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Dansk
Ornitologisk
Forening

Fuglenes Hus
Vesterbrogade 138-140
1620 København V
Tlf.: 33 31 44 04
Fax: 33 31 24 35

www.dof.dk
dof@dof.dk

Giro: 7 00 08 39

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

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for
fugle og at virke til beskyttelse først og fremmest af den danske
fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afhol-
delse af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre
publikationer. samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livs-
vilkår.

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

Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur
(4 hæfter pr. år) og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Støttemedlemmer
modtager dog ikke DOF Nyt, lokalblade o9 DOFT.

Årlige kontingenter:

Ordinære medlemmer 310 kr.
Junior (u. 18 år)
Senior (o. 67)
Husstandsmedlemskab 410 kr.
Støttemedlem (min.) 150 kr.

60 kr.
200 kr.

Lokalafdelingen
i Århus Amt

Naturcenter Sølyst
Louisevej 100
8220 Brabrand
Giro: 5 51 09 61

www.dof .dk/aarhus
Se mere oå side 7 om:

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

På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens
bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsente-
rer de forskellige udvalg og interessegrupper.

http: //home6. inet.tele. dk/ peterlan/dof/
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Søravnens kalender:
Nr. Deadline Udk. ca.
1 1. feb. 15. marts
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Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt
til alle medlemmer i Arhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan
tegne abonnement på bladet for kun 60 kr. pr. år.

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette,
ledsaget af en udskrift. Send materialet til Otto Trap Hansen 09
mærk kuverten "Søravnen", og send eventuelt også indlægget på
E-mail. Disketter, fotos og originale tegninger returneres.

Søravnen redigeres i PageMaker 6.5 Plus for Windows og trykkes
på genbrugspapir.



I,,Vildtinformation 2000" udgivet af Miljø- og
Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen -
en lille handy sag på 24 sider, der bl.a. fås på
det lokale bibliotek eller ved henvendelse oå
tlf. 3395 4000 - kan man i en artiklen ,,An-
skydninger rammer isærvandfugle" bl. læse
følgende:

,,Ifølge planen fik de danske jægere fra jagt-
sæsonen 1997/98 en frist på S-A 3r ill at
nedbringe antallet af anskydninger. Hvis det
ikke lykkes, kan indskrænkninger i jagten
komme på tale.

Ved afslutning af sæsonen 1999/2000 er der
gået 3 år, og tidspunktet nærmer sig, da det
vil blive undersøgt, hvor meget jægerne
selv har gjort for at løse problemerne."

Spændende, spændende - og hvordan går
det så ?

Af 400 undersøgte fasaner havde 60/o hagl
kroppen og tilsvarende tal for gr9ænder vi-
ste 75o/o af 550 undersøgte.

Typisk,,vildt" der skydes på kort afstand.

Tallene for rigtigt vildt som f.eks. grågæs er
3Oo/o af 74O undersøgte gamle fugle og
35o/o for s3 vidt angår edderfugle.

I næste artikel i ,,Vildt information 2000" der
har den manende overskrift,,Stands
a nskyd n i ngerne !" kon kluderes der :

,, Ris i ko fo r i ndskræ n kn i nge r
Anskydninger vil aldrig helt kunne undgås,
Men DMU's undersøgelse viser, at jægerne
selv kan gøre meget for at nedbringe antal-
let af anskydninger. Kender man sin be-
g rænsn i ng u nder jagt og udviser ti I bagehol-
denhed med at afgive 2. skud, samtidig med
at man overholder den maksimale skud-
afstand på 30 meter, så må det forventes, at
anskydninger ved de fleste jagtformer kan
mere end halveres.

Det forpligter jægerne. Antallet af anskyd-
ninger skal ned. Sker det ikke, kan der ske
i nd s kræn kn i ng e r i j a gte n."

Hæftet er sendt til samtlige jægere i Dan-
mark!

Vi følger spændt udviklingen - det gør de
grågæs og edderfugle, der kender proble-
merne på deres egen krop (om jeg så må
sige) også.

Otto TraD Hansen

Illastrationer:

Ursula Burmann
Forsiden, 8, 14, 26-29

Jens Overgaard Christensen
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Inger Marie Andersen
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Fuglekursus på aften-
skole
En gennemgang af nogle af de mange
aftenskolekataloger, som i sommerens løb
er dumpet i postkassen/ afslører et par ar-
rangementer, som kan have interesse for
Søravnens laesere. Det er i begge tilfælde
FOF i Århus, der står bag.

Tirsdag d. 5 december kan man høre Allan
Janniche fortælle om rovfuglene i Danmark.
Foredraget h^ar titlen "Ørnen er landet", det
finder sted på Brobjergskolen, og det koster
60 kr. Husk tilmelding! Allan står også for
kurset Danmarks fugle, der strækker sig
over 48 lektionei. Kurset omhandler efter-
årets^ og vinterens fugle i Danmark, og der
indgå r bl.a. en heldagsekskursion til et træk-
sted.

Yderligere oply^sninger om ovennævnte ar-
rangementer fås ve^d henvendelse til FOF ,
Sønder Alle 9, 8000 Arhus C, tlf. : 86 12 29 55
eller e-post : info@aarhus.fof. dk.

Fokus på hvaler i Dan-
mark...
- er titlen på et projekt koordineret af Zoolo-
gisk Museum i København og Fiskeri- og
Søfartsmuseet i Esbjerg. Projektet indsam-
ler oplysninger om hvaler i Danmark og
informerer om hvaler i Danmark. Projektet
har udgivet en fin lille folder med informatio-
ner om, hvad man gør hvis man ser en hval,
hvordan man bestemmer dyrene, oversig-
ter over de almindeligste hvalers forekomst
i danmark og en farveplanche med nogle af
de i danske farvande trufne hvalarter. Hertil
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hører et lille skema til bruq for indberetnino
af hval-fund. Hval-observ'ationer kan oqså
indtelefoneres på en hval hot line (tlf.: 76 12
20 50) eller på e-mail: fokus@hvaler.dk.
Der er også oprettet en flot hjemmeside
med informationer om hvaler i Danmark: se
www.hvaler.dk.

Folder og skemaer kan rekvireres hos Zoo-
logisk Museum, Universitetsparken 15, 2100
København Ø eller på Fiskeri- og Søfarts-
museet i Esbjerg.

Sort sol
Sort sol er jo, som det vil være de fleste af
Søravnens leesere bekendt, navnet på det
fænomen der opstår når tusindvis af fugle,
som^regel stære, samles isolnedgangen, for
at gå til overnatning i rørskoven. Faenome-
net kan i mindre omfang iagttages i Østjyl-
land overalt hvor der er større rørskove,
f.eks langs Randers Fjord. Vil man virkelig
opleve "den aegte vare" må man til marsken
i Sønderjylland, hvor op til 1/z million stære
samles i september og oktober. Som du kan
læse andetsteds i dette blad tilbyder lokalaf-
delingen en bustur derned i oktober. Ønsker
man lidt mere end en en-dags bustur kan
tilbyde, har avisen JydskeVestkysten i sam-
arbejde med Tøndermarskens Naturcenter
et weekendarrangement kaldet "Sort sol på
første klasse" i dagene 7. til B. oktober.
Arrangementet indeholder, udover besøg ved
stae re n es ove rn atn i n g ssted e r, n atu rfored ra g,
film, fuld forplejning og overnatning, og for
de morgenduelige en "go morgen stær" na-
turvandring. Prisen er ikke oplyst, tilmelding
skal ske til Jydskevestkysten på tlf.: 74 72
21 5t fra d. 18. seotember.
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fugle i Århus Åmt tg99
Årets nummer af Fugle i Århus Amt er på
gaden. Hvad blev der set i amtet i 1999?
Læs det før din nabo!

Rapporten skal bestilles hos Henning Ettrup,
Udgården 6, B47l Sabro, tlf.: 86 94 96 06
eller e-mail : heettruo@oost6.tele.dk. Prisen
foreligger i skrivende stund ikke, men for-
ventes at blive omkring 90 kr.

SEND IND SEND IND

Indrapporter dine
fugleiattagelser!
Rapporten Fugle i Århus amt er den ,,offi-
cielle" fortegnelse over årets fugle-
iagttagelser^i Arhus amt. For at rapporten
skal vaere så dækkende som muligt, opfor-
dres alle fugleinteresserede til at bidrage
med iagttagelser!.

AIt har interesse!
Alle fugleobservationer modtages med
glæde, men vi er dog især interesseret i

iagttagelser af de lidt mere usædvanlige
fugle, samt observationer af ynglende og
trækkende fugle. Som hovedregel ønskes
alle iagttagelser af de arter, der omtales i

årsrapporten, som regelmaessigt trykkes i

DOFT, indsendt. Endvidere de tre første og
tre sidste iagtt. af alle vore trækfugle, alle
optællinger af yngle- og rastefugle, samt
alle iagttagelser af invasionsfugle, f.eks.
Nøddekrige, Silkehale, Korsnæb m.fl.

Du kan indsende dine iagttagelser til lokal-
rapporten på flg. måder:

a. som en DOF-databasefil på diskette eller
via e-post

b. på rapportgruppens skemaer (A5 arts-
skema)

c. på lokalitetsskema (6n lokalitet pr. skema)

d. har du kun få observationer, så skriv blot
et brev til rapportgruppen

Indberetningsskemaer kan rekvireres hos
undertegnede eller fås ved møderne på
Sølyst.

Husk for alle observationer at oDlvse

- dato

- antal

- fuglens art

- nøjagtig lokalitetsangivelse

- evt. traekretning, adfærd m.m

- tidspunkt(klokken) vedtraekobs, obs
af sjaeldne fugle m.m.

- evt. medobservatører

Alle de indkomne iagttagelser indtastes i

vores database, derfor vil det være en stor
hjælp, hv^is man påfører arts- og lokalitets-
numre på skemaerne. Artsnumret findes i

lokalrapporten ud for artsnavnet. Lister over
lokalitetsnumre kan fås ved henvendelse til
Peter Lange.

Bemærk at vi ikke automatisk modtager
iagttagelser indsendt til f.eks fuglelinien, di-
verse nyhedshjemmesider eller projekt tru-
ede op sjældne ynglefugle. Vil du vaere sik-
ker på at netop dine iagttagelser også indgår
i rapportgruppens arkiv, så send dine obs
direkte til os!

Husk at rapportgruppen også indsamler iagt-
tagelser af pattedyr, krybdyr og padder.
Disse observationer indsendes sammen med
fugleiagttagelserne, på skema eller i brev.

Sidste frist for indsendelse af observationer
fra 2000 er 20. januar 2001 !

Overhold venligst denne frist - senere ind-
sendt materiale forsinker rapportens udgi-
velse!

Observationerne sendes til :

Henning Ettrup, Udgården 6, Lading, B47I
Sabro, eller afleveres på Sø^lyst. DOF-base,
filer mailes til Peter Lange på e-mailadresse:
peterlan @post6.tele. d k.

