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Fugtenes Dag i Århus Amt
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Dansk

DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Ornitologisk
Forening

Foreningens formål er at fremme kendskabet

Fuglenes Hus
Vesterbrogade 138-140
7620 København V
Tlf.: 33 31 44 04
Fax: 33 31 24 35
www.dof.dk
dof@dof.dk

Giro: 7 00 08 39

med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet

i

1906.

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.

aktiviteter, både i Danmark og internationalt.
Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater
og arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er
DOF tager del i flere

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

Årlige kontingenter:
Ordinære medlemmer 310 kr.

lunior (u. 18 år)

60 kr.

Senior (o. 67)

200 kr.

Husstandsmedlemskab 410 kr.

Støttemedlem (min.)

150 kr.

Lokalafdelingen
i Århus Amt

DOF-Århus står for alle lokale arrangementer, 09 alle DOF-medfemmer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner.

Naturcenter Sølyst
Louisevej 700

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

På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens

8220 Brabrand
Giro: 5 51 09 61
www.dof.dk/aarh us
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Ansvarsh. redaktør:
Otto Trap Hansen
Kildevej 8

8362 Hørning
Tlf. 86 92 25 92

Øvrige redaktion:
Jens Bonde
Svend Møller Jensen
Annelise Skov

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt

til alle

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

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette,
ledsaget af en udskrift. Send materialet til Otto Trap Hansen og
mærk kuverten "Søravnen", og send eventuelt også indlægget på
E-mail. Disketter, fotos og originale tegninger returneres.
Søravnen redigeres
på genbrugspapir.
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Efter en veloverstået (ikke) vinter hvor sne
var et eksotisk særsyn, fortæller kalenderen,
at nu det er forår!
Kan hænde at vi oplever et par spæde forsøg
på tilbagefald, men det er ganske vist - nLt er
tiden inde til den første lærke, vibe, og stær
og så videre - under forudsætning af at de
nåede at forlade landet!!
Det er også årstiden for hold i nakken. Om
man befinder sig i omegnen af Moesgaard,
Gjerrild eller Skagen er ligegyldigt - symptomerne er ens, efter en lang dags stirren opad
foratfå etglimtaf vingefang på størrelse med
en havelåge.

Uanset om man er til sangfugle, rovfugle,
vadefugle eller måske til noget helt andet
eller til det hele, så går vi mod lysere tider. S3
der er blot tilbage, at ønske held og lykke til
alle Søravnens læsere.
Otto Trap Hansen
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Nye rappotr€r

DOF protest€rer mod

hawlndmØller
DOF,har .giJort indsigelser med foreslåede

Naturovervågningen i Danmark ny rapport fra DMU

Inqen af disse iokaliteter er med på den liste

planter i Danmark. Denne rapport præsenterer resultaterne af observationerne i 1998

vindmøllerparker i havet omkring Samsø
samt på kalkgrunden udfor Grenå Havn.

ovår områder, hvor der kan laves forsøg

med havvindmøller, som Miljøministeren har
offentliggjort. DOF mener ikke at der bør

planlægges

og opføres yderligere hav-

vindmøller i Danmark. før møllerns indvirkning på fuglelivet i områderne er grundigt

DMU udfører overvågning af fugle, sæler og

på de seks feltstationer samt de øvrige
overvågningsprogrammer udført i 1998-99.
Rapporten indeholder dog ikke resultatet af
overvågningen af skarv i Danmark,

undersøgt.

Regionplandebat
Så er det igen tid

til revision

af

G'åsår'

;
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amtets regionplan. Som oPlæg

I

hertil har Århus Amt udsendt hæf-

tet Debat om RegionPlan 2001.
Her har man valgt især at sætte
emnerne Byerne og trafikken,

Landskabets benyttelse og
Landskabets beskyttelse til

debat. I debatperioden inviterer
amtet til 6 offentlige møder, tid
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og sted for disse fremgår af debatheftet. Emnerne er også lagt ud

på Internettet på

adressen

www.aaa.dk. Emnerne åbner
masser af muligheder for at bringe
fuolenes situation i Arhus amt til
de-bat, og foreningens medlemmer opfordres til at deltage i debatten og tale fuglenes sag. Har
man forslag til emner eller konkrete tiltag, som man synes at
DOF skal bibringe debatten, er
man velkommen til at kontakte
fredningsudvalget (se bladets omslag).
4

Figut 47 fra rapporten.
Fordelingen af grågås i Danmark under den
internationale gåsetælling 13. september 1998.

For de seks feltstationer; Vejlerne,

Tipperne,

Langli, Vorsø, Christiansø og Suserup Skov
redegøres der for udviklingen i ynglefuglebestanden, ligesom antallet afrastende fugle
er omtalt hvor det er relevant.

I

fr:rr'*s/lninøspl;en Nor !{v'id st.*rli i
Dannt;trk
DOF lancerede i februar en nv storke-

De andre overvågningsprojekter, som omtales er midvintertaellingen af vandfugle i
januar 1999, tællinger af vandfugle i vadehavet 1996-99 samt optaelling af saeler i

kampaQne, bl.a. ved at udgive en smuk lille
bog; Forvaltningsplan for Hvid Stork i Danmark, skrevet af Michael B. Grell for DOF. I
bogen redegøres der for udviklingen i den
danske storkebestand, storkens krav til levesteder, og hvad der efter DOF's mening skal

Danmark i 1998. Endvidere omtales resulta-

til for at bevare storken som dansk vnole-

terne af en række videnskabelioe undersø-

fugl.^Der foreslås udpeget en række 'indsåts-

gelser, som foregår på reservatårne. Blandt
disse er der omtale af en meget interessant
undersøgelse af individualiteten i paukelyden
hos rørdrummer i Vejlerne, hvor forfatteren
Torbjørn Eriksen redegørfor, hvordan det er
muligt at skelne og genkende rørdrummehanner igennem en ynglesæson.

områder' for hvid stork i Danmark, som er

Overvågning af fugle, sæler og planter 199899, med resultater fra feltstationerne. Af

Karsten Laursen (red.). Faglig rapport fra

beskrevet som økologisk sammenhængende

landskaber, f. eks. en ådal med tilstødende
marker, moser og enge, med en hvis størrelse (min. 500-1000 ha.), der har geografisk og naturmæssigt potentiale til at kunne
blive et kommende kerneområde for et eller
flere storkepar.
Konkret foreslås der i booen en række områder i Syd- og Sønderjyliand:

DMU nr. 304, 1999. B2 sider. Pris 70 kr. hos
DMU

tlf.: 89201700.
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Figur 17 fra bogen.
De af DOF toreslåede særlige indsatsområder

for hwid stork i Danmark.

t:a
,,n,. i."

."'-'-,j
*'
':r,
11:

I

i-..

('.
-i

i;:
:.

't'

!'4'

-

.'1 4"'1!'r

I

',r..
;,i,...1'1,
: i !.4-, t\'l

\'

I l-ti)?: 0 uflger)

Figur 13 fra bogen:
Danske storkepar i gO'erne, kun par med yngleforsøg er medtaget. Sidste år med ynglepar
og antal flyvefærdige unger er angivet i parentes (data delvis fra Skow 1999a).

Forvaltningsplanen kan købes hos DOF ved
henvendelse i Fuglenes Hus tlf.: 33314404

(daglig11-16).
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Forvaltningsplan for Hvid Stork Ciconia ciconia
i Danmark. Af Michael Borch Grell. 38 sider.
DOF 2000. Pris: 50 kr. hos DOF.

t
Ånrus amt
- Iljælp os med at finde dern
Af EterLange
Hættemågen er tilsyneladende i tilbagegang,
både i Arhus^Amt og på landsplan. For at
sætte focus på arten vil vi gerne have oplysninger om, hvor kolonierne findes. Kender
du til ynglende hættemåger i dit lokalområde,
så kontakt undertegnede og oplys hvor, hvormange fugle der ses, evt. skønnet antal
reder (du skal ikke gå ud i kolonien for at
lede efter reder!) og om der kommer unger
på vingerne (se efter de lysebrune ungfugle

tlammel Kommune
Lading Sø 5 (1990) ?
Svi ngel mose O-2 (L994)

?

llinnerup I{ommune
?

fløning
Veng Sø 2

Kommune
(t990)#

ijuli-august).

Langå Kommune

Her er en oversiqt over vores nuværende

Langå Sø 18 (1995) 12-15

(1998),0

?

(1999)

kendskab til hættJmågekolonier iÅrhus Amt:

Mariager l{ommune

Ebeltoft Kommune
Vrinners Strand stenrev 200-300 ( 1996) 170190 (1999) +
Kragemose Helgenæs 55 (1990) #
Hjelm 120 (1990) #
Rugård Søndersø 0-10 (1996) ?
Egens Sand 0-5 (1995) ?

latten

lfornmune

Treskelbakkeholm 7900 (1998) +
UdbyoverSø 5-10 (1994) ?

MidtQiurs Kommune
Ringsø-Smørmose 150 (1990) 0-15 (1998)
Tjerrild Mose 12-15 (1990) ?
Skaføgård Sø 150 (1991) 20 (1995) ?

?

l\ørhald Kornmune

Gjem l{ommune
Grauballe Mose 80-100 (1993) 10-15 (1996)

Nørredjurs l{ornrnune
Huldremose 300 (1993) 300 (1998) +

Stillingsborg Mose Grauballe 56-60 (1993)
Lysemose Grauballe 35 (1990) 4 (1993) ?

Orenå l{ommune
Havknude 1 (1995)
Anholt 15 (1995) ?
Ørknen 4 (1994)?
Flakket 20 (1994)

?

?

lladsten Komntune

?

Dystrup Sø 2OO (1990) 4s (1994) IO-LZ

(rss7)

?

Møgelmose 1 (1996)

?

Odder Komntune
Søby Rev s (1993)

|

(1994) #

Alrø Poller98 (1994) 65 (1995) ?
Henneskov Hage Alrø 41 (1995) ?

Purhus lfontntune

Tltem Ko*urtuile

Bjerregrav Mose 120 (1990) #
Asferg Mose 50-60 (1990),2-3 (1993)
Mose v. Gassum 2-4 (1990) #

Vrads Sande sø 10 (1995)#

Fårup Mark 50 (1991)

?

Århus l{onrrnune
Grøttrup moser 35-60 (1996) 20-25 (1999)

?

Randers Komrnunt

Hørslev Mose 1 (1993)

Kristrup Enge 2 (1993) #

Brabrand Sø2200 (1991) 1592 (1995) +

Rosenholm Kctmmune
MørkeKær442 (1990) 225-260 (1998) +
vandhul mellem Mørke Kær og Løkken 4-B
(1ee8)

?

