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

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

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

Som medlem modtager man gratis Darisk Ornitologisk Forenings Tidsskrift
(DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4 hæfter pr. år)
og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år).

Årlige kontingenter:

Ordinære medlemmer
Junior(u. l8år)
Senior (o.67)
Husstandsmedlemskab
Støttemedlem (min.)

t z> Kr.
100 kr.
200 kr.
410 kr.
180 kr.

Lol(a,lafdeltngen t
Århus Amt

Naturcenter Sølyst
Louisevej l0o
8220 Brabrand
Giro: 5 51 09 61

www.dofaarhus.dk

DOF-Århus 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 lokalafdelingens bestyrelsesmed-
lemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og
interessegrupper.
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Hel side:
kr. I 50,-/nr eller k r. 1.20O,-/år
Halv side:
kr. 200,-/nr eller k r.600,-lår

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

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget
af en udskrift. Send materialet til redaktøren i kuvert mærket "Søravnen".
og send eventuelt også indlægget på E-mail. Diskerter, fotos og originale
tegnlnger returneres.

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

søravnens kalender:
Nr. Deadline Udk.ca.
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2 l.maj
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At det danske vejr udviser stor forandcrlighed,
det har vi også måttet sande denne vinter. Det
ene øjeblik har vejret værct helt forårsagtig, det
næste øjeblik væltede sneen ned i store mængder.
Den ene snestorm afløstes huftigt af den næste,
så nogle endog måtte opgive at deltage i længe
øn skede fu gl eek s k u rs ioner.

Det er ikke kun derude, at der er sket store
ændringer, men også i forbindelse med Søravnen.
Otto Trap Hansen har takket af som redaktør på
Søravnen efter 14 år. Bestyrelsen vil gerne takke
Otto for den store indsats med bladarbejdet
gennem årene. Det har givet en stor stabilitet og
sikret udgivelsen i perioder, hvor andre
Iokalafdelinger har skåret ned på bladudgivelsen.

Otto opfordrede os i sin sidste leder til at blive
ved med at udsende Søravnen. Det gør vi også
gerne, men det kræver at to ting opfyldes. Den

ene er, at vi finder en ny redaktør til
bladet. Det arbejder bestyrelsen

nu på. Den anden eL at

der fortsat kontmer en stadig strøm af bidrag til
Søravnen fra Jcr. Sidder der en person i vores
lokalforening, der brænder så meget for fuglenes
sag, at vedkommende har lyst til at være redaktør,
hørervi meget gerne fra hende/ham. Redaktørens
hovedopgave er at skaffe og modtage materiale
til bladet, hvorefter det sendes til Annelise Skov,
der sørger for selve opsætningen af bladet.

Med hensyn til det andet punkt håber vi, at der
blandt lokalforeningens godt 1000 medlemmer,
unge som ældre, er nogle der har lyst til at dele
deres fugleoplevelser med os andrc fremover.

Indtil den nye redaktør banker på, udgør Peter
Lange, Annelise Skov og undertegnede redak-
tionsgruppen. Bidrag til Søravnen bedes derfor
indtil videre sendt til:
Mari-Ann Nørgaard, Kolt Kirkevej 131, 8631
Hasselager eller som e-mail til:
mari - ann @j u biim ai l. dk.

Bestyrelsen ved Mari-Ann Nørgaard
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Regionplan 2001

I januar udkom Regionplan 2001
fra Århus Amt. Planen består af
tre sæt rapporter og kortbilag;
Regionplan 200 l,
Naturkvalitetsplan 20Ol samt
vandkvalitetsplan 2001, i alr 6
rapporter med kortbilag.
Regionplanen er i det væsentlige
opbygget på samme måde som
den hidtidige regionplan. En
nyskabelse er en kortbog med
titlen 5-l ofiråder i Åfius Amt,
som er udkommet samtidig med
Regionplanen. Heri gives på 55
kortblade en detaljeret oversigt
over de naturområder, som amtets
Natur og Miljøkontor har
registreret i amtet. Opdelingen
følger naturbeskyttelseslovens
naturtyper, således at der er
mulighed for at se hvor der er
registreret heder, overdrev,
ferskenge, strandenge osv. i amtet.
Der er til mange timers studier for
den naturinteresserede læser. Et

flot værk som kan anbefales alle med interesse
for rratur. En mangel i kortværket, er at beskyttede
naturtyper indenfor skovene ikke medtages. Som
det lakonisk anføres, så er disse beskyttet af
skovloven. Da al praksis har vist, at denne
såkaldte beskyttelse ikke er ret god, så lyder der
endnu engang en opfordring herfra til at få disse
områder registeret også.

Planerne og kortbogen kan rekvireres gratis ved
henvendelse til Århus Amt , Natur og
Miljøkontoret på telefon 8944 6774. Regionplanen
kan også ses på internettet på amtets hjemmeside:
www.aaa.dk under Natur og Miljø.

Fugle og Dyr i

Nordjylland 2000
Lokalrapporten for Nordjyllands og Viborg amter
udkom i februar 2002. Rapporten, som er den J7.
i rækken fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek, er
på 140 sider. Forekomsten af alle fuglearter,
pattedyr, krybdyr og padder der er registreret i
området omtales, ledsaget af figurer og sorthvid
fotos.

Rapporten koster 145 kr. incl. forsendelse, og
kan bestilles hos Foreningen Fugle og Dyr i
Nordjylland, Spergelvej 2j, 9270 Klarup.

Ørne er lØsningen på

,skarv-problem'
Af Flemming Byskov, DOF Fyn

Mens miljøministeren forbereder en ny og rnere
vidtgående bekæmpelse af skarver i Danmark,
så har naturen selv præsenteret en effektiv løsning
på.,skarv-problemet". Ørne kan holde bestanden
nede, viser erfaringerne fra en af landet største
skarvkolonier på fyn.

,.Skarven har ingen naturlige fiender". Dette
udsagn høres ofte fra kritikere af Danmarks
store bestand af skarver, og det bruges som
argument for at vi mennesker må gribe hårdt ind
mod skarven. Men argumentet holder ikke, Ørne
spiser skarver.

Efter at Havørnen er genindvandret til den sydlige
del af Danmark har skarverne i høj grad fået en
naturlig fiende. Det dokumenteres bedst med
udviklingen omkring en af Danmarks største
skarv-kolonier i Braendegårdssøen på fyn,
skriver bladet Fugle og Natur.

Kolonien af skarver i Brændegårdssøen lå i
midten af 9Oerne på et konstant højt niveau
omkring 5500 par, men i 1997 indvandrede et
par Havørne i området, og herefter har
skarvkolonien stabiliseret sig på et markant lavere



niveau omkring l50O par, en tilbagegang på
mere end en trediedel.

,,Det kan ikke bevises, men sammenhængen
med ørnenes indvandring er indlysende", siger
Flemming Byskov, der er formand for Dansk
Ornitologisk Forenings lokalafdeling på fyn.

Biologen og skaMorskeren Poul Hald-Mortensen
tror ikke det er antallet af skarvunger på ørnenes
menukort, der er afgørende for skarvernes
tilbagegang. Selv hvis ørneparret og deres unger
kun spiste skarver, så kunne de næppe fortære
mere end en tre-fire stykker om dagen.

,,Det kan højst blive til 100 unger for et ørnepar
i løbet af skarvernes yngletid, og ungerne har i
forvejen en dødelighed på omkring en trediedel
i det første leveår", siger Poul Hald-Mortensen til
Fugle og Natur.

Poul Hald Mortensen og Flemming Byskov er
enige om, at det først og fremmest er ørnenes
konstante forstyrrelser i kolonien, der er årsag til
skarvernes tilbagegang i Brændegårdssøen.

,,Havørnene besøger skarvkolonien dagligt, og
de opholder sig længe i området. Hver gang
ørnene går på jagt skaber det stor forstyrrelse i
kolonien, og det har langt større konsekvenser

for skarverne end selve tabet af unger som bytte
for ørnene", konkluderer Flemming Byskov.

Skarven åar naturlige fjender i Danmark, og
sandsyrrligvis får de flere i takt med Havørnens
fremgang og spredning i landet. Dertil kommer,
at ornitologer i Nordjylland rapporterer om at
landets eneste par Kongeørne også går på jagt i
skarvkolonien i Tofte sø nær ynglepladsen i Lille
Vildmose.

Yderligere oplysninger: Flemming Byskov 65
982218 el.20 254175

Skarven sår for skud
Af Knud Flensted, DOF

Dansk Ornitologisk Forening udtrykker skarp
kritik af Skov- og Naturstyrelsens forslag til
forvaltningsplan for skarven.

- Danmark tilsidesætter internationale
forpligtelser, hvis denne plan føres ud i livet,
siger Christian Hjorth, formand for Dansk
Ornitologisk Forening. Navnlig beklager
foreningen, at skarven skal udryddes eller
forhindres i at yngle på en lang række navngivne
lokaliteter, hvor der reelt aldrig er dokumenieret

Før du vælger ny
kikken rllcr tclcskop, kon dct vrrc cn rigtig god id4 ot toge tuten ind til
Ndturbutikkcn og pruve lidt fottkcllitt fro det stor. udvolg.
Her kon du bore spørge Iøs og frnda tem til
netop dag drr posse. til dl behoyl
yi hor ston sct ollc de bedste m.ftct på logel
- Zeiss, Lcko, Sworcvski Kitq Pentox, kowa
5d yi kon visc og rddgive dig
helr oåjcktin udfro
dinc ctnc ansker

Mon.-Ton,l0.17.30
Fredag 1|*'19,
Lørdog l6l1

NATURBUTIKKEN DOFsatg
vestetupgade 1 38A . 1 620 København V Ttf. 33 3t E5 63
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nogen problemer med skarven. En stor del af
disse kolonier er beliggende i EU-
fuglebeskyttelsesområder og reservater. der
netop er udlagt for at beskytte fuglelivet.

Den danske bestand af skarver har de seneste år
været på knap 40.000 ynglepar fordelt på 40-50
ynglepladser. Den danske bestand udgør ca.
20% af den samlede europæiske skarvbestand.
Skarven er således den fugleart, som har sin
største andel af ynglebestanden i Danmark.
Derfor har Danmark et særligt internationalt
ansvar at leve op til. Den danske bestand giv
tilbage med 8"/" fra 2oo0 til 200f .

DOF kritiserer, at der slet ikke er foretaget nogen
økonomisk vurdering af forvaltningsplanen,
Foreningen vurderer, at det bliver meget dyrt for
Skov- og Naturstyrelsen, at gennemføre planen.
Det er der slet ikke redegjort for i planen, ligesom
der ikke er lavet beregninger over. hvad skarven
betyder økonomisk for de få bundgarnsfiskere,
der føIer sig generet af skarven,

Som noget nyt vil Skov- og Naturstyrelsen nu
tillade, at en række eksisterende kolonier
udryddes. Det har ikke tidligere været tilladr.

- Det er udtryk for rendyrket populisme fra
ministerens side. Skarven er lagt for had ud over
alle grænser, og det tager miljøministeren nu del
i. Det er meget ubehageligt og helt uforståeligt. at
en miljøminister kan være så naturfiendsk, siger
Christian Hjorth.

DOF finder det kritisabelt, at de tekniske
afværgeforanstaltninger, der er udviklet og
afprøvet forsøgsvis med positive resultater, endnu
ikke er afprøvet i det praktiske fiskeri. Det kunne
tyde på, at .,skarvproblemet" ikke er så stort som
påstået af nogle fiskere.
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I forvaltningsplanen har man helt undladt at
skrive om skarvens positive sider. Som eksempel
fremhæver DOF, at det flere gange er påvist, at
skarverne er med til at forbedre naturtilstanden
i de søer, hvor de fanger deres føde. Det gælder fx
i Brændegårdssøen, Arresø, Esrum Sø, Maribo-
sØerne og flere andre store og mellemstore søer.
Den positive effekt skyldes, at skarverne
fortrinsvis fanger de talrige fredfisk, der i mange
søer fastholder sØerne i en uønsket tilstand med
mange alger og Iidt dyreplankton. I en artikel i
det seneste nurruner af Fugle og Natur er det
beskrevet, hvorledes havørnen medvirker til at
regulere antallet af skarver i Brændegårdssøen.
Havørnenes tilstedeværelse har medført en
halvering af skarvbestanden i området. Denne
effekt og skarvernes betydning som fødekilde
for den nyetablerede ynglebestand af havørne i
Danmark bør inddrages i skarvforvaltnings-
planen.

DOF finder det helt uacceptabelt, at Skov- og
Naturstyrelsen nærmest over en kam foreslår
skarvbekæmpelse i en lang række EU-fuglebe-
skyttelsesområder. Yderligere alarmerende og
uheldigt er det, at man vil intensivere bekæm-
pelsen i statsejede områder. Dette vil blot få som
konsekvens, at man flytter kolonierne over på
private arealer, hvor de også skal bekæmpes.

Teksten er udsendt som pressemeddelelse
fra Dansk Ornitologisk Forening d. 26.
februar 20O2

Yderligere oplysninger fra Dansk Ornitologisk
Forening:

Formand Christian Hjorth, tlf. 97 44 85 20 eller
biolog Knud Flensted, tlf.33 Jl 44 04.



Dansk Ornitologisk Forening,
Lokalafdelingen i Århus Amt

Beretning for 2001
Af Peter Lange

t

2001 blev et stille og roligt år. To begivenheder i efteråret fortjener dog en naermere omtale. En
begivenhed af stor betydning for vores arbejde for fuglebeskyttelse er regeringsskiftet i efteråret.
Flere af udmeldingerne fra den nye regering har levet op til mine værste forestiliinger; forslag om
boligbyggeri i skovene, ophævelse af kystbeskyttelseszonen, udvidet bekæmpelse af skarv, og det
bør også med, at de mange visioner i Viltrjelm-udvalgets store rapport om fremtidens naturforvaltning
i Danmark nu ser ud til aldrig at blive til noget. Det bliver 4 drøje år med blot at holcle fast i den
fuglebeskyttelse vi harl

valget betød også at vi måtte se os om efter en ny redaktør til Søravnen, idet Otto Trap Hansen efter
14 år som ansvarshavende redaktør har valgt at stoppe. Otto blev valgt til Hørning byråd, og har
valgt at prioritere sin tid til fordel for byrådsarbejdet. I skrivende stund er det medlemrner af
lokalbestyrelsen, der har overtaget hvervet i samarbejde med Søravnens mangeårige'desktopper'
Annelise Skov, men vi håber med tiden at finde arbejdskraft udenfor lokalbestyrelsen til hvervet.

