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Mens vi venter på Årslev,Engsø
Markpiber på Anhdt 2OO2

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

Darwk

omnobglsk
Forcnlng
FugJenes

Eus

Vesterbogade 138-I4O
1620København V
TE: J3 31 44 04
Fax: 33 3I 24 35

www.dof.dk
dof@dof,dk

Girc:

7 00 08

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 a{holdelse af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt ved at arbejde
for at forbedre fuglenes livsvilkår.

i

DOF tager del

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.

Tidsskrift

Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings

(DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4 hæfter pr. år)
og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år).
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Lrlige kontingenter:

5Z) Kt.
100 kr.
200 kr.
410 kr.
i80 kr.

Ordinære medlemmer

Junior (u. l8 år)
Senior (o.67)
Husstandsmedlemskab
Støttemedlem (min.)

I

Århus Amt

DoF-fuhus står for alle lokale arrangementer, og alle DoF-medlemmer
kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner.

Naturcenter Sølyst
Louisevej 100

På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlernmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og
lnreressegrupper.

Iolalafdefinllen

8220 Bnbrand
Girc: 5 51 09 6I

www.dofaarhus.dk

Sørawrcn
Fung, ansY. redaktør:
Mili-Am

Nørgaild

Kolt Ktkevej I3I
8361 Hasselager
TIf, 86 28 40
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øvfige redaktion:
Peter Lange

Annelise Skov

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til alle
medlemmer i Å"rhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på bladet for kun 60 kr. pr. år.

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget
af en udskrift. Send materialet til redaktøren i kuvert mærket "Sørar.nen",
og send eventuelt også indlægget på r-mail. Disketter, fotos og originale
tegninger returneres.
Søravnen redigeres i PageMaker 7.0 for Windows og trykkes på genbrugs-

papir.

B-mail:
Søravnens kalender:

mui-am@jubiimail.dk
s oravn @ arg u s - sprog. dk
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Et blik på kalenderen sigeL at det er tid til et kort tilbageblik. I det forgangne år så vi

Et lokalt stortursudvalg gik på vingerne. Det har vi store forventninger til og allerede i 2003 går en
tur af sted tiL Miiritz. hvilket der kan læses mere om inde i bladet.
-

- Vi har sagt velkommen til Moilen DD, der på en frisk måde fortæller og opsummerer, hvad der har
rørt sig derude på fuglefronten i Århus amt de forudgående måneder.
- Fugleværnsfondens erhvewelse af området ved Stubbe Sø må absolut siges at være en fier i hatten
for fuglesagen. Det vil give fugle- og naturinteresserede i almindelighed mulighed for at besøge en
bid af den gode natur omkring Stubbe Sø. Måske ender det med at blive en del af en nationalpark,
hvis Wilhjelms-udvalgets intentioner bliver gennemført ad åre.
- Aftalen med lodsejerne om afståelsen af engarealerne i Årslev Engdal vest for Brabrandsøen faldt
på plads i foråret 2002. I måneder derefter gik et stort entreprcnørarbejde i gang med h^enblik på at
genoprette Arslev Engsø. Det bliver spændende at følge, hvordan genetableringen af Arslev Engsø
udvikler sig fremover. Allerede på nuværende tidspunkt er det
lidt af et tilløbsstykke. Den lille midlertidige P-plads ved
Søskowej ved Brabrandsøens vestende er godt fyldt op med
biler, og man møder mange på det nordre dige diskuterende,
P
r
det de ser.

''afs
,-l 1! i:

Redaktionen siger tak for de mange indlæg vi har modtaget i
2002 og ser frem til at modtage artikler og indlæg også i det
kommende år. Med disse ord ønskes vores læsere en rigtig
glædelig jd og et godt og fuglerigt nytår.
Bestyrelsen indkalder til generalforsanllingen på Sølyst tirsdag
den 18. februar 2003 kl. 19.30. Dassordenen står omtalt inde i
bladet.
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KIUELT
bygger på e-mails sendt fra en observatør, der
via DOF udsendes til en tilmeldt brugergruppe.
DOFcaIl er en udbygning af de i forvejen kendte
produkter, til korte fuglenyheder for ornitologer.
DOFcall foregår i Iukkede grupper, så reklamer