?

Der naevnes maksimum antal par/reder 199098(99), seneste tal, samt om kolonien findes
endnu (+), er forsvundet (#) eller ukendt
status (?)

Bougsø l{arnmune
Hevringholm Strand 0-15 (L997)?

ey Kommune
Knudsø 20 (1998) ?
Birksø 68 (1992) 60-80 (1998) ?
Lillesø 10 (1998) ?
Alø i Julsø 2s0 (1993) 1s0-250 (1998) +
Emborg Odde 300 (1992/93)?

Rønde Kommune
Medkær 3 (1998) #

Knudsminde Mose 3 (1999) +
Sengeløkke Mose 3 (L994) #
Mågeøen Følle Strand 2 (1995) #

Dagstrup Mose 25-50 (1993)

?

Samsø Kontmune
Kyholm 115 (1994) ?
Stavns Fjord 360 (1990)

?

Silkeborg l{otnmune
FunderStormose 100 (1996) 50-60 (1999) +
Nørremose, Grauballe 25-30 (1990) ?
Tavlbord Mose, Grauballe 75 (1990
Gammelmose, Grauballe 25-30 (1990) 5-10
(1se3) ?
Frederiksdal Hedesø 130 (1991) 100-150
(Lee4) ?
Sømoseved Frederiksdal 75 (1993) 15 (1994)

overgård Sø75-IOO (1993) 60-80 (1994)
Skanderborg Kommune
Lillesø 140 (1991) 100-200 (1998) +
Eskebækparken2O-25 (1990) 10 (1998)
Døjsø 2

(1995)#

Sønderhald l{omtnune

?

Ynglende
hættemåger?
- så skriv tit:
Peter Lange
Tujavej 76
8464 Galten
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Figur

1

Placeringen af hættemågekolonier i Århus Amt iSSO-SS. Se teksten for lokalitetsnavne.
Stor prik = max. antal angiwes, mellemstor prik = 5OO par, små prikker = 1-1OO par.

Spurueugletur tll
Skov
Af Ole E. Ilancen

Min søn Jesper og jeg havde aftalt en fugle-

turtil Sødringholm Strand sammen med min

sidste hus på vejen inden skydebanerne,
Efter at have gået lidt rundt ved huset kom

svoger Carsten S. Sørensen fra Hobro. Den
28. december mødtes vi derude kl. 9,00. Vi
nød en kop kaffe, mens vi fandt teleskoper
og kikkerter frem, men kl. 9,15 lød der
pludselig et højt fløJt, og det kom fra den

ejeren pludselig ud. Han så meget tvaer ud,
og da jeg spurgte ham, om det var ham der
gik og fløjtede, blev han endnu mere stram i
betraekket. Jeg forklarede ham, at vi var

nærliggende Sødringholm Skov. Med 2-3 sek.
interval gentog fløjtelyden sig en 6-7 gange
for så helt at holde oo. Carsten havde vaeret
på S;ælland og hørt Spurveugle, og han

sjælden ugle kl. ca. 9,15. Han tøede lidt op,
og sagde så at h^an havde været ude og fløjte
efter hynden på det tidspunkt. Jeg kan da
godt gå ind og hente fløjten, sagde han, og
det gjorde han. Han fløjtede lidt for os, og
det lød ganske som en spurveugle. Det morede vi os lidt over alle sammen og vi fik en
hyggelig snak med manden. Han syntes, at
det var utroligt, at han kunne kalde 3 ornitolopertil sig, for hunden den gad ikke komme,
når han fløjtede efter den.

mente at det muligvis kunne være denne
sjældne og spaendende art, vi lige havde
hørt. Meget lig Dompappens kald, blot skar-

pere lød det. Vi aftalte at gå sydpå langs
stranden, og her så vi Bjerglaerke 1, Snespurv 1, Skærpiber 4 og Sæl 12, som det
mest soændende.

Vi gik og snakkede meget om den formodede Spurveugle, og havde lidt travlt med at
komme over til Sødringholm Skov. Vi gik et
stykke ind iskoven og hørte pludselig fløjtelyden igen. Den kom fra området ved det
10

amatørornitologer/ og at vi havde hørt en

Således endte det med Spurveuglen fra Sødringholm Skov, og det var også godt nok,
inden landsdelens ornitologer havde belejret

området.
OIe E. Hansen

Danmarks Miljøundersøgelser
Af deling f or Kystzoneøkologi
12. februar 2000

Observatør

til økologisk feltstation på Langli
Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi, søger fra 1. marts 2000
eller snarest derefter en observatør til feltstationen på Langli i Ho Bugt i den nordlige del af Vadehavet. Miljø- og Energiministeriet driver en række feltstationer
rundt i landet (Tipperne, Vejlerne, Vorsø, Christiansø og Langli), hvorfra der løbende foretages overvågning af den omgivende natur, primært af fugle- og plantebestande.

Arbejdsområde

.

r
r
o
.

Optællinger af rastefugle

Optællingerafynglefugle
Andre registreringer (klima, besøgende m.v.)
Bistand til evt. forskningsprojekter

Tilsynmedbygninger/installationer

Kvalifikationer

.
.
.
.

Interesse for og kendskab til fugleovervågning m.v.
Selvstændighed og gode samarbejdsevner
Gerne erfaring i sejlads med påhængsmotor, da transport til og fra Langli
hovedsageligt foregår med en mindre motorbåd
Lyst til og interesse for at opholde sig på en mindre ø i længere perioder med
f leksible arbejdstider

Løn- og ansættelsesvilkår

o
.

Tidsbegrænset ansættelse med gennemsnitligt 37 timer ugentlig i henhold til
overenskomst mellem Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark
Fri bolig med delvis fri telefon (max.-forbrug)

Yderl igere oplysn inger
Om arbejdsområde og kvalifikationer:
Lars Maltha Rasmussen, tlf. 74 78 90 33/mobil 40 20 32 34
Om løn- og ansættelsesvilkår:
Bjame Søgaard, tlf.89 20 1510

Skriftlig ansøgning
Skriftlig ansøgning mærket "Observatør på Langli" sendes til Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi, Grenåvej 12, Kalø, 8410 Rønde, Att.
Bjarne Søgaard.
gerne snarest muligt og senest den 28. februar 2000.

Dansk Ornftobglsk brenlng"
Lokalafdellngen t Århus Amt

Beretnlng for 1999
Af

Rter l,ange

Lokalafdelingens mange aktive medlemmer
har i 1999 fortsat med stort engagement
arbejdet for fuglesagen og foreningens virke,
på mange forskellige områder.
Blandt de mange positive tiltag, viljeg nævne

aktiviterne

Nordøstdjursland, hvor flere
'gamle' grenåornitologers hjemvenden efter
år i eksil, har virket som en saltvandsindsprøjtning for den feltornitologiske aktivitet i området. Det er blevet til næsten ufatteligt mange observationer i området, en ny
hjemmeside der praesenterer tingene dagsp^å

friske, og også på foreningssjden er man
trådt til, bl.a. med et arr. på Fornæs på
World Birdwatch day ioktober. Forhåbentlig

hører

vi endnu mere fra den kant i

den

kommende tid. Også i Randers, hvor man
reorganiserede arbejdet i begyndelsen af
året, er der fortsat mange aktiviteter I lokal9ruppen.

Vløder for nye medlem-

mer
I løbet af foråret blev der holdt fire møder,
hvortil alle nyindmeldte medlemmer blev
personliqt inviteret. Møderne fandt sted i
hnu. Årn-rr (Sølyst), Grenå, Randers og Silkeborg, alle steder med stort engagement
fra lokale aktive. Desværre kan man ikke
sige at medlemmerne viste lige så stor enqaqement i fremmødet - den mest positive
åå-ae at beskrive fremmødet oå er vist at
der i det mindste kom nogen, udover arran-

gørerne, til alle møderne. Sammenlagt
mødte der i alt 14 medlemmer til de fire
møder ud af ca. 100 indbudte. Ikke ligefrem
opmuntrende for vores arbejde for at tage

godt imod

foreningens nye
og
^engagere
medlemmer. Måske
kan vi tage det begræn-

sede fremmøde som et udtryk for at vores
medlemmei får en tilstrækkelig god velkomst til foreninqen i form af det velkomst-

brev, som alle får når de melder sig ind?.

t2

Måske er en del medlemmer slet ikke inte-

resseret i større kontakt eller engagement
med foreningen?

TUre og møder
Lokalafdelingen har sammenlagt annonceret 75 forskellige arrangementer i året sløb,
spændende lige fra småture af få timers
varighed, en bred vifte af forskellige aftenmøder og foredrag, til årets stortur; Hornborgasøen og de mange traner i påsken. En
vellykket tur at dømme efter deltagernes
tilbagemeldinger, og hvor var vi heldige, at
ramme stort de bedste dage i årets tranesæson, med det bedste vejr og de fleste
traner i området!
Fuglenes Dag d. 30. maj havde vi 13 ture
fordelt over det ganske amt. I alt deltog
omkring B0 mennesker i turene, hvoraf enkelte var meget dårligt besøgte pga. manglende annoncering. Det vil vi forsøge at råde
bod på i år, da vi mener at det er vigtigt at
fortsætte med Fuglenes Dag, bl.a. for at vise
flaget udadtil. En særlig tak til Ole Jensen
fordi han gider påtage sig det store arbejde
med at samle og koordinere turene.
Årets arr. fordeler sig som følger:

DoFendagsture
Fuglenes Dag
DOF møder
Off. naturvejlerture o.lign
Ungdomsarr.
Ture arr. af ØBF
Storture

20
13

2I
14

4
1

2

Blandt de få aflysninger var weekendturen

til Falsterbo i august, formodentlig var det
omtalen som en 'feltbissetur'som skraemte
alle de potentielle deltagere?! Feltfolket vil
åbenbart hellere afsted for sig selv?

Mere trist var det, at vore ture

^for unge
medlemmer har været meget dårligt
besøgt, Kun Samsølejren blev gennemført, og
den dårlige opbakning har medført, at vores

ungdomsudvalg (Arne Larsen og Lars

lokalitetsregistreringen, hvor omkring 15
deltagere har indsendt ynglefugletællinger
fra op imod 20 lokaliteter, heraf flere hidtil
meget dårligt kendte.

P.

Johansson m.fl.) har sat yderligere junioraktiviteter på vå9eblus. En trist udvikling,

Økonomien

lemmerne der har gode forslag eller ideer til
hvad vi kan gøre for^at tiltrække flere unge
mennesker i DOF, så tøv ikke med at kontakte os!

