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Dansk

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

Ornitologisk
Forening
Fuglenes Hus
Vesterbrogade l/taA
1620 Kgbenhavn V
Tlf.: 31 3l tl4 04
DOFs hiemmeside:

www.dof.dk
E-mail:
dof@dof.dk

Giro:

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 publikationer, 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 International.

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

7 00 08 39

Årlige kontingenter:
Ordinære medlemmer 290 kr.
lunior (u. 18
50 kr.
Senior (o.
165 kr.
Husstandsmedlem 380 kr.
125 kr.

åd
67)

Støttemedlem
Lokalafdelingen

i

Århus Amt

Naturcenter Sølyst
Gjellerupvei

lll

DOF-Århus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner.

finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige
På sidste side

8220 Brabrand
Giro: 5 5l 09 8,

udvalg og interessegrupper.

Søravnen

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

Ansvaæh. rcdak
Otto Trap Hansen
Kildevej 8
8362 Hørning
Trf. 86 92 25 92
Ølvriga

r:

tcdakion:

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
mail. Disketter, fotos og originale tegninger returneres.

Jens Bonde
Svend Møllor Jens6n
Annelise Skov

Søravnen redigeres
genbrugspapir.

E-mail:
rap@postl1.tels.dk

Annoncepriser:
Hel side:

i
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kr. 350,-/nr eller kr.
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TræHuglene flyver i flok (hvis de er mange nok) og ,,Fugte i Århus Amt
| 998" er udkommet - to sikre tegn på at det nu er efterår !

Der sker nu to ting: Først anskaffer vi førstnævnte for at se hvor vi burde
have været

i

| 998 og derefter stormer vi ud for at få yderligere observatio-

ner,,på bogen" til dette års udgave.
Det fremgår af | 998 udgaven at der også dette år var rigtig, rigtig mange
der valgte at delagtigggre alle os andre interesserede i deres oplevelser

med fuglene.
Lad os håbe at det kan fortsætte på den måde. Åbenhed må og skal altid
være førstevalget.
Den igangværende sag mod ægrgvere (bl.a. med hjemsted i Midtiylland)
må ikke betyde at vi skal bevæge os ind i en dyne af hemmeligholdelse af
både stort og småt.
God fornøielse med de levende fugle.

Otto Trap Hansen

lllustrationer:
Mads Elrnæs
Forsiden, lS
a
Grethe Axelsen
17, 20,30

a
J.O. Christensen: 22

I

Jalmer Nielsen

8,19,21,29

i

Christina Klelsmark
lc, zJ
a
Ingrid Marie Andersen: 7
a
Claus Bering: 3
0
Hanne Øvlisen: 16
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Fuglekursus på aftenskole?
Vi hører af og til om DOF'ere, som underviser på aftenskolekurser ifugle, ornitologi
og lign. Da lokalafdelingen samtidig af og
til får henvendelser fra medlemmer, som
efterlyser sådanne kurser, omtaler vi dem
gerne her.

fOf i Årfrus afholder til vinter et kursus
under overskriften 'Vinterens fugle'. Af
kursusbeskrivelsen fremgår bl.a. at kurset
sætter fokus på de mest almindelige danske fugle. Der indgår 2 heldags ekskursioner, og underviser er lokalafdelingens tidligere formand Allan Janniche. Kurset starter d. 1 5/1 1. Henvendelse vedr. kurset skal
ske til: FOF Århus, Sønder Alle 9, 8000
Århus C, tlf.: 86 12 29 55.

Nye rapporter

i større tal indenfor vindmølleområdet på
Overgaards marker eller i det nærliggende
fuglebeskyttelsesområde. Det drejer sig
om skarv, knopsvane, lysbuget knortegås,
gravand, bjergand, ederfugl, sortand, flgjlsand, stor skallesluger, blå kærhøg, hjejle,
brushane, klyde, havterne, fjordterne og
sangsvane. Sidstnævnte er tidligere behandlet i en rapport for sig (se Søravnen
nr. 3/98 s. 7).

Rapporten konkluderer at for alle de behandlede arter, på nær sangsvane og hjejle,

at ingen af de tre foreslåede vindmølleparkanlæg vil få nogen negativ betydning

for fuglenes fremtidige forekomst og status i de nærliggende EF-fuglebeskyttelsesområder.

For hjejlens vedkommende nås den
samme konklusion foi så vidt angår
hjejlernes udnyttelse af området som dagrasteplads, hvorimod man ikke på baggrund af det foreliggende materiale kan

vurdere om vindmøllerne vil oåvirke
hjelernes brug af området som nat-

Lokalafdelingen abonnerer på DMU's faglige rapporter, blandt de senest udkomne
er der to som har særlig interesse;

fourageringsområde.

Vurdering af effeken af en
vindmøllepark ved Overgaard på
forekomsten al fugle i EF-tugleheskyttelsesområde nr. | 5.

Assesing the impact of the Tunø
Knob wind park on sea ducks: the
influence of food resources.
Af Magella Guillemette, Jesper Kyed Lar-

Af Preben Clausen og Jesper Kyed Larsen.
Faglig rapport fra DMU nr. 280. 32 s. Pris:
40 kr. hos DMU (tlf.: 89201700).

sen og lb Clausager. Neri Technical Report
No 263. 20 sider. Pris 40 kr. hos DMU.

forbindelse med planerne om at etablere
en vindm6llepark ved Overgaard vurderes
de mulige konsekvenser for en række af
de fuglearter, som vides at raste eller yngle

raekke undersøgelser af sammenhængen
mellem forekomsten af ederfugle og sort-

I

Rapporten gennemgår resultatet af en

ænder omkring Tunø Knob vindmølle- som er væsentlige refugierfor et væld af
parken og forekomsten af dykændernes plante- og dyrearter. Heftet illustreres med

foretrukne fødeemner i området. Der kon- fotos og figurer, alle i farve.
kluderes at de udsving der har været i
antalet af fugte i områdetefteryl.llfJl; Også modtaget:
parken er opført, med stor sandsynlighed - askyldes udsving i den tilgængelige fødemængde, og man anbefaler, at man ved lndpasning af rekreative akiviteter i
fremtidige undersøgelser over hawind- forhold til fugleliv og odder i Skjern
mølleparkes påvirkning af fuglelivet side- Å Naturprojek - en biotogisk udredløbende følger udviklingen ifuglenes fore- ning.
trukne fødeemner i de pågældende områ- Af Jesper Madsen,Aksel Bo Madsen og lb
der.
Krag Petersen, Faglig rapport fra DMU nr.
275,38 sider. Pris 40 kr. hos DMU.
Fugle og Dyr i Nordjylland 1998
Rapport nr. 35 fra Nordjysk Ornitologisk Mere og bedre bynatur.
Kartotek udkom omkring 1, juni, og med Rapport om Dansk Ornitologisk Forenings
132 sider fyldt med spændende iagttagel- Bynaturprojeh 1 997-1 999

ser fra Nordjyllands og Viborg amter er
denne den ældste af alle lokalrapporter
næsten et must for alle som rejser til det
Nordjyske eller på anden måde interesserer sig for fugle og dyr i dette område.
Som noget nyt indledes der iår med beretninger fra en række af områdets bedste

og/eller mest besøgte fugleområder;
Vejlerne, Ulvedybet, Skagen, Lille Vildmose, Agerø, Agger Tange og Læsø.
Rapporten koster 140 kr. (incl. forsendelse)

og kan bestilles ved fremsendelse af chek
på beløbet til Foreningen Fugle og Dyr i
Nordjylland, Spergelvej 23, 9270 Klarup.

Det dyrkede land.
De danske landskaherc naturhistorie.

Af Nina Rehfeldt. NATUR OG

MUSEUM
38. årg. nr. 2, 1999. 36 sider, Pris i løssalg:

lzE kr,
Naturhistorisk Museum, Århus, tlf.: 86 12

50 kr. Abonnement 1999 (4 hefter):

97 77 le-post: nm@nathist.aau.dk
I

dette hefte fortælles om kulturlandskabet

som resultat af århundredes avlsarbejde
med planter og dyr, samt de nye initiati-

ver, der i takt med tidens grønne bølge
skal sikre at landskabets oolevelsesværdi

ikke forringes. Der fortælles om det dyrkede lands oaser: levende hegn, 6kologiske og braklagte marker samt grøftekanter,

PROJEKT MERE OG BEDRE BYNATUR ET
21 -projeK, som skal anspore til

et Agenda

lokale naturforbedringer. Med projektet
forsøger Dansk Ornitologisk Forening gennem dialog med byboere at fremme mulighederne for fugle- og dyreliv i byen.
Projektet gennemførtes i 3 forsøgsområder: Hvidovre kommune, Farum kommune og Nørrebro Bydel i Københavns
kommune. I hvert område gennemførte
en lokal styregruppe aKiviteter indenfor
projektets ramme. Projehet blev koordineret overordnet af Bo T. Johansen, der er
ansat i Dansk Ornitologisk Forening. Alle
øvrige medvirkende er frivillige. Projektet
blev påbegyndt i efteråret 1996 og forløb
til august 1999. Derefter fortsætter de lokale styregrupper med opfølgning på pro-

jektet. Denne rapport tjener

som

afrapporterimg og evaluering af projektet.
Desuden har projektet udarbejdet et populært idehæfte med forslag til lokale
grønne aktiviteter til forbedring af byernes
natur. Hæftet kan rekvireres hos DOF ved
henvendelse til Fuglenes Hus. Både idehæftet og rapporten kan downloades (hentes via internettet) fra DOF's hjemmeside
(www.dof.dk).

