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Dansk

Ornitologisk
Forening
Fuglenes Hus
Vesterbrogade l40A
1620 K0benhavn V
Tlf,: 31 3l zl4 04
DOFs hlemmeside:

www.dof.dk
E-mail:
dof@dof.dk
Giro: 7 00 08 39

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 furst 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
arbe.ider desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den
danske afdeling af BirdLife International.

Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4
hæfter pr. åd og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Støttemedlemmer
modtager dog ikke DOF Nyt, lokalblade og DOFT.
Årlige kontingenter:
Ordinære medlemmer 290 kr.

åd
67)

Junior (u. 18
Senior (o.

50 kr.

Husstandsmedlem

Støttemedlem
Lokalafdelingen

i

Århus Amt

Naturcenter Søtyst
Louisevei 100
8220 Brabrand
Giro: 5 51 09 6l

Søravnen
Anstaæh. tedakttr:
Otto Trap Hansen
Kildevei 8
8362 Hørning
Trf. 86 92 25 92

Øvrtga ndakion:
Jens Bonde
Svend MøllerJensen
Anneliso Skov

E-mait:
tråp@postl l.tele.dk
soravn@square-one.dk
27. årgang
Nr.4, december 1999

lssN 0900-1832

165 kr.
380 kr.
125 kr.

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

finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmed-

lemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige
udvalg og interessegrupper.

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

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 Email. Disketter, fotos og originale tegninger returneres.

Artikler

Søravnen redigeres
genbrugspapir.

i PageMaker

Annoncepriser:
Hef side:
kr. 350,-/nr eller kr.
Halv

side:

kr' 200'-lnrerrer

1.200,-/å1

kr'5oo'-tår

6.0 for Windows og trykkes på

Søravnens kalender:

Nr. Deadline
'l
1
. februar
2
. maj
'1

i

IJdkommer ca.
15. mars
15. juni

1.1ågl**' li:l"Ii,"fri""J

I december måned kommer S4ravnen ind af brevsprækken sammen med et
væld af tryksager, der anpriser en ren mangfoldighed af varer, der bør befinde
sig under juletræet den 24. - så set i lyset af den kulørte konkurrence, er det lidt
af et mirakel at den diskrete grønne Søravn er endt i den bunke, der er værd at
se nærmere på - tak for det!
Til gengæld skal ieg så undlade at underholde med allehånde dybsindigheder
om det kommende århundrede- eller årtusindeskifte.

En enkelt ting fra året der er godt på vej ud skal dog fremhæves: Kongeqrnen
har ynglet i Danmark. I al stilhed har et par fået to unger på vingerne ved Toft
Skov.

Det er nyheder som den, der får en til at bevare troen på at det nok skal gå, så
lad os for et kort øjeblik glæde os over at ,,Ørnen er landet".
På en naturlig måde kunne man tilfqje - med en kærlig henvisning til de bævere

det i dette efterår blev transporteret i bil til deres fremtidige levested.
håbet om at vifortsat vil kunne læse om positive nyheder på fuglefronten i året
der kommer - ønskes alle vore læsere en glædelig jul samt i rigtig godt nytår.
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Sølyst har fået ny
adresse!
- vi er ikke flyttet, men kommunen
i sommers vejnavnet fra
Gjellerupvej til Louisevej, således at
Nej

ændrede her

mødelokalernes og lokalafdelingens

adresse nu er: DOF Arhus amt. Louisevej

100,8220 Brabrand.

Nye rapporter
Krager, husskader og småvildt. En vurdering af prædationens effekt på småvildtbestande og muligheden for at begrænse

ning af rowildtet, herunder krager og husskader. Den nuværende, danske lovgivning giver mulighed for jagt på krager og
husskader i perioden september-januar og
regulering ifebruar. Den jagt- og
reguleringsindsats, som danske jægere kan
udøve indtil udgangen af februar, vil dog

kun i undtagelsestilfælde kunne påvirke
størrelsen af lokale ynglebestande, da der
med kragernes og husskadernes nuværende bestandsniveau efter al sandsynlighed vil være tilstreekkelig med kønsmodne,
udparrede fugle til at besætte de fleste
ledige yngleterritorier.

Til trods for den meget udbredte opfat-

Asferg. 52 sider. Pris: 60 kr. hos DMU (tlf.
89 20 15 15).

telse, at husskader udgør en alvorlig trussel for småfugle, så peger langt de fleste
undersøgelser på, at prædationen generelt er uden betydning for den samlede
ynglebestand af småfugle. Prædationen

Rapporten indeholder en udredning af den

småfuglene.

effekten ved jagt og regulering. Faglig
rapportfra DMU, nr.283, 1999. Af Tommy

aktuelle viden om omfanget og effekten
af den prædation, som krager og husskader udøver i forhold til jagtbart småvildt og småfugle, og om muligheden for

at

begrænse krage- og husskade-

bestanden ved jagt og regulering. Hovedvægten i rapporten er lagt på kragers og
husskaders prædation på hare. agerhøne
og fasan med særlig fokus på perioden fra
det tidlige forår til jagtsæsonens start i
efteråret.
Derudover er der en kort opsummering af
prædationens effek på småfugle. Mange
eksperimenter har vist, at prædationen på
det jagtbare småvildt kan reduceres betydeligt ved en målrettet, intensiv begræns-

udgør næppe et økologisk problem for
Rapporten konkluderer, at den kommende
forskningsindsats vedrørende prædation
på småvildt skal koncentreres om at udrede betydningen af de biotop- og
landskabmæssige forhold, der er afgørende for de forskellige vildtarter. Det vil
give et langt bedre grundlag for at vurdere
om det er muligt at ændre på 'balancen'
mellem rovdyr og byttedyr, gennem forvaltning. Hvorvidt samfundet i givet fald
vil gennemføre sådanne tiltag, afhænger
selvfølgelig af de politiske muligheder.

Fugle i Århus amt 1998
Årets lokalrapport med masser af fugleiagttagelser fra 1998 udkom i september.
Rapporten blev i år på 10a sider, og i
modsætning tiltidligere udsendes den ikke
automatisk til alle bidragydere, men skal
bestilles hos redaktøren. Rapportgruppen
har desværre set sig nødsaget til at indføre
denne praksis, da alt for mange tidligere
har undladt at betale for rapporten.
1998-rapporten koster 100 kr. og kan bestilles hos redaktøren: Henning Ettrup,
Udgården 6,8471 Sabro, tlf.: 86 94 96 06
eller e-post: heettrup@post6.tele.dk. Rapporten kan også købes ved møderne på
Sølyst.

Husk at indsende dine iagttagelser!
Det er nu at årets fugleiagttagelser skal
nedfældes på skemaer eller indtastes i
databaser. Vi skal have dine iagttagelser
fra 1999 senest d. 20. januar år 2000, så
når de at komme med i Fugle iArhus amt
1

999. Du bedes anvende indrapporterings-

skemaettryktpå midtersiderne i Søravnen
4/97. Skemaer kan også rekvireres hos
rapportgruppens kontaktperson eller fås
ved møderne på Sølyst. Alternativt kan
rapportgruppernes database,DOFBasen'

anvendes. Henvendelse herom

til

Peter

Lange (se bladets omslag).
Bemærk venligst at alt hvad der er tilsendt
Ole Jensen til rubrikken 'fra felten' både

via post og internet, automatisk tilgår
rapportgruppen. Disse data behøver man
ikke at indsende igen.
RETTELSE

tit Fugle i Århus amt 1998:
Desværre er den bidragyderliste, som er

trykt

i

rapporten meget mangelfuld.

Rapportgruppen genoptrykker derfor her i
Søravnen en revideret liste, som vi må
bede læseren kopiere eller klippe ud og
sætte ind på side 104 i sin rapport:

BIDRAGYDERE TIL FUGLE I ÅRHUS AMT 1998
Sorteret alfabetisk efter første bogstav i initial.
* bidrag via hjemmesider på internettet
** bidrag via YÅP
ABL Arne Bo Larsen, Ryomgård
AR Anders Rasmussen, Skindbjerg
ASC AIbert Schmidt, Frgstrup
BEH Bent Hansen, Viby J
BFU Fugle, dyr og planter...MDH's h.jemmeside
BGO Bjarne Golles, Brabrand
BHJ Bjarke Huus Jensen, Beder
BJA Bjørn Jacob Andersen, Brønshø.i
BKR Benny Kristensen, Ø. Bjerregrav

BOG Obs'bøger i Fugletårne
BRA Birger Rasmussen, Venning
BSN Birgitte Skiold Nielsen. Samsø
CBR Carsten Bruun. Samsø
CHØ Carsten Høeg, Højbierg
CJO Christian Jordansen, Risskovr*
CRP Christian Ring Petersen, Århus V**
CSS Carsten S. Sørensen. Hobro
DMU Danmarks Mil.iøundersøgelser, Kalø
DOF Turreferater, meddelelser m.m.
EBU Erik Buchwald, København
ECH Erik Christensen, Ørum Diurs
EEH Erik Ehmsen, Fåborg
EHJ Erik H6gh-Jørg-ensen, Risskov
EHØ Erik Hørning, Arhus
EJJ Else Juul Jensen, Brabrand
ESN Egon Schæfer Njelsen, Århus V**
FAJ Finn A. Jensen, Arhus
FF Finn Frandsen, Århus

FFA Flemming Falk, Floes
FNI Flemming Nielsen, Skanderborg
FOL Frede Olsen, Floes
FR Frits Rost, Risskov
FS Frank Svenson, Anholt

FUT Flemming Uttenthal
GGU Georg Guldvang, Silkeborg
Gj Gjerrild-gruppen (HAC,EH,AR,PST,JDK. m.fl.)
GKO Gunnar Kofoed, Åbyhøj**
HAC Hans Christophersen, Sk6rping
HBA Henrik Baark, Vetterslev
HBJ Hans J.B. Jørgensen, Risskov
HEL Henning Elgaard, Tranbjerg
HET Henning Ettrup, Lading
HLL Henning Lykke Larsen, Risskov
HPE Henning Petersen, Knebel
HPI Hans Pinstrup, Horsens
HSL Helle Sloth. Århus**
HST Henrik Stenholt, Linå
HTH Henrik Therkildsen, Ring
IJE lda Jensen, Auning
IBG Inge B. Gudnitz, Mariager
IZN lvan Zink-Nielsen, Hø.ibierg

JA Jesper Ahlstrøm, Hinnerup
JBA Jørgen Ballegård, Bryrup
JBP Jens Bonde Poulsen, Hevring
JCN Jalmer C. Nielsen, Silkeborg