Selvfølgelig skal fuglene også nævnes her. Der har i årets løb været gjort mange bemærkelsesværdige
iagttagelser i amtet. I flæng kan naevnes at vandrefalk nu observeres stort set året rundt, bjergpibere
ses regelmæssigt i vintermånederne flere steder, usaedvanligt mange fund af sortstrubet bynkefugl
(endda rygter om et ynglepar i Midtjyllancl!), og stor hornugle optræder nu turistvenligt, bl.a. i
Grenå. Fra'ekstremhit'-afdelingen kan nævnes f.eks. hvidnæbbet lom ved Anholt i maj, damklire
både juni og august, korttået lærke ved Norsminde Fjord i juli!, kuhls skråpe ved Kysing Næs i
august, hvidbrynet løvsanger, storpiber ved Vesborg i september, og samme måned bød på flere obs
af steppehøg (se nu at få dem SU-beskrevet!). De fremragende hjemmesider der opdateres dagligt
gør det nemt at følge med i udviklingen. Se w$'w.atalanta.dk og www.birdwatch.dk.

Ture oQ møder
Arrangementsprogrammet har igen været fyldigt, med i alt 49 gennemførte dof-arrangementer.

Foredrag og møder på Sølyst 16

Ture 20
Ture fæIles med DN/ØBF 6
Fuglenes Dag 7

Desuden har vi i vores program omtalt en lang række ture arrangeret af amtets naturvejledere.

Vi har i årets løb gennemført tre busture;Vestjylland forår, Sønderjylland og Klosterheden/
Vestjylland efterår, deltagerantallet på busturerne har ligget mellem 2) og 28 personer. Herudover
var DOF medannoncør på ØBF's stortur til Gotland i sommerferien, og jeg har hørt at deltagerne
havde en mindeværdig og meget vellykket tur med masser af fugle, botanik og godt fællesskab!



Også tirsdagsmøderne har været forholdsvis velbesØgte, med fra l0 til 5o fremmødte hver gang,
hvilket jeg synes er flot! Den afmatning i tilslutningen til de grønne foreninger som nogle taler om,
synes jeg i hvert fald ikke at vi kan genfinde hos vore medlemmer!

Det er dog stadig lidt tilfældigt hvad vi ender op med på progranxner, idet udbuddet i høj grad
afspejler hvad vi kan finde turledere til, hvorimod vores kendskab til hvad medlemmerne egentlig
har lyst til, og synes om vores tilbud, er meget ringe! Jeg vil derfor opfordre alle der har gode ideei
til emner, både til foredrag og ture, om at henvende sig til bestyrelsen. Mht. ture, og især busture og
storture, savner vi kontakt til folk der har rejst til spændende turmåI, og som har lyst til at hjælpe
med at arrangere en dof-tur til området.

Fuglenes Dag d.. 27/5 havde vi 7 ture med sammenlagt ca. 170 deltagere. Deltagerantallet på det
enkelte arr. lå mellem tre og 39! vi fortsætter igen i år med ole Jensen som tovholder.

Arne Larsen har igen i 2001 været involveret i arbejdet med at planlægge en ungdomslejer denne
gang på Langeland i efteråret. Arne står s:unmen med Lars P. Johansson og et par afvores yngre
medlemmer for det lokale ungdomsarbejde i foreningen.

Søravnen
Er udkommet med fire numre på hver 12-36 sider. Tak til især Otto og Annelise for det store arbejde
I har udført med bladet. Det kniber dog stadig med stof fra medlemmerne. hvorfor sidste års
opfordring til at skrive lidt om Jeres oplevelser med fuglene skal gentages her!

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

Medlemsstatus
Medlemskampagnen iefteråret ('foderkampagnen') gavpålandsplan over I100 nye støttemedlemmer,
hvilket vi også mærkede her i amtet.

Medlemsudviklingen i lokalafdelingen i det forløbne år:

3r.12.97 tt.t2.99 3r.r2.200011.12.2001
Medlemskategori
Ordinær
Senior
Husstand
Junior
Støtte
Total

Medlemstallet for DOF Århus Amt

2000
t999
t99E
t997
t996
r99'
r994
199t

702
l07
3E

34
222

I 103

690
r05
,2
27

ttt
1007

700
l0l
62
jj

t46
ro42

69t
92
59
ll

r2l
996

1993-2000:

996
l0l r
r066
I 103
tt37
llll
t024
89r



Fugle i Århus Amt
Lokalrapporten udkom i november med 2000-udgaven. Skift af trykkeri er faldet meget heldigt ud,
og dette samnen med et nyt format ser ud til at være vejen frem, i hvert fald har rapporten denne
gang fået mange roser fra læserne. Tak til rapportgruppen, og især til Henning Ettrup, Ole Lilleør og
Flemming Nielsen for det store arbejde og den megen tid de har investeret i rapporten.

Hjemmesiden og internettet
Lokalafdelingens hjemmeside har fungeret stort set uændret i årets løb, dog har vi nu købt
domænenavnet www,dofaarhus.dk, som vi håber er nerrunere at huske. Lokalafdelingen tilbyder
nu en e-mail service, hvor vi udsender mails om aktuelle begivenheder i foreningen. Pt. er der 82
tilmeldt her, tilmelding sker via vores hjemmeside. Tak til især Steen og Bjarne for indsatsen med
at opdatere og vedligeholde hjemmesiden!. Arne Larsen måtte på grund af nyt arbejcle ved årets
udgang opgive arbejdet med at skrive'Fra Felten' til Søravnen. Heldigvis har Morten D. D. Hansen
tilbudt at overtage opgaven, Morten vil præsentere sig selv for læserne i det førstkommende nummer
af Søravnen.

Fred n ingsudvalget
3-6 personer mødes næsten månedligt og gennemgår de mange sager som tiisendes lokalafdelingen.
Der er i årets løb behandlet bla. Regionplan 200 l, ny sejladsbekendtgørelse for Gudenåen, plejeplan
for Henvring Skydeterræn, udvidelser af svinefarme samt en række dispensationer og forslag fra
amter og kommuner. Endvidere har udvalget på eget initiativ rejst en række sager overfor amtet.
Husk at kontakte udvalget hvis du konstaterer overgreb på vores fugleområder.

Lokalgrupperne
Lokalgruppen i Randers har i årets løb stået for en reekke ture i Randers-området med Peter Hjeds
og Lars Tom-Petersen som turledere. Lars Tom-Petersen er kontaktperson. Loka.lgruppen i
Søhøjlandet kØrer fortsat på lavt blus, med enkeite ture fælles med DN i årets løb. Bo Ryge Sørensen
er kontaktperson.

Lokalgruppen Nordøstdjursland har via Jan Sielemann og Kai Hansen bidraget med flere ture til
programmet. Endvidere sørger Anders Rasmussen for at koordinere og indsamle trækiagttagelser
fra området, og i foråret kan man på internettet se nyheder fra området. Desværre ser det ikke ud
til at hjemmesiden Nordøstdiursland fortsætter i 2002.

Læsekredsen
Tidsskriftcirkulationen har i årets løb konstateret en afmatning i tilslutningen, og vi har i bestyrelsen
diskuteret dens fremtid. Vi er dog indstillet på at give læsekredsen en chance mere, da vi synes at
det er et godt medlemstilbud. Peter Hjeds bestyrer læsekredsen.

Bestyrelsen
Har efter behov møder ca. hver 2. måned. Vi har i årets løb behandlet f.eks. planlægning af ture og
møder, medlemsaktiviteter, nye plancher i fugletårnene, Søravnens fremtid og en revision af
lokalafdelingens love. Bestyrelsen har fungeret godt, der har været pænt fremmøde til
bestyrelsesmøderne og godt samarbejde.

Tak til alle som har deltaget i lokalafdelingens arbejde i 2001!

Peter Lange
Februar 2OO2



Drlftsregnskab for året 2001

Tilskud fra DOF
Diverse indtægter
Ølsalg
Fuglenes dag

Indtægter Udgifter Saldo Budget

23.)60,88

r9r, l0
2.tlo,oo

Tilskud fra aktivitetspulje 1.500,00
3.920,OO

E69,tO
1.100,00
r.88 1,59

t.294,OO
E.4)r,50

900,00

Konsulenthonorar
Søravnen
Abonnement
Annoncer
En fer til Søravnen
Trykning
Porto
Fugle i Århus Amt
Salg af ældre årgange
Salg af ny årgang
Trykning
Porto
Læsekreds
Indtægter
Tidsskrifter
D rift s omko s tning er
Papir
Porto
Gebyrer
Fredningsudvalg
Møder
Nøgleafgift sølyst
Rapporter
Diverse
Database
Kørsel møder
Kontorartikler
Medlemshvervekampagne
Renteindtægter

Resultat, excl. Ekskursioner

2j.360,88 20.000,00

500,00
l.500,00

7.94t.rO

tj.462,90
7.599,85 -15.01r,66 -r0.000,00

7.t57,OO
2.020,95 151,55

t.4t4,30 -r54,)O

r54,00
1.4I1,00

308,00
to6,25

r.290,ot
I.875,00

t5t,7,
t.524,97

E2,00
478,00

1.4)5,90 -9.022,90 -8.000,00
2.1t6,85 -2.rt6,E

422,62 422,62

5.150,44 4.O00,O0

Ekskursioner
Vestjylland 22/4-Ol -1.021,25
Sønderjylland lt/10-14/10 -jt4,84
Vestjylland 24lll 110,00
Renteindtægrer 326,7O -919,t9

Årets resultat : +:3lrT
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Status pr. 31. December 2001

Aktiver
Likvider
Bank
Bank Garantkonto
Giro
Likvider ialt
Tilgode
Aktiver ialt

Passiver
Skyldige omkostninger

Egenkapital

Egenkapitalens sammensætning
Fri egenkapital pr. l/I

t6.ot9,94
t7.854,75
2t.7tJ,50
55.588, r 9

2.630,OO

58.2t8,t9

12.882,tO

4t.3t5,89

fuets overskud, excl. Ekskursionsfond 5.150,44
Fri egenkapital pr. )l/12
Ekskursionsfond pr. l/l
Å"rets overskud ekskursionsfond
Ekskursionsfond, pr. )1/12
Jubilæumsgave

Drlftsbudget for det kommende år
Budget 2002 Regnskab 2OOl

Indtægter
Tilskud fra DOF
Annonceindtægter
Øvrige indtægter
Indtægter ialt

Udgifter
Bladudgivelser
Kontorhold
Porto, telefon
Kørsel
Øvrige udgifter
Udgifter ialt

Resultat før renter
Renteindtægter

Årets resultat

21.000
1.100

2 r.000
47.300

I 1.000
1.800
1.500

500
7.000

43.800

1.500
500

4.000

zt.tt2,70

t8.378,t4
-919,39

26.)O3,r4

t7.458,75
t.574,OO

45 .tt',E9

23.361
1.100

2t.322
47.983

t0.64r
3.77)
l.4I l

478
6.950

47.255

4.728
423

5.151

Ekskursioner forventes at balancere med hensyn til indtægter og udgifter, og er derfor
holdt ude fra budgettet.
Afvigelserne i visse af posterne i regnskabstallene for 2001 vist ovenfor i forhold til tallene
for regnskabet vist andetsteds i bladet skyldes en omlægning af regnskabet til et
modelregnskab opstillet af DOF's hovedforening. Budgettallene for 2OO2 afviger derfor
også en del fra tidligere års budgetter. Slutresultaterne er dog umiddelbart
sammenlignelige.



Hjælp med at finde...
... de sjældne ynglefugle i Danmark

Søravnen har modtaget disse efterlysninger fra artskoordinatorer i
proj ekt tru ede og sjæ ld n e yn gl efu gl e DATSY:

Svalekliren
My Størup, DATsy-koordinator

SVALEKLIREN - En overset DATSY art
Nu nærmer foråret sig hastigt, hvilket vi alle givetvis glæder os til.. .derfor vil jeg bede dig
om, at holde et ekstra øje med ,,min art" -SVALEKLIREN. For det er nelop i de spæde
forårsmåneder, at de første ynglepar af denne art begynder at indfinde sig..

Du må især gerne holde øje med føIgende biotoptlper :

I Svalekliren er en skovfugl.

I Den yngler i åbne skovmoser i nåle og blandskov, der gerne må have fugtige og bløde
mudderflader.

I De danske ynglefugle ankommer sidst i marts.

I Hannerne udfører en flaksende sangflugt overynglepladserne og har en karakteristisk
sang der minder om artens flugtkald, men er længere og mere varieret.

Desuden skal du huske at:

r Trækkende fugle KAN optræde stedfast og spille på steder, som de ikke yngler på.

I Ungfugletrækket starter sidst i juli måned og kulminerer i august.

Jeg er meget interesseret i at få tilsendt svaleklire OBS fra dig . Jeg er ikke interesseret i at
få en masse trækfugle obs., men hvis du mener, at du har en fornemmelse af, at du har med
et ynglepar at gøre - sikker, sandsynlig eller mulig - må du meget gerne sende mig en mail
... eller to, hvor du beskriver:

f Tid, sted adfærd og hvad du ellers mener er relevant for rnig at vide.

Send venligst dine obs til mig i løbet af efteråret:

My Størup
Bagergade 15

3700 Rønne
mystoerup@hotmail.com
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Nøddekrigen
Ole lensen

Som det måske vil være nogle bekendt har Dansk Ornitologisk Forening gennem nogle år
kørt et projekt ved navn ,,Projekt truede og sjældne ynglefugle" hvis formål er at overvåge
en række af Danmarks mest sjældne ynglefugle.

En af disse arter er Nøddekrigen, som imidlertid kun optræder meget sporadisk, og derfor
er meget vanskelig at få et komplet overblik over. Vi søger derfor hjælp til at finde de få
ynglepar der er her i landet.

Sådan finder du NøddekriQen
Vil man forsøge at finde ud af om der er et par ynglende Nøddekriger i nærheden er det bedst
at være tidligt ude, og allerede holde øje med fuglene i marts og april for at se, om de fl1ver
med redemateriale. Næste hovedindsats skal ske sidst på foråret og først på sommeren. Her
skal du gennemgå egnede ynglebiotoper (som oftest ved lysninger i ellers tætte granskove)
for familieflokke. Er du heldig, registrerer du i juni eller juli en familieflok på 4-5 stykker. tå
det tidspunkt larmer fuglene en del, sikkert for at opretholde kontakten i gruppen. De unge
fugle er vanskelige at skelne fra de gamle, men sædvanligvis vil de hvide pletter være mere
runde sammenlignet med foraeldrefuglenes pileformede pletter, og grundfarven vil være en
smule mere bleg med antydning af lyse striber på issen.

