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DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Ornitologisk
Forening

Foreningens formål er at fremme kendskabet

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

med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet

i

1906.

til og interessen for

fugle og at virke til beskyttelse først 09 fremmest af den danske
fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre
publikationer, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvt I Kar.

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

den danske afdeling af BirdLife International.

Giro: 7 00 08 39

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

Årlige kontingenter:
Ordineere medlemmer 310 kr.
Junior (u. 18 år)
1OO kr.
Senior (o. 67)
200 kr.

Husstandsmedlemskab 410 kr.
Støttemedlem (min.) 180 kr.

Lokalafdelingen
i Århus Amt
Naturcenter Sølyst
Louisevej 100

DOF-Århus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens møder o9 ekskursioner.
På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de
forskellige udvalg og interessegrupper.

8220 Brabrand
Giro: 5 51 09 61

www.dof.dk/ aarhus
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Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt

til alle

Ansvarsh. redaktør:
Otto Trap Hansen
Kildevej I

8362 Hørning
Tlf. 86 92 25 92

Øvrige redaktion:
Annelise Skov

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 og
mærk kuverten "Søravnen", og send eventuelt også indlægget på
E-mail. Disketter, fotos og originale tegninger returneres.
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lIedlåmshverr€konkurrence
Som den opmærksomme læser har bemær-

ket, har DOF igen startet en medlems-

hvervekonkurrence. I den kommende vinter sættes alle sejl til, for at skaffe masser af
nye medlemmer! Især opfordres de nuværende medlemmer til at gØre en indsats! Så
kender du en fugle- og naturinteresseret
person, som (endnu!) ikke er medlem af
DOF - så tøv ikkel Kontakt lokalbestyrelsen
eller foreningens hovedkontor og rekvirer
indmeldelsesfoldere! Det skal bemærkes at
der er flotte præmier, både til de nye medlemmer og dem der skaffer dem!

l,(ye

medlemøer invitetes nred på

fttgletur!

Lige netop nu fører Dansk Ornitologisk Forening en hvervekampagne for at få nye med-

lemmer.
Dette fejrer lokalafdelingen med at invitere

alle nye medlemmer

i Århus Amt på en

gratis fugletur.
Er du registreret som nyt medlem af foreningen inden den 1. marts 2001 inviterer vi dig
på en gratis bustur til en af Danmarks bedste
fuglelokaliteter under kyndig ledelse af lokalkendte guider.

DoF-Århus holder således søndag den 22.
april en bustur for nye medlemmer. Turen
går bl.a. til Tipperne og Vest Stadild Fjord i
Vestjylland. Vi vil se masser af gæs, ænder

og vadefugle og måske flere

spændende

rovfuglearter på turen.
Forinden inviteres de nye medlemmer (og
andre interesserede) til formøde om turen
tirsdag d. 17. april (se bagest i bladet), hvor
der fortælles om turen og foreningens arbejde.

Som nyt DOF-medlem i Århus Amt får du
altså mulighed for gratis at deltage i en
bustur. Desuden deltager du både i hovedforeningens og lokalafdelingens lodtrækning
om mange flotte præmier bl.a. en luksuskikkert.
Vil du gerne vide mere om fuglene? Vil du
beskytte naturen? Vi du med på fugletur?
Så meld dig ind i Dansk Ornitologisk Forening - idag!

Det gør du ved at anvende girokortet i folde-

ren Hjælp fuglene i naturen, hvor du tillige
kan læse mere om de forskellioe medlemskategorier
Så snart vi har modtaget din indbetaling, er
du registreret som medlem. Derefter sender v^i dig en lille velkomstpakke, som bl.a.
består af:

I
I

Velkomstoakke
En brochure om fodrinq

affuqle i ha-

ven

r

"Nøddelys" - (1000/o oksetalg med
nødder i) *

I
I
r

4 storkebrevkort med kuverter

I

Samt diverse andet materiale

Sidste nummer af medlemsbladet
Fugle og Natur

"Nøddelysene" får du af praktiske Srsager
ikke tilsendt med det samme, men i velkomstpakken modtager du et tilgodehavendebevis og bestillingstalon, som du blot skal
indsende tilGreve Mølle. Greve Mølle sælger
kvalitetsfoder til vilde fuglel

Lodtrækning om attraktive præmi€r
Hvis vi har modtaget din indmeldelse inden
den 15. marts 2001, deltager du i en lodtrækning om en række spændende præmier: Præmierne er :

-

Lokalafdelingen de^ltog i november-december ijulemarked på Clausholm Gods.
Markederne d. 26/LL, 3/12 og tO/L2 var
arrangeret af Jydske Haveselskab, med
,Fugle i vinterhaven' som tema. DOF deltog
med en stand hvor vi solgte fuglekasser,
foderbrætter og foderblandinger, samt uddelte informationsmateriale. Desuden kunne
gæsterne deltage i en konkurrence, hvor
man skulle gætte havens 10 almindeligste
fugle. Søravnens læsere skal ikke snydes for
muligheden for at gætte med, så her er
kon ku rrenceteksten :

Gættekonkurrence: Havens fugle - Hvor
almindelige er de???

Mærkeark med svalemotiver

1. Praemien er en Leica

&OI. på j*rt*:*lrårk€dl

kikkert

Her er 10 fugle. De yngler alle 10 i Danmark.
De er også alle meget almindelige ved foderpladsen i haven. Men hvilken fugleregentlig
den almindeligste??? - og hvilken er den
næste - og den tredje ??? Kan du gætte det?

-

eller ved du det

??

Du skal ud for 1-tallet skrive navnet på den
fugl, som du mener er den almindeligste af
de 10. Dernæst skriver du ud for 2-tallet
navnet på den fugl, du mener er den naest-

mest almindelige ynglefugl, osv., osv.
Som en hjælp nævner vi her de arter, som
det drejer sig om: SOLSORT, GRØNIRISK,
G MSPU

RV, SKOVS PU RV, TYRKERDU E,

M

US-

VIT, RØDHALS, HUSSKADE, BLÅMEJSE OG
BOGFINKE
1.

2.

BN

LOx42, Værdi: Kr. 10.000,2. Præmien er et Leica kamera
med etui. Værdi 4.200,- og

4.

C1

5.

3. Præmien er et Leica kamera Cl1.
Vaerdi

2.800,-

4. Præmien er gavekort til Naturbutikken på h.h. kr. 3.000,- 2.000

6.
7.
a

.

3.000, 1.000 kr. og 1.000

Lodtrækningen finder sted den 26. marts
2001, og vinderne vilfå direkte besked umiddelba rt efter lodtrækninqen.

9.
10.

Som korrekt svaranvendervi det skønnede
antal ynglepar i bogen Fuglenes Danmark af
Michael B. GrelI/DOF 1998. Se det korrekte
svar andetsteds i dette blad eller på vores
hjemmeside www.dof.dklaarhus.

Nye rapporten

1983

Siden sidst har lokalafdelinoens bibliotek bl.a.

modtaget:

tilstand og url-

Prassø I99A-2CI00

vikling.

Af Tbrben B, Jørgensen.
Teknisk rapport fra Århus Atrtl.
Nalur og FliljØ 20A0. 6l s, + bifag,

til 1998. Arsagerne til udviklingen

i de

to arters bestande diskuteres, og det fremføres at toppet lappedykker tilsyneladende
konkurerer med fiskearten sandart om føden, hvilket kan forklare nogle store udsving
i lappedykkerens ynglebestand (se figuren
nedenfor). Den sorthalsede lappedykker er
i de senere år gået kraftigt-tilbage i antal i
Mossø (og det øvrige Gudenåsystem), fra en
rorarsDestand I uu erne pa op ur JUU rugre er

antallet i de senere år faldet til under

25

For en gangs skyld en rapport fra amtet,
hvor der også er oplysninger om fuglelivet
på den undersøgte lokalitet. Denne rapport

fugle. Det er uklart hvad der er årsagen til
den store nedgang, men muligheder som
ændret (forbedret!) vandkvalitet og færre

indeholder, udover de sædvanlige afsnit om
søens vandkvalitet, alger, fisk og tilstand
m.m., et kapitel specielt om lappedykkerne
i Mossø. Her redegøres der for udviklingen i
bestanden af toppet og-sorthalset lappedykker i Mossø og Gudenåsystemet i perioden

Nedenfor og overfor vises de to figurer fra
rapporten, der illustrerer lappedykkernes
bestandsudviklino.

ynglende hættemåger i Mossø nævnes,^ligesom forhold i artens vinterkvarter oqså kan
soilde ind.
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Figur 19, s.43, fra rapporten Mossøi
'Antallet af Toppet Lappedykker i Mossø præsenteret sammen med det
gennemsnittige antal Toppet Lappedykker pr. ha i alle Gudenåsystemets
søer fra Skanderborg til Silkeborg"
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Figur 20, s.44, tra rapporten Mosse,
'Antallet af voksne Sorthalsede lappedykkere i Mossø i mai måned fra f 9Ag fil 1994"

Også modtaget:

Brabrand 5ø 1997-1999. Tilstand
og udvikling. Af Tbrb€n B. Jørgense rt. T€kni.ih rapport fra Århus
amt 2000. 5l sider + bilag.
Rapporterne fra Århus amt kan fås ved henvendelse til amtets Natur og Miljøkontor.

en meget interessant debat, hvis resultater

jeg vil vende tilbage til i et kommende nummer af Søravnen.
Søndag morgen var der arrangeret ekskur^sion til Sydvestpynten på Amager, hvor vi så

flere tusinde bramgæs, samt fouragerende
dværgfalk og blå kærhøg, trækkende hedelærke og hvid vipstjert og som et kuriosum:
en forbitrækkende sort svane! (ref.: Peter
Lange).