Nyt fra DOF's
repræsentantskab

E

Det ordinære efterårsmøde blev

D

Odense. Fra dagsordnen kan bl.a.
nævnes den endelige vedtagelse
af Strategi for Dansk Ornitologisk

E

alholdt d. 16-17. november i

Forening 2002-2006, som er et
papir, hvori de overordnede mål

for foreningens arbejde i

de
kommende 4 år skitseres. Planens
punkter skal nu i samrabejde med

lokalafdelingerne konkretiseres
og føres ud i praksis. På en såkaldt

"fuglemesse" kunne deltagerne

orintere sig om det
|

Som DOF-medlem kan du tilmelde dig ved at
indbetale et årligt abonnement, men DOFcall er
gratis i 2002. Der kan tilmeldes max J e-mail
adresser pr. person, hvilket f.eks. kunne være
din mobiltelefon, hjemme PC og til din arbejdsplads. Det er dit valg af mobiloperatør der afgør
om og hvor meget du skal betale for at modtage
DOFcall beskeder på din mobiltelefon.
Læs mere om hvordan du tilmelder dig på:
www.dofcall.dk

nye

punkttællingsprogram, et nyt
lokalitetsprojekt som ventes igangsat

undgås. Driftsikkerheden er højt prioriteret og
med en omhyggelig vejleding i til/afmelding.
Produktet er udviklet af frivillige i DOF, der også
har udformet den omfattende bruger-support til
DOFcall. Overskuddet deles mellem DOF-s
feltornitologiske arbejde og fuglebeskyttelse.

2OO),

Pu n

kttæl I in gsprogram met

DOFcall og dofbasen}.

fortsætter!

Desuden vedtog rep. budgetforslaget for 2001,

Takket være en bevilling pe 2.695.250 kr. fta
Aage V. Jensens fonde er videreførelsen og
udbygning af punkttællingsprogrammet nu

som bl.a. betyder en kontingentstigning for
støttemedlemmer (stiger med l5 kr. til 195 kr./
år) og ungdomsmedlemmer (stiger med 25 kr. til
125 kr./år). Der var også debatter om dofs planer
for en fuglestation i Skagen, dofs holdning til
udsætning af fugle, primært fasaner og gråænder,

i naturen, samt DOF's medieberedskab.
Lukningen af ornis Consult affødte også en
længere debat, som en grundig redegørelse fra
foreningens formand Christiann Hjort dog
afsluttede. Alt i alt et godt og fredeligt møde, med
mange gode debatter. Fra Århus Amt deltog
Bjarne Golles, OIe Jensen, Peter Hjeds og Peter
Lange,

sikret. Punktrællingerne har siden 1976 været en

af hjørnestene i DOF's fugleovervågning og i
dansk naturovervågning i det hele taget. Det er
det eneste folkeligt baserede naturovervågningsprogram, der fokuserer på den almindelige
danske natur. DMU har i perioden 1994-2OOl

støttet programmet økonomisk, men denne
beviJling er nu bortfaldet på grund af de store

besparelser regeringen har gennemført
miljøområdet. Programmet fortsættes

på
og
videreudvikles, og der planlægges en forøgelse

af antallet af ruter og en bedre forrnidling af
resultaterne.

DOFcall
Dansk Ornitologisk Forening lancerede i oktober
2OO2 et nyt e-mail/SMs baseret nyhedsformidlingssystem af fugleobservationer overalt i landet,
direkte til din mobiltelefon eller PC. Systemet

4

Dofbasen3 Qodt fra start!
DOF's nyeste databasesystem til inddatering af
fugleobservationer, rundede i løbet af november
2002 de første 80.000 poster. Der indtastes nu
over 500 observationer pr. dag, og tallet er

stigende. Antallet af brugere var i starten af nov.
på ca. 150, og der kommer 40 nye brugere pr.

urfugl, fiskeørn, lærkefalk, hvidbrystet
præstekrave, hjejle, sandterne, sortterne,

måned.

mosehornugle, perleugle, toplærke, markpiber,
høgesanger, vandstær og stor tornskade. Da

Alie aktive fuglekiggere opfordres til at bruge
dolbasen; klik ind på www.dofbasen.dk, rcgistrer

dig som bruger, download indtastnings-

progr.unmet, installer det på din computer, så er
du klar til at gå i gang.