Alle oplysninger om Nøddekriger, der registreres i ynglesæsonen marts-august, modtages
med tak af Dansk Ornitologisk Forenings artskoordinator Ole Jensen pr. e-mail
of @iname.com eller tlf. 86 2E J614. Også ældre oplysninger har interesse.

Oplysninger om projektet samt oversigt over de øvrige arter der ønskes oplysninger på
findes på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside www.dof.dk under projekter - truede
og sjældne ynglefugle - Datsy arbejdsgruppe (hrrp://www.dof.dk/05_projekter/DATsy/
projekter_arb.gruppe.html). Listen kan også ses i,,Fugle i Felten" nr.4 oktober 2001.



...samt vagtel og engsnaffe:

Ta' på opdagelse i nattens
lyde, dufte og farver!

Af Knud Fredsøe

- ogvær med til at registrere vagtel og engsnarre.

For at få et endnu bedre billede af vagtelens og
engsnarrens optræden i DanmarK er det mit håb, at du
bliver inspireret af denne artikel til at gå på opdagelse i
nattens lyde, dufte og farver. Dernæst at du sender dine
iagttagelser videre til instituttoner eller personer, som

arbejder med div. arter og dine oplevelser er med til at
,,vores" viden om ,,nattelivet" bliver betydeligt bedre.

De lyse nætters tid
Skumrings- og natture er harmonier til øregan-
gene og samtidig giver det ro i sjælen.

Når mørket begynder at sænke sig skrues der
samtidig ned for baggrundsstøjen. Lyde, lugte,
farver og naturscenerier bliver stærke og fantas-
tiske oplevelser.

Det er noget helt specielt at tage på tur i aften- og
nattetimerne. Når solen går ned og himlen går i
brand og slukkes i gråblå nuancer i nordvest.
Når træer og hegn vokser frem som trolde og
hekse og nattens komme er en uendelighed.
Tidspunkter hvor det aldrig bliver helt mørkt -
de lyse nætters tid.

Nattelivet begynder at vågne til rødhalsens
vemodige strofer. Skovhornuglefamilien høres
inde fra granerne. Fra lysningen er troldemutter
begyndt på symaskinen - eller er det natravnens
snurrende lyde. Fra pilekrattet høres nattergalens
dybe trjok-tjok. I skovbunden grynter et
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pindsvin; mens det lunter henover græsset. Et
kort sekund pumpes adrenalinet rundt og hårene
rejse sig - men denne gang var det kun råbukkens
underlige ,,brø|". En mår forsvinder i lyskeglen
og ræven lunter langs grøften påjagt efter spiseligt
til ungerne. Grævlingen trasker ligegyldigt langs
diget og roder af og ti-l i jorden.

Det kan jo ikke undgås. Som en ganske sagte
rumlen i det fierne overtager støjen fra en lastvogn
natten. Stille og roligt bliver støjen mere og mere
irriterende og klimaks nås samtidig med et kraftig
vindstød inden der igen tones ned for dækkenes
larm mod asfalten. Det føles som en uendelighed,
inden det er helt stille igen og nye mere
afdæmpede lyde kan fornemmes rundt om en.

Køernes gnasken hen over græsmarken. Fra den
store kostald høres slag fra jernbindsler, mens
La Traviata toner ud i sommernatten (musik til
malkekøer giver en større mælkeydelse - siges
der!). Der lugter af klor, ensilage og fra marken
tæt ved af nyslået græs.



Fra kæret høres en rytmisk snerrende lyd. Det er
langt væk. Men når der kornmer et lille vindpust,
er der ingen tvivl længere - engsnanen! Nu er det
helt tydeligt. I baggrunden er der endnu 6nl
Sanserne er stillet ind og man undres over, hvorfor
det først er nu, at man kan høre den, Den er io
helt tydelig!

Inden der køres til næste stop høres vagtelens
sang ude fra kornmarken. Længere væk svare en
anden og tæt ved høres en mjauende lyd inden
den vanlige wett witt-witt serie høres. Lugten af
modent korn hænger i næseborene.

Det er noget af det som venter dig derude.

Invasion af vagtel og
engsnarre i Sønderjylland
- en tilfældighed!
Grebet af trangen til at høre engsnarrens crex-
crex, førte mig en aften rundt til nogle af de
sønderjyske moser. På turen rundt blev der giort
holdt en del gange og mange af stederne hørtejeg
vagtel. Virkeligt spændende! På blot €n enkelt
nattur hørte jeg lige så mange vagtler, som jeg
har hørt inden for de sidste I0 år.

Jeg blev så begejstret for de små kræ og deres
liflige sang-serier, at det blev til mange natture -
rigtig mange endda - og dermed blev det også til
en tidobling af den hidtil kendte sønderjyske
vagtel-bestand. For så vidt ved et rent tilfælde.

Som en anden fisker gav disse natture også
,,bifangster". Her drejede det sig ikke om skønne
,,sild" på vej hjem fra kroballer; men om syngende
engsnarrer. Det blev, som vagtlerne - et rent
orgie det år, godt hjulpet af Jesper Tofft, der
ligeledes blev inspireret til at tage på natlige
togtet i det sønderjyske landskab.

På landsplan er der de sidste par år blevet til
sensationelt mange registreringer af vagtel og
engsnarre. I år 2000 blev der således
indrapporteret 670 syngende vagtler og 270
syngende engsnarrer. Sønderjylland har her
markeret sig markant med op mod 50% af
samtlige registreringer. Årsagen hertil er, uden
tvivl, de mange måIrettede lytteture efter de to
arter og ikke et spørgsmåI om, at de er mere
talrige i Sønderjylland end andre steder.

2000 blev også året med vagtel-rekord i fuhus
Amt med mindst 92 forskellige syngende fugle.
Hovedparten af vagtlerne blev registreret i to
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At del rtod lel ikke er legirllerel cyngende vogller efier med. iuli. er sondsynligvis kun et sporgsmdl om den
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t5



områder henholdsvis et område ved Bjerre
mellem Mariager - og Randers Fjord og i et
område nordvesl for Grenå.

I 200 I er antallet afregistrerede vagtler betydeligt
lavere - på kun 30 syngende fugle; og stort set
kun i de to nævnt områder. En af årsagerne til det
lave vagtel tal kan være, at jeg har overset de -
forhåbentlig mange - observationer der er sendt
ud på,,nettet".

En anden grund kan være, at vagtlerne er overset/
overhørt. Vagtelen burde kunne høres på et
betydeligt antal lokaliteter - og det ikke for at
genere aktive feltornitologer!. Under Fuglenes
Danmark blev den registreret i flere kvadrater f.
eks. mellem Rønde og Ebeltoft.

I Sønderjylland ,,steg" vagtel-bestanden fra ll
syngende vagtler i 1999 til 337 syngende fugle i
2000 - udelukkende fordi ,,vi" begyndte en
målrettet eftersøgning af de syngende fugle. I
enkelte områder blev der fundet bestande på 20-
25 syngende vagtler pr. 25 km2. Jeg vil tro, at
man kan {inde enkelte områder med samme
bestandstætheder i Århus Amt. Jeg kan
seh{ølgelig tage fejl. Men jeg synes det er et
forsøg værd - og så er der jo alt det andet, man
kan opleve.

På nuværende tidspunkt har jeg ikke overblik
over, hvordan det står til med engsnarren.

SkumrinQs- og natture
Normalt forbinder man fuglekikkeri med kikkert
og teleskop. Ved skumrings- og natture er det
først og fremmest øre og næse, der skal bruges og
ikke så meget kikkerten. Den er nu god at have
med alligevel!

Fordelen ved ar tage på en skumrings- og nattur
er, at det er en speciel oplevelse at færdes ude på
det tidspunkt. De lyse nætters tid - fra ca. 5/5 til
omkring 8/8 - falder næsten sammen med de to
arters sangperiode i Danmark.

Lydene i natten er intense og den almindelige
distraherende støj fra den menneskelige aktivitet
er stillet på ,,stand by", hvilket givet ideelle lytre
betingelser.

I maj til første halvdel af juni er klimaks for
fuglesangen. Det gælder også om natten.
Nattergalen er vel den mest kendte, men der er
ugler, natravn, hedelærke, kærsanger,
græshoppesanger og senere på natten
sanglærken, bynkefugl og rødstjert. Til sidst
starter dagen igen med det fyldige fuglekor. Som
regel er der dog meget stille mellem kl 1.00 - ca.
2.00 uden megen sangaktivitet - lige bortset fra
engsnarren. Udover fuglesangen kan pattedyrene
og de kvækk_ende padder f. eks. strandtudser,
løvfrøer ved Århus og grøn frø være med til at
gøre nætterne til store oplevelser.
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Figur 2

Tidspunh lor de horte vogtlel i not- og morgentimeme {kl 0.00 - kl. 7.00) i 2000 og 2$1. Solopgang mo*eret med

sliplel linie. Alle doto indsct i 2001 -årskemq. N =623

Følger man med hele sæsonen igennem - til
slutningen af august - vil man opdage hvordan
de enkelte fuglearter,,falder af'. Pludselig en nat
kan man undre sig over, hvorfor nattergalen
ikke synger og i slutningen afjuli er engsnarren
,,stået af'. I midten af august er de fleste arter
holdt op med at synge - stort set. Selv solsorten
og sanglærken høres ikke mere om morgenen;
MEN vagtlerne er stadig aktive med
morgensangen til hen i slutningen af august.

Metode til reQistrering af
vagtel og engsnarre
I Sønderjylland er der brugt en metode, der vel
nærmest kan karakteriseres som en ,,punkt-
tællingsmetode", hvor der lyttes fra tilfældigt
udvalgte punkter på en udvalgt rute på mindre
befærdede veje i det åbne landskab. Nogle gange
Iigger lytte-punkterne tæt - ca. 500 m mellem
hver - for bedre at kunne lokalisere de hørte

individer. Andre gange er der betydeligt længere
mellem lytte-punkterne.

Ønsker du fuld valuta for pengene, så læg turen
Iangt væk fra motorvej og andre større trafikanlæg
- og byer for den sags skyld!

Undersøgelsen af vagtel og engsnarre i
Sønderjylland strækker sig fra omkring l. maj tii
omk. l. september. Aften- og natturene starter
normalt omkring kI. 22.00-21.00 og bliver
afsluttet mellem k]. 4.00 og kl. 7.00.

Selvom du er af den opfattelse, at din hukommelse
er fuldstændig intakt, vil det alligevel være en
god ide at plotte de hørte fuglearter og andre
iagttagelser - evt. ruten - ind på et kort. Du vil ved
en senere gentagelse af turen få et betydeligt
større ,,overblik" og bedre være i stand til at se
ændringer fra første gennemførelse. Lægges
ruterne tæt og parallelle er det ligeledes nemmere
at sortere,,gengangere// fra. Husk på, at begge
arter kan høres på lang afstand.
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En anden fordel ved at plotte registreringerne
ind på et kort er, at fuglene normalt vis ikke
,,sidder" på en enkelt lokalitet, men spredt i et
større område, Ud fra kortet er det nemmere,
efter sæsonen, at afgrænse registreringerne i
større områder - måske inden for et 25 km2 stort
område - med sted- ogleller bynavne.

Det er for så vidt ligegyldigt hvilket
transportmiddel, man benytter. En cykel er langt
at foretrække, fordi man hele tiden kan høre
lydene omkring sig og samtidig kan man komme
over større afstande. Med bil kræver det mange
stop for at lytte. Selvfølgelig kan man også bare
gå en tur i det åbne land.

Sang og sangaktivitet
Registreringsdata for de to arter viser helt klart,
at det er sangen, der er den bedste måde at
registrere vagtel og engsnare på. F. eks. er der i
2001 registreret omkring 570 syngende vagtler;
men kun 3 vagtler blev set.

Sangen er sikkert de fleste bekendt og kan ikke
- umiddelbart - forveksles med andre fuglearter.
Der kan dog være tilfælde, hvor en
vandingsmaskine i korte øjeblikke kan minde
om engsnarrens rytmiske sang. Kærsangeren
kan undertiden frembringe lyde, der minder om
en syngende vagtel. Ellers er vagtel og engsnarre
så markante i deres sang, at det ikke kræver
megen øvelse at lære dem at kende.

For at få det fulde udbytte af en lyttetur efter
vagtel og engsnarre, vil det selvfølgelig være
bedst at foretage en tur i deres sangperiode. For
engsnarrens vedkommende vil sangperioden
være fia ult. april/pri. maj - ult. julVpri. aug.
Vagtlernes sangperiode starter pri. maj, hvor de
første høres. Den tidligste registrerede vagtel
blev set ved Skagen 20. april 2000, hvor den blev
jaget op. Ved Nimtofte er der hørt syngende
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vagtel 26. april 2000. De sidste vagtler er hørt
synge til slutningen af august. I efteråret kan
enkelte vagtler endnu optræde i landet.

E n gsn ar re ns san gaktlvltet
Fra undersøgelserne i Sønderjylland, er det
generelle indtryk, at engsnarren synger
vedvarende kun med korte pauser gennem hele
natten fra skumring - ca. kl. 22.tO - til efter
solopgang. Seneste registreringer er kl. 6.00 midt
i juli, hvor solen er stået op omkring kl. 5.00. De
fleste registreringer er dog giort i de ,,rnørke"
nattetimer.

Der kan være forskel på rytme og toneleje i de
enkelte individers sang. Enkelte individer kan
være lyse, mens andre er mere grove og hæse.
Måske kan man identificere de enkelte individer
f. eks. hvis man vil undersøge hvor stedfaste
fuglene er inden for et nærmere afgraenset område.

Engsnarren kan under gode betingelser, høres
på Iang afstand - l-2 km - og det kan vaere
vanskeligt at stedfæste de syngende individer
helt præcist. Desuden ynder engsnarren at synge
i grupper.

Vagtle rnes sangaktlvltet
Det er mit indtryk at vagtelen ikke er så
vedholdende i sin sang som engsnarren, I
skumringen kan der gå adskillige minutter
mellem hver sang-serie og når de starter i natte-
eller tidlige morgentimer kan der gå op mod en
halv time mellem den første korte sang-serie til
sangen rigtig går i gang. I dagtimerne kan
vagtlerne også høres; men sandsynligvis kun
med korte sang-serier. Det erjo tankevækkende,
at der,,kun" høres relativt få syngende vagtler
om dagen, hvor den ornitologiske aktivitet, må
anses for at være størst.