JDK Jan Drachmann Kristensen, Arhus
JEL Jens E. Sørensen, Galten
JFR Jørgen Franck, Århus V**
JGR Jens Gregersen, Vorsp
JHN Jørgen Hansen, Abyhøj**
JKI Jens Kirkeby, Ry
JKL Joy Klein, Balle
JLO Jørgen Lodberg, Silkeborg
JLY Jørn Lykkegård
JPA Jørgen Pagter, Randers

N

JPE Jørgen Pedersen
JPL Jens Peter Lomholt, Feldballe
JSC Jørgen S. Christensen
JSI Jan Sielemann, Grenå
JSP Jens Skovgaard Pedersen
JTL Jørgen Terp Laur-sen, Brabrand
KHO Kjeld Hougård, Abyhøi**
KIH Kirsten Hedin, Støvringgård
KLU Kirsten Laursen, Vetterslev

KM Klaus Mortensen
KNJ Knud Jensen, Ebdrup
KOL Kent Olsen
KTØ Klaus Tølbøll, Odder
LB Lars Borup, Brabrand
LBØ Lars Bøgh, Nymølle
LEB Leif Brauer, Skodsborg
LG Lars Gabrielsen, Eeder
LGN Lars Gro-Nielsen, Århus
LJE Leif Jensen. Århus N**
LM Lars Mogensen, Odder
LPJ Lars P. Johansson, Ommestrup
LTP Lars Tom-Petersen, Randers
LUR Lars Ulrik Rasmussen, Foldbv
LVE Lene Vejen, Åbyhøi**
MA Michael Anker, AbyhØj
MAN Mari-Ann Nørgaard, Hasselager
MCH Morten Christensen, Arhus
MDH Morten D.D. Hansen, Århus*
MHA Mark Hammond, Århus
MIS Michael Stabell. Brabrand
MJH Morten Jenric Hansen, Århus
MWH Mogens Wedel-Heinen, Samsø
NHA Niels Hannow, Søvind
OEH Ole Emil Hansen, Spentrup
OGJ Ole Gylling-Jørgensen, Malling
OJE Ole Jensen, Kolt
OLI Ole Lilleør, Århus
ORY Ole Rygaard, Uggelhuse
PBP P.B.Petersen, Grenå
PEØ Poul Erik Østergård, Beder
PHJ Peter Hjeds, Uggelhuse
PLA Peter Lange, Stjær PPR Philioe Provancal. Arhus

PST Peter Styrbæk, Ålum
PTP J6rgen Pagter & Lars-Tom Petersen, Randers
RAH Rita Allan Hazell, Egå
RDA Rolf Danielsen, Risskov
SAM Team-Samsø (C. Bruun, M.W. Heinen m.fl.)
SCL Stefan Clausen, Risskov
SDY Svend Dybkjær, København NV

I

SHØ Søren Højager, Mundelstrup
SKA Søren Kaas
SKR Søren Krag, Bjerringbro
SMJ Svend Møller Jensen, Søften

SNS Skov- og Naturstyrelsen
SPO Steen Poulsen, Randers
SSK Søren Skriver, Stavtrup
STA Svenning Tagmos, Arhus N**
STL DOFs Studieleire
TAN Torben Andeisen, Århus V
TBR Thorkild Brandt, Gylling
TNI Torben Nielsen. Hadsund
TPE Troels Petersen, Hundslund
TOA Torben Ouist Andersen, Grenå
TV Thomas Vikstrøm, Farum
UBM Ursula Burmann
VFR Verner Frandsen, Nimtofte
YÅP Ynglefugletællinger i Århus-parkerne

øBF Turreferater og Naturglimt i GEJRFUGLEN,
medlemsblad for Østiysk Biologisk Forening
AAS Arhus Stiftstidende

Overvågning af fuglene
1997-98, resultater fra
fuglestationerne
Faglig rapport fra DMU, nr. 267
Så foreligger rapporten

for

1997-98 fra

Miljø- og Energiministeriets 6 fugle-

stationer; Vejlerne, Tipperne, Langli, Vorsø,

Suserup samt Ertholmene.

Udviklingen hos de forskellige fuglebestande (såvel ynglefugle som rastende
fugle) og de formodede grunde hertil beskrives for de forskellige stationer i denne

udmærkede rapport. Teksten støttes af
talrige skemaer og grafer, og Ane farvefotografier af relevante arter giver rapporten
lidt ekstra kolorit.
Desuden indeholder rapporten en præsentation af 3 projekter; "Rastende alm.

Ryle på Tipperne", "Ynglebestanden af
Sortterne i Danmark" samt "Skarvundersøgelser på VorsØ".

Et egentligt resume er der ikke plads til
her, men som appetiwækker kan det for
eksempel nævnes, at Sortternen havde en
udmærket sæson iVejlerne i'97 med hele
1 8 flyvefærdige unger. Af mere lokal karakter er informationerne fra VorsØ, hvor der

bl.a. konstateredes et markant fald i antallet af skarver (fra 5000 i '91 til 3500 i '97).

ning af antallet af "chanceprægede skud"
nævnes også i denne forbindelse.

Alt i alt en god og læsevenlig rapport, som
giver et fint indblik i udviklingen i nogle af
Danmarks bedsie iugieormååer. Som sådan bør den være obligatorisk læsning for
alle, der er interesserede ifuglenes fremtid

Ny frednings- og
reservatbekendtgØrelse
for Stavns trJord, Samsø

i Danmark.

Anskydning af vildt
Sfafus for undersøgelser 1990
Faglig rapport fra DMU, nr. 284
Debatten om anskydning af vildt førte i
1997 til udarbejdelsen af en "Handlingsplan til forebygggelse af anskydning af
vildt". Denne seneste rapport gør (igen)
status for de undersøgelser, der er sat i
værk i forbindelse med denne handlingsplan, for at belyse anskydningernes omfang, årsagerne til anskydning samt risikoen for anskydning ved forskellige jagtformer. Herfølger et kort resume af'nogle
af rapportens resultater og konklusioner.
Rapporten påviser generelt en stor andel
af anskudte dyr (hos f,eks. ræv var 25Yo af

de undersøgte dyr i landdistrikter

anskudte). Det er dog hovedsagligt hos vandfuglene at problemet findes, idet det hos
pattedyrene kun er ræv der overstiger 10%
anskudte. Blandt 19 stykker råvildt indeholdt ingen dyr således hag1. Hos de un-

dersøgte vandfugle er Ederfuglen blandt
de værst ramte (bogstaveligt talt). (Og hos
sortanden finder man. det laveste antal
anskydninger - nemlig "kun" 1.0). Som
rapportens forfattere nævner, skal der dog
udvises en vis forsigtighed i forbindelse
med fortolkningerne af disse procentsatser.
Eksempelvis spiller andelen af bestanden,
der nedlægges, en stor rolle.
Da skudafstanden vurderes som altafgørende for mængden af anskydninger, påpeger rapporten, at en efterlevelse af den
nye maksimale skudafstand på 30 m (før
var den 35 m) ville kunne reducere antallet
af anskydninger signifikant. Forbedring af
jægernes skydefærdigheder og en mindsk-

Stavns Fjord ved Samsø er et meget betydningsfuldt område for såvel svømmesom vadefugle.

Det har min vidst så længe, at den har
været vildtreservat til fordel for søfugle
siden 1929.
Den første reservatbekendtgørelse fra 1 929
er ændret adskillige gange: i 1936, i 1961,
i 1981, i 1984 med ændringer iu 1987 og
sidst i 1999. Oprindelig var reservatet afgrænsetaf en linie mellem Lilløre og nordspidsen af Besser Rev.

Ramsar-Konventionen fra 1971, der blev
ratificeret af Danmark den 16. juli 1977
betød, at Stavns Fjord og en del affarvan-

det udenfor med Kyholm, Lindholm og
Bosserne blev udlagt som et område. der

var særlig vigtigt for vandfugle (Ramsarområde nr. 14).
EF-fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979,
tager sigte på at beskytte, opretholde eller
genskabe levestederfor en rækkefuglearter - navnlig deres yngle-, fierskifte- og
overvintringsområder samt rasteområder

indenfor deres trækruter. Også det har
haft betydning for Stavns Fjord. der blev
udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde
nr. 31 i Danmark. Dets udstrækning er den

samme som Ramsar-område nr. 14.
Da Folketinget vedtog den nye jagtlov den

30. april 1993, blev det besluttet, at der
skaloprettes en række nye reservater med
restriktioner i jagt og andre forstyrrende
aktiviteter i danske EF-fuglebeskyttelsesområder. Samtidig skal bestemmelserne
for allerede eksisterende reservater tages
op til revision. Derfor blev der i slutningen
af 1 997 nedsat en ,,Brugergruppe for Stavns
Fjord" med henblik på at drøfte eventuelle

ændringer i de hidtil gældende fredningsog reservatbestemmelser.
I brugergruppen er der repræsentanter fra
jagtorganisationerne, Danmarks Naturfredningsforening, Fril uftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og andre organiserede
brugere, der har væsentlige interesser i
Stavns Fjord.

indstilling er i 6t og alt fulgt i forslaget til

den nye frednings- og

reservat-

bekendtgørelse for Stavns Fjord, Lindholm
og Bosserne.

D.O.F.'s lokalafdeling i Århus Amt anmodede mig om at varetage fuglenes interesser i brugergruppen, da jeg havde et godt

Under det offentlige møde den 25. marts
1999 kom der et par ændringsforslag. dels
blev der foreslået at perioden for de gældende adgangsforbud, der var fra 1. april
til 30. juni skulle forlænges så den først
sluttede den 15. juli, og dels blev det foreslået, at der i samme periode blev forbud
mod at færdes til fods i en zone på 50 m
omkring Øer, holme og rev ifjorden samt
omkring Besser Rev. Ingen af de fremmødte protesterede mod ændringerne, så
de kom til at indgå i den endelige bekendt-

lokalkendskab,

ggrelse,

Det er oplagt, at der fra starten var store
modstridende interesser indenfor brugergruppen. Jagtorganisationerne ønskede

pen blev Miljø- og Energiministeriets be-

Brugergruppen havde sitførste møde den
13. november 1997 og siden har der været
fire møder inden det nødvendige offentlige møde den 25. marts 1999.

naturligvis, at der ikke kom nogen indskrænkninger i mulighederne for at udøve

jagt ud over de (alt for mange, synes de),
der er indeholdt i jagtlovgivningen.
Deroverfor måue jeg på fuglenes vegne
kræve, at al jagt blev forbudt i hele reservatet.
På baggrund af, at det på hgjeste sted
(Folketinget) var, og ihvertfald endnu er et
princip, at jagt fortsat skal kunne udøves i
Danmark, var det naturligvis urealistisk at
forestille sig, at det ville være muligt at nå
frem til et totalt jagtforbud i Stavns Fjord.
Min opgave var derfor at forsøge at medvirke til at finde frem til et kompromis, som
,,kunne spises" af begge parter.
Der er beretninger fra andre steder i dette

land, hvor man har hørt, at repræsentanter for jagtinteresserede næsten har truet
fuglenes fortalere på livet. Noget sådant
oplevede jeg heldigvis ikke på SamsØ.

