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afdeling af Birdlife International.
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Kalenderen siger nu marts og vi har i princippet lagt vinteren bag os. Der
kan forekomme forsøg på tilbageslag, men dagene bliver længere og vi
får mere og mere sol og lys. Humøret bliver bedre og alting bliver
nemmere at overskue.

Vi venter på første, anden og tredje byge af gæster sydfra. Selv glæderjeg
mig til at stæren indtager kasserne på garagen og på forsiden af huset.
De har boet der i mange år efterhånden. Jeg ved godt, at det ikke er de
samme (med mindre stæren kan blive omkring 15 år) men måske
unger og deres unger. Men ligemeget med det, det er altid en stor
oplevelse den første morgen, når hunden skal luftes og så pludselig en
dag sidder den der i den store gran og synger - stæren.

Hele vinteren har dompappen underholdt os med sine melankolske J'løjt
og solsorten er begyndt at lede efter en fiernsynsantenne - hvilket er
vanskeligt i et kvarter med fællesantenne - hv,r den kan overskue
haverne og starte sin opvisning i sang.

Mejser af alle slags har været på Ioderbrættet hele vinteren og om
sommeren er der jo kasser overalt i haverne.

I et ældrc villakvarter som vores, hvor træerne er store og kasserne er
mange og fodringen er velorganiseret - ja, så må det opleves som en
gedigen gang "Bed and Breakfast" af vores fierindhylledi venner.

Godt forår med mange oplevelser - store såvel som små!

Otto Trap Hansen
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AKTUELT
lI HættemåQer

ff efterlyses!
Oplysninger om ynglende hætte-
måger i Århus amt ønskes fortsat

F rrusc'uL. hd.rcmdgeunoersoger-

I sen omtalr i Søravnen nr. lr2ooo

f fortsætter i år. Oplvsninser om
hættemågekolonier, med angivel-
se afpar-antal, ynglesucces, nøj-

-. 

agtiglokalitetsangivelsem.m.ind-
fl sendes til Peter Lange, Tujavej
f 16, 8464 calten, e-post:

- 

peterlan@post6.tele.dk.

I Dansk Pattedyratlas
I Nu skal udbredelsen af samtlige

pattedyr i Danmark kortlægges i

-. 

kvadrater på l0 x lo km. Det er

J| første gang nogensinde at der
E genneføres et pattedyratlas i Dan-
I l' mark, og opgaven er stor. Derfor

efterlyses hjælp og deltagere. Det
er Naturhistorisk Museum, Århus og Zoologisk
Museum, København, som står bag. Alle kan
deltage ved at rneddele iagttagelser afpattedyr til
de to institutioner. For en række pattedyrarter
kræver man dog dokumentation i form af foto,
hele eller dele af dyret (hår m.m.), uglegylp,
dyregnavede effekter m.m. Man kan også melde
sig som kvadratundersøger oE være med til at
kortlægge forekomsten af småpattedyrene i de
mere end 600 kvadrater. Småpattedyrene skal
registreres ved hjælp affældefangst. Dyrene fan-
ges levende og slippes fri efter artsbestemmelse.

Du kan tilmelde dig projektet og indberette iagt-
tagelser via projektets hjemmeside:
www.pattedyr.net eller via en til lejligheden
oprettet pattedyr-telefoni 70 20 78 75.

A

.:::. a.: ,,

rr i i:._r l.i

Se på fugle - en industri til
25 mia dollars!
Ovennævnte er essensen på forsidehistorien i
New York Times d. 4. feb. 2001, skrevet af Fran-
cis X. Clines.

Under overskriften "As Their Numbers Soar,
Birders Seek Political Influence to Match,, (,,Sti-
gende tilslutning får fuglekiggere ril at søge po-
litisk indflydelse"), skriver avisen:

Antallet af fredelige fuglekiggere og folk der
fodrer vilde fugle, udgør nu mere end 50 millio-
ner mennesker i USA, hvilket er mere end det
samlede antal af jægere og lystfiskere, meddeler
U.S. Fish and Wildlife Sewice (svarer vel til
Skov- og Naturstyrelsen i DK). Ifølge avisen
omsætter fugleinteressen for mere end 25 mia.
dollars om året på foder, kikkerter, rejser og
tekniske hjælpemidler som opvarmede fugle-
bade og fiernbetjente redekamerarer, som gØr
det mrrligt at følge de fjerede venner hjemme fra
dagligstuen, eller se pingviner danse online via
internettet.



En række ornitoiogiske foreninger og natur-
beskyttelsesgrupper har nu dannet et 8l perso-
ner stort potitisk råd, i håb om at opnå øget
politisk opmærksomhed og hermed øgede bevil-
linger til beskyttelsen af de ikke-jagtbare fugle,
som hovedsageligt er målet for medlemmernes
interesse. Der findes nu hundredvis af butikker
for fuglevenner, hvor der tilbydes alt lige fra
"Yankee Flipper" (et batteridrevet foderbræl,
der begynder at snurre hurtigt rundt hvis et
egern nærmer sig) til fuglevenlig kaffe (dyrket og
høstet uden at ød,elægge fuglelokaliteter).

Over 60.000 personer er beskaeftiget indenfor
området. og med en årsomsætning på 25 mia.
dollers, er fuglekigger-industrien nu på størrelse
med den kerniske industri eller stålværkerne.
Fugleinteressen er en bæredygtig aktivitet, som
ikke forbruger store resourcer, Den er aIhængig
af bevarelse og beskyttelse af naturområder og
biodiversitet. Økonomien og beskæftigelsen in-
denfor fuglekigger-industrien er stadig truet af
traditionel økonomisk aktivitet, såsom industriel
skovbrug, minedrift, og kemisk industri, som
ødelægger fuglenes levesteder, forurener luft og
vand, og reducerer biodiversiteten.

Uheldigvis findes der ingen arbejdsgiversam-
menslutning. for fuglekigger-industrien, som
modvægt til mineindustrien eller papirfabrik-
kerne. Hvor ofte hører man ikke et kor af klager
fra skovbruget om at miljøhensyn truer arbejds-
pladserne i skovbruget og den økonomiske
vækst? Hvad man ikke hører er at arbejdsplad-
ser indenfor fuglekigger-industrien eller lystfi-
skeri er truet af industriel skovfæIdning eller
minedrift. Det er nu ikke længere kun et spørgs-
mål om skovbrug, minedrift og olieudvinding
imod naturbeskyttelse. Det er ikke længere kun
et spøgsmål om økonomi kontra natur . Det er et
spørgsmål om økonomiske interesser imod hin-
anden. Jobs kontrajobs. Der er mange penge og
mange arbejdspladser i miljøvenlige arbejds-
pladser, f.eks indenfor fuglekigning. En økono-
misk balance imellem de to økonomier må etab-
leres. En del afdenne balance opnås via en stærk
lobby-organisation der kan arbejde på vegne af
fuglekiggerne og natur-industrien.

Ifilde der henvises til:
www.audubon. orglcampaign/
www.abcbirds.org og
www.americanbirding.org

(sammendrag, oversat af Peter Lange)
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Dansk Ornitologisk Forening
LokalafdelinQen i Århus Amt

Beretning for 2000
Af Peter Lange

Endnu et år er gået, og det er tid at gøre status. 2000 blev på mange måder et stabilt år
for foreningen. stabilt på fuglesiden i form af en jævn hØj feltaktiviter, som i stigende
grad kan aflæses løbende på nyhedssiderne på diverse hjemmesider. Å.ret bød således
på mange usædvanlige eller direkte sjældne fugle i vores amt: bjergpibere både på
Århus Havn og ved Norsminde i vintermånederne, sortstrubet bynkefugl både ved
Brabrand sø i april og ved Gjerrild Nordstrand senere på foråret. Masser afvagtler og
engsnarrer sommeren igennem (rekordår?), storpiber i april og tille skrigeørn i maj ved
Gjerrild. stribet ryle ved Norsminde i september, sabinemåger, sorre storke osv. Rigtig
mange bidrager med nyt på hjemmesiderne. sørg nu for at få tingene beskrevet til suh
Ellers kan det jo ikke bruges nogen steder!

Også økonomisk har det været et stabilt år, idet foreningen både på landsplan og
lokalafdelingen kom ud med overskud på regnskaberne. Lokalt især takket være at vi
igen tjente en skilling ved at lade et firma få adgang til data fra vores lokalarkiv, i dette
tilfælde til brug ved en fremstilling af en WM-redegørelse.

Ture oQ møder
Lokalafdelingen har sammenlagt annonceret ca. 5i forskellige arrangementer i årets
løb, hertil skal lægges en række ture på Fuglenes Dag. Blandt de arr. jeg vil fremhæve,
er foredraget med Klaus Malling Olsen, som efter et forgæves forsøg (Klaus blev syg)
blev gennemført i april. Ca. 95 tilhørere fyldte næsten museets auditorie. Det er ikke
sidste gang at vi inviterer KMo herover! Jeg mindes også med glæde efterårets tur til
Vadehavet og grænseegnene, hvor vi oplevede en flot 'sort sol' , omend solen ikke var
fremme på dagen, og der 'kun' var omkring 400.000 stære der kom til områdetl.
Mindeværdige (for mig ihvertfald!) er også et par af de øvrige ture, nemlig turen til
Vestjylland d. 3014 og natravneturen d. 1016, begge huskes for det drilagtige vejr!
Vestjyllandsturen fandt sted i den lange varmeperiode i foråret, hvor det meste af
landet henlå i sommeragtigt vejr. således også d. 30/4,hvor vi forlod Århus i strålende
solskin og varmegrader der hastigt nærmede sig de 20 grader! Men ak - kort før
Ringkøbing lukkede havgusen sig om vores bus, og den lettede først igen da vi havde
været hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord og kørte østpå om eftermiddagen! Men
OK - tusindvis af kortnæbbede gæs i havgus har også sin charme! Ganske kort øst for
Ringkøbing kørtevi igen ind i klart solskin!!!Den samme dag kunne Gjerrild melde om
: Sort Stork I F, Fiskeørn 2, }ledehløg I, Sort Glente l. Rød Glente 4, Rørl.røg 6, Blå
kærhøg I, Spurvehøg 21, Musvåge min. 470 F, Fjeldvåge 2, Tårnfalk 5, Lærkefalk min.
4, Dværgfalk 2, Vandrefalk l, Trane I F, Sorrspæfte 2 r, Gulirisk f (AR, psr, pKH). MEN
- vi lader os ikke kyse, årets Vestjyllandstur finder sted d. 2214, og der er allerede I 5
tilmeldte!