Den enkeltsag, som har optaget mest af
lokalbestyrelsens tid i 1999, har været
lokalafdelingens økonomi. Foranlediget af
flere års underskud, har vi i 1999 været
nødsaget til at stramme op på budgettet,
hvilket især har ramt vores blad Søravnen.
Det er ikke fordi vi i bestyrelsen ikke kan li'

som desværre gælder de fleste lokalafdelinger. Er der nogen blandt med-

Karpenhøjrnødet
Bl.a. for at styrke samarbejdet blandt foreningens mange aktive afholdt vi i november et møde på naturcenter Karpenhøj på
Mols, hvortil alle lokalafdelingens aktive var
inviteret. I alt 32 personer deltog i mødet,
hvor vi fik positivie indput'udefra'ved Egon
Østergaard (medlem af foreningens hovedbestyrelse) og Grethe Fallesen (Natur- og
Miljøkontoret ved Arhus amt). Forhåbentlig
har mødet styrket arbejdet ude i lokalgrupperne og skabt nye kontakter?

bladet. men Søravnen er den absolut største
udgift på vores budget. Jeg håber dog ikke
at bladets kvalitet eller omfang er blevet
naevnevaerdig berørt af den stramme økonomi, og heldigvis ser årets regnskab bedre

ud, med udsigt til et lille overskud. Skulle
det pludselig strømme ind med stof til
Søravnen, er jeg sikker på at vi nok skal
finde råd til at få trvkt det meste!

tljemmesiden og

internettet
I årets løb har lokalbestyrelsen intensiveret

Medlemsstatus

arbejdet med at udbygge lokalafdelingens
hjemmeside, som kan findes via

Medlemsudviklingen i lokalafdelingen i det
forløbne år:

www.dof.dklaarh

Medlem6- 31.12.97

flere nye sider! Sideløbende har Ole Jensen

31.12.99 ændring ændring

kategori

Ordinær
Senior
Husstand
Junior
Støtte
Total

antal

690 -12
105 -2
52 +14
27 -7
133 -89

702
107
38
34
222

1007 .96

1103

us. Arbejdet fortsætter,

og forhåbentlig kan vi snart præsenterer

præsenteret en del af det materiale, som
indsendes til 'Fra felten'på sin hjemmeside;
http//come.tolfelten. I det hele taget
har et øget brug af internettet, især brugen
af e-post i grupper og udvalg, betydet en
betydeligt hurtigere (og billigere!) korrespondance i foreningen. Hvornår mon
hovedforeningen finder ud af at sende sine

%

-1,70/"
-1,9a/o
+37o/o

-21fo
-40%
.8.7o/o

mødereferater (hovedbestyrelse, forret-

Husk altid at have en folder med oå turen. Er
der nogen blandt de fugleinteresserede ven-

ner som ikke er medlem? Der er lige kommet en flot ny hvervefolder.

ningsudvalg, fredningsudvalg, referater af

møder

iint.

udvalg, feltudvalg m.m.m.!l)

som e-post?

Jeg vil rose foreningens officielle hjemmeside

(www.dof.dk)

som jeg synes har fået

et gevaldigt løft i årets løb.

Lokalitetsregistr€ring og
lokalrapport
Fredningsudvalget
Det feltornitolog iske

i

a

rbejde i loka lforen

in

gen

1999 været koncentreret i rapportgruppens arbejde med at udgive endnu et

har

nummer

af Fugle i Arhus Amt, samt

i

3-6 personer mødes månedligt og gennem-

går de mange sager som tilsendes lokalafdelingen. Udvalget har bl.a arbejdet med
IJ

der i områder hvor vi ikke synes der skal
veere møller; Overgaards marker, havet

Tak til alle som har deltaget i lokalafdelingens ar-

udfor Samsø og udfor Grenå Havn. Husk at
kontakte udvaloet hvis du konstaterer overgreb på vores f-ugleområder.

Peter Lange februar 2000

(imod) forslag omkring vindmøller, flere ste-

bejde

i

7999!

om fugle og natur I Århus amt
Af
www. home5. inet.tele.dk/ peterlan/dof

el ler

hter

Lange

www.dof .dklaarhus

Lokalafdelingens hjemmeside, med informationer om foreningen, arrangementskalender,
links m.m.

http//come.tolfelten

Aktuelle iagttagelser fra Århus Amt, udvalgt blandt det materiale som indsendes til Fra
Felten iSøravnen. Observationer kan indsendes fra den nævnte side, direkte eller via
kontaktsiden. Opdateres ikke dagligt. Observationer indsendt til denne side videregives til
rapporten Fugle i Arhus Amt. Bestyres af Ole Jensen.

http:/ /www.biology.au.dkl-biomddh/unipark.html

Bird News from E. Jutland v. Morten D. D. Hansen
Den mest aktive hjemmeside med sidste nyt fra hele Østjylland. Daglige opdateringer.(også
på dansk)

http: / / users.cybercity.dk | *btm3227 I
Fugle på NØ-Djursland/Gjerrild Nordstrand/Fornæs v. Peter Kanne Hansen, Anders Rasmussen m.fl. Nyheder, artslister m.m. fra det østlige Djursland. Opdateres dagligt i
traektiderne.

http: / / home5.inet.tele.dkl roltc I
Irania/Rolf Christensens side - danske nyheder, mest om sjældne fugle, artslister m.m.
Opdateres hver dag.

http: / /www.naturinfo.dkl

Naturcenter Sølyst/Bjarne Golles, bl.a. om fuglefodring, fugle på foderbrættet, redekasser,
rovfugletreek og aflæsning af ringmaerkede gees og svaner.

http://homel.inet,tele.dkl biobent/OBFdk.htm
Bent Vestergaard Petersens hjemmeside, med bl. a. Østjysk Biologisk Forenings hjemmeside med glimt fra naturen i Østjylland.
Der er linket til siderne på lokalafdelingens hjemmeside:
http://home6.inet,tele.dk I peterlan / dof /
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Som det vil vaere nogle bekendt har DOF i
samarbjede med Vejdirektoratet startet et

projekt med opsætning af fuglekasser

pladserne, så hold en pause og kør ind for at
se om nogle af kasserne er beboede og send

mig en kort meddelelse om resultatet!

på

rastepladserne langs vore motorveje.
Til efteråret skal alle kasser rengøres, og da
dette er et ret stort arbejde håber vi^at der
vil melde sig nogle frivillige, evt. også til en

Som p^ilotprojekt er der nu blevet opsat kas-

ser på syv udvalgte rastepladser, i Århus
Amt de to rastepladser ved Ejer Bavnehøj.
På hver af disse to rastepladser er der opsat

af kassernes
en lørdag eller søndag i det

systematisk registrering
beboe-lseosgrad

15 mejsekasser og 15 stærekasser..

sene torar.

Vejdirektoratet vil i løbet af vinteren og for-

Skulle du have lyst til at deltage i det nævnte
arbejde hører jeg gerne fra dig.

året opsætte informationsmateriale om kasserne på de pågældende rastepladser.

Ole Jensen

I løbet af sommeren skal vi have registreret
hvor mange af kasserne der er besat, derfor: Når du passerer en af de to raste-

EN

FJER TI

Torshøjvænget 54
8361 Hasselager
tlf. 8628 5614
e-mail : ofj(Oiname.com

L SØRAVNEN

I

Søravnen 3-99 bragte vi en opfordring til Søravnens læscrc om at give en f]er ul
Søtavnen for at kunne opretholdc og forbedre Søravnen's niveau.

Indtil nytår

er disse fler foreløbigt blevettll5.746 kr., som ubeskåret går til dækrung
afSøravnens udgrfter.

Søravnens redaktion og bcstvrelsen sendcr en stor tak til de 74 afSøravnens læsere,
som har givet cn ler til Søravnen.

Det skai bcmærkes, at dct stadig er muligt

ar give

efl fler til Søravnen.
Bes4tre lse n og S oraunens

Redaktion

Fuglenæ

lhg

I'trhusAmt

SØndag den 28. maj 2OOO
Overgangen til et nyt åftusinde skal ikke
betyde, at Dansk Ornitologisk Forening i
Arhus Amt bryder med den snart gamle
tradition at indbyde alle til fugletur på
Fuglenes Dag.

Derfor er der atter i år arrangeret en
række ture på denne dag, hvor alle er
velkomne til at deltage, også - og måske
især - ikke medlemmer af foreningen.
Turene er fordelt over hele amtet og
hete dagen, således alle skulle have mulighed for at deltage, så adviser familie,
venner og bekendte, og læg søndagsturen omkring et af de steder der afholdes ture. Vi forventer et righoldigt udvalg af fuglearter, og håber på godt vejr.
For alle deltagere over 72 år opkræves
et gebyr på ZO t<r. Børn deltager dog
gratis.
Pengene, som på denne måde indsamles
på Fuglenes Dag, anvendes i lokalforeningens arbejde for fuglene.
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I år vil følgende ture blive afholdt i Århus Amt:

Enbnnd Sø Ll*Ietur Øen randt

FUsslngtø
l{1. 05.{}O

Mødested: Badebroen ved Fussinq

Leder:

Sø kl' 20.30
MØdested: Broen ved søens udløb til Åen

LarsTom-Pedersen

(Østenden)

Grcnå Flantage

Leder:

kt. 07.00

Mødesred: p-pladsen, Grenå

center
Leder:

Jan

rdræts-

Sieleman

Ole Jensen

Skanderfutg Dyrehave
kl. 10.00
Mødested: P-pladsen ved Oasen
gangen til Dyrehaven

Ihmsbrc IrIoæ

Leder:

-

ind-

Peter Lange

kt. 19.00

(Mder
met- Randlev FIoæ ved
kl.
20.00
lem Hinnerup og Søften
Mødested: Hvor Horsensvej passerer moLeder: Svend Møller Jensen
Mødested: Dambroen, Dambrovej

sen, ved skovvejen overfor Bredkærvej

Gadefrdalen q
Smlnge SØ
kl.

Leder:

Lars Mogensen

Ifragemoæn /

20.30

Isæhotd

kl'04'30 - 07'30'

Mødested: Kvicklys p-plads, Søtorvet '
kl. 20.00 eller P-plads ved MØdested: P-pladsen (P2) syd for KragePorskærvej/Nebelgårdsvej kl. ca. 20.15 mosen.

Silkeborg

Leder:

Bo Ryge

Sørensen

Ledere: Mogens Wedel-Heinen og Carsten Bruun

YeIIIng Skov
14.00

kl.