Selv om interessemodsætningerne var
tydelige, så foregik alle forhandlingerne i
brugergruppen i en fordragelig og hyggelig atmosfære.
Resultatet af arbejdet i brugergruppen blev
en indstilling, som alle var enige i. Denne

Resultatet af forhandlingerne i brugergrup-

kendtgørelse af 31 . maj 1999 om fredning
og vildtreservatet i Stavns Fjord, på Bosserne og Lindholm samt tilgrænsende søterritorium. Bekendtgørelsen, der afløser
de tre tidligere bekendtgørelser, som tilsammen omfattede samme områder som
den nye, trådte i kraft den 1. september
1

999.

Hvilke ændringer er der så sket iforhold til
tidligere?
Den nye bekendtgørelse betyder

at perioden med adgangsforbud til

Bes-

ser Rev. Sværm og strandengene ved
Barnekold, Alstrup, Lilleholm og Hesselholm Made er udvidet så det går fra
1. april til 15. juli (tidligere kun til 30.
juni)

at der er indført forbud mod færdsel til
fods i en zone på søterritoriet 50 m fra
højeste, daglige vandstandslinie ved
Besser Rev nord for Draget, og øer,
holme og rev i Stavns Fjord itiden fra 1.
april til 15. juli.

at

hunde ikke må medtages på øer, holme

og rev i Stavns Fjord samt på Besser
Rev nord for Draget. Det er dog tilladt i
forbindelse med jagt og ved sammendrivning af husdyr.

at sejlads med vandscootere, jetski og
vandski er forbudt på hele reservatets
vandareal.

at brætsejlads (windsurfing) og sejlads
med flerskrogsjoller erforbudt i fjorden
indenfor en linie fra Kågsør Hage over
Kyholm Botil Kyholm og derfratil Besser
Rev. Sejlads med flerskrogsjoller og dog

tilladt i den afmærkede sejlrende mellem Kattegat og Langør Havn og brætsejlads er tilladt i et afmærket område
mellem Lilleøre og Langør.

at arealet med jagtforbud i den nordlige
del af fjorden er blevet udvidet. så det
ud over området mellem Lilleøre og
Langø omfatter fjorden nord for en linie
fraLangør Havn over Hundsholm og til
kysten lidt nord fra Kanehave. Og

at det er forbudt at bugsere skydepramme med motordrevet fartøj i perioden

fra en time efter solopgang og til

en

time før solnedgang i Stavns Fjord afgrænset af en linie mellem Lilleøre og
Besser Revs nordspids.
Begrundelsen for den sidstnævnte regel

er ikke umiddelbart nem at se. Egentlig
burde det være et totalt forbud, men at det
ikke blev resultatet skyldes hensyn til de
jægere, der udøver trækjagt fra opankret
pram. Undervissevejrforhold kan detvære
forbundet med livsfare at passere renden

gennem Stavns Fjord i en skydepram, og
den risiko er der naturligvis ingen, der
ønsker at udsætte jægerne for. Til gengæld vil regelen efter alt at dømme virke
begrænsende på udøvelsen af ,,kravlejagt",
der er den jagtform. der forstyrrer fuglene
mest.
Det tidligere jagtf ri område ved Langør var
oprettet mere af hensynet til turister end af
hensynet til fuglene, og det var ikke nær
stort nok til at have reel betydning som et
jagt- og forstyrrelsesfrit område. Dette forhold er der nu rådet bod på, selv om
området stadig ikke er så stort, som man
kunne ønske. Repræsentanterne for jagtinteresserne virkede positive overfor et
forslag om. at det skulle omfatte fjorden
nord for en linie fra Langør over Hundsholm og Sværm til Stavns, men en sådan
udvidelse ville medføre en række komplikationer, der ville forsinke hele sagsbehandlingen. Derfor blev dette jagtfri område ikke større.

Alt i alt vurderer jeg. at resultatet ikke er
det, man gerne så ud fra fuglenes interesserr men at det dog må anses for at være
,,rimeligt godt". Navnlig lægger jeg vægt
på, at resultatet er opnået ved enighed
med jægerne. Det giver de bedste forhåbninger om, at reglerne også vil blive efterlevet.
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GENE RAI-FORSAMLING
Til alle DOF-medlemmer iÅrhus amr:

Hermed indkaldes

til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk

Forenings lokalafdeling i Arhus amt.
Gen.fors. afholdes lgrdag d.26. februar 2000 kl. 11.00 på Naturcenter
Sølyst, Louisevej 100, 8220 Brabra nd.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen og medlemmer af foreningens repræsentantskab (DOF's øverste myndighed, hvor DOF-Arhus amt har 4 pladser) vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året
der gik, og regnskab og budget godkendes. Der er tillige god lejlighed til at
stille sp6rgsmål til bestyrelsen.
Dagens program:

Kl.

11.00

Generalforsamlingenstarter.

Kl. 12.30 - 13.30 Frokost (pizza)
Kl. 13.30 -

?

Generalforsamlingen fortsætter,

Efter generalforsamlingen vil fotograf Peter Klode vise sit diasshow:
Arstiderne, natur- og fugle. Billederne ledsages af rockmusik.
Dagsorden for generalforsam ingen
I

1.
2.
3.

:

Valg af dirigent.
Aflæggelse af årsberetning for 1999 v. formanden.
Forelæggelse

af revideret regnskab for 1999 til godkendelse,

v.

kassereren.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Forelæggelse af budget for år 2000 til godkendelse.

Valg til lokalbestyrelsen. På valg er Steen G. Larsen, Jens Bonde.
Arne Larsen og Ole Jensen.
Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab.
Valg af revisor.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet under pkt. 8 skal indleveres skriftligt til
formanden Peter Lange senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF bosiddende i Århus amt
har stemmeret.

Bestyrelsen

l0

Få

og bank
samme tag

Gå i banken, når det
drejer sig om forsikring
Beglnd med at
hente bogen.

"K

Unibank

Fiskehejren i byen
Af Peter Lange
Forleden blev jeg blev ringet op af en vred
haveejer. Hun havde haft besøg af en fiskehejre ved sit havebassin, og den havde
ædt de tre sidste guldfisk.
Efter en del snakfrem og tilbage. og nogle
gode råd, der måske kan forhindre, at det
sker igen, blev haveejeren og jeg dog enige

om, at det trods alt også var en flot oplevelse

- selv om

det kostede tre guldfisk.

Det sker hvert år på denne tid, når frosten
lægger sit kolde låg på søer og moser, at
sultne hejrer rykker tættere på byen. Nogle

dukker endda op inde i byen, som ovennævnte eksempel tra ÅOyhøj viser. Det er
blot et af mange eksempler på. at den vilde
natur kan opleves i byerne.
En lang rækkefugle- og dyrearter hartaget
skridtetfuldt ud, de erflyttetsammen med

os og yngler i vore byer og haver. Det gør
fiskehejren ikke - endnu.

12

Hele foråret og sommeren har fiskehejren
tilbragt ved sit ynglested, der som regel er
i en skov tæt ved sø eller fiord. Helst et
sted hvor der er fred og ro. H6r har den sin
rede højt til vejrs i et træ, og gerne i en
koloni sammen med artsfæller. Der er typisk mellem 20 og 40 fiskehejrereder sammen, men man kender kolonier i Danmark
med over 200 reder! Guldfisketyven kommer sandsynligvis fra en koloni i en skov
ved Brabrand Sø, hvor der er mellem 10
og tyve reder.

Fiskehejrebestanden i Danmark er i fremgang, og har været det siden arten blev
jagtfredet i 1978. I dag er det kun tilladt at
skyde fiskehejrer ved dambrug, og kun
hvis de gør påviselig skade.
Vil man se fiskehejren skal man ud til vandet! Brabrand Sø er et sikkert sted nu. Fra
stien rundt om søen kan de ses, hejrene.

a\
;--

70c
De står som stenstøtter langs åudløbet,
eller på iskanten ude i søen, og spejder
efter den mindste smule uro ivandet. Tegn
på fisk! Hurtig som et lyn hugger fuglen sit
spidse næb ned i vandet. Og er der gevinst, kan man på afstand følge, hvorledes

fugle vender fisken

i

næbbet, og sluger

den hel.

En del af bestanden overvintrer

i

Dan-

mark, især i milde vintre, men de fleste af
vore fiskehejrer er træKugle, som trækker
tll Vest- og Sydeuropa om vinteren. Det
ved man fra ringmærkninger, hvor fiskehejrer mærket som unger i Danmark er
genmeldtfra både Frankrig og ltalien, Det
er ikke helt ufarligtat ringmærke fiskehejrerungerl Først skal man måske klatre 15

meter op i et træ, og når man stikker
hovedet op over kanten på den over 1
meter store rede, risikerer man at blive

budt velkommen af et sylespidst næb. Af

den grund bærer ringmærkerne styrthjelm
med visir, når de mærker fiskehejrerl

Det er blevet koldt og fortsætter frosten
varer det ikke længe, tør der dukker flere

hejrer op inde i byen. I Botanisk Have,
Forstbotanisk Have, omkring Stadionsøerne eller i Universitetsparken, hvor der
er rindende, isfrit vand kan man se hejrer
spankulere rundt mellem måger og ænder. Her prøver hejren i virvarret affugle at
snuppe en bid brød, eller måske en uforsigtig spurv! Det er som regel de unge

hejrer. som har svært ved at klare den
første vinter, der forsøger at overleve på
denne måde.
Fiskehejren er ikke kræsen. Den spiser
hvad der kommer nær. Hovedsagelig fisk
og smådyr, mosegrise, og insekter, men
også ådsler og fugleunger. Og altså også
guldfisk i en havedam.

t3

Efterårstræk af
ror,fuele på
NØ-Diursland
At NØ-Djursland er et godt rovfugle-træksted om foråret, har gennem snart mange
år været basisviden for østjyske ornitologer, og behøver vist ingen nærmere uddybning.

