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DANSK ORNITOLOGIS
LOKALAFDELINGEN I

SØM

Hvilken kikkert skal jeg vælge?
Direkte nyheder pr. E-mait
Fugle i Århus Amt 2OOO



Dansk
Ornrtologlsk
Forenlng

Fuglenes Hus
Vesterbrogade 138- t4O
1620KøbenhawV
TIf.: 33 31 44 04
Fax: 33 31 24 35

www.dof.tlk
dof@dof.dk

Giro:7 00 08 39

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

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle og
at virke til beskytteise først og fremmest af den danske fuglefauna. betti
formål søges fremmet blandt andet ved a{holdelse af møder og ekskursio_
ner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt ved at arbeide
Ior at forbedre fuglenes livsvilkår.

DOF tager del i flere aktiviterer, både i Danmark og internationalt.
Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fugler.se*ate, og
arbejder desuden for international fuglebeskytrelse. DOF er den danski
afdeling af Birdlife Intemational.

Som medlem modtager mangratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskdft
(DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt biadene Fugle og Narur (4 hæfter pr. år)
og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Srøttemedlemmer modtager dog ikke DOF
Nyt. lokalblade og DOFT.

fulige konringenter:

Ordinære medlemmer
Junior (u. l8 år)
Senior (o.67)
Husstandsmedlemskab
Støtternedlem {min.)

ll0 kr.
100 kr.
200 k.
410 kr.
180 kr.
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DOF-fuhus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlemmer
kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner.

På sidste side finder du en liste over iokalafdelingens bestyrelsesmed-
lemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og
i nteressegru pper.
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Søravnens kalender:
N''. Deadline Udk.ca.
I l.feb. l5.marrs
2 l maj l5.juni
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4 l. nov. 15. dec.

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til alle
medlemmer i fuhus amt. Medlemmer udenlor amtet kan tegne abonne-
ment på bladet for kun 60 kr. pr. år.

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

Søravnen redigeres i PageMaker 7.0 for Windows og trykkes på genbrugs-
papir.



Så er der mulighed for at få d.et store forkromede
overblik over hvad der sker i Århus Amt på fugle-
fronten. Sjældenhederne står i kø og rigtig mange
ornitologerne vil gerne dele deres viden med dig. Hvor-
dan kan man opnå denne universelle oplevelse af at
være lige i centrum- midt i orkanens øje - den som alle
gerne vil kontakte, kan jeg høre mange spørge.

Du kan melde dig som redaktør af "Fra felten",
Sørawtens retrospektive tilbageblik over tiden

der gik siden sidst. Arne Bo Larsen takker
af og vi siger tak for indsatsen

Hvordan du skal gøre kan du se nærmere om
under "Fra felten".

Hvem kan sige nej til dette tilbud?

Og når vi nu er i gang med at snakke om os selv - altså
SØRAVNEN - så skal alle potentielle biilragydere vide,
at det letter arbejdet meget, hvis vi i god tiil får et hint
om, at der er en artikel på vej. Det er ikke et must, også
spontane indlæg modtages med stor glæde - men det
hjælper i det vi holder af at betragte som vores planlæg-
ning.

Efteråret står for døren og mange spændenile fugle er
over os. Det glæder vi os til at høre om i næste nummer
SØRAVNEN.

Otto Tfap Hansen
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fuglefod ring
Er titlen på en lille pjece, som DOF
har udgivet. I den kan man finde
en række gode råd om fodring af
fugle i haven, på terrassen eller på
altanen.

Teksten er inddelt i 13 små korte
afsnit, med overskrifter som f.eks.
"Fodring året rundt", "Varier fo-
deret", "Placering af foderbræt-
tet", "Havefugle - ikke kattemad"
og "Sneterritorier forhindrer
drosselkrig". Folderen kan fås ved
henvendelse til DOF på tlf.: 3331
4404 eller e-post: dof@dof.dk.

Brabrand Sø

Brabrand Sø - et vigtigt naturområde, skriver
Natur- og Miljøchef ved Å.rhus Amt Jytte Heslop
i en pressemeddelelse i anledning af udgivelsen
af en pjece om søen. Heri beskrives i kort popu-
lær form søens historie, tilstand, flora og fauna
m.m. Pjecen indeholder dog ikke komplette over-
sigter over søens dyre og plantearter, men kun
summariske tekster hvori omtales de typiske
arter. Dette gælder også afsnittet om søens fug-
leliv, som ikke indeholder meget nyt for den
omitologisk interesserede læser. I den forbin-
delse kan man godt undre siger over, at kom-
mune og amt bruger tocifrede millionbeløb på at
forbedre søens tilstand, men ikke en eneste krone
på at undersøge effekten af disse på søens fug-
leliv!. Pjecen, der er på 24 sider, kan dog anbefa-
les alle som interesserer sig for Brabrand Sø, om
ikke for andet så for at nyde Jens Overgaards
smukke akvareller der er en fryd for øjet.

Pjecen om Brabrand Sø kan fås gratis ved hen-
vendelse til Inger Lapholm, Å"rhus Amt Natur og

$iljø'tlf.: 8944 6774 og kan iøwigt findes på
Århus Amts hjemmeside : wrvw.aaa.dk/nm.
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Begge illustrationer fra "I3'rigtige' om fuglefodring"



WilhjelmudvalQets RAPPORT

Ny chance for na[uren i Danmark
Wilhjelmudvalgets anbefalinger er en ny chance
for naturen i Danmark. Men

det kræver, at politikeme følger effektivt op på
udvalgets anbefalinger,

skriver DOF i en pressemeddelelse d. 23. august
2001. Hvis regeringen og Folketinget følger
Wilhjelmudvalgets anbefalinger, vil natur-
kvaliteten i Danmark få der bedre. Mange af de
fugle, dyr og planter, der har været i tilbagegang
kan reddes. hvis man følger udvalgets indstillin-
ger, siger biolog Knud Flensted, der har deltaget.
i Wilhjelmudvalgets arbejde. - Det afgørende er,
at anbefalingerne følges op af ordninger, der gør
det attraktivt for landmænd. skovejere og andre
erhvervsgrupper at have en righoldig natur på
deres ejendom eller i deres lokalområde, udtaler
Knud Flensted og fortsætter: Landbrugsstøtten,
skatteordninger og lignende skal ændres, så
landbruget i højere grad ser en fordel ved at
passe på naturen. Hvis et får er vokset op i en
nationalpark omgivet af tusindvis af fugle og
sjældne planter, så er det en ekstra kvalitet som

jeg er sikker på, at både forbrugeme og samfun-
det er villig til at betale ekstra for.

Som eksempel nævner Dansk Omitologisk For-
ening planeme om en større nationalpark om-
kring Lille Vildmose. Efter stor lokal skepsis i
begyndelsen, har lokalsamfundet nu taget ideen
til sig, og ser en nationalpark i lokalområdet,
som en mulighed for at styrke turismen og
erhvervsudviklingen.

- Wilhjelmudvalgets anbefalinger er blevet en
afuejning af erhvervs- og naturinteresser i højere
grad end en handlingsplan, der hårdt og kontant
opregner, hvad der er nødvendigt for at bevare
den danske biodiversitet, siger Knud Flensted.
Det er jeg lidt skuffe t over, men til gengæld må d€
anbefalinger, der så er opnået enighed om, have
betydeligt større chance for at blive ført ud i livet,
når alle parter står bag den samlede rapport.

Yderligere oplysninger: Knud N. Flensted, biolog
i Dansk Omitologisk Forening. Telefon: fl3l
4404 eller 2124 2275.