Med venlig hilsen fra rapportgruppen

Henning Ettrup, Udgården 6, Lading, B47I
Sabro (86 94 96 06)

Peter Lange, Tujavej 16, Stjaer, 8464 Galten
(86 9s 03 41)
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IX)F Årtrus l{femmeslde

Vores nye hjemmeside er nu i luften - håber
at du tager vel imod den!

Vi er selvfølgelig lydhøre over for forbedrin-
ger, så du er velkommen til at bruge vores
kontaktside, hvis du har en kommentar, en
god ide, et tip eller andre ting som kan
udvikle siden til at blive endnu bedre.

DOF Århus e-mailservic€

Nyheder via email
Modtag nyheder fra bestyrelsen om forenin-
gen, kommende ture & møder, efte^rlysnin-
ger og andre ting vedrørende DOF-Arhus.

Tilmeld dig ved at følge nedenstående in-
struktion:

r cå ind på vores side på Listbot:
dofaarhus.listbot,com (åbner i nyt
vindue)

I I feltet email skriver du din
emailadresse

r Vælg Subscribe for at blive tilmeldt
listen

r Klik på knappen Submit

I En ny side vises - her skriver du et
password efter eget valg

r Klik på knappen Join List

I Vent lidt, mens Listbot sender en email
til adressen du skrev før

r Check din email og se om du har mod-
taget mailen

t Svar på emailen som du normalt ville
gøre når du modtager en mail du øn-
sker at svare på

I Du behøver ikke at skrive noget ekstra
i svaret før du sender det

I Vent lidt, mens Listbot modtager din
mail, tilmelder dig og sender en mail
tilbage til dig igen

r Endelig kan du checke din email for at
se bekraeftelsen på dine anstrengelser.

Frameld kører efter nogenlunde samme pro-
cedure - blot skal man selvfølgelig vælge
Unsubscribe for at blive afmeldt.

Listen er baseret på en gratis service leveret
af Listbot (ejet af Microsoft), så derfor vil der
i hver mail vi sender ud automatisk blive
tilføjet en reklame (3-5 linjer). Listbot lover
at de ikke vil sælge emailadresser fra deres
base - se deres FAQ for yderligere informa-
tion.

Servicen er ikke en time-til time service,
dvs. "hotte" fuglenyheder og lignende, som
kræver hurtig reaktion skal stadig udmeldes
via DOF's fuglelinie eller andre tilsvarende.

Emner som ønskes udsendt via lokalafdeling-
ens e-mailservice kan mailes til Peter Lanoe
oeterlan @oost6.tele.dk.

Spørgsmål om denne service til Peter lange
eller Steen G. Larsen (lokalbestyrelsen).



Svensk Fågelatlas

Så lykkedes det endelig for svenskerne også !

S-idst på året 1999 udkom endelig Svensk
fågelatlas - resultatet af den første svenske
atlasu ndersøg e lse.

Projektet, der blev startet helt til b age i 197 4,
blev gennemført efter stort set samme ska-
belon som den første danske atlas-
undersøgelse. Sverige blev inddelt i 5X5 km
atlaskvadrater, i alt 19133 kvadrater! Lan-
dets størrelse og antallet af aktive felt-
ornitologer taget i betragtning betegnes det
som ganske godt, at man i løbet af de 10 år
( ! ) feltundersøgelserne har foregået, ha r fået
indsa m let atlasoplysn inger f ra 660/o af kvad -
raterne, heraf betegnes 507o som godt dæk-
ket. Stort set alle kvadrater i den sydlige del
af landet, syd for den biologiske
norrlandsgrænse (Limes Norrlandicus), er
dæk^ket, hvorimod dækningen i fjeld-
områderne i den nordlige del af landet er ret
sporadisk.

Bogen indledes med generelle afsnit om pro-
jektets organisation, dækningsgraden, for-
klaring til kort og tekster, de anvendte yngle-
kriterier samt referencer, hvorelter følger
artsgennemgangen. I alt omtales 263 arter,
stort set alle har fået to sider (et opslag) i

bogen. De enkelte artstekster følger alle en
fast skabelon, med afsnit om artens fore-
komst og trækforhold på verdensplan, fore-
komsten i Sverige incl. kommentarer til
udbredelseskortet, en kort omtale af artens
ynglebiotoper i Sverige, artens historie som
svensk ynglefugl, samt til sidst en liste over
evt. litteratur om arten i Sverige. Hver arts-
beskrivelse er tillige forsynet med et foto,
næsten alle i fremragende kvalitet (den ene-
ste svipser jeg er faldet over er solsorten,
som i min udgave^har fået så meget blåstik,
at den ligner en blådrossell), en mindre sort-
hvid stregtegning, samt udbredelskort i far-
ver. Kortet viser for de fleste arter forekom-
sten i 5X5 km felterne gpdelt i tre yngle-
kategorier, for enkelte sårbarer arter dog i

grovere skala. Som underlag herfor vises i

grønne nuancer dækningen (dækket/ikke
dækket) i undersøgelsen. Alt ialt nogle ude-

B

Af hter Lange

maerkede kort, som giver et hurtigt og let-
forståeligt overblik over artens forekomst
under atlasundersøgelsen. For 75 af de al-
mindelige arter vises tillige et lille diagram
over bestandsudviklingen 1975- 1998, frem-
stillet på baggrund af punkttællinger (mod-
svarende det danske ynglefugleindex).

Min allerstørste indvending mod det ellers
flotte værk er produktionstiden. Bogen ud-
kom ca. 15 år efter afslutningen affeltarbej-
det, hvilket selvfølgelig er alt for lang tid ! Til
sammenligning (og med fare for at blive
beskyldtforat pralel) kan man jo nævnes at
vi i Danmark i den samme periode har gen-
nemført to atlasundersøgelser, begge med
tilhørende bogudgivelseer få år efter felt-
arbejdets afslutning! OK - jeg ved godt at
Danmark er meget mindre end Sverigel

Den lange tilblivelsestid har tydeligvis også
generet bogens forfattere, idet man i en del
tilfælde har siddet og beskrevet en arts fore-
komst udfra nogle data, som man vidste
allerede var forældet! Dette oroblem har
man forsøgt at løse ved at indarbejde resul-



taterne af nyere landsdaekkende undersø-
gelser i teksten, samt for en del arters ved-
kommende ved at tilføje (i mindre format)
et udbredelseskort nr. 2, der viser forekom-
sten som den så ud sidst i 90'erne. Som
eksempler på arter, som har haft en vold-
som bestandsfremgang i Sverige i det sene-
ste tiår, kan naevnes skarv, bramgås, kon-
geørn og havørn!

Disse finurligheder til trods et bogen et must
for alle fugleinteresserede sverigesfarere,
som en guldgrube af informationer om lan-
dets ynglefugle. Her er tillige masser af nye
faktuelle oplysninger - vidste du f.eks at der
yngler 3400-4100 par fiskeørne i Sverige? -
hvilket svarer til 40% af Eurooas bestand.
Eller at dværgfalken yngler årligt med 2-10
par på Øland!, og urfuglen, som vi lige har
mistet som dansk ynglefugl, stortrives i Sve-

rige, med anslået 170000 par! Eller at den
svenske fjeldkæde Tummer over 6500 par
temmincksryler! Bestanden af karmin-
dompap er nu på over 10000 par!

Sveriges talrigeste ynglefugle er ifølge bo-
gen løvsangeren (10-16 mio. par!) i skarp
konkurrence med bogflnken (7,5-15 mio.
par!), herefter følger på de naeste pladser:
skovpiber (3,5-7 mio), rødhals (3-6 mio.),
fuglekonge (2-5 mio.), musvit (1,5-3 mio.)
og havesanger (1-3 mio.).

Svensk fågelatlas. Skrevet og redigeret af
Søren Svensson, Mikael Svensson & Martin
Tjernberg. Vignetter af Susanne Åkesson.
Vår Fågelvårld, supplement nr 31, Stock-
holm 1999. ISBN 91-88124-18-5. 552 sider.
Pris: 585 Dkr ved DOF-salg/Naturbutikken,
tlf.: 33318563.
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Landsvalerne på Udgården (21
Af llenntng Ettrup

Jeg har tidligere i en artikel i Søravnen be-
skrevet udviklingen i bestanden af Land-
svaler efter omlaegning til økologisk drift og
udvidet husdyrhold (Ettrup 1997). En kon-
stant stigning i ynglebestanden kulminerede
i 1996. Men det store antal ynglefugle fik en
meget dårlig ynglesucces, hvor kun 1/4 af
forsøgene endte med succes (se Ettrup 1997).

Og en ulykke kommer sjældent alene, og
siden er der sket meget med den lille be-
<fån.l t'ea fiarrr 1 \

Ved en større brand nytårsnat 1996/97 blev
en del af ejendommen ødelagt. Selv om
stalden, hvor svalerne holdt til, ikke direkte
blev ødelagt ved branden, blev den alligevel
en katastrofe for dem, fordi stalden, hele
den efterfølgende sommer, stod uden tag.

Det betød, at nedbør ødelagde ynglesæsonen
1997. Rederne blev simpelthen oversvøm-
met og ødelagt af vand. Sæsonen startede
ellers godt, for B-10 svalepar ankom for at
påbegynde ynglesæsonen. Men det lykke-
des kun for 5 par at gennemfgre hver 6t
kuld, eller i alt bare 13-14 unger. Et vold-
somt tilbageslag for den lille koloni.

Nedturen fortsatte i 1998, hvor kun 2-3 yngle-
par forsøgte sig - og d^et helt uden succes.
Det startede eller som året før godt, idet der
allerede i slutningen af april var rede med
æ9. Det sluttede brat, da kat 2Bl4 tømte
reden. Efter flere forgæves forsøg gennem
sommeren, blev yderligere yngel opgivet
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Figur 1

Antal ynglepar (max.)
i perioden 1992-2OOO på

Udgården.

allerede midt på sommeren. Så nu kunne
det ikke blive dårligere.

Ynglesæsonen 1999 viste da også positive
tegn. 3-4 ynglepar dukkede op for at yngle,
men det lykkede kun for to af parrene at få
hver 6t kuld på vingerne. For det ene par var
det lige ved at blive til 2 kuld, men få dage
inden udflyvning (25lB) blev reden tømt af
katl Nu var udviklingen dog i det mindste på
rette kurs igen.

Og 2000 blev et forrygende godt år, hvor 7
par ganske vist ankom sent, men til gen-
geeld har været flittige. De har i alt produce-
ret 14 kuld med ialt 62 flyvefaerdige unger
(de sidste 2 kuld har dog 4/9 endnu ikke
forladt reden). Undervejs er 2 reder blevet
forladt (6n med 2 døde unger) og yderligere
6n unge er fundet død på reden. Efterføl-
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gende vides, at en er taget af
rovdyr (formentlig rotte), ef-
ter at have forladt reden. Men
oå trods heraf er 2000 det
bedste år siden 1995 - måske
det bedste i det hele taget.