Mødested: P-Pladsen
for Østrup Minde

i

skovbrynet

øst

Hold i øvrigt øje med dags- og ugepressen - der kan komme flere ture til.

Evt. spørgsmål kan rettes til:

Leder: lens Muff Hansen
Ole F. Jensen
Torshøjvænget 54
8361 Hasselager
Tlf. 8628 5614 (aften)
E-mail: ofj@iname.com
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Så er det atter ved at være tid for
punkttælling af vore ynglefugle!
Dansk Ornitologisk Forening har siden 1976

arrangeret landsdækkende ynglefugle-

Ole Jensen

Alle kan være med

Tallene benyttes adskillige steder, bl.a. i
"Tal om natur og milje" fra Danmarks Stati-

Mange føler sikkert, at de ikke er dygtige
nok til at deltage, men her kan selv
nybegynderende indenfor ornitologien være
med. Det største problem er her sådan set
at man bliver bedre år for år. De fleste kan
jo dog trods alt genkende de mest almindelige fugle, og i forbindelse med punkttaellingerne er det netop dem der har den største

stik, Skov- og naturstyrelsens "Rødliste" og

Interesse.

indikationer".

anden godtgørelse fortællingerne. Da Skovog N atu rstyre lse n støtter pu n kttæl n g sprogrammet økonomisk er der dog de seneste år

tællinger efter punkttællingsprincippet.
Formålet er at indsamle viden om bestandssvingninger hos de almindeligste danske ynglefugle, og anvende denne viden til beskyttelse af fuglene og deres levesteder.

Miljø- o9 Energiministeriets "Miljø-

Der kan desværre ikke tilbvdes løn eller

Optællingerne er således en vigtig del af den

danske naturovervågning, og når der

i

presse, TV eller Radio oplyses at en fugleart
er gået tilbage stammer oplysningerne næsten altid fra punktoptællingerne.

Tilslutningen til optællingerne er dog alt for
ringe, idet f.eks. Arhus Amt, som iøvrigt er
et af de bedst repræsenterede amter, kun
har lige knapt 50^ punkttællingsruter. Målet
er at vi skal op på mindst det dobbelte.

Meld 9ig derfor til dette vigtiqe stykke
overvågningsarbejde, som foregår mellem
15. maj og 15. juni. Ruten vælger man selv.
Den skal bestå af minimum 10 punkter og
maksimum 20 punkter. På hvert punkt t*lles alle artsbestemste fugle^ i en periode på 5
minutter. Med en rute på 10 punkter vil
punkttællingen kunne genneføres på ca. 2
timer - sølle 2 timer hvert år, hvor man kan
indsamle sammenlignelige data, som kan
bruges til en effektiv overvågning af vore
fugle og vor natur - det må de fleste da
kunne overkomme.

1B

Ii

blevet mulighed for et honorar samt daek-

ning af kørselsomkostninger for visse punkttaellinger.

Såfremt en punkttællingsrute består af
mindst 10 punkter, hver med mindst

75olo

eng vil der kunne udbetales et honorar på 25

krongrpr. punkt, svarendetil 250 kronerfor
en sådan rute, eller 500 kroner for en rute
med 20 DUnkter. Deruden betales kørselsgodtgørelse for en sådan rute.
nin ger og yderligere
Tælleskema(er),
^vejled
oplysninger kan fåes ved Fug lere^gistrerin gsgruppens Amtskoordinatorer, i Arhus Amt:
Ole Jensen, Torshøjvaenget 54, 8361 Hassel-

ager, tlf. 86285614, e-mail: ofj@iname.com

Skynd dig at tilmelde dig med det samme,
så vi kan nå målet snarest.
Ole Jensen

Ilvorfor fugle flyver I V Af l^arry Cedney

Ovetættelæ: IIentIk IhetfrIdæn

Denne artikel er tilvejebragt som en pressemed-

delelse fra det Geofysiske
Institut, University of Alaska Fairbanks, i samarbejde
med UAF' s forskn ingsafdeIing.
Larry Gedney er seismolog

på instituttet,

En af de kommende dage vil gæssene, æn-

derne, tranerne og andre midlertidigt

sommergaestende fugle forlade Alaska for at

tilbringe vinteren i et mere venligt klima.
Beskueren af dette syn kan ikke lade vaere

Da jeg var dreng, fik jeg fortalt, at "far and"
altid var i spidsen for V' et med i'esten af
familien spredt ud bagved. I virkeligheden
er denne ide ikke meget mere fantasifuld,
end nogle andre teorier, der lyder en del
mere videnskabelige. Den mest brugte af
disse ukorrekte teorier er, at rører-anden
"bryder vinden" for den der følger efter, på

samme måde som en racerbil's forfølger kan
have en fordel i at være i slipstrømmen fra
den, der kører foran. Ifølge historien er det
sådan at når lederen bliv:er træt, så falder
den tilbage i rækkerne, og en anden fugl
tager dens plads, forrest i V et. Men det er
iklie det, der sker. Virkeligheden er, at når
traekkende fugle flyver i V mønster, bliver
hvert individ underkastet den samme luftmodstand som naboen. Fordelen ved formationsflyvning ligger derimod i det, som piloterne kalder "slipstrøm" (eng.: Wingtip Vortex ).

med at føle sig tankefuld, imens han betrag-

Ved en vinges nedadgående bevægelse pres-

ter disse majestætiske V'er, som bevæger
sig på tvaers af himlen, og midt i en skræppen, rappen og skrigen vil han uvilkårligt
spørge sig selv; Hvorfor flyver de i forma-

ses luft mellem vingerne nedad, men for at

mængden af luft hele vejen rundt omkring
fuglen bliver den samme, må noget af luften
uvilkårligt blive presset opad. Dette frem-

tion?

JYtLåNDS
FAøHåNDEt
SILKEBORGVEJ 31 1, 8230 ABYHøJ
TLF 862501 66 POSTGIRO4sl 3s88
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Buslinier 5 & 17 lige til døren

.

bringer en opdrift på ydersiden af vingespidserne, hvilket resulterer i en positiv effe^kt

for fuglens nabo. Hvert individ flyver
i naboens "opdrift", en effekt der

således

ligner den at flyve i en opadgående luftstrøm
med lavere forbrug af energi til følge.
Hvis^det forholder sig således, hvorfor flyver
de så ikke på en ret linie ved siden af hinanden i stedet for i et V ? Svaret på dette er, at

linieformation ikke resulterer

ilige

stor

energibesparelse for alle fuglene. Et studie
publiceret i Science Magazine viser, at i en
formation med 10 fugle eller mere, vil de

individer, der befinder sig i midten af formationen, få ca. dobbelt fordel, frem for de
individer der er for enden af formationen.
Dette skyldes, at de fugle der flyver i midten

af formationen får opdrift af naboerne fra
begge sider.

V formationen udligner disse fordele. I et
"rigtigt" sammensat V, forbruger hver fugl
samme mængde energi. Dette gør sig endda
gaeldende for den forreste fugl, selv om vores fornuft fortæller os det modsatte, men
det gør det dog, og hvis den skulle komme
for hurtigt frem og ud af "opdriftsfeltet" vil
den simpelt hen glide tilbage og ind i feltet
igen.

Dette faenomen gælder for alle fugle i hele
formationen. Hvis et individ skulle komme

vil med det samme falde til iformationen, så
det "føles rigtigt". V- formationer behøver
ikke nødvendigvis at være symmetriske, for

det er kun af betydning, at der er en vis

mængde fugle ved siden. Det der har gældende betydning, er at den forreste fugl skal
have et individ på hver side. Med andre ord
V'er bør altid have en spids, men benene kan

have forskellige længder. Den kloge fugl,
hvis den overhovedet forstod alt dette.
tænkte måske: "Aha, dette fortæller mig, at
hvis jeg fløj inde i V'et, ville jeg have en
fordel fremfor alle de andre dumme kræ
omkring mig". På trods af dette tolererer
flyvninger tilsyneladende ikke simulanter,
der forsøger at komme frem ved lavere
energiforbrug, som ville resultere i mere
arbejde for den resterende formation. Det
er muligt, at der findes undtagelser for syge
eller svagere fugle.
Den energibesparelse der er opnået ved at

flyve i formation kan virkelig være betyd-

ningsfuld. Studiet i Science Magazine viser,

at en fugl der flyver i en formation med 25
fugle kan flyveTOo/o længere end en fugl, der

flyver alene og bruger samme

formationsflyvninger foregår med en økonomisk hastighed, 24 o/o mindre end den ensomme fugl, der måske desperat forsøger at
indhente de andre.

fremad og ud af formationen vil den mærke,
at den behøver mere kraft til at følge med,
og så falder den tilbage i formationen. Således er V - formationen selvstabiliserende og
selv unge fugle, der lige er begyndt at flyve,
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maengde

energi. På samme tid er det interessant at

fr.

nettet)

Istuglen AIdo atthls
NavLrets betydning, oprindelse, sagn og

i

Danmark, har i
taksonomien den videnskabelige betegnelse: Alcedo atthis ispida, og er den
nordligste af isfuglene. Det er lidt uklart,

Den isfugl der lever

hvor den har fået det danske navn fra, men

forskellige personer har igennem tiden
givet forskellige bud på oprindelsen, således skriver O. Helms i sin bog fra 1948 om
vore fugle i skov, mark og mose følgende:
Det danske navn er vel en oversættelse af
det tyske "Eisvogel", der hidrører fra, at
fuolen ofte ses når den under frost holder
til-ved bække og åløb; man har også villet
aflede det danske navn af det gamle ord
for jern, "isen" og h^er sigtes vel til fuglens
stålblå farve, og måske rustfarven på undersiden også spiller ind.