At der også om efteråret kan iagttages et
vist rovfugletræk i området, vil derimod
nok være nyt for de fleste. Kigger man
f.eks.i det nye referanceværk om fuglene
på NØ-Djursland af Hans Christophersen
(1999). får man hurtigt det indtryk, at den
nordlige del af Djursland rent geografisk
ligger så uhensigtsmæssigt placeret, at alt

efterårstræk

af rovfugle passere langt

udenom. Faktisk er der gennem de sidste
mange år (før 1998) set endog forbløffende få rovfugle itiden mellem august og
november.
Målet med denne lille artikel er imidlertid

kort at vise, at der rent faktisk kan ses
rovfugle på NØ-Djursland om efteråret.
Gennem de sidste par år har jeg haft min
bopæl iområdet, og jeg harherved kunnet
erfare, at der efteråret igennem kan iagttages et jævnt - og til tider ret varieret træk
og indtræk af bl.a. kærhøge, falke og Fiskeørn. lkke et træk der tåler sammenligning med det sjællandske og sydsvenske
ganske vist, men dog alligevel et træk, der
efter lokale østjyske standarter nok er et
par linjer værd.

Problemet med det NØ-djurske område
er, at indtrækszonen for rovfugle (og små-

fugle for den sags skyld), dvs. kystlinjen
fra Fornæs i sydøst til Stavnshoved i nord-

vest er meget lang, næsten 14 km.

t4

Overskues i sin helhed kan den ikke, og
vælger man at stå et sted midt imellem, vil
man ofte kun kunne se lidt eller intet af det
indtræk, der måtte være. Et bedre udbytte
får man derimod, hvis man finder et sted i
baglandet, hvor trækket på grund af
landskabets topografi koncentreres lidt
mere. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at
den nord-syd gående dal ved Skindbjerg
har en vis opsamlende effekt på de trækkende fugle, og at man får et brugbart
udsyn over det meste af området tra højdedraget Thorsø Hgje sydvest for landsbyen Thorsø. Eller kan der ses rovfugle
stort set overalt i landskabet.
Nedenstående skema bygger på mine egne

observationer suppleret med iag-tta gelser
gjort af Henning Lykke Larsen, Arhus og
Carsten Olsen, Grenå.

Dækningen har været bedre i 1999 end
1998, hvilket også fremgår af tallene.

i

2.

hvervsarbejde, og at det reelle antal
rovfugle på NØ-Djursland om efteråret må være væsentligt højere end
det umiddelbartfremgår af mit mate-

Af de 3 Havørne er 't set på træKorsøg 2/
8 og 2 set indtrække hhv.2111 og 4111.
Største dagstotalfor Fiskeørn er 13/9 med
9 trækkende. Alle glenter må betragtes
som træKorsøgende, og altså ikke indtrækkende. Tårnfalketallene bygger på et kvali-

ficeret skøn, og desuden er der set Duehøge ved adskillige lejligheder, men om
der er tale om lokale eller trækkende fugle
har ikke kunnet afgøres.
På baggrund af mine erfaringer fra de sidste to efterårssæsoner mener jeg at kunne

konkludere, at

1.

Der hvert år kan ses et større eller
mindre indtræk af rovfugle på NØDjursland, men at dette træk hidtil
har været overset.

At tallene i skemaet er blevet til i en
periode med børnepasning og er-

riale.

hvor høj grad Anholt bruges som springbræt for trækket på Djursland vides ikke,
og jeg har ingen ideer om, hvor fuglene
bevæger sig hen efter at de har forladt det
nordøstdjurske.
I

Afslutningsvis skal det iøvrigt bemærkes,
at der parallelt med indtrækket af rovfugle
også er set et større eller mindre indtræk
af småfugle såsom Engpiber (12000), svaler (25000), Mursejler (3400), finke (5000),
Jernspurv (1 1 00) og st6rre fugle som Ringdue (1500) og Allike (15000).
Anders Rasmussen
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Forvaltningsplan for
hvid stork

Fuglelinien

Det blev besluttet at år 2000 bliver det år
hvor der virkelig skal sættes fokus på storken som en truet ja næsten uddød fugl i
Danmark.
Nogle af de væsentligste begrundelserfor
at vælge storken, var bl.a.

Fuglelinjen på telefon 9023-2400 er ved at
få alvorlig konkurrence fra en mobiltelefonservice, og herved mister DOF et betragteligt beløb. Et udvalg arbejder på et modtræk til denne uheldige tendens, sådan at
DOF igen kan være fgrst med det sidste ...
...o9 meget mere blev der snakket om i de

to dage, men nu slut.

- at arten har haft fremgang i alle artens

Peter Hjeds

kerneområder heriblandt Tyskland og Poten.

derfor skulle være alle chancer for
at vi kan få vendt tilbagegangen til frem- at der

gang, fordi der

i vore

nabolande er et

fødselsoverskud.

Ftanske jægere
I efteråret 99 har DOF medvirket aktivt

i

den fælleseuropaeiske BirdLife-indsam ling

af underskrifter imod den franske jagtlovgivning, som tillader udvidet jagttid på
fuglearter, som itræktiden er på vej mod
nordlige ynglepladser bl.a. i Danmark.

Grønland
Efter henvendelse fra en nyoprettet fuglelokalgruppe iGrønland, diskutterede vi og
enedes om vigtigheden af et,,DOF-brohoved" her ikongerigets nordligste dele, hvor

fuglene

i h6j grad lider under dårlig

be-

skyttelse (ikke i lovgivning men i praksis).
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Ttt. 24 2g 54
Ufrik Larsen I

Fra felten
August, september og oktober
Af Ole Jensen

Der er denne gang modtaget obseruationer fra følgende:

Erling Andersen, Carsten Bruun, Ursula
Burmann, Svend Dybkjær, Henning Ettrup,
Bjarne Golles, Niels Hannow, Ole Jensen,
Benny Kristensen. Henrik Madsen, Peter
Nielsen, Torben Nielsen, Stig Frøjk Peder-

sen, P.B.Petersen, Phillippe Provencal,
Henrik og Lars Rask, Bjarne Boye Sgrensen, Henrik Therkildsen, Mogens WedelHeinen og Inger og lvan Zink-Nielsen.

3l1O 28 Besser Rev, 32 Besser Rev,
Lysbuget Knortegås 1 5/1 0 55 Sødring kær
og 16/10 ikke færre end 1580 på Treskelbakkeholm.
Gravand flest 16/10 550 Pletten, Mariager
Fjord, Pibeand er meldt i store tal flere
stederfra, herskal nævnes 18/9600 Barnekold, 26/9 1100 Alrø Poller, 15/10 4000
Ajstrup Bugt og 16/10 500 Treskelbakkeholm. Knarand er set med 2 individer 15/
10 i Ajstrup Bugt. Der er set Krikand bl.a.

15/10 200

i Ajstrup Bugt og

16/10 135

Treskelbakkeholm, Gråand 15/10 1000 Ajstrup Bugt, 16/10 950 Treskelbakkeholm.
Spidsand er kun meldt fra Samsø hvor
den til gengæld er set regelmæssigt i perioden. Hvinand sås 20/10 med 84 og 25l
10 94 v. Barnekold og endelig observeredes Amerikansk Skarveand 2919 t han 1
hun i Brabrand Sø.

Lommer, Lappedykkere,
Sule, Svaner, Gæs og,zDn- Rovfugle
Det blev til en del rovfugle denne gang:
der
Perioden bød på 1 Sortstrubet Lom 17l9 i
Mariager Fjord. Lille Lappedykker er set 1/
9 og 13/9 v. Akær, 8/9 2, 11/9 og 1419 1 i
Sortesø Skanderborg, 2919 6 Fussingø og
24110 1 v. Grenå Enge. Desuden er der set
Sule 2919 1 juv. v. Sletterhage og 10/1 0 1 v.
Sødringholm Strand.

Der er meldt adskillige Knopsvaner, flest
15/10 med 365 i Ajstrup Bugt, Sangsvane
første obs. 1 6/'10 3 Treskelba kkeholm. Grågås 2619 75 Alrø Poller, 3/10 160 Ringkloster v. Skanderborg sø, 15110 192 Ajstrr"lp Bugt, Canadagås med 5-9 individer

Hvepsevåge er set 7/8 1, 15/9 3 og 26/9 1
v. Stubbe Sø. desuden 2619 1 v. Hassensøre, Rød Glente blot en enkelt gang 2219 v.
Hinnerup, Havørn sås 1 5/1 0 Salten Langsø
1. juv. og 30/10 sås 1 v. Kyholm. Rørhøg
er set regelmæssigt flere steder, Blå Kærhøg 1119 2 Kastbjerg A, 10/10 t han Råby
Kær og '15/10 l Ajstrup Bugt, Duehøg 7/8
2,15/8 og 15/9 1 v. Stubbe Sø. Der er set
Fjeldvåge 2918 1 VesborgFyr,l3/91 Øer,
Hassensøre, 10/10 1 Gjern, 10/10 1 Råby
Kær og 25110 l Brabrand Sø.

-

v, Akær, Bramgås 25/10 7 Barnekold,

Fiskeørn er observeret 15/08 v. Randers
Fjord med hele 1 2 individer, 17 /8 var der 2
ved Stilling Sø,29181 ved Vesborg Fyr,25l

Mørkbuget Knortegås kun fra Samsø, bl.a.

9 2 i Bjerregrav Mose.2719

1v.Ørnsø og4l
11

10 1 Fussing Sø. Dværgfalk er set på 5
lokaliteter: 18/9 1 Barnekold,21191 Hinnerup,2919 1 Sletterhage, 22110 t hun Råby
Kær og 23110 t hun Fornæs. Lærkefalk 20l
9 1 juv. Tranemosen og 2619 1 juv. Hassensøre og som sidste i rækken Vandre-

falk 'll9 1 juv. v. Åkær og 26/9 'l

juv.

Hassensøre.

men i øvrigt fra mange lokaliteter jævnt i
perioden. Strandhjejle flest 18/8 200 Sødringkær og 16/10 372 Pletten, 1\4ariager
Fjord. Vibe 418 230 og 2819 690 Akær,221
8 600 Norsminde Fjord, 1/9 310 og 29110
300 Barnekold, 20/9 61 0 Hundslund, 2111 0
950 Fornæs og24l1O 220 Grenå Enge.
fslandsk Ryle er set 7/8 7 Stavns Fjord,

Fasanfugle, Vandhøns og
Vadefugle
Agerhøne meldes som sædvanligt kun i
meget ringe omfang: 7/8 1 Stubbe Sø,
Fasan 12 individer fra 3 lokaliteter, Vand.
rikse 15/8 5 Drastrup Enge, Klyde 11/9 3
Besser Rev, Stor Præstekrave 11192,2110
1,3l1O 11 Besser Rev, Pomeransfugl er
blevet set og fotograferet af et af vore

I2,

1819

1

1

2619'l Alrø Poller, 2619 15 AlrØ Eghoved,
12110 40 Gjerrild Nordstrand og 21l10 35
Fornæs.

