.
Efter at have smagt på de italienske herlighe-
der, afslutter vi generalforsamlingen.
Ca. kl. 14,00 er der mulighed for en tur ned til
Brabrand Sø for at se efterfuglene.
Ca. kl. 15.30 går vitilbage til Sølyst og varmer
os med kaffe og kage.
Støt din lokalafdeling ved at møde op denne
dag. Dagsorden ifølge lovene - se side 15.

Bogauktion
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Så er der muligheder for at få suppleret bog-
samlingen, eller få tyndet ud i reolernel
Vi gentager den traditionsrige bogauktion
fælles med Østjysk Biologisk Forening, og
som tidligere kan man forvente masser af
gode tilbud, højt humør og muligheden for at
gøre en god handel!
Har du bøger, som du gerne vil sælge ved
auktionen, bedes du kontakte Peter Lange,
Tujavej 16, 8464 Galten, tlf.: 86950341/e-post
peterlan@post6.tele.dk inden d. 15, Februar,
Husk at oplyse evt. mindstepris. Her kan men
også rekvirere bogliste til gennemsyn efter d.
20. Februar.
Arr. lsamarbejde med ØBF.

Mossø og Klostermølle
Ry station kl. 09.00.
Jørgen Keis, Jens Kirkeby eller Claus Madsen.
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Tirsdag 9.3
Mødested:
Foredragsholder:

Mandag 22.3
OBS:
Sted:
Foredragsholder:

Tirsdag 3O.3

Mødested:

Torsdag ,.4 til
Forvarsel!

Lørdag 8.5
Forvarsel!

Søndag 16.5
Forvarsel!

Gæs
Sølyst, Brabrand kl. 19,30.
Jesper Madsen.
Jesper Madsen er en af vore førende vildt-
biologer, og har skrevet doktordisputats om
gæs. Denne aften fortæller han om sit store
arbejde med gæs og gæssenes status.

Med DOF i Thailand
BEMÆRK DATOEN!
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Anita Pedersen, DOF's internationale afdeling
Anita fortæller om DOF's internationale enga-
gement i Fjernøsten, Østeuropa og Afrika.
Foredraget ledsages af dias med natur og
fugle bl.a. fra Anita's egne ophold ved Khao
Nor Chuchi projektet iThailand. Desuden
fortælles om BirdLife samarbejdet.

Tirsdagsmøde om rovfugle ved
Gjerrild Nordstrand
S6lyst, Brabrand kl. 19.30.
Rovfugletræk på Djursland, Lars P. Johansson
fortæller og viser dias, Mødet kan betragtes
som et oplæg til de kommende ture til Gjerrild
Nordstrand.

søndag 4.4
Tranetur
til Hornborgasøen, Sverige
Bustur med overnatning på vandrehjem/i
hytter. Oplev tranerne danse! Læs mere om
turen, tilmelding etc. i DOF-Nyt 1/99 som
udkommer ca. 1. februar.
Kontakt: Peter Lange, tlf.: 86950341. Arr. i
samarbejde med ØBF.

Familiebustur til gode
fuglelokaliteter i Østjylland
Tag hele familien med på fugleturl Vi besøger
en række gode fuglelokaliteter, fra Alrø i Hor-
sens Fjord til Mossø. Mere i Søravnen 1/99,

Bustur til Vejlerne i
Nordvestjylland
Flere oplysninger, turprogram og tilmelding i
næste nummer af DOF-Nyt og Søravnen.



Hvem er hvem
Bestyrelsen:
Peter Lange (formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 95 03 41

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

Bjarne Golles
G.iellerupvej 1 11

8220 Brabrand
Tlf. 86 25 04 43

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

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

Christian Jordansen
Tornebakken 75
8240 Risskov
Ttf.86 21 3350

Arne Bo Larsen
Axel Munchsvei 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

Peter Hieds (suppleant)
Koglevej 7, Uggelhuse
8900 Randers

Kontaktpersoner:

Fredningsudvalget:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvel 29. Søften
8382 Hinnerup
Trf. 86 98 6s 03

M e d le m sre g ist re ri n g e n :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Lok a I it ets rc g ist re ri n g e n :
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt
Gjellerupvej 111
8220 Brabrand

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

Randersgruppen:
Benny Kristensen
Løvenholmvej 4b. 2.th.
8900 Randers
Tlf. 86 40 78 52 eller 21 22 57 '16

Rovfuglegruppen:
Svend Møller.Jensen
(Se Fredningsudvalget)

F u g I e re g i st re ri n g s g ru pp e n :
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

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

Søhgjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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mere end otd.
Professl onel oversættelse

Spansk. catalansk og engelsk

Stalsaut. taanslatører og tolke
Medlem af

Dansk Translalrrforbund
Dansk Ornltologlsk forentn0

Socledad tspaiola de OrnttoloEia

ArdusSplogApS r Kongshvllebakken5S r 2800Lyn4by
Tlf.: 45 9697 96 I Fax: 45 96 97 97 r argus@square-one.dk