Nye rapporter:

Overvåqninq af bæver Castor fiber på

Klosterheden Statsskovdistrikt og i Flyn-
der A systemet år 2000. Arbejdsrapport
fra DMU nr. /45. 200/. Redaktion: Jørn
Pagh Berlhelsen. Aksel Bo Madsen &
Kirsten Za/uski.. Afdelrnq for landskab-
søko/ogt. DMU. Kalø

Bæveren er efter 1.000-2.000 års ftavær tilbage i
den danske natur. Efter flere års debat om gen-
indførelse af bæver i Danmark blev det i 1999
endeligt besluttet at udsætte et antal bævere på
Klosterheden Statsskovdistrikt. Til grund for
denne beslutning lå flere års indsamling af faglig
viden med henblik på at skaffe dokumenrarion
til vurdering af det hensigtsmæssige i at genind-
føre bæveren i Danmark.

I nærværende rapport beskrives status over dy-
renes adfærd, biologiske og hydrologiske for-
hold i udsætningsområdeme samt påvirkninger
af omgivelserne med fokus på produktionsmæs-
sige aspekter inden for skov- og landbrug. Rap-
porten er den anden i en serie, som årligt udkom-
mer i perioden fra 1999-2OO) og beskriver ud-
viklingen i bæverbestanden og dens leveområder.

I rapporten beskrives en række delundersøgelser,
f.eks:

- Bæverbestandens udvikling og trivsel, - på-
virkninger af produktionsarealer og interesse-
konflikter, - bævemes fødevalg, - undersøgelser
af ørredgydebanker, - registrering af odder-
forekomst, - flagermusundersøgelse, - fugle-
undersøgelse, samt insektundersøgelse.

Medarbejdere fra Klosterheden Statsskovdistrikt
og DMU har løbende udført observationer af de
i alt l8 udsatte bævere. Om dagen foregik visuel
observation bl.a. ved brug af alm. kikkert. Efter
mørkets frembrud anvendtes specielle lys-
forstærkende kikkerter og infrarødt video-over-
vågningsudstyr. Bæveme kan lejlighedsvis iagt-
tages svømmende i 2 af udsætningssøeme, men
er svære at observere ved de øvrige levesteder,
idet de primært er nataktive og for det meste
holder sig skjult om dagen. Selv for trænede
observatører har det vist sig relativt vanskeligt at
observere bæveme, som udnytter de naturlige
dækningsmuligheder. Især i de smalle vandløbs-
slugter, som er tilgroet af pil- og porsbuskads,
har bæverne optimale skjulebetingelser,
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Bæverne holder stadigt efter 14 måneder til ved
3 af oprindeligt 6 udsætningssreder.

Andre I lokaliteter er forladt af de udsatte bæ-
vere, som er søgt uden for statsskovdistriktets
område gennem vandløbssystemet og har slået
sig ned på 4 nye lokaliteter syd herfor hos private
lodsejere. En bæverfamilie har bevæget sig mere
end 15 km væk fra udsætningsstedet.

Bævernes primære levesteder eller habitater er
blevet beskrevet i år 2000 med hensyn til områ-
dernes stØrrelse, udseende, bævemes påvirk-
ninger af søer og vandløb, samt hytte- og
dæmningsbyggeri.

Dæmnings- og hyttebyggeri har fundet sred i
betydeligt omfang. hvilker er et positivr tegn på,
at dyrene begynder at tilpasse sig de nye levevil-
kår. På I lokaliteter har bæverne bygget bæver-
hytter, på 2 andre lokaliteter er der bygget en
hule i brinken ved et større vandløb. Ved den
fierde lokalitet uden for distriktet foregår der
bæveraktivitet over en længere vandløbs-
strækning på adskillige kilometer og bostedet
kendes endnu ikke, her er formodentlig også tale
om en hule i brinken.

Baeveme har også formeret sig i den danske
natur. På baggrund af observationer på forskel-
lige lokaliteter er der i 4 konkrete tilfælde blevet
observeret unger.

Den første unge blev registreret den 4. august
2000 kl. 21.10.

Bæverne fouragerer i vinterhalvåret primært på
vedplanter, som f.eks bark fra birk, el og pil og
kun i mindre grad af pors, men dyrene søger
også tilgængeligt grønt planteføde af græsser,
urter og vandplanter.

Efter udsætningen af bæver i efteråret 1999 var
der nogle få indberetninger fra private lodsejere
vedrørende skader på træer og buske.

Der har imidlertid ikke været yderligere indbe-
retninger i år 2000 til statsskovdistriktet om nye
skader forvoldt af bæver. Bæverne har i flere
tilfælde påvirkel omgivelseme betragteligt ved
gnav, fældninger og dæmningsbyggeri med over-
svømmelse til følge.

Fuglefaunaen ved bæverudsætningsstederne har
også taget godt imod bæverne. Flere steder er der
således konstateret isfugl og bjergvipstjert ved
de nye søer, som bæveme har skabt.

Tag med på lokalafdelingens bustur til Kloster-
heden. Se omtalen andetsteds i dette blad!
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Figur 1: Bæverens udbredelse i perioden januar-december 2000.

Tag på fugletur på nettet!
Antallet af web-steder på intemettet som bringer omitologiske observationer er efterhrånden stort.
En hurtig eftersøgning midt i august 2001 gav følgende resultat:

(listet med det mest omfattende for hver landsdel øverst)

Nordjyllands Ant (Nl)
http:/,rhome5.inet.tele.dk/rolfc/ (Nordjyuand + DK)
http:/,/home8.inet.tele.dlVtt-prent/ (Nordvestvendsyssel)
http://home5.inet.tele.dk/ec- skaw/ ( Skagen Kommune indtit marts 200 I )
http:/iwl.l986.telia.com/-u19s600056Æugleobs2000.hrm (Himmerland indtil juni 2000)

Wborg Amt (V/)

http://www.vejlerne.dV (mest Vejlerne men også resten af amtet)

Ringkøbing Amt (RK).

http://www.dof-ringkobingamt.dlVnyhed003.htm (Ringkøbing Amt)

Ribe Amt (RB)'

http://www.dof-ribe.esenet.dk/side4.htm (Ribe Amt )
http://homel2.inet.tele.dkr/blaavnat/observationer.htm (Blaavand Fuglestation)
http://homel f .inet. tele.dk/k.bakken/ (mes t Mandø og Fiilsø)



Århus Amt (ÅH)

http://www.atalanta.dk/news.html (Østjylland= det meste af Århus og Vejle Amter)
http://come.tolfelten (fuhus Amt )
http://djursland.homepage.dk/ (Djursland især Gjenild og Fomæs)

Vej/e Amt (VE):

http://home.worldonline.dlV- is128462/ (Vejle Amt)
http:/ vww.atalanta.dVnews.html (Østjylland= der mesre af fuhus og Vejle Amter)
http://users.cybercity.dk/-cfh4243l (Kolding og omegn)

Sønderjy/lands Amt
http://home6.inet.rele.dlVsnygaard/ ( Sønderjylland)

Fyns Amt G):
http://home6.inet.tele.dk/dof-fyn/ (Fyn)
http:/,ihomel.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm (mest Svendborg og omegn)
http://fugle-faaborg.subnet.dk/1687 l8.htm (Faaborg og Horne Land)
http:/,/home l l.inet.tele.dk/bani (mest Nordfun)
http:/lwww.birdlink.dk/egne-obs/index.htm (mest Fyn)

Sjæl/and (S).

http://www.phyl.dk/observations.asp?id=fps&m =nyeste (Sjælland)
http://www.dof.dk/kbh/ (Københavns-området)
http:/,rhome.worldonline.dk/-mkjbirds/fugleobs.htm (Hundested-området)
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=2148501 (Kongelundens Fuglestation)
ht tp :/,/home6.inet. tele.dk/rflrflobs.html ( Rørvig og omegn )
http://home.worldonline.dlV-img5497h/gund_obs.htm (Gundsømagle Sø)
http://www.sitecenter.dk/naturgruppen/aktuelleobsl/ (Smør- og Fedtmosen)

Lo I lan d-Falsle r-Møn ( L FM ):
http://hjem.get2net.dk/DOF-Storstroerrv (Storstrøms Amt)
http://users.cyberciry.dk/-cfs30l8/observationer.html (Falster og Lolland m.m.)
http://home.worldonline.dk r-jjesp/moenobs.htm ( Møn)