Om det er den ene forklaring eller den
anden, der er den rigtige, har jeg ikke
kunnet finde ud af, men V. J. Brøndegaard
skriver i sin bog Folk og Fauna, at navnet

stammer fra det oldhøjtyske "isarnoval"
"jernfugl", så det er måske den rigtige
forklaring. Fra samme forfatter naevnes
der også enkelte andre gamle danske navne,

der har været brugt for fuglen nemlig:
Kongens fisker, St.Mortensfugl, Søsvale,
Bommeris og Juvelfugl.
Netop det første af dp gamle navne; Kongens fisker, ville måske være det rigtige
navn at kalde fuglen i dag, for hvis man
ser på det første af isfuglens videnskabe-

lige navne nemlig: "Alcedo" og graver i
dets betydning, finder man ud af, at det
er en latiniseret form af det oldgraeske ord
alkuon som netop betyder kongefisker og
stammer fra den gamle græske myte om

vindens gud Æolus, hvis datter hed

(H)alcyone. Da hendes mand Ceyx omkommer i havet, kaster hun sig i sorg ud

for at drukne sig samme sted, og både hun
og Ceyx bliver straks omdannet til isfugle.

på ae

myter

Af llenrlkThcr|dlds€n
z dage før og efter årets korteste

dag (vinterso^lhverv) lader Æolus vindene

lægge sig så Ceyx, og (H)alcyone kan
bygge rede på havet. Disse lykkelige dage

kaldtes herefter

for

Halcyondage

af fi-

skerne (nu når vinden har lagt sig er detjo

sikkertattage på havet). Dettidspunkt på
året der her fortaelles om, er for øvrigt
uheldigt valgt, for absolut ingen isfugle
yngler på denne tid.
Det andet af ordene i den videnskabelige
betegnelse, nemlig ordet "atthis", hentyder til en kvinde fra Athen, her underforstået af ædel herkomst. Hvis man kigger
lidt på, hvad fuglen kaldes forskellige
steder, ser man atflere lande har navngivet fuglen som i Danmark (Holland:

Ijsvogel, Tyskland: Eisvogel og Norsk:

isfugl), men der er også nogle lande der
bruger et navn der knytter sig til den
videnskabelige betegnelse (Sverige:
Kungsfiskare, England: Kingfisher). I nogle
andre lande igen, har navnet for fuglen vel
nok en helt anden betydning, som jeg ikke

har undersøgt endnu f.eks.: Island:

Blåpyrill, Færøerne: Kyrrfuglur, Frankrig:
Martin-pecheur d' Europe, Spanien : Martin pescator, Malaysia: Burong raja udang,
eller: P6kakak - chichit. Singapore: Mål
Pilihuduvå og til slut Japan: Kawa-semi
(

Flod-isfug len

)

.

At isfuglen med dens pragtfulde og sær-

praegede udseende har betaget mange
mennesker, kan man blandt andet se på
de mange myter, man igennem tiden har
forbundet med den, ja dens blotte tilstede

i mange tilfælde held.
Mødte fiskerne den for eksempel på turen
-værelse betød

ud, var det i sig selv tegn på, at fiskeriet
blev godt den dag. At fuglen har haft en vis
tilknytning til ordet jern ses måske af, at
man i gamle dage nogle steder i Danmark
at man kunne bruge den som

troede,

2L

Fta felten
Af ole

@]
Jensen læ

Mange spændende og sjældne arter er rapporteret denne

gang, såsom Islom, Topskanr, Havørne, Kongeørn,
Va n d refa I ke, Kj ove, So rth ovedet Måge, Dværgmåge og
Laplandsværling,
Der er modtaget observationer fra følgende:

:.:::iH:l.oo

januar

Lomrner, Lappedykkere,
S*rle, Skarver, Hejrer,
Svaner, Gæs rr9.Ænd€r
Rødstrubet Lom blev ikke uventet set re-

gelmæssigt ved Fornæs: 3/ll 4, 6/LI B, 2t/
llB,3/122,5/12 3, men senere kunne også
Århus Havn, i lighed med sidste år, fremvise
denne art: 23/t gS 30/1 begge dage med 1
fugl. Den Il12sås desuden 2 ved Moesgård

Strand. Sortstrubet Lom var knapt så ofte
ved Fornæs: 3/lt,6/LI og3/12, og endelig
Islom 3/12 og 5/12 ved Fornæs. Alle med
en enkelt fugl.

Carsten Bruun. Ursula Burmann, Henrik
Bøhmer, Henning Ettrup, Lasse Glismand,
Bjarne Golles, Mark Hammond, Niels

Hannow, Ole Jensen, Kristen Johansson, Arne
Bo Larsen, Benny Kristensen, Henrik Madsen, Max Nørreå Nielsen, Stig Frøjk Pedersen, P.B. Petersen, Søren Poulsen, Philippe
Provencal, Anne Grethe Lund Sørensen,

Bjarne Boye Sørensen, Mogens Wedel-

Heinen, Inger & Ivan Zink-Nielsen, Jens
Østerby og Poul Erik Østergaard og desuden

er hentet en del observationer

Då Morten

D.D. Hansens hjemmeside.

Af lappedykkerne mangler kun den sorthalsede. Lille Lappedykker optrådte re-

gelmaessigt^i perioden, 14/ll2 Brabrand Sø,
2 Egå Elge, 5 / 12, LB/ 12, 23 / t og 29
2l /
1 alle dage 1 iArhus Havn,5/12 3 Norsminde
Fjord,
6 og 15/1 1 Kysing Næs, 28112

ll

/

lt/I2

2 Stubbe Sø,30/12 4 Kolindsund, t5/t 3
Grenå, Enge og 24/I 2 Århus Å, Toppet
Lappedykker er ligeledes rapporteret re-

gelmæssigt og jeevnt fordelt i amtet, i større
tal dog kun fra Stubbe Sø, med flest2T/II
med 62 fugle. Med hensyn til Gråstrubet

Lappedykker er Fornæs igen førende lokalitet med 3/tI L, 6/lL 6,

14/Il lr,2l/lL

9

fsfuglen f<trts.
lynafleder, hvis man lagde et dødt eksemplar i sit hus. Der er også eksempler på, at
man har troet på at isfuglen har haft
helbredende kraft, blandt andet troede
man, at dens hjerte kunne modvirke epilepsi, hvis man lagde det på den syges
bryst.

Myterne siger også, at fuglen aldrig gik i
forrådnelse, når den døde. Man sagde, at
isfuglen, når den sad stille ved et vandløb,
vogtede på glemte skatte i vandet. Ifølge

Lieberkind b^rugte man også isfuglen som
eksempel på trofasthed. Hannen og hunnen var særdeles tæt knyttede til hinanden, og når hannen blev gammel og svag,
bar hun ham rundt på ryggen, plejede og
passede ham lige til hans død - bagefter
holdt hun selv op med at spise og døde
hu

rtiot.
Henrik Therkildsen
Stidsmøllevej 2, Ring
8740 Brædstrup
e - post

22

: he n ri kt@ post4. te le. d k

forsikring
og bank under
samme tag
Få

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

?K'

Unibank

23

og5/t2

8 individer. Deruoversås arten 3/11

Hassenør, 5/11 Kysing Næs, 1/12 Moesgård
Strand og 23l1 iArhus Havn, alle med 1 fugl
per gang. Nordisk Lappedykker sås kun i
Stubbe Sø med 1 6/11 og 221/11.

Sule blev observeret fra to lokaliteter: 5/11
1 ad.

Sødringholm Strand, o9 7

d.6/lL, t4/

Lt og 3/ 12 ved Fornaes, Skarv blev ses tit of
ofte og alle steder, flest 16/1 med 550 ved
Stavnshoved, Bønnerup. Desuden erder rapporteret en Topskarv d. 15/1 fra Bønnerup
Strand (ikke SU-godkendt).

Rørdrum er set enkelt gang d. 2l/ lI i Lading
Sø, Fiskehejre, Knopsvane og Sangsvane
regelmæssigt sidstnævnte flest d. 26112 med

325 ad. og 50 juv. på ntrø Vadegrund.

Sædgås blev set 2/1 Stubbe Sø og 5/I 3
Kolindsund, Kortnæbbet Gås 11/11 30 Sødringholm Strand, Blisgås IL/LI 4,23/11 3
Alrø Poller og 5/12 13 Råby Kær, Grågås
regelmaessig med max. 604 d.tt/Lt på nlrø
Poller, en Indisk Gås er formodentlig stukket af et sted fra og har ladet sig se 26/L2 på
Alrø Vadegrund. Canadagås max. 5/1 168
Kolindsund, Bramgås overraskede 10/11
med 225 Brabrand Sø, Mørkbuget Knortegås hovedsageligt fra Samsø lokaliteterne

hvor den til gengæld er observeret

reglmæssigt, den er dog også set ved Alrø,
Fornaes og Udbyhøj. Lysbuget Knortegås
5/tI L13,7/LI77 og13/Lr 22 Sødringholm
Strand, L6/t7O Stavnshoved, Bønnerup, 19/
1 250 Mariager Yderfjord og endelig 30/1 en
enkelt i Brabrand Sø.

Gravand, Pibeand, Krikand og Gråand
sås regelmæssigt, sidstnævnt helt op

d. 2B/L2 i Stubbe Sø og 2500 d.

til 1600

2l/Il

på

Alrø Poller. Spidsand blev det derimod kun
til en enkeltgang med 12d.9/IL ved Barne-

kold. Det samme med Atlingand 27/Lt t
Stubbe Sø og Skeand 6/11 med 30 samme
sted. Taffeland og Troldand er rapporte-

ret regelmaessigt, medens Bjergand kun er
blevet set regelmæssigt i Stubbe Sø med

max. 200

23/L Edertugl

udover Samsø

kun ved Grenå Strand og Fornæs og Havlit
er set 14111 B,2I/ll7,5/12 15 ved Fornaes
og Ll/12 t han Besser Rev.

Sortand er ikke set i de store tal

denne

vinter idet max er 60 23/1ved Sletterhaoe
Issehoved,

Fløjlsand det samme med følgende tal: 6/

tl

24

15,

l4/lt

30 og 3/ 12 10 Fornæs samt 15/

1 1 Kysing Naes. Hvinand til gengæld ofte og
mange steder, max. 13/12 820 Mariager

Fjord.

Alle Skalleslugerne er set re^gelmæssigt,
Lille Skallesluger dog kun på få lokaliteter: l4/lI t hun Brabrand Sø,21/1L l,27/

\t 14, B/12 IB,2B/t2 I, t4/ l 2 hanner og 2
hunner, 23l1 9 Stubbe Sø, 15/ L, 2l/ l, 26/ l,
28/ | og 31/1 1 Fussin g Sø og 2l/ L 4 hanner
B hunner Mossø.