Nyt fra DOF's Projekt
ØrnlFoderprojektet
Et uddrag af nyhedsbrev sommeren
l9*), udsendt fra DOF's projek ørn
Af Benny Gensbøl og Michael Grell
disse år registreres der flere og flere 6rne
i Danmark, både sommer og vinter - et
udslag af de voksende ørnebestande i vore
I

nabolande. Mest markant er denne stigning for havørnens vedkommende. Man
skulle derfor forvente, at der også ville
være et stigende antal ørne, der besøgte
projektets foderpladser. Men det er ikke
tilfældet. Man kunne ind imellem få det
indtryk, at der tværtimod kom fæ,rre ørne
ved foderpladserne. Men det er nok heller
ikke tilfældet. Sagen er formentlig den, at
vi som årene med foderprojektet er gået,
er vi blevet bedre til at tolke oplevelserne
på og i nærheden af foderpladserne. Er
blevet klar over, atflere, end vi troede af de
observationer, der indløbfra utrænede iagttagere, i kke var ørne (men formentlig m usvåger), og at ørne i foderpladsernes nabolag ikke nødvendigvis var på vej til eller fra
foderpladserne eller opholdt sig på stedet
tiltrukket af foderpladsen.

De bfev flere gange set i nærheden al
foderpladsen. Med de generelle erfaringer
fra Bornholm, i relation til den generelle
fødesituation for ørne på øen, er det sandsynligt. at deres tilstedeværelse i nærheden af foderpladsen er en indikation af, at
de åar benyttet den.
Salten Langsø (ÅrhusA/ejle amt): En ung
og en gammel havørn er set på foderpladsen.

Høstemark Skov (Nordiyllands amtl:. Det
lokale par af kongeørn har jævnligt benyttet foderpladsen. Ingen havørne i denne
sæson

Foderpladser uden besøg at ørne i sæsonen 1998/99
Veilø Skov: På trods af, at der hele vinte-

ren igennem har været ca, 4 havørne

i

området, er der ikke med sikkerhed konstateret ørne på foderet.
Suserupgård: To gamle og to unge havørne har holdt til i området det meste af
vinteren _ også tæt på foderpladsen. Men
ingen er med sikkerhed set på foderet. De
sandsynlige årsager til den manglende
benyttelsen er, at foderpladsen ligger for
tæt på publikumsadgangen, og at der i det
hele taget er for mangeforstyrrelser.

Foderpladser med besøg at ørne i sæsonen 1998/99

Halskov Vænge: Ingen ørne set på foder-

Alsønderup Enge (Frederiksborg amt): En
ung og en gammel havørn er set på foder-

set meget få ørne på denne plads.

ret.
Glænø Uestsjællands amt!: Sæsonen igennem er der jævnligt konstateret havørne
på foderpladsen. I alt drejer det sig om 2
gamle og 1 ung fugl. Denne foderplads har
i hele projeKperioden været en af de bedst
besøgte i landet.

Præstø Fed (Storstrøms amt): I alt 5 havørne i området: 3 unge og 2 gamle (yngleparret). Unge havgrne er set på foderet. 2
røde glenter på foderpladsen ifebruar 99.

Bornholm: Omkring månedsskiftet oK./
nov. 98 holdt 3 havørne til oå Bornholm.

pladsen. Efter aftale med fodermesteren

lukker vi pladsen ned. Der er gennem årene

Fyn; Ingen ørne set på foderpladsen - men

røde glenter.
Nors Sø: Ingen ørne set i området. Efter
ønske fra fodermesteren lukkes pladsen
ned,

Opsummering af erfaringerne med

foderprojeket
Det danske foderprojeK under Projekt Ørn
er bestemt til at køre i 10 år - fra 1992 til
2001. Som bekendt er det inspireret af
erfaringerne med vinterfodring af ørne i
Sverige og Finland. Her er i begge lande
set et betydeligt antal ørne på foder-

1."1.:

pladserne. Takket være at mange af ørnene er ringmærkede og også tit kan kendes via forskelle i flerdragten, er det fra
skjul opgjort, at foderpladser i f.eks,

Mellemsverige og Sydfinland kan have
mellem 25 og 50 forskellige havørne som
mere eller mindre konstante gæster.
Et så stort antal ørne havde vi ved projek-

tets start på ingen måde forventet ved
danske foderpladser - alene af den grund,
at der ikke forekommer overvintrende ørne
i så store tal i Danmark. Men allerede i 2.
foderssæson - efteråret 1993 - ses 8 ørne

(6 havørne og 2 kongeørne) samtidig på
en foderplads på Bornholm. Det bestyrkede en opfattelse af, at et ørnefoderprojekt

iså

også i Danmark ville have betydning for
ørnes overlevelse i vintertiden, specielt for
unge ørne med kun ringe erfaring med
jagt.
Som årene gik blev det imidlertid klart, at

der ved en del af foderpladserne kom
meget få eller overhovedet ingen ørne.
Ved andre blev der set Ørn jævnligt

- typisk
1-4 havørne, der i perioder kunne være
nogenlunde konstante gæster på foderpladsen, i andre kun kom på besøg mere
sooradisk.

Efter at projehet nu har kørt i 8 sæsoner,
står det for Projekt Ørn klart, at der er en

markant forskel på vinterfoderpladsernes
betydning for ørnene i henholdsvis Sverige/Finland og de fleste steder i Danmark.

Store mængder overuintrende
søfugle
Hvad er årsagen til denne forskel? Det er
der ikke foretaget nogen undersøgelse af,
men det synes oplagt, at der er en klar
forskel i grnenes livsbetingelser i vintertiden i f,eks. Mellemsverige/Sydfinland og

Danmark. Her tænker

vi på forskellen

Konklusion
Foderprojektet skal efter planlægningen
standse i foråret 2001. Der resterer altså 2
fodersæsoner..
Foderprojektet har senest været evalueret
på DOF's repræsentantskabsmøde i april
1999 og efter indstilling fra Projekt Ørn
blev det vedtaget at stoppe fodringen på
pladser, hvor der ikke kommer ørn jævnligt, og at søge fodringen fortsat på de
pladser, der har vist sig succesfulde - altså

i

dem hvor der optræder 6rn jævnligt. En
betingelse for fortsat fodring er, at der

I de førstnævnte egne er havet normalt
frosset til, og s6fuglene er derfor stort set
trukket væk. I Danmark derimod har vi i
vore farvande flere millioner overvintrende
søfugle i et bredt udvalg af arter, og som
undersøgelser de senere år har vist, er et
stort antal af dem tillige anskudte og af den
grund svækkede. De må derfor i mange
tilfælde være et let bytte for en jagende
navøtn.

lokalt er interesse for atfortsætte arbejdet.

antallet af overvintrende søfugle.

Det store antal potentielle bynedyr synes

at være den mest sandsynlige forklaring
på, at kun få ørne besøger foderpladserne
i Danmark. Byftet er åbenbart i så mange
tilfælde så let at fange, at selv de helt unge
ørne normalt kan skaffe sig. hvad de har
brug for afføde.

Forskel fra egn

til egn

Det er imidlertid ikke alle egne i landet, der

huser mange overvintrende søfugle. Ved
Bornholm f.eks. er der kun få ide kystnære
områder. Det kan forklare, hvorfor de bornholmske foderpladser har haft en relativt
større succes end de fleste andre foderpladser i landet.

Antallet af overvintrende/gennemtrækkende ørne på Bornholm har imidlertid

i

projektperioden svinget meget, fra de
omtalte 8 på 6n gang til vintre, hvor der
kun er set ørne i kortere perioder.

Som der tidligere er afrapporteret fra Pro-

jekt Ørn (DOFT 1998 nr. 4) finder vi ingen
sammenhæng mellem genindvandringen
af havørn til Danmark og foderprojeKet,
bl.a. fordi der ikke, eller i alfald kun i ringe
grad - er nogen geografisk overensstemmelse mellem foderpladsernes og
yngleparrenes placering.

Trods det begrænsede besøg af ørne på
foderpladserne vurderes projektet alligevel meget positivt - fordi det har skabt en
meget stor og næsten udelukkende posi-

tiv medieopmærksomhed omkring ørnens genindvandring og dermed også en
særdeles positiv holdning i befolkningen
som helhed. Men det ser ud til at havørnene klarer sig fint med det naturlige fødegrundlag, vi har i Danmark.

Det er Projekt Ørns holdning, at foderprojektet stopper, når projeKperioden udløber i foråret 2001.