Bornholm (B).

http:/,4vww.bomholmsfugle.dkl/aktuelle_fugleobservationer.htm lBornholms Amt)
http:/,4vww.danbbs.dlV-lynx/chroe_obs/ (Christiansø Fuglestation)

He/e /andet.
ht tp :/,1home5.inet. tele.dlVrolfc/

Hættemågen i AfhUS Amt blandt læseme supplere med yderligere oplys-
ninger, hører jeg meget geme fra dem. Alle oplys-

Af Peter Lange ninger fra besøg ved de nævnte lokaliteter har

som omtalt i tidrigere numre af Søravnen har jeg stor interesse' også selvom du ikke har talt hætte-

i 2000 og 2001 inasamtet optysJ;g*;; y";i#; mågerne grundigt' En af de faktorer der muligvis

ir-tt.."å!.. i Årrr", e-,. ' er skyld i artens tilbagegang, kan være mang-
lende ynglesucces. Jeg er derfor særligt interes-

Jeg er i øjeblikket ved at udarbejde en rapport seret i at høre fra læsere, som har registreret
over artens status og bestand i amtet, men vil hættemågeunger på ynglelokaliteterne indenfor
ikke undlade her at præsentere årets yngle- de senere år.
lokaliteter for Søravnens læsere. Kan nogen
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Lokalitet Kommune
2001

antal nar/ reder, Oplysninger / bemærkninger

Brabrand Sø Arhus 338 reder PLA+BGO 27.06.01 totaltælling fra båd, de fleste på
kogleakspolder, kolonier i rørskoven ved Søskovvej og
på Dødeåengene etableret i april-maj, men opgivet da
vmdstanden faldt i starten af iuni

Knudsø Ry ca.20 par PLA+JKI 30.06.01 min. I rede/40 tugle optalt lia båd,
i åben rørskov ved rensninqsanlæeet

Birksø Ry ca. 30 reder PLA+JKI 30.06.01 optalr fia båd, 50 tugle, 20 reder i
rørskoven + 10 "Kminøen" på iorden eller i træer

Lillesø Ry min. 4 reder PLA+J61 39.96.61 35 fugle, optalt fra båd, rørskoven
lige udfor fugletåmet

AIø iJulsø Ry/Silkebor
g

20-30 par PLA+JKI 30.06.01 rester af5-6 hævede reder/50 ad +
25 lK på vandet udfor øen, optalt fra båd, redeme på
AIø væ hævede. dvs. der havde værel vand på øeni Alø
næsten fuldstændig tilgroet med træer og buske,
rmskoven omkrinq øen næsten væk

Sem Sø Mtriager 80-90 reder
I 60-1 80 reder

LTP 05.06.01
PLA 13.07.01 reder talt fla land, på flydeplmter, ca.
250 ad, 5 næsten flyvefærdige unger, 6 halvstore
dununger

t"angå Sø Langå mln. 4 par
5-7 par

OJE 26.05.01 4 reder+ 12 fugle, rederpå lille kunstig
Ø

JPA+LTP 04.06.01
Mørke Kær Rosenholm min. I DSA ca. 28.05.01 et par varsler ved tørvegraven lmgs

stien fra Løkkenvei
Lillesø Skanderbore min. 50 PL427.05.01 reder i rørskoven lmss søens vestbred
Eskebækmosen Skanderbore ca. ?0 PLA 27.05.01 reder i rørskov, s!ært overskuelip,
Hesselballe mose Århus 0-3 PLA 3 1.05.01 varslende fugle, ingen reder at se

lille vandhul v.
Brmdstrupvej Ø.f.
Hesselballe

Arhus t-2 PLA 3 1.05.01 kurtiserende fugle på ø i mindre vandhul

Tjerrild Mose vest Rønde I )-Zf PLA 2 1 .06.0 I 30-40 ad+en del reder ses. reder lanss
breden afto indhegnede lørvegrave l"Helmurhs
hønseeård") samt Då kunstis ø

'Ijenild Mose øst Rønde 40-50 PLA 21.06.01 lige øst for jembanen, ca. 70 fugle
vrsler kraftigt, ikke muligt at se redeme fra lmd, men
formodet yngel i rørskovstange i mosesø

Møgelmose v
Ramten

Nønedjus 42-60
35-40

ABL+UBM 3O.05.OI
PLA 2 I .06.0 I reder på kunstig ø i søen, I 00-200 fugle
i omådet

Dystrup Sø Nønedjurs 2l
40-60

ABL+UBM 30.05.01 hertil 128 tugle
PLA 21.06.01 reder på de to øer i søen (i rørskov)

lille mose ved
Sønderskov/Siveste
d Mark

Midtdjurs ,| PLA 21 .06.01 koloniagtig adfærd, l5-20 fugle set over
stØre vandhul/mose fra off. vej, varsler kraftigt

Treskelbakkeholm Mariager 3700 JGR m.fl. 18.05.01 delvis redetælline. delvis skøn
udfra antalllet affusle

Mellempoldene Nørhald I LPJ juni, ynglefugletælling for Århus AmVOmis
Consult

Bienegrav Mose Purhus 6-8 BKR 28.05.01
Hjonholm Samsø ca.250 PUJ, reservatsektionen 09.05.0 1, mtal skønnet på

afstand
I alt 21 lokaliteter 47 17-4839



Ynglende hællemåger i Århus Amt 200/.
Tabellen viser Hættemågens yngleforekomsr i
Arhus Amt i 2001. Udfor hver enkelt lokalitet er
angivet kiiden til oplysningerne, i form af
observatørens/ meddelerens initial. Bemærk at
oversigten er foreløbig, da jeg i skrivende stund
mangler oplysninger fra enkelte lokaliteter. Hvis
nogen blandt læserne kan supplere med yderli-
gere oplysninger skal man ikke tøve med at
kontakte undertegnede.

Peter Lange, e-post: peterlan@post6.tele.dk

Dræberfår eller aQurketid?
Af Peter Lange

Af og til støder man på de mest utrolige historier,
også på nettet!. Nedenstående er fundet på den
skotske avis Scotland on Sundavs hiemmeside
d. 12. august 2001:

Feathers fly on Orkney is/and as blrds
mee[ baaaaaarbanc end
By Kath Gourlay

Flock horror! Exhausted migratory birds seeking
solace on the Orkney island of North Ronaldsay
are being eaten alive - by flesh-eating sheep.

Every year ornithologists from around the world
travel to the island because of the abundance of
migratory birds visiting it as a stopping-offpoint.

Unfotunately, the local sheep are also attracted
to the bird watchers' quarry for an altogether
different reason - they have added the feathered
visitors to their menu.

Ornithologists can only look on in dismay as the
sheep, better known for their slightly less unusual
diet of seaweed, eat the stricken birds within
seconds of their landing on the island's shores.

Even more bizarrely, the flock tends to devour
the birds'legs Iirst - depriving omithologists of
the tags which would tell them where they have
come from.

According to experts, if exhausted birds land on
the shore - which has been home to them since

l0

prehistoric times - their chances of survival are
slim.

"If they land on the beach the sheep are often in
there before we know about it," said wildlife
warden Kevin Woodbridge.

"They have the feet and beaks eaten off before
we can rescue them and get the all-important leg
rings that track their migratory routes."

Omithologist Pete Burston added: "It's really
bizarre and makes a fair old dent in the amount
of crucial information we can glean about the
migratory pathways of some very important
species. "The leg rings are all lost to us".

Centuries on the islands barren shoreline have
evolved an opportunist breed of sheep which
has finely honed the art of survival.