Sandløber 7/8 2 Stavns Fjord, 18/9 3 Øster
Hedekrog, 12110 6 Gjerrild Nordstrand,
Dværgryle 121108 Gjerrild Nordstrand. og
Krumnæbbet Ryle 7/8 6 Stavns Fjord,13l
8 7 ad. 9 juv., 2418 8, '1819 2 Barnekold, 15/
I 5 Drastrup Enge, 18/9 1 ad. Kanehave

juniormedlemmer 2818 på Bønnerup

Kanal.

Strand - se foto andetsteds i bladet - Hjejle
i store antal: 1/9 600, 18/9 650 Barnekold

Almindelig Ryle er set på Besser

t

Barnekold, AlrØ

P

Rev,

oller, Gjerrild Nordstrand

s_;

Pom€ransfugl, Bønnerup Strand d. 28. august 1999
Foto: H€nrik Bøhmer
Denne ungfugl opdag€d€ jeg på en sandbanke ved Bønn€rup på Norddjursland.
Jeg gik mig en tur (m6d kikk6rt) på stranden og opdagede at dsn løb rundt mell€m
græss€t. Jeg har €t lille kam€ra. så j€g kom r€t tæt påHenrik Bøhmer, 12 år.
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Barnekold, 2619 4 Hassensøre,

og Pletten, max. blev 3110 224 Besser Rev.

Brushane 13/8 1 og 18/9

3

Barnekold,

Enkeltbekkasin set en enkelt gang med 3
stk. 10/10 Sødringholm Strand, medens

Dobbettbekkasin er set v. Åkær. Norsminde Fjord, Barnekold, Stubbe Sø og
Grenå Enge, flere af stederne flere gange.

Lille Kobbersneppe bl.a. 18/8 90 Sødringkær, Lille Regnspove udover flere steder
på Samsø også på Alrø Poller d. 2619 med
63 eksemplarer.

Stor Regnspove er set regelmæssigt, Sort.
klire 15/8 2 Drastrup Enge, 1/9 3 og 17i9 1
Barnekold, Rødben ligeledes regelmæssig flest 23110 47 på Bønnerup Strand,

Hvidklire v. Barnekold, Besser

Rev,

Amstrup Red, Stubbe Sø, Åfær Å oq Alrp
Poller, Svaleklirle 418 2 og 119 1 v. Akær,
13/8 4 og 2418 3 Barnekold,2SlS 1 Mariager Fjord, Tinksmed 17/9 1v. Barnekold,
Mudderklire sås regelsmæssigt igennem
perioden og jævnt fordelt i amtet. Stenvender 7/8 6 Stavns Fjord og 30/10 16 på
Besser Rev.

Kjover, Måger, Terner,
Alkefugle, Duer, GØ9,
Ugler, Mursejler, Isfugle

1 individ 418, 1618 og 2218 v. Åkær. Splitterne var der 7 18 32 af v. Stavns Fjord, 29l
8 4 Vesborg Fyr, 1119 1 1 Besser Rev, 2619
1 Hassensøre og 29/9 1 v. Langør, Fjordterne 2619 1 v. Alrø Poller, og Dværgterne
718 4 i Stavns Fjord samt 18/8 3 Møllegrund, Randers Fjord. Blandt alkefuglene
blev det til Alk 23110 130 v. Fornæs og
Tejst 30/10 'l v. Besser Rev samt 240 del
ikke artsbestemte ved Fornæs d.23110.

Gøger noteretT/8 og 15/8 1 v. Stubbe Sø,
Natugfe 7/8 2 v. Stubbe Sø, 1918,2018 og
17110 1 i Torskov (Marselisborg Skov),
Mosehornugle sås en enkelt gang 10/10 1
Sødringholm Strand, og Perleugle er set
23l1Ov. Sælvig - Getterron melder iøvrigt
om en del spurveugler, perleugler og nogle
høgeugler, lad os se om det smitter lidt af
på os.

lsfugl er set 1419 1 Skanderborg Dyrehave, 4110 1 Pøtsø v. Ørnsø,25/10 1 Brabrand Sø samt 30/10 'l Funderholme og
endelig Grønspætte 12/9og 15/9 1 Stubbe
Sø, 14/9 1 Sortesø Skanderborg, 23/9,51
10 og 18/10 1 Torskov.

Svaler, Pibere, Vipstjer-

ter og Drosler

og Spætter

Sanglærke er noteret sidste gang 3/10

Almindelig Kiove blev set 15/10 1 v. Sødringkær, Dværgmåge 18/9 1 v. Vesborg

v. lssehoved, Digesvale sidste
10/10 1 Sødringholm Strand, Landsvale
sidste 17l10 6 Stubbe Sø, Bysvale sidste
6/10 2 FussingØ Gods, Skovpiber er set 7/
8 1 Stubbe Sø,1819 5, 19/9 I og 2019 8 v.

FYr,

Hættemåge kan ikke undre, flest sås 2519
med 600 v. Lading Sø, Sildemåge sås med

med 4 v. Besser Rev, Bjerglærke er set 27l
10 med 12

l9

Vesborg Fyr, Engpiber regelmæssigt v
stu bbe sø, 1 9/9 180, 2019 1 60 v. Vesborg
Fyr,3110 30 og 30/10 2 Besser Rev, Rødstrubet Piber er også set 2019 med et enkelt
eksemplarv. Vesborg Fyr, Skærpiber 18/9
2,22110 3 Vesborg Fyr,3110 1 Besser Rev,
1 6/10 5 Pletten, 23110 5 Fornaes, Gul Vipstjert er rapporteret 1 5/8 2 Drastrup Enge,
2918 10lssehoved, 12l9 1 Stubbe Sø, 1419
1 Skanderborg Dyrehave,2019 2 Vesborg
Fyr, Bjergvipstiert 2019 1 Grundfør Mølle
og Hvid Vipstjert adskillige gange, sidste
15110 1Råby Kær. Husrødstjert er set 18/
9 1 v. Vesborg Fyr, Rødstjert 718 ,1219,191
9 1 v. Stubbe Sø, 1 8/9 9 Vesborg Fyr, 2Ql9

1 Hassensøre og 2219 blev
mod en rude i Kolt.

t

hun dræbt

Byhkefugl sås 21l8 med 5 v. Vesborg Fyr,
Stenpikker 21108 12,2918 4 Vesborg Fyr,
2118 1Dødeå Enge, 11/9 1 BesserRev,26/
9 1 Hassensøre, 29/9 1 Ballen og 2110 1
Søften, Sangdrossel er rapporteret fra 7/8
4 v. Stubbe Sø, 1419 1 i Skanderborg Dyrehave og 3/10 3 v. Ballen, Vindrossel 3/10 1
Ballen, 17l10 1 Stubbe Sø og endelig Misteldrossel 19/9 1 Vesborg Fyrsamt 13/10
1

v. Langemark.

Sangere, Fluesnappere,
Skægmejse, Halemejse,
Mejser, Spætmejse og

Ilæløbere
Rørsanger set sidste gang 2918 med 1 v.
Stubbe Sø, Gærdesanger 18/9 3 Vesborg
Fvr,
Tornsanger 18/9 1 Vesborg Fyr, Havesanger 718 4 Stubbe Sø, Munk 3/10 t han og
t hun Ballen. Gransanger 17l10 1 på Grenå
Enge og Løvsanger30/9 1 i Fussingø Skov.
Grå Fluesnapper en enkelt gang, nemlig
18/9 1 v, Vesborg Fyr, Skægmejse er set i
Kragemosen og islambedene v. Brabrand
sø, Spætmejse regelmæssigt v. Stubbe
Sø,14/9 2 i Skanderborg Dyrehave og 15/
10 1 i Universitetsparken, Træløber sås 7/
8 og 30/10, hver gang med 2 v. Stubbe Sø
og'14/9 med 1 i Skanderborg Dyrehave.
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Tornskader, Kragefugle,

Finker og Værlinger
Rødrygget Tornskade blev det til d. 7/8
med 5, 15182ad. og 3 juv. Stubbe Sø,181

8 1 juv. Sødringholm Park og 2118 4
Vesborg Fyr. Stor Tornskade 1 0/1 0 1 Sød-

ringholm Strand og 30/10 1 Stubbe Sø.
Det kun blev til 3 Nøddekriger: 19/9 'l
Stubbe Sø,29/91 Ebeltoftog 2919 1 Sletterhage, Ravn blev set 1518 1, 1919 4, 2619 1

stubbe sø, 23/8 1 Tebstrup og 24/10

2

Porskær v. Gudenåen. Stær sidste melding i perioden 25110 2 v. Barnekold, desuden sås 5/8 1000 på Jensnæs og Kvækerfinke noteredes 20/9 med 10 v. Vesborg
Fyr, Stilf its 718 6, 1219 1 1 , 1 9/9 1 v, Stubbe
Sø og 6/1 0 9 v. Langør, Bjergirisk 1 5/1 0 65
Råby Kær, 21110 28 Fornæs, 23110 2

Bønnerup Strand, 30110 12 Stubbe Sø,
Gråsisken 2919 10 Sletterhage, 24110 I
Stubbe Sø, Kernebider 7/8 1 Stubbe Sø,
Snespurv 30/10 15 Besser Rev, Rørspurv
7 /8. 15le og 2918 v. Stubbe Sø samt 2019 v.
Åfær Å og som sædvanligt til sidst Kornværfing: 518 1 Alrø,5/8 1 Alrø Alhale og 7/
8 2 Stubbe Sø,

Artlisten rummer desuden:

Toppet Lappedykker. Gråstrubet Lappedykker og Sorthalset Lappedykker, Skarv,
Fiskehejre. Skeand. Taffeland, Troldand,
Ederfu gl, Toppet Skallesl uger, Spurvehø9,
Musvåge, Tårnfalk, Grønbenet Rørhøne,
Blishøne, Strandskade, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Tyrkerdue. Mursejler, Stor

Flagspætte, Gærdesmutte, Jernspurv,
Rødhals, Solsort, Sjagger, Fuglekonge,
Halemejse, Sumpmejse,Topmejse, Sortmejse, Blåmejse, Musvit, Skovskade, Hus-

skade, Allike, Råge, Gråkrage, Gråspurv,

Skovspurv, Bogfinke, Grønirisk, Grønsisken, Tornirisk, Dompap og Gulspurv.