Af indrapporteringerne, som er indsamlet til
DATsY-projektet i 2001 med tidsangivelse for
registreringen, er J4% af de registrerede vagtler
hørt i natte- og morgentimerne (kI0.00 - kl. 7.00)
l2lo af samtlige registreringer hørt i
aftenskumringen (kl. 20.30- kl. 24.00). Kun 2%
er angivet til at være hørt i dagtimerne. Hertil er
der de resterend,e )2% uden tidsangivelse.
Hvorledes sangaktiviteten fordeler sig i aften- og
nattetimerne fremgår af fig. I og 2.

Det er mit indtryk, at vagtlerne er særligt aktive
lige efter ankomsten og synger det meste af
natten uden noget særligt klimaks. I slutningen
af juni er vagtlerne særligt aktive 2-l timer før
solopgang. I juli er det - næsten - umuligt at høre



en vagtel før efter kl 2.00 -2.15 og særligt aktive
er de helt klart melllem kl. 1.00 og kl. 4.00. I
august ser det ud til at sangperioden er betydeligt
mindre og strækker sig fra ca. l\/z tirne før
solopgang til solopgang - fra ca. kl.4.00 - kL 5.l0.

Ved fuldmåne - hvis vejret er klart - starter
vagtlerne betydeligt tidligere med ,,morgen-
sangen", sandsynligvis på grund af en større
lysintensitet. Ved fuldmåne den 16. juli 2000 har
jeg således hørt syngende vagtler fra kl 0.45.

Som hos engsnarren har jeg lagt mærke til, at der
kan være sangvarianter mellem vagtlerne.
Rytmen kan være hurtig eller langsom og enkelte
vagtler kan,,springe" et led i sangen over. Måske
er der endnu flere varianter f. eks. tonehøjde o.
lign., der kan være med til at adskille de enkelte
individer. Jeg har hørt en vagtel synge, som om
den sad i en brønd. Omgivelserne kan givet også
spille en rolle med hensyn til de akustiske forhold
og ligeledes hvordan vagtelen drejer hovedet når
den synger. Man kan undertiden høre et hæs
,,skrig", som kan minde om et mindre rovdyr og
tæt på kan man undertiden høre et kattelignende
,,mjauen".

I litteraturen er angivet, at hunnerne kan,,svare"
med en kort sang eller den kan være synkroniseret
med hannens sang. Jeg har dog ikke været i
stand til at afgøre, om de sangvarianter, jeg har
hørt skulle stamme fra hunner.

Det er mit indtryk, at vagtlerne synger i al slags
vejr. Jeg har foretaget undersøgelser i både bIæst
og regn og stadig hørt syngende vagtler. Blæsten
kan dog være så kraftig, at det er umuligt at høre
noget for suset i træer, blade og vegetation.

Biotoperne
Da registreringsarbejdet for en stor del af tiden
foregår når det er mørkt, kan det være vanskeligt
at få et detaljeret indtryk af biotoperne - både for
vagtel og engsnarren. Desuden kan det være
meget vanskeligt, at stedfæste de syngende fugle
helt præcist.

Hos engsnarren er det dog overraskende, at
fuglene mere er truffet i intensivt dyrket agerland
- primært kornmarker - end i de ekstensivt
drevne engområder, som litteraturen oplyser om.
Sønderjyske ådale og engområder er gennemkørt
og der er kun fundet få eller slet ingen engsnarre
her, mens de fleste er fundet i forholdsvis tørt
agerland med korn- og brakmarker. Umiddelbart
ser det ud til, at det er helt rilfældigt, hvor
engsnarren slår sig ned i Sønderjylland.

I Sønderjylland er de tætteste vagtel-bestande
fundet i det åbne flade eller svagt kuperede
landskab med kornmarker - på hedesletterne
vest for højderyggen - i de områder, hvor der
normalt ikke kikkes efter fugle. Om der skal
være en god portion småbiotoper - hegn,
smålunde, vandhuller o. lign. i de gode vagtel-
områder, har undersøgelserne endnu ikkekunnet
påvise.

Ynglebestanden
Både vagtel og engsnarre har en meget skjult
levevis, der er med til, at kun ganske få fugle
bliver set. Det er formodentlig grunden til, at der
kun registreres ganske få kuld af de to arter i
Danmark.

Vagtelen yngler sent i Danmark. Man mener, at
når de danske vagtler dukker op i landet, har de
allerede haft et kuld i det sydlige Europa. Når
ungerne her er fllvedygtige og føden sparsom,
trækker de længere mod nord f. eks. til Danmark
og lægger endnu et kuld. Ungerne fra første kuld
kan sandsynligvis deltage i den danske
ynglebestand saunme soruner.

En metode til, at der registres flere vagtel-kuld,
kunne være at opsøge landmændene, når de er i
gang med høstarbejdet. Jeg har talt med flere
landmænd, der kan berette om opfllvende vagtler
under høstarbejdet. Eneste ynglefund af vagtel i
2001 er gtort under høstarbejdet afen landmand.

AIle eksperter er enige om, at en syngende
engsnarre på ingen måde kan sættes lig med et
ynglepar, men dog med et territorium. Mange
hanner strejfer rundt - f. eks. efter at have Iagt en
hun på æg. Den tyske engsnarreforsker Norbert
Schåffer opstiller følgende kriterier for at der
sandsynligvis er tale om yngel: hannen skal
starte med at synge før midten af juni (baseret på
undersøgelser i Polen og Sydtyskland - måske
lidt senere her i landet), der skal være mindst 3
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hanner i s.rnggruppen og hannen skal synge i
mindst to uger.

Send ind

- dlne registrcilnget kan bruges
Jeg håber, du er blevet inspireret til selv at tage
på en tur i skumringstiden eller om natten for at
høre det specielle liv der udfolder sig på det
tidspunkt. Ud over fuglene er der også en del
andre skabninger, som kan være med til at turen
bliver en spændende oplevelse. F. eks. er de
fleste pattedyr aktive og flere arter kan man
sagtens komme til at se og høre. Paddernes
kvækken er ligeledes et meget spændende indslag
i nattelivet.

En vigtig del af naturbeskyttelsesarbejdet er at
registrere, indsamle materialet og bearbejdet
resultaterne. Send derfor dine registreringer ind
til de institutioner (f. eks. Dansk Pattedyratlas)
eller personer (f. eks. DATSY-artskoordinatorer),
som kan have en interesse i at se og bearbejde
dine iagttagelser og registreringer. Hvis du gør
det, vil det i den sidste ende forbedre vores viden
om den danske natur.

Skulle du ,,falde" over vagtler eller engsn.urer -

høre eller se dem, er jeg meget taknemmelig, hvis
du vil sende dine registreringer.

Ved indsendelse af data skal de altid indeholde
dato, helst tidspunkt, lokalitet. Lokaliteten skal
være så præcist som muligt - helst plottet ind på
et kort, hvis det drejer sig om flere registreringer.
En angivet lokalitet kunne f. eks. være Vengelund,
Veng, l0 km N for Skanderborg. For flere arter,
er det ligeledes vigtigt at beskrive de nærmere
omstændigheder ved registreringen, eksempelvis
biotopen. Og så selvfølgelig adresse, så jeg har
mulighed for at give en tilbagemelding om
årsresultatet.

Go' jagt i sommernætterne!

Knud Fredsøe
Simmerstedvej 48

6100 Haderslev
tLf.7453 4856

DAT SY - art sko or dinator
for vagtel og engsnarre

Reference:
Knud Fredsøe og Jesper Tofft, 2001; Markant optr.eden
af engsnarre i Sønderjylland 1999 og ZOOO, Panurus
200I nr I
Knud Fredsøe, 2001; Invation afvagtler i Sønderjylland
2000, Panurus 2001 nr l.
Michael Grell, 1998: Fuglenes Danmark
Michael crell, 2001; Truede og sjældne ynglefugle i
Danmark 2000, DOFT 2001 nr. 2
Uffe Gjøl Sørensen, 1995; Truede og sjældne danske
ynglefugle 1976-1991. DOFT 1995 nr. I
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De to røvere
Af Mari-Ann Nørgaard

Mit kendskab til den ene
af d e to sakal dte,, røve re "
startede for flere år siden
på oor-Århus' tur til
Polen ledet af Allan
lanniche i 1997.

Artslisten var allerede lang, da jeg mødte min
første ,,røver". Vi var på vej tilbage gennem
Tyskland og ved Berlin tog vi heldigvis en
afstikker til karpedammene ved Lewitz. Her så
jeg for første gang pungmejse. I en pil ved siden
afvejen lige i øjenhøjde byggede en pungmejsehan
flittigt på en rede. Den hang som et pendul i
pilens yderste grene. De to hanke og bunden var
på plads. I første omgang betragtede vi fuglen i
god teleskopafstand, men vi fandt hurtigt ud af,
at den ikke var ret sky, når den kom med
redemateriale. Så vi kom ret tæt på. Den blev
fotograferet og tegnet. En rigtig fin lille,,røver"
med sort banditmaske, der effektivt skiulte de
sorte øjne. Et flot syn.

Den anden ,,røver" stødte jeg for første gang på
i Frankrig på højsletten La Serre i Augvergne i
1995. I dette område afholdt den franske
fugleforening LPO guidede ture. Det var
betagende at se hærfugl for første gang, men det
blev alligevel den rødryggede tornskade, der tog
flest kegler. Det var forevisningen af de mange
spiddede insekter på de tornede buske, der giorde
udslaget. En lidt makaber udstilling, men en
effektiv måde at sikre sig et fødedepot til dårlige
vejrforhold. Hannen havde lige som pungmejsen
en nydelig, sort ansigtsmaske. Det var så absolut
en statelig fugl. Sidste år i 2OOl fik jeg så lyst til
at til at finde pungmejse i Danmark. I maj måned
var det oplagt at forsøge sig ved Brabrandsøen.

Der lykkedes ikke umiddelbart ved Stautrup-
lårnet. Men via gode tips fra ornitologer, jeg
mødte på mine ture på Brabrandstien, fik jeg
efterhånden et muligt område med pungmejse
indkredset til Århus Å fra Viby Ringvej til Tre
Broer. Da det var nemt at parkere langs stien på
åens nordside, blev det første forsøg gjort der.
Alle dunhammere og pile- og birketræer blev
gennemset. Men nej. På et tidspunkt blev jeg
opmærksom på en hundelufter, der gik på en sti
på den anden side af åen tæt op til et godt stykke
med dunhammere. Måske man skulle obse fra
den side?Viafuhuskortet fandtjeg adgangsvejen
ind over Eskelund, så næste dag skulle området
undersøges. Det blev dog ret sent på
eftermiddagen inden jeg nåede derhen, så der
var modlys. Men det var netop perfekt.
Pungmejsereden hang tydelig som en mørk
skygge i en bladløs birk. Reden synes at være
under opbygning for der var kun de to hanke og
bunden. Det var ikke muligt at komme særlig tæt
på for der var en dunhammersump mellem stien
og træet. Der sås ingen fugl ved reden
umiddelbart, men tålmodigheden blev belønnet,
for pludselig så jeg en dunhamrner, hvorfra det
føg med dunhammerfrø med deres hårformede
bloster skinnende som silke. Afsløret. Det var en
nydelig lille pungmejsehan med næbbet dybt
begravet i dunhammeren, der rodede for at fiske
det helt rigtige redemateriale frem. Vips var den
væk, let hoppende i flugten. Den fløj frem og
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tilbage mellem rede og dunhammerne mange
gange. Det var nemt at følge den på dens kald,
der lød som et meget højr og tyndt pibende,,rsiiy.
med svagt faldende slutning. Næste week-end
bestemte jeg mig for at forevige kræet. Derfor tog
jeg et kamera med en 100 mm tele med i stedet for
skopet. På lang afstand ser jeg en lille rødbrun
fugl med sort maske sidde i en busk for enden af
stien. For at være sikker på at få er billede tog jeg
et siåkaldt prikfoto, hvor fuglen udgør et absolut
mindre område i søgeren. Så gik jeg nærmere og
tog et billede mere. På det tidspunkt var der et
eller andet, der vækkede min mistanke. Det var
da vist ikke en pungmejse for fuglen blev jo bare
siddende ubevægelig sådan lidt stateligt. I
kikkerten såjeg så, at det i stedet var en rødrygget
tornskade. To ,,røvere" i samme område kun få
meter fra hinanden. Det var da pudsigt.

Tre dage senere så jeg også hunnen i området.
Den furagerede på pilerakler, mens hannen
fortsatte med redebyggeriet. På et tidspunkt
landede hunnen på en vandret gren lige i
nærheden af reden og satte sig til at pudse sig.
Det gjorde et vist indtryk på hannen. Han fløj
skiftevis op i træet og ned på reden flere gange.
Pludselig fløj hun hen på reden og kiggede ind,
og vips tilbage på grenen. Derpå fløj hannen op
til hunnen, og de parrede sig. Ti dage senere var
reden endnu ikke færdigbygget med
indgangstunnel. Den hang kun som en åben
pære. Det var åbenbart ikke den, som hunnen
valgte. IføIge litteraturen er det ikke ualmindeligt,
at hannen bygger flere reder, hvor ikke alle
bruges.

En uge inde ijuni vendtejeg tilbage og så til den
ufærdige rede. Mon parret havde fundet et andet
sted? Efter en tids obsen varjeg så heldig at se en
pungmejse fly/e tæt ved Viby Ringvej tæt på et
stort vandhul. Ned i dunhammerne og op i den
samme pil flere gange. Det var ikke let at se, hvor
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i træet den forsvandt hen, for nu var der jo
kommet blade på træerne, så det måtte
undersøges nærmere. På med gummistøvlerne
og ud i vildnisset. Til sidst stod jeg kun ti meter
fra reden. Hannen fløj uforstyrret til og fra. Reden
var helt færdigbygget med en kæmpe
indgangstunnel. Det var en stor, lys og lodden
konstruktion bygget af bl.a. småkviste af birk og
dunhammer. Man kunne høre en anden
pungmejse lige i nærheden. Måske hunnen? To
dage senere kom jeg tilbage for at fotografere
reden. Den hang i øjenhøjde et relativ tørt sted,
men desværre i skygge. Med telen blev fik jeg dog
nogle anvendelige billeder af pungmejsen halvt
inde i tunnelhullet med foder, og 6t hvor den fløj
væk. Det var svært at få et godt billede for den var
gevaldig gesvindt. Man kunne se at reder afog til
bevægede sig uden at hannen var i nærheden,
hvilket indikerede at der var unger i. Ved at læse
i lokalrapporterne Fugle i fuhus Amt for de
sidste ll år får man følgende oplysninger:

1987-1994: I disse år ligger forekomsten af
opgjorte ynglefund fra Brabrandsøen til Tre Broer
på minimum 4 par plus et par reder. Der er en del
enkeltobs, som ikkeumiddelbart bedømmes som
yngleforekomst, men indikerer muligheden .