Dr. June Morris, of Manchester Metropolitan
University, has been studying them for many
years. She says the North Ronaldsay sheep will
attack and eat domestic wildfowl if kept in
captivity and deprived of vital elements of their
diet. It is believed their fondness for sulphur
could be at the root of unusual behavior, or a
desire to protect their traditional territory.
"They're a law unto themselves" said Bill
Carstairs, a local vet, who believes the habit
could be territorial. "On the other hand, they
may just find beaks, feet and feathers tasty.
Seaweed contains a lot of sulphur - and so do
birds' feet and feathers.".

Kilde: www.scotlandonsunday.com d. 12. august 2001.
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Gå i banken ...
og kør væk med
et hurtigt billån
I dag er det både nemt og hurtigt at få et
billån i bankm. Som regel er det også dm
billigste løsning når alle orrkootninger reg-
nes med. Læg vejen forbi Unibank, og kom
godt fra start i en ny eller brugt bil. Du kån
også regne ud, hvad det koster at låne til m
ny eller brugt bil, på ww.unibanlcdk. ",{Unibank
Filialens adresse, Fpstnummer 09 by, telefonnummer



Fugle i Århus Amt 2000
Af ole lilleør og Petef lange

Årets num-er af Fugle i Århus Amt
forventes på gaden midt i oktober. Hvad
blev der set i amtet i 2000? Læs det før din
nabo! Rapporten kan bestilles hos Hen-
ning Ettrup, Udgården 6, 8471 Sabro, tlf.:
86 94 96 06 eller e-mail:

heettrup@post6.tele.dk.

Prisen foreligger i skrivende stund ikke,
men forventes at blive omkrine 100 kr.
incl. forsendelse.

DOF har brug for dine
fugleiattaQelser!
Rapporten Fugle i Århus Amt er den
,,officielle" fortegnelse over årets fugle-
iagttagelser i Århus Amt. For ar rapporren
skal være så dækkende som muligt, op-
fordres alle til at meddele sine iagttagelser
ril DoF.

Hvad ska/ jeg meddele?
Alle fugleobservationer modtages med
glæde. Men især er vi interesseret i de lidt
mere usædvanlige iagttagelser, samt op-
tællinger afynglende, rastende eller træk-
kende fugle. Endvidere de tre første og tre
sidste iagttagelser af alle vore trækfugle,
samt alle iagttagelser af invasionsfugle.
f.eks. Nøddekrige, Silkehale, Korsnæb
m.fl.

Hvordan sender jeg ind?
Du kan indsende dine iagttagelser til lokal-
rapporten på flg. måder:

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

b. På Rapportgruppens skemaer (A5 arts-
skema).

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

d. Har du kun få observationer, så skdv
blot et brev eller en e-mail til Rappon-
gruppen.
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Indberetningsskemaer kan rekvireres hos un-
dertegnede eller fås ved møderne på Sølyst.

Husk for alle observationer at oplyse:

r Fuglens art

I Dato

I Antal

I Nøjagrig lokalitetsangivelse

I Evt. trækretning, adfærd m.m.

I Tidspunkt (klokkeslæt) ved
trækobs, obs af sjaeldne fugle m.m.

I Evt. medobservatører

Husk at Rapportgruppen også indsamler iagtta-
gelser af pattedyr, krybdyr og padder. Disse
observationer indsendes sammen med fugle-
iagttagelseme til Rapportgruppen.

Send ind direkte til Rapport-
qru ppen I

Vi modtager !!\9 automatisk iagttagelser ind-
sendt til f.eks. Fuglelinien, Rovfuglegruppen,
Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle og andre
DoF-projekter. Vil du være sikker på, at netop
dine iagttagelser også indgår i Rapportgruppens
arkiv, så send dine obs direkte til os!

Jeg har sendt mine obs \i/ /nterneltet -
så må det da være godl nok!?
NEJ! Rapportgruppen indsamler ganske vist
oplysninger fra nyhedshjemmesiderne (Fra Fel-
ten, Atalanta m.fl.) på Internettet. Men da disse
oplysninger for os er anden- eller tredjehånds-
iagttagelser, anmoder vi alle om at indsende
deres observationer direkte til Rapportgruppen!
Herved minimeres risikoen for fejlcitater, og vi
kan citere observatøren ved rette navn! (obser-
vationer fra Intemettet citeres under fælles ini-
tial! ). Desuden viderebringer hjemmesideme ofte
kun uddrag afdet der indsendes, vi vil selvfølge-
lig gerne have alle dine observationer.
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Bruq DOF-basen!
DOF-basen er et databaseprogram til brug ved
indsamling og lagring af fugleiagttagelser. Alle
DOF-medlemmer kan gratis rekvirere program-
met ved henvendelse til den programansvarlige,
som i Århus Amt er Peter Lange. Brugen af
programmet sparer os for meget rutinearbejde.
og letter bearbejdningen af de mange tusinde
observationer, som vi hvert år modtager. Har du
mange obs, vil vi sætte stor pris på, at du bruger
Do{basen. Du er samtidig garderet imod, at vi
laver indtastningsfejl. Husk dog selv at gen-
nemse din fil for tastefejl, inden du sender den til
os!Vi modtager desværre hvert år filer med fejl i,
fejl som vi kun har ringe chance for selv at
opdage.

Sidste frist for tndsendelse af obsena-
tioner fra 2001 er /0. 1ånuar 2002/

Overhold venligst denne frist - senere indsendt
materiale anvendes ikke ved udarbeidelsen af
Fugle i Århus Azt! Bemærk at indsendelses-
fristen er fremrykket i forhold til tidligere år.

Observationerne sendes til Henning Ettrup,
Udgården 6, Lading, 8471 Sabro, eller afleveres
på Sølyst. DOF-base filer mailes til Peter Lange
på e-mailadresse: pslgda!@pes!6Jeledlk.

Hvad sker der med mine op-
lysninqer efter at tugle i Ar-

hus Amt er udkommet?
AJle oplysninger om fuglene i fuhus Amt gem-
mes i en database, og kan senere danne grund-
lag for udgivelse af bøger, ailikler og rapporter
om fugle og fuglelokaliteter i amtet, ligesom
materialet bliver anvendt i foreningens arbejde
for fuglebeskyttelse. F.eks. får vi ofte henvendel-
ser fra myndigheder eller konsulentbranchen,
som ønsker oplysninger om fuglelivet til brug
ved f.eks. WM-undersøgelser, fredningssager
eller sagsbehandling ved byggeprojekter.

Rapportgruppen ser derfor frem til at høre fra
rigtig mange af Jer senest d. I 0. januar næste år!

Med venlig hilsen fra Rapportgruppen,

Henning Exrup, Udgården 6, Lading, 8471 Sabro
(86 94 96 06) e-post: heettrup@post6.tele.dk
Peter Ldnge, Tiljavej 16, Stjær,8464 Galten

(86 95 03 41)
OIe Lilleør, e -post: ole.lilleor@get2net.dk

lililli$;n"" Før du vælger ny
kikkert e,ler teleskop, kon det vånr cn rigtig god id{, ot toge turen ind til
Notu.butikken og provc lidt fo5kelligt fto det store udvolg.

Her kon du borc spørye løs og frnde frem til
neto| det, det posser til di! behovl

Vi hot stort set olle de bedste mærker på logel
- Zeiss, Leico, Swoforcki Kite, Pentox, kowo
sd vi kon vise og rådgive dig

heh objektin udfro
dine egne ønskeL

Åbningstider
Mon.-Tore.l0- l 7.30

Frcdog l0-19,
Lørdog l0-14

NATURBUTIKKEN $Cfsxls
veiteørcge.te 1 
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Hvilken kikkert skal jeg vælSe?
Arne Ro la6en

Når man skal købe sin første kikkert, kan
det uære suært at uide huad man skal vælgle
og spøfger man andre fuglefolk, uil der
uære mange meninger om den sag.

Som udgangspunkt skal kikkerten kunne juste-
res så den passer til afstanden mellem dine øjne,
og holder du kikkerten på afstand, skal hulleme
i kikkerten være rundt og ikke ottekantet, når du
ser ind i kikkerten. En kikkert med ottekantet
huller er af ringe kvalitet.

