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publikationer, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livs-
vilkår.
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Efter Srets første hedebølge, der star-
tede sidst i april og strakte sig godt ind i
maj, kan vi konstatere at alt er grønt og
blomstrer, fuglene synger og yngler som
aldrig før, og der er ingen, der har tid til
at sende stof til Søravnen - så alt i alt er
der intet nyt under solen.

Resultatet sidder du nu med i hånden - en
nærmest slank Søravn!

En af disse solskinssøndage i maj måned
var jeg ude at gå en tur sammen med
min kone og familiens labrador. Allerede
på lang afstand kunne vi se, at der var
noget i galt i rågekolonien, der er belig-
gende ien Iille lund ud til Skanderborgvej
i Hørning. AIle rågerne var på vingerne
og cirklede rundt i luften over kolonien.
Da vi kom nærmere kunne vi konstatere,
at der var en deling jægere igang med af
nedlægge de unge råger, der netop var
trådt ud over redekanten,

En barsk velkomst til en barsk verden !

Flere af jægerne havde hunde med. Mon
de skulle klatre op i træerne, hvis en
eventuelt anskudt råge ikke straks fulgte
tyngdeloven? Netop da jeg var pB vej ind
i lunden for at få opklaret dette spørgs-
mål - greb min kone mig og førte mig
videre, væk fra jagtmarken, i noget det
kunne minde om skarpt trav. Måske var

det meget godt - det er jo ikke alle men-
nesker der bryder sig om, at man rejser
tvivl om deres hunds evner.

Jeg ved godt det er naturens orden - at
den stærke slagter den svage, men hvor-
dan mon en råge føler, hvordan bearbej-
der den denne traumatiske oplevelse? El-
ler kan dette sorte ,,skadedyr" ikke føle -
erfølelseren luksussom kun ervi menne-
sker forundt.

Storken har været en - næsten - hyppig
gæst i Århus Amt i dette for\r og den har
unger iRibe, og sidste år mistede
hanstorken det ene ben og i mange år
boede lulius i Randers. Storken - denne
hvide forårsbebuder - der næsten er ble-
vet menneskeliggjort (og den kommer jo
også med de små børn), den m3 da have
følelser ikke? Jo, naturligvis hører jeg fra
alle sider.

På en skala fra et til ti er rågen en klar
,,etter" og storken en ligeså klar ,,tier".
Hvilket nok også erforklaringen på, at der
ikke er oprettet en Råge-gruppe i DOF.

Nu er ikke alting jo sort og hvidt - men det
er ganske vist.

God sommer ønskes af
Otto Trap Hansen
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Kepræsentantskabs'
mØdet d. 6-7. maj
Ole Jenseii og Peter Lange fra lokal-
bestyrelsen deltog som repræsentanter fra
oon-Århus Amt I forårets rep-møde, der
blev afholdt iVigsø iThy den første weekend
i maj. På mødet godkendtes foreningens
regnskab for 1999, det viste et overskud på
357.000 kr. og en egenkapital på godt 1,9
mill. kr. De samlede kontingentindtægter
udgjorde i 1999 2.666.246 kr. og foreningen
modtog ialt 1,7 mill. ioff. tilskud og tipsmid-
ler. DOF-salg gav i 1999 et overskud på
145.000 kr.

Mødet vedtog også endeligt et forslag til nye
vedtægter for foreningen, og disse vil nu
blive sendt til urafstemning blandt medlem-

En væsentlig del af disse møder er kontak-
ten og udvekslingen af erfaringer og viden
imellem de foreningsaktive. Dette var som
noget nyt sat mere i system, i form af afhol-
delse af to workshops lørdag eftermiddag,
med emnerne a) Lokalafdelingernes rolle i

medlemshvervningen - visioner, kampagne-
forslag og konkrete aktiviteter, samt b) Ad-
gang til det åbne land. Debat om DOF's
holdninger til befolkningens evt. udvidede
adgang til at faerdes i det åbne land.

Lørdag nat var der arrangeret tur ind i

Vejlerne, hvor vi under Poul Hald Morten-
sens kyndige ledelse gik en tur på frap-
dæmningen, og oplevede solopgangen alt-
imens talrige rørdrummer'blæste'om kap i

rørskoven omkring os. Turen tilVejlerne gav
bl.a. også plettet rørvagtel, softterne, silke-
hejre, trane, og på vejen tilbage til Vigsø den
enlige stork på reden i Vesløs. En stor ople-
velse for alle der deltog.
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Nye rapporter
Lokalafdelingens bibliotek har i perioden feb.-
maj 2000 modtaget følgende rapporter:

Birds of Danish S?As - trends in
occutTence
Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 1999

Som titlen antyder er denne rapport forfat-
tet på engelsk. Da der endvidere ikke er
afsat plads til et dansk sammendrag, vil
udbredelsen inden for landets qrænser nok
være begrænset.

Men det har Hans Henrik Christensen,
Director General forudset i forordet, idet han
siger: ,,The publication is provided in English

Fra Birds of Danish SPAs
Lille Kobbersneppe
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Som det tremgår af Danmarks kortet er Århus Amts andel af ,,Danish
Special Protection Areas" begrænset,

B'\'g' ,,



80

(!
TE
.Y
ao
t
o)o
xoEc

320

Gulbug

160

Fra Arbejdsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser nr, 125.
Udsnit fra ynglefugleindeks 1 976-1 999 for udvalgte skowfuglearter

Gulbug

40
98969492908886u82807876

in order to serve as inspiration and informa-
tion to a wider audience than those normallv
interested in the Danisk Special Protection
Areas."

Det er nu 20 år siden at Fuglebeskyttelses-
direktivet (the Birds Directive) blev indført
og rapportens formål er så at forsøge klar-
lagt hvad der er opnået og hvad der stadig
skal gøres.

Rapporten koster kr. 70 og kan bl.a. købes i

Miljøbutikken (tlf. 3395 4000)

Birds of Danish SPAs er illustreret af Carl
Christian Tofte - her er vist en Bar-tailed
Godwit (Lille Kobbersneppe) - alle fugle-
navne i rapporten er forsynet med danske
subtitles !

fugle i Vejle Amt 1998.
Af Kasper Quist Jensen (red.) m.fl. Udgivet
af DOF Vejle Amt. 108 sider, pris B0 kr.

Dette er Vejle Amts lokalrapport^, som i stil
ligger taet på vores egen Fugle i Arhus Amt.
Det er den. 18. lokalrapport fra Vejle Amt,
og den omtaler ligesom vores alle de fugle-
arter, der er iagttaget i amtet i det pågæl-
dende år. Tillige er der en kort oversigt over
pattedyr, krybdyr og padder. Observationer
af fugle, pattedyr, krybdyr og padder fra
Vejle Amt kan indsendes til Kasper Quist
Jensen, Emil Møllersgade 20 st. tv., 8700
Horsens (tlf.: 75623801). Deadline er d. 1.
februa r.



ÅrbejdsrapTrort tia I)a n nta r ks
Niljøurtd€tsøgelser nn I ?5.
Punktælling af ynglefugle i eng, by o9 skov
1999

Rapporten er udarbejdet på baggrund af
DOF's punktoptællinger, koordineret af Ornis
Consult i samarbejde med DMU.