Så det bliver spaendende at
se, hvad 2001 bringer.

Litteratur:
Ettrup, H. 1997: Landsvaler
på Udgården. Søravnen 2/97 :
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Gæs i nrnus Amt
gennem 9o-erne

Gæs er en artsgruppe som er meget stude-
ret og hvorom man ved en masse. Og allige-
vel viser det sig, at jo mere man tror man
ved, des mindre ved manl Det dokumente-
res i den ny bog om Europas Gåsebestande
(Madsen et.al. 1999). Heri påvises det, at de
fleste af bestandene, som passerer Dan-
mark, er i fremgang. Flere af dem endog så
voldsomt, at det ud fra beregninger og
forudsigelser ikke skulle vaere muligt -
eksempelvis Bramgås og Mørkbuget
Knortegås.

Fremgangen kan til dels også registre-
res i Østjylland, som ellers ikke huser
de store antal rastende qæs, når bort-
ses fra Lysbuget Knorteg-ås. Århus Amt
er ikke begunstiget af at ligge på træk-
vejene for gæssene som de syd og øst-
lige dele af landet og ej heller ved at
være begunstiget af de store eng- og/
eller fjordområder som i Vest- og Søn-
derjylland.

Største fremgange set i amtet har der
vaeret for Grågås og Canadagås, men
også Bramgæs ses der flere af. Og så
oolever eller hører man med års mel-
lemrum under specielle vejrforhold de
imponerende store træk, som oftere
ses længere mod syd og øst i Danmark
(se Rygaard 1993).

De fleste gåse3rter yngler i dag højt
mod nord - måske fordi de er trængt
tilbage hertil af Homo sapiens? Den fore-
st.llling kan man gøre sig, efter at Bram-
gåsen har spredt sig (er vendt tilbage?)
til det sydlige Skandinavien som yngle-
fugl.

I det følgende viljeg give en kort over-
sigt over udviklingen i bestandene art
for art, som den er oplevet fra Lokal-
rapportens redaktørers skrivebord gen-
nem 9O'erne. 7 arter træffes årliot i

Af llennlng Ettrup

Århus Amt, hvoraf de 4 arter blot overflyver
amtet under trækket, mens de øvrige også
ses restende i kortere eller længere perio-
der. Kun en enkelt art findes^også som yng-
lefugl, men flere kan vaere på vej. Endelig er
endnu 6n art måske på vej til at blive fast
anrg gæst.

Gæs 
.l 
990-1999

Antol obs. pr. år- måned

Blisgås Kortnæb. Gås Sædgås
CBA

.Jon I 3

Jon2 6
Febl 2

Feb2 4
Morl 2

Mor2 5

Aprl 0
Apr2 3

Moi 1 0
Moi 2 I

Jun| 0
Jun2 0
Jull 0
)ul2 0
Augl 0
Aug2 0
Sepl I

Sep2 4

okft 6

okr2 2

Novl 5

Nov2 8
Decl 9

Dec2 7

68

Jon I 15

)on2 9

Febl l0
Feb2 9
Morl I
Mor2 4
Aprl 7

Apr2 0
Moi 1 0
Moi 2 I
Junl 0
Jun2 0
iull 0
Jul2 0
Augl 0
Aug2 0
Sepl I
Sep2 2

okrl 5

okf2 4
Novl 9

Nov 2 13

Decl 9

Dec2 7

il3

Jon I

Jon 2

Feb'l
Feb 2
Mor I

Mor 2

Apr 1

Apr 2

Moi 1

Moi 2

Jun'l
Jun 2

Jul I
Jul 2
Aug 1

Aug 2

okt I

okf 2

Nov I

Nov 2
Dec I
Dec2

I
0
6

0
0
0
3

0
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0
0
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FIGUR 1 A-C
Antal obseruationer pr. 1zt-dages periode

i 1O-årsperioden 199()-99
for de 3 mindst hyppige gåsearter.
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Fordelingen af obseruerede antal 9æs 199O-1999

År Sædgås År Kortnæb
Gås

B

Blisgås

C

År Bromgås

D

Åt Gr3g3s

907
91 107
92 48
93 10122
94 919
9s ll5t
96 785
97 233
98 841
99 1520

90 r 653
9t 2014
92 2704
93 2910
94 5278
95 7541
96 6925
97 5395
98 1 r863
99 12048

9',t 90 91 90 240
99 9t 67 91 75
509239210
78 93 r0 93 12
40 94 409 94 25
65 95 86 95 77
00 96 123 96 35
389749970
289825988
15 99 33 99 28

90
91

92
93
94
95
96
97
98
99

sum
gms

889
88,9

896
89,6

510
5l

r 5733 58331
1573,3 5833,1
561,1 -

FIGUR 2 A-H: FOREKOMSTEN AF G.ÆS I ÅRHUS AMT 1990-1999

Under indrrandring
For at starte med sidstnævnte først. omtales
allerførst Nilgåsen.

N ilgås (Alo poche n aegy ptia cu s)

Den er indført til England, hvor der siden 60-
erne har været en stabil bestand. I Holland
har der siden 60-erne været en overordent-
lig produktiv ynglebestand, der har spredt
sig til Belgien og Tyskland,^så bestanden i

Nordvesteuropa i dag er på omkring 3000
par (Christensen & Søby 1998).

Selv om det ikke er dokumenteret/ er det
nærliggende at tro, at det stigende antal
observationer af arten efter midten af B0-
erne her i landet ofte stammer fra denne
bestand (og ikke er undslupne fugle).

Arten er også truffet 3 gange efter midten af
90-erne iamtet, nemlig i årene 1995, -96 og
-97, hvor den er set ved Grenå, Brabrand Sø
og Sminge Sø i perioden marts- august samt
oktober.

Måske træffes den snart som ny ynglefugl på
disse kanter ooså.

, ,:;;
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n'åtalltge arter på
gcnnenmtræk
Følgende arter træffes årligt (eller neesten
årli-gt), men råtattigt på træli gennem amtet.
De ses kun i træktiden og hyppigst i vinter-
perioden (figur 1 A-C).

Sædgås Anse r fabalis

Arten optraeder med to racer i amtet, nemlig
Skovsædgås (A.f. fabatis) og Tundrasædgåi
(A.f. rossicus), men den racebestemmes
sjældent (=aldrig!) af observatøren. Hyp-
pigst formode^s Skovsaedgåsen at være, fordi
Tundrasædgåsen, der yngler nordligere og

År Lysb.
Knorlegås

n

År Conodo-
gås

F

År Mørkb.
Knorlegås

østligere på den Russiske tun-
dra, passerer mere sydligt
end sin artsfælle til vinter-
kvarteret i Centraleuropa.

også Skovsaedgåsen passe-
re^r øst og syd om Danmark
på vejen fra dens yngle-
pladser i de højaktiske dele
af Skandinaviens og Ruslands
taigaområder til vinterkvar-
tererne i det sydlige Sverige,
det sydøstlige Danmark samt
Polen/Tyskland og Holland.
Racen ses derfor kun fåtalliot
eller sjætdent omend årlig[ i

et antal på^so-rso fugle på
årsbasis i Arhus Amt (figur
2A). Hyppigst ses den i vinter-
perioden januar/februar og
december (figur 1A). Det sik-
reste sted at se den er Nors-
minde Fjord, men antallet er
afh ae n g i gt af vej rforh olde ne.

90 214
9t 442
92 731
93 1640
94 3409
95 1716
96 4177
97 3t t 9

98 1785
99 350r

90 900
91 4440
92 6000
93 1717 4',
94 3621
95 8400
96 1486
97 3978
98 2700
99 r 384

90 2780
9t 3750
92 2s80
93 4220
94 2955
95 3430
96 3135
97 3250
98 3068
99 2730

20734
2073,4

s0083
5008,3
3290,9 -

Kortnæbbet Gås An se r b ra ch y rh y nch u s

Stort set hele bestanden på omkring 35.000
fugle fra ynglekvarteret på Svalbard passe-
rer årligt på sin vej til Holland/Belgien gen-
nem Vestjylland i en smal front. Derfor ses
den kun i rinqe antal i Arhus Amt. Normalt
ses et antal på op til 100 fugle om året (figur
28) primært i den sydlige del af amtet i

februar eller oktober (figur 1B). Kun 1994
skiller sig ud med observation af godt 400
fugle. Det skyldtes er usædvanligt gennem-
træk den 2/IO, hvor knap 400 fugle overfløj
den sydligste del af amtet.



Bf isgås Anse r albifrons

Arten er ynglefugl i de nordligste egne af
Ruslands tundra, hvorafen del afbestanden
overvintrer ved Kanalegnene syd for Dan-
mark. På trækket hertil passeres de sydøst-
ligste dele af landet ofte, mens Arhus Amt
stort set ikke berøres.

Den ses derfor kun sjældent i et antal på
mere end 50 fugle årligt (figur 2C), hyppigst
i den syd og østlige del af amtet. Og kun en
enkelt gang i perioden, er der set hele 240
fugle, nemlig i 1990, hvor der midt i novem-
ber oplevedes et usædvanligt stort antal
fugle ved Norsminde Fjord samt i Mariager
Fjord og på Råby Enge nordpå i amtet. Hyp-
pigst er forekomsten i november/december,
men kan i øvrigt træffes i hele træksaesonen
(figur 1c).

Blisgås

300

E 200
c

0

90 92 94 96 98

Bra mgås Bra nta I eu co psis

Bramgåsen er en art, som er i voldsom
ekspansion antals- og udbredelsesmaessigt,
idet den har udvidet sit yngleområde fra
Kolahalvøen og egnene langs Ishavskysten/
Novaya Zemlya til også at omfatte egnene
omkring den Baltiske Bugt og senest også
Danmark, hvor der nu yngler 62 par på
Saltholm (Grell 2000). Vinterkvarteret er
primært Vadehavsregionen, hvortil den træk-
ker, ofte under passage af de østlige og
sydlige dele af landet.

I Århus Amt blev den i begyndelsen af 1990-
erne set i et antal på op til 100 fugle årligt
spredt i hele amte^t (figur2D). Men 1993 blev
et vendepunkt - året som slog alle tidligere
rekorder med godt 10.000 traekkende fugle.
Dette store antal blev set i dagene 27/9-2/
10, efter en periode med kraftig østenvind. I

t4

de dage trak ca. 9800 Bramgæs over den
nordlige del af amtet, flest blev set 27/9,
hvor 3500 fugle fløj over Udbyover og dagen
efter 3955 fugle passerede Fornaes (Larsen
1993). Siden det år er den set i et antal af
800-1500 fugle årligt undtagen 1997, hvor
der passerede vaesentligt færre fugle. Kan
ses gennem hele træksæsonen.

l

Bramgås



TåIrige ar[sr
De følgende arter træffes hyppigere og i

veesentligt større antal end de foregående,
og flere af den ses i længere perioder eller
kan traeffes året igennem.