Sølvklokker fra
himlen
Af Peter Lange
Efteråret er kommet og med det følger
silkehalerne. En smuk lille fugl, på størrelse med en stær, med lakrøde og knaldgule farver på vingen og det karakteristiske kald, der lyder som små sølvklokker.
Mange har midt ijulens travlhed bemærket den spæde lyd, der oppe fra træer og
antenner klinger ned over de travle julehandlende på gaderne. Silkehalen yngler

himmelstrøg, og steder hvor der er rigelig

med bær. Silkehalerne fra Nordskandinavien trækker i sydvestlig retning
og når som regel Danmark. England og
Mellemeuropa sidst på efteråret i oktober
eller november. Antallet af silkehaler som
ses i Danmark varierer fra år til år. Nogle år

er der næsten ingen, andre år ses silkehalerne i tusindvis i byen, det som vi kal-

Foto: Jørgen S. Christonson

ikke i Danmark, Den kommer fra skovene

i

den nordlige del af Skandinavien, hvor
den yngler i områder med gran og fyr
blandet med birk. Silkehalerne gæster os
næsten hver vinter når kulden sætter ind i
Skandinavien. Når de insekter som silkehalen lever af om sommeren forsvinder,
trækker fuglene syd- og vestpå til varmere

der en invasion. De seneste rigtig store
silkehaleinvasioner var i vintrene 1990-91
og 1995-96, hvor der sammenlagt blev set
næsten 50.000 silkehaler i Østjylland. Under disse invasioner kunne silkehalerne
ses i hundredtallige flokke overalt i Århus,
hvor der var træer med bær og frugter.

Med vinterens komme skifter silkehalens
kostplan fra inseKer gradvis over til bær,
frugter og knopper. Bærrene tages især
fra træerne, men silkehalerne kan også
søge tøde på jorden. De fleste former for
bær er på menuen, men især rønnebær,
tjørn, æbler og hyben er populære. Der er
et specielt problem ved at være bærspecialist som silkehalen. I vintertiden omsættes stivelsen i mange beer til sukker,
som med tiden gærer til alkohol. På en
kold dag æder en silkehale nemt over 200
gram bær, så i vinterperioden indtager
silkehalen en anselig mængde alkohol. Man

skulle derfor tro, at silkehalerne konstant

flyver rundt i en kæmpebrandert. Det er

imidlertid ikke tilfældet. Silkehalens lever
er tilpasset et stort alkoholforbrug, og der-

for i stand til at nedbryde alkohol meget
hurtigere end andre dyr (incl. mennesket).
En misundelsesværdig evne - og dog,
spirituspriserne ta get i betragtning... Silkehalens forkærlighed for bær gør, at den
ofte ses i byområder, hvor der er bærbuske, f.eks. i Århus ved Østbanetorvet, i
Mølleparken, Rådhusparken, Universitetsparken og iseljerøntræerne langs Strandvejen. Silkehalen kommer også gerne til
foderbrættet eller på altanen, hvis man
hænger æbler op,
(let omredigeret udgave af tekst bragt

Zoo fogis fr, Kons ery clt
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Jyltandsposten, JPÅrhus, i dec. 1998)

fr.

forcikring
og bank under
samme tag
Få

Gå i banken, når det
drejer sig om fomikring.
Begynd med at
hente bogen.

/s'

Unibank

ll

Som den opmærksomme læser ved har lokalafdelingens økonomi i de senere år været anstrengt, med røde
tal på bundlinien. Vivil gerne opretholde og forbedre
bladets niveau, og lokalbestyrelsen har derfor, sammen med Søravnens redaktion, besluttet igen at bede

Søravnens læsere om et frivilligt bidrag
udgivelse.

til

bladets

Derfor: Støt dit lokalblad og lokalafdelingen, og giv et
bidrag til at vi kan opretholde sidetallet også det
kommende år. Brug vedlagt girokort. Et bidrag på 25
kr. fra hvert medlem vil dække hvad det koster at
udgive dit blad i et år. Har man lyst til at give mere er
ekstra bidrag meget velkomne, og lokalbestyrelsen
garanterer, at alle bidrag går ubeskåret til Søravnens
drift.
Det skal understreges, at alle DOF-medlemmer i Århus amt fortsat vil modtage Søravnen gratis, som en
del af medlemsskabet. Men med en lille fjer fra medlemmerne vil vi være i stand til fortsat at udsende et
velklædt lokalblad.
En stor tak for støtten til de 25 som gav i a1t2.140,- kr.
efter sidste års opfordring.
På forhånd

takl
Bestyrelsen og Søravnens redaktion
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Danmarks fugle
- flere eller færre?
Særudstilling på Naturhistorisk Museum
17. september 1999 Lukker 24.,

r*t

3l.januar 20fi)

åit""::'.t$11".,'. i.nu,,

Hvordan ho fu^glene det? Hvilkc fugleartcr går fren, og hvilke titbøge?
Nuturhistorisk Museum, Århus, setterfotan på de a-ti*e Sogt"t t ivsel i ca ny serudstilling.

Bestandene af solsort og husskade vokser og det på trods af, at mange mener, at alle

solsorteungerne

bliver ædt af skader.

Urfuglen er ved at forsvinde, og det samme
gælder for hvid stork, som nu i antal af
ynglepar overhales af sort stork, der ellen

ikke har ynglet i Danmark i mange år. Der
sker altså hele tiden ændringer i bestandene.

Hvad er årsagen til fuglebeptandenes fremog tilbagegang? Er det bestemte områders
fugle, som klarer sig bedrc? Det kan man
bl.a- få svar på i udstillingen. Der fortælles
også om "top 2Gfuglene", dvs. de 20 talrigeste ynglefugle i Danmark, om hvordan
man selv kan gå ud og opleve fuglene og
evt. være med til at tælle dem.
I udstillingen præsenteres 26 udvalgte fuglearter - fra de elegante skægmejser til den
imponerende havøm - i nye, livagtigt udstoppede eksemplarer, kreeret af museets
Europa-mester, konservator Erling Mørch.
Nogle afafterne kan via et fyl*nappanel
også hørcs og ses i video-optagelser. Der
vises desuden eksempler på redekasser,

foderblandinger til fugle, fuglcb6ger, kassettebånd, videoer m.v.
Udstillingen bygger til dels på Dansk Omitologisk forcnings nye bog "Fuglenes Danmark (Gads Forlag 1998), som sarnmenligner bestandene af de danske ynglefugle
gennem tideme.

NATTJRHISTORISK

MUSEUM
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Med venlig hilsen,
Naturhistorisk Museum
Poul Hansen
Seniorforsker

Fra
felten
juni juli

Maj,

og

Af Ole Jensen

Der er denne gang modtaget ohseruationer fra følgende:
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Jan Borlund, Lars Bøgh, Marie Dalsgaard, Jdrn Eskildsen, Henning
Ettrup, Bjarne Golles, Frederik Grønfeldt, Niels Hannow, Morten Hansen, Jacob Fogh Jensen, Ole Jensen, Tommy Kaae, Benny Kristensen, Peter Lange, Arne Bo Larsen, Henning Lykke Larsen, Steen G. Larsen, JørgenLissner, HenrikMadsen, Lars
Mogensen, Birgitte Skjold Nielsen, Frede
Olsen, P.B. Petersen, Philippe Provencal, Hanne Secher, Bjarne Boye Sørensen, Anders Thomsen, Mogens WedelHeinen, Inger og lvan Zink-Nielsen og
endelig Poul Erik Østergaard.
Disse mange bidragsydere har bl.a. set
nedenstående fugle, ikke alle er medtaget,
og for sangfugle er kun de første medta-

05 t han t hun Pilbrodalen, 06/06 6 ad. 1
pull. Tranemosen, Sorthalset Lappedykker08/05 2 Lindholm Hoved,08/05 1 1,09/
05 14,30/05 5 Sortesø Skanderborg,2ll05
11, 12106 1 ad. 1 pull., 13107 ad. 4 juv.

I

Brabrand

Sø, Rørdrum 01/05 1,04/05 1
Sø og Hvid Stork 06/05 2 Grenå

Brabrand
enge,07/05 5 lssehoved, 14106 2 Brabrand,
15/06 4 Ebeltoft Færgehavn, 29106 1 Tra-

nebjerg.

Svaner, Gæs og/Dnder
Sangsvane 27105 1 Stubbe Sø, Grågås
08105 24,20107 31 Skanderborg Sø,18107
85 Stubbe Sø, Ganadagås 13/05 2 Grenå

enge, Bramgås 06/06 2 Totten, Anholt
(fyret,Østerrev), Rustand 15/05 1 Begtrup

Vig, Gravand 02105 22 Stubbe Sø,
Mandarinand 16/05 t han t hun Enslev by
og Bjerge, Pibeand 23/07 3 Barnekold,
25107 5 Stavns Fjord, Krikand 04/05 15

get.

Lappedykkere, Hejrer og
Storke
Lille Lappedykker 221051 ad. 3 imm., 26/

06 1 ad. 5 pull. Ny Mølle, Egåen, 14106 1
ad. 1 imm. Sortesø Skanderborg, Gråstrubet Lappedykker 02105 2, 13/05 1
Grenå enge, 17/05 2,25105 2,05i06 t han

t hun,11/06 1,18/06 t

han t hunÅkær,291
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Romalt Enge m. slambede, 05/07 20,261

07 1 ad, 1 pull.

t

hun Østerby Samsø,

Atlingand 08/05 t han Sortesø Skanderborg, 01/06 4 ad. 1 pull. Østerby Samsø,

"').'

Brabrand Sø,05/06 1 Mesballe Skov+"by",

08/06 1 Grenå-Anholt Færgen, 17107

3,fÅ;T Fa s_anfu gre, vandhØ
"'#::
23/051,251051 Akær,Q7 tO7 1 tiorsminde VadefUgle

8lff å3å'Jå: ] l,å? i H:

Fjord,23107 8 juv. Drastrup Enge, Taffel.
and 02105 10 Stubbe Sø,04/05 10 Romalt
Enge m. slambede, 09/05 13 hanner t hun,
30/05 15 Sortesø Skanderborg, Troldand
04105 20 Romalt Enge m. slambede, 09/05

29 hanner 8 hunner Sortesø Skanderborg,
20/07 20 Mossø, Ederfugl 1 5/05 135 Alrø
Poller, 11/06 70 Alrødæmningen, Hvinand
13105 2 Grenå enge og Toppet Skallesluger 1 5/05 15 Alrø Poller, 20107 t hun Alrø.