I 1999 blev der talt på 370 ruter landet over
- heraf 54 i Arhus Amt !

Ved gennemlæsning af de mange ynglefugle-
indeks 1976-1999 er der naturligvis mar^-
kante opture (Skarv og Munk) og lige så
markante nedture (Vibe og Gulbug).

Alt i alt et enestående materiale der alene
skyldes frivillige, der år efter år tæller på
,,deres" rute.

Det forlyder at nye tællere kan begynde herl

Rapporten koster kr. 50 og kan købes hos
DMU (ilf. 8920 1700).

l,okalrappott - Fttgloobservatloner
I elbeÅmt - 1996, 1996 ag 7997
Dansk Ornitologisk forening i Ribe Amt 1999

Fra den naestmindste lokalforening (Born-
holm er mindre) kommer der en velvoksen
rapport i 44 format på 1z+ sider!

Med lokaliteter som Vadehavet og Blåvands-
huk er der dækket op til både fugle i store
antal samt sjældenheder ad libitum.

Hvis du ertilstiv kuling så gå selv på opdagel-
se i rapporten og se hvad der blæser forbi.

Trykningen af rapporten er finansieret af
Ribe Amts Natur- og ^Grundvandsafdeling,der til gengæld har fået adgang til at an-
vende oplysningerne^i forbindelse med for-
valtning af naturområderne i amtet,

Yderligere information kan fås hos Per B.
Baden (tlf. 7546 1146) der også modtager
observationer (både gamle og nye) til kom-
mende rapporter på e-mail:

DOF. Ribe. Lokalra pport@mail.tele d k.

-=-$
)E-/.æ-t:_I

Lokalrapporten er illustrere af Niels Knudsen - her Dværgterne
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lllustration fra Fugle ved Sødringholm 1 999 - her Stor Tornskade

fugle ved Sødringholm 1999
Tekst og tegninger: Lars Tom-Petersen

I erkendelse af at Sødringholm, der er udpeget som Ram-
sar-område, kun sporadGk har været beskrevet - såvel i

Søravnen som andre ornitologiske skrifter - har forfatteren
indsamlet data fra en række ornitologer, der ofte besøger
område. Det er disse data der sammen med egne iagtta-
gelser ligger til grund for rapporten - der i hæftet A4 format
fvlder 22 sider.

Sødringholm er blevet besøgt 106 dage i løbet af 1999.
Denne tætte daekning har resulteret i registrering af ialt
176 fuglearter - et imponerende resultat.

De forskellige arter behandles enkelvis - opbygget som
følgende eksempel :

Stor Tornskade: Sjaelden trækgæst med 2 obs. 1 R

Sødringholm Strand d. 9. -10. 10.(DOF+CSS+LPT).



Skar*'er 1999 ^ B;xrtmark.
Af Jørn Eskildsen. Arbejdsrapport fra DMU
nr.ll2, L999.47 sider, pris: 50 kr.

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for
vandfugle: Status 1998. Af Preben Clausen
m.fl. Arbejdsrapportfra DMU nr. L24,2000.
77 sider, pris: 50 kr.

Effekt af døgnregulering af jagt på gæs. Af
Jesper Madsen m.fl. Faglig rapport fra DMU
nr.3I2,2000. 65 sider, pris: 80 kr.

Rapporterner fra DMU kan købes hos DMU,
Grenåvej 12, B4LO Rønde, tlf.: 89 20 L7 OO.

Amterne i naturen 1999. Udoivet af amts-
rådsforeningen tlf.: 35 29 8i00.46 sider.
Pris ikke oplyst (gratis?).

Denne farverige pamflet beskriver i ord og
tal amternes indsats oå naturområdet i 1999.
Udover generelle afsnit indeholder heftet en
kort præsentation af hvert amt, hvor amtet
på et opslag (2 sider) præsenterer sin ind-
sats oå naturorådet i 1999. Århus Amt har
valgt at bruge al plads på at beskrive den
nye kano- og faunapassage ved Ry Mølle.
Skematisk gives der oversigter over den

øvrige naturforvaltning i l-999. Her kan man
laese at Arhus Amt i 1999 bruqte ialt 11.52
mio. kr. på naturforvaltning, håraf blev+,SO
mio. kr. brugt på vandløbene og 2,25 mio.
gik til overdrev og hede. Kun i alt 1,38 mio.
kr. blev der brugt på søer, vandløb, moser
og enge/ en klar demonstration af lystfiskeres
og botanikeres'magt' i naturforvaltningen.

Thorsø og Gjessø 1998. Miljøtilstand. Af Hen-
rik Skovgaard. Udgivet af Arhus Amt, Natur
og Miljø, 2000. 5B sider, gratis. Kan bestilles
hos Arhus Amt tlF.: 89 44 67 74.

Rapporten beskriver miljøtilstanden i de to
søer beliggende sydvest for Silkeborg, med
hovedvægt på vandkvaliteten. Rapporten in-
deholder ingen oplysninger om søernes fug-
leliv.
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Fugleved
Sødringholm

1999
Rapport om fugleobservationer fra Sødringholm ved Ran-
ders Fjords udløb er netop udkommet.

22 sider i A4-format med beskrivelser, tabellerog tegninger
af i alt 176 fuglearter iagttaget i 1999. Læs bl.a. om optællin-
ger af 28 vadefuglearter i området, mange vagtler, bjerg-
lærker og store korsnæb, samt iagttagelser af hedehøg,
tredækker og bjergpiber m. m. m. &'#-

Jdfr t*:l;

Pris: 2O kr. + porto,

Kan bestilles hos:
Lars Tom-Petersen

Niels Ebbesensvej 58
89OO Randers

TIf. 86 47 87 64
10
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Uglebog på ve.i - hjælp søges...
Igennem en lang årrække har jeg - blandt
andet i samarbejde med medlemmer af DOFs
Rovfuglegruppe - indsamlet oplysninger om
ugler for at kortlaegge eksempelvis deres
udbredelse og bestandssvingninger. Endvi-
dere er en lang række tiltag iværksat for at
hjælpe de treengte uglearter, eksempelvis
DOFs Projekt "Kirke- og Slørugle i Nordjyl-
land 1997-1999", hvorunder der blev opsat
mere end 130 redekasser.

Undertegnede- har nu fået mulighed for at
skrive en forhåbentlig flot og faglig god bog,
der får titlen:

"Danmarks Ugler - en status". Bogen skal
ses som et resultat af et fint samarbeide

AfJørgen Ttsrp Laursen

Marts 2OOO

Kære fugle-ven!
Det hermed mit
ønske, at du vil
bidrage med
oplysninger om
ugler til under-
tegnede...

mellem danske amatørornitologer. I bogen
beskrives alle de i landet reqistrerede uqle-
arter dvs. både ynglefugle 69 trækgæsier.
De store invasioner af bl.a. spurveugle og
sneugle i 1999/2000 vil naturligvis også blive
beskrevet. Ligger du inde med oplysninger
om ugler, eller har kendskab til dansk ugle-
litteratur eller naturhistoriske samlinger,
hvori der findes data om sjaeldnere ugle-
a-rter, så er det nu, du har mulighed for at
give dit bidrag til bogen. Ja, alle oplysnin-
ger, såvel aeldre som nyere, små som store,
har interesse.