I alt 162 observerede arter! Med en lidt
ihærdig indsats skulle det altså være muligt at se 162 arter inden for amtets grænser i løbet af 3 måneder.
Totalt har jeg

i

Harc718 3 v. Stubbe Sø, Admiral 17/81i
Kolt, 2619 4 v. Stubbe Sø, Mår/Husmår?
2318 1 Skanderborg, Egern 8/9 og 1419
hhv. 2 og 3 i Skanderborg,26/9 1 v. Stubbe
Sø, Skrubtudse 1119 l Klostermølle, Snog
11/9 1 Klostermølle, Spidsmus 1219 2 v.

Stubbe Sø, Gul Høsommerfugl 18/9 1
Kanehave, Ræv 26/9 1 v. Stubbe Sø og
endelig Ilder 10i10 1 v. Stubbe Sø
Næste periodes observationer, dvs, november, december og januar indsendes i
første uge af februar - senest 6. februar.
Noter allerede nu datoen i din kalender, så
du husker at indsende! Vil du veere sikker
på at observationerne kommer med sendes de til undertegnede på adressen Torshgjvænget 54, Kolt, 8361 Hasselager. Observationer kan også ringes ind på tlf.8628
5614, sendes på e-mail:
felten@iname.com,

løbet af årets 10 første

måneder modtaget meldinger om ialt 219
arter fra Arhus amt!

el

ler via hjemmeside http//come.to/felten
umiddelbart efter atfuglene er set.

- gerne

Desuden er der i perioden set: Rådyr 7/8 3,
3/10 2v. Stubbe Sø 13/9 1 Uldrup Bakker,

Ole Jensen

Årvet' to

kasser rejse-

ls)
(7 s.)

g Steen
at K.M.Olscn

g

Biorn

frankeret Art-ku-

v. 3 stk ow.) til:

ii
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ÆgrØvere
251311 :,4EGRØVERE

en orientering om sagen på Vildtforvalt-

Ægrøvere satte fuglekasser op i danske skove

Flere af de danske ægtyve er sigtet for
overtrædelse af jagtloven, og sagen menes at involvere op mod 20 personer herhjemme. Det blev i 1994 totalforbudt at
indsamle fugleæg, og ægryerierne er også
en overtrædelse af EUs direktiv om fuglebeskyttelse

lGbenhavn, lørdag lritzau

ningsrådets møde fredag

/

Hovedpersonerne i en omfattende sag om
tyverier af æg fra en række truede fuglearter har helt systematisk hængt redekasser
op i både private skove og statsskove for
at skaffe sig de eftertragtede æg
Det er kommet frem under efterforskningen, som udføres af Rigspolitiets rejsehold i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Politiet beslaglagde i sommmer
20.000 æg under ransagninger i seks danske hjem

Politiet har fundet lister over numre og
lokaliteter, der viser, at ægrøverne har sat
mindst 500 redekasser op i Danmark. Der

er også fundet fotografier, der viser

de

pågældende ved redekasser i skoven
Sagen har internationale forgreninger til
ægsamlere i Tyskland, Spanien, Sverige
og angiveligt helt til Nordamerika og Mexico
Herhjemme blev der på adresser i Midtjylland og Nordsjælland fundet æg fra både
almindelige fugle som gråspurve og hætte-

måger og æg fra sjaeldne rovfugle.
Ægsamlerne har stjålet æg fra arter, der
enten er meget sjældne eller ved at uddø i
Danmark, blandt andet stork, urfugl og blå
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- Men selv om Rigspolitiets rejsehold har
gjort en stor indsats, er det svært at skaffe
sikre beviser. Der er en forældelsesfrist på
blot to år, og ægsamlerne har formentlig
tilbagedateret en del af deres fund i de
dagbøger, de fører, siger formanden for
dansk Ornitologisk Forening (DOF), Chri-

stian Hjorth, som er medlem af Vildtforva ltningsrådet
Han mener, at ægsamlerne er en reel trussel mod de sjeeldne arter, og attyvene kan

have forhindret arter i at etablere sig i
Danmark igen, for eksempel blå kærhøg,

som var på vej til at genindvandre med 56 ynglende par
Christian Hjorth

si g

i

er, at Vi ldtforva ltn i n gs-

1991 anbefalede, at det
skal være lovpligtigt at registrere alle
ægsamlinger. Skov- og Naturstyrelsen har
bare aldrig fået gjort noget ved sagen

rådet allerede

- De ægsamlinger, der ikke er registreret,

vil således blive ulovlige, og der skal være
forbud mod at bytte eller handle med fugleæ9. Sa mling erne ska I gøres værdiløse ved,

at de ikke kan forøges, ændres eller ud-

kærhøg

skiftes, fastslår han

Efter alt at dømme bliver der imidlertid kun
rejst tiltale i ganske få tilfælde, da det kan
blive endog meget vanskeligt at få dømt
de pågældende danskere, fremgik det af

lfølge DOF har Skov- og NatursVrelsen
gjort alt for lidt for at forhindre samlerne i
at udøve deres ulyksalige hobby

- Vi må have bedre regler, så man er rustet
ifremtiden. Men vi foruenter nu, at styrelsen til december fremlægger et forslag i
Vi ldtforva ltn i n g s rå d et o m en op stra m n in g
af reglerne for ægsamlinger, siger Christian Hjorth. Den danske sag begyndte at

rulle, da tysk politi kom på sporet af en
bande ægtyve, som var i besiddelse af
70.000 fugleæ9. Tyskerne viste sig at have

danske kontakter. I Spanien har myndighederne beslaglagt 4500 æg fra 120 fuglearter, og ægtyverier efterforskes ligeledes

iSverige

Efterforskningen har i gvrigt vist, at flere af

ægtyvene formentlig er medlemmer af
Dansk Ornitologisk Forening, da politiet
har fundet medlemsblade fra DOF med
deres navne på. Derved har de måske
kunnet skaffe sig oplysninger om sjældne
fugles redesteder
Den seneste store danske sag om ulovligt
ægtyveri er 15 år gammel, da en kendt
nordsjællandsk grosserer blev afsløret som

lidenskabelig ægtyv
lritzaul
< <JES 25-SEP-1999

1

2:55 > > <<redlkik> >

Anmeldel SC
Husets skadedyr og
svampe
Af Toke Skytte
Natur og Museum nr 3 - 1999
Udgivet af Naturhistorisk Museum,

Århus
Tlf. 8612 9777, Fax. 8613 0882
E-ma il : nm@n ath ist.aau. d k
Abonnement i 1999 (4 hæfter) kr.
t48,pressemeddelelsen står der at,,det vrimler med kryb og kravl i køkken og klædeskab, gulvbrædderne slår revner, og der
kommer mærkelige lyde fra loftet, tagsp€erene er omklamret af sære rØdder og
der er en livlig trafik ud og ind af huller i
murværket - det nye nummer af Natur og
Museum er en rigtig gyser".
I

Ja tak! Det skal jeg love for - børn og folk
med anlæg for ukontrolleret billeddannelse
bør ikke læse Toke Skyttes gennemgang
af alle de væsener der omgiver os derhjemme og gøt deres yderste for at ned-

bryde vores bolig.
Det drejer sig om Borebille, Kakerlakker,
Brødbille, Husmår, Sølvkræ, Rotte, Mus,
Hussvamp og så videre - og så videre.

Til beroligelse for at alle slutter

presse-

meddelelsen med at fortælle at,,alle organismer - også skadedyr og svampe - stiller
krav til deres omgivelser. Hvis man har
mulighed for at ændre på forholdene, så
disse krav ikke tilfredsstilles, kan man med
held forebygge og eventuelt bekæmpe
angreb".
Otto Trap Hansen
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Referater af ture
Kærhøg, Kernebider, Ravn, og i skoven
Huldue, Rødrygget Tornskade og Hale-

Samsø-lejr 1999
15.

mejse.

maj 1999

Torsdag den 15. maj mødtes 19 juniorer
fra Vest Sjælland's Amt og Arhus Amt på
Sælvig Camping på Samsø. Her skulle vi

tilbringe tre dage med at se på fugle, og
vores transportmiddel var vores cykler.

Turen var slut nu. Vi skalle tage afsked,
hvilket var svært, og sejlede herefter hver
sin vej. Det var blevet til 1 13 arter på disse
pragtfulde tre dage, og der var blevet knyt-

tet venskaber.

Arne Bo Larsen

Efter en præsentation/introduktion hvor
alle fik hilst på alle, cyklede vi til Heden og
Langør. Her hørte og så vi bl.a. Havesan-

ger, Bynkefugl, Lille Kobbersneppe, Rødstjert, Hvidklire, Sortklire, Knortegås og
Misteldrossel. Herefter kørte vi hjem til
campingpladsen, hvor vi indtog dagens
festmåltid.

Efter aftensmaden cyklede vi

til

Stavns

Fjord, hvor vi så Stor Regnspove, Skeand,
Stor Kobbersneppe m.m., og da vi kom
hjem til lejren, viste dagens notater, at vi
var oppe på 85 arter på lejrens første dag.
Efter at vi havde indtaget morgenmaden
fredag morgen og smurt madpakker, cyklede vi til lssehoved. Det var både koldt og
blæsende, men vi nåede nu snart derop.
Vejret var til kratlusk hvilket bl.a. gav Grå
og Broget Fluesnapper, Tornsanger og
Fuglekonge. Ud over kysten var der Sortand, Fløjlsand og Tejst. Der kom også en
Dværgfalk susende, som et godt signal til
at indtage den hjemme smurte madpakke.
På turen tilbage til lejren besøgte vi Kragemosen hvor vi hørte Rørsanger og Sivsanger og så Rørhøg og Rød Glente. Her i
Kragemosen rundede vi turens art nr. 100.

Da vi kom tilbage til lejren så vi Dværgterne og Stenvender lige ud for lejren.

Om aftenen var vi i Trekanten. Her så vi
Mudderklire og Skovsneppe.
På lejrens sidste dag skulle vi til Brattenborg Skov. På vejen der til så vi bl.a. Blå

Itrr til Blåvand
28. august 1999
Som vi fra ,,Samsøholdet" aftalte den sidste dag på øen, mødtes vi igen den 28.
august 1999 i Blåvand. Vejret kunne ikke
være bedre. Solen skinnede fra en skyfri
himmel.
Sjællændere var allerede mødtfrem, da vi
8 Jyder, efter at have fourageret hos bageren i Varde, ankom på den store parkeringsplads ved Blåvands Fyr. Gamle ven-

skaber blev genopfrisket og de sidste
soændende obs udvekslet.
Da vi gik ned til stranden, hørte vi Splitternerne, og lidt senere så vi dem også.

til mange Splitterner den dag,
næsten 700! Havterner var der også, men
kun få.
Det blev

Vi så 6 mågearter, Hættemåge, Sølvmåge,
Svartbag, Sildemåge, Dværgmåge og
Ride. Der var også en del vadere, Strandskade, Almindelig Ryle, Stor Præstekrave,
Sandløber og Strandhjejle, og så var der
Lysbuget Knortegås, Sortand og Krikand.
Nogle af deltagere så Sule og Almindelig

Kjove, og der var endda nogle der var så
heldige at de så Rødstrubet Lom. Der var
en del, som fik et kryds den dag.
Det var en rigtig dejlig dag ved det store
hav med sol og blæst og i alt 27 arter.