Har du brug for hjælp, så kig på hjemmesiden,
eller læs manualen, som du får med, når du
downloader programmet. Den findes på din pc
under <start> <programmer> <dobasen>. Det
skal understreges, at alle fugleiagttagelser bør
indlæses i dolbasen, også af de almindelige fugle!
Bemærk desuden, at dolbasen også kan bruges
til indlæsning afobs. afpattedyr, krybdyr, padder
og sommerfugle.

arterne aldrig har været genstand for en
landsdækkende, systematisk overvågning,
bygger rapportens oplysninger i høj grad på
oplysninger fra DOF's projekt Truede og Sjældne

Ynglefugle (DATSY) samt projekt Fuglenes
Danmark fra 1993-1996.
Rapporten findes kun som PDF-fil på DMU's

hjemmeside http://www.dmu.dk/l_viden/
2_Publikationer/l_arbej dsrapporter/rapporter/
arl 70.pdf
Her kan der også findes en komplet oversigt over

DMU'S rapporter.

Nye rapporter
Overvågning af rødlistede ynglefu gle I 989- I 998.
Arbejdsrapport fra DMU nr. 170, 2002.Af Michael
B. Grell.

Heri redegøres
ynglesituationen

for den kendte viden om
for l5 akut truede danske

ynglefugle (rødlistens kategori E): hvid stork,

"1"'..,*ll$**d.
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Før du vælger ny
kikken eller teleskop, kon det være en rigtig god idå, ot toge turen ind til
Noturbutikken og prøve lidt forskelligt fra det store udvolg.
Her kan du bore spørge løs og finde frem til
netop det der posser til !! behov!
Vi hor stort set olle de bedste mærker på lager
- Zeiss, Leicc, Sworovski, Kite, Pentox, kowo
sd vi kon vise og rådgive dig
helt objektiw udfro
dine egne ønsker.
Åbningstider:

Mon.-Tors.I0-l7.34
Fredog l0-19,
Lørciog

l0-14

N AT U R B UT I KKE N iJ{3fls* fgr
Vesterbrogade 1 38A. 1 620 København V. Ttf. 33 31 gS 63
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"Den tille Jydske"
-

på tur til Skjern, Vesterhavet oQVejlerne

Af lens G. Nørby
,,Den Lille Jydske" er en uofficiel underafdeling

af DOF i Århus. Den består af 4 pensionist-

ægtepar, nemlig Bitten og Jens Chr. Jørgensen,
Anne og Kjeld Marcker, Grete og Jens G. Nørby,

og Anni og Niels Storgaard. Medlemmerne
deltager ikke sjældent i de af DOF arrangerede
ture, men desuden tager ,,Den Lille Jydske" både
forår og efterår på ture i Danmark eller Sverige.

Blandt andet har vi en fast efterårstur til
Tøndermarsken og områderne syd for grænsen
og en fast forårstur der bringer os til Skjernåen,
Tipperne, op langs Vesterhavet helt til Fjerritslev

med de omkringliggende Vejlerne. Vi (Jens
Nørby) skriver referat til medlemmerne men har
hidtil ikke beriget DOF med vores observationer.
Det prøver vi her at lave om på ved at referere fra
vores seneste forårstur d. 9. 10. og ll. maj 2002
til de ovenfor omtalt områder. En fuldstændig
obsliste kan fås ved henvendelse til Nørby,

Plantagen 8, 8541 Skødstrup eller

jgnorby@maiI.tele.dk
Der var afgang fra Århus i tre biler (individuelle
ønsker m.h.t. tilbagerej sen fra nordjylland) Kristi

lhærgmdge

ornithologer som heller ikke havde set ret meget
derude.
Næste stop (med kaffe og slik) var Stadil Fjord
som vi nåede ved 14 tiden - via Holmslands Klit
med en næsten tom Ringkøbing Fjord. Vi kom
tæt på Stadil Fjord ved at køre et stykke mod øst