Fuglenes Dag d. 2815 havde vi I I ture fordelt over det ganske amt. Desværre blev de
fleste af turene ramt af dårligt vejr (!), hvilket satte sine præg på deltagerantallet. Men
vi prøver igen i 2001, og fortsat med Ole Jensen som tovholder.

Desværre måtte vi aflyse vores stortur til Neusiedler See pga. for få tilmeldte. Forhåb-
enlig får vi mrrligheden en anden gang? Lokalafdelingen har ikke planlagt storture i
2001. Vi kan dog tilbyde en tur til Gotland, som ØBF arrangerer )016 -8/7.

Som noget nyt havde to af lokalbestyrelsens medlemmer med små børn, nemlig
undertegnede og Peter Hjeds, i juni arrangeret en'familietur' til Tunø. Tilslutningen
var dog ikke overvældende, idet kun en enkelt familie udover arrangørernes deltog.
Måske gider ornitologerne ikke have deres børn med på fugletur?!

Ungdomsarrangementerne har i 2000 begrænset sig til en efteråslejr på Anholt, som
ifølge deltagernes beretninger (se Søravnen) var yderst vellykket. Forårets Gjerrildlejr
blev desværre aflyst pga. manglende tilslutning.

Generelt mht. til ture ville det være rart, hvis flere af foreningens medlemmer vil rette
henvendelse til bestyrelsen med forslag til ture (og møder!), både små og store. Især
hvis man også selv vil hjæIpe med at arrangere eller være medturleder. Jeg føler at vi
godt kunne have flere småture, især i fuhus-området, men det kniber med arbejdskraf-
ten til at få det arrangeret, og opbakningen når der endelig er en tur!. Der er en stor
gruppe af medlemmer som vi aldrig ser til vore arrangementer. Er det fordi man ikke
finder vore arrangementer interessante? - eller er man blot ikke interesseret i at deltage
i fælles ture?

Møderne på Sølyst er til gengæld godt besøgte, med et gennemsnit på omkring 20
fremmødte.

Søravnen
Vores lokale blad er udkommet med fire numre i 2000, alle på mellem 28 og 36 sider,
hvilket jeg synes er flot! Især når man tager i betragtning hvor lidt stof der af sig selv
tilflyder bladet fra de aktive medlemmer! Det vil være meget ønskværdigt om flere vil
bidrage med tekster til bladet, små som store skriblerier , alt modtages, og jeg ved at
redaktøren gerne bidrager med gode råd om fremstillingen. Tak til Otto og Annelise for
deres store og tiltider meget tåImodige arbejde!

Henvendelse'Giv en fier til Søravnen'blev igen godt modtaget, årets bidrag fremgår af
regnskabet. Tak til alle der har givet et beløb, det er med til at vores økonomi ser
nogenlunde sund ud.

Medlemsstatus
Lokalafdelinen har stort set uændret medlemsantal . Sidst på året deltog vi i medlems-
hvervekonkurrencen, som DOF søsatte l5ll L Bl.a. ved at deltage på julemarkeder på
Clausholm, hvor vi via en gættekonkurrence fik kontakt til en del potentielle kunder.
Foråret vil vise om vores anstrengelser har båret frugt, i form af flere medlemmer.



Medlemskategori
Ordinær
Senior
Husstand
Junior
Støtte
Total

Lokalitetsregistrering o! lokalrapport
På det skrivebords-ornitologiske felt har lokalitetsregistreringen kørt på lavt blus i
2000, idet undertegnede ikke har haft tid til opsøgende kontakter til de involverede.
Dette har betydet at en del endnu ikke har afleveret data fra 2000 - måske fordi de ikke
har fået lavet nogle optællinger? Min efterlysning om hættemågekolonier i Søravnen
medførte dog en række henvendelser, således atjeg fra 2000 har fået oplysninger fra
næsten halvdelen af de kendte hættemågekolonier. Undersøgelserne fortsætter i
200I, hvor vi håber at få optalt de resterende kolonier.

Lokalrapporten udkom stærkt forsinket i december med 1999-udgaven. Forsinkelsen
skyldes især en meget tidskrævende korrekturfase, men også det faktum, at en del
bidragydere desværre indsender deres observationer meget sendt, var medvirkende til
forsinkelsen opstod. Et skift til et nyt trykkeri har vist sig ikke at være en succes, idet
kvaliteten af det færdige produkt ikke levede op til vore forventninger!

Hjemmesiden og internettet
Også Iokalafdelingens hjemmeside har fået et lØft i årets løb, rak ril især Steen og
Bjarne for den indsats! Se siderne på: www.dof.dll/aarhus. OIe Jensen præsenterer
en del af det materiale, som indsendes til 'Fra felten' på sin hjemmeside; http/l
come.tolfelten. Arne Larsen har i årets løb overtaget arbejdet med at skrive 'Fra
Felten' til Søravnen. Husk også at indsende Jeres obs til Arne, når i sender til
hjemmesiderne! Herved bliver det også muligt for dem som ikke har adgang til
internet, at følge med i hvad der ses i amtetl

Fred ningsudvalget
3-6 personer mødes næsten månedligt og gennemgår de mange sager som tilsendes
lokalafdelingen. Der har i årets løb ikke været de store sager, men dog en jævn strøm
af post og henvendelser at tage stilling til. Husk at kontakte udvalget hvis du
konstaterer overgreb på vores fugleområder.

Lokalgrupperne
Lokalgruppen i Randers har i årets løb stået for en række ture i Randers-området,
hvoraf hovedparten har været velbesøgte. Lars Tom-petersen er kontaktperson.

Medlemsudviklingen i
lokalafdelingen i det forløbne år:

Medlemstallet for
DOF Århus Amt 1993-2000:

2000 996
1999 l0ll
1998 1068
t997 l l0l
t996 tt37
1995 llll
1994 tO24
r99) 89r

)t.12 tt.t2 tt.l2
1997 t999 2000

702 690 69)
to7 105 92
38 52 59
t4 27 ll

222 t}t t2L
I 103 1007 996



Lokalgruppen i Søhøjlandet kører fortsat på lavt blus, med enkelre ture fælles med
DN i årets løb. Desuden har man fortsat stået for ørnefodringen på foderpladsen ved
Salten Langsø. Det bliver den sidste sæson med fodring, da projektet nu indstilles. Bo
Ryge SØrensen er kontaktperson.

Vi har i årenes løb forsøgt at puste liv i en lokalgruppe på Østdjursland. Den
ornitologiske aktivitet omkring Grenå har i flere år været stor, og nu ser det endelig
ud til at der også bliver annoncerede ture i området, takket være især Jan Sieremann
og Kai Hansen.

Tak til alle som har deltaget i lokalafdelingens arbejde i 2000!

Peter Lange februar 2000

(//s,

Referat af lleneralforsamli ng
Afholdt den 20. februar 2001 på Sølyst

Nick Wrigley blev valgt som dirigent og overlod ordet til peter
Lange, der gennemgik årets beretning.

Regnskabet blev gennemgået af Jens Bonde poulsen og blev
efterfølgende godkendt af forsamlingen. Derefter blev budgettet
for 2001 der bortset fra et par mindre ændringer var det samme som
forrige år også godkendt.

Valgene til bestyrelse og repræsentantskab blev gennemført uden
kampvalg - resultatet blev at Peter Lange, peter Hjeds, Jan
Sielemann og Mari-Ann Nørgaard blevvalgt til bestyrelsen og Lars
P, Johansson og Mark Hammond blev valgt som bestyrelses-
suppleanter.

Peter Lange, Peter Hjeds, Ole Jensen og Bjarne Golles blev valgt
som repræsentanter og Jens Bonde Poulsen, Mari-Ann Nørgaard,
Jan Sielemann, Mark Hammond samt Ole Bøgh Winther blev valgt
som suppleanter.

Endelig blev Rita Hazell valgt som revisor.

Steen Gert Larsen i
I

,



Fu$le i
Århus Amt
r999

På trods af de moderne
tider, hvor der på
Internettet kan hentes
mange oplysninger om
især sjæIdne fugle-
obseryationer, er Fugle i
Århus Amt stadig stedet,
hvor du kan få et samlet
overblik over fuglenes
forekomst og status for
bestandene i Århus Amt.

Vi har dog også medtaget
alle de spændende oplys-
ninger om usædvanlige
iagttagelser af fugle, som
er gjort i årets løb. I flæng
kan nævnes iagttagelse af
Steppehøg, Lille Skrige-
ørn, Hvidvinget Terne og
RØdtoppet Fuglekonge.

Du kan få lokalrapporten
ved atindbetale de 100,00
kr (inkl. forsendelse), som
rapporten koster på for-
eningens girokonto
(DOFs Lokalafdeling for
Århus Amt, Louisevej 100,
8220 Brabrand (GIRO 5

51 09 6l) eller ved at be-
stille den hos Henning
Ettrup, Udgården 6,
Lading, 8471 Sabro - tlf
8694 9606 - e-mail:
heettrup @post6.teIe.dk.