Grågås Anse r anser

Grågåsen er gennem de senere årtier gået
voldsomt frem, og en stor del af bestanden
overvintrer i områderne omkring og i Dan-
mark. Det øgede antal gæs kommer også
tydeligt til udtryk gennem et øget antal ind-
sendte observationer til Lokalrapporten (fi-
gur 2E). Det kan således konstateres en
konstant stigning i årstotalerne gennem 90-
erne. Tilsvarende kan det konstateres at
antallet af ynglefugle i amtet er støt stigende
(figur 3). Figuren viser minimums- og
maksimumsantal af ynglepar, som årligt ind-
sendes til Lokalrapporten.

Grågås - yngel 1 990-1 999

Ån MAx M/N

FIGUR 3
Yngleantallet (min. og max.) af Grågås
indsendt til Lokalrapporten i perioden

1 990-1 999. | 1 99zt blew foretaget grundig
registrering i forbindelse med ,,Fuglenes

Danmark"-projelGet.

Derimod er sidstnævnte - i forbindelse med
bestandsudviklingen - nærmest at betragte
som strejffugl, som nu også træffes i Dan-
mark udenfor ynglesæsonen. Bestands-
udviklingen for den,,skandinaviske stamme"
har siden slutningen af 60-erne været eks-
plosiv fra knap 4000 fugle til næsten 50.000
fugle i dag. Den udvikling har også sat sig
spor her i amtet (figur 2F), hvor bestanden
generelt har vist stigende årstotaler, dog
med en del udsving gennem sidste halvdel af
9O-erne. Det sikre sted for arten er Stubbe
Sø, men i de senere år ses de største antal i

den nordlige del af amtet på Overgårds mar-
ker og Råby Enge.

Knortegås Bra nta be rn icl a

Arten optræder med to racer i Århus Amt,
hvoraf den enen raster med en lille bestand
i Stavns Fjord på Samsø, og ellers overflyver
amtet i stort antal i ny og næ, mens den
anden race har efterårs-/vinterkvarter for
næsten hele verdensbestanden i den nord-
lige del af amtet.

90 10 I
91 44 36
92 t3 9
93 35 34
94 6t 53
95 39 33
96 20 t0
97 42 37
98 44 41

99 47 32

90 92

Canadagås Bra nta ca nad ensis

Arten er introduceret til Eurooa via Storbri-
tannien i midten af 1600-tallet samt Norge,
Sverige og Finland i perioden ca. 1930-1960.
Den førstnævnte bestand er stort set stand-
fuol.

6000

4000

2000

0

$
c

90 92 94 96 98
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Mørkbuget Knortegås Branta bernicla
bernicla

Racen har siden begyndelsen af 70-erne
været i voldsom fremgang (bl.a. pga. jagt-
fredning i Danmark!)^med en 10-dobling af
bestanden til følge, så der i dag tælles om-
kring l/4 mill. fugle. Den voldsomme stig-
ning har dog ikke medført ekspansion i dens
relativt begraensede yngleområde omkring
Taimyr-halvøen i det nordlige Rusland.

Den største del af bestanden passerer langs
den danske Østersøkyst eller syd herom til
vinterkvarterene langs Kanalegnene og det
danske vadehav. En mindre del overvintrer
ofte i Kattegat ved Laesø og i Stavns Fjord (få
hundrede fugle).

Mørkb. Knortegås

8000

90 92 94 96

Bramgæs, se denne).Flest, nemlig 9700
fugle, blev set ved Fornaes (Larsen 1993).

Lysbuget Knortegås Branta bernicla hrota

Racen yngler på Svalbard, NØ-Grønland og
Frans Josef Land og hele bestanden overvin-
trer i den nordlige del af Danmark og Lindis-
farne iNØ-Enoland.

Lysb. Knortegås
Max dagstotal

90 94 96 98

Dens_vigtigste rasteplads ved ankomsten i

efteråret er (endnu?) Ajs^trup Bugt og de
øvrige dele af Ramsar-område l1 samt Nord-
djurslands kyst. Bestanden har gennem B0-
erne været i svag fremgang/ mens den gen-
nem 90-erne har været stabil med en vinter-
bestand på +OOO-OOOO fugle. Stabiliteten i

besjanden ses tydeligt af figur 2H, som viser
de årlige højeste dagstotaler i Arhus Amt.

Det bliver spændende at følge udviklingen i

forekomsten i amtet efter oprettelsen af det
nye net af reservater. Der kan nemlig ske
flere ting. Den kan spredes til reservaterne
udenfor amtet (og dermed gå ned i antal
her), opretholde status quo, eller måske
ligefrem udvise en generel stigning i antallet
af fugle. Det sidstnævnte vil være det mest
interessante - oq tankevækkende.

6000

tu 4000
c< 2000

VZ

,5 6000

! +ooo

2000

0

98

Den voldsomme ekspansion i bestanden ses
ikke af observationerne, som gøres her i

amtet, idet årstotalerne efter nogle gode år
midt i 90-erne atter er aftagende (figur 2G).

Observationer af større antal er i udpræget
grad afhængig af vejret (f.eks. Rygaard
1993). Det dokumenteredes tydeligt af ob-
servationer fra 1993, hvor årtiets (måske
endda århundredets) observation blev gjort
den2B/9, hvor mere end 11.000 Knortegæs
passerede amtet (i øvrigt i selskab med
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Åfslutning
Der bliver måske fremover bedre muliohed
for at observere gaes i Århus Amt. Reserva-
terne som er oprettet de senere år har alle-
rede vist deres betydning for fuglenes - her-
underogså gæssenes - tilstedeværelse itræk-
tiden. Således er antallet af gæs i Lerdrup
Bugt Vildtreservat øget voldsomt ved star-
ten af jagtsæsonen. Det samme ses også at
være tilfældet i flere andre reservater. Og
som allerede nævnt under Lvsbuqet Knorte-
gås, bliver det spaendende åt føl{. udviklin-
gen fremover.

Lltteratur:
Christensen, K. & E. Søby 1998: Fugle i

Danmark 1996. DOFT 92:2OL-248.

Grell, M.8., 1998: Fuglenes Danmark. GAD.

Grell, M. 2000: Truede og sjældne yngle-
fugle i Danmark 1999. DOFT 94: 55-72.

Larsen, H.L. 1993: Gåsetraekket over Øst-
jylland 28. september 1993. Søravnen4/93:
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Madsen, J.; G. Cracknell & A.D. Fox 1999:
Goose Populations of the Western Palearctic.
A review of status and distribution. Wetlands
Intern. Publ. no, 48. (DMU).

Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle - en over-
sigt. DOF.

Rygaard, O. 1993: Observationervedrørende
gåsetrækket på og omkring Randers Fjord.
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Gfu en fler ttl Sølavnen
Søravnen er og bliver den største enkeltpost i
lokalafdelingens regnskab. Det på trods af at vi har
valgt at anvende et prisbilligt, ikke-kommercielt
trykkeri, og den billigst mulige udsendelsesform,
der også sikrer at bladet udkommer umiddelbart
efter trykning,
Som den opmærksomme læser ved, har lokal-
afdelingens økonomi i de seneste år været an-
strengt, med røde tal på bundlinien. Vi vil gerne
opretholde og forbedre bladets niveaq og lokal-
bestyrelsen har derfor, sammen med Søravnens
redaktion, besluttet igen i år at bede Søravnens
trofaste iæsere om et frivilligt bidrag til bladets
udgivelse.
Derfor: Støt dit lokalblad og lokalafdelingen, og giv
et bidrag til at vi kan opretholde sideantallet også
det kommende år. Brug vedlagte girokort, Et bi-
drag på 25 kr. fra hvert medlem vil dække hvad det
koster at udgive Søravnen i et år, Har man lyst til at
give mere er ekstra bidrag meget velkomner og
lokalbestyrelsen garanterer, at alle bidrag går ube-
skåret til Søravnens drift.
Det skal understreges, at alle DOF-medlemmer i
Århus Amt foftsat vit modtage Søravnen gratis,
som en del af medlemskabet, Men med en lille fjer
fra medlemmerne vil vi være i stand til fortsat at
udsende et velklædt lokalblad.

På forhånd tak!

1B

Bestyrelsen og Søravnens redaktion /w



Få forsikring
og bank under

samme tag

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

?K
Unibank
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fh felten
Af Ole Jensen

Min hjemmeside (www.come.to/felten) fort-
sætter dog indtil videre, og det er således
aftalt at alle observationer også fremover
skal sendes til mig. Jeg laegger dem derefter
på hjemmesiden og sørger for at Arne får
alle observationerne til brug for udarbej-
delse af spalten her i bladet.

Der er denne gang observationer fra: Lars
Borup, Carsten Bruun, Lars Bøgh, Svend
Dybkjaer, Erik Dylmer, Bjarne Golles, Peter
Hjeds, Ole Jensen, Jens Kirkeby, Jørgen
Ladegaard, Peter Lange, Henning Lykke Lar-
sen, Steen Gert Larsen, Torben Nielsen, Frede
Olsen, Stig Frøjk Pedersen, P.B.Petersen,
Jens Bonde Poulsen, Philippe Provencal, Jan
Sieleman, Helle Sloth, Bjarne Boye Søren-
sen, Carsten Horup Sørensen, Mogens Wedel-
Heinen og Ivan Zink-Nielsen.

Nedenstående listes de mest interessante af
disses observationer.
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Maj,
juni og
juli

Lommer, Storkefugle,
Svaner, Gæs 0g lnnd€r
Sortstrubet Lom 20/07 1S Fornæs, Rør-
drum 31/05 1 Brabrand Sø, Sort Stork 03/
05 1 Gjerrild, 15/07 2 Silkeborg, Hvid Stork
04/05 | Grenå, 05/05 og 1Bl05 1 Grenå
Enge, 03/06 1 Nordsamsø, 17/06 I fou.
Langemark, t5/07 2 trk. Silkeborg, Knop-
svane 1 1/07 870 Ajstrup Bugt, Kortnæbbet
Gås 14105 6Ø Gjerrild Nordstrand, Grågås
01/05 30 Gl. Laven, 08/05 6V Kasted Mose,
I4/OS 20 ad. og 15 1K Stubbe Sø, 14/05 238
Alrø Alhale, 04/06 3 Lysbro Skov, Gravand
11107 800 Treskelbakkeholm, 11/07 1050
Pletten, Mariager Fjord, t7/07 300 Alrø
Poldkrog, Mørkbuget Knortegås t7/05 6
Langør, Sortand 20/07 36N+4S Fornaes,
Fløjlsand 20l07 1BN+95 Fornæs, Hvinand
04/06 2 hanner 4 hunner Ørnsø, 25/07 3
Sminge Sø,3I/07 | Ørnsø.