Repræsentantskabsmøde
DOF afholdte i

starten af november repræ-

sentantskabsmøde i København. som repræsentanterfra DOF-Århus amt deltog Ole Jensen, Peter Hjeds og Peter Lange.
dagsordnen var bl.a. godkendelse afbudgetforslag for 2001, herunder en kontingentforhøielse, således at støttemedlemmer forhøjes fra 150 til 180 kr. årligt og ungdomsPå

kont. forhøjes fra 60 til 100 kr. årligt. De
øvrige kontingenttyper er uændrede. Herudover var der valg til en række grupper og
udvalg. Der var længere debatter/workshops

om prioriteringen af foreningens indsats på
det fredningspolitiske område i de kommende

år, og om udfaerdigelsen af etiske regler for
ornitologers færden i naturen, sidstnaevnte

Skarven i Århus arnt
Af Peter Lange
Ilddrag af rapporten Skarver i
Danmark 2OOO;
Foranlediget af den årlige rapport fra DMU
om skarvbestandens størrelse og udvikling i
Danmark 2000, synesjeg det kan have interesse for Søravnens læsere at referere rap-

portens oplysninger om artens forekomst
som ynglefugl iArhus amt.

f

l*r*rls amt

2OOO,

gen-

rrerrrgarrsr "rl'-rrg.feJolrallfeferrre

$'åarrderåerrg ,$ø
10 reder og op til 250 skarver optalt. Mindst

to af rederne havde ynglesucces. Kolonien
er placeret i træer langs søbreden ved Ring-

kloster. Rederne kan ses ^(i teleskop!) fra
Fruering Kirkevej ved Skårup. Skarverne
blev første gang fundet ynglende på dette
sted i 1999, hvor mindst 4-5 reder blev set.

"$allen l.arrll'sø

10 reder med i alt 17 naesten flyvefærdige
unger blev konstateret d. L4.-L6. juli. Kolonien er placeret i elletræer langs søbreden, i
søens vestende. Området har i flere år været opholdssted for mindst 50 ikke ynglende
skarver. I 1999 etableredes 2-3 reder, uden
ynglesucces.

Nugård Sø
114 reder optaltes d. 23. juni i en gruppe
ved Rugård Søndersø. Området har i flere år været rasteplads for
skarver, men der har ikke tidligere været
ynglefund. Ved besøget d. 23. juni var^der
unger i mange af rederne. Ejerne af såvel
Katholm Gods som Rugård Gods har udtrykt
ønske om at fjerne kolonien.
h-øje rødgraner

Svanegranden
To vegetationsdækkede sandbanker beliggende i det lavvandede område mellem
Samsø og Gyllingnaes. 1489 re^der optalt d.
30. april. Alle rederne fandtes på den sydlige

af øerne, kaldet Svdsand. Skarverne har
ynglet regelmæssigt på Svanegrund siden
1989, med spredte ynglefund i årene forinden. Arets antal er det hidtil højeste.

Staws fjord
Skarverne har siden 1989 ynglet på de to
øer Kolderne og Yderste Holm i Stavns Fjord.

I alt 3260 reder blev optalt i 2000, fordelt
med 703 på Kolderne og 2557 på Yderste
Holm. Kolderne er en række mindre holme
med lav vegetation. Her er alle reder placeret på jorden. Yderste Holm er noget -større,
med begrænset trævækst (mest slåen og
hyldebuske). De fleste skarvreder på yderste Holm (95o/o) er placeret itræer og buske.
Bestandsudviklingen i området har i både
1999 gS 2000 vist en markant fremgang, der
var oå 19Vo i 20001 Skarvkolonien i Stavns
Fjord er således den af de danske skarvkolonier, som viser den største fremgang i
både 1999 oq 2000!

Figur 21 fra rapporten. Placeringen af skarukolonierne i sydvestlige Kattegat.
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Figur 22 fra rapporten.
Udviklingen i antal optalte skarwreder i 1947-2OOO i sydvestlige Kattegat.

Adviklinger i det sydvestlige t{attegat
Udover de ovenfor nævnte kolonier i Århus
amt, fandtes yderligere en række skarvkolonier i Østjylland 09 Nordfyn, i det område som i rapporten kaldes sydvestlige Kattegat. Det drejer sig om Hald^Sø (Viborg
amt), Vorsø (Vejle amt) samt Mågeøerne og
Roholm ved Nordfyn.

Skarven i Danmark

2OOO

I 2000 blev antallet af skarvreder i Danmark
opgjort til 4246t. Antallet af reder er 7o/o
højere end i 1999, og 5o/ohøjere end i 1996,

som havde dettidligere maksimum. Stigningen skyldes især udviklingen i kolonier med

tilknytning til Kattegat og Nordsøen. Lokalt
er der tendens til stagnation i Limfjorden,
tilbagegang i Lillebaelt og Sydfyn incl. Øhav,
mens antallet er relativt stabilt på og ved
Sjaelland og i Smålandsfarvandet. Antallet af
kolonier er steget markant i de senere år.
Fuglenes reaktion på bekæmpelse i nogle
større kolonier har tidligere påvirket etablering af nye kolonier. Den udvikling var mindre udtalt i 2000. Derimod fortsatte udviklingen mod flere indenlandske småkolonier

ved søer hvor der tidligere har været
overnatningspladser. Desuden blev der registreret en række nye yngleforsøg på små-
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Figur 23 fra rapporten.
.Ændringer i redeantal fra 1999 til 2ooo i skarukolonierne i sydvesflig€ Kattegat.

øer og andre biotoper langs kysten, hvoraf
de færreste havde ynglesucces. Enkelte steder, specielt på Djurslands østkyst, etablerede skarverne dog helt nye og re.lativt store
kolonier hvorfra der kom unger på vingerne.
Særlig betydning havde den store fremgang

på Hirsholmene ud for Frederikshavn, hvor
skarven første gang etablerede sig i 1997
med 3 reder. I 2000 taltes 1209 reder. Det
er også bemærkelsesværdigt at Tofte Sø i
Lille Vildmose nu har landets største skarvkoloni. Også i 2000 blev der udsat mink på
Havrvig Polder i Ringkøbing Fjord, men bortset herfra var der kun ulovlige bekæmpelser
få steder og i mindre omfang end tidligere.

Kilde: Eskildsen,
Da

n

ma

rk.

N a tu

l.

(2000): Skarver 2000.

rove rv å g n i ng.

Danmarks Miljøundersøgelser. 40 sider. Arbejdsrapportfra DMU nr.736. Pris:
55 kr. hos DMU tlf.: 8920 1700.
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par
par
Gråspurv 944.000 par
Musvit 745.000 par
Grønirisk 489.000 par
Skovspurv 482.000 par
Rødhals 285.000 par
Husskade 249.000 par
Blåmejse 245.000 par
Tyrkerdue 48.000 par
De angivne par-antal er landstotaler,
avs. d! omfatter ynglepar fra alle biotoper!
1.
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3.
q.
5.
6.
7.
e.
g.
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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings
lokalafdeling i Arhus amt.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 2O. februar 2OOl
Naturcenter Sølyst, Louisevei 100, 8220 Brabrand.

kl,

19,OO på

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen
oS medlemmer af foreningens repræsentantskab (DOF's øverste myndighed,
hvor DOF-Arhus amt har 4 pladser) vælges af de fremmødte medlemmer. Endvi-

dere fremlægger formanden beretning for året der gik, og regnskab og budget
godkendes. Der er tillige god lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Dagens programt
Kl. 79.00: Velkommen, der indtedes med et foredrag om et aktuelt emne af en
indbudtforedragsholder.
Xt. ca. 20.00- ca. 22.00: Generalforsamting i tokalafdelingen iÅrhus amt.

tokalafdelingen vil være vært med kaffe/the, og tidt mundgodt. Øl og vand kan
købes.

Dagsorde n for gene ra lforsa m I i n g e n :

1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent.
Aflæggelse af årsberetning v/Peter Lange
Forelæggelse af revideret regnskab for 2000 til godkendelse v/Jens Bonde
Forelæggelse af budget for 2001 til godkendelse v/Jens Bonde
Valg til bestyrelsen: På valg er Peter Lange, Lars P. Johansson, Peter
Hjeds, Jan Sielemann.

6)

Valg af repræsentanter. Repræsentanter på valg: Peter Lange, Ole Jensen,
Peter Hjeds, Steen Gert Larsen. Suppleanter på valg: Arne Bo Larsen, Jens
Bonde Poulsen, Bjarne Golles.

7)
B)
9)

Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår lJlla Thomsen.
Behandling af indkomne forslag.

Eventuelt.

Genvalg kan finde sted.
Forslag som ønskes behandlet under pkt. B skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest B dage før generalforsamlingen.
Atte er velkomne, men kun medlemmer af DOF bosidende i Århus amt har stem-

meret.
Bestyrelsen

Andehold ødelqger

W]

[f llsnntng Ettrup
Naturen er fra naturens

egen hånd så viseligt
indrettet at der kun er
plads til 6t andepar i et
vandhul på TOOO m' og
kun få par i lidt større

søer. Det er der selvfølgelig en årsag til. Nemlig ikke at ødelægge sit
eget eksistensg ru n d la g,
Det faktum, at naturpleje i form af ande-

hold i vandhuller og småsøer skader
eller endog ødelægger disse, er nu langt
om længe blevet dokumenteret.
Det er sket ved undersØgelser foretaget
af flere af landets amter, hvori bl.a.
Århus Amt har deltaget. Man har undersØgt et større antal vandhuller og småsøer, og registreret forskellen på søer,

Amterne har ved undersøgelsen fundet,
at det næsten mere er reglen end undtagelsen, at der forekommer andehold i

småsøerne i forbindelse med vildt(læs:jagt-)pleje. Man fandt således, at
der i 14-44 o/o af sØerne - afhaengig af

hvilket amt vandhullet ligger og størrelsen på vandhullet - forekommer andehold. Man fandt naturligt nok også, at
vandkvaliteten (målt ved næringssaltet
fosfor) blev dårligere med andeholdets
størrelse. Øget fosformængde betyder

dårligere sigt på grund af hø; algeproduktion til skade for sØens øvrige
dyre- og planteliv.

Skov- og Naturstyrelsen anbefaler generelt, at der kan holdes 1 and eller 2
ællinger per 100 m'z vandflade i forbindelse med udsætning. Undersøgelsen
dokumenterer imidlertid, at selv det
antal betyder, at en ren sø kan ødeleegges på bare en jagtsaeson - ja det anbe-

falede antal er faktisk 10 gange for højt
i forhold til, hvad søen kan klare, uden
at blive påvirket i negativ retning!

hvori der udsættes ænder, og hvor det

Men 6n ulykke kommer sjældent alene.