Yderlig vejledning i køb af kikkert er fremført her
under.

Forstørrelse
Mange, og i særlig grad begyndere, vælger hånd-
kikkert med for stor forstørrelse. Det er ikke så
sjovt at kikke i en kikkert, der er svær at holde
stille, fordi den ryster. En almindelig håndkikkert
til fuglekikkeri skal forstørre et sted mellem 7x
og l0x. Med en lavere forstørrelse, opnås et
støne synsfelt.

Det har f.eks. stor betydning, når du iagttager en
fugleflok, eller skal bruge kikkerten til at opdage
f.eks. trækkende rovfugle på stor afstand, eller
måske vadefugletræk på havet. Men også på
nært hold, f.eks. i haven eller i det lille buskads,
kan man bedre komme helt tæt på og stille
skarpt, fordi en kikkert med lille forstørrelses-
grad også giver en bedre nærfokus.

Lysstyrke
Det er afgørende, at der er en god lysstyrke i din
kikkert. Og det kan du nemt afgøre ved at se på
front-linsediameteren. Jo større den er, jo mere
lys kommer der ind i kikkerten. En kikkert med
7x eller 8x forstørrelse har i dag l0- 40- 42- eller
50 mm. Men med en større diameter bliver kik-
kerten også tungere, og i dag er den typiske
håndkikkert forholdsvis let.

Synsfelt
Når man skal give udtryk for hvor stort et syns-
feltet en kikkert har, benytter man synsfeltets
diameter på en afstand af 1000 meter for at gøre
kikkerteme sammenlignelige. Forestil dig en stor
flok gæs som flyver forbi i netop 1000 meters
afstand. Hvor meget afflokken vil du så kunne
se.

Vægt
Et andet og vigtigt element i valget af kikkert er
vægten, hvor selv en forskel på 100 gram er
noget, der kan mærkes. Tænk på hvor ofte du
kommer til at løfte og saenke din kikkert. Måske
næsten lige så vigtigt er det, at du føler kikkerten
ligger godt i hænderne. Den skal næsten "falde
på plads" af sig selv. Så er den fin at arbejde med.



Fokuserinq og skarphed
Jo mere du skal dreje på stilleskmen for at stille
skarpt, jo længere tid vil du være om at fokusere
på fuglen, og som bekendt kan den være fløjet,
inden det lykkes.

Et andet og nok så væsentligt punkt er dybde-
skarpheden. Den kan være afgørende, hvis kik-
kerten bruges til at opdage fuglene på stor af-
stand. Spørg din forhandler og test det ved at
prøve kikkerten ude på gaden, før du køber den.
Det er ikke a-lt, der kan læses ud af et skema.
Skarpheden kan du kun selv afgøre ved at teste
kikkerten, f.eks. ved at læse avis på I0 meter
afstand, på 20 meter, på 100 meter osv. t:,

Kikkertrem
Se om bæreremmen er solid. Træk til, for den
skal kunne holde. Nogle remme er meget smalle,
og kan derfor skære i nakken. I dag kan der fås
mange forskellige gode remme til kikkert.

Forhandler
Vælg den forhandler du har mest tillid til, og som
leverer det bedste produkt og den bedste service.
Hvis du ikke kender en forhandler, kan du kon-
takte DOF-salg, hvor du bliver betjent af erfarne
fuglekikkere, som har haft mange forskellige
kikkerter i hænderne, og de er vant til at vejlede
fuglefolk i køb af kikkert.

.=ttr
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3. Følg instruktioneme

4. Når du har afsluttet tilmeldingen skal du
logge sig på med den valgte email adresse
og det valgte password.

5. Herefter skal du gå inde in "Åbne grup-
per" og søge "fuglenyt"

o. Åbn "Å"rhus fuglenyt"

7. Klik på tilmeld og følg instrukseme.

Du vil derefter få alle obervationer tilsendt
umiddelbart.

Dine egne observationer skal du sende til:
fuglenyt@groupcare.dk eller via formularen
på min hjemmeside.

Og husk - jo flere der er tilmeldt og indsender
observationer, jo mere interessant bliver det!

Få de seneste nyheder
om observerede fugle iÅrhus

Amt direkte på din emaill
Ole lensen

Du har nu muligheden for at tilmelde dig en
email service, således at du løbende vil få
tilsendt de nyeste observationer af fugle set i
fuhusAmt.

Servicen fungerer ved at alle observationer
der indsendes af de tilmeldte, eller som ind-
sendes til "Fra Felten" via min trjemmeside
www.come.tolfelten automatisk yideresen-

des.

Observationeme vil blive sendt pr. email
dig få øjeblikke efter at de er indsendt
observatørerne.

Du kan tilmelde dig således:

l. cå ind på: http://www.groupcare.dk

2. KIikpå opret som ny bruger

l5



Fra felten
Arne Bo Larsen

\Aaj, juni o€ juli

Ny skribent sØqies

Fra Felten søger en ny skribent fra næste udgave af Søravnen. AIle kirn søge
stillingen, der er ulønnet (arbejdet er lønnen i sig selv), og der stilles ikke
krav om et stort fuglekundskab. Det er mest en redaktionel opgave.

Du bestemmer suverænt selv, hvad du vil skrive om, hvilke arter du vil
præsentere, og hvor meget du vil skrive om dem. Arbejdet er interessant,
men det er ikke foreneligt med mit nye job, selvom arbejdet kun tager tre
aftener pr. Søravn.

Henvendelse til bestyrelsen eller redaktionen geme straks, så du kan starte
stille og roligt op på opgaven.

R id ra rirrr'l o rou'v!q5/vL,L

Stig Frøjk Pedersen, Niels Hannow, Jens Chr.
Jørgensen, Peter Lange, Mogens Wedel-Heinen,
Hanne Secher, Tim Hansen, Mogens Erlandsen,
Kenneth Bladt, Anne Grete Dylmer, phitippe
Provencal, Elin Eriksen, Jeanette Marcher, Hen-
ning Lykke Larsen, Henning Ettrup, Jesper
Frederiksen, Asger Lykkegaard MøIdrup og Ur-
sula Burmann.

Lappedykker, Storkefuqle og
Anrlpfr rrtlaI u><rL

Lilfe Lappedykker: 5/5 I og 3l/, I Frederiksdal
Hede.
Toppet Lappedykker: l3l7 2 Eskeplet.
Gråstrubet Lappedykker: l/5 I Kragemosen,2Sl
6 ll Knud Sø.
Sorthalset Lappedykker: 5/5 4 Frederiksdal Hede,
8/5 I Lading Sø, 27/6 27 Brabrand Sø.

Sule: lll7 2 Eskeplet.
Fiskehejre: 19/6 18 Norsminde Fjord, 1O/7 22
Eskeplet.
Sort Stork:2917 I Ryomgård.
Hvid Stork: 2Ol5 ll Ebeltofr, 2015 I Veng Mose,
1616 I Odder.
Sangsvane: l/6 | og 27/6 | Brabrand Sø.
Grågås: 8/5 19 Lading Sø,22/5 76 AIrø Poller.
Mørkbuget Knortegås: l3l7 t Eskeplet.
Gravand: 22/5 8 AJrø Eghoved, 2416 I0 Stavns
Fjord.
Pibeand: 2/5 | Ørnsø, 8/5 2 Ladtng Sø.
Krikand: 8/5 I I Lading Sø, 27 /6 14 Brabrand Sø.
Skeand: l/6 4 Brabrand Sø.
Taffeland: 6/5 2 Brattenborg Skov. 27/6 t) Bra-
brand Sø, 29/7 ) Lyngsø.
Troldand: l/6 2 Pøtsø, 27 /6 6 Brabrand Sø.
Sortand: l3l7 l6 Eskeplet.
Fløjlsand: l3l7 l0 Eskeplet.
Hvinand: 8/5 5 Lading Sø, 25/6 3 Sminge Sø, l3l
7 l0 Eskeplet.
Toppet Skallesluger 22/5 4 Ahø Eghoved, l0/7
I 15 Eskeplet.
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Rovfuqle
Hvepsevåge: l/6 I Brabrand Sø.
Rørhøg: 6/5 I Brattenborg Skov,2/7 2 Stillings-
borg Mose.
Blå Kærhøg: 1916 I Hasselager.
Hedehøg: l8/6 I Skarresø.
Duehøg: l/6 I Silkeborg Vesterskov.
Fiskeørn: 2815 I MossØ.
Dværgfalk:2/5 I Issehoved, l3l5 I Eskeplet.
Vandrefalk: l0/7 I Eskeplet.