Himrnelfartsdags morgen d. 9. maj med aftalt

fra hovedvejen. Det var stadig opholdsvejr

og

møde ved Lønborg Bro sydvest for Skjern kl. I0.
Skjernå projektet erjo knap tilendebragt menjeg
må sige at forholdene ved Lønborg bro lover godt
for det endelige resultat. Blæsten var ikke gunstig
for skoperne men fuglene var simpelthen så tæt
på at almindelige kikkerter var udmærket .Ikke

her var gode observationer idet vi gik helt ned

til

vandet: Toppet (6) og sorthalset lappedykker
(4), krikand og atlingand (2 han, I hun), en han
rørhøg og en hørt rørdrum. Vi har den regel at en
art skal observeres af mindst to medlemmer

mindre end 4 lappedykkerarter (Iille, toppet,

sorthalset- og gråstrubet), grå-, taffel- og
troldand. adskillige brushøns, ryler, viber og
strandskader, samt 2 musvåger og flere forskellige
småfugle. Ialt 23 arter og meget gode obs-forhold.
Efter en halv times tid videre til Værnengene og
Tipperne En havde set på internettet at der
skulle være bramgaes på tipperne og de kunne da
også ses nogle hundrede meter væk helt fremme
ved porten til reservatet. Anslået > 1000 stk. som
af og til var en tur i luften. Der var også 5 grågæs,
et skeande-par, et par gule vipstjerter, nogle
store kobbersnepper og adskillige sangfugle som
engpiber, lærke, løv-, gran-, og tornsanger. Ialt
15 arter, så udbyttet var noget lavere end det
plejer at være. Medbragt frokost indtoges ved
den store røde lade hvor vi mødte nogle,,rigtige"
6

(nogle har større overtalelsesevner

og
selvsikkerhed end andre). Under hensyn til dette
så vi lige netop også en stenpikker. lJ arter her,
inclusive de lO kortnæbbede eæs ved Vest Stadil

Fjord.
Her har vi de foregående år set betydeligt flere
gæs, inclusive 2 snegæs som stod på samme sted

i 2000 og 2001. Men nu var de fleste åbenbart
rejst.
Færgen ved Thyborøn går hvqr hele time og efter

intens, men lovlig, kørsel nåede vi den kl. 16.
Agger Tange har aldrig snydt os - heller ikke
denne gang. Vi standsede på parkeringspladsen
umiddelbart efter overfarten og så på ret kort
afstand: Mange mørkbugede knortegæs, en del
grågæs og grå- og gravænder og 3 par knarænder
fordelt opad tangen mod nord. Også en raekke

måger som hætte-, storm-, og silde- og et par
smukke havterner. Mange svaner og adskillige
vadere (nogle lidt nordligere på tangen) som
klyde (a), hvidklire (2), rødben (2), stenvender
(l), præstekrave (2) og alm. ryle (lille flok i fin

opvisning ganske tæt på). Også rørhøg og

tårnfalk på jagt. Ialt 2) arter på agger Tange. Nu
var dagen slut, så hurtigt ,,hjem" til de to
sommerhuse som nogle af medlemmerne ejer

ved Fjerritslev. Medbragt gryderet, dessert og
andet godt. Rapporttering og ret ridligt i seng
med henblik på Vejlerne næste dag.

Bygholm Vejle, fredag d. 10. maj kl. l0:
Observationerne omfatter både det østlige
fugletårn som nærmest ligger helt ude i vejlen og
obs. fra hovedvejs-dæmningen. Der var som
sædvanligt mange grågæs med ællinger og
adskillige grå-, grav-, trold- og taffelænder samt
et skeandepar, selvfølgelig nogle vadere, som

sortklire, stor kobbersneppe (i parring kobberknepper ?), og rødben, forskelligt
småkravl som broget fluesnapper, sivsanger,
bysvale og gransanger samt en han rørhøg. I det

hele taget et fantastisk sted med meget flotte
faciliteter. Et besøg på,,Museet" på dæmningen
viste os bl.a. de utrolige rødder og undervandige
rørsystemet som rørskoven hviler på. Det var nyt
for mig. 29 arter på Bygholm Vejle - og så traf vi
nogle (bedrevidende ?) fuglekiggere som ,,lige"
havde set 5 skestorke men de var nok fløjet
,,derhen". Dem så vi desværre aldrig, såjeg døbte
dem måskestorke.

Klapsamner ved Arup Vejle ledsaget af 200
almindelig hjejle, fOO brushøns, l0 rødben, 20
pibeænder (skulle de ikke være rejst nordpå nu
?), 4 mudderklirer, 3 par skeænder, flere grågæs
osv. Man ankommer, ser ud over vejlen og siger
,,her er jo ikke meget". Men det gælder bare om
at se sig for og så er der 14 ;[ter og nogle i stort
tal I Vi ledte efter pomeransfugl som ,,nogen"
siger at man kan se her, hvis man ikke finder
dem ved Skjern. Men nej.