(Wiberg-Larsen et.al. 2000).

For mange ænder i et vandhul eller en
lille sø slider voldsomt på brinkerne.

ikke sker. Og der er tydelig forskel
For at søer kan opretholde en unaturlig

høj ynglebestand aF ænder (mere end
det ene par, som måske naturligt ville
yngle i vandhullet) eller ved nedfodring
af ænder i forbindelse med jagt, er det
nødvendigt at fodre enten i søen eller på
bredden tæt ved søen. En væsentlig del

af dette foder ender i vandet.

Enten

efter plqsage gennem ænderne eller
ved forrådnelse af det korn, der allerede
ligger i søen. Der tilføres med andre ord

Derved sker der en øget udvaskning af
næringsstoffer og jord fra omgivelserne
samtidig med, at smådyrs og insekters
levesteder ødelægges. Yderligere sker
der en voldsom reduktion i antallet af
padder i vandhullet.

Selv med disse facts er det ikke muligt
med den gældende lovgivning, at gribe
ind overfor sådanne skadelige forhold for juraen forholder sig ikke til natur- og
miljøbeskyttelse, som vi gerne vil ønske

næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til det. Og så giver jeg ikke meget for
i vandhullet i unaturliq stor jægerens,,natu rpleje".

vandet

mængde.
T2

ø/*o

l,'/7'4,r"/ zt

Efterskrift
Lykkeli.gvis kunne det iÅrhus Stiftstidende den 7/ll-2000 læses, at man på
amtsgården endnu kan huske undersøgelsens konklusioner, for man har nemiig
bestemt, at der ikke skal gives tilladelse til udvidelse af 2 vandhuller til opdræt af
ænder - men som man lakonisk skriver, så kan man ikke gøre noget ved de
eksisterende forhold med opdræt af ca 160 eender, fordi det har fundet sted
allerede før naturbeskyttelseslovens ikrafttræoen.
t

itteratafi

Wiberg-Larsen, P., K. Fog, M. Ejby^-Ernst, p. Nordemann Jensen, p. Myssen & F.
Franko-Dossar 2000: Når miljøet får et,,rap". Vand & lord 7. årq. nr. 3: 90-94.
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lIlr|re- og Slørugle t

No@A997-1:ggg

VedJørgenlbrp Launcen

En tak skal rettes til

Dansk Ornitologisk Forening for tilladelse til at

bringe resultaterne af
nærværende projekt i

Søravnen,

Indledning og baggrxnd
Denne rapport er blevet

til

på baggrund af,

at flere af vore uglearter over en lang årrække har været i stor tilbagegang og det
gælder ikke mindst for Kirkeugle og Slørugle, der nu på "rødlisten" er angives som
"sårbar" henholdsvis "akut truet".

Derfor

-

skal

vi bevare de to arter i

den

darske fauna - er det vigtigt med en hurtig,
målrettet og effektiv handleplan byggende
på erfaringer fra ind- og udland.
For at gøre offentligheden opmaerksom på
uglernes situation valgte Dansk Ornitologisk

Forening (DOF) at

få kirkeuglen med på

listen over fuglearter, som man kunne

stemme på som årets fugl i 1996. I denne
konkurrence blev kirkeuglen en klar vinder!

Som følge heraf blev der via indsamling og i
samarbejde med DOF rejst midler, så blandt

anlet nærværende projekt kunne realise-

Når projektet bærer undertitlen "Forvaltningsplan for kirkeuglen og sløruglen i Nordjylland", var det især med den baggrund, at

undersøgelsen skulle fokusere på at hjælpe

kirkeuglen i Nordjylland, hvor arten i dag
har de taetteste ynglebestande i landet.
Området huser derimod kun enkelte oar
slø rug

t4

ler.

Slorugle
Som et meget vaesentligt bidrag til informa-

tion om uglernes situation og især kirkeuglen lavede DOF den meget flotte og informative folder "Hjaelp Kirkeuglen - før det er
for sent". Folderen, der personligt er uddelt
og sendt til mange - især landmænd - har
givet haft stor betydning^i plojektforløbet,
men vil forhåbentligt også på længere sigt
kunne hjælpe vore ugler.
Rapportens indhold følger - i den udstrækning det har været muligt - arbejdsplanen
udarbejdet af DOF (Jesper Johannes Madsen).

Rapporten indeholder en analyse og diskussion af resultaterne. I en afsluttende handleplan gives i p-unktform forslag til aktiviteter,

der kan indgå i en mulig opfølgning af pro-

jektet eller i tilsvarende ugleprojekter.

trorxmål

Anst arlighed

Projektet havde flere formåt. OOf lagde vægt
på at få belyst følgende forhold (citat):

Uglegruppens medlemmer har aftalt med
mange lodsejere, at deres ugle-oplysninger
opbevares fortroligt. Denne aftale agter vi
naturligvis at følge. Derfor anmoder vi DOF

I
r
r

Kortlægningafyngleforekomster.
Bygning og opsætning afredekasser på
egnede steder.
Oplysning til landmænd og menighedsråd om, hvordan uglerne ved aktiv hjælp

sikres de bedste yngle- og fødemuligheder.

Jvf. DOFs arbejdsplan er et andet må|, at
"projektet er et pilotprojekt, der, forudsat
tilfredsstillende resultater, og fornødne økonomiske midler, vil danne baggrund for et
Iandsdækkende forva ltnin gsprojekt".
Projektets primære formål har været og vil
fortsat være ved forskellige tiltag at stabilisere og på længere sigt øge landsbestanden
af kirkeugle og slørugle.

om, at materialet vedrørende lokalitet-

sangivelserne, betrag^tes som fortrolige oplysninger, som kun må anvendes efter aftale
mellem DOF og uglegruppens medlemmer.

Åktiviteter
I projektperioden har der været mang^e aktiviteter, der direkte eller indirekte på laengere sigt forhåbentligt kan komme uglerne
til gavn. Der var blandt andet tale om følgende:

feltarbejde:
Opsaetning af redekasser til kirkeugle og
slørugle, der var det primære og mest tidskraevende.

Reparation og retablering at tidligere og nuværende naturlige redesteder for de to ugleUndersøgelsesområdet omfattede hele Nordjyllands Amt samt den nordlige del af Viborg
Amt og nordlige del af Arhus Amt.

Personer og arbeJdsfor-

deling
Uglegruppen, der varetog det feltmæssige
arbejde, bestod af Mogens Andersen (MA),

arter (hule træer, åbne ind

til

hulrum på

bygninger o.l.).
Åbning og reparation af dueslag.
Åbning af kirketårne og gøre dem til egnede
ynglesteder for ugler.
Samtale med mange personer i felten bl.a.
med henblik på at de selv laver og opsætter
redekasser.

Lars Bo Jacobsen (LBJ) og Jørgen Terp Laursen

(iTL) (projektkoordinator). Dertil kommer
andre personer som på forskellig vis har
været behjælpelige i felten o.a.
Uglegruppen har vaeret projektansvarlig over

for DOFs Hovedbestyrelse, der i praksis fra
DOFs side først blev varetaget af Jesper
Johannes Madsen og siden af Michael Grell.
Endelig bestod en følgegruppe af: Judith W.
Berg, Knud Flensted, Jørgen Terp Laursen og
Jesper Johannes Madsen (Michael Grell).

I n fonn

a t io

DOF grønne

ns ma te ria I e :

folder

.

Foldertil lokalområde på Diursland iforbindelse med målrettede gård-besøg.
Tegninger og vejledning i opsætning af uglekasser, der kunne fremsendes efter ønske.

Hjemmesider med information om ugler,
redekasser m.m.

Avisartikler, indlaeg i menighedsrådsblade,

Jørgen Terp Laursen har som aftalt udarbejdet undersøgelsesskemaer, indsamlet, be-

fagblade, omtale i lokale ugeaviser.

arbejdet og analyseret det indkomne feltmateriale samt udsendt to årsrapporter og
været ansvarlig for sammenskrivning af
denne rapport. Rapporten har vaeret fremsendt til kommentering hos MA og LBJ før

Oplysninger

den er videresendt til DOF.

Omtale i flere af DOFs publikationer samt i
Østjysk Biologisk Forenings blad, Gejrfuglen.

fra medlemmer af

DOFs

Rovfuglegruppe
Telefon

-

interviews.
I)

Vi har også vaere i ugle-kontakt med DOFs
lokalafdelinger, naturskoler, jægergrupper,
plejestationer og Falck.
Foredrag i lokale DOF afdelinger om ugler og
ug

leprojektet.

DOF er omtalt ved enhver passende lejlig-

hed og har i relation til dette projekt fået
stor PR-omtale.

Kedekasssr
Projektets primære mål var at få opsat redekasser til kirkeugle og slørugle.
De opsatte kirkeuglekasser har målene 20 x

20

x 100 cm med bundmål 20 x 100 cm.

Indflyvningshul er ca. 7 cm og oftest placeret i enden af kassen. Mogens Andersen har
lavet flere forsøg med alternative redekasser
til arten. Se under handleplaner.
De opsatte sløruglekasser har målene 40 x
40 x ca. B0 cm med bundmå|40 x ca. B0 cm.
Indflyvningshul er ca. 15 x t7 cm, der som

regel er placeret nederst i venstre hjørne af
Kassen.

Vejledning i ophængning af redekasserne for

de

to arter følger generelt beskrivelsen i

folderen "Hjaelp kirkeuglen - før det er for
sent". Den endelige placering afredekassen
på lokaliteten er altid
i samarbejde

^gjort

med lodse3leren. Vi må formode at nogle
lodsejere på eget initiativ selv har bygget^og
opsat redekasser og som vi ikke har fået
registreret.

t'elts{*t:ma
Med henblik på blandt andet at finde sammenhaenge mellem kirkeuglens og sløruglens

valg af ynglested og biotoptyper blev der
udarbejdet et feltskema. Skemaet er ved
løbende opdateringer tilpasset dette projekt. Der var stor interesse for at lade feltskemaer indgå i projektet, men det viste sig
tidskraevende at udfvlde dem tilfredsstillende.