TranefuQle, Måge-/vadefuqle
Vagtel: ll/5 I Lading Sø.

Vandrikse: ll/5 I Lading Sø.
Grønbenet Rørhøne: I/6 lPøtsø.
Strandskade: 22/5 18 Alrø Poller, 1916 8 Nors-
minde Fjord.
Stor Præstekrave: lll5 ll Eskeplet, 22/5 L AJrø
Eghoved.
Hjejle:.22/5 150 Alrø Poldkrog. lll7 26 Eskeplet.
Strandhjejle: l3/5 I og l3l7 2 Eskeplet.
Yibe:27/6 3 Issehoved, lll7 tl Eskeplet.
Sandløber: tll5 l8 Eskeplet.
Dværgryle: I3l5 2 Eskeplet.
Almindelig Ryle: l3l5 500 og r0,r7 255 Eskeplet.
Dobbeltbekkasin: 3ll5 4 Funderhoime, 9/7 l
Frederiksdal Hede.
Skovsneppe: 4/6 I Brattenborg Skov, 1516 I
Gludsted Plantage.
Lille Kobbersneppei 9/5 ) Langør, 22/5 1000 Alrø
Poldkrog.
Lille Regnspove: l3/5 | Eskeplet.
Stor Regnspovei )/5 2 Issehoved, 2416 8 Stayns
Fjord, l)/7 3 Eskeplet.
Rødben: 1916 ll NorsmindeFiord, l0/747Eske-
olet,

Hvidklire: 9/5 9 Langør,2416 5 Stavns Fjord, l3l
7 39 Eskeplet.
Svaleklire: 18/6 I Skanesø,24/6 | Silkebory, B/
7 I Eskeplet.
Tinksmed: lll5 I Eskeplet, l1l7 I Sminge Sø.

Mudderklire: 9 /5 12 Langør, lr /6 12 F.amter], 28/
7 7 Ørn,sØ.
Hættemåge: 27/6 346 Brabrand Sø, 2/7 7a Knud
Sø,
Splitterne: l3l5 2 Eskeplet,24/6 5 Stavns Fjord.
Fj ordterne : I 9/6 I Norsmin d,e Fjord,, 3O /7 2 Ørnsø.
Havteme: l3/5 2 og l3l7 2 Eskeplet,22/5 | AJrø
Eghoved.
Dværgteme: l/6 2 og 20/6 2 Langør, l3/7 2 Eske-
plet.
Huldue: 5/5 I Issehoved.
Ringdue: 2015 24 Issehoved.
Gøg: U5 I Nordby, 5/5 I Lysbro Skov, 6/5 I
Lading Sø, 2015 2 Mols Bjerge.

UQler, Skrigefugle, Spurve-
fuqle
Natugle: 2915 I Silkeborg Vesterskov.
Skovhornugle: 6/5 I Lading Sø.

Natravn: 1516 I Gludsted Plantage.
Mursejler: 6/6 I0 fuhus, 1816 7 Kragemosen. l8/
6 5 og 27/6 50 Issehoved.
lsfugl:27/6 I Mørke Kæt,4/7 | Ømsø, l8n I
PøtSø.
Grønspætte: 2616 6 Silkeborg Vesterskov.
Sortspætte: ll/6 2 Silkeborg Vesterskov.
Hedelærke: 29/5 | og 6/7 Yrads Sande, 24/5 2
Sepstrup Sande.
Digesvale: 2ll5 5 Kragemosen.



Landsvale:6/5 l5 Brattenborg Skov,2015 6 Isse-
hoved.
Bysvale: 5/5 l5 Frederiksdal Hede, 6/5 8 og 4/6 )
Brattenborg Skov.
Skovpiber: 5/5 2 Frederiksdal Hede, 5/j I og 22/
5 I Issehoved,4/6 I Silkeborg Vesterskov.
Engpiber: l/5 l6 Issehoved.
Gul Vipstjert: 2O/5 7 og 7/6 I Issehoved,2O/5 |
Kragemosen.
Nordlig GulVipstjert: l/5 \2Langør,t/5 t5 og2U
5 J Kragemosen, l/5 20 Issehoved,,6/5 2 Bratten-
borg Skov.
Bjergvipstjert: l/6 | og 7/7 | ØrnsØ.
Silkehale: 2/5 4 og 7/5 12 Silkeborg.
Nattergal: l7l5 I Funderholm,T/6 I Langemark.
Rødstjert: 6/5 I Brattenborg Skov, 2215 I Isse-
hoved.
Bynkefugl: 3/5 9 og 2ll5 5 Kragemosen, 5/5 I
Issehoved,6/5 3 Brattenborg Skov, 1216 I Vrads
Sande.
Stenpikker: l/5 2 Issehoved, B/5 5 Eskeplet,22/
5 I Alrø Eghoved.
Ringdrossel:5/5 I Issehoved, l2l5 I Brattenborg
Skov.
Sjagger: l/5 5 Sælvig, 5/5 I Issehoved.
Misteldrossel: 2ll5 I Silkeborg Vesterskov, 1216
I Ballen, l3l7 5 Eskeplet.
Græshoppesanger: ll/5 I Lading Sø, l7/j I
Funderholme, 1416 I Mårup, 2517 I Sminge Sø.
Kærsanger: l5/5 1 Ørnsø,2015 I Issehoved, l216
I Ballen, 7/7 2 Sminge Sø.
Rørsanger: 4/5 | Ørnsø,2115 I Kragemosen.
Gulbug: 2015 2 Issehoved., 17/6 I Brattenborg
Skov.
Skovsanger: 5/5 I Silkeborg Vesterskov.
Grå Fluesnapper: l9/5 I Silkeborg Vesterskov,
2015 2 Mols Bjerye,7/6 I Issehoved.
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Broget Fluesnapper: l/5 2 Lartgør,5/5 2 Isse-
hoved, 6/5 6 Brattenborg Skov, 2Ol5 t Mols
Bjerge.
Skægmejse: 2/5 3 og 18/6 5 Kragemosen,2T/6 2
Brabrand Sø.

Halemejse: 19 Lysbro Skov.
Korttået Træløber: 2215 I Moesgård, 4/6 2 Brat-
tenborg Skov.
Pungmejse: l/6 I Brabrand SØ.
Rødrygget Tornskade: 1216 I Hjøllund plantage,
1516 I Vrads Sande, 1616 I Nordby.
Sortkrage: l/5 I Issehoved.
Ravn: 5/6 4 Brattenborg Skov, 1516 5 Sitkeborg
Vesterskov, 29/7 26 Ryomgård.
Kvækerfinke: l/5 I Silkeborg.
Stillits: l5l5 2Langør,4/6 6 Frederiksdal Hede.
Tornirisk; j/, 30 og 5/5 16 Issehoved, 6/5 t6
Brattenborg Skov.
Gråsisken: l816 I Issehoved.
Lille Korsnæb: l3l7 6 Eskeplet.
Karmindompap: 2O/5 2 og t8/6 5 Issehoved.
Kernebider: l/7 I Silkeborg.
Gulspurv: 5/5 4 Issehoved, 16/6 4 Brattenbors
Skov.
Rørspurv: 6/5 5 Brattenborg Skov, 4/6 2 Frede-
riksdal Hede, 2716 I Brabrand Sø.
Bomlærke: 22/5 | 1Jrø,6/6 I Grauballe, t2/6 2
Balle By, 2516 2 Skannerup.