Rovfugle
En enkelt Rød clente blev set B/11

i

Universitetsparken, medens det blev til hele
tre Havørne 5/11 1 Kyholm, 13/11 1 Trekanten o9 21/l 1 ad. Mossø, og seks Blå
Kærhqge: 5/11 2 Råby Keer, 7/11 t hun
Søbygård Sø,28/tI t hun Skindbjerg, 9/12
t han Lading^o9 t9/L t hun Mariager Fjord.
Duehøg også kun en enkelt 2/Lved Stubbe
Sø, medens Spurvehøg og Musvåge erset
regelmæssigt mange steder. Fjeldvåge sås
følgende steder 3/11 Kalø slotshalvø, 3/lt

Hassenør, 23/ll Torrild, 5/L2 og 27/12
Porskær v. Gudenåen, 5/12 Brattingsborg
Skov,20/12 Hinnerup, 2/1 Vesborg Fyr,12/
1 Brattingsborg, 19/l Stubbe Sø, og overraskende blev en ad. Kongeørn observeret
13/11 ved Bjerregrav Mose. Tårnfalk er
rapportert adskillige gang medens det kun
blev til en enkelt Dværgfalk2l./LL på Besser
Rev, til gengaeld har der vaeret ikke mindre
end 7 Vandrefalke2O/11 1 juv. og 23/11 I
ad. Alrø Poller, 27/ll 1 ad. Sødringholm

Strand, l2/L2 1ad. Gyllingnæs, 22/12

juv. Fornæs, 27/12

l

ad.

t

L

hun Egådalen og

endelig 29/L2 L Besser Rev.

Fasanfugle, l4andhøns og
Vadefugle
Agerhøne rapporteres sjældent, men denne

gang er der følgende: 13/ tl L2 Besser Rev,
I4/ll 6 Alrø,2L/tI 15 Egå Enge,27/lI 6
Stubbe Sø og endelig 22/12ikke mindre end

36 ved Fornæs. Fasan, Grønbenet Rør-

høne, Blishøne er meldt, hvoraf kun en

enkelt rapport om Blishøne med2lSO 13/12
ved Mariager Fjord skal nævnes. Strandskade toppedeT/ll med 400 ved Sødringholm Strand, men også Mariager Fjord,
Samsø, Alrø og Udbyhøj havde mange,
Hjejle var i repræsenteret i højeste antal på
Sødringholm Strand med 25OO7/tl og 3500

13/11 medens Fornæs følger efter med 1200
21l1 1. Strandhjejle er set 7/11 15 og 5/ 12
6 Sødringholm Strand, 2t/ lI 3, lt/ 12 t5 o9
17/LZBesser Rev,21l11 BAlrø Eghoved og
2511 l Yderste Holm.
Nogle få Viber har åbenbart valgt at overvintre idet denne art er rapporteret i alle tre
måneder. Sandløber kun fra en enkelt lo-

kalitet 19/12 4 992I/L2 34 på Grenå Strand,
som2l/12 også kunne vise en enkelt Krumnæbbet Ryle, medens 11 Sortgrå Ryler
16/t var lidt nordligere i Grenå Havn og 14l
11 1 ved Fornæs. Almindelig Ryle var almindelig, med max. I5O0 7lIL ved Sødringholm Strand. Dobbeltbekkasin kun en
enkelt 14l11 ved Gudenåen, SilkeborgResenbro og 2 ved Langør 9/12. Også Tredækker er set 28l11 ved Sødringholm Strand
med enkelt fugl, medens det blev til to Skovsnepper 7/11 Salten Langsø og 22/LL
Sminge Sø. Lille Kobbersneppe er set 14l
11 med 5 ved Alrø og 2Illl med 10 på
Besser Rev, medens der er rappotteret adskillige Stor Regnspove, flest, dvs. 120,

5/t2ved Sødringholm Strand, men oq^så fra
de sædvanlige vadefuglelokaliteter på Alrø
og Samsø. Det samme gælder for Rødben,
medens Stenvender kun er set på Besser
Rev: 6/11 IO, 21/ n 2 og tr/t2 3.

Kjover, tUåger, Ttsrner,
Alkefugle, Duer, Gøg, Ugler, Mursejler, Isfugle og
Spætter
Vi

Lunde

5/Ll 2, LL/12 t juv. Kysing Næs,

samt L2/ 12 1 Moesgård Strand.

Ringdue og Tyrkerdue er meldt og hele
fem uglearter: Stor Hornugle er set regelmæssigt fra 5/It til 7/1 ved Skanderborg,
Sneugle 16/12 i Vinding, Natugle 16/12

Forstbotanisk Have og 19/1 Stubbe Sø,
Skovhornugle 16/1 8 Grenå Hede, Mosehornugle 8/11 Brabrand Sø og Perleugle

23/IIi

Mørke. Isfugl 15/11

og25/tIved

Ørnsø og28/12^og 2/1 Stubbe Sø,8/LPøtsø
v . Ørnsø,2611 Arhus A, Grønspætte t2/12

Lysbro Skov og 2B/t2 Stubbe Sø, Sort3 Fussingø Skov,7/11 l Salten

spætte 2/11

Langsø, 2Ull I Hinge Sø, 2UlI 2 Salten A
og ådal, 27/Ll2 Sødringholm Strand og 30/
12, Bl1,30/1 Silkeborg Vesterskov og Stor

FIagspætte regelmæssigt fra Stubbe
samt4l12 Arhus A.

Sø

Svaler, Pibere, Vipstjerter
og Drosler
Sanglærke er meldt, men også Bjerglærke. LandSvale sidste gang 3/11 1 ved
Hassenør, Engpiber adskillige gange, Bjergpiber 28/ ll Sødringholm Strand, Skærpiber

også regelmaessigt, Bjergvipstjert 26l^11
Lilleåen, 2Bl11 Fussingø Mølledam, 4/12 Ar-

Vipstjert
3/11 Fornæs, Silkehale er meldt rigtig
hus Havn, 21112 Sondrup, Hvid

manoe oanqe i denne periode især med
obseivaionår fra Århus området toppende

starter med tre soændende arter: Mellem-

kjove 4/t2 2 Århus Havn og 5/12 1 Kysing
Nees, SorthovedetMåge 12/ILl ad. Karlby
klint, Dværgmåge 7 / ll Norsminde Fjord
og 5/L2 1 ad. Forn€es. Hættemåge, Sølvmåge er der ikke overraskende meldt langt
flere af, medens det har givet følgende Rideri l4llL I22, 5/12 310 Fornæs, 4/12 B
Århus Havn og 5/L2 7 Kysing Næs, og 2
Splitterner 3/11 Hassenør. En del alkefugle er set i perioden: Lomvie 5/Ll 3, L4/
lI 2, 2rltt I, 5/12 I Fornæs, tL/12 3
Kysing Næs og 23/ t 1 Sletterhage, Alk 3/1 1
50000! !, 6/ tL 2600, 1411 1 5000, 2U tr 27O,
3/123O0,5/12 500 Fornæs, 5/tl L5 ogLL/
L2 2 Kysing Næs, Tejst 3/ Ll 1, 6 / Il 5, 14/ tt
4, 3/L2 I, 5/12 1 Fornæs, 5/11 1 Kysing

Næs, Søkonge jaevnt igennem perioden og
25

ll/lli

Universitetsparken. Vand6/ll 2 Grundfør
Mølle, 17/7L o9 3t/.1 Fussingø Mølledam, ,
med 350

stær 6/11 2 Pinds Mølle,
22/

tl,

5/ 12 og 27 / 12 09 16 / L Silkebo^rg Papirfabrik, 28/LtKærby Møllesø, 28/LL Amølle

2/l

Stubbe Sø, Gærdesmutte er set,
Jernspurv 23l1 Sletterhage, Rødhals set,
og

Husrødstjert4/12 I hun Arhus Havn, Solsort og Sjagger regelmæssigt, flest Sjaggere d.

7/Il

med 750 ved Them, Sang-

drossef 7 / Ll
Vindrossel 1/11 10 Fussingø Skov, 6/11

Søby gård Sø og 2t / 12 Sondrup,

borg Skov, 27 /tt og 9/1 Stubbe Sø, L2/12 2

Them, 19/12 1 Lysbro Skov,2/l 2 Vesborg
Fyr,

B/l

og

23/l Silkeborg Vesterskov.

Stær, Gråspurv, Skovspurv, Bogfinke og
nogle få Kvækerfinker 4/12 L,27/12 4 og
3/1 B Silkeborg samt 31/1 2 Ballen, Grøn-

irisk regelmæssigt, Stillits en del,flest2T/

12 med 175 ved Resenbro, Grønsisken og

Bjergirisk regelmæssigt, Gråsisken
næb r4/LL

IL,21/tL 8,27/IL 8, BlLz 6

Skindbjerg og 7/LI 2 Brabrandstien 09 endelig Misteldrossel 16/11 Ballen.

Stubbe Sø, Stor

Sangere, Fluesnappere,
Skægmejs€, tlalemejse,
Mejser, Spætmejse og
Tfæløbere

hunner, 25/L

Munk 14111 t hun Brabrand, Fuglekonge
regelmæssigt ved Stubbe Sø og 5/L 4 Brabrand Sø, Skægmejse 7 /IL 2 hanner og 2
hunner, 8/ll 2 hanner 3 hunner, 26/Ll 2
Kragemosen, Halemejse 7/11 6 Århus Å, B/
12 6 Stubbe Sø, 9/ | 20 Øster Hedekrog, 23/

1 15 Silkeborg Vesterskov. Sumpmejse,
Topmejse, Sortmejse, Blåmejse og Mus-

regelmæssigt fra Stubbe Sø, eller kun fra
få andre steder, Spaetmejse L4/II l,2l/

25111

Ørnsø, 28 / 12 6, 9/1 62 Stubbe Sø, NordIig Gråsisken 25/1-L50 Ørnsø, Lille Kors5O

Korsnæb3/tI

7/It13, 13/II4

15 Hassenør,

Sødringholm Strand, 14l11
14 Stubbe Sø,21/LL 9 Salten Næs,21l11 25
Gjerrild Overskov, Dompap 3/11 11 Fornæs, 4/12 t han Arhus A, t6/L2 t han og 3

I han og 2 hunner Botanisk
Have,3O/12 2 Samsø Kommune, B/1 2 hanner Pilbrodalen,, L3/L3Tranebjerg,, L9/l 2

Stubbe Sø, Kernebider 1Bl11 1,23/I 2
Silkeborg, 15/12 I Alrø, Laplandsværling
LO/L 3 Alrø Eghoved, Snespurv. Gulspurv

regelmæssigt. Rørspurv

7/Ll 2

Krage-

mosen,28/L2t Egåen,
Kornværling 8/12 1 Hadrup

Skov , L2/L2 56
Alrø Strevelshoved, L2/12 25, 25/12 12 o9
lL/L 7 Ballen, 5/t 70 Kolindsund, 18/1 3

Fornæs.

v^it

tt 2, 27/ll 2, Bltz 2, 28/12 3 o9 t9/l

ITorskov,25/l2 Botanisk Have, Træløber 3/1I
2 Fornæs, 2L/ lI t, 27 / lL l, 28/ 12 2 o9 9/ | 1
Stubbe Sø,2t/11 3 Brattingsborg Skov og
Korttået Træløber 23/LL og Lt/12
Universitetsparken, L6/12 Forstbotanisk
Stubbe Sø, L2/t2 1 Pilbrodalen, 9/1

Have.