Feltskemaet indeholder punkter som: Ugleart, lokalitetsnavn, type redekasse, ophængningssted, aeg og ungeproduktion. Biotopbeskrivelsen bygger på, hvad man i en afstand af ca. 400 m kan iagttage fra ynglestedet (gård o.l.). Der er eksempelvis noteret:

r
r

Lokalitetstype (ex. gård, fabrik, park).
Beliggenhe! (ex. åbent land, i landsby,

tæt byområde).

r

Biotop (ex. skov, skraent, grusgrav/
mose, baek, græsmark, have).

I
I

Husdyr (ex. grise, køer, gæs).
Andre dyr (ex. husmår, rotter, mus).

Ilesultater
lledekasser
Valg af ophaengningssteder for redekasserne

var prioriteret således og må tages med i
vurdering af resultaterne og forekomsten af
de to uglearter.

JYLLåNDS
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Buslinier 5 & 17 lige til døren

lo

.

1/ Kirkeugle eller slørugle

ynglet

lokaliteten inden for de sidste 5 år.

Uden for undersøgelsesområde har der i de
senere år ynglet kirkeugle i mindst 10 kirke-

2/ Kirkeugle eller slørugle har tidligere ynglet
på lokaliteten eller der er set enlige fugle

uglekasser. bfte har det været på lokaliteter, hvor naturlige redesteder er forsvundet
- eksempelvis pga. udskiftning af tag og

har^

på

siden 1995.

fældning af redetræ.

3/ Det er en potentiel ynglelokalitet for mindst
en af de to arter.
En lokalitet angives som beboet, hvis kirke-

!9le eller slørugle har ynglet i mindst et af

årene 1995-1999.

par på to lokaliteter, 7-9 enlige fugle på 9
lokaliteter og 21 lokaliteter, hvor slørugle

Der er opsat mindst 116 kirkeuglekasser. I
oktober 1999 kendes status for de 110
kasser. De fordeler sig således:
36 par på 36 lokaliteter, 17 enlige fugle på
16 lokaliteter og 57 lokaliteter, hvor kirkeugle ikke er registreret eller registreret med
sikkerhed.
For de 36 par kendes følgende valg af ynglested:

DOF-kasser

oktober 1999 kendes status for de 30 kasser. De fordeler sig således:

to

Kirkeugle

I

Slgnrgle
Der er opsat mindst 33 sløruglekasser. I

4

(Randers, Bjerregrav(?),

Nørager og Lø]stør) og muligvis i DOF-kasse
1. I kirkeuglekasser ophaengt af andre 3.
Det vil sige, at kirkeugle er fundet ynglende
i ca. B kirkeuglekasser. Endvidere har kirkeugle ynglet i udhus ca. 4, under tagudhæng
5, i hulmur 2, i elmetræ 2, i halmstak 1 og i
skorsten 1 par. Endvidere erynglested ukendt

på 13 lokaliteter. Endelig er stær og allike

ikke er registreret med sikkerhed. Blandt de
enlige fugle er de 7 sikre bestemmelser og i
andre to tilfælde er de alene bestemt af
g å

rdejere n.

Et par ynglede i DoF-kasse på Høgholm
Gods, Midtdjursland i 1997. Parret fik 2 unger. Ingen slørugler er set på lokaliteten

i

1998 o9 1^999. I 1999 har der fast været en
natugle på lokaliteten, der flere gange er set
søge tilflugt i sløruglekassenl Kassen er nu
flyttet til en anden del af bygningen, hvor
der nu er to sløruglekasser.
Et par slørugler er set i bygning i udkanten af

Tarm by i 1996, en fugl omkom årsskiftet
1996/1997. Det vides ikke om parret har
ynglet i 1996 og eventuel hvor. Siden forår
1997 er en enlig fugl set om end uregelmæssigt. Der har ikke ynglet slørugle i DOFs
kasse, men fundet sløruglegylp derved.

fundet ynglende i kirkeuglekasser.

I perioden 1995-1999 er der således

regi-

streret kirkeugle på mindst 53 lokaliteter.

t7

Fbltskemaer
Arbejdet med at udfylde feltskemaerne var,
somnævnt langt mere tidskrævende end på
forhånd antaget. Da der "kun" er udfyldt
feltskema for 20 slørugle- og 50 kirkeuglelokaliteter og da næppe alle skemaer er lige
tilfredsstillende udfyldt, må resultaterne tages med forbehold. Der er imidlertid naeppe
tvivl om, at denne metode er vigtig at an-

mange husdyr på gårde, hvor der er opsat
sløru

g

lekasser,

e

ksempel vis udgør køer 4Oo/o.

Endelig er husmår registreret på :Soø af
gårdene - men det reelle procenttal er
formentligt betydelig større.

\u.\

vende i forståelsen af uglernes levevis. Trods

disse forbehold er vi af den oofattelse. at
resultaterne på feltskemaerne i det ministe

kan give os et indtryk af uglernes krav til
levestedet m.m.

Kirkeugle
Af feltskemaet for kirkeugle er det især vigtig at iagttage oplysninger angivet under felt

A, der vedrører lokaliteter, hvor der yngler
eller har ynglet kirkeugle i perioden 19951999. Det ses heraf, at mindst 95olo af yngle-

lokaliteterne er på gårde, husmandssteder
og på nedlagte landbrug. 91% af ynglelokaliteterne ligger iåbent land og iområder
med få huse.
På og

ved ynglestedet er der nogle domine-

rende biotoptyper: Gamle løvtræer findes
påB7o/o, krat 30o/o og gamle frugthaver 51o/o.
Græsplaene og læhegn udgør henholdsvis
100o/o og 7oo/o. Enge af forskellig typer udgør

samlet 690lo. Mødding og affaldsdepoter

(skrammelplads o.l.) udgør hver 267o. Graesog brakmarker samlet 74o/o. Halmloft 650/o
og lade 48olo. Hund og kat findes på 65o/o og
57olo. Endelig bør nævnes husmår, som er
kendt på mindst 260/o af lokaliteterne.

SIørugIe
Sammenlignet med oplysninger fra kirkeuglelokaliteterne udgør forskellige typer
gårde B0o/o af lokalitetstyperne og mindst
650/o af disse

ligger i åbent område.

Træer, og især gamle løvtræer, ved lokaliteten synes at veere af stor betydning for
sløruglen - her udgørde 75olo. Laehegn findes
på 90olo af lokaliteterne. Redekasserne er
opsat så sløruglerne har adgang til forskellige

typer vådområder. Her udgør grøft45o/o og
vandløb 5go1o, "s6/mose" 35olo og vandhul
35olo. Ved lokaliteterne finder vi "eng tør"
7Oo/o og "eng afgrænset" 507o samt anden
type græsmark 70o/o. Sammenlignet med
kirkeuglelokaliteterne er der forholdsvis
1B

??9,

I{onklusion
Undersøgelsen viser, at kirkeuglens optimale biotop er en mindre gård med adgang
til loft og lade beliggende i åbent land, hvor
der forekommer arealer med græsplæner,
gamle løvtræer og en ældre frugthave. Kirkeuglen foretraekker også steder, der er min-

dre velholdt og hvor der er en mødding
(husdyr) Op til ynglestedet er der læhegn,

eng-, græs- og brakarealer. Undersøgelsen
viser derimod ikke som ventet, betydning af
husdyr på ynglelokaliteten.
De foreløbige resultater viser,

at kirkeuglen

formentligt foretrækker andre typer redesteder frem for redekasser, hvis det er muligt.
længere sigt vil kirkeuglekasserne
^På
forhåbentligt være en erstatning for de redesteder, der gradvist vil forsvinde.
Det er alarmerende at hund er registreret på
,oo650/o og husmår på 260/o af kirkeuglelokaliteterne.

Slørugle er fundet ynglende i en af DOFs
sløruglekasser, hvilket er tilfredsstillende. I
betragtning af sløruglekassernes geografiske fordeling i Jylland er det særdeles positivt, at der er registreret slørugle på mindst
hver tredje lokalitet, hvor der er opsat
sløruglekasser. Det lover godt for fremtiden.

kassen. Samtidig skal man sikre, at
uglerne også kan flyve ind på loftet,
hvorved sløruglekassen er placeret.

I

åiglel gerlcrcll

t

&{andiæplaxer
På længere sigt bør de overordnede mål

r

$irkeugle
udbygge det nuværende arbejde
med ophængning af kirkeuglekasser i
Nordjylland og .arbejde på at styrke

at vi afprøver nye redekassetyper og
alternative opsaetningssteder til kirkeugle og slørugle så de er mere mårsikret end hidtil (se bl.a. Mogens Andersens kirkeuglekasse-model).

Sa

m-

I

vanskeligere at kontrollere, men det
problem kan afhjælpes ved, at den ene

ende af kassen gøres aftagelig med
skruer.

I

at vi i relation til de steder, hvor Alliker

muligvis vil yngle i kirkeuglekasserne
(vel især i kirker) anvender en hulstørrelse på 6,5 cm.

SIørugle

I

at udbygge det nuvaerende arbejde med

at skabe et sammenhængende net af
sløruglekasser fra Sønderjylland mod
nord iJylland.

I

at man som hovedregel bevarer

den

nuværende sløruglekassemodel

I

at opsætning af sløruglekasser så vidt
muligt gøres ved at kassen anbringes

så uglerne udefra flyver direkte ind

i

at arternes status

(udbredelse

og

bestandstætheder), levevis, tilpasning
til miljøændringer, fødevalg og trusler
følges ligeledes trusler mod arterne som
fordrivelse,

at indflyvningshullet i kirkeuglekasser

tes derved både lysindtrængning og
træk i kassen. Kassen bliver derimod

at amterne bør arbejde mere med etab-

m.m,

redestedet.
for fremtiden oftere placeres på siden i
den ene ende af kassen. Sammenlignet
med nuvaerende kassemodel nedsaet-

sigt inddrager

eksempelvis plante poppel og piletraeer.

tidig skal vi tilgodese uglernes krav til

I

laengere

lering og pleje af uglernes foretrukne
fourageringssteder som enge, græsog brakarealer, dyrkningsfrie braemmer langs vandløb og veje samt ud^bygge læhegn med træarter, der på
laengere sigt kan medføre hulheder til
kirkeugle (det gør man nu i Tyskland)

at

artens randområder med redekasser.