Har du lyst til at bidrage med obs fra månederne
august, september og oktober, skal du sende
dine obs til en af følgende adresser: e-mail
abl@c.dk, hjemmesiden http/ vvvw.come.tolfel-
ten eller pr. brev til Arne Bo Larsen, Axel Munchs
Yei 67, 8550 Ryomgård. Har du DOF-basen, vil
det være en stor hjælp, hvis du sender dine obs
i en DOF-fil.

Arne Bo Larsen



Lægeiglen og andre danske igler
Af Tinna Møbjerg og Tove Yde

Natur og Museum - 40. årgang nr. 2
Pris k 55 - abonnement kr. 160 Ø hæf-
ter)
Naturhistorisk Museum. Århus
nf. 8612 9777 - Fax 8613 0882
E-mail: nm@nathtst.dk
Lægeigler det er da, om ikke mørk middelalder,
så i hvert fald et fænomen vi skal tilbage til 1800-
tallet for at opleve - ikke ? Forkert, der blev
sidste år - vi skriver år 2000 - brugt omkring 200
lægeigler i forbindelse med operationer i Dan-
mark.

I Danmark lever der - frit i naturen - mindst 14
arter. Enkelte suger blod ligesom lægeiglen, mens
andre foretrækker at sluge deres bytte, som

udgøres af snegle og andre smådyr. Hundeiglen
foretrækker, som na\ryret jo også antyder, at
betjene sig afhunde. De kan dog også finde på at
forsøge sig på mennesker, men bare rolig de kan
kun suge sig fast, men ikke bide sig igennem
menneskehud.

Det nummer kan kun lægeiglen i Danmark.

Igler lever i ferskvand og kan træffes overalt i
vandhuller og vandløb.

Der er i hæftet mange fotos og akvareller af god
kvalitet. De formår dog ikke at skjule at iglerne
nærmest er - grimme!

Otto Trap Hansen

ZoofogisE Konseryator

O, K, Lørsen
3(ristruyvej tt6

go o Randers, Da.nnl(tr fr,

Tff; Gail 86 as 67 zo
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Esben Elmer -/
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Mark Hammond
Nørreport 53

8000 Århus C

Tlf. 86 18 80 26

Peler Schmidt
Solsortvej I B
B3B2 Hinnerup
Tlf. 86 98 64 00

Kim Krogh Boje
Universitetsparken B st., 305
8000 Arhus C
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Her kan unge medlemrner komme i kon-
takt med garnle.

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

Ideen er, at de juniormedlemmer, 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 mig!

Lars P. Johansson

Balevej 10, Ommestrup

8544 Mørke

Tlf.86 t7 78 4l
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l(ommende ture og møder
Bustur til Klosterheden.
Harboøre TanQe oQ Vest

Stadil Fjord

Lørdag d. 24. november
Mødested: P-pladsen v. Musikhuset, fuhus kl.
06.10.

Vi starter med at køre til Klosterheden, hvor vi
gør helt ved Møllesøen og ser efter bæver. Netop
her blev de første bæverfamilier udsat i 1999, og
de er her stadig. Dyrene er mest nataktive, så vi
skal være meget heldige for at se dem. Men deres
aftryk på landskabet; dæmninger, bæversøer,
fældede træer m.m. kan vi se, Herefter fortsætter
vi til Harboøre Tange, hvor vi forhåbenlig ser
masser af gæs og ænder. Vi fortsætter ned langs

kysten, forbi Nissum Fjord, hvor der også er
muligheder for gæs o.m.a. Er det vejr til havtræk
gør vi måske stop ved et godt obssted. Vi slutter
af ved Vest Stadil Fjord og hjemturen sker via
Ringkøbing og Silkeborg.

Vi er tilbage i Århus ca. kl. 18. Husk madpakke,
kikkert og tøj efter vejret.

Turen gennemføres i bus eller privatbiler, af-
hænger af deltagerantal. Turens pris bliver ca.
150-200 kr. (alh. af transportform kan oplyses
ved tilmelding). Betaling sker under turen. Til-
melding skal ske skriftlig eller pr. e-post senest
d. I 0. november til: Peter Lange, Tujavej 16, 8464
Galten, e-post: peterlan@post6.tele.dk.

Turen arrangeres i samarbejde med ØBF.
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Søndag 23.9
Mødested:
Turleder:

Arrangør:

Tirsdag 25. 9
Mødested:

Lørdag 29.9
Mødested og tid:

Hold også øje med vores hjemmeside på www.dofaarhus.dk, hvor du
finder det komplette tur- og mødeprograrrr. Der kan eventuelt blive
arrangeret flere ture og møder.

Tirsdagsmøder d. sidste tirsdag i hver af månederne sep., okt., nov.,
jan., feb., mar./ og april. AJIe finder sted på Naturcenter Sølyst, Louise_
vej I00, i Brabrand. Kontakt vedr. møderne: KontaktDcrsonen.

Fuglevandring ved Norsminde Fjord
P-pladsen ved Norsminde havn og slusen kl. 09.00.
Naturvejleder: Jens I(rkeby (rlf. S639 1920).
Vandretur ved fjordbredden, hvor flokke af vade- og svømmefugle
raster,
Natur- og Miljøkontoret. Århus Amt
Praktiske oplysninger: Kikkert og vindtæt, varmt tøj anbefales. Varig_
hed l-2 timer

Tirsdagsmøde: Vadehavets fugle og natur
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Vi forsøger at finde en foredragsholder der kan give en appetitvækker
til vores bustur d. ll.-14. oktober.

Fugletur på Mariager Fjord med hjulilamperen ,,Svanen,,

Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kI. 09.45.
Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur, for at kikke på store
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Pris for sejltur:
Tilmelding:
Praktiske opl.:

Turleder:
Arr.:

Lørdag 6.10
Mødested og tid:

Turleder:
Arr.:
Praktiske opl.:

flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle,
Voksne: 65 kr. og børn 25 kr.
Senest dagen før til Mariager Turistbureau, ilf . 9814 1377.
Velegnet for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj, ølfuand, og
kaffe/brød kan købes ombord. Varighed ca. 3 l/2 time.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tH. 86t7 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Fugle- og landskabstur til Gåsehage

Indkørslen til Ebeltoft Vindmøllepark ved Ebeltofr Færgehavn kl. 9.00.
På Djurslands bedste efterårstræksted håber vi på godr trækvejr og
forventer træk af gæs, rodugle, pibere og finker. Måske falder der en
Stor Tornskade af.
Naturvejleder Lars P. Johansson (tlf. 86 37 78 4Ll.
Natur- og Miljøkontoret , Århus Amt.
Turens varighed: 3 timer. Medbring kikkert, varmt tøj evt. kaffe.

Søndag 7.10.
Mødested:
Turleder:

Lørdag 13.10.-

søndag 14.10

Lørdag 13.10

onsilag 17.10

Turleder:
Tilmelding:

Mossø, Gudenåen og omliggenile søer

Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund Pedersen.
Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle. Medbring kikkert, fuld
termokande og fornuftigt fodtøj. Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at
begrænse antallet af biler, så tag også 20 kr. med.

Sort Sol tur til Sønderjylland.

Afgang fra Århus lør. d. 13.10 kl. 10.00.
Forventet hjemkomst sønilag il. 14.10 kl. ca. 16.
Se beskrivelsen af turen i Søravnen nr. 2.
Ring evt. til Peter Lange tlf. 86 9, 03 4l for at høre om der er ledige
pladser.

Lanilsungilomslejr på Langelanil

for ungilomsmedlemmel (alder 10-20 år).
Vi skal bo på Strandgården ved Bagenkop.
Steen FIex og Arne Bo Larsen.
Tlf. 86 39 86 04.