Oplysninger kan også indsendes pr. e-mail.
Bogen påtænkes at kunne købes gennem
DOFs. Sa19.

Alle oplysninger opbevares fortroligt!

11



Kirkeuglekasse

Kirkeuglekasse

Kirkeuglen ses ofte på jorden på jagt efter inselcter og orme
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SIøruglekasse

A: Flyvehul 15x17 cm.
ca. 6 cm. fra bunden

B: Skillevæg m€d ca.
15x17 cm. åbning

C: lnspektionslem ca.
15x17 cm. åbning

Redekassen fremstilles helst i 12-1 5 mm vandfast krydsfiner



flvad kan du så tr;ætpe med?
Inden du ser på^ de mere specifikke
forhold, som du måske kan bidrage med,
er^det vigtig at gØre sig klart, at et af
målene med bogen er at gøre status for
de enkelte uglearter fordelt i landets
amter til og med år 2000. Det er derfor
også interessant at vide, i hvilke amter
bestemte uglearter formentligt ikke
forekommer.

Generelle oplysninger ønskes om:
I Resultater af systematiske optæl-

linger af alle uglearter i afgraen-
sede områder eksemoelvis ved
gård besøg.

l Uglebestande på småøer.

I Æg og ungekuld fra alle uglearter.
Angiv om æglunger er optalt i en
redekasse.

I Trusler og dødsårsager.

I Uglegylp fra alle arter (efter for-
langen betales fragtomkostninger -

alle får besked om resultaterne.

r Ugler i kirker - før og nu.

r Interessante og usædvanlige ople-
velser med ugler.

For enkelte arter ønskes følgende mere
specifikke oplysnin ger:

Sløruglen er noget større end kirke-
uglen - nærmest som en allike og regnes
for vor smukkeste ugle. Arten har et
smukt lyst slør omkring de mørke Øjne,
lyst-gulbrunt bryst og grålig ryg. Slør-
uglen tuder ikke, men kan frembringe
nogle hvæsende og snoikende lyde, som
man næppe tror kan stamme fra en
ugle. Sløruglen, der her i landet kun
yngLer i bebyggelse, især på gårde er
også kendt for at være den eneste ugle-
art, der også yngler i dueslag. Arten, der
fører en^skjult tilværelse, opdages ofte
først, når ungerne høres i juli/august
måned eller når man finder fjer eller
artens ofte store sorte gylp. Sløruglen
har været i stor tilbagegan^9, men har
vist fremgang i de senere år, der især
skyldes opsætning af redekasser. Alle
oplysninger om slørugle efterlyses. Fin-
des arten endnu på nogle af vore øer?
Tidligere var der adskillige par på Siæt-
land, Fyn, Langeland, Lolland og Falster.
Hvornår har sløruglen sidst ynglet ek-
sempelvis på Sjællandz

JYLLåNDS g
Ilanfiø

HAVEFBø . DÆKAFGBøDEB . FUGLEFRø .BLOMSTEFLøG .

TøRRE DE BLOMSTER . POTTER . DEKORAI'IONSMATE R IALER

Buslinier 5 & 17lige til døren

TLF. 86 25 01 66 . POSTGIRO 4 81 35 88



Kirkeuglen er en lille brunlig, lidt kraf-
tig ugle, ikke meget større end en sol-
sort. Arten levår nu næsten kun ved
menneskelig bebyggelse. I dag forekom-
mer kirkeuglen muligvis kun i Jylland.
Tidligere var den udbredt på Fyn, hvor
den ynglede i mange poppelhegn. Men
hvornår har den sidst ynglet på fyn?
Kirkeugle har også ynglet på andre min-
dre. øer eksempelvis ,Langeolarrd, 

Alrø,
laslnge o9 fEfØt men nvornar/

Kirkeuglen er i voldsom tilbagegang.
Arsagerne hertil er mange, men skyldes
især biotopændringer. Reproduktionen
er ringe. Der efterlyses oplysninger og
kirkeuglelokaliteter, redevalg, ægkuld,
ungeproduktion og dødsårsager. Vi
opsætter redekasser til arten og hører
også gerne fra folk, der har erfaringer
med kirkeuglekasser.

Skovhornugle og natugle er de almin-
deligste uglearter i landet og kræver
ikke nærmere præsentation. Der er be-
hov for oplysningerom redested, ægkuld
og ungeproduktion. Er der sket ændrin-
ger i berstandene? Yngler der endnu nat-
ugler på gårde i Danmark? Natugle fore-
kommer i en grå fase og en rØdlig fase,
men hvordan er faserne fordelt i landet?
Hvordan er natuglen udbredt i Vestjyl-
land? For skovhornugle ønskes oplys-
ninger om vinterstader og antal over-
vintrende ugler. På hvilke småøer fore-
kommer de to uglearter?

Stor hornugle genindvandrede til i

1984. Efter en lang årrække med frem-
gang er bestanden stagneret i de senere
år. Hvorfor? Har arten skiftet biotop-
valg? Trusler? Ægrøvere? Hvad med fore-
komst på Øerne? Send alt ind om arten.

Mosehornuglen forveksles let med
skovhornuglen, men træffes oftest i mere
åbent terræn. Vi ved meget lidt om
artens yngleforekomst, biotopvalg, ud-
bredelse og fødevalg i landet så alle
oplysninger har interesse. Det er også

meget vigtigt at få kortlagt de vigtigste
rastelokaliteter i landet. Undlad at oo-
sØge mosehornuglereder, for predation
er formentligt et stort problem for arten.

Perleuglen er sjælden i landet og i

modsætning til kirkeuglen treeffes arten
især i gammel nåleskov og ikke ved
bebyggelse. Endnu er arten her i landet
kun fundet ynglende med sikkerhed på
Bornholm. D6t er ofte i forbindelse inva-
sioner, arten slår sig ned som ynglefugl
i nye områder. Så hold et særligt øje
med sommeren 2000! Perleuglen yngler
i gamle sortspættehuller, men også
gerne i opsatte redekasser (ex. i Norge
og Sverlge). Alle oplysninger om arten
har interesse.

Redekasser
Slørugle, kirkeugle og natugle yngler,
foruden mere naturlige steder, også i

redekasser.

Her er vist redekasser til slørugle og
kirkeugle. Sløruglekasser ophænges al-
tid inde i bygninger og i mindst 6 meters
højde, gerne på en endevæg et mørkt o
Husk skråt tag og redemateriale i bun-
den. For at begrænse påvirkning af vind,
træk og regn i kassen, må åbningen i

kassen ikke pege mod vest.

Håber hermed på din hjaelp! Det er
frustrerende efter bogens udgivelse, at
høre: "-leg troede, du vidste at...". Så
husk deadline 1. seotember 2000.