Kovfugle
Hvepsevåge IO/OS 2 trk. Tranebjerg, 14/
05 1 Stubbe Sø, L0/06 1 Issehoved, 17/06 L
o9 0L/O7 3 Ørnsø, 28/06 og 31l07 1 Silke-
borg Vesterskov, 25/07 0929/07 1 Lysbro
Skov, SortGlente 10/05 1 Tranebjerg, Rød
Glente 03/05, 07/05 og 17/05 2 Gjerrild,
20/ 05 t Langør, 22/05 | Onsbjerg, 25/07 t
Gudenåen, Sminge Sø-Alling A, RørhøgO2/
05 l Floes, 03/05 1 Ørnsø,07/O5 5 Gjerrild,
OB/05 2 Kasted Mose, 09/05 t han t hun
Gudenåen, Porskær-Sminge Sø, 14/05 2
Stubbe Sø,28/05, 03/06, OBl06, tO/06 og
26/06 2 Kragemosen,08/06 t han og t hun
Ballen,24/061 han Toftebjerg, LL/O7 4han-
ner + 3 hunner + 4 1K BrabrandSø, lL/07 2
Udbyover Sø, tl/07 2 med pull. Gørlev Kær,
l2/O7 I han Sødringkær, LB/07 2 Syvveje,
Bfå Kærhøg 1Ol05 t hun Issehoved,lT/Os
1 Sangstrup, Duehøg 03/05 1 Nymølle, 06/
05 o9 17/06 1 Lysbro Skov, 17105 1 Gjerrild,
18/06 1 Silkeborg Vesterskov, 12/07 L hun
Sødringkaer, Musvåge 03/05 500 ogOT/OS
ca. 235 Gjerrild, Lille Skrigeørn 03/05 1

Ny spalteredaktør!
Da jeg desværre ikke
længere kan afse tid til
at redigere "Fra Felten"
vil denne være den sid-
ste fra min hånd. Het-
digvis har Arne Bo Lar-
sen fra bestyrelsen ind-
vilget i at fortsætte ar-
bejdet, og de kom-
mende udgaver vil såle-
des blive udarbejdet af
ham, i .



Gjerrild, Fiskeørn 1,4/05 l Stubbe Sø,21/05
1 NV Issehoved, 01/06 1 Dystrup Sø, Aften-
falk 06/05 1 ad han Bønnerup, Lærkefalk
03/05 1 Veggerslev bylagerland, 04/05 |
Nymølle, 0l/05 6 Gjerrild, 14/05 l Stubbe
Sø, Vandrefalk 07/05 1 Gjerrild, 03/06 1

Kragemosen.

Fasanfugle, Vandhøns,
Traner og Vadefugle
Vagtef 0B/05 og 10/05 1 Brabrand Sø,27/
06 1 Knudsø, OL/07 l-2Todbjerg, 12/07 og
2l/07 2 Sødringkaer, tB/07 - 2l/07 2 Lem'
mer v. Syvveje, 1 Bendstrup, Vandrikse
02/05o9 18/05 1 Pøtsøv.Ørnsø, 02/O5L,
08/057, I0/05 6,15/5 7 BrabrandSø,06/05
! Ørnsø, 0B/05 2-3 Kasted Mose, 14105 3
Stubbe Sø, Il/07 1 Gørlev Kær, ]-l/07 I
Udbyover Sø, Engsnarre 08/05, 10/05 og
15/5 1 Brabrand SØ, 10/05 1 og l3/O5 2

Ballen, Trane 04 / 05 | Stavns Fjord, 26/ O5 2
trk. Norsminde, Klyde 02l05 20 Romalt Enge
m. slambede, Il/07 240 Pletten, Mariager
Fjord, Lille Praestekrave 02/05 | Romalt
Enge m. slambede, 15/05 1 Brabrand SØ,

Stor Præstekrave 30/07 40 Besser Rev,
Hjejle 17/07 15 Alrø Poldkrog, 2l/07 85
Sødringkær, Strandhjejle 21/07 29 SØd-
ringkær, 02108 35 Fornæs, Yibe Lt/O7 l2O
Brabrand Sø, 15/07 42 Grenå Enge, 17/07
28 Alrø Poldkrog, 25/07 20 ad. 45 juv.
Gudenåen, Sminge Sø-Alling Å, Islandsk
RVle 2l/O7 43 Sødringkær,02/08 lS For-
næs, Temmincksryle 30/07 2 Østerby,
Krumnæbbet Ryle 2t/07 4 Sødringkær,
Dobbeftbekkasin 1 1/05 og 3O / 07 2 Østerby,
2L/052 og 03/06 I Frederiksdal Hede, 10/06
Grenå Enge, 14/06^l Funderholme, 03/07 L

Porskær v. Gudenåen, Skovsneppe 29106

1 Nordby Hede, Lille Kobbersneppe 14l05
800 Alrø Eghoved, 17/07 28 Alrø Poldkrog,
Sortkf ire 05/05 3 og 24/06 3 Ægholm, 10/
06 2 Grenå Enge,28/06 og 30/07 | Østerby ,

23/07 t Besser Rev, R6dben ll/07 250
Pletten, Mariager Fjord, Hvidklire 02105 3

Romalt Enge m. slambede, 05/05 118 og 02l
07 5 Ægholm, 24/06 l og25/07 15 Svaerm
og Egholm, 28/06 3 og 30/07 28 Østerby,
It / 07 380 Pletten, Mariager Fjord, 12/ 07 7 B

og2l/07 49 Sødringkær,28/07 8,30/07 12
Barnekold, 30/07 4 Besser Rev, 12108 1

Fornæs, Svaleklire 15/05 3 Grenå Enge,
04/06 | Mosen på Tunø, 05/06 3 og l5/o7 2
Grenå Enge, 28/06 2 og 30/07 7 Østerby,
12/07 | og 2I/07 6 Sødringkær, 18/07 L

Syvveje, 23/07 4 og 30/07 1 Besser Rev,
Tinksmed O2/OS 5 Romalt Enge m. slam-
bede, 0B/05 5 Ballen, 0B/05 15 Onsbjerg,
L0 / 05 2 Brabrand Sø, ll/ 05, 28/ 6 t2 og 30/
O7 t5 Østerby, 12/07 L og 2l/07 6 Sødring-
kaer, Mudderklire 06/05 5 rst. Issehoved,
l0/OS 17 og 15/5 9 Brabrand Sø, lO/05 |
Frederiksdal Hede, 14105 2-Stubbe Sø, lB/
05 2 LyngsØ, 20/05 7 Grenå Enge, 22/05 2,
28/06 2 og 07/O7 lO Ørnsø, 27/O5 3 Gu-
denåen, Porskær-Smin ge Sø, 03 / 07 | og 25 /
07 4 Sminge Sø, 12/07 Il Sødringkæ.r,23/
07 8,30/07 l0 Besser Rev, 02108 12 rst.
Fornæs, Stenvender 23/07 | og 30/O7 7
Besser Rev.

Kjover, TErner, Alkefugle,
Duer, Ugler, Isfugle, Bi-
ædere, Spætter 0g Svaler
Af m. Kjove 2l/07 | ad. N Fornaes, Split-
terne02/07 2 Ægholm,21107 1065+4N og
02/08 745 Fornæs, 23/07 42 Besser Rev,
Fjordterne 30/05 1 Ørnsø, Havterne 14/
05 7 Alrø Poldkrog, Dværgterne 2l/07 4
Sødringkær, Tejst 17l05 10 Sangstrup Klint,
21/07 25+lR, 02/08 3 ad. S Fornæs, Hul-
due 17/O5 2 Gjerrild, Kirkeugle 12/05 2

Floes, Natugle 15/05 l Brabrand Sø,04/06
l"Sllkeborg Vesterskov, 15/07 L Grenå Enge,
Skovhornugle 29 / 06 1 Trekanten, Samsø,
Isfugf 16/05 t-2 og LI/07 1 Brabrand Sø,
03/05, 06/05, rB/06, 22/06 | og oL/07 2

Ørnsø, 02/ 07 | Pøtsø v . Ørnsø, 1L/O7 2 ad.
+ I juv. Udbyover Sø, Biaeder 10/06 1

Issehoved, Grønspætte 24/06 I o9 16/07
1 ad. 1 juv. Silkeborg Vesterskov, 2l/O7 t
Silkeborg, 2l/07 L Funderholme, Sort-
spætte 17/05 2 Gjerrild, 18/05 og 20/05 t
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Lysbro Skov, 05/07 | Silkeborg Vesterskov,
Digesvale 09/05 5 Gudenåen, Porskær-
Sminge Sø, 28/05 15 Kragemosen/Isse-
hoved, 10/06 10 Kragemosen, 10/06 5 Isse-
hoved, Landsvale 14l05 350 Stubbe Sø.

Vipstjerter, Drosselfugle,
Sangere, Timalier, Træ-
løbere, Pungmejs€r, Piro-
ler og Tornskader
Guf Vipstjert 07 /05 20-25 Ballen, 10/05 15
Langør,14/05 $ Kragemosen, 20105 B Grenå
Enge, Nordlig Gul Vipstjert 74/O5 2 Alrq
Eghoved, 2L/05 3 rst. Issehoved, Bjerg-
vipstjert Ol/07 t Ørnsø, 2L/07 1 Funder-
holme, Nattergal 08/05 6-8 Kasted Mose,
13/05 i Arhus A, OB/05 7 , 10/05 B, 13/05 5,
t4/05 3, 15/OS 4 og 16/05 5 Brabrand Sø,
l4/O5 4 Stubbe Sø, 17/05 2 Emmelev Kær,
19/05 | Funderholme, Husrødstjert2T /06
1 Knudsø, Rødstjert 14/05 L Stubbe Sø,
Bynkefugl 07105 4 Ballen, 0B/05 1 Kasted
Mose, 17106 1 Vrads Sande, 12/07 L ad.2
juv. Vrads Sande, Stenpikker 07105 t han
og t hun Eskelund, 10/05 1 Frederiksdal
Hede, 14105 4 Kragemosen, Ringdrossel
t4/O5 I hun Saelvig, Sangdrossel I4/O5 9
Stubbe Sø, Misteldrosse. 02/07 4 Brat-
tingsborg Skov, Græshoppesanger 02l05
og 13/05 1, 08/05 og 15/05 3, L4/O5 2 og
16/05 4 Brabrand sø, Savisanger 14/O5,
15/05 og 16/5 1 Brabrand Sø, Rødtoppet
Fuglekonge 0B/06 1 sy. Almind Sø, Skeeg-
mejse 15/05 2 og Ll/O7 1 Brabrand Sø, 0B/

06 1 og t0/06 4 Kragemosen, Træl6ber 14/
05 4 Stubbe Sø, 0l/06 1 Silkeborg Vester-
skov,01/06 1-2 Brattingsborg Skov, Pung-
mejse 08/05 1 rede i birketræ i Kasted
Mose, Pirol 14l05 Gjerrild Nordstrand, 14105
1 Ballen, 16/05 I rst. Issehoved, Rødrygget
Tornskade 14/05 I Stubbe Sø, 28/05 |
Kragemosen/Issehoved, 17 / 06 | og 02/ 07 2
Brattingsborg Skov.