I

at vi på

amternes miljøafdelinger bl.a. i forbindelse med sponsorering og opsaetning
af redekasser til ugler.

VæTC:

I

at sløruglebestanden fortsat overvåget
på landsplan, som det nu gøres i DOFs
projekt sjæld ne yn g lefu g le.

I

at der laves målrettede undersøqelser
med henblik på kortlægning af døielighed og ungeproduktion hos ugler (slørugle og kirkeugle) i relation til anvendelse af gift til bekæmpelse af mus 09

rotter.

Øget lrttetress€."..
Som noget meget uventet men særdeles
glædeligt har ikke mindst dette projekt, men
også ugleforedrag og omtale i medier (radio
og aviser) afsted kom met, at der flere steder
i landet på lokalt initiativ er opsat uglekasser. Det gælder lokale DOF-grupper,
natu rskoler, beskæft igelsesgrupper og endda

to jægergrupper

har efter anmodning fået
sendt materiale om uglekasser.

Derimod har vi ikke fået den ønskede oobagning hos menighedsråd efter omtale i
"Kirkeblade". Ved direkte henvendelser til
menighedsformænd, gravere o.a. med tilknytning til kirker, er det dog lykkedes at få
åbnet flere kirker oq få skabt større interesse og forståelse for at hjælpe uglerne i og

ved kirkerne.
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na felten

Åwgust,

Af Arne Bo Larsen

ng rlktnber

sepfexreXrcr

lVR Alrø Eghoved. Pibesvane 17 /10 L2
VAlrø Eghoved,2T/t0 3 Fornæs. Sang-

Efterårets trækfugle er
ankommet til amtet, og
her er et udsnit af, hvad

svane 27/10 t2V Fornæs. Kortnæbet
Gås 21110 45 Kolby. Blisgås 7/I0 |
Besser Rev. Grågås 1/9 525 Alrø
Eghoved, 7/I0 23 Besser Rev. Bramgås I4/I0 60 rund Fjord, 21110 100
Vesborg Fyr. Mørkbuget Knortegås
24/9 142 Stavns Fjord,7/10 92 Besser
Rev. Pibeand 7/L0 60 Besser Rev, 16/
10195+27/10 1415 Fornæs, 20/1.0 2O0
ved Alrø. Krikand 3l/8 25 Brabrand SØ

der er blevet ind-

rapporteret fra måne-

derne september, oktober og november af:
Stig frøik Pedersen,
Henning Lykke Larsen,
Svend Dybkjær, Bjarne
Boye Sørensen, Frede
Olsen, Mogens WedetHeinen, Inger og lvan
Zink-Nielsen, EIin Erik-

vestenden, 6/10 9fou Frederiksdal Hede,
74/10 25 Engene vest for Grenaa, 16/
t0 t8S+27/70 115 Fornæs. Gråand 6/

10 150 Frederiksdal Hede. Spidsand

16/10 10S og27/10 25 Fornæs. Bjerg-

and 16/10 45 og 27/10 9N

sent Henning Ettrup,
Carsten Brun, Peter

Hahn, Philippe Provencal, Helle Sloth og Niels
Hannow,

Lommer, $torkefugle,
Svaner, Gæs og ^€nder
Rød-lsortstrubet Lom 8/8 7, L6/10
7N og 27/L0 5N+7S+1 Fornæs. Sorts-

trubetLom 16110 lSog27/70 1. Gråstrubet Lappedykker 28/8 1N+45
Kysing Næs, 7/10 17 Besser Rev, 16/10

83+ 27/IO 25 Fornæs. Sule 6/10

2

Issehoved, L6/70 1+ 27/10 lN Fornæs.
Skarv 22/10 23 Ørnsø. Mellemskarv
4/9 7 Sminge Sø. Rødrygget Pelikan

7/lO L Stavns Fjord. Sort Stork

20

Fornæs.

Ederfugl 16110 715N+10515 og 27/10
1091S Fornaes. Sortand 16/10 305N og
27/t0 735 Fornæs. Fløjelsand 16/10
35N og 27/10 25 N Fornæs. Hvinand
16/10 165 og27/tO 2595 Fornæs.Toppet Skaffesluger 4/9 51 Besser Rev,
16/10 865 og 27/70 25 S Fornæs.

1/9

,/'

,ta

--=,==:+\:5-:--:æ=:
Kovfugle

sneppe 4/9 40 Eskeplet, 7/10 5 Besser
Rev, 17110 5 Alrø Eghoved,20/10 6 Alrø

Hvepsevåge 29/8 | Barnekold. Rør- Poller. Stor Regnspove 4/9 43 og7/10
høg 4/8 2 Stavns Fjord, 31/8 4 Bra- 171 Besser Rev, 17110 10 og 20110 8
brand Sø. Blå Kærhøg 30/9 | Kysing Alrø Eghoved, 20 / t0 32 Alrø Poller. SortNæs, 27110 1 Fornæs. Spurvehøg 21l klire 7/8 3 Østerby Samsø, 19/8 1
10 1 Lysbro Skov. Musvåge 2I/IO 15 Vesborg Fyr,4/9 3 Eskeplet,4/9 3 Besser
Issehoved, 27/I0 6 Fornæs. Dveerg- Rev, Rødben 4/923 BesserRev,4/924
falk 3/10 1 Vesborg Fyr,5ll0 1 Isse- Eskeplet, 24/9 52 Stavns Fjord,. Hvidhoved, 7/10 2 Besser Rev, L7/tO 2 Alrø klire 2/8 1 Fornæs, 4/9 2 Besser Rev,
Eghoved, Lærkefalk 2818 1 Saelvig Bugt.
I0/9 1 Vesborg Fyr. Svaleklire 7/8 2
Vandrefalk ll/9 | AlrØ Eghoved.
Østerby SamsØ. Ti nksmed 7 / 8 5 Østerby
Samsø, t9/8 3 Vesborg Fyr. Mudderklire 2/8 12 Fornæs, 7/8 7 Østerby
Vandhøns 0g Vadefugle
Samsø, 28/ I 9 Lading Sø, L0 /9 6 Vesborg
Strandskad e 20 / 10 34 Alrø Poller. Stor Fyr. Stenven der 4/9 2 Eskeplet, 4/9 15
Præstekrave 2/8 9 Fornæs. Hjejle 5/8 og 7/t0 1 Besser Rev.
300 Knebel Yig,5/9 300 og 17/10 7500
Alrø Eghoved ,7/10 400 Besser Rev, 20l
10 1000 Alrø Poller. Strandhjejle4/9 8 Iliover, T€rner, Alkefugle,
Eskeplet, 24/9 20 Stavns Fjord,7/t0 5 Duer, Ugler, Isfugle,
Besser Rev. Vibe 5/8 500 Knebel Vig,
11/9 300 Norsminde Fjord, t4/t0 150 Spætter $valer og Pib€re
Engene vest for Grenaa, 27/10 200 Af mindelig Kjove 28/8 2 Kysing Næs.
Grund Fjord. Islandsk Ryle 2/8 1 For- Dværgmå9e28/81 Lading Sø. Hættenæs,4/9 58 Eskeplet, 4/9 3 Besser Rev, måge 14l10 200 Engene vest for Grenaa.
20/I t Alrø Eghoved. Dværgryle 4/9 3 Sildemåge 2 Vesborg Fyr. Rovterne
Eskeplet. Krumnæbet Ryle l9/8 3 28/8 t Kysing Næs. Splitterne 2/8 745
Vesborg Fyr, 29/8 4 Barnekold , 4/9 5 og 8/8 1015 Fornæs,7/97 AlrØ Eghoved,
Besser Rev, 24/9 5 Stavns Fjord. Al- 4/9 458 og 7/10 2 Besser Rev. Fjordmindelig Ryle 4/9 1000 Eskeplet. Brus- terne 8/8 7N+11 indtræk Fornaes, 1/9
hane 2/B 1 Fornæs, 7/8 1 Østerby 7+3v Alrø Eghoved, 2/9 4 Brabrand SØ.
Samsø, 19/8 | Vesborg Fyr, 5/9 | Alrø Sortterne 3t/8 2+2/9 1 Brabrand Sø.
Eghoved. Dobbeltbekasin 7/8 5 Lomvie 16/10 15 og27/lO 7N Fornæs.
Østerby Samsø, 4/9 6 Eskepler, 14/t0 Afk 16/10 9045, 27/L0 4832N+s364S
45 Engene vest for Grenaa. Skovsneppe Fornæs. Tejst 2/8 3, L6/ I0 23 og 27 / 70
4/lO t Skovmøllen. Lille Kobber- 15 Fornæs. Ringdue 2t/lO 24505, 22/
2I

10 10100 Vesborg Fyr. Gøg 7 /
9 1 Funderholme. Natugle 15/
9 1 Dystrup-Ramten Søerne,
13/10 1SY Silkeborg Vesterskov. Isfugl l5/9 1 Ramten
Sø, 19/9 l, 22/9 2 Pøtsø v.

Ørnsø, 1/10 I, 7/t0 7ØrnsØ,
13/I0 | Grund Fjord, 73/I0 |
Sminge Sø. Grønspeette 10/

Sortspætte
Silkeborgsøerne.
Bjerglærke 3/10 1 Vesborg
Fyr, 5/t0 l, 26/10 7 Issehoved, T/L0 L Besser Rev. Digesvale 4/8 75 Stavns Fjord,
1/9 85 Alrø Eghoved. Landsvale 1/9 3455 og 1t/9 4455
10 2 Lysbro Skov.