Lørdag 20.10
Mødested og tid:

Turleder:
Arr.:
Praktiske opl.:

Torsdag 25.10
Mødested:

Arrangør:

Tirsdag 30.10

Mødested:

Fugle- og kulturtur til Kolindsund
Fannerup sluse kl. 9.00.
Vi prøver at finde flokkene af rastende Hjejler og Viber og der skulle
også gerne falde nogle rovfugle og småfugle af.
Naturvejleder Lars P. Johansson (tlf. 86t7 7841\.
Natur- og MiljØkontoret, Århus Amt.
Medbring kikkert, travesko og evt. regntøj anbefales. Varighed ca. 3
timer.

Galapagosøerne
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
En uge blandt leguaner, søIøver, fregatfugle, albatrosser, blåfodede
suler, m.m. Skildpaddeøerne 1000 km vest for Ecuador i Sydamerika er
et af de mest unikke steder på jorden. Foruden de berømte kæmpe-
skildpadder huser disse øer 2l endemiske fuglearter ud afde 60 statio-
nære arter på øerne. Desuden findes land- og havleguaner samt mange
andre spændende dyr. I Påsken 2O0l besøgte Hans pinstrup dette
"paradis". En serie lysbilleder vil vise uddrag af det fantastiske fugle-
og dyreliv på øerne. Endvidere vises enkelte billeder fra høilandet om-
kring Qiuto i Ecuador.
ØBF

Hættemågen i Århus Amt.
Naturcenter Sølyst kl. l9.lO
Peter Lange fortæller om hættemågens bestand og yngleforhold i amtet,
og sammenligner med udviklingen i vore nabolande. Foredraget ledsa-
ges af dias.

1A
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Søndag 4.11.
Mødested:
Turleder:

Søndag 11.11

Mødested:

Turledere:

Tirsdag 13.11

Mødested:

Foredragsholdere:
Arrangør:

Lørdag 24.11
Mødested:

Turledere:
Tilmelding

Arrangør:

Tirsdag 27.11

Mødested:

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt .Ærenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 7. oktober.

Tur til Sødringholm veil Randers Fjords udløb.
Randers Regnskov kl. 9.00 (evt. Sødringholm Strand v. Sommerhusene
kl. 9.10).
De sidste vadefugle holder stand langs stranden: strandhjejler, ryler,
spover m.m., men vinterfuglene er ved at tage over. Sangsvaner, lys-
bugede knortegæs og mange ænder. Også gode chancer for at se van-
drefalk. Varighed 3-4 timer. Husk varmt tøj og noget varmt på kanden.
Benzinpenge betales til chaufførerne.
Lars Tom-Petersen (tlf. 864r 8164) og peter Hjeds (tlf. 8649 $08).

Natur og fugle i Syd-Afrika - Dias-foreilrag
Naturhistorisk Museum (hovedindgangen), Universitetsparken Århus
kl. 19.10
Denne aften går turen til Afrikas sydspids. Christian Jensen (i t999),
Per Henriksen, Flemming Lundberg og Klaus Mortensen har i 2000
besøgt Afrikas sydspids med kamera og kil<kert. Rundturen går fra
Cape Town, hvor vi kommer på sejltur ud forbi Cap det gode håb og
møder Hvaler, Albatrosser og andre stormfugle. Videre rundt i Cape
provinsen til div. nationalparker. Herfra tager vi en flyvetur op mod den
store Kriiger Nationalpark, hvor vi oplever den fantastiske natur og det
rige dyreliv på tæt hold. Herfra forsætter vi til forskellige parker i Natal
provinsen, inden vi slutter af med at besøge Drakensberg og
Wakkerstrom
Klaus Mortensen og Christian A. Jensen.
DOF i samarbejde med ØBF

Bilstur til Klosterheilen, Harboøre Tange og Vest Stadil Fjord.
P-pladsen v. Musikhuset, fuhus kl. 06.30. Vi er rilbage i Å.rhus ca. kI.
18. Husk madpakke, kikkert og tøj efter vejrer.
Se beskrivelsen af turen andetsted i bladet.
Peter Lange (8695 0l4l) og Lars P. Johansson.
Skriftligt eller pr. e-post senest d. 10. november til: Peter Lange, Tujavej
16, 8464 Galten, e-post: peterlan@post6.tele.dk.
DOF i samarbejde med ØBF.

Mariager Fjord
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Mariager Fjord er vel et af de vigtigste fuglelokaliteter vi har i Østjyl-
land. Denne aften fortæller Lars P. Johansson om fiordens fugleliv og
tilstanden lige nu, tre år efter at torden blev erklæret for "død" efter et
kraftigt iltsvind. Foredraget ledsages af dias.
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Søndag 2.12.
MØdested:
Turleder:

Tirsdag 4.12
Mødested:

ArrangØr:

Tirsdag 11.12
Mødested:

Søndag 7.1.
Mødested:
Turleder:

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt .Ærenlund pedersen
Se beskrivelsen søndag 7. oktober

Lysbilleder og jilleknas - Randersgruppen
Randers Naturskole, Gudenåvej kl. 19.00
Medbring dine egne lysbilleder eller kom og se, hvad andre har med.
Der serveres kaffe/te og småkager.
Randers-gruppen.

Julemøde
Naturcenter Sølyst kl. 19.10
Tilhørerne medbringer dias, billeder, video eller blot en god historie fra
året der næsten er gået. Lokalbestyrelsen er værter m. gløgg, kaffe, the
og juleknas.

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station kl.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt,€renlund pedersen
Se beskrivelsen søndag 7. oktober.

Fugleture i Arhus-området?

5e Århus Kommunes naturvejlederes
hjemmeside (findes via lokalafdelingens
hjemmeside www.dofaarhus.dk eller hent
folderen på biblioteker.
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Hvem

Bestyrelsen

hvem

Kontaktpersoner

Peter Lange (formand)
Tirjavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 95 03 4r
oeterlan(Ooost6. tele.dk

Ole Jensen (kasserer)
Torshøjvænget 54, Kolt
E36l Hasselager
Tlf. E6 28 56 t4
ofi@iname.com

Bjame Golles
Louisevej l0O
E22O Brabrand "Tlf.86 2t 04 4)
bg@nat.aarhus.dk

Peter Hjeds
Koglevej 7, Uggelhuse
89OO Randers
Tlf. 66 49 61 08

Arne Bo Larsen
Axel Munchs Vej 67
8550 Ryomgrård
abl@c.dk

Peter.Hjeds@skolekom.dk Lars P. Johansson

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 16l, lO. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 28 50 05
steen.gert.larsen@ get2net.dk

Mari-Ann Nørgaard
Kolt Kirkevej l3l
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 40 83
mari-ann@jubiimail.dk

Jens Bonde Poulsen
Hewingvej 24, Hewing
8950 ørsted
'tlf. E6 48 82 7'

Jan Sielemann
Hulvejen 21, Høbjerg
E5O0 Grenå
Tlf. 66 3l 14 49

(suppleant)
Balevej f0, Ommestrup
8544Mørke
Tlf.86 )7 78 4r

Mark Hammond
(suppleant)
Nøffeport 53
8000 Århus C

fredningsudva/get:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 65 03

Fuglereglstrerings-
Qruppen:
Ole Jensen
(Se bestyr€lsen)

I o ka / i tetsregist re I in g e n.
Dansk Omitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt
Louisevej l0O
8220Brabrand

M edle m sregistreri n g e n :
Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Randersgruppen:
Lars fom-Peters€n
Niels Ebbesensvej 58
S9O0Randers
Tlf.8641 81 64

Rapportgruppen:
HenningEttrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro
"tlf.86949606

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudyalget)

SkovQruppen:
Bo Ryge Sørensen
SøholtAll€26
8600 Silkeborg
T1f.86812573

Søhøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

Tidsskrift/æsekreds:
Pcter Hjeds (se bestyrelsen)
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