Rovfugle
Hvepsevåge 13/05 1 Langør, 17/O52Brabrand, 12106 2 Grenå enge,14i06 1 Ørnsø,

16/06 1 Trekanten, 18107 1 Stubbe Sø,

1

Randers Fjord,2Q/Q7 1 Skanderborg Sø.

n

s og

Vagtel

16107 1 Gjerrild By,Marsh6j/Marshøjvel, Vandrikse 04i05 1 Romalt Enge m.
slambede. 08/05 2 Brabran{- Sø, 27105 1
Stubbe Sø, 05/06 1 Øer, Hassensøre,07l
06 1 Anholt, Engen, 07/06 2 Flakket, Anholt, Engsnarre 13/05 1, 16/05 1,21/05 2,
21 105 2, 27 /05 2, 03106 2 Gråmølle, Egåen,
18/05 1, 23105 1 Lading Sø, 23105 1 Lys-

trup, Arhus, 31/05 1, 01/06 1 Assedrup
Enge,01/06 2Dødeå Enge,01/06 1 Odder
1 Grenå enge, Strandskade 15/
OE 21 Alrø Eghoved, 23/07 55 Barnekold,
25/07 Sl Stavns Fjord, Klyde23/077 Barnekold,23/07 1 Drastrup Enge,25107 1 ad.3
juv. Stavns Fjord, Lille Præstekrave 17107
3 Drastrup Enge, Stor Præstekrave 20107
3 Alrø,23107 2 juv. Drastrup Enge, Hjejle
15/05 400 Alrg Poldkrog ,19107 1 Drastrup

4,09/06

Rød Glente 01/05 1 Viby, 04/05 1 Mørke,
041051Følle,Havørn 09/06 1 Samsø Kommune, Rørhøg 02105 1, 09/05 1,121061,
Enge,23/07 27 Barnekold, 25107 zl4 Stavns
27106 1 Stubbe Sø,08/05 t hun,09/05 1
han t hun,30/05 1,14/061 han t hun,09/ Fjord, Vibe 07107 160 Norsminde Fjord,
07 t hun Sortesø Skanderborg, 27105 1 13/07 43 Brabrand Sø, 23/07 107 Barnekold, lslandsk Ryle 20/07 2 Aftø,24107 5
Egåen, 05/06 1 Øer. Hassensøre,12/06 4
hanner4 hunner, 29107 2 Brabrand Sø,051 Besser Rev, Sandløber24/07 2 Besser Rev,
07 1 juv. Østerby SamsØ, 28107 1 juv. Dværgryle 23107 3 Drastrup
Tunø, Bfå KærhøgQ4/051 hun Følle, 17106 Enge, Krumnæbbet Ryle 17/07 2, 18/07
15 Drastrup Enge,24/07 1 Besser Rev,
1 Skanderborg Sø, Duehøg 05/06 1 Stubbe
5ø,041071 Højbjerg, Spurvehøg 13/05 1, Afmindefig Ryle 15/05 60 Alrø Poller,24/
11107 1 Stubbe Sø, 17105 2 Brabrand 07 62 Besser Rev, Brushane 09/053,27/06
og Fiskeørn 04/05 l Grund Fjord, 29105 1 12 Grenå enge, 15/05 3Alrø,05/07 5 Kolind-
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sund, 07/07 2 Norsminde Fjord, 23107 I
Drastrup Enge, Dobbeltbekkasin 13/05
1,12106 1,04107 1 Grenå enge,24l07 2
Østerby SamsØ, Skovsneppe 06/06 I Anholt, Stor Kobbersneppe 20107 4 Alrø, Lille

15/05 3 Alrø Eghoved, 15/05 100, 25lOE 1,
11/06 1 Alrø Poller, 20/07 l Alrø, Dværgterne 04/05 t han hun Vrinners Strand
og stenrev, 1U06 t han t hun Langør,131
06 2 Grenå Strand,01/07 3ad.1jw.,24107

Kobbersneppel2l05 9 Langør, 15/05 310,

3 hanner 3 hunner Besser Rev, 17107

25l05 60 Alrø Poller, 15/05 3 Alrø
Eghoved, Lille Regnspove 1 6/05

2 Egens,
28107 1 Østerhede (Nordby Hedel,28lQ7
50 Stavns Fjord, Stor Regnspove 07/07 1 1
Norsminde Fjord,20107 2 Alrø,251Q7 13Q
Sødringkær/Under Bakken, 28107 2 Stavns

Fjord, Sortklire 13/05 1 Langør,13/05

1

renå enge,O5 107 2 Østerby Samsø, 18107
Drastrup Enge, Rødben 12/05 12 Langør,
15/05 1 Alrø Alhale, 15/05 1 Jensnæs, 15/

G

1

t

5

Grund Fjord, 23107 1 ad. 2 juv, Drastrup
Enge, 25107 3 ad, 4 juv. Randers Fj.
RåbyOdde-Udbyhøj, Sortterne 04/05 1
Romalt Enge m. slambede, 21/05 2 Brabrand Sø, Tejst 07/06 2 Totten, Anholt,
Huldue 08/05 1Høiblerg,30/05 1 Skanderborg Dyrehave,27106 1, 11107 1 Stubbe
Sø, Ringdue 27106 200 Grenå enge, Gøg
02/05 2 Stubbe Sø, 03/05 1 Veng Sø, Natugle 01/05 6 ad. 6 imm. 3 hanner 3 hunner,

05 1 Alrø Eghoved, 25/051,111061 Alrø
Poller, 25105 5, O5/OO 1 Åkær, 12106 2
Grenå enge, 20107 4 AVø,25107 5,28/07 8

31 105 12, 27 107 12 Grenå Plantag e, 18/07

Stavns Fjord, Hvidklirc 02105 2, 13105 1
Grenå enge, 03/05 3 Møgelmosen-Ringebjerg,04/05 4 Romalt Enge m. slambede,
11/05 3, 12105 4,13/05 3 Langør, 07107 I
Norsminde Fjord, 19/07 3 Drastrup Enge,
23107 10 Barnekold, 24/07 2 Besser Rev,
28/07 26 Stavns Fjord, Svalekltue Q2105 4
Grenå enge,15 /05 2 Akær, 18/05 3 Århus
Å, Osloz 1 Kolindsund, 19107 1 Drastrup
Enge,23lO7 2 Barnekold, 24107 3 Østerby

Kommune Plantage, lsfugl 08/05 1,28/05
1 Brabrand Sø, 27 lOS 1 Stubbe Sø, Vendehals 03/05 1 Tranebjerg, 03/05 1 Onsbjerg,
Grønspætte 02105 2,09/05 3, 05/061,121
OO 2,11107 1 Stubbe Sø,!8/05 1 Sortesø
Skanderborg, 30/05 1 Skanderborg Dyrehave og Sortspætte 02/05 1 , 27106 1 , 111
07 1 Stubbe Sø.

Samsø, 25107

2 Stavns Fjord,

1

Stubbe Sø, Skovhornugle 01/05 2 ad.1
imm. t han t hun, 31/05 3,2llO7 3 Grenå

29107 2

Dødeå Enge, 29/07 1 Brabrand Sø, Tinksmed 10/05 8,24/07 13 Østerby Samsø,
23/07 15 Drastrup Enge, Mudderkltue 02/
05 1, 09/05 2,13105 20 Grenå enge, 04/05
1, 08/05 1,13107 3 Brabrand Sø, 08/05 4
skanderborg sø, 13/05 1,05/06 1 Stubbe
Sø, 15i05 1, 16/05 1 Akær,07/07 2 Norsminde Fjord, 17107 30 Drastrup Enge,24/
07 1 Besser Rev og Stenvender 01107 1,
24107 20 Besser Rev.

Terner, Alkefugle, Duer,
Gø9, Uglet Isfugle og
Spætter
Spf

itterne 06106 2 Anholt Nordstrand, 06/

06 1 Ørkenen, Anholt. FiodternelTllT 2
Norsminde Fjord, Havterne04/05 20 hanner 20 hunner Vrinners Strand og stenrev,
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Svaler, Pibere, Vipstjer-

,nN 'DAtr

09/05 7 Grenå Plantage og Sangdrossel

ter og Drosler

02/05 2, 09/05 5, 1 3/05 1 8, 27 tA5 4, 05/06 3,

Digesvale 05/06 400 Hassensøre, 1 1/06 1
Alrø, 111Q61 Åkær, 27106 4, 11107 20, 18/
07 6 Stubbe Sø, Landsvale 13/05300,271

Sø, 11/06

3il3:

12106

3ål'J'?,ifi'"',5'iå?'J'3å

-[i

Anholt, srovpiber02/056,0s/05 2,13t05

3,27/06 5, 11107 2, 18107 1 Stubbe
t Åtær.