8/10 1

AlrØ Eghoved, l8/10

3

Silkeborgsøerne. Bysvale 1/9
225 Alrø Eghoved. Skovpiber

L/g 225, 7l/9 15S Alrø
Eghoved. lI/9 2035, 17/t0
3625 Alrø Eghoved. Rødstrubet Piber 2l/70 | Issehoved.
Skærpiber 7 / t0 3 Besser Rev,
27/LO 63 Fornæs.

Dagens sjoveste observation. Noget
entrver hitjæger. '1 stk. Hoftesl<ade.

Vipstjerter,
Drosselfugle, Sangere,
Timalierog Træløbere
Gul Vipstjert 19/8 110R Vesborg Fyr,
1/9 15S, 5/9 75,11/9 3S Alrø Eghoved.
Bjergvipstjert L7/9 43 Alrø Eghoved,
21l10 6R Issehoved, 2t/10 2 Vesborg

Kragefugle, Finker og
Værlinge

Nøddekrige 18/10 1 Silkeborg VesterI og2t/I0,? Silkeborg
Fyr, Vandstær 22/10 1V Vesborg Fyr. Vesterskov, 4/10 2 Giber A, 27/lO 2
Husrødstjert 12/ 8 1 Arhus Havn. Sten- Floes Skov. Stær 5/8 600 Knebel Vig,7 /
pikker 21/8 L Ballen, 4/9 2 Besser Rev, 8 500 Barnekold,2t/8 200 Ballen, 2818
4/9 3 Eskeplet, 3/10 1 Vesborg Fyr. 6000 Lading SØ, 16/9 5000 Ørnsø,20/
Sjagger 6/10 3 Frederiksdal Hede. Vin- 10 2000 Them. Kvaekerfinke 18/10
drossel 6/I0 9 Frederiksdal Hede. Mi- 500 Silkeborg Vesterskov . Grønirisk 7 /
steldrossel t8/L0 2 Silkeborg Vester- 10 120 Besser Rev. Stillits 4/9 36 Eskeskov. Gulbug 19/8 1 Vesborg Fyr. Gran- plet, 6/10 25 Kragelund ,26/10 5 Kragesanger 6/10 1sy Frederiksdal Hede,7/ mosen. Grønsisken 15/10 200 Lysbro
10 1sy Silkeborg Vesterskov, 8/10 1 Skov, Tornirisk 11/9 48 Alrø Eghoved.
Silkeborg syd . Grå Fluesnapper l3/8 Bjergirisk 7/10 2 Besser Rev, 20110 4
2 Arhus A. Skægmejse 2/9 3 Brabrand Alrø Eghoved. Lille Korsnæb 4/9 3
SØ,l3/7O 1 Sminge SØ,13/I01 Grund Eskeplet. Kernebider 2/10 L Silkeborg
Fjord. Halemejse 10/9 10 Lysbro Skov. Syd. SnespurvT/10 1 BesserRev. RørTræføber 21/10 I Silkeborg Vester- spurv 7/tO 14 Besser Rev, 22110 8
skov. KorttåetTræløber 16/9 | Ørnsø. Vesborg Fyr.
22

skov. Ravn 7/tO

for døren. Bliver det nu
mildt, normalt eller koldt vejr? Eller

Vinteren står

kommer der invationsfugle i vinter? Det
i næste nummer, som dækker
månederne november, december og ja-

ved vi
nua r.

Har du lyst til at bidrage med dine obs fra din specielle yndlingslokalitet eller fra juleferien, skal de indsendes til en af følgende
adresser: Pr, e-mail til felten@inaÅe-com, abl@c,dk- hjemmesiden
httol/www.come-to/felten eller pr, brev til Arne B Larsen, Axel
Munchs Vej 67, 855O Ryomgård, og gerne umiddelbart efter observationen,
Hermed ønskes i en glædelig jul og godt nyrtår samt forhåbentlig nogle
gode fugleoplevelser,
Arne Bo Larsen

Her kan unge medlemmer komme
kontakt med qamle.

i

Man reqnes for "gammel", hvis man har
kørekort og bil - eller adganq til at låne
en.

ldeen er, at de juniormedlemmer, der
glerne vil tagles med på fugletur sender
deres navn oq adresse til mig, og så
sætter vi den på lisien her på Juniorsiden.
De "gamle" opfordres til at kontakte juniorerne på listen, når de taQer på tur
og måske kører forbi i nærheden.

Fsben Elmer

Mejlbwej 200

L\\

82s0 Eqå
Tlf. 86 22 02 66

Mark Hammond

{-,r-

Nørreport 53
8000 Århus C
Tlf. 86 1B B0 26

Peter Schmidl
Solsortvej 1B

Hvis du gerne vil med på listen, så skriv
eller ring til mig!

B3B2

Hinnerup

Ttf. 86 98 64 00

Lars P. Johansson

Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
Tlf . 86 37 78 4'l

Kim Kroqh Boje

/

Universitetsparken
8000 Arhus C

{-

l.,t
:-,:
i:r:

B

st., 305

Få

og bank
samme tag

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

"K'

Unibank

Referater
Anholt-lejren

2OOO

- en begivenhed uden sidestykke
Udvidelsen mod øst er nu ikke
længere et begreb, som er for-

beholdt EU-politikkere. Frasen
er nu også taget i brug indenfor

ornitologkredsene, hvor den
Bornholmske ungdomsafdeling
år deltog i den mellemfolkelige

i

begivenhed på Anholt, som også

omfatter jyder og sjællændere,
Selvom de havde næsten et

dø9ns rejse

til

mødestedet

Grenaa færgehavn, troppede de
op og var med til at udgøre den

26 mands store flok af mere
eller mindre unge danskere.
Gensynets glæde var naturlig-

vis stor hos de fleste sjællændere og jyder, som ikke havde
set hinanden siden Blåvands
Huk i 1999, men lige så stor var

forventningens glæde dog for
dem, som ikke havde deltaqet
før. Fuglelejren på Anholt er
nemlig ikke kun 4 dages

fuglekiggeri, men også en begivenhed, hvor socialt fællesskab
står højt på prioriteringslisten,
og da dette fællesskab ofte

udmønter sig i mange hyggelige stunder, var det for mange

netop det sociale, som gav lysten til at drage med til den lille
ø i Kattegat.
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*yu,
FØrste kapitel blev skrevet på færgen,
som i løbet af 2 timer og 45 minutter
skulle fragte os til Anholt havn. Tiden
blev brugt til at genopfriske minder,

nemlig hurtigt taget i brug af de tre
mesterkokke Kis, Ursula og Lis, hvis
egenskaber gav lejren det sidste krydderi i en velsmagende cocktail.

spise den medbragte madpakke og ikke
mindst til at se lejrens første fugle.

Ligesom

Alkefuglene Alk og Tejst var en af de
første til at flyve forbi færgen, og senere
meldte tusindvis af Edderfugl sig, som et
tæppe lagt ud over havet. To flotte Sortstrubede Lommer lagde sig på nært hold

og på selve færgen fløj en Skovpiber

rundt under hele overfarten. Med andre
ord en god start på lejren, som blev fulgt
op af en del småfugle bl.a. Lille Korsnaeb
på vej til forsamlingshuset hvor vi skulle
indkvarteres. På vej til øen var der ble-

idet famøse tv-program

nson-ekspedetionen var gruppen på
eftermiddagsturen delt i to hold i henRobi

holdsvis syd og nord. Mens de unge

ambitiøse mænd vandrede mod syd idet
bakkede terræn uden at se det store,
befandt resten afflokken sig på nordkysten, hvor både Vandrikse, Blå Kæ,rhøg

og Dobbeltbekkasin blev tilføjet

i

notesblokken. Disse fugle udgjorde de

sidste af de i alt 52 arter som blev
observeret i løbet af lØrdagen. Inden
aftensmaden blev der dog også tid til en
vet gisnet om, hvor civiliseret Øen var, indkøbstur i Lokal Brugsen, som også
og om der overhovedet fandtes biler og
viste sig at være tilholdssted for en stor
hvorvidt den lokale Brugs blot var en
del af øens befolkning, som tydeligvis
lille købmandshandel. Det vidste sig dog godt
kunne lide af få en lille fjer i hatten.
at øens infrastruktur var langt bedre en
forventet og udover en Lokal Brugsen, Lejrens første kulinariske udspil fra koksom lignede alle andre Brugser, var der
også en Bager, en skole og sågar en
brandstation.

Vores opholdssted, når vi ikke så på
fugle, var altså Anholt forsamlingshus,
som i hovedtræk bestod af en sovesal
med køjesenge, et kØkken, toiletter og
en spisesal. Sovepladserne blev hurtigt
delt ud og herefter var det tid til den
første udflugt inden mørket og madens

frembrud. Køkkenets faciliteter blev

kene bestod af skinke og diverse grøntsager og efter flere kilometers vandring
og en masse frisk luft blev der gået friskt
til fadene. Hovedretten blev fulgt op af
en ligeså god dessert, hvorefter der blev
foretaget en præsentationsrunde, da der
for de fleste var mange nye ansigter.
Lederne var dog ikke lang tid om at gøre
sig bemeerket, så præsentationen af dem

var neesten overflødig.

Størstedelen
kendte både Steen og Arne på forhånd

ocl sammen med bornholmernes Eilif
)7

udgjorde de en trio som med ornitologiske egenskaber, imødekommenhed og
et gram plat humor hurtigt profilerede
sig som tre hyggeonkler. Alligevel formåede de dog atgøre sig lidt upopulære,
da de besluttede at aftenen skulle bru-

ges på en ugletur, hvis udbytte nær-

mere var udmattelse end tudende fugle.

Et af turens højdepunkter skulle have
fundet sted søndag morgen, nemlig ringmærkning. Men den lo^kale ringmærker
viste sig at være lige så interesseret i at

se bunden af ølflasker, og var derfor
ikke til at regne med, så i stedet blev
morgenen brugt på diverse udflugter
som gav en del Drosler samt Hjejler og
en af efterårets sidste Løvsangere.