1995-2000: I denne periode er antallet af
indberettede ynglefund faldet til et gennemsnit
på o-t.

Opfordringen i lokalrapporten år 2000 er da
også: Hold øje med arten i de kommende år!.

Mari-Ann Nørgaard
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Morten DD Hansen
Fra Felten's nye redaktør

Jeg er årgang I972, vejlenser indtil l99l og har
kigget på fugle siden 1985, hvor interessen
begyndte med isfugle, bjergvipstjerter og
vandstære under lystfiskeriet. Rigtig bidt blev
jeg 198E, hvorjeg en varm majdag med østenvind
pludselig så den ene hvepsevåge efter den anden
drage nordover. Siden blev det til yderligere tre
års kiggen opad på Vejlekanten, indenjeg i l99l
flyttede til Århus for at læse biologi. Dagen inden
jeg flyttede nordpå, opdagede jeg trækstedet
Rosenvold, hvor jeg i løbet af min studietid kom
til at tilbringe langt over 100 efterårsdage. Det
hal jeg aldrig fortrudt!

Det er lugletrækket som fænomen, der har min
helt store interesse. Det er en mageløs adfærd,
der integrerer enorrnt mange forskellige forhold,
lige fra musvågernes nye trækrute over
Storebæltsbroen til de grønlandske stenpikkeres
træk over Nordatlanten. Fugletræk kan man
aldrig blive færdig med at forundres over. Derfor
ser jeg på fugletræk, hver gang jeg kan komme til
det, og det er faktisk ganske ofte. I øjeblikker er
det primært i Mols Bjerge og ved Risskov Strand,
at det foregår.

Det erkun sjældent, atjeg blivergrebet afegentlig
hitfeber. Jeg har ganske vist boet et år i Skagen,
og det har selvfølgelig resulteret i nogle hurtige
krydseture tiI Nordstrand eller Grenen, men ellers
kan det vist tælles på €n hånd, hvor mange gange
jeg har twitchet. Generelt synesjeg nemlig, at det
er ufatteligt meget sjovere se/vat opdage fuglene.
Det er langt sjovere at se sine egne sorte storke i
Egådalen end at registrere dem med et køligt nik
i Skagen. Og det er rigtig sjovt at finde sine egne
listige træksteder, hvad enten det er Rosenvold
eller Risskov Strand.

Siden 1994 har jeg haft en hjemmeside om fugle
og sommerfugle, ogi 1997 begyndte jeg at lægge
observationer ud på siden. Fra I99E har siden
heddet Fugle og Dyr i Østjylland. Den fungerer
på den gammeldags måde. Folk mailer deres
obs. til mig, og jeg skriver dem ind. På et eller
andet tidspunkt slipper jeg nok ikke uden om at
lave siden database-styret, menjeg synes, at det
er meget rart at have præcis føling med, hvad der
kommer på den side, man lægger navn til.

Privat er jeg gift med Lene. og jeg arbejder til
dagligt som naturvejleder ved Naturhistorisk
Museums feltstation, Molslaboratoriet.



Fra felten
November 2001 - januar 2002

Af Morten DD Hansen

Denne udQave af Fra Felten
dækker perioden november 2001

- januar 2002. Btdrag er bl.a.
blevet høstet fra atalanta.dk,

Fugle på Samsø, bi rdwatch.d R,

birdcall samt DOF Århus'
hjemmeside.

Vejrliget artede sig ganske normalt. November
var solrig og ganske lun, og vinteren lod vente på
sig ind til solhverv. Julen blev kold og flot og
bragte lidt sydvestgående bevægeIse i
vandfuglene, inden det nye år slog ind på et gråt
og stille vejrlig. En kraftig vestenstrømning
resulterede i de første forårsfornemmelser
omkring den 20l1. Det lunevejrfortsatte måneden
ud, og laerker og viber væltede mod nord.

Det blev generelt et sølle invasionsår, idet kun
silkehale og gråsisken optrådte i mængder over
normalen. Lidt hvidsiskener udgiorde krydderiet
på småfuglefronten, mens en jagtfalk står som
periodens mest eftersøgte art. Gæs, svaner og
vadefugle optrådte talstærkt på flere lokaliteter.

Alt godt fra havet
Perioden begyndte til havs med et godt returtræk
efter NV-stormen i månedsskiftet oktober-
november: 2/ll noteredes ved fusskov Strand
sodfarvet skråpe l, sule 12, søkonge 7, all/
lomvie 94 samt en sen almindelig kjove. Den
ventede invasion af søkonger gik lidt i sig selv
igen - periodens obs. kom fra Bønnerup, Alrø
Eghoved, Kysing Næs, Norsminde Havn, Fornæs,
FIøjstrup Strand og Studstrupværket, men ellers
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giorde havfuglene det pænt: Fornæs bød på 5/l I
sule ll, ride 86 og Iunde t, t7ltt bød på
periodens største og måske lidt beskedne alke-
tal på 11000, og l0/l trak I kongeederfugl hun
mod S. Endelig giorde Kysing Næs kort proces,
da den nødvendige SØ-vind indfandt sig: l/I2
gråstrubet lappedykker t2, toppet
skallesluger 108, dværgmåge 9, tejst 3, lunde
I og søkonge 4. 2/12 sås på Kysing Næs
rødstrubet lom 12 og dværgmåge 17. En
hvidnæbbet lom holdt til i Anholt Havn i
juledagene, og nordisk lappedykker sås helt
efter bogen i Horsens Fjord: 27lll I Alrø
Strevelshoved. En ung ride holdt til på
fotoafstand 24-28/l på Århus Fiskerihavn

cæssene giorde det også godt i perioden. Råby
Kær bød på en ny lokal rekordforekomst af
lysbuget knortegås med 6/1 9OO. l2/l tt45
blev den største i Mariager Fjord. Maksimum for
mørkbuget knortegås blev l2ll 147 Langør,
Samsø, hvor også en ad. sortbuget knortegås
holdt til. Tundrasædgæs sås flere steder: l3112
I Gylling Næs, 25-26/12 2 Norsminde Fjord samt
lJ/12-lt/l 2 Råby Kær. De "almindelige"
skovsædgæs var også hyppigere end normalt,
bl.a. 8/12 14 Norsminde Fjord, l7/t2 lr Råby
Kær, 22 / 12 14 Gylling Næs og endelig 25 -26 / 12 19
Norsminde Fjord. På sidstnævnte datoer havde
Norsminde Fjord pænt vinter-rykind, idet også
canadagås 65, blisgås 4 og kortnæbbet gås
f holdt til på lokaliteten. Samsø bød ligeledes på
en håndfuld usædvanlige gåseforekomster:
kortnæbbet gå,s 6/12-2/1 4 Bjørnedammen,
sædgås 26/12 2 Bjørnedammen og lysbuget
knortegås l0/l 3 Møgelmosen. Det blev
desværre også til flere pæne obs. af canadagæs,
bl.a. 2i I l)7 Bjørnedammen og 20i I 147 fuær.



Der blev set flere store flokke af sangsvaner,
bl.a. 5/l 564 Gylling Næs og 6ll l24O Råby Kær,
hvorimod pibesvanerne var draget videre til
Holland - eneste forekomster var 20lll 2 SV
Mols Bjerge, 22/I2+5/l I Gylling Næs samt 30/l
I Brabrand Sø.

Rapænderne er hurtigt overstået. Det sædvanlige
stronghold for pibean4 Norsminde Fjord, bød
på l/t tsoo, mens Alrø Poller kunne mønstre I I/
rr 550 og Råby Odde 6/1 300. Nogle få
spidsænder holdt ud, bl.a. 8/12 2 Norsminde
Fjord og 7/l 5 Sødringholm. Troldand giorde
det pænt med llll 5700 Mariager Fjord. Det var
tæt ved, at havlit var sjældnere end havørn: l/l I
l0 Sødringholm, 17lll ) Fornaes, 25/ll+l/12 2

Kysing Næs og 7 /12 2 Langør var således eneste
"støfie" forekomster. Hvinand lllf 3000
Mariager Fjord blev periodens største.

En af periodens mere aparte obs. kom fra Anholt
med rørdrum den 8/1, men arten erjo delvist en
trækfugl, om end det foregår om natten. Andre
vinterfund var Ig/I I Ramten Sø og.2Oll t Århus
Å v. Ringvejen.

Codt med rovtuQle
En fk jagtfalk angreb lysbugede knortegæs i
Råby Kær den I I/12, men blev desværre ikke set
siden. Til gengæld er vandrefalk efterhånden
blevet en regemæssig vintergæst i Århus Amt. En
gammel og en ung blev set mange gange ved
Sødringholm, ligesom Norsminde fiord bød på
l-2 mere eller mindre stationære individer.
Sædvanen tro havde AIrø Poller i hele perioden

.,
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en gammel fugl, som måske var identisk med 5/
I I Gylling Næs. En ungfugl trak ind ved Kysing
Næs 4/ll og sidste trækker blev 5/ll I S Mols
Bjerge. Andre-obs.var 24/12 I ad. Kalø Slotsruin,
26/12 | ad. Århus Havn, l9-10ll I ad. Vejlby
Enge samt 26ll I Århus Domkirke - måske den
samme fugl i alle fire tilfælde. Medtages skal
også 20ll I 2k Brattingsborg, Samsø og 27ll I
Mossø

Oven på et pænt efterårstræk blev det kun til tre
dvrergfalke. l5lll I Odder var ganske normal,
mens 2 l/12 I Låsby og l0l12 I Salten Langsø var
to noget usædvanlige midvinter-obs.

Havømene dukkede op i Midtjylland med l7l
I I I Mossø som premieredatoen. Derefter sås 16l
12 | 2-3k Salten Langsø, l2-13/l 2 2k Mossø
samt I 2k Salten Langsø, 25/l I ad,. og26ll | )-
4k Salten Langsø. Hvis alle aldersbestemmelser
(og det kan være svært) er korrekte, giver det fire
forskellige fugle i Midtjylland! Meget
overraskende bød det sydlige Samsø på hele 3

fugle i perioden. l-8ll I sås I lk, som til sidst trak
SV, hvorefter en ny I lk og en 28 k sås sammen
i perioden ll-22/ll. Ungfuglen blev også set på
øen gennem december og i begyndelsen afjanuar.

Årets sidste røde glente var 2)/ll I Ålsrode.

Et af efterårets mere markante indslag var de
efter vore forhold ganske mange unge fieldvåger,
som må tilskrives en meget fin ynglesæson
nordpå. 5/ll I Nordby, Samsø, 9/ll I S Mols
Bjerge, 14-24/l I Vesborg, l9ll I I Årslev og I l/I2
I Sødrinsholm,
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Vinter-vadefugle
Brabrand Sø havde et gennemgående tema i
vinterens løb, nemlig I bjergpiber, som sås ved
adskillige lejligheder, men op til 7

enkeltbekkasiner l9llI og 70 dobbelt-
bekkasiner l6lll bør også nævnes. Andre af de
bittesmå stribede var l/l I I Norsminde Havn, 2/
I I på en eng nord for Studstrupværket samt 20l
I Malling Mose. Bjergpiberne vendte også
tilbage til Arhus Havn med op til 2 fugle i perioden
fra l0/ll til skrivende stund.

Amtets vadefuglelokalitet er så absolut
Sødringholm, hvor periodens største tal blev
stor regnspove 15/12 47O, lille kobbersneppe
8/12 80, aknindelig ryle r5/r2 2000, hjejle 3/r r
2000 og islandsk ryle 3/f I 100. Andre pæne
vadefugletal var ålmindelig ryle f f/f f 1200
Bønnerup og hjejle l9lll 2800 Alrø Poller.

Sandløberne kulminerede med ll/ll 210
Bønnerup, og arten sås overraskendelangt sydpå
med 24i Il 17 Alrø Eghoved. Ebeltoft Færgehavn
imponerede med en stribe gode obs, bl.a. 16ll I
sandløber lll og stor præstekrave 9.
Sidstnævnte art overvintrede i øvrigt på
lokaliteten; den blev set regelmæssigt med op til
5 defl 27/1. En anden Djursland-specialitet,
sortgrå ryle, lagde ud med l0/ll 6 Polderrev.
op til l0 blev set 2O/l på Grenå Havn, mens l0/
I 9 Polderrev fulgte lige i hælene. 3-4 stenvendere
på Besser Rev igennem hele perioden må være
regulær overvintring.

Sidste hvidklire var l/ll Egens Vig. Svaleklirer
i tosomhed forsøgte at overvintre med 2J/12 2 .-$,
Haslund, Randers Ø, 26/12 2 Åkær og l7/l 2 ?1 " 

/
Læsten Bakker.

Få ugler
Mosehomuglen bliver aldrig særlig almindelig,
og2lll I Risskov Strand og 5/l I S Kalø Slotsruin
blev således periodens eneste fund. En brølende
stor homugle blev hørt syd for Salten Langsø,
hvilket der ikke er noget odiøst i. Er de
publikumsvenlige fugle i Grenå forsvundet?

Fra duer og nedefter
Silkehalerne åd sig sædvanen tro igennem
amtet i løbet af november, i år blev de største obs.
17lll 5OO Gjellerupparken, l8/ll 200 Uniparken
samt 150 Vericentret. Større flokke sås ligeledes
i Rønde, Ebeltoft og Silkeborg. I januar var der
kun fugle tilbage i Århus med l4ll 57
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Christiansbjerg som den største. Sjaggerne
nåede at trække igennem inden periodens
begyndelse, idet l/ll 510 SV Egå blev sidste
trækobs i denne ombæring. l9ll 600 på en
stubmark på Alrø er et højt vintertal.
Vindrosleme forsvandt også sporløst, idet 70 i
Gjellerupparken den 4/ll blev eneste bare
nogenlunde pæne obs. på fastlandet. Samsø bød
til gengæld på en del stædige drosler, bl.a. l0l12
vindrossel 39 i Sælvig. Nogle få standhaftige
sangdrosler holdt ud til ind i december: 2/12 I
Kysing Næs, 16+26/12 2 Alrø Strevelshoved og
2Ol12 | Brabrand Sø.