Kragefugle, Finker og
llærlinger
Nøddekrige 24/07 4 Lysbro Skov, Stæ,r 24/
07 2000 til overnatning i Kragemosen, Lille
Korsnæb tO/06 9 Issehoved, Karmin-
dompap 20/05 3 hanner sy. , 20/05,2t/O5
2,og O2-O4/07 2-3Bønnerup Strand, 21l05
2,03/06 3 og 08/06 2 Issehoved, 2Bl05 5 og
lO/06 3 Kragemosen/Issehoved, 0B/06 og
09/06 1 Ballen, 04/07 1 TunØ Nordspids,
Hortulan 10/05 1 Issehoved, Kornværling
19/05, t0/O6 og25/07 1 Grauballe, 17/07 2
Alrø.

Ilesuden er fØlgende ahærverct:
Stor Perlemorssommerfugl 03/07 1 Bal-
len, Sørgekåbe 01/05 1_Langør, Dagpåfug-
leøje L7/A5 1 Emmelev Kær, Admtral L7/
06 1 Brattingsborg Skov, 21/06 I Hesselholm
Made, 03/07 1 Ballen, Tidselsommerfugl
2I/06 I Hesselholm Made, 24/O6 1 Barne-
kold, Hugorm, sort 14105 1 Stubbe Sø,
Pindsvin 13/05 1 Brabrand Sø, Flagermus
sp. 13/05 2 Brabrand Sø, Brunflagermus
15/05 min.30 Brabrand Sø, Dværg-
ffagermus 3 Brabrand Sø, Rådyr t4/05 12
Stubbe Sø, Hare 14/05 LL Stubbe Sø.

Næste periodes observationer, dvs. august,
septmeber og oktober indsendes i første uge
af november - senest 5. november. Noter
allerede nu datoen idin kalender, så du
husker at indsende! Vil du vaere sikker oå at
observationerne kommer med sendes de til
undertegnede på adressen Torshøjvænget
54, Kolt, 8361 Hasselager. Observationer
kan også ringes ind på tlf. SOzs 5614, sendes
på e-mail: felten@iname.com, eller via
hjemmeside http//www.come.to/felten -
gerne umiddelbart efter at fuglene er set.
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tftctlysning!
Ungdomsudvalget vil gerne op på et større aktivitetsniveau for at få fat i
flere af juniorerne, og for at kunne give dem flere muligheder og udfordrin-
ger inden for ornitologien.
For at kunne få mulighed for det skal vi bruge flere medarbejdere i
ungdomsudvalget. Der er ikke nogen specielle betingelser for at kunne
deltage, man skal blot have lyst til at gøre et stykke arbejde for juniorerne.

Vi forestiller os en blandet kreds af f.eks. forældre, aktive fuglekiggere,
ikke aktive fuglekiggere, feltbisser, ringmærkere, store juniorer, og andre
som har lyst til at gøre en indsats for juniorerne i DOF,

Det er vores hensigt at samle så mange personert at vi kan dele opgaverne
imellem os, så de enkelte kan deltage i de opgaver og arrangementer, som
de har lyst til. Målet er at kunne levere et program for juniormedlemmerne,
som er så varieret, at der er noget for en hver smag og på flere niveauer.
Det sociale samvær vil blive prioriteret meget højt, da det er meget vigtigt
for at opnå et godt resultat.

Da vi på tiden kun er to til opgaverne, og vi begge i forvejen er aktive på
mange fronter (Tordenskjold's soldater), er tiden blevet for kap for os. Det
vil derfor være et stort løft for juniorarbejdet med forhåbentlig mange
hjælpende hænder,

Opgaverne strækker sig over alt fra at give et skulderklap, være inspirator,
være chauffør, madlavning, kagebagning, assistere turledere, være tur-
Ieder, være koordinator og hvad vi nu i fællesskab kan finde på, til at være
fadder for juniorerne (en aktiv som viser juniormedlemmer tilrette i
naturen og som giver dem færdigheder i færdsel og forståelse af naturen
samt kendskab til deres eget lokalområde),
Vores håb er, at vi bliver så mange, at vi kan blive flere grupper af personer,
der kan afløse hinanden, således at opgaven ikke hliver en byrde for den
enkelte. Der vil ikke blive iværksat mere, end den enkelte kan overkomme
eller føler lyst til.
Alle der har lyst, tid og lejlighed til at deltage eller blive orienteret skal
kontakte Arne på telefon eller på e-mail.

Når forhåbentlig mange har meldt sig, vil vi kontakte jer og indbyde jer til
en orientering, hvorvi præsentererosfor jer, og hvor I kan stille spørgsmål
til os og kommentere vores arbejde.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det giver en masse spændende
og gode oplevelser, når man arbejder for juniormedlemmerne.

Lars P, Johansson

a6 37 78 47

Arne Bo Larsen

a6 39 46 04

abl@c.dk
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Her kan unge medlemmer komme i

kontakt med qamle.

Man regnes for "gammel", hvis man har
kørekort oq bil - eller adgang til at låne
en.

ldeen er, at de juniormedlemmer, der
gerne vil tages med på fugletur sender
deres navn oq adresse til miq, oq så
sætter vi den på listen her på lunior-
siden.

De "qamle" opfordres til at kontakte ju-
niorerne på listen, når de taQer på tur
og måske kører forbi i nærheden.

Hvis du qerne vil med på listen, så skriv
eller rinq til mig!

Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
Tlf. 86 37 78 41

Mark Hammond
Nørreport 53

-- BoooÅrhusc
Ttf. 86 1B B0 26

Esben Elmer
Mejlbyvej 200

8250 Egå

Tlf. 86 22 02 66

1r\

{

{-

Peter Schmidt
Solsortvej 1B

8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 64 00

Kim Krogh Boje
Universitetsparken B st., 305

8000 Arhus C

^:@





Referater

Samsø-lejr 1999
I-3-15 maj

Torsdag d. 13/5
Mødet mellem to landsdele - mødet mellem
to kulturer og ikke mindst to dialekter. Dette
dramatiske møde fandt sted på Samsø, nær-
mere betegnet Sælvig Campingplads, hvor
20 mennesker fra henholdsvis ø6n og fast-
landet skulle underholde hinanden i hele tre
dage. De var lokket med til dette arrange-
ment af to sære personligheder i Steen Flex
fra det vestsjællandske og Arne ? fra det
midtjyske som ud over at besidde ornitologi-
ske evner også var plathedens mestre. Disie
to havde ved hjælp af den ene af disse
evner(gæt selv hvilken) fundet på at vi skulle
cykle rundt på denne hersens ø hvilket viste
sig at være mere krævende end som så.

Inden mødet måtte de to hold dog først
igennem færgesejlads, regn, blaest, bom-
laerker, skovpibere og splitterner før de nå-
ede fra deres respektive hjemstavne til cam-
pingpladsen. Her fornemmede man dog hur-
tigt at der var en mur imellem grupperne
men det havde jyderne heldigvis forudset og
medbragt en nedrivningsekspert i form af
Espen som med sin energi og rapkæftethed
hurtigt fik fjernet barrieren, hvilket var ind-
ledelsen til tre hyggelige, morsomme og
lærerige dage på en af Danmarks smukke-
ste øer, Samsø.
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Mystiske terner
Da alle turens parter var blevet introduceret
for hinanden var det tid til at koncentrere sio
om turens hovedformål - at lave slov meå
lederne. Da dette ikke er specielt krævende
bevaegede vios hurtigt videre til næste punkt
på dagsordenen som selvfølgelig var det
vigtigste - nemlig fuglene. Steen og Arne
havde udset sig Samsøs hede samt Langør
som deres første destinationer oå denne tre
dage lange søgen på Samsø mange fugle.
Desværre rakte de to lederes organisatori-
ske evner ikke laengere end til at halvdelen
af deres deltagere havnede i Langør mens
de selv hørte skovsangere og så bynkefugle.
Fejlen blev dog udbedret ved hjælp af en
mobiltelefon og da flokken igen var forenet
fortsatte udforskningen af heden hvilket gav
Rødstjert, Lille Kobbersneppe, Havesanger
samt en meget mystisk terne. St-or, slank og
med en underlig måde at flyve på lød beskri-
velsen og da holdet vendte tilbage foreslog
Steen at det kunne være en Rosenterne!l!
Dette gav anledning til oprettelsen af "Steens
liste" som skulle indeholde alle hans fantasi-
fugle - og det skulle vise sig at det blev en
meget lang liste. Ternen viste sig senere at
være en splitterne.

Turens ultimative trio
De trætte vandrende cyklister var som sagt
vendt tilbage til campingpladsen og efter i

Langør at have tilføjet Hvidklire, Sortklire,



Knortegås og Misteldrossel, indtraf første-
dagens absolutte højdepunkt, nemlig aftens-
maden. Dette fantastisk kulinariske måltid i

form af spagetti med kødsovs, blev lavet og
serveret af turens mest fantastiske trio be-
stående af madmødrene Kirsten(Kis), Lis og
Ursula. Uden dem havde vi aldrig gennem-
ført denne ekspedition hvor der var meget
langt imellem McDonalds restauranterne,
Meget langt.

Aftensmaden blev desuden indtaget i fest-
lige omgivelser idet turens yngste, Anja,
havde fødselsdag, som selvfølgelig blev fej-
ret på behørig vis med fødselsdagssang og
flotte gaver(i betragtning af de midler vi
havde.

Jægerne og de 76 arter
De to lederes organisatoriske evner, eller
mangel ^på 

samme, skulle allerede torsdag
aften stå sin 2 prøve. Denne gang skulle en
dæmning gennemsøg^es for sjældenheder
men diverse misforståelser og et for gam-
melt kort førte til stor spredning på flokken
og nogen endte omkring 5-10 km. væk fra
den egentlige destination. Denne gang lyk-
kedes det dog ikke at få samlet hele flokken
og Jon og Jesper gik glip af Stor Regnspove,
Skeand og Stor Kobbersneppe.

Tilbage på basen var det tid til opgørelsens
time hvilket viste at turens førstedag havde
ført til hele 85 arter og hele 4 af Steens
fantasiarter. Oven på sådan en mundfuld var
det vel naturligt at leegge sig til ro men
turens "hårde" kerne valgte at blive oppe og
se den svenske storfilm "Jægerne" i cam-
prfrgpladsens opholdsrum. Næste morgen var
hårdheden dog forsvundet noget da man på
en fugletur jo traditionen tro skal tidligt op.

Gentlemanen
Fredagen var blevet cirka 5 og en halv time
gammel da "guruerne" Arne og Steen h^avde
besluttet sig at det var tid til at drage på nye
eventyr. De havde dog ikke mod nok til at
vække flokken så det blev morgenfriske
Signe's opgave. Det blev til gengæld gjort
blidt og det lykkedes da de fleste at krybe sig
ud af køjerne og hen i spisestuen hvor mor-
genmaden ventede. Eftertillige at have smurt
madpakker var der afgang - for de fleste.
Det viste sig nemlig at Signe's cykel havde
pådraget sig turens første og eneste punkte-
ring. Heldigvis viste Espen sig fra endnu en

side - nemlig den galante - og blev på cam-
pingpladsen og udbedrede skaden, mens vi
andre kørte mod dagens mål - Issehoved.