Den næste store attraktion - og en af
Anholts varemærker - lod os dog ikke i

stikken. De meget trofaste og uhyre
nysgerrige sæler af den spættede race
blev længe betragtet på dagens hovedudflugt, da de så tæt som 20-25 meter
fra kysten lå i vandet og betragtede os
nøje. Gennem et teleskop kunne man se

disse flotte dyr og enkelte af de mest
nysgerrige fulgte os sågar hele vejen

langs det kyststykke

vi skulle gå,

Oe

undrede sig sikkert over vores opførsel,

da vi pludselig stødte på en uventet
forhindring. Anholts eneste vådområde
fik nemlig deres vand fra en kanal som
gik gennem sandstranden og ned til
vandet. Kanalen var ca. 3-4 meter bred
på Oet smalleste, hvilket gjorde den

Det første mål for eftermiddagens fugle-

tur var noget så bizart som Anholt lufthavn. En lufthavn som absolut må være

blandt Danmarks mindste, men ikke
desto mindre flyver der rutefly mellem
Sjælland og Anholt. Flyvepladsen ligger
i udkanten aF ørkenen, som nok er det
man kender Anholt bedst for, og det var
i denne at størstedelen fik set en Enkeltbekkasin som pludselig lettede. Senere

besteg vi Mount Anholt alias Sønderbjerg, hvorfra man kan beskue største-

delen af øen. Det var samtidig den første
gang vi fik at se hvor vidtstrakt ørkenen
er.
Søndagens menu stod på spagetti med
kødsovs, som altid er en yndet spise på

umulig at passere uden at få våde fødder
men forbi skulle vi og som sædvanlig var
energibundtet Esben klar til at hjælpe
dem over som ikke ville have våOe fødder.

fuglelejre. Under middagen havde

Belønningen for disse anstrengelser faldt

sam mens stereoanlæg Jeppe, afspillede

dog hurtigt, for 25-30 meter på den
anden side af kanalen stod en flot Bjerglærke og solede sig, og man følte at der
nu var retfærdighed i livet. Inden ekskursionen var omme var arterne Bjergirisk, Dværgfalk, Husrødstjert og Knortegås også iøjet til listen og vi kunne gå
til frokost med i alt 75 arter.
2B

Es-

ben og Anja en større diskussion som fik
Eilif til at bemærke, at de to lignede Lady

og Vagabonden, hvilket satte et større
latterbrøl i gang. Senere på aftenen blev
der grinet endnu mere, da vores alle-

samtlige numre på "nvad snakker du
om'Lcd'en.

De^første to dage havde vejret vaeret
upåklageligt, men det viste sig blot at
være stilhed før stormen, bogstaveligt
talt. Hele mandagen blæste der en kraftig vind fra en østlig retning, hvilket
betød at dagens lange vandring ud til

nordøstsoidsen 'Totten" blev i modvind.

telige konsekvenser eftersom faergen

Fugle på vejen derud, men en gruppe
fØrt an af Steen havde travlt med at
komme derud i en fart, og gik derfor glip

en højere enhed.

^
Ikke desto mindre var der masser af kun går
hver anden dag. Et kompromis

af Bjerglaerker, Bjergirisker og Alke. Alle
så Oog en Vandrefalk som kom flyvende
ind udefra havet mens vi holdt pause og

videre undervejs blev der også set
Canadagæs, RØdstrubet lom og Blisgås.

Det var dog ikke alle der med smerte

i

ben og fødder i den strenge vind havde
den store lyst til at se på fugle qg mange
spiste blot deres madpakke på spidsen
og gik tilbage til forsamlingshuset, mens
mere fugleivrige fik dog set Lomvie m.m.

Hjemturen gik gennem ørkenen, som
mere er et slags steppelandskab med
bevoksning af sortbær og med mellemrum et par fyrtræer. Ligesom i andre
ørkener var der dog heller ikke her

særlig mange fugle, kun Christian og

blev dog udarbejdet og det hele gik op

i

Stormen fra mandagen raserede stadig,
hvilket betød at flere på færgeturen
hjem blev søsyge og måtte bruge noget
af tiden på toilettet. De mere hårdføre
kunne imens studere Alke, Sortænder,
Fløjlseender og Bjergænder ude over
havet, mens de vinkede farvel til den
lille men flotte ø Anholt og sagde goddag
til fastlandet igen. Vi havde overlevet

fire dage midt i Kattegat uden at

få

Økuller, men rart var det nu alligevel at
komme tilbage til civilisationen igen.

For især bornholmerne var turen dog
langt fra færdig endnu, da de havde
næsten 24 timer inden de kunne betræde Bornholms jord. Som et slags
antiklimaks til dette havde Anders blot
10 minutter hjem.

Rasmus fik et hit i form af en Rød Glente.

Anholtlejren var altså slut og endnu et

Den sidste kulinariske udfoldelse Fra Lis,

punktum for en vellykket fuglelejr kunne
seettes ved at tage afsked med hinanden, og selv om^det var sørgeligt er det
godt at taenke på at planerne allerede er
lagt for de næste par år, så vi ses jo nok
igen.

Ursula og Kis bestod af forloren hare
med hvad der dertil hører samt is til
dessert og også dette måltid blev nydt til
fulde. Herefter blev der delt opgaver ud

til alle, da huset skulle gøres rent

og

være klart til afrejsen næste morgen, og
de "friske" deltagere tog selvfølgelig

"glædeligt" fat. Om aftenen blev der
sluttet af med en runde, hvor alle skulle
beskrive en af de andre deltagere, hvilket der kom nogle underholdene karakteristikker ud af, og det var tydeligt at
høre hvem der havde gjort sig bemær-

ket. Endeligt sluttede lederne, som

i

modsætning til tidligere havde været
knap så rapkæftede, ad med at uddele
flødeboller og andre godter.

Efter kraftige protester fra turens mandlige del var det besluttet at det først var

nødvendigt at stå op kl. 5.30 tirsdag
morgen. Færgen gik kl. 7.30 og det var
ledernes frygt at lejrens kvindelige bestanddel ville være for lang tid om at
blive færdige med at smukkeser sig til,
at vi kunne nå færgen, hvilket har fryg-

Rasmus Larsen

Slagelse

Kalendeta..
Hold også øje med vores hjemmeside på www.dof.dk/aarhus. hvor du finder det
komplette tur- og mødeprogram. Der kan eventuelt blive arrangeret flere ture og
møder.

Tirsdagsmøderne finder, medmindre andet er nævnt, sted på Naturcenter sølyst,
Louisevej 100, i Brabrand.

lsfid#dåtr 3trd3.f
Søndag 7.7
Mødested:
Leder:

30

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. Søerne er sikkert
tilfrosne, og vi vælger en rute efter vejret. Mulighed for Stor Tornskade, Lille Skallesluger og flokke af Lille Korsnaeb, Gråsisken,
Kvækerfinke og Grønsisken. Vandstæren boltrer sig ved Klostermølle, hvor der også vil være Sangsvane og andre af vinterens
gæster.
Medbring kikkert, fuld termokande og fornuftigt fodtøj. Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så tag også
20 kr. med.

Søndag 7.7

Vandstæretur til Pinds Mølledalen, 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 ry^stet noget afjulesulet af
ved en god travetur i den vintersmukke ådal, mens vi kigger efter
vandstære, som her har en af sine bedste lokaliteter i Danmark!
Iøvrigt mulighed for et bredt udvalg af skovens vinterfugle, og
hvem ved - måske en isfugl?
Turen forventes af vare ca. 3 timer, så husk madpakken!Tilmelding senest d. 5. januar (af hensyn til planlægning af samkørsel)
til Peter Lange, e-post: oeterlan@post6.tele.dk eller tlf.:
86950341.

Tirsdag 77.7

DengrønneØ-Irland

Mødested:

Sølvst kl. 19.30
Søren Højager viser dias fra en rejse til Irland. Der vises bl.a.
billeder fra nationalparken Connemara, Salten Islands og Great
Skellig, sidstnævnte med spektakulaere fuglefjelde. Der vil endvidere blive vist billeder fra rejsen til og fra Irland, herunder
nationalparken Snowdonia iWales samt Englands sydkyst, bl.a.
Lands End. Arr.: ØBF.

Søndag 74.7

Project Ørn - Tur til Mossø

Mødested:

Kvicklys P-Plads, Søtorvet i Silkeborg kl. 10.00
DOF's ørnefodringsprojekt er bestemt til at køre i 10 år og ophører
ved udgangen afvinterhalvåret 2000/2001. I den anledning besøger vi Mossø, der er en af de søhøjlandslokaliteter, hvor der er
gode mulighederfor at se havørn(e). På turen vil der blive fortalt
om erfaringerne med foderprojektet og om mulighederne for at
beskytte og fastholde ørnene som ynglefugle i Danmark.
Husk varm påklaedning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the.
Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 2573 og Gunnar Wahlgreen tlf. 8684

Tu

rledere:

6782

Tilmelding:
Arrangøri

Ikke nødvendig.

Tirsdag 3O.7

Fugletællinger i 2OOl

Mødested:

Sølyst, kl. 19.30

Oplægsholdere:

Planlægning af feltarbejde. Har du lyst til at gøre en indsats for
fuglene i naturen, så mød op denne aften. Der fremlægges forslag
til forskellige optællingsprojekter, som kun kan iværksættes, hvis
der melder sig deltagere nok. F.eks. undersøgelse af en arts forekomst i amtet, en natfugletaelling eller optaellinger af ynglefugle
på udvalgte lokaliteter? Alle kan være med, man behøver ikke
vaere eksoert!
Lokal bestyrelsen.

DOF i samarbejde med DN

:råij$i*...;l.it
Torsdag 7.2

Natur og kultur i Guatemala

Mødested:

Sølyst, kl. 19.30
Fra en rejse i Guatemala præsenterer Kaj Halberg sine indtryk af
maya'ernes hjemland : I Yucatan's lavlandsregnskov årtusindgamle mayaruiner og et væld af fugle og dyr. I højlandet den
gamle hovedstad Antigua, markeder, hestevæddeløb og landets
nationalfugl, den farvestrålende Quetzal. Arr.: ØBF.