.ø,

Duetrækket var overstået inden periodens
begyndelse, men igen i år var der overvintrende
hulduer på NØ-Djursland, bl.a. 20ll ]r Skind-
bjerg. Der var godt med vandstære i vinterens
løb - bl.a. sås ved Giber Å hele 6 den 5/1, hvilket
er langt over sædvanen på denne lokalitet.
Periodens suverænt bedste vandløbs-obs blev
begået ved Funder Å, hvor der den l]/l sås

vandstær 25, isfugl 8, bjergvipstjert ll og
gærdesmutte 46. SeIv om mange bjergvippere
trækker til SV-Europa, er den øjensynligt ganske
hyppig som vintergæst. Isfugle sås rigtig mange
steder, men kun l8/ll 2 og l9/l 2 Norsminde
Havn kunne fortjene betegnelsen "ansamling".

Ingen havde vel regnet med, at sortstrubet
bynkefugl skal til at være regelmæssig i Å.rhus



Amt, men 3/l I I han Alrø Stevelshoved og 2-6/l
I 2k han Langør, Samsø ville det altså anderledes.

Stor tornskade optrådte med enkelteksem-
plarer ved Pindstrup Mose, Tåstrup Sø, Skind-
bjerg, Funderholrne og Sødringholm, merr27/l 2

Mossø var eneste multiobs. Korttået træløber
blev hørt (nok snarere end set) i Uniparken, ved
Brabrand Sø, Brabrand Søpark, Uldrup Bakker
2 og Fussingø 2.

Den store invasion af gråsiskener bragte enkelte
hvidsiskener med sig. Periodens første og længe
ventede var 2/12 I Sødringholm. l5-17l12 holdt
2 til i Råby Kær, og sammesteds sås 3 den 6-7ll
. Eneste øvrige obs. af hvidsisken var l8/l I
Mols Bjerge. Råby Kær bød også på bjerglærke
22 og snespurv l2O den 2/1, hvilket blev
periodens største obs. af disse Randers Fjord-
specialiteter. De store flokke af bjergirisk sås
som altid ved kysterne: 3/ll 150 Sødringholm.
28/ll 24O Besser Rev og )O/l 100 Århus Havn,
mens Brabrand Sø stod for en enkelt indlandsobs:
16/12 2.

Ellers gjorde invasionsfuglene ikke meget vaesen
af sig. Nøddekrige sås kun med 9/l 2 Grenå og
20ll I Gjerrild, og stor korsnæb skuffede
ligeledes med l/l I I Mols Bjerge, 9/l I 4 Silkeborg
og lE/l lE og 24ll l0 Mols Bjerge som de eneste.
Lidt usædvanlige forekomster af lille korsnæb
var 8/12 12 Norsminde Fjord samt 16ll ll
Brabrand Sø. Det dårlige oldenår gav sig udslag
i usædvanligt få kvækerfinker. max. i perioden
var således 22/l 2l Østefløkken, Samsø.

Forsinkede eller overvintrende småfugle var hvid
vipstjert med 2/ll I Risskov Strand, l/ll I
Gjellerupparken, 7/12 I Mossø sarnt 27/12 |

Randers Havn. Munk sås ved flere lejligheder:
l/ll I han Risskov, 15/12 2 ringmærket
Tranbjerg, 24/12 | Ry, 2-5/l 2 Torup, Samsø og
9/l f han Århus N. En syngende gransanger i
Hinnerup derr 2/12.... - enten har fuglen eller
observatøren været til julefrokost! Tomirisk er
fåtallig om vinteren, og 19/12 8 Brabrand er lidt
flere end normalt. To rørspurve overvintrede
ved Alrø Strevelshoved, hvor de bl.a. blev set 20l
l, og vintereksemplarer blev ogseiagttaget 29/12
I Gudenåen og2/122 Sødringholm

Stærene overvintrede flere steder i amtet, og de
største forekomster v.u l7/l 2lO Brabrand Sø og
20/l 600 Sødringholm. Forårets snarlige komme
blev for alvor markeret l9-20/l med vibe på
adskillige lokaliteter, og 2O/l trak hele l5
sanglærker mod nord ved Sødringholm.

Det blev til et noget usædvanligt vinterfund af
laplandsværling: 2O/l I Bønnerup, og remsen
afsluttes med et par af de store flokke af
komværlinger: 8/12 78 Norsminde Fjord. f5l
12 60 Råby Kær, 18/12 156 Torup, Samsø,2/l
r50 Skindbjerg og 6/1 165 Enslev, Grenå.

Næste udgave af Fra Felten dækker l. februar -
30. april. Kig op derude - det vil redaktøren i
hvert tilfælde gøre!

Bidrag til næste udgave kan sendes til
dd@atalanta.dk eller med sneglepost til

Mofien DD Hansen
Byløkken 23

8240 Risskov
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Nordeo7.

Gå i banken,,.
og kør væk med
et hurtigt billån
I dag er det både nemt og hurtigt at få et
billån ibankm. Som regel er det også dm
billigste løsning når alle omkostninger reg-
nes med. l^æg vejen forbi Unibank, og kom
godt fra start i en ny ellerbrugt bil. Du kan
også regne ud, hvad det koster at låne til en
ny eller brugt bil, på wwwunibanlcdk.
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Dansk Ornitologisk Forening inviterer alle med på fugletur. I en række udvalgte fuglerige
naturområder står foreningens medlemmer klar til at fortælle om fuglene og i særdeleshed
fuglesangen, som netop da er på sit højeste. Kom med og få en fuglefrisk naturoplevelse!

FæIles for alle turerne erat det koster 20 kr. at deltage (forvoksne - børn og unge gratis!). Husk
også kikkert og vandtæt fodtøj!

Se det komplette turprogram på foreningens hjemmeside: www.dofaarhus.dk eller ring på
tlf.: llll 4404hverdage ml. kl. ll og 16.

\yv
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Sødrlngholm
kl. 09.00
Mødested: Sødringholm Kirke
Leder: Lars Tom-Petersen

Crenå Plantage
kl. 07.00
Mødested: ved indgangen til
Polderrev Camping
Leder: Jan Sieleman

Lllleådalen ved Hlnnerup
kl. 07.00
Mødested: P-Pladsen ved
Rønbækskolen
Leder: Svend Møller
Jensen

Moesgård Skov/Glber Å
kl. 05.00
Mødested: P-pladsen ved
Moesgård Museum
Turleder: Jens Christian
Jørgensen

Århus Ådal ved Ptnds
Mølle
k]. 07.00
Mødested: P-Pladsen ved
Pinds Mølle
Turleder: Mari-Ann Nørgaard
Turbeskrivelse: Vi går på
skovstien i den fredede Adslev
Skov ned til Fusvad og

returnerer ad vejen, Den
smukke fuhus Ådd er en
gammel tunneldal
hovedsagentlig bevokset med
løvtræer. Der er mulighed for
forskellige spættearter, rovfugle
og årstidens sangere. De fugle
vi il<ke ser, vil vi forsøge at
bestemme på sangen.

Skanderborg Dyrehave og
Skanderborg Sø

kl. 05.30
Mødested: P-pladsen ved
Oasen, indkørslen til
Dyrehaven/Søbadet
Turleder: Peter Lange
Vi møder lappedykkere,
spætter, nattergalen og mange
sangfugle.

Velllng Skov
kl. 08.00
Mødested: P-Pladsen på
Lystrupmindevej mellem Velling og
vrads
Turleder: Jørgen Ballegaard

lssehoved
kI.04.10
Mødested: P-pladsen (P5) ved
Issehoved.
Turleder: Mogens Wedel-
Heinen
Bemærk: Deltagelse på denne
tur er gratis for alle.
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Her kan unge medlerruner komme i
kontakt med gamle.

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

Ideen e{, at de juniormedlemmeq,
der geme 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
juniorerne 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
8544Mørke
Tlf. 86 )7 78 4r

(

/----------_-
Mark Hammond
Nørreport 53

8000 Århus C

Tlf. 86 1B B0 26

(

Peter Schmidt
Solsortvej 1B

8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 64 00

Esben Elmer
Mejlbwej 200
B2s0 Egå
Tlf. 86 22 02 66

Kim Krogh Boje
Universitetsparken B st., 305
8000 Arhus C
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Læsekredsen

Har du lyst til at få en stak spændende fugleblade tilsendt
med posten ca. hver anden måned?

Følg med i hvad der sker på fuglefronten, både hvad angår sjældne fugle, gode råd,
lokalnyt, rejseberetninger, kort sagt alt muligt om fugle Masser af læsestof. Du får
ti dage til at læse bladene. Der er ca. 7 blade i hver pakke. Prisen er 75 kr. for hele
2OO2, og dertil kommer porto for de pakker, som nran vælger at sende med posten.
Man kan selvfølgelig også vælge at aflevere pakkerne personligt for at spare
portoen. Jeg forsøger at placere folk i læsekredsen efter bopæI, så man (så vidt det
kan lade sig gøre) kan køre forbi med pakken selv.

Du f,llr for 1450 kr. blade dette år.

Bladene er danske blade fra de lokale DOF-afdelinger, svenske lokalblade og
årsrapporter, samt ikke mindst det meget flotte svenske blad ,,Vår Fågelvarld".
Sidst men absolut ikke mindst får du også det månedlige engelske blad,,Birdwatch",
som altid indeholder en masse reklamer(skidt med dem) men også nogle fede
billeder og artikler.

Her er tilfældig rækkefølge nogle af bLadene: Birdwatch, Vår Fågelvarld, Flora
og Fauna, Anser, Pullus, Bladsmutten, Strømstæren, Hjejlen, Havrevimpen, fåghr
i Nordvestskåne, Birds of the world, Strandskaden, Riden, Fågelvennen, erc. etc.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i læsekredsen, så ring/skriv/mail til mig...

Med venlig hilsen

Peter Hjeds
Koglevej 7, Uggelhuse, 8900 Randers,Tlf. 8649-6308

Mail: Peter.hjeds @ skolekom.dk



Vandstæretur til Pinds
Mølledalen, Århus A

13. Januar 2002
Elleve friske DOF - ere mødtes med turleder Peter
Lange på en lidt diset og halvkold søndag
formiddag for at gå en tur i den vintersmukke
Pinds Mølle ådal. som er en af landets bedste
vinterlokaliteter for vandstær. Vi gik på vejen fra
Pinds Mølle nedstrøms langs Århus Å . Oet
varede da heller ikke længe, inden vi fik øje på
den første vandstær. Den stod og kniksede flot
langs vandkanten. Denne kniksen fik det hvide
bryst til at blinke. så fuglen var let at spotte selv
med det blotte øje. Peter fortalte, at man anser
denne kniksen for at være er en territorieadfærd,
som skal holde den enkelte vandstærs
konkurrenter på en passende afstand. Adfærden
med at få det hvide bryst til ai blinke virker
nemlig som en advarsel over for artsfæller. Når
de andre så holder sig på afstand, får alle fuglene
dermed en tilstrækkelig stor vandløbsstrækning
som fødegrundlag til at klare vinteren. Frem
kom kikkerterne, og vi så den springe i vandet på
jagt efter vårfluelarver. Ned under
vandoverfladen, op igen, flydende med vandet et
lille stykke og så lr.rpti hen på en sten og atter en
let kniksen. Almindeligvis er der godt med vand
i åen om vinteren, og takket være fiernelsen af
tidligere tiders opstemninger har vandet nu et
godt fald. De mange sten i åens bund sørger for
turbulens, så vandet iltes, hvorved
vårfluelawerne får gode livsbetingelser og dermed
vandstærene, Længere nedstrøms kom vi helt
tæt på iåløbet, som vi fulgte ned mod Tarskov
Mølle. Vi lagde her mærke til, at vandstæren
tydeligvis vendte om ved sin territoriegrænse, for
pludselig så vi den komme fllvende med hastige
vingeslag tæt hen over vandoverfladen hen mod
os, mens den tidligere var rykket længere væk fra
os. Og ganske rigtigt lidt længere henne så vi den
næste vandstær våge over sin del af vandløbet.
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Selv om fuglene ikke havde vist sig i dag, ville vi
ikke have været i tvivl om deres tilstedeværelse
på lokaliteten. Friske, hvide eskrementklatter på
vandstærenes yndlingssten eller fortrukne pletter
på bredden blev udpeget for os af Peter. Et sted
lykkedes det endog at finde vandstæregylp
indeholdende vårfluelarvers hårde kæbedele og
andre vanddyrs glinsende skæl. Vi så i att 4
vandstære inden vi vendte om et stykke inden
Tarskov Mølle. På tilbagevejen krydsede vi over
åen og fulgte dens sydlige side gennem skoven.
Jeg nævnte, at det egentlig var sjovt, at der var så
tyst i skoven i dag. Vi havde i]<ke hørt noget til
hverken spætter eller spætmejse. Men aldrig så
snart det var sagt, hørte vi en spætmejse kalde.
Ganske kort efter sagde Peter,,Hør lige!". ,,Bliiip"
lød det. Igen ,,bliiip". Det var sandelig en
sortspætte, Det var en overraskelse for den lader
sig ikke høre hvert år på disse kanter. Vi fulgte
ka-ldene på vej mod Pinds MøIIe. Til sidst Iød det:

-kryy, kryy" ved en slugt med ældre bøgetræer.
Det var det absolut sidste, vi hørte til den denne
søndag, men måske vil den forsøge at yngle
senere på året. Man kan da håbe.

Turen blev afsluttet med en god kop kaffe ved
den isbelagte bro over futrus Å ved Pinds Mølle,
mens solen brød frem.

Mari-Ann Nørgaard



Kommende ture og møder

Øland I Pinsen 2002
Så er DOF-Å-rhus klar med en Ntsikker stortur til
Øland. Vi håber på mindst 20 deltagere så vi kan
køre i stor bus. Netop sidst i maj er det højsæson
for trækfugle på Øland. Vi skal bo på et hyggeligt
vandrehjem tæt på den allersydligste del af øen.
Lige uden for vores dør ligger den berømte gamle
skov Ottenby Lund. Her har vi mulighed for at
opleve mange smukke og sjældne sangfugle. På
den tilsvarende tur i 1998 var vi heldige på tidlige
morgenture at få så specielle oplevelser som
høgesanger, lille fluesnapper, pirol, fl odsanger,
engsnarre og nøddekrige.

Vi skal naturligvis også rundt til orkideer, Alvaret
og andre af øens toplokaliteter bla. Beiershamn,
Møckelmossen og Mellby Ør.

Turen starter fredag den 17. maj kl. 16. Vi regner
med at køre hele turen i et stræk via,,broerne",
kun afbrudt af korte pauser, således at vi skulle
være fremme i vores køjer omkring midnat.
Mandag den 20. forlader vi øen og kører mod
Århus sådan at vi beregnet hjemkost bliver ved
22-tiden.

Vandrehjemmet har vi med held prøvet før. Vi får
mulighed for hver især at afgøre om man selv vil
medbringe og tilberede sin mad, eller vil have
den serveret i spisesalen. Vi har beregnet en
prisforskel på 300 kr., siåledes at feks studerende
også har mulighed for at være med.