På gruppens vegne

Henning Ettrup

Rapporten, som
opsummererårets begi-
venheder på fu{lefronten
i Århus Amt er udkom-
met.

l
IO
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Som det er de fleste bekendt, væIger en del fugle
at trække om natten. Det er til gengæld sparsomt
med oplysninger om hvor stort trækket er på
givne lokaliteter, hvor det er godt at overvære
nattrækket (høre det), hvilke arter der trækker
hvornår samt vejrets indflydelse på trækkets
forløb - for nu bare at nævne nogle af de interes-
sante spørgsmål i forbindelse med nattrækket,
menjeg lover ikke at give uddybende svar på alle
spørgsmåI!

Følgende artikel er fortrinsvis baseret på obser-
vationer gjort over nogle nætter i oktober måned,
hvor der var flere perioder med et vejr der gjorde
at store dele af trækket var meget tydeligt over
Århus midtby.

Lokaliteten er en lille baghave på den del af
Frederiksbjerg, hvor husene er lave og gaderne
relativt rolige efter kl. 22.

Observationerne drejer sig om registrering af
trækkende fugles kald, dvs. det hørlige træk i en
radius af 50-100 m fra min obs.post.

Der er registreret nattræk over Århus i mange år,
både forår og efterår.

Forårstrækket har hidtil kun været sporadisk
dækket, ogjegharingenegentligenotater- endnu!

Det der især er bemærket under forårstrækket er
ænder, vadefugle og vandhøns, selvom der selv-
følgelig også kan høres småfugle.

Noget tyder på, at forårstrækket foregår under
de samrne vejrmæssige konditioner som efterårs-
trækket.

Efterårstrækket er noget tydeligere, og af større
mægtighed, end forårstrækket, og er af den grund
bedre undersøgt.

Det lader sig høre fra august måned, hvor det
fortinsvis drejer sig om vadefugle og andefugle.
September er i denne forbindelse ikke undersøgt
tilstrækkeligt, men den virker som en noget død
måned hvad nattræk angår. I oktober går det så
for alvor løs!

Her er det droslerne der dominerer, med Sang-
drossel som den tidligste og Vindrossel som den
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seneste. Også mange andre småfugle lader sig
høre i oktober, men slet ikke i samme antal som
de to dominerende drossel-arter.

I løbet af november klinger trækket af, men
stadigvæk med nogle helt gode nætter hvis vejret
er til det. I november noteres fortrinsvis Sjagger
og Vindrossel. (3)

Trækket er stort set ophørt i starten af december.
Der foreligger dog observationer af et mindre
træk af Solsort, Vindrossel og Rødhals over År-
hus medio december, i dagene umiddelbart in-
den et kuldefremstød. (l)
De to størsie nætter jeg noterede i år 2000 var d.
7.-8. I 0. og d. 22.-2).1O. Herudover har jeg obset
mere eller mindre intensivt i fire andre nætter,
plus det der falder af når man alligevel skal ud
med skraldespanden.

Fælles for de store nætter var, at der i dagene
forud havde ligget et højtryk over Danmark.
Højtrykket blev fortrængt af et mindre lavtryk
over Storbritanien og NV-Europa. Dette vejr-
omskift resulterede i svage sydlige og sydvest-
lige vinde, tæt skydække, stort set ingen nedbør
og relativt høje temperaturer (o. lOoC).

Fuglenes trækretning er, under disse forhold,
decideret syd-sydvest.

Ved opklaring/tyndere skydække aftager det
hørlige træk markant, fordi fuglene søger højere
op og er uden for hørevidde.

På de gode nætter starter trækket som regel kort
efter mørkets frembrud, det vil medio oktober
(sommertid) sige o. 19.30.

Kulmination finder som regel sted omkring mid-
nat. mellem 23 og 01.

Trækket falder jævnt herefter, og ophører helt
når det begynder at lysne, medio oktober o.
07.00.

Det hidtil største træk kunne høres natten mel-
Iem den 22. og 2).lO.I tidsrummet 23.45-2).50
hørtes der 200 trækkende fugle. Herefter daler
intensiteten, til 125 kald (00.40-00.45),55 kald
(0r.40-0I.45) og 25 kald (02.40-02.45). På denne



særlige nat går trækket i stå o. 01.00, da det
klarer op.

Som en understregning afdet store træk på dette
tidspunkt, kan nævnes at der ved Sødring d. 23.
om morgenen observeredes et markant drossel-
træk med o. 12.500 fugle! (4)

Tidligere observationer fra bl.a. Grenå og An-
holt, tyder på at fuglene i vid udstrækning, også
om natten, trækker langs kysten.

De fugle der kan høres over Århus er sikkert
mellem- og nordskandinaviske fugle, der træk-
ker til vinterkvarteret via Arholt og Djursland,
hvorefter de fordeler sig ned gennem Jylland. En
del vil sandsynligvis føIge østkysten, mens an-
dre trækker på tværs og ender ved vestkysten
(Blåvand), før trækket går videre sydpå.

Der er flere observationer der tyder på, at træk-
ket aftager jo længere man kommer væk fra
kysten. Således er der flere steder på det centrale
Djursland hvor der ikke høres nattræk af betyd-
ning. (5)

Der foreligger dog observationer af et pænt nat-
træk fra indlandslokaliteter som Viborg og Års.
(r)

Ved indlandsobservationer må det udpræget være
byernes lys der tiltraekker fuglene.

I forbindelse med udarbejdelsen af en wM-
redegørelse (vindmøller på Grenå Havn), har der
været foretaget radarobservationer af trækkende
fugle ved Grenå. Observationerne er foretaget i
perioden september-november, men kan ikke
nøjere bekræfte f.eks. sammenhængen mellem
vejr, trækintensitet og trækretning. Et beskedent
antal observerede småfugle til trods, synes træk-
retningen ved Grenå at være overvejende vest-
sydvest eller langs kysten. (1)

Hvis det er tendensen, kunne noget tyde på at
fuglene, efter at have ramt Djurslands kyst, fort-
sætter sydpå langs kysten.

Men er det disse fugle som ses/høres over Århus,
eller er det de fugle der ses et sted som Sødring?

Det er givetvis forskellige populationer der pas-
serer Danmark under efterårstrækket. Vejret kan
have en vis indflydelse på hvor indtrækket vil
komme, da udtrækket fra Sverige og Norge, især
for droslernes vedkommende, foregår over en
bred front. Fronten er, hvor trækket passerer
øer, blevet smallere når den rarruner Danmark,
og vil være det så længe trækket er kystorienteret,

l)



Ved fordelingen ned gennem Jylland bliver fron-
ten igen bred, hvilket kan være en forklaring på,
at der ikke høres et så massivt nattræk på
indlandslokaliter, i hvert fald uden for de større
byer.

Materialet er indtil videre for spirsomt til at
kunne drage helt præcise konklusioner. Der er
imidlertid så mange sammenfald, at der er stor
sandsynlighed for, at det forholder sig som be-
skrevet.

Men har du, kære læser, gjort (andre) iagttagel-
ser af nattræk i Århus amt hører jeg gerne fra dig.

Er Samsø f.eks. et godt sted, og hvad med Ran-
ders, Odder og Silkeborg?

Luk vinduet op, slå ørerne ud: nattrækket er
spændende at følge!

Artsliste:

Nattrækkende arter hørt og oplalt over Århus i

perioden primo oktober - primo november 2000.
Tallene for Rødhals, Solsort, Sangdrossel, Vin-
drossel og Fuglekonge er estimerede, men er
baseret på et realistisk og dækkende skøn.

Der er i materialet ikke korrigeret for, at det
sandsynligvis ikke er det samlede traek der er

hørt, samt at en del fugle måske kalder
gange inden de er uden for hørevidde.
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Gallohaven
- et træksted i Århus

Morten DD Hansen

I rigtig god tid inden efterårstrækkets start viljeg
fortælle om et listigt sted at kigge på fugletræk,
lige i udkanten af Århus. Jeg kalder stedet for
Gallohaven, og det ligger ud til vandet 4-500
meter nord for den Permanente i Risskov.
"Gallohaven" er en stor græsplæne, og man skal
krydse Grenåbanen ad en gangbro for at komme
derud. Der er fine parkeringsforhold lige ved
gangbroen (se kort).

Jeg begyndte at se på træk dernede sidst i august,
men aktiviteten blev først nogenlunde sammen-
hængende sidst i september. Det blev dog ikke til
specielt langvarige observationer på stedet, idet
jeg normalt kun stod der fra solopgang og I l/2
time frem.

For at anspore andre til at besøge stedet, når det
igen bliver 20. august, og skovpiberne og de gule
vipstjerter trækker forbi, vil jeg i det følgende
præsentere årets mest interessante observatio-
ner fra lokaliteten.

Datoer oQ tidsrum
August: 25i8 l00o-1100.

September: 8/9 l4OO-r4tO, l0/9 0645-0800, ll/
9 0645-0745, r8/9 1245-1345, r9/9 07r5-O870,
2219 0800-09 15, 25 /9 r).35 -rr45, 29 /9 07 00- LOOO,

30/9 0900-o9to.

Oktober: 2ll0 O72O-O73O, )/lo 0720-1245,4/lo
o73O-O9tO, r2lr0 0745-08rr, r3/ro 0755-0845,
22/LO rr4r-1545, 23/rO 0810-0940, 24lI0 08r0-
0840, 27/rO 0600-r0]0, 28lro r0l0-I 100, 29/10
t130-t225, I l/10 1020-1250.

November: rirr 0E00-1010 + 1415-1520, )/ll
0800-0910, 4/rr 0810-1000, t/rr o9r5-rrr5, 6/
I r 0950- 1020 + t420 -1440, 8/ ll 09 ro-o925, 9 /r I
1020-r r20. rlll I 0820-0910

December: )l/12 llLO-1210 (kuldetræk).