Ursula Burmann
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Sødringholm

Vestjylland

Vildtreservat

16.

l0 okoher 1999
Forhistorie: Turlederen Lars Tom havde
dagen før været på inspektion i området
for at være velforberedt. Efter 3-4 timer i
området havde Lars bl.a. noteretfølgende:
Sule,Alm. Kjove, Stor Korsnæb, StorTornskade, Ringdrossel, Blå Kærhøg og Tredækker.
Lars må have solgt varen godt, for det var

morgenstund med gåseraste- pladserne
med det nye Veststadil Fjord som må|.
Allerede her skal det dog siges, at hvad
gæs angik, blev turen en skuffelse. Efterfølgende er det af dagspressen også fremgået, der iår kun harværetfå Kortnæbbede
Gæs (ca. 6000 fugle) i området. Vi så kun
omkring 100 gæs i alt på de traditionelle

8 forventningsfulde fuglefolk, som troppede op denne fugtige søndag morgen.
Heldigvis led turlederens troværdighed
ikke overlast - idet stort set alle ...(!?)..
opnåede at få nye arter inden turen var
omme! Vi ankom til Sgdringholm kl. kl.

Med bortset fra det, havde vi en god tur
med flere spændende observationer ifint
solrigt efterårsvejr.

8,40 hvor vi belavede os på en længere
vandretur langs fjorden og over hede &
eng. Jeg springer ,,romanen" over og går
direkte til sagens kerne, nemlig til et udpluk fra artslisten:

så vådområdet er blevet 3-doblet eller

Sule 1, Strandhjejle 20, Lille Kobbersneppe

4, Stor Regnspove 70, Strandskade 150,
Dobbeltbekkasin 20, Enkeltbekkasin 3, Alm.
Ryle ca. 1000, Mosehornugle 1, Digesvale
1, Engpiber ca. 350, Sangdrossel 2, Gransanger 2, Stor Tornskade 1, Stillids 30, og

endelig nævnes Lille Korsnæb 60.
Om kring m iddagstid returnerede vi trætte,

men tilfredse til bilerne, hvor vi kastede os
over den medbragte kaffe (og Gl. Dansk???)

m.m. Kl. 12,30 kørte vi hver til sit - efter
endnu en vellykket ,,Randers Gruppetur".
Enkelte deltagere opnåede dog lidt senere
at se følgende ved Råbykær:
han, Fjeldvåge 1 I ca. 2000
rastende hjejler - så ,,det var ikke så ringe
endda !"
Blå Kærhøg

t

Afslutningsvis en lille sidebemærkning fra
vores forrige tur den 15.08.1999 ved Randers/Grund Fjord. Her opnåede vi nemlig
at se min. 12-14 rastende Fiskeørne! (Hvilket skulle være dagsrekord ved fiorden).
PÅ Randers Gruppens vegne
Benny Kristensen
20

oktober 1999

30 forventningsfulde ornitter tog med
,,Vestjyllands- expressen" en flot søndag

rasteoladser.

Første stop var som sagt ved den naturgenoprettede Veststadil Fjord. Her er vandstanden blevet hævet i den nordlige del,

næsten af samme omfang som før afvandingen i 50-erne.
Vi fik set noget af. hvad området kan fremvise af årstidens fugleliv. lflæng kan næv-

nes Skægmejser, Blå Kærhøge, Lille og

Toppet Lappedykker, flokke af Krik- og
Pibeænder, de første (?) flokke af Sangsvaner, forskellige vadefugle ligesom enkelte så en Rørdrum. Af gæs blev set fåtal
af Grågås, Kortnæbbet Gås og Bramgås,
ligesom en mindre flok Blisgæs passerede
over vores hoveder. Endelig må nævnes,
at en mindre flok Bjerglærker på omkring
10 fugle kom trækkende

forbi.

Vi fortsatte derefter til Thorsminde, hvor
middagsstunden blev benyttet til lidt forsøg på hav-/kystobs. Det blev da også til
en enkelt Gråsort Ryle, et par Rødstrubede
Lommer og Skærpibere, men ingen spændende måger. Nogle af os var så heldige at
se en adult Havørn strejfende nordover.

Vifortsatte efter den op langs fugletomme
enge langs Nissum Fjord (jagt?) for at gøre
holdt ved Ferring Sø. Her kunne vi betragte forskellige små dykænder (Taffel-,
Trold- og få Bjergænder), en Nordisk Lappedykker samt en større Hjejleflok på mark
i nærheden. lgen fik nogle få et kort glimt
af Havørnen.

fugle (Strandhjejle, Rødben,Alm. Ryle), en
Lille Skallesluger, Toppet Skalleslugere
m.v., mens der på vestsiden af deemnin-

Vi fortsatte videre nordover til Agger Tan ge

Henning Ettrup

og igen et flot natursceneri. På

gen opholdt sig flokke af ænder, Knopsvaner og Blishøns. Turen afsluttedes her
på bedste vis med en flot Vandrefalk. Den
var så tålmodig, at alle fik den at se. En flot
afslutning på en flot tur.

Nissum

Fjordssiden stod en del forskellige vade-

Kommende ture
og møder
Feltbestemmelse af
rovfugle
Tircdag 22.2
BEMÆRK:
Mødested : Naturhistorisk Museum, Univer-

sitetsparken kl. 19.30
Foredragsholder: Klaus Malling Olsen, K6benhavn.
Rovfugle er blandt feltornitologernes favoritter! De er aldrig helt lette at kende,

ikke mindst da nogle af arterne varierer
notorisk. Klaus Malling Olsen har gennem
mange år beskæftigetsig med rovfuglene,

og giver i aften gode tips om feltbestemmelse af både de almindelige og

de mere sjældne arter; hvilke karakterer er

de vigtigste for musvåge og fieldvåge?
Hvordan kender man bedst skrigeprnene

fra andre ørne? Hvorfor er vandrefalken
lysere end den vises i felthåndb6gerne?

Og hvordan kender jeg de hunfarvede

kærhøge på Skagen i maj? Efter denne
aften er du forhåbentlig klar til at sige

velkommen til rovfuglene, når de vender
tilbage iforåret.
Klaus Malling Olsen har senest gjort sig
bemærket som ophavsmand til den danske oversættelse og bearbejdning af den
meget roste nye felthåndbog; Fugle i felten (298 kr. i DOF-salg).
Foredraget ledsages af lysbilleder, Øl og
vand kan købes. Bemærk entre: 25 kr for
medlemmer af DOFIØBF - 60 kr. for alle
andre.

2t

Stortur til
Neusiedler See,
Østri$Ungarn
Kr. Himmelfartsferien

lør. d. 27. maj - lør. d. 3. juni år 2000
Busturtil Neusiedler See-naturområdet på grænsen mellem
Østrig og Ungarn, med afstikker til pusztaen i Ungarn. Se omtalen

i

sidste

nummer af Søravnen.
Detaljeret turprogram fås ved henvendelse til Peter Lange tlf.: 86 95 03 41 eller
e-post: peterlan@post6.tele.dk
Du kan allerede nu sikre dig en plads ved at indbetale depositum på kr. 1000 til
DOF-Århus, Louisevej 100,8220 Brabrand giro 5 51 09 61, mrk.: 'Østrig'.

BEMÆRK: Tilmelding senest d. 20. februar år 2000.
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KALENDER

Søndag 2.1

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.

Søndag

9.f

Mødested:
Leder:

Tur ud i det blå med Randers-gruppen
P-Pladsen ved Randers Regnskov kl. 09.00
Peter Hjeds. tlf. 86 49 63 08
Vind og vejr samt de dagsaktuelle fugle bestemmer turens mål denne dag. Vi kører samlet i privat-

biler - kontakt turlederen, hvis du skal have plads i
en bil. Vi forventer at være i Randers igen senest kl.
14.00

Medbring varmt tøj, lidt proviant og noget varmt
på termokanden.

Lørdag d. 22.1

Vandstæretur til Klostermølle, Mossø
og Salten langsø

Mødested:

aftales med turlederen Per G. Henriksen.
lgen i år er vi inviteret med på ØBF's vandstæreekskursion, denne gang til det midtjyske. Første
stop er Klostermølle hvor vi går en tur langs åen og
ned til Mossø. Vi har mulighed for lsfugl og Lille
Skallesluger og måske er der spor efter Odder,
Her efter besøges et par smålokaliteter ved Salten
Langsø. På ønskesedlen står Sangsvane, Sortspætte, Grønspætte og Stor Tornskade. Stor Korsnæb har i efteråret 1999 optrådt invasionsagtigt og
der kan være fugle i området.
Mens det mørkner forsætter vi rundt i området for
at lytte efter ugler og ræve. Natugle og Stor Hornugle tuder nu, men det er tidligt på sæsonen. I
tilfælde at kraftigt snefald udsættes turen.

2g

Turen foregår i privatbiler. Afgang kl. 11.00. Vi
regner med at være hjemme kl 22. Opsamling/
afsætning aftales med lederen. Pris 75 kroner,
Husk varmt tøj, mad og drikke samt gerne en kraf-

tig lygte.
Tilmelding:

senest d. 18. januar til Per G. Henriksen tlf.: 86 95
45 05 eller e-post: per.henriksen@biology.au.dk

Tirsdag 25.1

Fugtetokatiteter i Århus amt

Mødested:

Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Peter Lange fortæller om lokaliteterne, og gør
status over lokalitetsregistreringen. Her er mulighed for at høre om de mindre kendte fuglelokaliteter. En ny optælling af hættemågekolonier iArhus
amt søges iværksat, kom og deltag! Mødet er
tillige årsmødet for deltagerne i lokalitetsregistreringen.

Søndag 3O.1

Silkeborg og Them - Vintertugb ved sø
og å.

Mødested:

Kvicklys P-Plads, Søtorvet i Silkeborg kl. 14.30.
eller P-Plads ved Allinggårdsvej (se skilt mod fugletårn) ca. kl. 14.45.
Slut ca. kl. 17.00

Leder:

Bo Ryge Sørensen, tlf. 86 81 25 73

Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi
kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning
på søen. Søen har gennem en årrække været kendt
som en god svanelokalitet. lsær i forbindelse mec
isvintre ses mange sangsvaner i vågen ud for
fugletårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan klarer de at overleve de til tider barske vejrforhold. Også mulighed for canadagæs, stor skallesluger, hvinænder, troldænder m.fl.
Husk varm påklædning og godt fodtøj. Medbring
evt. kaffe/the. Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangeret i samarbejde med Dansk
Naturfredningsforening.