Betalingen for turen inkluderer logi, rejse og
broafgifter. Prisen bliver siåledes 1400 kr. uden
kost, og 1700 kr. inkl. morgenmad og middag .

Det skal lige nævnes at alle selv må sørge for
frokost, da den vil blive indtaget i felten.

Tilmelding sker ved at indbetale et depositum på
kr. 500,-/600,- til DOF-Århus, Sølyst, Louisevej
100, 8220 Brabrand på giro 5 5f 09 6f senest den
15. april 2002. Restbeløbet fiår vi på turen.

Turledere:Lars P. Johansson og Peter Hjeds

Landslejr på Bornholm I

efteårsferien 2002
Unge fuglekiggere mellem 12 og2l år har ønsket
at næste landslejr bliver alholdt på Bornholm, og
lederne fra Å-rhus, VestsjæIland og Bornholms
amter er allerede langt med planeme.

Lørdag den 12. oktober 2OO2 er det planen, at to
vogne fra DSB skal samle os op på deres vej fra
Åborg og Padborg via Fredericia. hvor de kobles
s.urunen for at fortsætte mod København og
herfra videre over broen til Ystad i Sverige. Fra
Ystad sejler vi det sidste lille stykke til Rønne,
hvor vores bornholmske venner tager imod os
på kajen med kikkert og teleskop.

På Bornholm er det planen, at vi skal
transporteres i bus til de berømte Bornholmske
fuglelokaliteter.

Den 16. oktober tager vi, som vi alt for tydeligt
husker fra tidligere, vemodig afsked med
hinanden igen. Prisen bliver 750 kr. og dækker
både rejse, ophold og fortæring, da foreningen
giver et rundhåndet tilskud til lejren.

AIIe ungdomsmedlemmer fra hele landet er
velkomne, og har du lyst til at deltage, og har du
fri uge 42, så se at få dig tilneldt hos en af
nedenstående inden pladserne bliver optaget.
Sidste frist for tilmelding er den l. september
2002.

Arne Bo Larcen Steen FIex
Axel Munchs Vej 67 Nøkkentved 21

8500 Ryomgård 4<MO Mørkøv
66 39 46 04 4033 4412
abL@c.dk steenflex@mail.tele.dk



Vadefuglekursus med
Klaus Malling Olsen

Fre. 2.8 kl. 17.00 - lø 3.8 kl. 2t.00
Vi har været så heldige at få lejlighed til at få
selveste Klaus Malling Olsen i et døgn netop på
den tid af året, hvor vadefuglene stryger talrigest
gennem landet.

Sted: Naturcenter Sølyst, Brabrand samt egnede
aktuelle vadefuglelokaliteter i amtet.

Pris: 150,- pr. snude.

(prisen dækker kun kurset, således at man selv
må piåregne mad og dril<ke)

Max deltagerantal: 25 (først til mølle...)

Klaus vil starte dette minikursus på Naturcenter
Sølyst med at vise os en række dias, ledsaget af
kommentarer. Vi har bedt ham om, at vi
koncentrerer os om de aktuelle arter, som vi
næste dag vil kunne være sikre,lheldige at se/
høre,

Nærmere program for kurset må i vente med,
men mo ikke der for de fleste af os skulle være
basis for at lære / opdage nogle nye aspekter ved
dette spændende emne. Vi regner med stor
interesse for dette arrangement, så hvis du vil
sikre dig plads, så indsæt allerede i dag kr. I 50,-
på

Giro 5 5109 6l
DOF Arhus
Naturcenter Sølyst
Louisevej 100
8220 Brabrand
Mærk indbetalingen VADEFUGL

Fugletur til Alrø

13. aprll 2002
Lørdag den 13. april afholdes en fugletur til Alrø
specielt for undgomsmedlemmer. Vi mødes ved
Musikhuset kl. 08.00 hvorfra vi sammen kører til
AIrø. Du er velkommen til at invitere dine venner
/ veninder samt forældre med.

På denne iårstid er der mulighed for at se Lille
Kobbersneppe, Hvidklire, Sortklire, Rødben,
Mudderklire, Stor Regnspove, Lille Regnspove,
Klyde, Strandskade og Sæler. Derudover kommer
der måske også overraskelser.

Medbring kikkert, fornuftigt røj og fodtøj,
madpakke, noget at drikke samt evt. notesbog,
blyant, fuglebog og teleskop. Skal du låne kikkert
er det en god ide at meddele det ved tilmeldingen.

Turen slutter ved Musikhuset kl. 14.00.

Turledere: Arne Bo Larsen, Lars P. Johansson
og Ursula Burmann.
Arrangør: Ungdomsudvalget.
Tilmelding til Arne Bo Larsen på 86 39 46 04.

FuQlestemmekursus

30. aprll kl. 19.30

Lær fuglenes stenmer at kende

Vil du gerne lære havens fugle at kende? Har du
svært ved at holde styr på fuglesangen i skoven?
Så kom med på fuglestemmekursus. Vi
gennemgår stemmerne på vore almindelige fugle
i have og skov. Du vil også få lidt at vide om
hvorfor fuglene synger, dialekter i fugleverdenen,
kald og andre lyde. Der anvendes lydbånd, cd'er,
video og dias til en gennemgang af fuglenes
stemmer, Herefter tager vi på tur og oplever
fuglen i livel

Kurset starter tirsdag d. 10. april kl. 19.10 på
Naturcenter Sølyst. Her gennemgår vi fuglenes
stemmer i Iokalerne på Sølyst. Resten af kurset
vil foregå i det fri, i form at to-tre ekskursioner,
tid og sted for disse aftales blandt deltagerne den
første mødeaften.

Undervisere: Lars P. Johansson (tlf.: 8637 7841\
og Peter Lange.

Pris for deltagelse: 50 kr. (herril udgifter til evt.
kørsel ved ekskursionerne)

Tilmelding til Peter Lange, Tujavej 16, 8464
Galten, e-post: peterlan@post6.tele.dk senest d.
20. aoril



Kursus i fuglekending
DOF's medlemmer inviteres hermed til at deltage Pris: For medlemmer af Jærgerforbundet: 1900,-
i kursus i fuglekending, arr. af Vildtfor- kr. For ikke-medlemmer:24OO,- kr. inkl.
valtningsskolen, Kalø undervisning, undervisningsmaterialer, logi og

Sted: vildtforvaltningsskolen, Kalø, Molsvej 14, rorplejnlng'

8410 Rønde. Tilmelding: Skriftligt til Danmarks Jæger-

Tid:20.og2l.april2002.forbund'Kalø'Molsvejt4'84loRøndeellere-mail: kurser@jaegerne.dk senest den I0. april
Formål: At give et indgående kendskab til 2OO2.
feltkendetegn på vore almindeligste fugle.
Undervisninlen foregår som kJasseuide*isning il;:lrt'":"ttt 

vrldtlorvarter Lars I nune

og ekskursioner.

Målgruppe: Jægere og andre fugleinteresserede underviser: Verner Frandsen m'fl'

der er bekendt med stoffet om fuglekending til
den obligatoriske jagtprøve.

ForeløblQt program
Kursus I Fuglekendlng på VildtfoNaltnlngsskolen, Kalø :

Lørdag den 2O. apill
Kl. 09.30 - 10.00 Ankomst til Vildtforvaltningsskolen, Kalø. Registrering, betaling af

kursusgebyr. Kaffe.

Kl. f0.00 - fO.lo Velkomst. Kort præsentation af kursusdeltagere. Orientering om
Vildtforvaltningsskolen v/ Verner Frandsen og Lars Thune Andersen

Kl. f 0.10 - f 2.00 Hvilke fugle forventer vi at se på denne årstid ?

Introduktion af fuglekendingsteknik, brug af fuglebøger, kikkerter og
teleskoper v/ Verner Frandsen.

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost.

Kl. 11.00 - 17.00 Ekskursion til Mørke Kær og Hornslet Mose.
Ekskursionstema: Brug af fuglekendingsteknik i praksis v/ Verner
Frandsen og Lars Thune Andersen.

Kl. 18.00 - 19.00 Middag.

Kl. 19.00 - 20.00 Gennemgang af de arter der er blevet set under eftermiddagens
ekskursion. Introduktion til rovfuglesilhuetter v/ Verner Frandsen

Kl. 20.00 - ? Kaffe mv.

Søndag den 2L april

Kt. 04.10 - 05.00 Let morgenkaffe

X:1.05.00 - 11.00 Ekskursion til Gjerrild Nordstrand, Dystrup Sø og Bønnerup Strand.
Ekskursionstema: Fugletræk mv. (Solopgang Kl. 05.57) v/ Verner
Frandsen og Lars Thune Andersen.

Kl. rr.00 - 13.00 Brunch og middagshvil.

Kl. f1.00 - f5.00 Gennemgang afde arter der blev set om morgenen og ekskursion i Kalø
skovene. Ekskursionstema: Skovens fugle v/ Verner Frandsen og Lars
Thune Andersen

Kl. 15.00 - f6.00 Kaffe, evaluering og kursusafslutning



Genercft om vore rure:

Atte er rtelkomne på turene, tag geme venner eller famttte med. rurene et også tor
uørtede fugleklggerct fudedeme fottæller veMtfigt om fugtene der ses, otlså de

. .lm,ndeltg9 atter. Bemærk 
-at 

dgt kræves tilmelding ved nogte turc. Medhilng atfid
klkken ew. fuglebog samt påklædntng eftet velrct - de fleste ture gennemføres uanset

velillgeL En god madpakke samt noqet varmt på themokanden et også godt. på de
Iængercvarende turc lØres undewejs nop ved en bager eilet løbmand.

at no|te turc krryer tilmetdtnL. Dette vlt atttd ftemgå af tufteskivetsen. Turc
der gennemføres t wtvatbiler et også tor fotk uden bilt Kontakt tuiledercn, som kan

hJælpe med at skaffe kørctelttghed.

&,{# : iåP Y*{*k /x ]s s # ssssr9*rs@s*ssåes9ar*td*ss€r0$$åsse*€!}* :, rr3,rærr?*&*3 s

Søndag j.3
Mødested:
Turleder:

Torsdag 7.3
Mødested:

Arrangør:

Søndag 17.3
Mødested:

Mossø, Gudenåen og onliggend.e søer
Ry station kl.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.

Borneo - blandt sontmefiugle og slangeørne
Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand, kl. f9.10
De to naturfotografer og biologistuderende, Kim Aaen og Jakob
Damborg, vil vise lysbilleder fra deres fantastiske tur til Borneos
regnskove. Her udførte de i foråret 1999 et forskningsprojekt omkring
sommerfuglediversiteten i forskellige skovtyper. Folos af smukke,
farverige sommerfugle og fugle vil blive afløst af klodsede
næsehornsbiller, næseaber og skildpadder. Samtidig vil der blive fortalt
historier om en regntid, der ikke burde være der, og hjælpsomme
r;rngere, med hang til risvin og karaoke. Glæd jer.....!
ØBF

Fugle ved Søfuing Skov og Sftand
Sommerhusene ved Sødringholm Strand (der hvor grusvejen ender) kl.
9.to.
Foråret er godt på vej, og vi vil se hvilke fugle som er ankommet her til



reservatet på deres vej nordpå. Vi vil gå en rundtur sådan at vi går
gennem skoven på vej tilbage, for at lytte efter de småfugle og evt.
Rovfugle, som lader sig høre allerede nu i marts. Medbring varmt tøj
samt varmt på kanden og madpakke.Turen er 4 km. lang og vil vare ca,
I timer.

Turleder: Peter Hjeds, Uggelhuse, 86496tO8. Ring hvis du vil køre med!

Tirsdag I9.i Skestorke i Lim$otden v. artskoordinator Jan Skriver
Mødested: Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand, kl. f9.10

Der indbydes til en aften med suveræne lysbilleder fra Limfiordsegnen.

Torsdag 21.3 Amazonas og Andesbjeryene
Mødested: Naturcenter Sølyst. Louisevej 100, Brabrand, kl. 19.10

Naturfotograf og læge, Tom Nygaard Kristensen, vil tage os med på en
rejse til Ecuador, hvor der vil blive vist billeder fra Andesbjergene og ike
mindst fra junglen ved Rio Napo langt inde i Amazonas. Toms
hovedinteresse er sommerfugle, men der vil også blive lagt vægt på
meget andet.

Arrangør: ØBF

Søndag 24.1 Danmarks Naturskove
Mødested: Kvicklys P-Plads, Søtorvet i Silkeborg, kI. 16.10, Afslutning ca. 19.10

Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommer af den
oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danrnark. Silkeborg-sko-
vene har landets største koncentrationer af 250-300 årig bøg, og rum-
mer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrsarter. På turen
vil vi se nærrnere på naturskovens biologiske betydning. Turen afslut-
tes omkring solnedgang, hvor vi ser sortspætten komme til overnatning
i dens sove-hultræ.

Turleder: Bo Ryge Sørensen, tlf.8681 257)
Tilmelding: Ingen
Arrangør: DOF i samarbejde med DN

Søndag 24.i Stnndtur ved Begtrup Vig
Mødested P-pladsen ved Dragsmur kl. f4.00. Varighed: ca. 3 timer.

Vi hører om kystudforming, istider s.rmt sten og kigger efter ænder og
vadefugle.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. E637 7B4l
Arrangør Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt. .

Å prnt t *rr.rrr.rrrrrs..rar.r.r.rrr.rrdr..rrrr, e t e.... -...r.)

Lørdag 6.4 Fugle- og kulturtur på Mafiager Fjord med hjuldampeten
,,Svanen"

Mødested 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 sv.rner/ g6es, ænder og vadefugle.

Praktiske Velegnet for handicappede.
oplysninger: Medbring kikkert og varmt tøj, øI,&and og kaffeÆrød kan købes

ombord. Varighed ca. I l/2 timer.
Pris for sejltur: Voksne: 65 kr. og børn 25 kr.
Tilmelding: Senest dagen før til Mariager Turistbureau, tlf.98t4 1377.
Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. B6t7 7841.
Arrangør Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
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Søndag 7.4 Mossø, Gudenåen og omLiggende søer
Mødested: Ry station k1.09.00
Turleder: Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund Pedersen

Se beskrivelsen sØndag 6. Januar.