"HavfuQle'
Der sås overraskende mange havfugle fra
Gallohaven, men det kan måske tilskrives den

megen Østenvind, der tvang fuglene ind i Århus-
bugten ude fra Kattegat. Lommer, ænder og
alkefugle ses dog under alle omstændigheder,
ofte ganske tæt på. Ved havobs. har lokaliteten
den store fordel, at man ved alle de "gode"
vindretninger (pålandsvind) kan finde læ bag
bådehuset i vandkanten.

Smålom sp. (incl. artsbestemte): 39, absolut max.
l/10 2l SV i flok

Gråstrubet lappedykker: i alt 5

Maliemuk: 2518 I V til S

Sodfarvet skråpe: 29110 I S,9/ll I S.

Sule: 16 - heraf 7 både den ). og 4/lO

Kongeederfugl:.29llo I hun sammen med 2 eder-
fuglehunner.

Ride: i alt 10, max. 6/l I 8 ad. N

Dværgmåge: i alt 154 - l8/9 2lk, l9l9 | ad. + 2

tk,2219 I ad. + I rk, lllr0 56 s, I/ll 67 s + I v
+ 2 N, l/ll4 S + I Y,4lll 6 fou., Illll6 V.

Søkonge: 29/lO l.

Lomvie: i alI 45, max. l/l I 24.

Alk: i alt 78, max. 29/lO 45.



Musvåge: 86, heraf absolut max. 22/
ro 76.1

Landfugle
Vestlige vinde er pr. definition bedst til fugletræk
i Østjylland, men dem var der ikke rigtig nogle af
i 2000, så vi må nøjes med at konstatere, at
søndenvind i hvert tilfælde ser ud til at være godt.
Langt de fleste fugle fulgte kysten ned langs
Århusbugten, og ved Gallohaven syntes hoved-
trækket faktisk at gå måske et par hundrede
meter inde i landet - især hos finkeme. Rodug-
lene opdagedes derimod, når de var ude over
åbent vand - enten på vej ind fra MoIs Hoved
eller på genvej fra Bellevue mod havnemolerne.

Hvad trækkets størrelse angår, skal det bemær-
kes, at der på flere usædvanligt gode trækdage
kun blev obset en time eller to - dette gælder i
særdeleshed ll/9,2t/l0 samt 28110. Rovfugle-
trækket imponerede ikke, men skal ret være ret,
blev der faktisk heller ikke rigtig kigget efter det!
Det er symptomatisk, at der blev set hele 7

dværgfalke på en formiddag. da der endelig blev
kigget lidt fugle op ad dagen.

Hvepsevåge: 2r/87 incl.5 set fra Egådalen, l0/9
r. ll/9 l.
Fiskeørn: l0/9 I

Rørhøg: lDlg l, ll/9 l.
Spurvehøg: i alt t5, max. 22110 lo.

Fjeldvåge:5/rr I

l6

,.. Dværgfalk: lll9 1,29/9 2, )/rO7, l2lIO l,
5/ll I

I Vandrefalk: 25/9 | ad.

Tårnfalk: ll/9 l, 4/lO 2

Ringdue. 22110 4OO,2)lIO 22rO,24/rO 305,27 /lO
2070.

Gul vipstjert: lO/9 2), Il/9 lI,22/9 ).

Hvid vipstjert ( større obs ) : lO /9 l 40, l I /9 1i7, 29 /
9 2t), )/to 58,4/tO 62

Bjergvipstjert: i alr 20 - t0l9 ), Il/9 2, l9/9 2,22/
9 2,29/9 4, tolg r,2/rO r, r1/to 2,zt/to t,28/rO

Skovpiber: lO/9 6, ll/9 14.

Engpiber (større obs): ll/9 25O,29/9 )65,3/lO
E90, 4/rO 1720, 2tlr0 r40.

Landsva.le (større obs:): 8/9 160, lO/9 260, l9/9
260,22/9 l2O, )/lO 125 - sidste var 27/lO 6.

Vindrossel: 2tll0 6)0,28/lO lO4O, )l/12 80.

Sjagger: 27 llo 75, 28/lO t4O, )l/12 lr40.

Misteldrossel: 2)/lO 74, 27 /lO l, 28/lO 8.

Jernspurv: max. ll/9 150.

Bog-/kvækerfinke (artsbestemte incl. - større
obs.):29/9 55O, t/lo 79O, l3/ro 690,2t/l0 4460,
27lLO 7)O.

Grønsisken: 3/lO 24O,2t/lo 65.

Rørspurv: ll/9 15,29/9 41, )/lO 47,23/lO 24.

Af mere usædvanlige arter skal nævnes isfugl I
N f 3/f f, bjerglærke lF.22/10, vandstær I Rtil S

22110, hortulan f S lIi9.
Hvis man er til "Iidt af det hele". er der ingen tvivl
om. at Gallohaven om efteråret er det bedste sted
at sidde i Århus' nærmeste omegn. Jeg skal i
hvert tilfælde nok være klar derude til august.
Under alle omstændigheder kunne det være hyg-
geligt at være flere fuglekiggere på plads, når
solen står op på en klar efterårsmorgen med
nordvestenvind, mens jernspurvenes ringlen og
bjergvipstjertens "tsik-tsik" luner sammen med
morgenkaffen. Vi ses derude.



De fleste medlemmer med børn kender sik-
kert bøgerne "Find Holger".

Nu skal dette dog ikke være en opfordring til
at tilbringe foråret med at lede efter denne
forsvundne person, men derimod til at finde
eventuelle ynglende Nøddekriger, hvilket
desværre nok er mindst ligeså svært.

Nøddekrigen er en af de arter der indgår i
DOF's projekt "Truede og sjæIdne ynglefugle",
og som sidste år viste et meget dårligt yngle-
resultat.

De få danske ynglepar der hidtil er registreret
stammer hovedsageligt fra skovene omkring
Silkeborg, fra nåle- og blandskove ved den
nordsjællandske kyst (Tisvilde Hegn mv. ), fra
Møn og lejlighedsvis fra Kongelunden. Der
har desuden af og til lnglet Nøddekriger på
Bornholm, således antageligt op til 5 par i år
2000.

Ynglesæsonen starter allerede i midten af
marts eller begyndelsen afapril. Reden place-
res som oftest i 5-6 meters højde, eller endnu
højere, helt ind mod stammen på et nåletræ,
og kan således være særdeles svær at opdage,
især da fuglene som regel er ret tavse ornl(ing
reden.

Efter 16-18 dages rugning, hvor begge foræl-
dre deltager, klækkes ungerne, som fodres på
reden i ca 2l dage, men bliver hos forældrene
i op til 3 måneder efter udflyvningen.

Når der registreres så få ynglepar, og når
hovedparten af disse registreres som mulige

eller sandslmlige i modsætning til sikre yngle-
par, hænger dette formodentlig sammen med
redens placering og fuglenes stilfærdige op-
førsel ved reden.

Medvirkende er naturligvis også at reden
ofte placeres i tætte nåleskove, og således
uden for de områder hvor der færdes flest
mennesker. Dog anlægges reden ofte ved lys-
ninger i skoven, men kun yderst sjældent i
skovkanten.

Skal man derfor finde ynglende Nøddekriger
vil dette bedst kunne ske ved at holde øje med
fuglene i marts og april for at se om de kom-
mer med redemateriale, og så igen sidst på
foråret og først på sorrlmeren holde øje med
om der optræder familieflokke.

Nu kan de unge fugle godt være ret vanske-
lige at skelne fra de gamle, men sædvanligvis
vil de hvide pletter være mere runde sammen-
lignet med foraeldrefuglenes pilformede plet-
ter og grundfarven vil være en smule mere
bleg med antydning af lyse striber på issen.

Hvis du ser tegn på ynglende Nøddekriger,
eller blot du ser en Nøddekrige her i landet i
løbet af foråret og sonuneren, bedes dette
meddelt til: Ole Jensen, Torshøjvænget 54,
8361 Hasselager, tlf. 86285614, email:
ofi@iname.com

Samtidig opfordres du til at holde øje med de
øvrige arter omfattet af projektet med truede
og sjældne ynglefugle. For komplet list og
kontaktpersoner henvises til Fugle i Felten
nr. 1,2001.
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t, Søndag den 2Z maj 2001

Fuglenes
dag
Dansk Ornitologisk For-
ening inviterer alle med
på fugletur.

I en række udvalgle fugle-
f Qe naturom råder står for-
eninQens medlemmer
klar til at fortælle om fu{-
lene og i særdeleshed
fu{lesangen, som liQe nu
er på sit højeste.

Kom med og få en fugle-
frisk naturoplevelse!

Fælles for alle turerne er
at det koster 20 kr. at del-
rage (for voksne - børn og
unqe {ratis!}. Huske også
kikkert!

5e det komplette tur-
program på forenin{ens
hjemmeside:

r,nrrvw. d of. d k/aarh u s

ef ler ring påtlf.: 3331 4404
hverda{e ml. kl. 11 og I6.

Orenå Plantage
kl. 0200

Mødested: ved indgangen til Polderrev Cam-
ping

Leder: Jan Sieleman

Hevring Skydeterræn
kl. 05.00

Mødested: Hevringlejren

Leder: Jens Bonde Poulsen

Damsbro Mose
kl. 0200
Mødested: Dambroen, Dambrovej mellem
Hinnerup og Søften

Leder: Svend Møller Jensen

Brabrand Sø
kl. 21.00

Mødested: Stavtrup Station (Buslinie 5)

Leder: Ole Jensen

Moesgård Skov/Giber Å
kl. 05.00

Mødested: P-pladsen ved Moesgård Mu-
seum

Turleder: Jens Christian Jørgensen

Skanderborg Dyrehave og Skanderborg
5ø
kl. 06.00

Mødested: P-pladsen ved Oasen, indkørs-
len til Dyrehaven/Søbadet

Turleder: Peter Lange

Kragemosen / lssehoved
kl. 04.30

Mødested: P-pladsen (P2) syd for Iftage-
mosen.