Jørgen Terp Laursen
Engdalsvej B1b,
8220 Brabrand
ilf.86-261296

e- ma i I : jtl @ mobi I ixnet. d k
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I[ort refent fn

den 26'. februar 2(XX)
i Dansk Ornitologisk forenings lokalafdeling i Århus Amt

Henning Ettrup blev valgt til dirigent af de 23 fremmødte medlem-
mer her på denne i solskin oplyste - næsten forårsdag.

Formandens beretning (der kan læses i Søravnen nr. 1/2000) blev
i live versionen opført af Peter Lange.

Beretningen, der ifølge foreningen love ikke skal til afstemning,
blev efter en god og positiv debat taget til efterretning.

Herefter fremlagde Jens Bonde Poulsen i sin egenskab af kasserer
lokalafdelingens regnskab og budget.

Efter en gennemgang af tallene enedes man om at regnskabet,
sammen med budgettet for år 2000, skulle bringes i Søravnen i

løbet af året - i en mere overskuelig form (*).

Derefter gik forsamlingen over til diverse valg.

Den nye bestyrelse kan ses på naestsidste side i SØravnen.

Revisor blev genvalgt,

Generalforsamlingen blev herefter suspenderet mens man indtog
de i forvejen bestilte Pizzaer.

Referenten foretog et strategisk tilbagetog - hvorfor en kommen-
tar til det afsluttende diasshow ledsaqet af rockmusik ikke er
mulig.

The rest is silence.

Otto Trao Hansen

* Kasseren har lovet at regnskab & budget vil tilgå Søravnen - således at
det kan bringes i nr. 3/2000.



Fra felten @] n.=;:;
Af ole Jensen WJ april

Der er denne gang observationer fra:
Birgitte Skjold Nielsen, Bjarne Boye
Sørensen, Bjarne Golles, Carsten Bruun,
Else Juul Jensen, Finn Krogh, Frede Ol-
sen, Hanne Secher, Hans JØrn Laursen,
Henning Ettrup, Henning Lykke Larsen,
Henriette Yde, Henrik Hansen, Henrik
Madsen, Inger & Ivan Zink-Nielsen, Ivan
Zink-Nielsen, John Swales, )ørgen
Ballegaard, JØrgen Christensen, Jørgen
FolmerJensen, Lasse Glismand, Leif Jen-
sen, Marianne Aamann, Mogens
Stoustrup Jensen, Mogens Wedel-
Heinen, Niels Hannow, Ole Jensen, Paul
B. Petersen, Peter Hjeds, Peter Nielsen,
Philippe ProvenEal, Poul Erik Østergaard,
Poul Kjersgaard Nielsen, Stig Frøjk Pe-
dersen, Svend Dybkjær, Svend Erik
Johansen, Svenning Ottsen og Torben
og Hanna Nielsen.

Lommer, Lappedykkere,
tlejrer, Svaner, Gæs og
.Ænder
En Rødstrubet Lom.opholdt sig i fe-
bruar i længere tid i Århus Havn, des-
uden er en observeret 25/04 på Isse-
hoved.

Lille Lappedykker og Gråstrubet Lap-
pedykker er regelmæssig set, medens
en enkelt Nordisk Lappedykker blev
set 21103 i Århus Bugt, og Sorthalset
Lappedykker er set 2/4 og senere i

Brabrand Sø, Sminge Sø, SortesØ Skan-
derborg og Frederiksdal Hede.

Rørdrum blev noteret L9/3, 9/4, 17/4
og 22/4 i Dystrup-Ramten Søerne, 8/4

og efterfølgende dage i Lading Sø, 76/4
og 25/4 i Brabrand Sø og 20/4 og 21/4
ved Hevring Mølle.

Et par hvide storke har i periodens
afslutning strejfet rundt i, og omkring
amtet, og er set t6/4 med 1 i Bjerregrav
(by), 2l/4 1 i Pindstrup, 29/ 4 2 i Dørup,
og, 3O/4 2 i Brabrand Sø,

Seneste Pibesvane er 79/3 med 2 i

Nygårde Skov og 4 i Grenå Kommune
samme dato, medens sidste observation
af Sangsvane ligger et par dage før med
32o 16/3 på Gyttingnæs.

Nogle få Blisgæs (8) er set 4/3 ved
Tranebjerg, og Grågås nåede 2012 op
på 165 ved Stubbe Sø, hvor der t7/2
også sO Sædgæs. En enkelt Snegås
sås 23/4 i Horsens Fjord v. Alrø.

400 C?nadagæs opholdt sig 5/2 på
Overgårds Marker, 110 Mørkbuget
Knortegås 4/3 ved Langør og t77 på
Besser Rev 1713, medens Lysbuget
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Knortegås kun gav LO} 5/2 på Over-
gårds Marker.

t han Mandarinand blev 26/2 og 6/3
set i Mariager Fjord, Knarand sås 31/3
med 2 hanner og 2 hunner i Brabrand Sø
samt 9/4 t han og t hun ved Møgelm-
osen-Ringebjerg.

Krikand optrådte 4/3 med 26 i Krage-
mosen og 2/4 med hele 150 på Frede-
riksdal Hede, Spidsand L4l4 32 og L6/
4 ved Barnekold, og Atlingand 2/4 1

han t hun i Brabrand Sø og samme sted
t han 11/4. Ved Onsbjerg blev det til 3
hanner og 2 hunner t4/4 og 4 hanner
26/4 og endelig ved Østerby 2 hanner 2
hunner 2l/4. Taffeland toppede 1712
med 225 ved Lading Sø, og L5/4 opholdt
den sjældne Halsbåndstroldand sig i

et vandhul ved Mollerup hvor den lod sig
fotografere - se foto. Bjergand toppede
20/2 med 600 ved Stubbe Sø, en enkelt
Havlit han sås 5/2ved Overgårds Mar-
ker, og 300 Stor Skallesluger er t2/2
set ved Stubbe Sø.

Kovfugle
Sort Glente optrådte 16/4 ved Bra-
brand Sø, medens der er set en del flere
Røde Glenter. To Havørne er det ble-
vet til: 20/2 t juv. Stubbe Sø o9 09/4 L

Glatved Strand. Første R;ørhøg blev set
2I/3 med t han og t hun ved Brabrand
Sø, hvor den senere har vist sig regel-
mæssigt, men også adskillige andre ite-
der i amtet opholder den sig, og desuden
er set 1 Kongeørn L5/4 ved Fornæs.

Bfå Kærhøg: l8/2 | hun Mariager Fjord
,24/2 1 Laven Stationsby, 10/3 t hun
Kolindsund, t9/3 L Grenå Kommune og
20/4 ved Stubbe Sø. Duehøg kun en
enkelt, nemlig 5/2 i Lysbro Skov, med-
dens Musvåge kunne fremvise 300 ved
Gjerrild Nordstrand 21l4.

Fjeldvåge er set enkeltvis gennem pe-
rioden, og Fiskeørn 4/4 til L7/4 med 1

ved Bryrup, Lt/4 L i Viemosen, t2/4 3
ved Gjerrifd Nordstrand, 2L/4 L ved
Bønnerup Strand og 25/4 t ved Ørnsø.
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Dværgfalk sås L7 / 4 ved Dystrup-Ram-
ten Søerne, 2I/4 og22/4ved Issehoved
og26/4 ved Brabrand Sø.