Søndag 7.4 Velling Skov-Salten Ådal
Mødested P-Pladsen øst for natwskoven på Lystrupsmindevej mellem Velling og

Vrads. Kl. 9.00 Afslutning ca.-12.00
Velling skov ligger på Salten Ådals stejle sydskrænter og rummer nogle
af landets største bevoksninger af gammel bøg, fine skovsøer, kær,
moser og væld. Den 250-100 år gamle bøgeskov er ideel for vedinsekter,
svampe og hulrugende fuglearter. Mulighed for sortspætte, grønspætte,
huldue, ravn, isfugl, bjergvipstjert og rovfugle.

Turleder: Jørgen BallegaaÅ, tlf.7575 6289
Tilmelding: Ingen
Arrangør: DOF i samarbejde med DN

Sønd.ag 7.4 Tur til Sødringholm
Mødested: Randers Regnskov kl. 07.00 eller Sødringholm Strand v. sommerhusene

kl. 07.10
Vi følger morgentrækket langs stranden. Op ad dagen vil der også være
gode muligheder for rovfugle som rørhøg, fiskeørn, dværgfalk og
vandrefalk. Er vinden i det nordlige-østlige hjørne kommer havfugle
f.eks. suler og lommer ind tilkysten.Varighed: Alhængig af vejret 4-5
timer, så medbring lidt mad og drikke.

Tureldere: Peter Hjeds, tlf. 8649 6308 og Lars Tom-Petersen, tlf. 8641 8164

Lørdag 1j.4 Juniortur til Nrø
Se nærmere beskrivelse på side 34.

Søndag 14.4 Rovfugletw til Gjerrild Nordstrand
Mødested P-pladsen ved stranden kl.If.00.

Rovfugletrækket er på sit højeste nu og der kan måske falde lidt gåse-
og småfugletræk af.

Praktiske Husk varmt tøj og kikkert.
oplysninger: Turens varighed: ca, 1 timer.
Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf.8617 7841.
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, fuhus Amt.

Lørdag 20.4 Fugle- og kulturtur på Mafiager Fjord med hjuldamperen
,,Svanen"
Se beskrivelse af turen lørdag d.. 6.4

Søndag 21.4 Ringmærkning
Mødested: Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand

Se yderligere i dagspressen om tidspunkt m.v. for arrangementet
Kom og se ringmærkning. I samarbejde med Zoologisk Museum, Kbh.
og Naturcenter Sølyst ved Brabrand Sø aJholdes arrangement som
viser, hvordan man fanger og ringmærker fugle. Lokale ringmærkere vil
samtidig fortæIle om hvilke oplysninger man på den måde kan få om
fuglenes liv og færden.
Tilmelding ikke nødvendig



Lø. 20.-sø. 21.4 Kurcus i fuglekending
Sted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø.

Husk tilmelding. Se beskrivelse og program på side 35

Søndag 21.4 F-Ugletur til Kaløskovene
Mødested: P-pladsen ved slotsruinen kl. 20.00

På denne (ugle-)traditionsrige aftentur lytter vi først til småfuglene
samt kigger efter rådyr og når mørket falder på, er det tid til ugler.

Pratiske Husk varmt tøj og kikkert.
oplysninger: Turens varighed: ca. J timer.
Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf.86]7 7841.
Arrangør: Natur- og lvtiljøkontoret, Århus Amt.

Lørdag 27.4 Forår i MoIs Bjerge
Mødested: Molslaboratoriet, Nedre Strandkær kl. f 1.00. Varighed: 2-3 timer.

Vi går en lang tur og ser på nogle af områdets mange naturtyper, dyr og
planter. Mols Bjerge er blevet foreslået som nationalpark - bedøm selv,
om det er fortjent !

Turleder: Naturvejleder Morten D.D. Hansen, Naturhistorisk Museum,
Molslaboratoriet.

Arrangør: ØBF

Mandag 29.4 Flagermuse- og fugletw til Brabrand Sø

Mødested: Naturcenter Sølyst (i gården) kl. f8.30. Herfra går vi til Dødeåen. Turen
varer ca, 2-l timer,
Vi vil i år gentage sidste års tur til en koloni af Brunllagermus ved
Brabrand Sø nær Dødeåen, som blev fundet af Jørgen Terp Laursen i
1998 og fulgt de efterfølgende år. Vi gik i stilling omkring mørkets
frembrud, men desværre var turen lagt for sent på året (d. f4. maj), så

flagermusene havde forladt deres vintersoveplads. Der er også stor
sandsynlighed for at se arterne Vand- Dværg- og Sydflagermus.
Årstiden byder også på mange spændende fugle, bl.a. - håber vi -

Rørhøg, Plettet Rørvagtel, Brushane, Lille Præstekrave, Engsnarre,
Grågås og Atlingand. Der medbringes flagermusedetektor af turlederen
Jørgen Terp Laursen (Tlf: 86 - 26 12 96').

Arrangør: ØBF.

Tirsdag 30.4 Fuglestemmekursus
Mødested: Naturcenter Sølyst, Louisevej l0O, Brabrand, kl. 19.10

Vores fuglestemmekursus starter med en gennegang af arteme, Husk
tilmelding. Se omtalen på side 34.

*J A t . r..rrrrrror.rrrrrr.rtrrr.rr.r.r.rrr.ttrtodttt-ecrdttrtt.

Søndag 5.5 Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Mødested: Ry station k1.09.00
Turleder: Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund Pedersen

Se beskrivelsen søndag 3. marts.

Tirsdag 7.5 Aftentur i Gudenåparken, Randers
Mødested: Naturskolen, Gudenåvej kl. 19.00, hvor vi også slutter af med kaffe/te.

En traditionel tur langs Gudenå, hvor vi lytter efter om nattergal,
græshoppesanger, sivsanger og rørsanger er ankommet. For dig, der
trænger til at få fuglesterunerne på plads eller repeteret.

Turleder: Lars Tom-Petersen. tlf. 8641 8164
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Tfusdag 7.5 Fugletur omkfing Sortesø, Skanderborg
Mødested: P-pladsen Døjsøvej, ved centralrenseanlægget, kl. 19.00

Vi skal ud at opleve søens og mosens fugleliv. Vi går på naturstien
rundt om Sortesø. Her er lappedykkere, gæs, ænder, rørhøg og måske
nattergal? Medbring: Vandtæt fodtøj og kikkert

Turleder: Peter Lange tlf.: 8695 0l4l
Arrangør: Skanderborg Kommune

Søndag 12.5 Fugle- og kulturtur til Sødringkær
Mødested Sødring kirke kl. 14.00

Blandt rastende arktiske ynglefugle på vej til yngleområderne fortælles
om strandengenes kulturform, menneskelige påvirkninger, havets
indllydelse m.m.

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

Fr. 17.-sø. 20.5 (Pinsen) Bustur til Øland., Sverige
Se beskrivelse på side 33.

Lørdag 25.5 Høstemark Skov
Heldagstur til Lille Vildmose og Høstemark SkovProgrammet er i-tr<ke

færdiggjort ved Søravnens deadline. Se Gejrfuglen nr. I 2002 eller
www.gejrfuglen.dk eller kontakt Birthe Overgaard (8944 9792) e-mail:
birthe_overgaard@post.tele.dk

Arrangør: ØBF

Søndag 26.5 Fuglenes dag
Se omta-le og turoversigt på side 29!

J ff trur.-.r.rrrr**p.&rrrs*rsd*r&**$&srrrdso*r*e*&$&sa&ø6s$&r6r,

Lwdag d. 1.6 Bustur til Vejlerne og Bulbjerg
Mødested: P-pladsen ved Musikhuset, Århus kI. 09.00

Vi gentager forrige års succes, men dennegang Iidt senere på sæsonen,
hvilket giver mulighed for at få alle de tropiske trækfugle med. Vi bliver
i området til efter solnedgang, hvilket giver mulighed for at opleve det
fantastiske kor af natsangere og rørdrumrner, som sætter ind ved
skumring. Af samme grund vil vi først være tilbage i Århus k] ca. 02.00!
I Vejlerne forventer vi at se/høre rørdrum, plettet rørvagtel, trane,
sortterne, skægmejse o.m.a. Der bliver også tid til en afstikker til
Bulbjerg, hvor vi ser ridekolonien og måske er mallemukkerne på plads
igen i år? Her ynglede der også sortstrubet bynkefugl i 2001!Turen er
pt. ikke færdigplanlagt, se det endelige program på vores hjemmeside
www.dofaarhus.dk.

Pris ca. 200 kr.
Tilmelding Skriftligt eller via mail til peter Lange, Tujavej t6,8464 calren /

peterlan@post6.tele.dk senest d. 20. maj.

Søndag 2.6 Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Mødested: Ry station k1.09.00
Turleder: Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt,lErenlund pedersen

Se beskrivelsen søndag 3. marts.

Torsdag 6.6 Altentur til Mossø og Klosterkær
Mødested: Kvicklys P-Plads, Søtorver i Silkeborg kl. 19.00 eller p-pladsen ved

Lindholm hoved kl. 19.10

40



Denne 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 vaere mulighed for at se skovsneppe og
dobbeltbekkasin samt høre græshoppesanger, kærsanger og nattergal.
Jørgen Ballegaafi,, tlf.7t75 6289 og Torben Jørgensen, tlf. 8682 t972
Ingen
DOF i samarbejde med DN

Skumringstur i Pilbrodalen ved Stilling Sø
Bakkely rasteplads, kl. 2l.oo
Oplev nattens jægere og sangere. De lyse nætter er et af de smukkeste
indslag i den danske somrner. På denne tur, som starter kort før
solnedgang, oplever vi fuglene gå til ro og nattens jægere vågne op. Vi
lytter efter nataktive fugle og dyr; nattergal, ugler, flagermus og
ræv.Medbring: Påklædning efter vejret, det kan være køligt efter
solnedgang.
Peter Lange tlf.: 86950341
Skanderborg Kommune

Nattergaletur til Vallum sø
Ryomgård Station kl. 5.00.
På vej til søen lytter vi til det store morgenkor og fornemmer, hvornår
de enkelte arter starter på morgensangen. Måske falder der en
pungmejse eller vandrikse af.
Husk varmt tøj, kikkert, kaffe/the.
Turens varighed: ca. 3 timer.
Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 8617 7841
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Natravnens fige
P-pladsen ved Musikhuset i Århus kt. f 8.10. Der er efter aftale med
turleder mulighed for at støde til undervejs i Ry.
Turen går til cludsted og Nørlund Plantager i Midtjylland, hvor vi
håber at opleve natravnens forunderlige sang. Undervejs gør vi stop
ved bl.a. Vrads Sande, hvor man endnu kan opleve lynghedens natur.
Turen finder sted i privatbiler (samkørsel koordineres af turlederen),
medbring- derfor benzinpenge ca. 80-100 kr. hertil. Vi forventer at være
tilbage i Århus ca. kl. 0r.30.
Peter Lange tlf.: 8695 0141, email: peterlan@post6.tele.dk
Til turleder senest 19.6.
Medbring kikkert, madpakke og noget varrnt at drikke.
Vi er ude efter solnedgang hvor det kan være køligt, husk derfor
påklædning efter vejret.
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Turledere:
Tilmelding:
Arrangør:

Torsdag 6.6
Mødested:

Turleder:
Arrangør:

Lørdag E.6
Mødested:

Praktiske
oplysninger:
Turleder:
Arrangør:

Lørdag 22.6
Mødested:

Turleder:
Tilmelding:
Praktiske
oplysninger:

Søndag 7.7
Mødested:
Turleder:

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt,4Erenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 3. marts.
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Søndag 25.E
Mødested:

Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:

Bfterårsfefien

Vadefuglekursus med Klaus Malling Olsen
Se omtale på side 34.

Tur til Halle/Stigsholm-søerne
Halle Sø rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede kl. 9.00, afslutninq ca.
Kl. 8.00
Turen går rundt om de to søer i et afvekslende terræn med god udsigt
over sø, eng, marker og skov. Området er et typisk søhøjlandskab og
udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde, der på denne årstid rummer
mange rastende vandfugle. Mulighed for rodugle og især fiskeørn.
Jørgen Ballegaard, tlf.7575 6289
Ingen
DOF i samarbejde med DN

12.-16. oktober 2002
Landslejr på Bomholm
Se omtalen på side 33.

Hold ogn øje med vorcs hjemmeside på www.dofaarhus.dk,
hvor du finder det komplette tur- og mødeprogram. Der kan

eventuelt bllve arranQerct flere ture og møder.

Tircdagsmøder den sldste tircdag i hver af månederne
september, oktobeL novembeL Januar, februar, marts og april.

AIIe ftnder sted på Naturcenter Sølyst, Louisevej t00, I Brabrand.
Kontakt vedr. møderne: Kontaktperconen.
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Bestyrelsen

hvem

Kontaktpersoner
Peter Lange (formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
TIf. 86 95 03 4l
peterlan@post6.tele.dk

Ole Jensen (kasserer)
Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 56 t4
ofj@iname.com

Bjarne Golles
Louisevej l0O
8220 Brabrand
Tlf.86 2t 04 43
bg@nat.aarhus.dk

Peter Hjeds
Koglevej 7, Uggelhuse
890O Randers
Tlf. 86 49 63 0E
Peter.Hjeds@ skolekom.dk

Arne Bo Larsen
Axel Munchs Vej 67
E550 Ryomgård
abl@c.dk

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 16l, 10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 2E 50 05
steen,gert.larsen@get2net.dk

Mari-Ann Nørgaard
Kolt Kirkevej l3l
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 40 E3

mari-ann@jubiimaildk

Jens Bonde Poulsen
Hewingvej 24. Hewing
E950 Ørsted
Tlf. 86 46 E2 75
jens -bonde@poulsen.mail.dk

Jan Sielemann
Hulvejen 21, Høbjerg
E500 Grenå
Tlf.86 t3 14 49

Lars P. Johansson
(suppleant)
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
Tlf. E6 t7 7E 4l
lpjohansson@mail, tele.dk

Mark Hammond
(suppleant)
Nørreport 53
8000 Århus C
fuglemand@hotmail.com

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

Fuglercglstrcrhgs-
gruppen:
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Lo kal ltetsre gl stre r ! n ge n :

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Åxhus Amt
Louissej IO0
E220Brabrud

Me d I e m s rc gl st re r I n ge n :

Lars P. Johansson
(se bestyrelsen)

Randersgruppen:
Lårs Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej 5E

E900 Randers
Tlf. 86 4l 8l 64

Rapportgruppen:
HemingEttrup
Udgården 6, Lading
E47l Sabro
Tlf. 86 94 96 06

RovfuQlegruppen:
Sv€nd Møller Jensen
(Se Fredningsudvalger)

Skovgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt Alld 26
E60O Silkeborg
Tlf. E6 El 25 73

5øhøJlandsgrupFen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

Tldsskrlftlæsekreds:
Peter Hjeds (se besryrelsen)
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