Sangere, Fluesnappere,
skæsrnej se' Halemej se,
spætmejse og lIæløbere

1 Stubbe Sø, Engpiber 13/05 6,
2 Stubbe Sø, 1bl05 i, f f lOO Z Årø', G.ræshoppesanger 06/05 1 Bjerregrav
Guf Vipstiert oz/os1,o9/oå 3, iVOs ifrj Mose, 13/05 1 Gråmølle, Esåen, 15/05 1
Grenå ånie, l2rc584t"iiir,1st[å\-aiii, odder A, sivsanser 04t05 1 Brabrand

8,27/06
11107

?'åå11il1%?:il'J3#3:7,:ff ?
3{,3lin:f;;nl,*}j?il::','J#Tif;,f
Lindholm Hoved, 13/05 1 Brattingsborg

han t hunNyMølle,egåei, N"ttårS"igel
0S 3 Brabrand Sø, Og7O5 Sort".øtt.n_ Skov, Drosselrørsanger 13/05 1,16/05 1,
2^1lo5 1 Brabrand' Gulbug 08/05 1
derborg, 08/05 1 Onsbjerg, Rødstiert
onsbjerg, 10/0s I Ny Møile, Esåen, Gær,
051 Lindholm Hoved,
desanger
02105 2 Stubbe Sø,0?05 1 Grenå
OS Z, OSIO6 2, t2l,6 3,27/061, tttOt Z,

i
08/
ri,6åa,titoii,zj:t
tel enge,09/051sortesøskanderborg,Torn-

07 1 Stubbe sø, 16/05 a en.råu oi o_å
sanger 04/05 1 Skrejrup v. Rønde, 08105 2
Bjerge, eyntefugi O9/05 I Gren, ita;å;;
Lindholm Hoved, 08/05 1 Onsbjerg, HaO9/OS 2 Stubbe Sø, tSIOS f O fra.qemosån.
1S/OS 2 Odder Å, 16/05 5 Enråu Uv oq vesanger 13/0b 1 Stubbe Sø, 14105 2 Ny
Bjerge, Stenpikker
09/05- 1
-6

tage, 11/0S

mosen, 16/057 Enslevbyog

drossef 03/05
l8

Ci""a-åf#

Mølle, Egåen, 16/05 1 Dalstrup, Munk 02/

Langør, 13/05 12 Krase- 058' 13/058StubbeSø' 16/051 Dalstrup,

t

hun

Bjerge,Riig- ^Skovsanger 05/05 1 Fussingø Skov' 13/
05 1' 27105 2 Stubbe Sø' Grå Fluesnapper

Thoråg;r,ti"Jgl.

16/05 1 Botanisk Have, Broget Fluesnapper 08/05 1 Brabrand Sø, 09/05 1,13105 2,
27 t05 2, 05/06 1, 12/06 2, 27 /06 2, 11 lO7 2
Stubbe Sø, 1 5/05 1 Beder, Skægmejse 12l
06 1,13107 5 Brabrand Sø, Halemeise 18/
07 6 Stubbe Sø, Spætmeise27l051,27l0o
1, 11107 1 Stubbe Sø, 30/05 1 Skanderborg Dyrehave, Træløber 09/05 1,13105 4,
27 t05 2, 05/06 1, 12/06, 27106, 11107 , 18/
07,25107 2 Stubbe Sø,30/05 1 Skanderborg Dyrehave og Korttået Træløber 30/
05 1 Skanderborg Dyrehave.

Næste periodes observationer, dvs.
august, september og oKober indsendes i
første uge af november - senest 6, november.
Noter allerede nu datoen i din kalender, så

du husker at indsende! Vil du være sikker
på at observationerne kommer med sendes de til undertegnede på adressen Torshpjvænget 54, Kolt, 8361 Hasselager. Observationer kan også ringes ind på tlf,8628
5614, sendes på e-mail:
felten@iname.com,

Pungmej se, Pirol, Tornskader, Kragefugle, Fin-

eller via hjemmeside http//come.to/felten
- gerne umiddelbart efter at fuglene er set.
Ole Jensen

ker og Værlinger
Pungmejse 04105 1, 08/05 1 , 2'1105 t han
Brabrand Sø, Pirol 13/06 1 Brattingsborg
Skov, Rødrygget Tornskade 02105 1,051
064,121062,11/07 3,18/07 3 ad. 3juv.,25l
07 6 ad. 2 juv,, Stubbe Sø,23107 1 imm. 1
han Universitetsparken Nøddekrige 12106
8 Stubbe Sø, Ravn 02105 1 , 13/05 1 Grenå
enge,l 6/05 1 Enslev by og Bjerge, 05/06 3
Øer, Hassensøre, Kvækerfinke 31/05 1,
27/07 l Grenå Plantage. 10/06 t han Grenå
By, Guf irisk 20 107 1 ,24107 1 Nordby, Stillits
03105-2 Veng Sø, 13/05 4 Grenå enge,2Sl
05 1 Akær, Tornirisk 11107 21 Stubbe Sø,

Gråsisken 28105 1 Odder, Lille Korsnæb
17/07 10 Grenå Plantage, Karmindompap
26/05 1,19/06 t han t hun, 291062 hanner

2 hunner lssehoved, 05/06 7 Øer,

Has-

sensøre,06/06 2 Bønnerup Strand,07/06 3
Anholt, Dompap 13/05 t han t hun Brattingsborg Skov, 1?06 2 Stubbe Sø, Ker-

nebider 25107 1 Stubbe
og Kornværling

Sø

17105 1, 18/06 1 Oldrup,

281057 Odder, 11/06 1 AVø,121062,1U07

2 Stubbe Sø.

Desuden: 02105 1, 13105 2,27105 4,05106
1,12/063,11107 5 Rådyr, 13/05 6, 121069,
11107 6Haret,12106 3 Ræve, 27 /061Egem,
27/06 2 døde Husmår v, Stubbe Sø,09/07

1 Snog, 1 Ræv, 1 Butsnudet Frø og 2
Harerved Skanderborg Sø,20/07 1 Rådyr
v. Mossø,

tg

Mågekolonier
højåerne

o

I

Af Ole Lilleør

oL*[,

i
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l-de mange år, jeg har boet i midtbyen af
Arhus, har jeg hvert forår funderet over,
hvad de mange Sølvmåger på byens tage
egenttis foretos sig der.

jeg fra vores lejlighedly:-l.-.:TT]
kunnet høre1"1
en

Korilægningen

knevren uden lige udenfor af Sølvmåger i
diskussion om et eller andet. Lydene havde

I løbet af foråret og sommeren 1999 be-

ofte en påfaldende lighed med den stØj,
som man kunne høre i Sølvmågekolonier.
For nogle år siden så jeg i TV en naturfilm

af Jan Petersen og John Sandberg om
Sølvmågen, og genkendte der nogle optagelserfra Arhus. lfilmen blev derfortalt, at
mågerne som noget nyt ynglede på byens
tage. Siden fandt jeg ud af, at Kjeld Hansen
i 1 982 og 1 985 havde optalt hhv. 6t og seks
par Sølvmåger på tagene omkring Domkirken (Søravnen 3/85). Og i 1998 kunne
jeg i Grells "Fuglenes Danmark" læse. at
der i de senere år var f^undet "nogle få
ynglepar" af Sølvmåge i Arhus og Rønne.
Det var tilsyneladende også alt. hvad man
vidste om Sølvmåger på hustage i Arhus
og for den sags skyld i hele Danmark. Der
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var derfor grundlag for at lave en undersøgelse!

søgte jeg derfor en reekke af byens tårne
samt høje hoteller og boligblokke, hvorfra

man kunne få et godt kig ud over byens
tage fra forskellige vinkler. Generelt var
folk meget lmødekommende, når jeg bad
om lov til at komme op i de forskellige
bygninger eller ud på deres altaner. Kun i
6t.tilfælde blev jeg afvist. I Rådhuset måtte
jeg dog først love, at jeg hverken var demonstrant eller selvmordskandidatl

i Rådhustårnet,
kunne jeg konstatere. at ganske mange
steder rundt om i byen lå Sølvmågerne og
rugede. Mågerne var lette at få øje på med
de mørke tage som baggrund, så selv på
stor afstand kunne de rugende fugle lokaliseres. Mange måger blev på denne vis
fundet. De bydele, der viste sig vanskelige
Allerede den første dag

at overskue fra højderne, blev suppleret

Dog var der en koncentration nær Langenæs og langs Paludan-Mullers Vej, men

med ture på cykel eller til fods. Nogle reder
forLlev skjulte, men kunne senere på sæ-

det var næsten også de eneste ynglepar

sonen lokaliseres, når ungerne blev så
store, at de begyndte at gå rundt og der-

mellem Ringgaden og Ringvejen. Udenfor
Ringvejen var Splvmågerne kun i industri-

ved afslørede redestedet.
Oprindeligtville jeg kun have kortlagt midtbyen, men nysgerrigheden varfor stor, så
jeg valgte at udvide mit undersøgelsesområde til hele Arhus. Byen er som bekendt stor, så ikke alle områder kunne
dækkes lige grundigt. Indenfor Ringgaden
fik jeg styr på stort set alle par. Udenfor
Ringga-den begrænsedes dækningen af
mangel på gode observationsposter, men
til gengæld blev det til en hel del cykelture
rundt i området. Enkelte mågepar kan dog
godt være overset, men næppe større
bestande.

Et overraskende resultat
Resultatet blev temmelig overraskende,
idet jeg fandt intet mindre end 167 par
Sølvmåger, 12 par Sildemåger og 1 par
Stormmåger. Både det store antal Sølvmåger samt forekomsten af Sildemåger

var uventet - og så er der som neevnt
endda nok smuttet nogle enkelte par Sølv-

måger. Tilstedeværelsen af Sildemåger
forklarer til gengæld, hvorfor man i yngletiden af og til kan se arten ved Brabrand
Sø.