På tilbagevejen mod Fjerritslev gjorde vi holdt
ved Kærup Holme og Han Vejle og tjekkede
begge fugletårne. Ved Kærup var der to-tre
,,professionelle" der lærte mig at diagnosticere
dværgmåge, så sådan en har vi også på listen.
(l) og et par atlingænder,
Iigesom vi igen så mange grågæs, to rørhøge (en
helt brun - ung hun ??) og hØrte rørdrummen ialt 17 arter. Hjemme igen i Hjortdal var der
bomlærke - som vi nok synes er blevet sjældnere
på de kanter - stillits, stenpikker, 2 agerhøns og
en fasan, samt solsort og musvit, ialt 7 arter.
Der var også sortterne

Om søndagen d. ll. maj vendte vi køleren mod
Århus, men en mindre fraktion af ,,Den Lille
Jydske" lagde turen omkdng Gjøl Vejle øst for
Fjerritslev. Her var kun een ny art at fange:
gulspurv. Og i det hele taget var der ikke store
sager at finde. Konklusion: ialt 72 forskellige
arter (vi plejer vist at nå op på 80) og igen en
herlig tur - ferie - som for os i hvert fald viser
berettigelsen af underafdelinger som ,,Den Lille
Jydske". Jeg skal lige nævne at vi kun i tilfælde

af skilsmisse og deraf følgende eventuel
hybridisering optager ny medlemmer.

Dværgfolk med

bpe

Nordeal4

Gå i banken...

og kør væk med
et hurtigrt billån
I dag er det både nent og hurtigt at få et
billån i banken. Som regel er det også den
biliigste bsnir,& når alle orrkostninger regnes med. Læg veien forbi Unibank, og kom
godt fra start i en ny eller brugt bil. Du kan
også regne ud, hvad det kooter at låne til sr
ny eller brugt bil, på www.unibankdk.
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Generalforsamling

l

i

Dansk OrnitoloQisk Forening
LokalafdelinQ

for Århus

N atyrc e nte r Sølyst, Gj e I I e r u pvej

TirsdaQ

den

18.

11

Amt
t, B rab ran d

februar 2003 kl. 19.i0

Dagsorden:

l)
2)
l)
4)
5)

Valg af dirigent.
Allæggelse af årsberetning

/ Peter Lange

Forelaeggelse af revideret regnskab

Forelæggelse
Jensen

til

af budget for indeværende år til godkendelse /

Ole

Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være DOF-Å.rhus i hænde

6)

godkendelse / Ole Jensen

7 dage før

generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen:

På valg er Peter Lange, Peter Hjeds

, Mari-Ann Nørgaard,

Jan

Sielemann
Suppleanter: Lars P, Johansson, Mark Hammond

7)

Valg af repræsentanter
På valg er Peter Lange, Peter Hjeds, Ole Jensen, Bjarne Golles

Suppleanter: Jens Bonde Poulsen, Mari-Ann Nørgaard, Jan
Sielemann, Mark Hammond, Ole Bøgh Winther

8)

Valg af revisor.

tå valg er Rita

9)

Hazell

Eventuelt.

Genvalg kan finde sted.

vi

håber at risris

maneemedtemm;",i,ffåilå
Bestyrelsen

og glæder os

ril en

Mens vi venter på Årslev EnSsø
Af HenninQ Ettrup & Mail-Ann

NørQaard

Fotos: Erik Møleaard
Hvilken fantastisk oplevelse at se Skjern Å Enge

efter retableringen, hvor kanalen på de sidste
kilometer inden Ringkøbing Fjord er ført tilbage
til noget der ligner oprindeligt forløb. Oplevelsen
blev det større ved, at jeg ankom til området
nordfra ad vejen mod Lønborg fra Skjern. Man
kører her gennem det afvandede og dyrkede
landskab mod diget der danner nordgrænsen
for det nye store naturområde. Herfra ses ingen
forandringer. Først når diget passeres åbner sig
det storslåede natursceneri. Pludselig fyldes
landskabet med tusindvis af ænder, Blishøns og
vadefugle. Og man kan nyde oplevelsen helt tæt
på fra p-pladsen ved vejen
Men hvad har det med Årslev Engsø at gøre? Jo,
vi vil sikkert i Østjylland kunne opleve noget
tilsvarende allerede til næste år. Mængden af
fugle bliver måske ikke helt af samme
størrelsesorden som ses i Vestjylland - men helt
sikkert alligevel imponerende efter østjyske
forhold. Vi har jo allerede set eksempler fra
Haldsø og Sem Sø på, hvad selv små
naturgenopretninger betyder for fuglelivet.