Ledere: Mogens Wedel-Heinen og Carsten
Bruun

Bemærk: Deltagelse på denne tur er gratis
for alle.
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Fra felten
Arne Bo Larsen

August, september og oktober

Siden sidst har denne gang modtaget bidrag fra: ll/1 68, I8/l 255, 2l/l 284. BjØrnsø 411 109, l0l
Bjarne Boye Sørensen, Henning Lykke Larsen, l8l,17lll224/l17.Råbykjær8/f 560.Brabrand
Inge & Ivan Zink Nielsen, Svend Dybkjær, Stig Sø 25ll 15. Grågås Bjørnsø 4ll lO, ll/l 29,17/l
Frøjk Pedersen, Mogens Wedel-Heinen, Lars 174,2411 178. Brabrand Sø 20/12 )9,2511 13.
Bøgh, Niels Hannow, Mogens Erlandsen, Bjarne Mørke I(ær 30/12 50. Julsø 6/1 120. Laven Stati-
Golles, Jens G. Nørby, Preben Bach, Philippe onsby l4ll 75. Canadagås Eskeplet 8/l 206.
Provencal, Ole Jensen, Peter Råbyl(ær 8/l ss.Biwr.sø4/l
Lange, Henrik Baktoft, Car- 32, 8/L,, ll/l 32. Kolind-
sten Brun, Lars Henriksen, I sund l3ll 321. Bramgås For-
Kurt Stabel, Jørgen Lobberg, næs ll/12 75. Mørkbuget
HenningEurupogFredeOl- Def ef deSVæffe ikke Knortegås Beser Rev 8/llsen' plads til samtlige obs fra il;j#]ii,, 

',$. 
):i:: ,1i'.

LOmmef, Lappe- perioden, men her er et Nørieskifte 24/r 243.

dykkere, Storke- udtlæk af de mest inte' LYsbuset ' Knortegås

rusre, Anderugre 1""';,":l",Tj'l"n* ffifq"l,ilill#å åx'J
Rødstrubet Lom Fornæs 8/, tidr om, hvor i amrer de ?i"i fflil,li3,?:)ii,ii^i;].il ls, l4ln rs, l8i I t 1s,23/ : _

rt 6s, llir2 ls+lR. sorrs- almindeliQste vinter- Brokold rr/r r74' Barnekold

trubet Lom r/n rs, r8/u fugte kan ses. li;,"ilitriff'fiH:1.ti'r)25,23/l I ]S, I l/12 25. Rød-
/sortstrubet Lom l4/lt I ll 2o7'Norsmindefiord I/12

rls+2N, r8/rr 2N, 2)/rr r00' Råby Kær 8/t 250'

ls+2N, ll/12 lN+6S. Lille Knarand Fornæs r8/rl 6'

Lappedykker 28ltt 2 creiua E.rge, 2o/t2 2 Krikand Kragemosen 23lll 57' rr/r 85' Råby

e.åb.u.risø,e/r2ÅrhusØsthavn,r"'lrTcrenaa Kær 8/l 50' Brabrand sØ 25/l 16' spidsand

Enge, l8/l I Brabrand sø. iopp.t'rrpp.Jvt- :l?:to 
r2/1r 4' Biørnesø l0/I 8' skeand rorup

ker"Ånrs Østhavn 6/1 65, Brabrand,sØ zt/t t0 ''rrI l' Taffelanqcr.elaa,Enge tl/Ir 8,28/ll 2'

og 25tl 9. Gråstrubet Lappedykker rornæs Bjørnsø l7i I 6' Troldand Akær Enge l/12 l5'

rN+es,8/ll 4N+ls, ,rliZs,'rrZrz zjirN. BjørnsØ 17/r 70. Bjergand Fornæs l8/rr 46.

Issehoved ll/rr lv. NordiJ r"oo"a"kk"t Ederfugl Fornæs l/ll 1226s+95N' 8/rr
llill IV Issehoved. Fiskeheire toit'lt nrrnas- l85N+229]S' l4lll r495S' r8/rr 67ES+57N'2tl

hofm, Ørnsø: l8/l 2t, zlil zt. Knopsvane I I 5075+3lN' ll/12 6665+5lN' Følle Bund l4l
Bjørnsø 17/l 22, 24/l )o. sangsvane rsteplet l I 200' Issehoved' 29/ll lJ7' Besser Rev 30/lI
21/rr96,gll1I4B,8/l tl15.Kåti.raso.,a tSil2 400' Havlit Fornæs 8/lI lS, l4lrl lN, l8/ll
r8r, lllt 188.Mørkekær 3o/t27t.stavns4/t 43, 9N+2s' 23lll ls+lN' ll/12 IN' Besser Rev I5l

ll l. Sortand Fornæs l/ll 1625+102N. 8/ll
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224N+ll0S, t4lll tlN+51s, l8/ll 2ls+176N,
fI/f2 f9l0S,l2N. Issehoved 29/ll 400.
Fløjelsand Fornæs l/ll 75+5N,8/lt l5S+t4N.
I4lll l9S+ llN, ll/12 32S.Hyinand Besser Rev
8/ll 177, l5/1I243, l0lrr 50. Eskeplet 28/tt6t,
9/12 1O5,8/l lr0. Mellempollene 9/12 lO6.Top-
pet Skallesluger Fornæs fill 27S+4N, 8/lf
l9s+lN, l8/lI l7s+llN,z)/tt )2s+7N, tt/t2
l2S+ lN. Besser Rev 8/l I 6t, 15/ ll 129, 7l/ll 14.
Stor Skallesluger Brabrand Sø f8/l 47, 2tll
22,2511 20. Ørnsø l2/ll 8, l8/l 8, 2 l/I r8.

Rovfugle
Havøm Brabrand Sø 27/12 l, Julsø 29lI2 l, Sejs
3l/12 l. Er sikkert den samme fugl. Blå Kærhøg
Fornæs 8/.ll 2. Spurvehøg Issehoved ll/ff l.
Musvåge Grenaa Enge l3/l lO, Eskeplet 28lll
6,9112 3,8/l  . Fjeldvåge Frederiksdal 2t/tt t,
Grenaa Enge f3ll I. Dværgfalk Besser Rev 8/ll
l.

Tranefugle, MåQe-/vadefu gle
Grønbenet Rørhøne Silkeborg Langsø 2O/l
15. Blishøne Grenaa Enge l30l 45. Silkeborg
Latgsø 2O/l 75. Strandskade Besser Rev 8/ll
25, lr / l l 3 1. Mellempoll erne 9 / 12 83. E skeplet 9/
12 20, 8/l 42. Yderste holm 5il2 27. Hjejle
Bønnerup Strand 8/ll ll0, Besser Rev l5lll
280, Eskeplet 9/12 265, Mellempollerne 9/12 I10,
Åkjærs Enge 15/12 1700, Kolindsund lg/l2t4O.
Sfiandhjejle Besser Rev 8/ll 3, Eskeplel 28/ll
6, 8/l 2.Vibe Grenaa Enge I l/l I 24O, 28/Ll 25O.
ÅkjærEnge l/l25OO, l5l12 llS0.Kolindsund l9l
l2 150. Islandsk Ryle Eskeplet 28/ll 35O,9/I2
62. Besser Rev 8/lI 5, )O/ll 7. Sandløber For-
næs l4lll 12. Polderrev 28/ll 41. Almindelig
RyIe Besser Rev 8/ll 45O, l5/ll 600. Bønnerup
Strand 8/ll 4lO, l4/ll 780. Eskeplet 28/ll 74O.
Dobbeltbekkasin Grenaa enge 28lll I0. Nors-
minde Fjord r/12 I00. Åkjær rllr2 10. Stor
Regnspove Eskeplet 28/lL 162. Besser Rev l5l
71 65,30lll 103. Mellempolderne 9/12 59. Akø
Eghoved 4/l 61. Yderste holm r0/l 88. Rødben
Besser Rev 8/l), 47,3g/ll 22. Yderste holm 5/12
14. Svaleklire Eskeplet 28/ll 2. Mudderklire
4/l l. Stenvender Besser Rev 8/116, )O/ll 6.
Dværgmåge Fornæs l/11 1, l4/ll l. Ride For-
næs l4lll 4N+145, r8/Ir rS. 2j/I1 lS. Lomvie
Fomæs l/l I 95, r8/l r 85, 23ll I 5S, I 1/12 45 + Irst.
Følle Bund l4/Il 4. Alk Fornæs l/l I
l5l9s+l2r6N, 8/lr l69S+506N, 14/r1
6252N+1595, ll/12 22S+7N. ll/ll Issehoved
rl/lr 9V. Tejst Fornæs r/Ir 9S, r4lll
4N+lS,Irst, l8/ll lS. Søkonge Fornæs l4lll
20

45+ztsr, l8/l I lS. I lll I issehoved I l/l I lV.
Lunde Fornæs l/ll lS, l4lll lS.