Det viste sig at Sølvmågerne på midtbyens tage ynglede ganske tæt. lsær langs
med Ryesgade, strøget og omkring Domkirken var der mange - pudsigt nok der,
hvor der færdes flest mennesker. I alt 38
par ynglede i den centrale bydel. De fleste
var på hver sin bygning, kun sjældent var
der to par på samme tag. På havnen var
bestanden til gengæld stort set samlet i
kolonier på to bygninger på nordhavnen
med i alt 48 par. På den øvrige del af
havnen fandtes blot seks par. Centrum og
nordhavnen tegnede sig således for godt
halvdelen af bestanden. Udenfor den centrale bydel var der spredte bestande langs
med banelegemet og i øvrigt hist og her.

områderne ved Skjoldhøj og i Holme.
Holme fandtes til gengæld byens tredje

I

Sølvmågekoloni, idet en stor, fladtaget industribygning ru mmede mindst22-27 par.
Sildemågerne ynglede alle i nær tilknytning til Sølvmågerne. Således var 1 1 af de
12 par i eller nær de tre Sølvmågekolonier,
de fleste i havnens kolonier. Den sidste var
iden tætte Sølvmågebestand ved PaludanMullers Vej. Stormmågen ynglede i et bolværk oå havnen.

Redeplaceringen
Selvom bestanden i centrum var tæt, ynglede hovedparten af Sølvmågerne i industri- eller havneområder. En lille del ynglede på boligblokke eller lignende. De tre
kolonier var alle på bygninger med mere
eller mindre flade tage. Enlige ynglepar
kunne derimod findes oå såvel flade som
stejle tage. Sidstnævnte dog især i midtbyen, hvor denne tagtype naturligt er udbredt.
I

langt de fleste tilfælde var reden placeret

bygningselement, f.eks. en ventilationskanal eller
en lav mur (på flade tage). Reder på de
mest stejle tage var altid bag en skorsten
så den fik støtte fra et eller andet
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eller ovenpå en kvist. I kolonierne var en
del reder dog uden støtte, måske fordi der
ikke var støtter nok eller fordi territoriale
hensyn gjorde, at man måtte holde en vis
afstand til naboen, og derfor undvære en
redestøtte. Udover at yde fysisk støtte,

gårdsgade. Foder lagt ud specielt til mågerne kan lokalt også have betydning.
Mågerne er dog opportunistiske i deres

fødevalg og strejfer meget omkring,

så

mange muligheder står åbne.

l:ri:.,",l"::ff':''.L? ":fJ: l'j;'ål':t Måger på hustage
som skjul for ungerne.

Rederne var oftere placeret på nordvendte
tage frem for på sydvendte tage. Om det

skyldes, at sydvendte tage bliver opvarmet af solen, og at fuglene ville undgå
dette, vides ikke.

Skraldemåger
Det er uvist, hvad mågerne i Århus lever
af, men da byen ikke har en fiskerihavn af
betydning, må det antages, atfuglene især
lever af byens almindelige affald - f.eks. fra
skraldespande samt fra fastfood-butikker,
restaurationer og fødevarebutikker. Dette

forklarer måske, at mågerne i midtbyen
fortrinsvis er koncentreret omkring byens
strøggader men fraværende i de store,
relativt butiksløse karr6bebyggelser. I så
fald mangler de dog bl.a. langs handelsgaderne Tordenskjoldsgade og Jæger22

Ynglede måger på hustage er relativt nyt
herhjemme, Som nævnt opdagede Kjeld
Hansen nogle par i 1 980erne, og det var de
første kendte, Men i udlandet har det iflere
årtier været almindeligt. I Storbritannien
har man kendt til det siden århundredeskiftet. | 1994 kortlagde man i Storbritannien og lrland bestanden af måger på hustage og fandt, at mågerne ynglede i næsten alle kystbyer. Siden den forrige kortleegning sidst i 1970erne var antallet endvidere vokset kraftigt, så der nu var 1 6.900
par Sølvmåger og 3200 par Sildemåger
samt et mindre antal Stormmåger, Svartbage og Rider ynglende i byerne. I Frankrig har man oplevet en lignende udvikling
med blandtandetS-10.000 par Sølvmåger
og 7-800 par Sildemåger. Fænomenet kendes også fra en række andre lande i Europa

og blandt andet også fra USA og Canada.

I nogle byer har mågebestandene opnået
anseelige størrelser. lAberdeen i Skotland
yngler der f.eks. mere end 2000 par fordelt
på fire mågearter!

Hvorfor mågerne er begyndt at flytte ind
på byens tage, ved man ikke. I flere lande
er det sket samtidig med, at de nationale
bestande efter en periode med kraftig
vækst nu er faldende (i nogle lande drastisk). Men uanset hvad, så har bymågerne

succes med deres gerninger. Ynglesuccesen er særdeles høj hos de spredte

ynglepar, mens der dør mange unger i
byernes kolonier. Baggrunden herfor er

Hjælp modtages gerne!
Denne lille artikel er blot en kort præsenta-

tion af mine resultater. Om alt går vel, vil
man i en artikel i et kommende nummer af
DOFT kunne læse flere detaljer. Deri viljeg
også forsøge at opsummere situationen i
Danmark som helhed. Ved en rundspgrge
til et utal af personer har jeg fundet ud af,

at det i de danske byer slet ikke er

i at modtage
oplysninger om ynglende måger på bygninger, så skulle der blandt læserne være

formentlig, at ungerne i kolonierne kun har
få muligheder for at skjule sig for de adulte
fugle under territoriale stridigheder. Mange
bliver simpelthen slået ihjel. Hos de enlige
ynglepar er der pga. den større afstand

Jeg er stadig interesseret

mellem parrene ganske enkelt ikke

kontakte mig.

så

så

ualmindeligt endda med ynglende måger.
Fra Århus amt kendes også Grenå, som
vært for en mindre bestand af Storm- og
Sølvmåger på hustagene.

nogle, der har kendskab til det iÅrhus eller
i andre byer, er de meget velkomne til at

mange stridigheder med naboerne. Muligvis er rederne også bedre beskyttet her
end på de store, flade tage.

Ole Lilleør
Fredensgade 14, lejl. 23
8000
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til redekqsseprofekt

søges!

DOF har indgået et samarbejde med Vejdirektoratet om et tre-

årigt pilotprojekt omhandlende opsætning af redekasser på
nogle udvalgte rastepladser langs vore motorveje.

Blandt de udpegede rastepladser befinder de to sig i Arhus
Amt, nærmere bestemt de to rastepladser (østlvest) ved Eier
Baunehøj syd for Skanderborg.
Vejdirektoratet har indvilget i at betale hele gildet, dvs. for
redekasserne og for evt. kørselsudgifter i forbindelse med
projektet.
Vi søger derfor nu frivillige til at deltage i dette projek.

Arbejdet vil bestå ifølgende:
Efterår 1999: opsætning af kasser

Vinter 1999/2000: opsætning af informationstavler
Forsommer efterfølgende år: Tilsyn vedrørende ynglesucces
Efterår efterfølgede år: Rengøring af kasser

Vejdirektoratet afholder som nævnt udgifter til kasserne, lige,
som der vil blive ydet kørselsgodtgørelse i forbindelse med
arbejdet.

Af hensyn til minimering af kørslen vil interesserede med
bopæl i nærheden af Skanderborg blive foretrukket.
Interesserede bedes henvende sig til:
Ole Jensen

Torshøjvænget 54
8361 Hasselager

tlf. 8628 5614
email: ofi@iname.com
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Arrangement

for 100-året
for ringmærkningen
lværksat af Fugle-Mortensen, som
den første i verden

H. C H R..

rr:e

Det er i år netop 100 år siden overlærer H. Chr.
C. Mortensen i Viborg begyndte sin systemati-

Ringmærkningen gav kendskab til træKuglenes
trækruter og løste andre gåder omkring fugletrækket.

foredrag om ringmærkning og fugletræk efterfulgt af festmiddag. Desuden præsenteres Postvæsenets nye frimærkeserie: Danske trækfugle.
Forløb al mindedagen i Viborg lørdag den 2.
ohober 1999:
14.00.

Ved Skottenborg 29. Afsløring af
mindeplade ved Fugle-Mortensens

hus ved borgmester Johannes
Stensgaard.
14.30. Katedralskolen, Gl. Skivevej 2. Udstillingen åbnes.
15.00. Samme sted. Foredrag

rerI

iANt VtO OG trNtlt6tto
lAi tlucT
flvorofl Dtt cAAr I vtlolN tY
rAN rutgtl tgottN t^^ otNJ tluGl
Strv tLtv HAN r DtN trlttl lY

ske mærkning af træHugle.

1OO-årsdagen vil blive fejret ved en mindedag
i Viborg med en udstilling om Fugle-Mortensen og ringmærkningen af træKugle, samt

C. M O F.T E N S E N

ORNtIHOtOGEN

*4..-

Tilmelding til festmiddagen kan foregå ved at
indbetale 150. kr. på giro 838-6552, DOF, Viborg Amtv/Ole Kristjansen, Svingelen 66,8800
Viborg; eller med krydset check til samme
adresse. lndbetaling skal være os i hænde
senest fredag den 24. september. Oplys eget
telefonnummer på giro/check. Ved overtilmelding vil man få besked og beløbet returneres.
Man kan også nøjes med at deltage ieftermiddagens arrangement herunder de faglige foredrag i Katedralskolens festsal. Deltagelse i eftermiddagens arrangement er gratis.