Atter i år har der været Vandrefalk ved
Århus Havn, noteret L2/2, desuden 20/
2 1 ved Issehoved, 23/3 og 2/4 | ved
Barnekofd og endelig 20/4 ved Stubbe
Sø samt 2 ad. og 2 juv. ved Gjerrild
Nordstrand.

VandhØns, Traner og
Vadefugle
Tre Vandrikser er observeret 19/2 ved
Brattingsborg Skov og en enkelt samme
sted 8/4. 9/4 noteredes 1 ved Dystrup
Sø,1l/41ved BrabrandSØ, L2/4 Lved
Ramten Sø, L4/4, 15/4 3 ved Fornaes,
2l/4 og26/41og2O/4 2ved Ørnsø, t4/
4 og 28/4 1 ved Pøtsø v. Qrnsø, l7/4 2
ved Dystrup-Ramten Søerne, 2O/4 2 i

Kragemosen og 28/A4 1 i Porskær v.
Gudenåen. En enkelt optælling af Blis-
høne skal nævnes: 26/2 l9O0 i Mari-

ager Fjord, medens følgende Traner er
observeret: l2/3 2 Århus Vest, 30/3 4
Lysbro Skov, 5/4 19 ved Ebeltoft, L2/4
og22/4 2 ved Gjerrild Nordstrand' Besser
Rev fremviste 77/3 19 Stor Præste-
krave, Langemark 25/2 73 Hjejle og
Barnekold 23/4 59 af samme art.
Strandhjejle er kun noteret 5/2 med 8
på Overgårds Marker.

Viben indfandt sig 22/2 i Kolindsund
med 500 individer og 4/3 med 600,
medens Norsminde Fjord måtte nøjes
med 320 d. l9/3. Bønnerup Strand bød
25/2 på hele 40 Islandsk Ryle og en
enkelt Sortgrå Ryle sås 26/2 på Besser
Rev. Almindelig Ryle sås i største
mængde 25/2 med 200 ved BønneruP
Strand, 26/2med 300 ved Alrø Poldkrog,
16/3 med 500 på AlrØ, og t7/3 med 475
på Besser Rev,

Dobbeltbekkasin viste sig med hele 32
på oøOeå Eng_e8/4, Stor Regnspove 5/
2 med 40 på Overgårds Marker, 2O/2
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Få
og bank

samme tag

Gå i banken, når det
drejer sig om forsikring.
Begynd med at

4{'
Unibank
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med 66 på Yderste Holm og 16/03 80 på

Alrø.

T€rner, Alkefugle, Duer,
Gø9, Ugler og Spætter
Splitterne 4/4 2 Sæ.lvig Bugt, 9/4 2 og
76/4 8 Møgelmosen-Ringebjerg, Hav-
terne t4/4 lO, 16/4 6 og24/t 1 Barne-
kold, 16/4 2 Alrø Pold^krog og 22/4 9
Kalø slotshalvø. Nogle få Søkonger blev
det^til med 7 6/2 i Arhus Havn og 3 13/
2 iArhus Bugt, Huldue er observet bl.a.
18/4 med 2 hanner 2 hunner i Risskov
Skov og 2l/4 med 1 i Silkeborg Vester-
skov. Ringdue sås 27 /2træ,kkende med
2200 ved BØnnerup Strand og 12/4 med
2500 Gjerrild Nordstrand. En enkelt Tur-
tefdue er set 26/4 i Århus Nord, og
Gøgen er noteret 2414 i Nimtofte,29/4
ved Ørnsø og 30/4 i Viemosen, medens
Mosehornugle, Grønspætte og Sort-

spætte er observeret adskille gange og
adskillige steder i amtet. En enkelt Kirke-
ugle ved Grund Fjord er det også blevet
fl d.30/4.

Lærker, Svaler, Pibere,
Vipstjert€r og Drosler
Hedefærke er set 27/2 ved Bønnerup
Strand, 4/4 ved Silkeborg og L8/4 i

Rævsø. Digesvale første observationer
I8/4 2 Velling Skov,2I/4 l og 22/4 9
Issehoved. Landsvale 6 / 4 L Sølyst, Bra-
brand, , 9/4 L Sortesø Skanderborg, ,

IO/4 t Sminge Sø. Skovpiber l5/4 L

Frederiksdal Hede, 20/4 I Langør, 2l/4
20 Issehoved. Århus Havn gav også i

denne periode Bjergpiber 6/2 samt
Skærpiber 12/2 og 24/2. Sidstnævnte
sås også 26/2 og l7B på Besser Rev
samt 13/3 på Issehoved. Gul Vipstjert
sås 27/4 på Issehoved, 22/4 ved For-
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næs,23/4 ved Grund Fjord med 10 fugle
og 30/4 7 fugle ved Brabrand Sø.

Første Hvid Vipstjert blev 12/3 3 Møgel-
mosen-Ringebjerg, 16/3 2 Brabrand Sø
og 16/3 1 Arhus Midtby.

Nattergalen dukkede 30/4 op ved Bra-
brand Sø. En Bynkefugl blev 22/4 seti
Kragemosen (han) og en ad. hun af
Sortstrubet Bynkefugl 2l / 4 ved Gjer-
rild Nordstrand.

Stenpikker er 3/4 set ved Sangstrup
Klint, 8/4 t hun ved Brattingsborg, 15/
4 t han ved Issehoved og 22/4 t han i

Kragemosen. Ringdrossel I5/4 5, 2I/
4 4, 22/4 5, 25/4 I og 26/4 I ved
Issehoved, 16/4 | ved Sælvig Havn og
22/4 3 ved Gjerrild Nordstrand

Sangere 0g Træløbere
De første sangere: Sivsanger 30/4 3
Brabrand SØ. Rørsanger 30/4 1 Krage-
mosen og 2 Brabrand Sø. Gaerdesan-
ger 18/41 Sølyst, Brabrand. Tornsan-
ger 29/4 1 Stavns, Munk 10/2 1. Høj-
bjerg, Skovsanger 21/4 | Issehoved,
Gransan^ger 22/3 | Beder. Løvsanger
16/4 2 Tåning Sø

Korttået Træløber er observeret 19/2
7, 2/4 1,8/4 1 Brattingsborg Skov, 15/
3 2 Århus Midtby, 16/3 2 Gyllingnæs
Skove, 5/4 1 Silkeborg Langsø og 18/4 t
Risskov Skov.

Torr*ska*ier, Krage fugle,
l'inkcr oq V;erlingcl'
10/3 var der Stor Tornskade ved
Stubbe Sø, 19 /03 ved Funderholme, 12/
4 Gjerrild Nordstrand og Egåen. En en-
kelt observation af Allike er værd at
nævne: 3700 ved Bønnerup Strand 27/
2. FØrste Tornirisk blev 13 stk. 19/3
ved Gjerrild Nordstrand, medens Bjerg-
irisk kun er noteret 26/2 med 56 ved
Besser Rev. Alrø Eghoved gav 30/3 2 og
16/4 2 Laplandsveerlinger, og sidste
Snespurv blev 19/3 2 på Issehoved.
FØrste Rørspurv kom l2/3 t til Gu-
denåen ved Silkeborg- Resen bro, samme
dato t han til Sminge SØ, og dagen efter
l Kraoemosen.