UQler, SkriQefuQle, Spurve-
fugle
Natuge Ny Mølle l4ll l. Skovhornugle Grenaa
Kommune 28/ll 4. Isfugl Pøtsø I l/l I l, Studs-
trup l4lll l, Ørnsø 24/ll I, Brabrand Sø 2O/12
2. Sanglærke Kragemosen 8/ll 62V. Eskeplet
9/12 l4rst. Landsvale l2llf fS. Engpiber
Mellempollerne 9ll2 14. Skærpiber Fornæs 8/
ll 25S, f4ifl IS. Besser Rev 8/ll f2, f5lll Il.
Hvid Vipstjert Fornæs l/ll fS. Bønnerup
Strand 8/ll l, l4ll,l l. Silkehale Universirers-
parken 20112 20. Grenaa 22/12 40, B/t2 tO.
Silkeborg2S/12 l0O. l3i I 36,14/l I l.ÅrhusNord
28/12 5OO. Ballen 2/l 15. Vandstær Vesborg F1'r
Ifill l. Ny Mølle l4ll l. Husrødstjert Salten
22/Il l. Stenpikker Vesborg Fyr ll/l I l. Besser
Rev l5lll l. Sjagger Vesborg Fyr ll/ll 400,
Brattenborg Skov 9/l 2 7 5. Ballen 27 / 12 45, 29 I 12
125. Fornæs l4lll 45O,21/ll 650,2t/ll 7OO.

Ålstrup l7lr I r00. Eskeplet 28/ll 44, g/12 6t,8/
I 167. Toftebjerg ll/I 180. Laven Stationsby l4l
I 200. Silkeborg 2lll 500. Sangdrossel
Hesselholm ll/ll l, Østerhede 12/112. Eskeplet
8/l l. Laven Stationsby I4i I l. Vin&ossel Skøds-
trup l/ll 15. Vesborg Fyr ll/ll 15. Laven
Statinsby l4ll f0. Misteldrossel Eskeplet 28/
ll2,9/12 l. Sindbjerg 26112 l. Pilbrodalen29/12
2. Stor Tomskade Frederiksdal 2L/Il l. Eske-
plet 28lll l. Stær Ørnsø Slll 25OO,24/ll 25OO.

Eskeplet 28/ll 23O,9/12650,8/l 187. Åkjær t/12
100. Kvækerfinke Floes 4/ll 10. Laven Stati-
onsby l4ll 200. Grønsisken brabrand Sø 2O/12
85. Lysbro Skov 2ElI 28. Bjergfuisk Fornæs l/l I
tO,2t/lI 7. Besser Rev 8/ll 2lO, l0ll I 47. Isse-
hoved l2lll 12. Århus Østhavn 6/ll 120. r.itle
Korsnæb Mellempollerne 9ll2 2O. Eskeplet 9/I2
l. Sindbjerg 26/12 4. Snespurv Fornæs l/ll )O,
8/ll 22S+lN, 23lll l), ll/12 44S+23N. Besser
Rev 8/ll 17, 25/ll 45, )O/ll 48. Issehoved l2lll
12, tl/12 ll. Eskeplet 28/ll 24, 8/l l).
Mellempollerne 9/12 70. Bomlærke Eskeplet 9/
12 35. Kolindsund l9l12 60. Ballen 27/12 68.
Langemrk 25/l 2r.

Har du lyst til at bidrage med dine obs af årets
første trækfugle, skal du sende dem til en af
føIgende adresser: e-mail ablCa)c.dk, hjemme-
siden http//wrvw.come.to/felten eller pr. brev til
Arne Bo Larsen, AxeI Munchs Vej 67, 8550
Ryomgård. Hvis du har DOF-basen, vil det være
en stor l\iælp, hvis du sender dine obs i en DOF-
lll-
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Her kan unge medlemmer komme i kon-
takt med gamle.

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

Ideen er, at de juniormedlemner, der
gerne vil tages med på fugletur sender
deres navn og adresse til mig, og så sætter
vi den på listen her på Juniorsiden.

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

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

Lars P. Johansson

Balevej 10, Ommestrup

8544 Mørke

Tlf.86 37 78 4r

Mark Hammond
Nørreport 53

-- SoooÅrhusc
Tlf. 86 r 8 B0 26

Peter Schmidt
Solsortvej 1B

B3B2 Hinnerup
Tlf. 86 98 64 00

Kim Krogh Boje
Universitetsparken B st., 305

8000 Arhus C

&

Esben Elmer
Mejlbyvej 200

8250 Egå
Tlf. 86 22 02 66

{
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Få forcikring
og bank under

sammetag

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

"K'Unibank



Frivillige her...
Deltagere søQes til
natfugletælling

Kom oS vær med!
Kan man det? - tælle fugle om natten! Ja det
kan man godt. Feltudvalget starter nu en
natfugletælling i Århus Amt.

Formålet er at få et overblik over forekomsten
af en række hovedsageligt nat-aktive fugle-
arters forekomst. Vi søger deltagere overalt i
amtet, som har lyst til at bruge nogle sommer-
aftener/nætter på at tage rundt til moser,
skove, heder og andre naturområder og lytte
efter nat-aktive fugle.

De fuglearter, som hovedsageligt siger noget
i skumringen ogleller om natten er:

-F Rørdrum

'F vagtel
e engsnarre

'F plettet rørvagtel
€ vandrikse
€ natravn

r natugle
F skovhornugle
r nattergal
€ græshoppesanger
(F kaersanger

sivsanger

'e rørsanger

tager optællingsskema og vejledning i optæl-
lingen.

Det skal understreges at alle kan deltage i det
omfang man har tid, evner og lyst. Først på
foråret vil vi arrangere et møde, hvor vi gen-
nemgår stefilmerne hos de relevante fuglear-
ter, således at man er godt rustet til at tage ud
og lytte.

Nat-ornitologi kan være meget fascinerende,
idet ellers velkendte lokaliteter fremviser helt
nye oplevelser. Nattens lyde er et helt kapitel
for sig: skarnbassens surrunen, rådyrenes gøen
og et par spidsmusepiv akkompagnerer må-
ske nattergalen eller græshoppesangeren i
kæret. Kom med! og få en oplevelse du aldrig
vil glemme!

Tilmeld dig skriftlig eller pr. e-post hos:

Peter Lange, Tujavej 16, 8464 Galten
e-post: peterlan@post6.tele.dk
tlf.: 8695 0l4l

Med venlig hilsen feltudvalget
Peter Lange, Ursula Burmann, Jørgen M. Jørgen-

sen, Mari-Ann Nørgaard og Arne Larsen.

Så er det atter ved at være tid for de årlige
punkttællinger af vore ynglefugle.

Dansk Ornitologisk Forening har siden 1976
arrangeret landsdækkende ynglefugle-
tællinger efter punkttællingsprincippet.

Formålet er at indsamle viden om bestands-
svingninger hos de almindeligste danske
ynglefugle, og anvende denne viden til be-
skyttelse af fuglene og deres levesteder.

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

Hertil en række sjældnere arter, som selvføl- T? r ,.r r . t ? l
gelig også registreres i det omlang de er der; I lO Ill en ff lSK IUf I fel-
kirkeugle,slørugle,storhornugle,savisanger, r_ . tto . r

drosselrørsangerm.fl.Alledisieerfuslearier, Ien Og en aKIIV InOSaIS
hvor traditionelle ynglefugletællinger ikke E_ ? .t r

dækker forekomsten fuldr Jd, og hvis udbre- fOf fUglene!
delse i amtet vi således ikke ved så meget om.

Alle kan deltage!
Har du lyst til at være med, så meld dig til
undertegnede. Vi har udpeget en koordinator
i hver kommune, som vil stå for det videre
arbejde med at styre indsatsen, således at vi
får undersøgt så mange lokaliteter som mu-
ligt.

Efter tilmeldingen vil du blive kontaktet af
koordinatoren i din kommune, hvorefter I
sammen aftaler hvor du tæller op, og du mod-

2t



Skov- og naturstyrelsens "Rødliste" og Miljø-
og Energiminisreriers "MiljØindikationer,,.

Optællingerne er således en vigtig dei af den
danske naturovewågning, og når der i presse,
TV eller Radio oplyses at en fugleart er gået
tilbage stammer oplysningerne næsten altid
fra punktoptællingerne.

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

Meld dig derfor til dette vigrige stykke
overvågningsarbejde, som foregår mellem 15.
maj og 15. juni. Ruten vælger man selv. Den
skal bestå af minimum l0 punkter og maksi-
mum 20 punkter. På hvert punkt tælles alle
artsbestemste fugle i en periode på 5 minut-
ter. Med en rute på l0 punkter vil punkt-
tællingen kunne genneføres på ca. 2 timer
hvert år, hvor man kan indsamle sammenlig-
nelige data, som kan bruges til en effektiv
overvågning af vore fugle og vor natur - det
må de fleste da kunne overkomme.

Alle kan være med
Mange føler sikkert, at de ikke er dygtige nok
til at deltage, men her kan selv nybegynder-
ende indenfor ornitologien være med. Det

største problem er her sådan set at man bliver
bedre år for år. De fleste kan genkende de
mest almindelige fugle, og i forbindelse med
punkttællingerne er det netop dem der har
den stØrste interesse.

Der kan desværre ikke tilbydes løn eller an-
den godtgørelse for tællingerne. Da Skov- og
Naturstyrelsen stØtter punkttællingsprog-
rammet økonomisk er der dog de seneste år
blevet mulighed for et honorar samt dækning
af kørselsomkostninger for visse punkt-
tællinger.

Såfremt en punkttællingsrute består af mindst
l0 punkter, hver med mindst 75% eng vil der
kunne udbetales et honorar på 25 kroner pr.
punkt, svarende til 250 kroner for en sådan
rute, eller 500 kroner for en rute med 20
punkter. Deruden betales kørselsgodtgørelse
for en sådan rute.