Arrangementgruppen kan kontaktes på telefon 86629656 eller 86614376.

Skive
<----å-Ålbore

om Fugle-

Mortensen og ringmærkningens historie ved biolog Tau Rasmussen.

Randers

16.05. Samme sted. Fra motiv til frimærke

ved Jens Gregersen

-

kunstneren

bag frimærkeserien Danske trækfugle.
16.30. Samme sted. Pause.

Ø1,

vand, kaffe.

Salg af frimærker og signering af

Gl. Skivej

førstedagskuverter.
17.00. Samme sted. Fugletrækkets gåder
ved biolog Jørgen Rabø|, Københavns Universitet.
18.30. Samme sted. Festmiddag med et
causeri af miljpjournalist Jonna Odgaard: Myterne om ornitologer herunder Fugle-Mortensen.

Arrangementet forventes afsluttet mellem
20.00 og 21.00.

kl.

Århus
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Projek Truede og Sjældne Yngtefugle
som koordinator for Lille Ha$pætte håber jeg via denpe henvendelse atfå et mere
fyldestgprende matsrialc til belysning af artens statusl . t t
. ; ":
Der er en anslået bestand på 35-50 ynglepar i Danmark, m"en d nuyærendå
tidspunh er der kun ildkommet z optysn'ingi orn rnutigq viigråpåå' ,' ' " ,-;
Jeg prøverderformed denne kontaktatskaffsRere
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Århus amt 1998

DoF - ÅRHUS AMT

Fugle i Århus amt 1998
Nu er den her - rapporten med opsummering af fugleiagttagelserne gjort i Århus
amt i 1998. Her finder du på 100 sider et utal af spændende oplysninger om årets
gang på fuglefronten.
Der er af ca 100 observatører indsendt mere end 30.500 observationer af næsten
1,4 mill observerede fugle fordelt på 282 arter og racer. Blandt de særligt interessante observationer må nævnes at Lille Flagspætte igen yngler i amtet, at Vandstæren tilsyneladende er fast ynglefugl nu og at Sløruglen fastholder positionen
som ynglefugl. Spændende bliver det, hvornår Havørnen etablerer sig.

Af andre spændende observationer kan i fleeng nævnes Nat- og Sølvehejre

på

Randerskanten, Kongeederfugl ved Djurslands kyst, et stigende antal Vandrefalke,

et fabelagtigt godt Vagtelår og mange Engsnarre. Hertil kommer store antal af
Hjejle og Alm. Ryle og store flokke af Bjergirisker - ja man kan blive ved!
Endelig må det konstateres, at de nye reservater i amtet er en stor succes og en
gevinst for fuglene. Lad os få endnu flere!
Men læs selv mere i rapporten,
Den kan købes for 100 kr inkl. forsendelse ved indbetaling til DOFs lokalafdeling i
Århus Amt, Naturcenter Sølyst, Gjellerupvej 111,8220 Bråbrand (Giro 5 51 09 6l)
eller bestilles ved henvendelse til Henning Ettrup, Udgården 6, Lading, 8471 Sabro
- tlf. 8694 9606 - e-mail: heettrup@post6.tele.dk.
Henning Ettrup
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Kommende ture

og mØder

til

Bulgarien - blandt

Ekskursion

bjørne, pelikaner, gribbe
og ørne

Lørdag 2. ok. 1999.
Det er målet at se mange dyrearter og

Torsdag

ll.

nou. f999

Naturcenter Sølyst kl. 19.30.
Foredrag med Jørgen Terp Laursen. ljuni
1999 deltog JTL i en DOF-stortur til Bulga-

rien. Med lokale guides besøgte de ret
ukendte og landskabeligt smukke lokalite-

ter med et spændende dyreliv. Vi bliver
vist ind i områder, der kun er besøgt af få
ornitologer. Fuglelivet i Bulgarien, der ikke
er særlig godt beskrevet, kan let måle sig
med Sydspanien. Kom og hør om det rige
dyreliv i det ukendte og fattige land. der
endnu huser ulve og bjørne. Turen var en
stor succes! Foredraget arrangeres i samarbejde med ØBF.

Helgenæs

lokaliteter på Helgenæs lige fra Stavsøre i
nord til Sletterhage i syd. Vi besøger vandhuller som Arhus Amt har oprenset eller
nyetableret og ser på resultaterne. Endvidere går vi fra Sletterhage Fyr til Tyskertårnet og det store overdrev. På denne tur
er der mulighed for at se mange fuglearter
samt marKirben og muligvis marsvin, der

ofte her ses tæt inde under kysten.

Er

vejret med os skulle der også være mulighed for fugletræk, bl.a. rovfugle. Turen
gennemføres i privatbiler. Afgang fra Harald Jensens Plads kl. 8.00, hjemkomst
sidst på eftermiddagen. Pris 60 kr. Tilmelding til lederen, Jørgen Terp Laursen på
tlf. 86 26 12 96 senest den24. aug. Arr. af
ØBF, DOF-medlemmer er velkomne.
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Forvarsel!
Vi planlægger en busbustur til Neusiedler
See-naturområdet. Området er et af de

fuglerigeste vådområder i Europa. Her
yngler arter som skestork, sølvhejre ,
dværghejre, purpurhejre, rødhovedet and,
hedehø9, stylteløber, hvidbrystet præstekrave, sortterne, sydlig nattergal, drosselrørsanger, pirol oma.

Endvidere besøges et område med
ynglende biædere samt den ØstrigUngarnske puszta, hvor stortrapperne har
deres dansepladser.
Der vil også være mulighed for at deltage
i vinsmagning - de lokale vine er fremragende, samt en dagstur til Wien evt. med

opera eller teaterbesøg (billetter til sidstnævnte er ikke incl. iturprisen).

Med DOF

i Indien

Tircdag d.23. novemher 1999
Bemærk mødested: Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, kl.'l 9.30.
Foredragsholdere: Christian A. Jensen og
Klaus Mortensen.
Rejseforedrag og dias. Aftenens foredragsholdere deltog i DOF-Nordjyllands stortur
til Indien iapril 1999, hvor nogleaf verdens
bedste fugleområder blev besøgt. Med en
uges ophold i Keloladeo Nationalparkved

Baratpur og tre dage

i tigerreservattet

Sariska blev det en begivenhedsrig tur.
Kom og se de mangeflotte dias medfugle,
dyr, og kulturhistoriske perler, og hør historien om mødet med tigeren. Arr. isamarbejde med ØBF.
Stortur til Neusiedler See, Østrig/Ungarn
Kr. Himmelfartslerien 2715-316 år 2000
30
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Turen tilrettelægges således at de tre første dage i området gennemf6res i fællesskab som busture. De efterfplgende dage
arrangeres der cykelture rundt i området.
Personer der ikke ønsker at cykle vil blive
tilbudt andre ture med bus, f.eks en tur til
Melk, hvor Østrigs rhest velholdte kloster
findes eller til et naturområde i Ungarn.
Turen gennemføres i egen bus (sovebus)
og med halvpension på hotel i lllmitz, der
er beliggende midt i området.
Turen gennemføres med min. 25 personer
(max. 35 personer), prisen bliver 3950 kr,
Der vil være m^ulighed for opsamling fglgende steder: Alborg (banegården), Randers (Gudenåens pølsevogn ved motorvejen), Arhus (p-pladsen ved Musikhuset),
Vejle (Danmarksgade) og Padborg (O8Transportgården).

Du kan allerede nu sikre dig en plads ved
at indbetale depositum på kr, 1000 til DOF-

Arhus, Louisevej 100, 8220 Brabrand
gironr.5 51 09 61, mrk.: 'Østrig'. Turledere
bliver Torben Andersen og Peter Lange.
Læse mere i næste nummer af Søravnen.

Referater af ture
Vejlerne
16.

kolonien på den lille ø Melsig. Turen afslut-

tedes med et kort ophold på Bygholmdæmningen, hvorfra Brushønsenes dans

maj 1999

25 forventningsfulde fuglefolk tog fra Århus en tåget morgen på en tur, der skulle
vise sig at blive både sol- og fuglerig. Efter
et stop ved bageren iÅrs (der denne morgen fik sin omsætning væsentligtforøget)

blev

vi budt

velkommen

til Vejlerne

kunne betragtes. En oplevelsesrig dag var
slut. Prøv det selv, det er alle tiders oplevelse - også selv om man ikke oplever
sensationer.

Henning Ettrup

af

områdets karaKerfugl - Grågåsen,

Vi bevægede os gennem læhegnet

ak-

til småf uglesang og
Rørdrummens "dunk" ud til det første af
Vejlernes mange flotte fugletårne (Kraptårnet) på Østsiden af Bygholm Vejle. Herkompagneret

fra kunne ses de fleste af områdets karakter-

fugle: Knopsvane, Grågås, Pibeand,

Rør-

Uste over after

noterct under turen

til Vejlerne:
Sivsanger
Stor Kobbersneppe
Brushane
Skeand

Rørdrum, hørt

hø9, Blishøne, Klyse, Vibe, Stor Kobbersneppe, Havterne og Sivsanger for at
nævne nogle i flæng. Fra gangbroen til
skjulet i Han Vejle, var Skægmejserne i

Grågås

gang med at fodre deres unger, mens der
fra Kæruptårnetvar udsigttil bl.a. en større
flok Sortterner, ligesom Vandriksen og Nattergalen lod sig høre.