Tbrnskader, Kragefugle,
Finker og Værlinger
Stor Tornska de 6/ ll , 14/ lI , 28/ t2 og 23/
1 Stubbe Sø, 6/lI Grenå Plantage, 14/ll
Mols Bjerge, 21111 Gjerrild Overskov, 4/1
Funderholme

og5/I

og 2Bl1 Fussingø Skov.

Skovskade og Husskade regelmeessigt,
medens Nøddekrige kun t2/12Viby og2t/
12 Beder, Allike, Råge og Gråkrage regelmæssigt medens der kun er en enkelt obser-

vation af Sortkrage B/1 med 2 individer i
Pilbrodalen. Så blev derflere Ravne: 7/11 1
Søbygård
26

Sø,2I/ll

2 og

5/t2

1 Brattings-

Desuden er der

i perioden set:

Spættet Sæl 6/Ll-99

1 Besser Rev, 6/11 7
Armhoved, Lilleøre, 26/122 Mariager
fjord øst f. Hadsund, Sæl 23101 1 Sletterhage, Marsvan 2L/lt 1 Fornæs, 2I/\t 2
Gjerrild Klint, 11/01 5 Grenå Strand, trk. N,
NØ for

HareT/tI 1 Stubbe Sø, Rådyr 7 /It t,8/12
6, 28/12 7, 2/L 2,9/1 2 Stubbe Sø, Muldvarp 22/ 12 1 Syd for Sønderskov og Ræv 2/
1 2 Stubbe Sø.

Næste periodes observationer, dvs. fabruar,
marts og april indsendes i første uge af maj senest 7. maj. Noter allerede nu datoen idin
kalender, så du husker at indsende! Vil du
være sikker oå at observationerne kommer
med sendes de til undertegnede på adressen
Torshøjvænget 54, Kolt, 8361 Hasselager.

Observationer kan også ringes ind på tlf.

8628 56L4. sendes oå e-mail:

felten@iname.com, eller via hjemmeside
htto//www.come.to/felten - gerne umiddelbart efter at fuglene er set.
Ole Jensen
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Skriv om det, du oplever
- ()g s€nd det til Søravnen!

Kommende ture og rnØder
Generett om vore ture;
Alle er velkomne på turenel tag gerne venner eller familie med, Turerne er
også for uøvede fuglekiggerc! Turlederne fortæller vetvilligt om fug lene der
ses, også de almindelige arter. Bemærk at der kræves titmetding ved nogle
ture. Medbrlng altid kikkert; evLfugldbog samt påktædnlng efteFvejret --de
fleste ture gennemføræ,uanset veirtiget;'.En god .madpakke samt naget
yarmt på thermokanden er også godt. på de længerevarende ture, f.-ks
busturen tll Vestjylland, gøres undervejs stop ved en bager eller købmand.
Bemærk at nogle ture kræver titmeldlng. DeI;E vit attid fremgå af turbeskrivelsen. Ture der gennentføres I privatbiler er også for folk uden bit!
Kontaktturlederen, som kan hjælpe med atskaffe kørelejlighed.

Ttrre i Århus-området?

Vestjylland

Savner du fugleture i Århus-området? DOF

har valgt kun at arrangere få fugleture

i

Århus-dmrådet. da vorei erfarino med ture i
dette område er, at der kommer for få deltagerel Vi henviser i stedet til Århus Kommunes naturvejledere, som hver måned har
fugleture på programmet. Få folderen med
turoversigten på kommunens naturcentre,

biblioteket, eller se den på internettet på
adressen http ://www. naturinfo.dk/.

Bustur til Vestjylland - vadefugle
og gæs.
Søndag d. 30. april

2OOO.
Mødested: P-pladsen ved Musikhuset, Århus
kl. 06.00. Turleder: Peter Lange m.fl.
Her er alletiders chance for en introduktion

til Vestjyllands natur; Skjernå-deltaet, Tipperne, Holmsland Klit, Vest Stadil Fjord steder der lover masser af vadefugle, spillende brushøns og kobbersnepper, gaes på

Natur

engene og den naturgenoprettede Vest Stadil

Vandringer
Jånuår - mårts

ene leger over rørskoven. Måske er vi hel-

2000

dige at pomeransfuglene er kommet? Under

Fjord, hvor rørdrummen pauker og rørhøg-

forudsætning af mindst. ca. 20 deltagere
gennemføres turen i bus. Undervejs spiser vi

frokost i det grønne. Medbring madpakker
og drikke, varm tØj, kikkert. Vi forventer at
veere tilbage i Arhus igen ca. kl. 17.
Turen koster 130 kr. pr. person (personer
under 19 år: 65 kr.) beløbet betales under
turen. Bemærk; tilmelding senest d. 15. april
til Peter Lange tlf.: 86 95 03 41 eller e-post:
oeterlan@ oost6.tele.d k
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( oBst
oBs!
Feltbestemmelse af rovfugle
Mødet, der var programsat til den 22. februar blev på
dagen aflyst på grund af sygdom.
I stedet vil det blive gennemført
den 77. april
- så her er en enestående mulighed for at nå at opleve Klaus Malling
Olsen live
!

Vi bringer foromtalen igen:
Mødested: Naturhistorisk M useum, U niversitetsparken kl 19,30
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 beskæftiget sig med rovfuglene, og giver denne aften
gode tips om feltbestemmelse af både de almindelige og de mere sjældne
arter; hvilke karakterer er de vigtigste for musvåge og fjeldvåge? Hvordan
kender man bedst skrigeørnene fra andre ørne? Hvorfor er vandrefalken
lysere end den vises i felthåndbøgerne? og hvordan kenderjeg de hunfarvere
kærhøge på Skagen i maj?
Efter denne aften er du forhåbentlig klar til at sige velkommen til rovfuglene,
når de vender tilbage i foråret.
Klaus Malling Olsen har senest gjort sig bemaerket 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 DOF/ØBF - 60 kr. for alle andre.

Naturtur for voksne med
børn

og sommerfuglenet. Tunø er kendt for en
stor ynglekoloni af tejst, måske er vi heldige at se denne fugl. Husk madpakke og
d ri

fbmilietur til Tunø
Sgndag d. TA.juni
Tag hele familen med en tur Tunø rundt til
fods, i alt ca. 7 km. Her er en tur hvor alle
kan deltage. Tempoet er børnevenligt, naturen flot og vi koncentrerer os om de almindelige fugle, som kommer forbi samt hvad

der ellers rører sig af krible-krableting
øen og ved stranden. Vi

kke.

Mødested: Ved Tunøfærgen i Hov Havn kl.
08.45. Færgen sejler fra Hov kl. 09.00 og
retur fra Tunø kl. 16.40. Turens pris er

på

medbringerfiskenet

færgebiletten; 106 kr (voksne) / 53 kr.
(børn). Er vi over 20 personer opnår vi
grupperabat.
Tilmelding til turlederne Peter Lange tlf.:
86950341 og Peter Hjeds (86a96308)
SENEST d. 1.

juni.

ANHOLT
EN FUGLEø I KATTEGAT
o

EFTERARSFERIEN
En landsdækkende ungdomslejr 4 dage i efterårsferien
Hold efterårsferien fri til en fuglelejr samnren med unge fra
andre amter- Vi skal til Anholt midt i Katiegat, og vi samles 3
steder i landet. Jyderne samles i Grenaa. Resten af tandet
sarnles enten i Slagelse, eller i Holbæk før den videre transport mod øenPå grund af den lange rejsetid behøver vi 4 dages frihed fra
skolen, derfor har vi valgt efterårsferien. Heldigvis er det
også tidspunlGet. hvor mange fugle tiltrækkes af Anholt på
deres tur sydoverVi skal bo på Anholt Forsamlingshus, hvor der er plads til 28

overnallende.

Du skal være mellem 12 og 2O år for at deltage. Vi skal van,
dre ret meget pe øen, for der er ingen busser, og vi har ikke
cykler med. Til gengæld er det en ø, der bugner af trækfugle.
Var du med på Samsø-lejren, eller landslejren ved Blåvand i
1999, skal du sikkert også til Anholt. Vi håber, der er plads

til alle.
Prisen er 5OO kr-, der inden afrejsen indsæt*es på giro 664
5Oa9 DOF-Vestsjælland, Bavnehøjvej 1 4, Havbyrd, 41 OO
Ringsted

Meld dig straks til lederne
Lars P. Johansson

Balevej 1O, Ommestrup
85'44 Mørke

Arne Bo Larsen
Aksel Munchs Vej 67
8550 Ryomgård
E ablarsen@forum.dk

Kirsten Larsen (Kis)
Askehaven 61
45OO Nykøbing S
T 5991 ()372

Nøkkenwed 21

T 8637 7A41

Steen Flex

444() rMørkøv

T 5927 4(,,6.9
M 212f) 7581

E steenflex(Amail.tele.dk
eller til
Dansk Ornitologisk Forening

Vesterbrogade 14()

162() Københawn V.
T 3331 44()4
F 3331 243s

E Cef@slefdk

E andersttt@virr.cvbercitv.dk
JU

Kalendela.
ili;i4.d .i :'
Torsdag 76.3 Kerguelerne - i felten blandt pingviner og søelefanter
Mødested:

Naturcenter Sølyst, Brabrand. Kl. 19.00
I foråret 1999 var Roar S. Poulsen pi Kerguelerne for at lave
feltarbejde til sit speciale om laver på denne øgruppe 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 79.3

Ørnetur i Danmark

Mødested:

aftales med turlederen Per G. Henriksen.
Er tiden til at arranoere ørneture kommet til Danmark? Vi håber
på et af de store virigefang. 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.
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 vaere uforudsigelige i denne tid kan vi
blive nødt til at udsætte turen. Husk varmt tøj, mad og drikke og
teleskoo. Arr.: ØBF.
senest d. 12. marts til Per G. Henriksen tlf.: 86 95 45 05 eller epost: per.henriksen@bioloqy.au.dk. Hvis du har bil så tilmeld dig
gerne før da vi ellers er nødt til at begrænse deltager antallet.