Tælleskema(er), vejledninger og yderligere
oplysninger kan fåes ved Fugleregistrerings-
gruppens Amtskoordinatorer, i Århus Amt:

Ole Jensen, Torshøjvænget 54,8361 Hassel-
ager, tlf. 86285614, e-mail: ofi@iname.com

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

Ole Jensen

...o9 hinsidan
Medarbetare till Ånnsjdns fågelstation
Ånnsjons fågelstation i de svenska fållen beh<iver medarbetare till
sonunaren 2001. Vi har haft medarbetare från många europeiska
lånder vid det hår laget, men hitrills inte någon från Danmarkl

Att komma till oss borde vara drrimmen f<ir er danskar. Hår finns allt

fi.;l"* 
- vildmark, fjåll, skogar, ripor, lavskrikor. simsnåppor

Ånnsjdns fågelstation i den svenska fiållvårlden (6l.l2N l2.Z7E)
behover fågelinventerare under perioden lOl6-lO/7 och ringmårkare
och assistenter från l/7-biirjan av september. Arbetet år ideellt men
du bor gratis på vår fågelstation i Handijl i våstra Jåmrland (ca l0 mil
oster om Trondheim). Mer information finns på

www.annsion.com eller kontakta Thomas Holmberg, Riidiin 1g24,
81591 Krokom, Sverige, rel + 46 6i )4240.



Kommende ture og møder

Tag med til Cotland i uge 27

ØBF og Dof-Århus tilbyder sarrlrnen en bustur
til Gotland i uge 27, med afrejse søndag den l.
juli og hjemkomst søn. 8. juli 2001.

Turledere: Christian Lange (TIf: 86 19 O7 24) og
Torben Andersen (tlf.: 64 78 l4 09).

Vi regner med at køre i bus til det østlige Sverige
på den første dag, hvor vi tager en overnatning i
vandrerhjem eller lignende, inden vi dagen efter
tager med færgen til Gotland. Her indkvarteres vi
i en hytteby, der bliver hovedkvarter for ophol-
det.

Gotland er lige så spændende en natur-ø som
Øland, men mindre ofte besøgt, idet der er Iæn-
gere derud! Gotlands natur er mere skovpræget
end Øland, med store partier af nåIeskov på
kalkrig bund; en meget usædvanlig naturtl?e.
Desuden findes rige løvenge, moser og myr-
marker. Langs kysten findes både klintekyster
og lawandede vige.

Vi vil besøge en række af Gotlands spændende
natur- (og kultur-!) lokaliteter, såsom Kalk-
klintekyster, fyrreskove, kalkkær, avneknippe-
moser og lawandede vige og bugter. Der vil også
blive lejlighed til besøg i Visby, en meget garnmel
kultur-by med sin internationalt berømte ring-
mur, der er registreret som en World Heritage
Site (,,Verdenskulturaw"), samt andre spæn-
dende bygninger og forhistoriske minder.

Der vil også blive planlagt en tur til Store Karlsø,
der rummer Østersøens eneste fuglefield, med
ynglende alk, lomvie og tejst. Blandt de fuglear-
ter vi i øvrigt kan fovente at møde er: bramgås
(9000 par!), engsnarre, rovterne m.fl.

Turen er i skrivende stund ikke færdigplanlagt,
men prisen bliver max J700 kr. pr. person, belø-
bet incl.: bus, færger, vandrerhjem m. middag på
ud- og hjemturen og hytteby, men ikke mad på
Gotland (det planlægger de enkelte hytter ind-
byrdes).

Der er max. 30 pladser til rådighed. De udloddes
efter ,,først til møIle" - princippet.

Tilmelding skriftlig eller pr. e-post senest I5. maj
til: Christian Lange, Europaplads 8, l. tv., 8000
Arhus C eller mail: biocl@nf.au.dk. Efter tilmel-
ding fremsendes indbetalingskort og tur-
program.

Cjerrildlejr
27-29. april 2001

Derr 27-29 april 200I a{holdes ungdomslejr ved
Gjerrild Nordstrand. Vi har lånt det sædvarrlige
sommerhus på Ellavej 25, og lejren vil forløbe
som tidligere år, med en masse fjerkræ og social
samvær.

Du er velkommen til at invitere dine kammera-
ter, veninder, søskende m.m. med på lejren, hvis
de har lyst til at deltage på en uforglemmelig
fuglelejr, med turledere Lars P. Johansson, Mark
Hammond og Arne Bo Larsen,

Turens pris er 150,00 kr. for juniorer og 250,00
kr. for voksne, som indsendes på giro 5 51 09 61,
og girokortet mærkes Gjerrild. Du skal tilmelde
dig til Arne Bo Larsen på tlf. 86 l9 46 04 eller på
email abl@c.dk .

Turprogram og deltagerlisten fremsendes umid-
delbart før lejren.

Arne Bo Larsen
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Danmarks små mårdyr

Af Tommy Asferg & Akel Bo Madsen
Natur og Museum nr. 4 - 2000
Udglvet af Naturhlstorisk Museum,
Århus
nf. 8612 9772 Fax 8613 0882
E-mail : n m@nath lst. aa u. d k
Abonnement i 2000 (4 hæfteil k 155.-

I den danske fauna optræder i alt 6 arter, nemlig
brud, læka1, skorrmår, husmår, ilder og mink. De
fleste har nok set flere af disse i udstoppet til-
stand i skolens naturhistorielokale. Men hvor
mange har vi set i den fri natur? Ofte bliver det
kun til et kort glimt når de piler over vejen.

Mange har nok hørt husmåren og måske også
set den. Hvis det sker på egen matrikel er det ofte
et møde man gerne er foruden, Som der står i
hæftet: "Husmåren kan lave en masse ravage på

----=--,--1/J'

loftet". Ja, mon ikke! Hæftet indeholder også en
opsummering af hvad man kan gøre hvis hus-
måren er flyttet ind.

Minken er den nyeste afde 6 i den danske natur.
Den blev indført til danske pelsdyrfarme om-
kring 1930. Og er siden både ved uheld og i
forbindelse med mere målrettede aktioner und-
sluppet fra farmene. Etableringen i den danske
natur har ikke vaeret uden problemer.

De fles1e af de små mårdyr er fredet i Danmark.
Husmåren må dog jages udenfor yngletiden, og
ilderen må reguleres på visse lokaliteter hele
året. Minken er totalt fredløs.

Og så lige tilsidst - for en ordens skyld - lækat er
også kendt som hermelin, men det er om vinte-
ren og så er den hvid med sort halespids.

Alt i alt et spændende og flot hæfte med en god
indføring til ernnet.

Otto Trap Hansen

- '\---_-<\r
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Generelt om vore ture:

Alle er velkomne på turene, tag gerne venner eller familie med. Turerne er også for uøvede
fugleki4gere! Turlederne fortæller velvilllgt om fuglene der ses, også de almlndelige ailer.
Bemærk at der kæves tilmeldlng ved nogle ture. Medbrlng altid klkkert, ew. fuglebog samr
påklædning efter veJret - de fleste ture gennemføres uanset vejrliget. En god madpakke
samt noget varmt på thermokanden er også godt. På de længerevarende ture, f,eks
busturen tll vestjylland, gøres undervels stop ved en bager eller købmand.

Bemælk at nogle ture kræver tllmeldhg. Dette vil altid ftemgå af turbeskrivelsen. Ture de]
61enn€mfiires i pdvatbllei.erodså for folk uden bilt Kontakt turlederen. sorll kan hjælpe
med at skaffe kørelejllghed.

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

t:

Lørdag 17.3

Mødested:

Turleder:

Søndag 18.3:

Mødested:

Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:

Brabrand Sø netop nu!
P-pladsen ved den gamle stationsbygning i Stavtrup (bus linie 5 til
Bispevej). Kl.10.00, turen slutter kl. 12.30..
Er vinteren ved at slippe sit tag?....... og er foråret på vej? Hvad byder
naturen på af oplevelser ved Brabrand SØ netop nu? Stedet er kendt for
sit rige fugleliv, og normalt vil der på denne årstid bl.a.
være masser af forskellige andefugle at se på.
Bjarne Golles

Danmørks Naturskove
Kvick-lys P-Plads, Søtorvet i Silkeborg kl. 16.10, turen slutter ca. kl.
r 9.30
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommer af den
oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborg-sko-
vene har landets største koncentrationer af 250-100 årigbøg, og rum-
mer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. På turen
vil vi se nærmere på naturskovens biologiske betydning. Turen afslut-
tes omkring solnedgang, hvor vi ser sortspætten komme til overnatning
i dens sove-hultræ.
Bo Ryge Sørensen, tlf.868l 2571
Ikke nødvendig.
DOF i samarbejde med DN
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Tirsdag 27.3:
Mødested:

Søndag 1.4
Mødested:

Tirsdag 3.4:

Mødested:

Oplægsholdere:

Lørilag 7.4:
Mødested;

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

Arrangør:

Søndag 8.4:
Mødested:

Oman - det lykkelige Arabien.
Sølyst kl. 19.10.
Christian A. Jensen viser dias fra en rejse til Oman på den Arabiske
halvø. I oktober besøgte tre Århus ornitter, Christian Jensen, Jan Sø-
rensen og Peter JØrgensen, landet længst mod øst på den Arabiske
halvø.
Om efteråret kan man i Oman se en række forskellige trækfugle, kryd-
ret med en række eksotiske standfugle. I et land hvor jagt er forbudt
kan man høre vingesuset fra de store ørne. Stor Skrigeørn og Steppeørn
sås hlppigt, og langs kysten kunne den karismatiske Krabbeæder ses
på de strande, som om natten bliver besøgt af æglæggende hav-
skildpadder. Med en række lysbilleder og fortællinger vil der blive
mulighed for at snuse til det lykkelige Arabien.

Mossø og Klostermølle
Ry station kI.09.00
Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle.
Medbring kilkert, fuld termokande og fornuftigt fodrøj. vi anbefaler
samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så tag også 20 kr.
med.

Fugle og natur i Vestjylland
Formøde til busturen d. 22. april og introduktionsmøde for nye med-
lemmer.
Naturcenter Sølyst i Brabrand kl. f9.10. Der fortælles og vises dias fra
Vestjyllands natur og gives en kort introduktion til foreningens aktivite-
ter. Nye medlemmer inviteres særskilt til dette møde, andre interesse-
rede er også velkomne!
Lokalbestyrelsen.