Næste periodes observationer, dvs. maj, juni og juli indsendes i første uge
afaugust -senesf 7. august.

Noter allerede nu datoen i din kalenderi så du husker at indsende!

Vil du være sikker på at observationerne kommer med sendes de til
undertegnede på adressen Torshøjvænget 54, Kolt, 8367 Hasselager.

Ohservationer kan også ringes ind på tlf. A628 5674, sendes på e-mail:
felten@i name,com, eller via hjem meside http / / wwur-come.to / felten - gerne
umiddelbart efter at fuglene er set

Ole Jensen
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tVnior_

lidon
itlon regnes for ,,gcmmel,', 

hvis monnorxøret(orf 09 bil - eller odgong tilot l6ne en-

Ideen er, ot de juniorrnedlemmer.
cter gerne vil foges med på fugletui
sender deres novn og odresie til
:nrg, 99 sd sæ,fter vi den på tisten
her på Juniorsiden-

De'gomle" opfordres til ot kontokte
Juntorert^e på lisfen, når de tager påfur og måske kører fotri i ne,rhe_
cten-

lli: oy. *-. vit med på listen. såskriv eller ring til migl

Esben Elmer
Mejlbyvej 200
8250Eg&
Ttf .86 2?02 66

Mork Hommond
Nørreport 53
8000 Århus C
Tlf.86 18 80 25

Peter Schmidt
Solsontvej 18

8382 Hinnerup
Ttf . 86 98 64 00

Kim Krogh Boje
Universitetsporken 8 sf ., 305
8000 Arhus C

Skriv om det, du oplever
- og send det til Søravnen!

i::i!i:::

Her kon unge medlenmer
kontokf med gomle.

:i- rrrlqp5 P. Johonsson

Bolevej 10, Onmestnrp
8544 rtrlørke
Tlf. 86 37 78 4t
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Kommende ture og mØder
Generelt om vore ture;
Alle er velkomne på turene, tag gerne venner eller familie med. Turerne er
også for uøvede fuglekiggere! Tu rlederne fortæl ler velvil I igt om fug iene der
ses, også de almindelige arter. Bemærk at der kræves tilmelding ved nogle
ture. Medbring altid kikkert, evt. fuglebog samt påklædning efter vejret - de
fleste ture gennemfgres uanset vejrliget. En god madpakke samt noget
varmt på thermokanden er også godt. På de tængerevarende ture, f.eks
busturen til Vestjylland, gøres undervejs stop ved en bager eller købmand.

,.,Bemærk.at. nogle ture' kræver,.tilmelding. Defte vil altid fremgå af tur-
,. beskrivelsen.,Ture der gennemføres'i privatbiler er også for folk uden bil!
''. Konhktturlederenl so,m kan'hjælpe med at skaffe kørelejlighed.

Varberg, Getterøn og
Gubbenæss€t, Sverige

frc. 25. - søn, 27. august 2O0O
Turledere: Jens Bonde (86 48 82 75) og
Peter Lange

Vi besøger en raekke af de mange fine
fugleokaliteter, som findes på den svenske
vestkyst. Getterøn, som er kendt af de fle-
ste, med sine store strandenge og rørskove,
byder på masser af rastende vadefugle og
sædvanligvis også en overraskelse eller to
(måske vandrefalk?). Gubbenaesset er ky-
sten udfor Varberg, hvor der, hvis vejret er
til det, er fine muligheder for at iagttage
havfugle. Endvidere besøges en af søerne
inde i landet, og måske pirøver vi også at
finde et sted med stor hornugle. Turen gen^-

nemføres i privatbiler, med faerge fra Grenå
til Varberg. Sejlplanen er i skrivende stund
ikke lastlagt, men vi forventer at sejle fra
Grenå sent fredag aften, med overnatning
på færgen.^ Overnatning lørdag-søndag fin-
der sted på vandrerhjem el. lign. Vi tager
færgen tilbage til Grenå sent søndag efter-
middag. Mødested ved afgang vil være i

Grenå, med mulighed for samkørsel fra År-
hus. Mødetidspunkt samt evt. samkørsel af-
tales med turlederne. Tilmeldinq sker ved at
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indbetale turens pris; 400 kr.(570 hvis man
ønsker køjeplads på færgen fredag nat),
senest d. 1. august til girokonto 5 51 09 61,
DOF Arhus, Louisevej 100, 8220 Brabrand.
Turprisen omfatter færgebillet, transport i

Sverige, samt overnatning på vandrerhjem
el. lign. lørdag nat, men ikke forplejning.



Fuglelejr i Kulgarien
For andet år i træk arrangeres der en lejr for
fugle- og naturinteresserede i det sydlige
Rhodopes som ligger i Bulgariens sydøstlige
hjørn e.

Lejren har den lille by Madjarovo med ca.
700 indbyggere som udgangspunkt. Lejrdel-
tagerne vil blive indkvarteret i 2-4 mands-
vaerelser i det nye naturcenter, som ligger
lige uden for byen og lige ned til Bulgariens
reneste flod Arda.

Fra centrets terrasse har man udsigt til Bul-
gariens største koloni af Gåsegrib, s^om yng-
ler side om side med Sort Stork på klippe-
væggene. Derudover er Åbselsgrib, Slange-
ørn, Vandrefalk, Pirol, Hærfugl, Biæder, El-
lekrage, diverse Tornskader, Sydlig Natter-
gal, Hættevaerling, Alpesejler, Klippesvale,
Rødrygget Svale, Bjergløvsanger og Middel-
havsstenpikker sikre karakterfugle. Dværg-
hornugle høres om natten. Det skal nævnes
at hele 23 r^ovfuglearter er set i området.
Man kan også forvente Munkegrib og Kejser-
ørn oå ture væk fra centret. Endvidere så
undertegnede flere gange Eleonorafalk un-
der et ophold sidste sommer.

Som lejrdeltager er det meningen at man
deltager i centrets aktiviteter. Det kan f.eks.
være at^fodre gribbe (med døde æsler og
heste) på speielle foderpladser. optælling af
ynglende gribbe, Kongeørn og Sort Stork, at
hjælpe med til at oprette en ny gribbefoder-
plads, kortlægning af småfugle, at rydde
stier m.m. Det rent fysiske arbejde er be-
grænset til nogle få timer enkelte formid-

dage-. På grund af at der regelmaessigt bliver
lagt ådsler ud til gribbene, kan man forvente
at se disse på forholdsvis naert hold.

Folkene som er knyttet til centret er venlige
og har stort kendskab til lokalområdet. Del-
tagerantallet vil formentlig ikke overstige 10
om ugen.