Tilmelding:

Søndag 79.3

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 bø9, og
rummer en række af landets beskyttelseskraevende fugle- og
pattedyrsarter. På turen vil vi se naermere på naturskovens betydning for sikringen af den biologiske mangfoldighed. Turen afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser sortspætten komme til
overnatning i dens sovetræ.
Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangeret i samarbejde med Dansk Naturfredningsforenin g.
31

26.3 Tur til Fussingø
Mødested: Badebroen ved Fussing Sø kl. 08.00
Ledere:
Benny Kristensen, tlf. 86 45 40 99 og Lars Tom-Petersen,

Søndag

4I Bl 64.

tlf. 86

Skoven ved Fussingø huser som en af de eneste i landet alle vore
4 ynglende spættearter (sortspTtte. 9rønspætte, stor og lille
flagspætte). Her i det tidlige forår er spætterne meget aktive, så
vi går en tur gennem de forskellige skovtyper for at finde nogle af
dem, samt andre af de mange fugle, der er repreesenteret i området.

Varighed: ca.4 timer.

Søndag

26.3 Fugletur på Mariager Fjord med hjuldamperen

Mødested:
Turleder:

sejltur:
Arrangør:
Tilmelding:
Praktiske opl. :
Pris for

"Svanen"
Trip-Ti'ap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 09.45.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 78 4L.
Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur, for at kikke på store
flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle.
Medbring kikkert og varmt tøj, øllvand ogkaffe/brød kan købes
ombord. Varighed ca. 3 1/2 timer.
Voksne: 65 kr. og børn 25 kr.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Ved

SenestdagenførtilMariagerTuristbureau,tlf.98541377.
Velegnet foriandicappede.
Bus 118 fra Arhus Rutebilstation kl. 07.10 og bus nr. 235 fra Randers Rutebilstation kl. 8.20.
Turen gentages søndag den 9. april.

Tircdag 28.3 Foredrag om Tunø

Mødested:

Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Søren Højager vil denne aften fortaelle 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.

-&pR-rå
2,4
Mødested:
Leder:

Søndag

2,4
Mødested:
Turleder:
Søndag

Arr.:
Pratiske
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Mossø og Klostermølle
Ry station k|.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.

F-Ugletur i Kalø-skovene
P-pladsen ved slotsruinen kl. 20.00.
Naturveileder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841.
På dennå (ugle-)traditionsrige aftentur lytter vi først til .småfuglene samt kigger efter rådyr og når mørket falder på, er det tid

til ugler.

opl.:

Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Husk varmt tøj og kikkert. Turens varighed: ca. 3 timer.

Søndag 9.4

Fugletur på Mariager Fjord med hjuldamperen
"Svanen"

Mødested:

Ved

.

Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 09.45.

Se iøvrigt beskrivelsen af turen d.26.3

til Gierrild Nordstrand

Lørdag 75.4

Fugle- og kulturtur

Mødested:

Praktiske opl.:

P-oladsen ved stranden k|.10.00.
Naturveileder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841.
Rovfuglåtraekket er på sit højeste nu og der kan måske falde lidt
gåse-åg småfugletræk af, mens vi høår om områdets udvikling.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Husk varmt tøj og kikkert. Turens varighed: ca. 3 timer.

Lørdag 75.4

Mossø og Salten Langsø

Turleder:

Arr.:

Mødested:

Harald Jensens Plads kl. 07.00, eller efter aftale med lederen.
ØBF planlægger et saernummer om dette enestående område på

Ledere:

grænsen mellem Arhus og Vejle amter. I den forbindelse vil vi
å..ang"ru nogle ture i løb;t ai året hvor vi besøger både kendte
og ukendte småbiotoper i området.
Per G. Henriksen og Tove Yde (8653 8886 e-mail

Tilmelding:

pwvde@post1 l.tele.d k)
Senest d. 10-04 til Per G. Henriksen på tlf 8695 4505 eller e-mail
per. henriksen@biology.au.dk.

Husk at oplyse om du har bil og eventuelt tomme pladser. Prisen
bliver max 60 kroner. Vi erhjemme sent på eftermiddagen. Hvis
du har oplysninger om området eller har lyst til at deltage på et
senere tidspunkt er du også velkommen til at kontakte PGH.

Søndag 76.4

Velting Skov - Satten Ådal

Mødested:

for naturskolen på Lystrupmindevej mellem Velling og
Vrads kl. 09.00. Slut ca. kl. 12.00

Leder:

Jørqen Balleqaard, tlf. 75 75 62 89
Velilnq Skovliggei på Salten Ådals stejle sydskrænter. Skoven
rummer nogle af landets største bevoksninger af ældgammel bø9,
fine skovsøer, kaer, moser og væld. Den gamle bøgeskov i det

P-Plads øst

stærkt kuperede terræn er ideelt for vedinsekter, svampe og
hulrugende fuglearter. Mulighed for sortspætte, grønspætte, huldue, ravn, isfugl, bjergvipstjert, rovfugle m.fl.
Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangeret i sa marbejde med Dansk Naturfredningsforening.

Torsdag 24.4 Sortesø og Skanderborg Dyrehave
Mødested:

P-pladsen påDøjsøvei, bag renseanlæget, kl. 19.00
Vi går på naturstien søen rundt, mulighed for lappedykkere, eender, gæs, rørhøg m.m. Husk vandtæt fodtøj. Turleder: Peter
Lange (86 95 03 41). Arr. : Skanderborg Kommune og DOF.

Søndag 3O.4

Bustur til Vestjylland - vadefugle og gæs

Mødested:

P-oladsen ved Musikhuset. Århus kl. 06.OO.
Se omtale andet steds i bladet.
Senest d. 15. apriltil Peter Lange tlf.: 86 95 03 41 eller e-post:

Tilmelding:

oeterla n@oost6.tele.dk

rya l!

I

6,5 ' Helgenæs
Mødested: Harald Jensens

Lørdag

Tilmelding:

7.5
Mødested:
Leder:

Søndag

Plads kl. 08.00 eller Dragsmur (landtangen mellem Mols og Helgenæs) kl. 09.00.
På denne ØBF-tur har du mulighed for at opleve lidt af hvert.
Christian Lange vil forteelle om forårets svampe og lede eftersøgningen af bl.a. Klokke-Morkel. Jørgen Terp Laursen vil hvis vejret
er til det sørge for at vi bliver placeret rigtigt til at iagttage bl.a.
traekkende rovfugle. Her tidligt i maj er der mulighed for Laerkefalk og Fiskeørn. D^er udover vil vi besøge en række vandhuller,
blandt dem nogle Arhus Amt har oprenset. Der er mulighed for
adskillige arter af padder og krybdyr.
Senest d. 01.05 til Jørgen Terp Laursen på ttt. SOZO f ZSe .
Medbring vindtæt tøj og vandtæt fodtøj. Husk at oplyse om du har
bil og eventuelt tomme pladser. Prisen bliver max 60 kroner ved
kørsål fra Århus.

Mossø og Klostermølle
Ry station k|.09.00

Jens Kirkeby, Claus Madsen eller Kurt Ærenlund Pedersen.
Se iøvrigt beskrivelsen af turen d. 2.4.

27.5 Nattergaletur til Vallum sø
Mødested: Ryomgård Station kl. 5.00.
Naturveileder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841
Turleder:
Søndag

vej tii søen lytter vi til det store morgenkor og fornemmer,
hvorn?r de enkelte arter starter på mor-gensangån, Måske falder
der en pungmejse eller vandrikse af.
Natur- og Miljøkontoret, Arhus Amt.
Husk varmt tøj, kikkert, kaffe/the. Turens varighed: ca' 3 timer.
På

Arr.:

opl.:
Søndag 28.5 Fuglenes Dag
Praktiske

Læs detalierne side 16-17.

-y{rrvf
4,6
Mødested:
Turleder:
Søndag

Arr.:

Fugle- og kulturtur ved Gåsehage
Indkørslen til Ebeltoft Vindmøllepark kl. 8.00.
Naturveileder Lars P. Johansson 8637 7841,
I krat og haver lytter vi på fuglesangen og ser på de ynglende
vandfugle, mens vi hører^om dette gamle ralområdes udvikling.
Natur- og Miljøkontoret, Arhus Amt.
Husk kikkeft. Turens varighed: ca. 3 timer.

opl.:
Mossø og Klostermølle
Søndag 4.6
Mødested: Ry station k|.09.00
Jens Kirkeby, Claus Madsen eller Kurt Ærenlund Pedersen.
Leder:
Praktiske

Se iøvrigt beskrivelsen af turen d. 2.4.

Søndag 78,6 Familietur til Tunø

Mødested:

Tilmelding:
34

Ved Tunøfærgen i Hov Havn kl. 08.45
Se omtale andetsted i bladet.
Senest d. 1. juni til Peter Lange tlf.: 86 95 03 41 eller e-post:
peterlan@post6.tele.dk, eller til Peter Hjeds (86496308)
SENEST d. 1. juni.

hvem
Bestyrelsen
Peter Lange (formand)
Tujavej 15, Stjær

8464 Galten
Tlf. 86 95 03 41

Kontaktpersoner
Frcdrringsud]zlgct:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften

8382 Hinnerup

Trf. 86 98 65 03
Jens Bonde Poulsen (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring

8950 Ørsted
Ttf. 86 48 82 75
Bjarne Golles
Louisevej 100

8220 Brabrand
Ttf. 85 25 04 43
bo@nat.

aa

rhus.d k

Ole Jensen
Torshøjvænget 54, Kolt

8361 Hasselager
Tlf. 86 28 56 14
ofj(Oiname.com
Lars P, Johansson
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
Ttf. 86 37 78 41

nmb8283(ovip.cybercity.dk

Axel Munchsvej
^67
8550 Ryomgård

rne.larsen (Opost.tele.

d

k

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

lå

rsen (Oget2net.

d

(Se bestyrelsen)

Lo ka I i t e t s reg I s t rer I n g e n :

Dansk Ornitologisk Forening
-Lokalafdelingen i Århus Amt
Louisevej 100

8220 Brabrand
Rapportgruppen:

Henning Ettrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro
Ttf. 86 94 96 06
Randersgruppen:
Lars Tom-Petersen

Niels Ebbesensvej 58

8900 Randers
Tlf. 86 41 81 64
novfuglegruppen:

Arne Bo Larsen
a

ltf edl e m s reg i s t re ri n g e n :
Lars P. Johansson

k

Peter Hjeds

Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)
Fu g le reg ist reri ngsg ru ppe n :
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Skovgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26

8600 Silkeborg
Ttf. 85 81 25 73

Koglevej 7, Uggelhuse

8900 Randers
Ttf. 86 49 63 08
Peter. Hjeds(oskolekom.d k

lan

-SøhøJlandsgruppetr:
Bo Ryge Sørensen

(Se Skovgruppen)

Sielemann (suppleant)
Hufvejen 2L, Høbjerg

8500 Grenå
Ttf. 86 33 14 49
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Mere end old.
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