Issehoved er Samsøs svar på Skagen og
minder også fuglemaessigt om denne. Det er
dog noget besværligt at komme op til denne
da det kræver at man passerer bjerget "Cote
du Issehoved" hvilket for det meste foregår
på snørklet grusvej. Det var specielt en stor
forhindring for den uheldsramte Signe samt
lille Anja men Espen viste igen sine jern- og
gentlemankvaliteter og hjalp de to piger op
ad bakken.

På vejen op til denne bakke mente flere at
have hørt den specielle Græshoppesanger
som blev dagens første tilføjelse til afts-
listen.

Ba kkerekorder og fa lkeblik
Desværre virkede det i starten unødvendiqt
at vi havde brugt -så mange kræfter på åt
komme til tops. På toppen var det nemlig
sparsomt med fugle og derudover var det
koldt og blæsende. Disse lidt kedelige om-
stændigheder fik nogle af drengene, med
Espen i front, til at afprøve hvem der kunne
komme hurtigst ned og op ad bakken mens
pigerne fik varmen under Steens regnslag.
Men vi var har jo for at se fugle og i mangel
af^godt vejr og derfor manglende rovfugle
måtte vi benvtte os af andre metoder. Små-
fuglene trækker nemlig også over Samsøs
nordspids og ved hjaelp af lidt kratluskeri
dukkede en del fluesnappere, både grå og
brogede, samt tornsanger og fuglekonge
m.fl. op. Ud over havet så vi også Sortand,
Fløjlgand og Tejst og pudsigt nok var det
også her dagens første rovfugl dukkede op.
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Desværre var det kun Jesper og Jon som fik
denne Dværgfalk i deres synsfelt.

G riselyde og "Ka mæIeon -fugl "
Efter denne postion nye fugle var det tid til
en anden slags postion nemlig vores med-
bragte madpakker. De blev nydt under no-
get bedre vejrforhold hvilket også tydeligt
satte sit praeg på fuglemængden ved næste
lokalitet, Kragemosen, lige syd for Issehoved.
Den skulle ifølge Steens sagnfortællinger in-
deholde Vandrikse og for en gangs skyld
holdt hans ord ret, Ved ankomsten til mosen
blev vi nemlig mødt af griselyde hvilket ty-
deligt indikerer Vandrikse - eller grisefarm.
I mosen var der også Rørhøg, Rørsanger
Sivsanger og i horisonten, efter stor diskus-
sion, en Rød Glente. Diskussionen startede
efter at en rovfugl, identificeret til at være
en Musvåge, fløj ind bag nogle træer og kom
ud igen som en Rød Glente. Flertallet mente
dog at Musvåge måtte have sat sig i et af
træerne, hvorefter en Rød Glente tilfældig-
vis kom flyvende forbi.

De nye arter i Kragemosen betød samtidig
at vi havde passeret de 100 arter og turen
var kun halvvejs.

Barnlighed og lftybsffiter
Tilbage på campingpladsen efter endnu 15
km på jernhesten, og for nogles vedkom-
mende en smagsprøve på Samsøs fremra-
gende is, var det tid til at restituere sig. Af en
eller anden underlig grund endte det dog
med at de barnlige følelser kom op i os da vi
Rk øje på campingpladsens hoppepude. Den
blev brugt flittigt, så flittigt at vi jagede de
små børn væk, indtil der igen var afgang.
Næste "station" var Gammelholm som lå
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lige i naerheden af den "travle" Samsø luft-
havn. Vade- og andefugle var målet for vo-
res søgen i teleskoper og kikkerter og ud-
byttet var blandt andet Klyde og Hvidklire.
Det der fik mest opmærksomhed var doq to
skytter som på en mark øvede sig p5 at
ramme en falsk hjort. I teleskoperne kunne
vi se at "krybskytterne" sjældent ramte må-
let også se^lvom de blev ved med at flytte det
tættere Då.

Ligesom skytterne var vores udbytte altså
lille og dette mest opmuntrende var at solen
skinnede fra en næsten skyfri himmel. Med
andre ord ville hellere bruge vores tid på
hoppepuden eller som Steen, Arne og følge
valgte at gøre: at inspicere Sælvig strand
som jo lå lige foran campingpladsen. Det
gav dog intet held indtil de barnlige sjæle
blev for rundtossede og også kom ned på
stranden hvor først to Dværgterner og der-
efter en flok Stenvendere fik iublen frem i

os.

TåImodighed bærer frugt
Velsmagende, lækkert, fremragende,herligt.
Det er blot nogle af de superlativer man kan
bruge til at beskrive turens andet aftensmål-
tid. De tre superkokke havde slået til igen -
hvad havde vi gjort uden dem.

Men efter denne positive^insprøjtning skulle
vi hurtigt komme ned på jorden igen. Lej-
rens anden store misforståelse førte nemlig
til at to af deltagerne ikke kunne finde vej til
fredag aftens udflugtsmå1. Espen fik dog ledt
de to piger på ret vej igen hvorefter vi kunne
fortsætte aftenens program. Programmet
stod faktisk i at sidde og ve^nte men dette
kan være særdeles svaert når det samtidio
er sk... koldt. Fuglen vi ventede på var eå



Skovsneppe og stedet var en grusgrav som
ud over en mulig Skovsneppe også kunne
byde på to andre vadere, nemlig Mudder-
klire og Strandskade. Dette var dog ikke nok
til at holde liv i alle og i en blanding af kulde,
utålmodighed og træthed valgte halvdelen
af flokken at søge mod køjesengene.

Men som man siger: tålmodig baerer frugt,
hvilket situationen var et pragteksempel på
idet Skovsneppen, samtidig med at den
trætte flok i horisonten var på vej ud af
g rusg raven / udstøtte sit kara kteristiske ka ld
hvorefter den flot kom flyvende over den
ventende flok. 2 minutters ekstra tålmodig-
hed havde været nok men Skovsneooen
blev under alle omstændigheder dagens sid-
ste kryds, hvilket var kryds nummer 109.

.Afskedens time
Lørdag d. 15/5 var dagen hvor vi skulle tage
afsked med Samsø og ikke mindst med hin-
anden. Først galt det dog oprydning rengø-
ring og pakning inden den sidste og længste
etape af det dopingfrie Tour de Samsø. 15-
20 km var der til dagens eneste mål Brat-
tingborg skov på sydspidsen af Samsø. Un-
dervejs var der proviantering i "hovedsta-
den"Tranebjerg, men ellers blev ruten køft
i et rimeligt tempo, do^g ikke hurtigere end
at nogle spottede en Blå Kærhøg. I Bratting-
borg skov lovede Steen os at se Huldue,
Ravn, Korttået Traeløber, Pirol^og Karmin-
dompap og det lovede da også godt da vi
allerede inden vi entrede skoven både fik

Kernebider og Ravn,og nogle minutter se-
nere inde i skoven så Huldue.

Brattingborg skov støder op til vandet mod
syd hvilket var den perfekte lokalisation for
at nyde sin madpakke og den skinnende sol.
Det gjorde vi så - nogle længere end andre -
hvilket betød at de hurtige kunne nå og se de
sidste fugle inden diverse havnelejer skulle
findes. Og det var så her Steens påståede
arter skulle findes, men men men men.
Skoven stod mere i fluesnappernes tegn end
det eksempelvis gjorde i Træløbernes tegn
da vi ikke engang kunne støve en almindelig
Træløber op. Halemejse blev det dog til,
men vi troede Samsøs sidste fuqleunder var
set. Men så var det at Rasmusl som havde
glemt cykelnøglen, da det var meningen at
de ivrige skulle hente solbaderne, i en have
fik øje på en Rødrygget Tornsk^ade, som
paent sad og spiddede sit bytte på et hegn.
Alle fik set fuglen inden det var tid til den
sørgmodige afsked. Alle havde haft en par
skønne dage og havde ikke meget lyst til at
sige farvel til de nye venner. Det måtte dog
ske og de to hold drog til henholdsvis Sælvig
og Kolby Kås havn.

I sidstnævnte havn syntes en forbipasse-
rende Fiskeørn ikke at de 114 arter vi alle-
rede havde set var nok oq øqede med bra-
vur tallet til 115.

Tre herlige dage var som sagt slut men vi
håber så 

-sand"iig ikt" at det vår sidste gang
at vi skulle se sjaellaenderne/jyderne, De var
jo ikke helt tossede.
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s#prtr'$,tsså
Tirsdag 26.9
Mødested:

Lørdag 3O.9
Mødested:

Efterår ved Fornæs; Alkefugletræk og havfugle.
Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Carsten Olsen fortaeller om hvor, hvornår o-g hvor man kan se på
Alkefugle på Fornæs. Ved mødet gives også1ips til andre gode
efterårslokaliteter i Østjylland. Mådet erlt opiæg til de senere
ture til Fornæs lørdag d. 28.oktober og søndag d. 26. november.

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 sgen, 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 på
dyrelivet. Som måske det eneste sted i Århus amt huser området
4 spættearter, bl.a. Lille Flagspætte. Årstiden byder måske også
på Fiskeørn, Blå Kærhøg, Isfugl og Bjergvipstjert. Desuden er der
mulighed for at finde spor efter Odder. Hvis tiden tillader det vil vi
også besøge en naerliggende lokalitet.
Jørgen Terp^Laursen. Vi forsøger at få en lokalkendt person som
medleder oå turen.
Til Jørgen Terp Laursen, tlf. 8626 1296) senest d.22/9. pris 60kr.
Østjysk Biologisk Forening

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, dnder og vadefugle.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 784L.
Senest dagen før til MariagerTuristbureau, tlf.9854 1377.
Voksne: 65 kr. og børn25kr.
Velegnet for handicappede.
Medbring kikkert og varmt tøj, øl/vand og kaffe/brød kan købes
ombord. Varighed ca. 3 1/2 timer.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Turleder

Tilmelding:
Arrangøri

sKr0atre
Søndag 7.7O

Mødested:

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

Arrangør:
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Søndag 7.70 Mossø og Klostermølle
Mødested: Ry station kl.09.00
Leder: Jens Kirkeby, Claus Ole Madsen eller Kurt Ærenlund Pedersen.

Tur til Mossø med et udValg af årstidens fugle.
Medbring kikkert, fuld termokande og fornuftigt fodtøj. Vi anbefa-
ler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så tag også
20 kr. med.