Lejren finder sted fra den 21. april til den 10.
september. Prisen for en uge er 189 US-
dollers og ønsker man at blive i længere tid,
er prisen 149 US-dollers/uge. Prisen er incl
kost og logi, afhentning i lufthavn eller på
tog/busstation efter aftale og en længere tur
enten i regionen omkring Madjarovo eller til
reservaterne omkring Burgas ved Sorteha-

Angående transport til Bulgarien koster den
billigste charterrejse til Sunny Beach ved
Sortehavet ca. det samme som ruteflyet
Kastrup-Sofia, nemlig ca. kr. 2500.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere
information, kan du kontakte:

Kristoffer Kaack

Ttf.63310718

Tilmelding:
N ICCER,,Eastern Rhodopes"/BSPB
BG-6480 Madjarovo
Haskovo District
D. Madjarov Street, b1.42 ap.t
Bu lgaria

Tlf: 00359 3720304
Fax: 00359 3720 2BO

E-mail : NICCER@bulgaria.com

ZoofogisE Konservøtor

y o,K,.tørsen(
lu Kristruyvej 116 Å

8 g o o Rnnders, D anntar ft.

flf; Gail 86 as 67 7o
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Referater

FussingØ

Den 26. marts 2O0O
Den af Randersgruppen arrangerede tur
til FussingØ blev ledet af Lars Tom Pe-
dersen og Benny Kristensen.

Overgangen til sommertid havde ikke
voldt 20 morgenfriske fugleinteressere-
de kvaler. De var nemlig mødt op ved
Fussing Sø denne søndag kl. 08,00. Det
var overskyet, men næsten vindstille -
rigtig godt lyttevejr.

Inden vi begav os ud på en ca. 5 km. lang
spadseretur i varierede naturtyper, blev
vi underholdt af syngende Korttået Træ-
køber og af 2 Isfugle. Fin startl God
timing af Lars Tom og Benny.

Efter ca. 1 km. vandring kom dagens
største oplevelse i form af Lille Flag-
speette ved det træ, hvor der i 1999 var
et par der ynglede. Kort efter hørte og så
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vi Sortspætte 2. Det blev en rigtig god
tur og artslisten blev lang. Gærdesmutte
3, Sangdrossel 7, Grågås 3, Jernspurv 2,
Sumpmejse 2, Stær, Stor Skallesluger
6, Stor Flagspætte 8, Ringdue 5, Rød-
hals 2, Vindrossel 3, Blåmejse 3, Allike
20, Gråkrage. Gulspurv. Troldand, Blis-
høne, Hvinand, Fiskehejre 1, Gråand,
Sortmejse 2, Træ,\Øber 2, Topmejse 1,
Knopsvane 2. Skovskade 2, Gransanger
2, Halemejse 2, Spætmejse 3, Skarv 3,
Tårnfalk 2, Lille Lappedykker 1, Sjagger
120, Vandrikse 1, Misteldrossel 1, Hvid
Vipstjert 2, Bjergvipstjert 1, Ravn 1,
Vibe, Sanglaerke og Blå Kærhøg t hun.

Efter 3 timers vandring nåede vi tilbage
til Fussing Sø, og her så vi Stor Torn-
skade^ siddende i toppen af en busk og
Korttået Træløber sang stadig lystigt.
Det gjorde godt med en kop kaffe og en
bid brød, inden vi sluttede en helt igen-
nem veltilrettelagt tur.

Ole E. Hansen



Kalender
Lørdag 7.7
Mødested:

Turleder:
Tilmelding:

Søndag 2.7
Mødested:
Leder:

Natravne-tu r ti I M idtjyl Ia nd
Ry station kl. 19.30 Forventet retur i Ry kl. ca. 01.30. Kontakt
turlederne ang. samkørsel fra Århus, der går også tog fra Århus til
Ry.
Det er midsommer, lyse nætter, og tid for lytning efter natravn.
Vi besøger en række lokaliteter i det Midtjyske, og lytter efter
natravnens snurren.
Peter Lange tlf.: 86 95 03 41
Til Peter Lange senest d.28/6. Turens pris: ca. 40 kr. til kørsel.

Mossø og Klostermølle
Ry Station kl. 09,00
Jens Kirkebv
Det er højsommer. Vi vælger måske en vandretur i det åbne
terræn, hvor der er muligÅed for at se Musvåge og Hvepsevåge. I
samme område er der mulighed for at høre Hedelærke og opleve
Grønspaette. Vi vil også vaere på udkik efter Spurvehøg, Duehøg
og Fiskeørn.
Tag en kikkert, en fuld termokande og fornuftigt fodtøj med. Vi
anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så
tag også 20 kr. med.

Ekskursion til Mossø og Salten Langsø
Der er afgang fra Harald Jensens Plads kl. 7, efler aftale med
lederen kan man støde til ekskursionen kl. 9 ved P-oladsen ved
Klostermølle. Vi er hjemme hen på eftermiddagen.
I forbindelse med det planlagte særnummer af Gejrfuglen kigger
vi endnu engang området igennem.
Per G. Henriksen og Lars Skipper.
Senest d. 1. august til PGH på 86954505. Pris kr 60.
Østjysk Biologisk Forenin g

Mossø og Klostermølle
Ry Station kl. 09,00
Claus Ole Madsen
Tag med en tur til Mossø og nyd Sorthalset Lappedykker, Toppet
Lappedykker, Blishøns m.fl. I skovene der omkring flyver: Sump-
mejse, Sortmejse, Topmejse og måske Pungmejse. Vi ser også
Engpiber og Sanglaerke. Over engene flyver flokke af Landsvale,
Bysvale og Digesvale.

Å r"f$trs,r
Lørdag 5.8
Mødested:

Turledere:
Tilmelding:
Arrangør:

Søndag 6.8
Mødested:
Lederi
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Søndag 2O.8 Fiskeørne og vadefugle ved Randers Fjord
Mødested: P-Pladsen ved Randers Reqnskov kl. 9.OO

Lørdag 72.8
Mødested:

Turleder:
Arrangør:.

Turledere:

Fredag 25.- søndag 27.8

Turledere:
Tilmelding:

Tag en kikkert, en fuld termokande og fornuftigt fodtøj med. Vi
anbefaler samkørsel fra Ry, for at begraense antallet af biler, så
tag også 20 kr. med.