Taffeland
Troldand

Frokosten blev indtaget på Bulbjerg med
udsigt over Jammerbugten og klippens
store Ridekoloni. På toppen af kolonien
havde 5-6 (3 par?) Mallemukker deres faste tilholdssted, hvorfra de gav opvisning i
svæveflyvning.

Atlingand
Gul Vipstjert
Blishøne
Hættemåge

Efter et bes6g på naturudstillingen med
udsigt over Selbjerg Vejle, passerede vi
den enlige Stork iVesl6s på vejtil Vejlernes

største og vel nok flotteste tårn ved
Tømmerby Fjord, Herfra lod den Gråstrubede Lappedykker sig studere, sammen
med de andre svømmefugle.
Turen fortsatte til det nyeste fugleskjul på
sydsiden af ArupVejle med udsigttil Skarv-

Gravand
Rørhøg
Vibe
Fiskehejre

Pibeand
Knarand
Rødben

Gø9

Sortstrubet Lappedykker

Toppet Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker
Sortterne
Vandrikse, hørt
Havesanger
Hvid Stork
Strandskade
Klyde
Ryle
På Bulbiero:
Ride

Mallemuk
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KALENDER
Søndag 26.9
Mødested:

Mariager Fjord - fugletur med
hjuldamperen -Svanen"
P-Pladsen ved Trip-Trap forretningen, Havnevej 9,
Hadsund havn nord kl. 9.45. Turens varighed ca. 3

1/2time.
Leder:

Arranggr:

Tirsdag 28.9

Tirsdagsmøde - efterårets og vinterens
fugle i Århus Amt tips tit gode
lokaliteter.

Mødested:
Arrangør:

Sølyst, Brabrand kl, 19.30

Lø. 2. - sø. 3.1O

Juniortur til Helgenæs

Mødested:
Ledere:
Pris:

Tilmelding:
Medbring:
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Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841
Natur og Miljøkontoret, Århus Amt
Pris: Voksne: 65 kr. Børn: 35 kr, Mulighed for køb
af øllvand og kaffe/brød. Tilmelding senest dagen
før på Mariager Turistbureau tlf. 9854 1377, Husk
varmt tøj!

Peter Lange/Bestyrelsen.

Helgenæs er kendt for sine fuglelokaliteter, og sin
naturskønhed i det hele taget. På turen skal vi rundt
og se en del af Helgenæs, lave forskellige aktiviteter
og have socialt samvær.
Tag jeres kammerater, veninder, søskende, fætre
og kusiner med på turen, hvis de har lyst til at deltage i fuglekiggeriet på Helgenæs,
Vi starter med indkvartering, og går derefter en lille
tur i landskabet for at vejre træKorholdene og
vejrliget - er det til rovfugle eller småfugle, Derefter
lægger vi planer for resten af weekenden.
Turen slutter søndag kl.?
Sommerhuset, Kirkestien 35, Stødovbakker ved
Stødov Kirke. Første vej til venstre lige fpr kirken.
Mark Hammond, Anders Thomsen og Lars P.
Johansson
150 kr. pr, deltager, inkl. overnatning og kost
Lars P, Johansson tlf. 8637 7841
Sovepose, kikkert, notesblok, fornuftigt tøj, støvlet,
godt humør og evt, kamera, tegneblok, m.m,

Søndag 3.lO

Mossø og Klostermølle

Mødested:

Ry station k|.09.00

Leder:

Jørgen Keis, Jens Kirkeby eller Claus Madsen
Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle.
Medbring kikkert, fuld termokande og fornuftigt

fodtøj. Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så tag også 20 kr. med.

Søndag lO.lO
Mødested:

Fugletræk v. Gåsehage
Ebeltoft Vindmøllepark, Ebeltoft Færgehavn kl.
9.00.

Leder:

Arrangør:

Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841
Natur og Miljøkontoret, Århus Amt

Søndag lO.rO

Tur til Sødring Vildtreservat

Mødested:

P-Pladsen v. Randers Regnskov kl.8.00.
Lars Tom-Petersen tlf. 8641 8164 og Peter Hjeds
(8649 6308)
Vi går en tur langs det nyoprettede reservat ved
Sødringholm. Vi snakker om reservatet og ser på
de mange fugle, der opholder sig i området. Først i
oKober bemærkes især de store flokke af vadefugle som ryler, spover, hjejler og strandhjejler. Der
er gode muligheder for flere forskellige roWuglearter, bl.a. Blå Kærhøg, Vandrefalk og Dværgfalk.
På sandrevler og sten ligger desuden altid sæler.
Turen varer ca. 4 timer. Medbring gummistøvler,
varmt tØj og notet at drikke.

Leder:

Søndag lO.lO

Tur

til

Vestjylland.

Mødested:
Foran Musikhuset, Århus kl. 07.OO.
Turledere:
Peter Lange og Henning Ettrup.
Vi besøger en række af Vestjyllands perler; VærnengeneÆipperne, Vest
Stadil Fjord, Harboøre Tange m.fl. De endelige
turmål afgøres af de dagsaktuelle fugle og vejret;
er det vejr til havobs 96r vi holdt nogle timer et
godt sted på kysten. Vi kan forvente masser af
gæs, ænder og havfugle. Hvis der er over 15 deltagere gennemføres turen i bus. Forventet turpris:
ca. 100 kr. til bus/benzin, betales ved turens start.
Yderligere oplysninger samt tilmelding senest 1.
Oktober til Peter Lange (8695 0341).

Tirsdag 26. 10
Mødested:
Arrangør:

Tirsdagsmøde - Fuglekasser,

fremstilling og opsætning
Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Arne Bo Larsen/Bestyrelsen

Søndag 7.11

Mossø og Klostermølle

Mødested:

Ry station k1.09.00

Leder:

Jørgen Keis, Jens Kirkeby eller Claus Madsen
Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle.
Medbring kikkert, fuld termokande og fornuftigt
fodtøj. Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så tag også 20 kr. med.
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Tirsdag 30. I

I

Mødested:
Arrangør:

Tirsdagsmøde - Skal vi have en S(J liste
for Århus Amt?
Jørgen S. Christensen vil give en kort introduKion
til emnet, baggrunden for en sådan liste og hvad
den bør indeholde. Derefter er der lagt op til diskussion om emnet.
Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Ole Jensen/Bestyrelsen

Søndag 5.12

Mossø og Klostermølle

Mødested:

Ry station kl.09.00

Leder:

Jørgen Keis, Jens Kirkeby eller Claus Madsen
Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle.
Medbring kikkert, fuld termokande og fornuftigt
fodtøj, Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så tag også 20 kr. med.

Søndag 5.12

Vintertur langs stranden

Mødested:

Ebeltoft Vindmøllepark, Ebeltoft Færgehavn kl.
9.00.

Arrangør:

Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841
Natur og Miljøkontoret, Århus Amt

Leder:

Tirsdag 7. 12

Julemøde i Randersgruppen

Mødested:

Naturskolen i Randers kl. 19.30
Vi byder på en kop kaffe/te og lidt julebag, Vi
udveksler oplevelser fra året der gik. og ser lysbilleder. Medbring gerne dine egne pletskud.

Tirsdag 14.'r2

Julemøde

Mødested:

Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Traditionen tro afholdes der julemøde med g1699
og småkager. Alle inviteres til at komme med
lysbilleder eller historier og erindringer fra det
forløbne år.

Søndag 2. 1.2OOO Mossø og Klostermølle

Mødested:
Leder:
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Ry station k1,09.00
Jørgen Keis, Jens Kirkeby eller Claus Madsen
Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle.
Medbring kikkert. fuld termokande og fornuftigt
fodtøj. Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så tag også 20 kr. med.

Hvem er hvem
Bestyrelsen:
Peter Lange (formand)

Tujavej 16, Stjær
&464 Galten
Tlf. 86 95 03 41

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

Kontaktpersoner:
Frcdningsudvalget:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 65 03
M e dl e msrcg ist n ring en :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)
Lo ka Iit

Gjellerupvej 111

ctsrc g ist te ri n g c n :

8220 Brabrand
Tlf. 86 25 04 43

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt

Ole Jensen

8220 Brabrand

Torshøjvænget 54, Kolt

Rapportgruppcn:
Henning Ettrup
Udgården 6, Lading

Gjellerupvej 111

8361 Hasselager
Tlf. 86 28 56 14
Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup
85r|4 Mørke
Ttf, 86 37 78 41

Arne Bo Larsen
Axel Munchsvel 67
8550 Ryomgård

8471 Sabro
T]f. 86 94 96 06

Bandcrsgruppen:
Lars Tom-Petersen

Niels Ebbesensvej 58
8900 Randers
Tlf. 86 4',t 81 64

Rovluglcgruppcn:
Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J
T]f. 86 28 50 05

Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)
Fu gl c re gistreri n gsg ruppc n

Peter Hjeds
Koglevej 7, Uggelhuse
8900 Randers

Skovgruppcn:

Michael Stabell
Loftesvej 1, st. nr.
8220 Brabrand

Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
T]f, 86 81 25 73

I

Jan Sielemann (suppleant)
Hufvejen 21,Høbjerg
8500 Grenå
Ttf, 86 33 14 49

:

Ole Jensen
(Se bestyrolsen)

Slhøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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