Søndag 8.7O Tur til Sødringholm Strand
Mødested: P-Pladsen ved Randers Regnskov kl. 8.30, eller holdepladsen for

enden af Skallehusevej (v. sommerhusene) k|.9.00
Fælleskørselfra Randers (bensinpenge: 15 kr. til chaufførerne).
Variqhed ca. 4 timer.
Vi g5r en lidt længere tur langs Sødringholm Strano og gennem
skoven, hvor der netop nu er gang i efterårstrækket. Sidste år sås
i området på dette tidspunkt bl.a. Suler, Tredækker, flere Enkelt-
bekkasiner, Vandrefalk, Alm. Kjover, Stor Korsnæb og meget
andet, så her er rigtig gode chancer for at se noget lidt ud over
det sædvanlige i Øst-Jylland.
Lars Tom-Petersen. tlf. 8641 8164
Medbring gummistøvler og noget varmt på kanden.

Mandag 9.7O Dialogmøde på AgroForum:
Bruger vi naturen godt nok - skal flest mulig opleve

Mødested:
mest muligt?
Koldkaergård Landboskole, Udkærsvej 10, Århus Nord kl. 19.30.
I fortsættelse af den senere tids debat vedrørende adgangen til
naturen inviteres alle interesserede til dette dialogmøde. Som
oplægsholdere har vi inviteret repræsentanter fra flg. organisatio-
ner:
- Naturrådet (Peder Agger)
- Friluftsrådet (Kim Keblovszki)
- Da n marks Naturfredn ingsforening (Søren Højager)
- Århus Amt
- Landbruget (Jens Krogh Andersen)
18.15-19.15: Gåtur på "sporet" - en tur langs skel og hegn
19.30-20.30 velkomst og oplæ9
20.30-21.00 Diskussion - ordet erfrit
21.00-21.15 Pause - der serveres øl og vand
2t. t5 -2L.50 Diskussion
2t.50 -22.OO Afrundi ng ved oplægsholderne
Naturcenter Nymølle og Landbrugets Samfundskontakt i Arhus
Amt

Tu rledere :

Tu rleder:

Program:

Arrangør:

Lørdag 74. - tirsdag 77.7O
llngdomslandslejr på Anholt
(Kis) Kirsten Larsen, Ursula Burmann, Steen Flex, Arne Bo Larsen.

Søndag 22.10 Vadehavet, Tøndermarsken og Margrethekog
Titusinder af gæs og vadefugle venter os denne dag, hvor vi besø-
ger nogle af de klassiske lokalitete^r ved grænsen^; Rudbøl Sø,
Saltvandssøen, og marsken i området, hvor vi håber at opleve det
spektakulaere skue 'sort sol' når titusindvis af steere flyver til over-
natning i rørskoven.
Turen er ikke færdigplanlagt ved redaktionens slutning, men for-
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Lørdag 28.70
Mødested:

Turleder:
Arrangør'.

Tirsdag 37.70

Mødested:

ventes gennemført i bus eller privatbiler afhaengig af deltageran-
tal. Prisen bliver omkring 150-200 kr./ungdomsmedlemmer yz-
pris. Afgang fra Arhus tidlig morgen, hjemkomst først på aftenen.
Husk Pasl Tilmelding og yderligere oplysninger om turen hos Peter
Lange, e-post: peterlan@oost6.tele.dk eller tlf. : 86950341.
Tilmelding bør ske hurtigst muligtl senest d. 10. oktober.

Fugletur til Fornæs fyr
Fyret kl. 9.00.
Vi kigger efter lommer, gæs, ænder og ikke mindst alkefugle fra
Skandinavien og Grønland.
Naturvejleder Lars P. Johansson 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Fuglelivet ved Sødringholm, mundingen af Randers
Fjord
Sølyst, Brabrand kl. 19.30
Lars Tom-Petersen fortæller om dette spændende og fuglerige
område med udgangspunkt i sin rapport om områdets frlgleliv.

Mossø og Klostermølle
Ry station k|.09.00
Jens Kirkeby, Claus Ole Madsen eller Kurt Ærenlund Pedersen.
Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle.
Medbring kikkert, fuld termokande og fornuftigt fodtøj. Vi anbefa-
ler samkørsel fra Ry, for at begraense antallet af biler, så tag også
20 kr. med.

Danmarks ugler
Sølyst, Brabrand, kl. 19.30.
Jørgen Terp Laursen fortæller om sit bogprojekt'Danmarks ugler -
en status', samt sidste nyt om uglerne i Danmark.
Tilhørerne opfordres til at indsende eller medbringe egne ugleobs,
gylp m. m. Se også JTL's uglebrev i Søravnen 2/2000 s. lI.
Fugle ved Engsøen, Grenaa
P-pladsen ved kulturhuset Pavillonen , Kaervej, Grenaa, kl. 13.00.
Fuglene trækker,gfter vandet. På turen kommer vi gennem blan-
det løvskov ud på den åbne eng med flere søer. Turen varerca. 2
timer. Husk kikkert! Efter turen tager vi til naturskolen, hvor der
bydes på den første glø^gg.Vi planlåggerfugleture icrenaa og
omegn til vinter og foråret. Alle, også DOF-medlemmer, er meger
velkomne med forslag.
Kai Hansen tlf.: 86320708 + indbudte ornitologer.
Grenaa Naturskoles fuglegruppe.

NOVEMBER
Søndag 5.77
Mødested:
Leder:

Tirsdag 74.77
Mødested:

Lørdag 25.77
Mødested:

Turleder:
Arrangør:

Søndag
Mødested:

26.77 Fornæs og Djursland
Afgang fra p-pladsen ved Musikhuset, Århus kl. 06.30. Forventet
hjemkomst ca. kl. 16.
Turen går til Fornæs, Djurslands østligste punkt, hvor vi forventer
at veere ved solopgang Er vi heldige med vejret kan vi i den
smukke solopgang opleve tusindvis af alkefugle, som trækker
forbi, sammen med masser af havdykænder, skarver oq andet
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godt. Stranden byder på rastende skTrpibere og måske sortgrå ryle
eller snespurv. Op ad formiddagen, når trækket ebber ud, forlader
vi Fornæs og besøger et par gode lokalieter på Djursland, f.eks.
Stubbe Sø, Ørnbjerg Mølle eller Mols Bjerge. Husk meget varmt
tøj!, noget varmt på thermokanden og en god stor madpakke!
Turen gennemføres i privatbiler eller bus, afhængigt af deltageran-
tal.
Turpris: B0 krlungdomsmedlemmer40 kr (til kørsel), betales
underturen. Tilmelding senest d. 20. novembertil: Peter Lange, e-
post : oeterlan@post6.tele.dk eller tlf. : 86950341.

Tirsdag 28.77 Donau-deltaet, Rumænien v. Jørgen S, Christensen
Mødested: Sølyst, Brabrand kl. 19.30

Diasforedrag fra et af Europas bedste fuglelokaliteter. Beretningen
fra en DOF-stortur ijuni 2000. Flotte billeder af Pelikaner, hejrer,
ellekraqer m.m.

sg#tr&sffi6&
Lørdag 2.72 Vintertur til Stubbe Sø
Mødested: Tirstrup Brugs k|.9.00.

Vi går en tur langs søen og ser og lytter efter vinterfuglene. Måske
falder der en Stor Tornskade af og søen huser nogle gange en over-
vintrende Havørn - så vi ser om vi er heldige!

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson 8637 7841.
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Arhus Amt.

Søndag 3.72 Mossø og Klostermølle
Mødested: Ry station k|.09.00
Leder: Jens Kirkeby, Claus Ole Madsen eller Kurt Ærenlund Pedersen'

Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle.
Medbring kikkert, fuld termokande og fornuftigt fodtqj. Vi anbefaler
samkørsil fra Ry, for at begraense antallet af biler, så tag også zo
Kr. meo.

Tirsdag 5.72 Julemøde i Randersgruppen
Mødested: Naturskolen, Gudenåvej, Randers kl. 19.30

Vi byder på kaffe, te og julebag. Vi snakker om årets fugle-
oplevelser og ser lysbilleder. Medbring gerne egne pletskud.

Ti rsdag 7 2. 7 2. J u lemøde
Mødested: Sølyst, Brabrand kl. 19.30

Som traditionen byder afholder vi også i år julemøde med kaffe, te,
julegløgg og småkager. Som sædvanlig håber vi rigtig mange vil
medbringe lysbilleder eller foftælle en historie fra det forløbne år.

JANUAR 2BA1
Søndag 7.7 Mossø og Klostermølle
Mødested: Ry station k|.09.00
Leder: Jens Kirkeby, Claus Ole Madsen eller Kurt Ærenlund Pedersen.

Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle.
Medbring kikkert, fuld termokande og fornuftigt fodtøj. Vi anbefaler
samkørsel fra Ry, for at begraense antallet af biler, så tag også 20
kr. med.
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Søndag 7.7: Vandstæretur til Pinds Møiledalen, Århus Å
Mødested: P-pladsen ved Musikhuset Århus kl. 09.30 eller p-pladsen overfor

restaurant Pinds Mølle kl. 10.00.
Efterhånden en klassisk tur, hvor vi får rystet noget afjulesulet af
ved en god travetur i den vintersmukke ådal, mens vi kigger efter
vandstaere, som her har en af sine bedste lokaliteter i Danmark!
løvrigt mulighed for et bredt udvalg af skovens vinterfugle, og
hvem ved - måske en isfugl?
Turen forventes af vare ca. 3 timer, så husk madpakken! Tilmel-
ding senest d. 5. januar (af hensyn til planlægning af samkørsel)
til Peter Lange, e-post: oeterlan@post6.tele.dk eller tlf.:
86950341.

Fugleture i Århus-området?
Se Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside

(findes via lokalafdelingens hjemmeside
www.dof.dk ^rhus eller hent folderen på biblioteket.



Bestyrelsen
Peter Lange (formand)

Tujavej 16, Stjaer
8464 Galten

Tlf. 86 95 03 41
peterlan(opost6.tele.d k

Jens Bonde Poulsen (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring

8950 Ørsted
Ttf. 86 48 82 75

Bjarne Golles
Louisevej 100

8220 Brabrand
rff. 86 25 04 43

bgOnat. aa rhus.dk

Ole Jensen
Torshøjvænget 54, Kolt

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

Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup

8544 Mørke
Ttt.86 37 78 47

lpjohansson(omail.tele.dk

Arne Bo Larsen
Axel Munchs Vej 67

8550 Ryomgård
abl@c.dk

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.

8260 Viby J

Ttf. 86 28 50 05
steen.gert.la rsen Oget2net.d k

Peter Hjeds
Koglevej 7, Uggelhuse

8900 Randers
Ttf. 86 49 63 08

Peter. Hjeds(oskolekom.dk

lan Sielemann (suppleant)
Hulvejen 2t, Høbjerg

ssoo Gienå
Ttf. 86 33 14 49

hvem
Kontaktpersoner
Fradningsudvalget:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinneruo
Trf. 86 98 65 03

M e d I em s reg is t re ri ng e n :
Lars P, Johansson
(Se bestyrelsen)

L o ka I i t e t s reg I s t re rl tt g e n :
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt
Louisevej 100
8220 Brabrand

frapportgrupperr:
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

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

Fu g I ereg is t reri n g sg ru ppe n :
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

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

søhøIandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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