Søndag 6.2

Mossø og Klostermølle

Mødested:

Ry

Leder:

Jørgen Keis, Jens Kirkeby eller Claus Madsen
Se iøvrigt beskrivelsen af turen d. 2.1.

Søndag 6.2

Tur ud i det blå med Randers-gruppen

Mødested:

P-Pladsen ved Randers Regnskov kl. 08.00
Lars Tom-Petersen, tlf. 86 41 81 64 og Peter Hjeds,
tlf. 86 49 63 08
Se iøvrigt beskrivelsen af turen d. 9.1.

Ledere:
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station k|.09.00

Tirsdag 8.2

Fuglene på Nordøstdjursland

Mødested:
Foredragsholder:

Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Hans Christoohersen
Som en apetitvækker til forårstrækket ved Hans
Christophersen med baggrund i den nyligt udkomne rapport om fugletrækket på Nordøstdjursland fortælle om fuglene og den ornitologiske
aktivitet i området siden 1965. Foredraget ledsages
af lysbilleder.

Torsdag 1O.2

Fugletræk i Østjylland: Hvor, hvornår og
hvorfor?

Mødested:
Foredragsholder:

Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Morten D.D. Hansen
Hvor skal jeg se på vadefugletræk i Østjylland? Er
østenvind bedst til rovfugle på Gjerrild? Er Fornæs
virkelig det bedste sted at se på terner og kjover
om efteråret? Disse og mange andre spørgsmål vil
blive søgt besvaret. når Morten DD Hansen just
inden træksæsonens begyndelse vil gøre rede for
den nuværende viden om trækket over Danmark.
Hovedvægten vil blive lagt på de østjyske lokaliteter, men der bliver også tid til en mere generel
diskussion om vejr, vind og træKugleøkologi."

Tirsdag 22.2

Fe ltbeste m m els e af rovfu g le
BEMÆRK: Naturhistorisk Museum, Universitets-

Mødested:
Foredragsholder:

parken kl. 19.30
Klaus Malling Olsen, København.
Det er lykkedes lokalafdeling at få en af landets
kendteste feltornitologer og forfattere til Århus.
Med udgangspunkt i sine mange års erfaring og
flere bogudgivelser om emnet vil Klaus denne
aften delagtiggøre tilhørerne i rovfuglebestemmelsens vanskelige kunst. Se omtale inde
bladet. Bemærk entre: 25 kr for medlemmer af
DOFIØBF - 60 kr. for alle andre. Øl og vand kan

i

købes.
Se omtale inde i bladet.

Lørdag 26.2
Mødested:

Lo ka la fdeli n ge ns gen era lfo rsa m I in g
Sølyst, Louisevej 100, Brabrand (samme sted som
tidligere hed Gjellerupvej 1'11), kl.11.00
Mød op og støt din forening! Generalforsamlingen
afsluttes med fællesspisning efterfulgt af diasshow
ledsaget af musik: Arstiderne, af Peter Klode. Se
dagsorden inde i bladet.
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Søndag 5.3

Mossø og Klostermølle

Mødested:

Ry station k|.09.00

Leder:

Jørgen Keis, Jens Kirkeby eller Claus Madsen
Se iøvrigt beskrivelsen af turen d. 2.1.

Tirsdag f4.3

Fugletræk

Mødested:
Foredragsholder:

Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Thor Bue Hansen
Biolog Thor Bue Hansen fortæller med udgangspunkt i spændende nye forskningsresultater om
fugletrækkets gåder. Hvad bestemmer fuglenes
trækdrifter, og hvordan ændres de?

Torsdag f6.3

Kerguelerne - i felten blandt pingviner
og søelefanter

Mødested:

Naturcenter Sølyst, Brabrand. Kl. 19.00
lforåret '1999 var Roar S. Poulsen på Kerguelerne
for at lave feltarbejde til sit speciale om laver på
denne ggruppe i det Indiske ocean. Længere ud
kan man vist ikke komme! Roar kommer og fortæller om sin usædvanlige tur til de for os normale
mennesker nærmest utilgængelige øer og viser
billeder af alt fra underlige laver over endemiske
planter til dovne søelefanter og albatrosser.
Arr. i samarbejde med ØBF

Søndag f9.3

Ørnetur i Danmark

Mødested:

aftales med turlederen Per G. Henriksen.
Er tiden til at arrangere ørneture kommet til Danmark? Vi håber på et af de store vingefang. På
nuværende tidspunkt regner vi med at tage til Lille
Vildmose hvor Kongeørn har opholdt sig konstant i
flere år og i sommeren 1998 producerede mindst
en unge. Hvis Kongeørn ikke er set i området i
tiden op til ekskursionen, vil vi istedet besøge en
lokalitet med Havørn, Måske skal vi helttil Fyn eller
Vejlerne. For at øge chancerne tager vi tidligt
afsted.

Tilmelding:

x2

Turen gennemføres i privatbiler. Afgang kl. 6 fra
Harald Jensens Plads, hjemkomst sidst på dagen.
Turens pris afhænger af hvor store benzin-udgifterne bliver, men vil ikke overstige 150 kroner. Da
både fugle og vejr kan være uforudsigelige i denne
tid kan vi blive nØdt til at udsætte turen. Husk
varmt tØj, mad og drikke og teleskop. Arr.: ØBF.
senest d. 12. marts til Per G. Henriksen tlf.: 86 95
45 05 eller e-post: per.henriksen@biology.au.dk.
Hvis du har bil så tilmeld dig gerne før da vi ellers
er nødt til at begrænse deltager antallet.

Søndag 19.3

Danmarks Naturskove

Mødested:

Kvicklys P-Plads, Søtorvet i Silkeborg kl. 16.30
Slut ca. kl. 19.00

Leder:

Bo Ryge Sørensen, tlf. 86 81 25 73
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er
efterkommer af den oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborgskovene har
landets største bevoksninger af 250-300 årig bØg,
og rummer en række af landets beskyttelse-

skrævende fugle- og pattedyrsarter. På turen vil vi
se nærmere på naturskovens betydning for sikringen af den biologiske mangfoldighed. Turen afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser sortspætten
komme til overnatning i dens sovetree.
Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangeret i samarbejde med Dansk
Naturfredningsforening.

Søndag 26.3

Tur til Fussingø

Mødested:

Badebroen ved Fussing Sø kl. 08.00
Benny Kristensen, tlf. 86 45 40 99 og Lars Tom-

Ledere:

Petersen, tlf. 86 41 81 64.
Skoven ved Fussingø huser som en af de eneste i
landet alle vore 4 ynglende spættearter (sortspætte. grønspætte, stor og lille flagspætte). Her i
det tidlige forår er spætterne meget aKive, så vi
går en tur gennem de forskellige skovtyper for at
finde nogle af dem, samt andre af de mange fugle,

der er repræsenteret i området.
Varighed: ca. 4 timer.

Søndag 26.3

Fugletur på Mariager Fjord med
hjuldamperen "Svanen"

Mødested:

Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund
Havn kl. 09.45.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 78 41.
Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur, for at
kikke på store flokke af svaner, gæs, ænder og

Turleder:

Pris for sejltur:
Arrangør:
Tilmelding:

vadefugle.
Medbring kikkert og varmt tØj, ØUvand og kaffe/
brød kan købes ombord. Varighed ca. 3 1/2 timer.
Voksne: 65 kr. og børn25kr.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Senest dagen før til Mariager Turistbureau, tlf. 9854
1377.

Praktiske opl.:

Velegnet for handicappede.
Bus 118 fra Århus Rutebilstation kl. 07.10 og bus
nr. 235 fra Randers Rutebilstation kl. 8.20.
Turen gentages søndag den 9. april.
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Tirsdag 28.3

Foredrag om Tunø

Mødested:

Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Spren Højager vil denne aften fortælle om
Tunø's fugle og natur. Foredraget ledsages af
lysbilleder, og kan betragtes som en
apetitvækker til en kommende tur til øen.
Arr. sammen med ØBF.

Søndag 2.4

Mossø og Klostermølle

Mødested:

Ry station k|.09.00
Jørgen Keis, Jens Kirkeby eller Claus Madsen
Se iøvrigt beskrivelsen af turen d. 2.1.

Leder:

Søndag 2.4

F-Ugletur i Kalø-skovene

Mødested:
Turleder:

P-pladsen ved slotsruinen kl. 20.00.
Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841.

Arr.:
Pratiske opl.:

På denne (ugle-)traditionsrige aftentur lytter vi
først til småfuglene samt kigger efter rådyr og
når mørket falder på, er det tid til ugler.
Natur- og Miljøkontoret. Arhus Amt.
Husk varmt tøj og kikkert. Turens varighed: ca.
3 timer.

Søndag 9.4

Fugletur på Mariager Fjord med
hjuldamparen "Svanen"

Mødested:

Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 09.45.
Se iøvrigt beskrivelsen af turen d. 26.3
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Hvem er hvem
Bestyrelsen:
Peter Lange (formand)

Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Ttf. 86 95 03 41

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

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

M ed I e m s re g istre ri n g e n :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Ole Jensen

itets reg ist re ri n g e n :
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt
Louisevej 100
8220 Brabrand

Torshøivænget 54, Kolt

Rapportgruppen:

Louisevej 100
8220 Brabrand
Ttf. 86 25 04 43

8361 Hasselager
Trf. 86 28 56 14
Lars P. Johansson
Balevej 10. Ommestrup

Lo k a I

Henning Ettrup

Udgården 6, Lading
8471 Sabro
Ttf. 86 94 96 06

8544Mørke

Randersgruppen:

Ttf. 86 37 78 41

Lars Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej 58
8900 Randers
Ttf. 86 41 81 64

Arne Bo Larsen
Axel Munchsvel 67
8550 Ryomgård
Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J
Ttf. 86 28 50 05
Peter Hjeds
Koglevej 7, Uggelhuse
8900 Randers
Ttf. 86 49 63 08

Michael Stabell
Lottesvei 1, st. nr.8
8220 Brabrand
Jan Sielemann (suppleant)
Hulvejen 21, Høbjerg
8500 Grenå
Ttf. 86 33 14 49

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)
F u g I e re g istre ri n gsg r u p pe n :

Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Skovgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt Al16 26
8600 Silkeborg
Ttf. 86 81 25 73

Søhøilandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
I
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