Fugletur på Mariager Fjord. med hjuldamperen 'Svanen"
Ved Trip-Trap forretningen, Havnevej 9. Hadsund Havn kl. 09.45
Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur, for at kikke på store
flokke af svaner. gæs, ænder og vadefugle.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 7841.
Senest dagen før til Mariager Turistbureau, tlf.98i4 li77
Voksne: 65 kr. og børn 25 kr.
Velegnet for handicappede.
Medbring kikkert og varmr tøj. Ølland. og kaffe/brødkan købes
ombord. Varighed ca. I l/2 time.
Nalur- og Miljøkontoret, Århus Amr.

Velling Skov - Salten Ådal
P-Pladsen øst for naturskoven på Lystrupsmindevej mellem Velling og
Vrads, kl. 9.00 - turen slutter ca. k]. f2.00
Velling Skov ligger på Salten Ådals stejle sydskrænter og rummer nogle
af landets største bevoksninger af gamrnel bøg, fine skovsøer, kær,
moser og væld. Den 250-300 årige gamle bøgeskov er ideel for ved-
insekter, svarnpe og hulrugende fuglearter.
Mulighed for sortspætte, grønspætte, huldue, ravn, isfugl, bjergvipstjert
og rovfugle.
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Turleder: Jørgen Ballegaard, tlf.7175 6289
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Arrangør: DOF i samarbejde med DN

Lørilag 21.4: Fugletur på Mafiager Fjord med hjuldamperen 'Svanen"
Mødested: Ved Trip-Trap forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 09.45

Se beskrivelse af turen lørdag d.7.4

Sønilag 22.4: Bustur til Vestjylland.
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 gæs, ligesom der som regel kommer en spændende rovfugl
forbi. Måske er der pomeransfugle på markerne?. Forventet hjemkomst
i fuhus kl. ca. 16.10. Nyindmeldte medlemmer (indmeldt i perioden l5l
t I 2000 - l5/7 2OOl) inviteres gratis med på denne tur, øwige interesse-
rede kan reservere evt. overskydende pladser ved at tilmelde sig skrift-
ligt euer pr. e-post til Peter Lange, Tujavej t6,8464 calten e-post:
peterlan@post6.tele.dk senest d. 12. april. Turens pris bliver ll0 kr.
(ungdomsmedlemmer 55 kr.) som betales ved afgang.

Onsdag 25.4: Fugletur omkring Sortest, Skanilerborg
Mødested: P-pladsen på Døjsøvej, ved rensningsanlægget kl. 19.00.
Turleder: Peter Lange tlf.: E695 0341

Vi går på naturstien rundt om søen, og besøger også fugletårnet. Herfra
er der fine muligheder for at opleve søens rige fugleliv, f.eks lappedyk-
kere, gæs. ænder og måske rørhøg.
Husk kikkert!

Arrangør: Skanderborg Kommune.
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Tirsdag 15.5: Tur i Gudenåparken
Mødested: Randers Naturskole, Gudenåvej kl. 19.]0
Turleder: Lars Tom-Petersen, Randers Gruppen

Vi lytter til aftenens fuglekor med bl.a. nattergal, sivsanger og græshop-
pesanger. Også gode chancer for rør}røg, isfugl og måske pungmejse.
Efterfølgende kaffe/te på naturskolen.
Velegnet for begyndere.

Onsilag 23.5: Fugle og flagermus i Pilbrodalen ved Stilling Sø

Mødested: Bakkely rasteplads kl. 2f .00.
Turleder: Peter Lange tlf.: 8695 0l4l

Oplev nattens jægere og sangere. De lyse nætter er et af de smukkeste
indslag i den danske sommer. På denne tur. som først begynder, når
natten starter, oplever vi fuglene gå til ro - og nattens jægere vågne op.
Vi lytter efter nataktive fugle og dyr: nattergal, ugler, flagermus og ræv.

Arrangør: Skanderborg Kommune.

Sønilag 27.5: Fuglenes ilag
Se omtale andet steds i bladet.

Torsdag j1.5: Aftentur til Mossø og Klosterkær
Mødested: Kvick-lys P-PIads, Søtorvet i Silkeborg kl. 19.00, eller p-pladsen ved

Lindholm Hoved kl. 19.30
Den traditionsrige tur har gennem tiden budt på ca. 5O fuglearter.



Vi besøger fugletårnet på Lindholm Hoved, hvorfra der er mulighed for
at se 4 lappedykkerarter, gæs, svaner og forskellige arter andefugle, og
for at lytte til de mange arter af sangfugle der træffes i området.
Omkring solnedgang kører vi til Klosterkær, hvor de nataktive arter vil
overtage orkesterpladsen. Her vil der være mulighed for at se skov-
sneppe og dobbeltbekkasin, samt høre græshoppesanger, kærsanger og
nattergal.
Jørgen Ballegaafi,, tlf.757i 6289 og Torben Jørgensen, tlf. 8682 jg72
Ikke nødvendig.
DOF i samarbejde med DN
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Tur til Fladbro Skov og Nørreå
P-pladsen v. Fladbro Kro kl. 20.00
Lars Tom-Petersen
Aftentur gennem skoven og langs engene med smuk natur og syngende
græshoppesangere, kærsangere og nattergale. I 2000 kunne der des-
uden høres engsnarre i engene. Også gode muligheder for at høre både
natugle og skovhornugle, når mørket falder på. Turen forventes at
slutte ca. kl. 23.

Oplev nøtravnens land
P-pladsen ved Musikhuset, fuhus kl. f 9.00. Vi forventer at være
tilbage i Århus igen kl. ca. 01.30.
Peter Lange tlf.: 8695034f
Turen går til de Midtjyske Plantager, hvor vi håber at opleve natravn-
enes forunderlige parringsspil! Herudover mulighed for ugler og andre
aften- og nataktive fugle og dyr!
Dansk Ornitologisk Forening i Å-rhus amt
8O kr.
Peter Lange tlf.: 86950141 eller e-post: peterlan@post6.tele.dk senest d.
9. juni.
Praktiske oplysninger:
Husk madpakke, påklædning efter vejret og kikkert!
Turen gennemføres i bus eller privatbiler afhængigt af deltagerantal.
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Turledere:
Tilmelding:
Arrangør:

Torsilag 14.6:
Mødested:
Turleder:

Fredag 15.6:
Mødested:

Turleder:

Arrangør:
Pris:
Tilmelding:

Søndag 26.8:
Mødested:

Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:

Tur til Halle/Stigsholm-søerne
Halle Sø rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede.
Turen går rundt omkring de to søer i et afvekslende terræn med god
udsigt over sø, errg" marker og skov. Området er et typisk
søhøjlandskab og udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde der på
denne årstid rummer mange rastende vandfugle. Mutighed for rovfugle
og især fiskeørn.
Jørgen Ballegaild,, tlf.7i7S 6289
Ikke nødvendig.
DOF i samarbejde med DN

Fugleture i Århus-området?
Se Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside ({indes via
lokalafdelingens hjemmeside www.dof.dVaarhus eller hent folderen
på biblioreket.
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Bestyrelsen
Peter Iånge (forrund)
Tujavej 16, Stjær
8464Galten
Tlf. 86 95 03 4l
æterlan(Apost6.tele.dk

Jens Bonde Poulsen (kasserer)
Hevringvej 24 Hflring
8950ørsted
Tlf. 66 rlE 62 75

Bjame Golles
Louisevej 100
E220Brabrand
Tlf.86 25 0443
bg@nat.aarhus.dk

ole Jensen
Torshøjvænget 54 Kolt
8f6l Hasselager
Tlf. E6 28 56 14
irfi@iname.com

Iårs P. Johmsson
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
'fll. 86 )7 7a 4l

Ame Bo Iårs€n
Axel Mmchs Vej 67
E55oRyomgård
abl@c.dk

steen Geil Larsen
Grøfthøjparken 16l, 10. mf,
8260VibyJ
Tlf. E6 2E 50 05
steen.sert.lårsen@qet2net.dk

Peter Hjeds
Koglevej 7, Uggelhuse
8900Randers
Tlf. 66 49 63 08

Jan Sielemann
Hulvejen 2 I, Høbjerg
ESoOGrenå
Tlf. E6 3l 1449

Mari-Ann Nørgaard ( suppleant)
Kolt Ktukevej l3t
816I Hass€lager
Tlf.86 2E 40 8l
kk-l3l@mail.t€le.dk

hvem

Kontaktpersoner
Ftednlngsudvalget:

svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8182Himerup
Tlf. 86 98 65 0l

Medlemsrcglstrcrlngen:
Lars P. Johansson
(Se bestFelsen)

Io kal I tetsrc glstrc ilngen :

Dmsk Omitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt
Iruisflej IOO

S22OBrabrmd

Rappoftgruppen:

HemingEttnp
Udgården 6,Lading
8471 Sabro
Tlf.86 94 96 06

Rande6gYuppen:

Lars Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej 5E

8900Randers
Tlf. 86 41 8l 64

Rovfuglegruppen:

svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

Fu g I e re g I st rc il n gsg I u p pe n :

Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Skovgtuppen:

Bo Ryge Sørensen
SøholtÆl€26
8600 Silkeborg
Tlf. 86 8r 25 73

Søhøllandsgruppen:

Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)
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Mere end ord.
Ptofessionel oversættelse
mellem hovedsprogene

statsaut. tfanslatsre; oc tolke
Medlem af

Dansk Translatøtfoabund
Dansk Ornttololllsk Fotenln!l

Socledad Ispafrola de OrntroloCia

AigqssprollAps ! [utrcndalHovedbydntng r lyrendatvclt{ r 4262Sandved
Tll.t sS 4627 26 t Jax. tS 162j 27 r Info@arius_sproC.dk