Fugle- og kulturtur til Gåsehage
Indgangen til Ebeltoft Vindmøllepark (færgehavnen) kl. 9.00.
I dette artsrige (40 fuglearter på 3 timer) område hører vi om
områdets udvikling samt lytter og ser vores trækfugle drage mod
varmere himmelstrøg.
Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Fælleskørsel fra Randers (bensinpenge: 15 kr. til ChaufFørerne).
Varighed ca. 4 timer.
Vi kører langs syds.lden af Randers Fjord og gør holdt 3-4 gode
steder. Sidste år sås på en tilsvarende turikke mindre end 12-15
fiskeørne! samt 14 vadefuglearter.
Peter Hjeds, tlf. 8649 6308 og Lars Tom-Petersen

Varberg, Getterøn og Gubbenæsset, Sverige
Vi besøger en række af de mange fine fugleokaliteter, som findes
på den svenske vestkyst. Turen gennemføres i privatbiler, med
færge fra Grenå til Varberq^. forventet afgang sent fredag aften fra
Grenå, med overnatning på færgen.
Laes mere om turen i Søravnen nr.2/00.
Jens Bonde (86 48 82 75) og Peter Lange
sker ved at indbetale turens pris; 40O kr./57Okr. med køjeplads
på færgen fredag nat, senest d. 1. august til girokonto S-Si Og Of ,
DOFArhus, Louisevej 100, 8220 Brabrand.

l',n-.,; ^
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Lørdag 26.8
Mødested:

Turleder:
Arrangør:

Søndag 27.8
Mødested:

Turleder:

sg'prffessffÅ
Søndag 3,9
Mødested:
Leder:

Søndag 3.9
Mødested:

Turledere:

Søndag 77.9

Mødested:

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

Fugle- og kulturtur til Sødringkær
Sødring kirke kl. 9.00.
Blandt rastende arktiske ynglefugle på vej til vinterkvartererne
fortælles om strandengenes kulturform, menneskelige påvirknin-
ger, havets indflydelse m.m.
Naturvejleder Lars P. Johansson 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Halle-Stigsholm Søerne, kl. O9.OO til 73.OO
Halle Sø^-rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede.
Ruten går rundt omkring de to søer i et afvekslende terræn med
god udsigt over sø, eng, marker og skov. Området ligger indenfor
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 34, som et typisk søhøjlandskab.
På denne årstid ses mange rastende vandfugle som lappedykkere,
vandhøns, hejrer og skarver. Også mulighed for rovfugle samt
fiskeørn.
Jørgen Ballegaard, tlt.7575 6289

Mossø og Klostermølle
Ry Station kl. 09,00
Jens Kirkeby
Sangfugle fra Norge og Sverige er nu på gennemrejse. De sidste
kald af: Løvsanger, Gærdesanger, Broget Fluesnapper og Gran-
sanger lyder fra skoven. I luften ses og høres: Misteldrossel, Vin-
drossel, Stære og Svaler. Rødhalsen, Bogfinken, Gærdesmutten
og Gråsisken er stadig livlige.
Tag en kikkert, en fuld termokande og fornuftigt fodtøj med. Vi
anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så
tag også 20 kr. med.

Natur, fugle og jagt i Sødring Vildtreservat
Holdepladsen for enden afSkallehusevej, nord for Udbyhøj (ved
sommerhusene) kl. 10.00. Varighed ca. 2 timer.
Vi besøger det nye vildtreservat ved udmundingen af Randers
Fjord, hvor vi skal høre om de nye regler for brug af området.
Andejagten er gået ind, og en strandjæger vil fortælle om jagt-
formen. Vi hører også om fuglelivet og den marine flora og fauna
på kysten.
Naturvejleder Lars Maagaard, vildtkonsulent Per Leth Sørensen og
Lars Tom-Petersen., tlf. 8641 8164
Arrangeres i samarbejde med Randers Naturskole og Fussingø
Statsskovdistri kt.

Fugletur på Mariager Fjord med hjuldamperen
"Svanen"
Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 09.45.
Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur, for at kikke på store
flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 784L,
Senest dagen før til Mariager Turistbureau, tlf .9854 1377.
Voksne: 65 kr. og børn 25 kr.
Velegnet for handicappede.
Medbring kikkert og varmt tøj, øl/vand og kaffe/brød kan købes
ombord. Varighed ca. 3 1/2 timer.
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Arrangørl

Lørdag 3O.9
Mødested:

Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Turen gentages søndag den 1.10.

Ekskursion til Fussing Sø
Afgang fra Harald Jensen Plads kl. 8.00 og hjemkomst hen på
eftermiddagen.
Det er muligt at støde til undervejs eller mødes ved Fussingø Gods
(vestenden af søen, der er P-plads lidt nord her for ved bade-
broen) ca. kl. 9.
Vi besøger den smukke natur i og ved FussiingSø, hvor der er
udlagt store naturskovsarealer. Der vil isaer blive fokuseret oå
dyrelivet. Som måske det eneste sted i Århus amt huser området
4 spættearter, pl.a. Lille Flagspætte. Årstiden byder måske også
på Fiskeørn, Blå Kærhøg, Isiugl og Bjergvipstjert. Desuden eider
mulighed for at finde spor efter Odder. Hvis tiden tillader det vil vi
også besøge en nærliggende lokalitet.
Jørgen Terp Laursen. Vi forsøger at få en lokalkendt person som
medleder oå turen.
Til Jørgen Terp Laursen, tlf. 8626 1295) senest d.22/9. pris 60kr.
Østjysk Biologisk Forening

Turleder

Tilmelding:
Arrangøri

*)K?-$ffC'$1

Søndag 7.7O

Søndag 8.7O
Mødested:

Turleder:

Fugletur på Mariager Fjord med hjutdamperen
"Svanen"
Se omtale af turen d. 17.9

Tur til Sødringholm Strand
P-Pladsen ved Randers Regnskov kl. 8.30, eller holdepladsen for
enden af Skallehusevej (v. sommerhusene) kl. 9.00
Fælleskørselfra Randers (bensinpenge: 15 kr. til chaufførerne).
Variqhed ca. 4 timer.
M g5r en lidt laengere tur langs Sødringholm Strand og gennem
skoven, hvo^r der netop nu er gang i efterårstreekket. Sidste år sås
i området på dette tidspunkt bl.a. Suler, Tredaekker, flere Enkelt-
bekkasiner, Vandrefalk, Alm. Kjover, Stor Korsneeb og meget
andet, så her er rigtig gode chåncer for at se noget lidt ud over
det saedvanlige i Øst-Jylland.
Lars Tom-Petersen, tlf. 8641 8164
Medbring gummistøvler og noget varmt på kanden.
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BestSnelsen
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
Louisevej 100

8220 Brabrand
Tlf. 86 25 04 43

bg(Onat.aarhus.dk

Ole Jensen
Torshøjvænget 54, Kolt

8361 Hasselager
Ttf. 86 28 56 14
ofi(Oiname.com

Lars P. .iohansson
Balevej 10, Ommestrup

8544 Mørke
Ttf. 86 37 78 4r

nmb8283(ovip.cvbercity.d k

Arne Bo Larsen
Axel Munchsvej 67

8550 Ryomgård
arne. larsen(dpost.tele.d k

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.

8260 Viby J

Ttf. 86 28 50 05
steen. gert. la rsen (Oget2 net.d k

Peter Hjeds
Koglevej 7, Uggelhuse

8900 Randers
Ttf. 86 49 63 08

hvem
Kontaktpersoner
Fredningsudvalget:
Svend Møller lensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 65 03

Me d I em s reg is t re r htge r, :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Loka I i t e t s reg ls 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
Tlf. 86 94 96 06

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

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

Fu g Ie reg is t reri ng sg nt ppe n :
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Skougruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 Silkeborg
Trf. 86 81 25 73

Søhøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

Jan Sielemann (suppleant)
Hulvejen 21, Høbjerg

8500 Grenå
Ttf. 86 33 14 49
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