Søndag 4.2

Mossø og Klostermølle

Mødested:

Ry station k|.09.00
Turleder: J. Kirkeby, C. Madseri og K. Pedersen.
Musvitterne lader os vide, at dagene laenges, og vi vil atter vælge
rute efter vejret. Måske er det vejr til en udsigtspost, hvor vi ser
efter Spurgeh øv, Duehøg eller Ravn, eller vi vælger måske en tur
i skoven, hvor vi får repeteret mejserne. Måske ser vi Havørn?

Tirsdag 2O.2

Loka I afde

Mødested:

Sølyst, Louisevej 100, Brabrand kl. 19.00 - Bemærk tidspunkt!
Mød op oggør din indflydelse på foreningen gaeldende. Denne
aften er det tidspunkt hvor du har chancen for virkelig at gøre din
indflydelse gældende, enten ved selv at opstille til bestyrelsesarbejdet, eller ved at komme og "skyde" på den nuværende bestyrelse. Som noget nyt afholdes generalforsamlingen en tirsdag
aften. Arrangementet er endnu ikke helt fastlagt, men der arbejdes på at få et foredrag ca. 1 time , resten af aftenen er afsat til
generalforsamlingen. Se omtale og dagsorden andetsteds i bladet.

Iin g e

ns g en e ra lforsa

m Iin g

Tirsdag 27.2

En

Mødested:

Sølyst, Brabrand, kl. 19.30
Konservator O. K. Larsen fra Randers kommer og viser os hvordan han konserverer fugle. Forskellige stadier af arbejdet vil blive
demonstreret med fuglehan medbringertil lejligheden. Endvidere
vil der blive givet gode råd om hvordan man selv kan vurdere og
behandle en dødfunden fugl,før den evt. skal udstoppes. Der
bliver rig lejlighed til at stille spørgsmå1.
Bestvrelsen

Arr.:

$€Æff?

konservator fortæl ler

s

Søndag 4.3
Mødested:

Mossø og Klostermølle
Rv station kl.09.00

Turleder: C. Madsen, J. Kirkeby og K. Pedersen.
Turen går forbi Gudensø, hvor der fra skoven er sang af Misteldrossel, Fuglekonge, Gulspurv og Musvit, og over os flyver måske
årets første Viber. Ved Mossø er der stadig Hvinand, Troldand og
Taffeland, og vi ser også den Sorthalsedelappedykker i parringlleg ved Lindholm hoved.
Medbring kikkert, fuld termokande og fornuftigt fodtøj. Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så tag også
20 kr. med.

Tirsdag 6.3

Storken i Danmark. Storkens status i Danmark set på
baggrund af udviklingen i Europa

Mødested:

Sølvst kl. 19.30
Foredragsholder: Hans Skov fra DOF's storkegruppe. I foredraget
vil man bl.a. høre om hvor storken sidst ynglede i Arhus området,
og hvor langt man er kommet med DOF's "Forvaltningsplan for
Hvid Stork i Danmark". Ud over at fokusere på storken i Danmark
vil foredraget også omhandle bestandsudvikiingen i Europa m.m.
Der vil blive vist enestående billeder fra verdens største storkekoloni i Alfaro i Spanien (131 par); træ med 14 storkereder;
storkereder på klipper i Extremadura og ude i havet ud for Portugals kyst; byggekran med 3 storkereder (kranen var i brug);
guldalderstemning i polske landsbyer med 40 storkepar og meget
mere.

Søndag 78.3

Danmarks Naturskove

Mødested:

Kvicklys P-Plads, Søtorvet i Silkeborg kl. 16.30, turen slutter ca.
kt. 19.30
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommer af den
oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborgskovene har landets største koncentrationer af 250-300 årigbøg,
og rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. På turen vil vi se nærmere på naturskovens biologiske
betydning. Turen afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser sortspætten komme til overnatning i dens sove-hultrae.
Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 2573

Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:.
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Ikke nødvendig.
DOF i samarbeide med DN

27.3 Oman - det lykkelige Arabien
Mødested: Sølvst kl. 19.30
Tirsdag

Christian A. Jensen viser dias fra en rejse til Oman på den Arabiske halvø. I oktober besøgte tre Arhus ornitter, Christian Jensen,
Jan Sørensen og Peter Jørgensen, landet længst mod øst på den
Arabiske halvø.
Om efteråret kan man i Oman se en række forskellige trækfugle,
krydret med en række eksotiske standfugle' I et land hvor jagt er
forbudt kan mar høre vingesuset fra de store ørne. Stor skrigeørn
og steppeørn sås hyppigt, og langs kysten kunne den karismatiske
krabbeaeder ses på de strande, som om natten bliver besøgt af
æglaeggende havskilpadder. Med en række lysbilleder og fortællinger vil der blive mulighed for at snuse til det lykkelige Arabien'

:-'...
Søndag 7.4

Mossø og Klostermølle

Mødested:

Rv station k|.09.00
Turleder: J. Kirkeby, C. Madsen og K. Pedersen.
De første strofer lyder fra løvskovene, Gulspurv, Bogfinke, Dompap, Grønirisk og Gaerdesmutte liver op med lystig sang. Ved
Klostermølle møder vi stadig Vandstær og Bjergvipstjert. Allikerne
har fundet deres skorstene, og stærene fløjter fra kassens pind.
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.

Tirsdag 3.4

Fugle og natur

Mødested:

Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. 19.30. Der fortaelles og vises
dias fra Vestjyllands natur og gives en kort introduktion til foreningens aktiviteter. Nye medlemmer inviteres saerskilt til dette
møde, andre interesserede er også velkomne!

Oplægsholdere:

Lokalbestyrelsen.

i Vestjylland
Formøde til busturen 22. april og introduktionsmøde
for nye medlemmer

- Salten Ådal

Søndag 8.4

Velling Skov

Mødested:

P-Pladsen øst for naturskoven på Lystrupsmindevej mellem Velling
oq Vrads, kl. 9.00 - turen slutter ca. kl. 12.00
v-elling Skov ligger på Salten Ådals stejle sydskrænter og rummer
nogle af landets største bevoksninger af gammel bø9, fine skovsøer, kær, moser og væld. Den 250-300 årige gamle bøgeskov er
ideel for vedinsekter, svampe og hulrugende fuglearter.
Mulighed for sortspætte, grønspeette, huldue, ravn, isfugl, bjergvipstjert og rovfugle.
Jørgen Ballegaard, tlf .75756289
Ikke nødvendig.

Turleder:
Tilmelding:
Arrangøri

DOF

isamarbejde med

DN

Tirsdag 77.4

Fugle og natur i Vestjylland - formøde til busturen d.
22. april og introduktionsmøde for nye medlemmer

Mødested:

Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. 19.30. Der fortælles og vises
dias fra Vestjyllands natur og gives en kort introduktion til foreningens aktiviteter. Nye medlemmer inviteres saerskilt til dette
møde, andre interesserede er oqså velkomne!

Oplægsholdere:

Lokal

bestyrelsen.

Søndag 22.4 Bustur til Vestiyiland
Mødested:

Afgang fra P-pladsen ved Musikhuset, Århus kl. 06.00
Vi besøger naturgenopretningen ved Skjernå, Naturreservatet
Tipperne, Værnengene og Klittangen. Forhåbenlig ser vi masser af
vadefugle, ænder og gaes, ligesom der som regel kommer en
spændende rovfugl forbi. Måske_er der pomeransfugle på mar-

kerne?. Forventet hjemkomst i Århus kl. ca. 16.30. Nyindmeldte
medlemmer (indmeldt i perioden 15/11 2000 - 15/3 2001) inviteres gratis med på denne tur, øvrige interesserede kan reservere
evt. overskydende pladser ved at tilmelde sig skriftligt eller pr. epost til Peter Lange, Tujavej rc, e464 Galten e-post:
peterlan@post6.tele.dk senest d. 12. april. Turens pris bliver 110
kr. (ungdomsmedlemmer 55 kr.) som betales ved afgang.
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lrvem
Bestyrelsen
Peter Lange (formand)

Tujavej 16. Stjær
8464 Galten
Trf. 86 95 03 41

lens Bonde Poulsen (kasserer)
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Trf. 86 48 82 75

Kontaktpersoner
Fredni.rgsudualget:
Svend Møller lensen
Holmelundsvej 29. Søften
8382 Hinneruo
Trf. 86 98 65 03
M e d le nt s reg is t re rh, g e il :

Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)
L

Bjarne Golles
Louisevej 100

8220 Brabrand

Ttf.86 25 04 43
bg @nat. aarh us. d k

oka I i t e ts reg is t re ri n g e n :

Dansk Ornitologisi< Forening
Lokalafdelingen i Arhus Amt
Louisevej 100

8220 Brabrand

Rapportgruppen:
Ole Jensen

Torshøjvænget 54, Kolt

8361 Hasselager
Ttf.86 28 56 14
ofj@inåme.com
Lars P. Johansson
Balevej 10, Ommestrup

8544 Mørke

rff.86 37 7A 4r

Arne Bo Larsen
Axel Munchs Vei 67
8550 Ryomgåro
abt(oc.dk
Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J
Ttf. 86 28 50 05
steen. gert. larsen@get2net.d k

Peter Hjeds

Koglevej 7, Uggelhuse
8900 Randers
Ttf. 86 49 53 08
Peter. Hjeds@skolekom.dk

Henning Ettrup
Ud9ården 6, Lading

8471 Sabro
Ttf. 85 94 96 06
Randersgt'rrppen:
Lars Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej 58
8900 Randers
Ttf. 85 41 81 64

flovf.rglegruppen:
Svend Møller lensen
(Se Fredningsudvalget)

f ug lcreg is t reri ng sg nt p pe n :
Ole lensen
(Se bestyrelsen)

Sko.gruppctt:
Bo Ryge Sørensen
Søholt Alle 26

8600 Silkeborg
Ttf. 85 81 25 73

Søhøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

Jan Sielemann

Hulvejen

2l, Høbjerg
8500 crenå

Ttf.85 33 14 49
Mari-Ann Nørgaard (suppleant)
Kolt Kirkevej 131

8361 Hasselager
Ttf. 86 28 40 83
kk- 131@mail.tele.dk
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mere end ord.
Professlonel ovelsættelse
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