Afvanding
Vestenden af Brabrand Sø blev afvandet i
perioden 1959-62, vel i salig Dalgas' navn. I
tiden siden da harjorden som følge afdyrkningen
sat sig så meget, at det var ved at være nødvendigt
med større indgreb i form af nydræning, hvis
arealerne fortsat skulle kunne dyrkes. Noget
som heldigvis ikke er så attraktivt længere.

I forbindelse med restaureringen af Brabrand Sø
talte man da også om muligheden for at lave
naturgenopretning af engene vest for søen. Det
ville nemlig forøge effekten af restaureringen af
Brabrand Sø. En ny sø i vestenden ville kunne
reducere tilførslen af næringssalte, sediment og
suspenderet materiale

til Brabrand

Sø og derved

fremskynde processen med at forbedre
naturt

il

standen.

Mindst lige så vigtigt er det, at en retablering af
de afvandede enge vil få stor betydning for
fuglelivet

- specielt vandfugle og rørskovsfugle,
men også for engfuglene, hvis der gennemføres
græsning på (helst) mange af engområderne.
Endelig vil det selvfølgelig give mulighed for
store rekreative oplevelser.
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Hvad skal ske
Heldet var for en gang skyld med et godt
restaureringsprojekt. For mens man arbejdede

For at man kan færdes i området og nyde det
kommende rige fugleliv, bevares diget langs
kanalen på nordsiden som natursti med nye

Skjern Å åd dem alle). Men ved skæbnens gunst
åbnedes en ny pengekasse i stedet - Vandmiljø-

broer over indløbene til søen. Også stien syd og
vest om søen bevares, Kun den tværgående sti
som findes midt i området i dag, må af indlysende
grunde sløjfes. Til gengæld bevares og indrettes
de 2 pumpehuse til fugleobservationstårne!

Planen lykkedes og naturgenopretningen betyder. at der opstår et 210 ha stort naturområde
bestående af lige stor del (ca. 70 ha) lawandet
sø, rørskov og eng til gavn for fuglelivet.

Oplagte bud på nye (yngle-)fugle ved Å,rslev
Engsø kan være Rørdrum. Den vil blive tilgodeset
af de nye store rørskove som dannes, ligesom
også Rørhøgen vil nyde godt heraf. Og hvorfor
ikke også tro på, at Fiskeørnen vil slå sig ned.
DOF har i den forbindelse anbefaler at

videre på projektet forsvandt midlerne til
naturgenopretning (det så næsten ud som om

II (VMPII). Her var midler hvis der kunne
argumenteres for, at projektet havde reducerende
effekt på udledningen af næringssalte til vandmiljøet. For naturen er det heldigvis ganske ligegyldigt, hvorfra pengene kommer.
plan

Hvis man har været i området igennem efteråret
har man allerede opdaget, at der er nogle store
anlægsarbejder i gang. Således er slambedene
fra oprensningen langs Søskowej og al trævækst
ved at være fiernet, ligesom man har gravet nogle
snoede åløb i vestenden ved Skibby og ved
Lyngbygård Ås udløb.

Meninger er, at vandet fra Århus Å

og
Lyngbygård Å skal ledes ud af den eksisterende
kanal og ud midt i den nye sø og pumperne, der
i dag holder området fri for vand skal standses.
Derefter vil vandstanden i området automatisk
stige til samme niveau som i Brabrand Sø.

Fuglellvet

redeplatform opsættes. Afhængig af anvendelsen
af engene (græsning/høslet/urørt), vil disse
områder også få stor betydning for fuglene. som
vil kunne etablere sig her. Vadefugle som Vibe,

Rødben og Dobbeltbekkasin vil forhåbentligt
kunne udnytte mulighederne, men hvorfor ikke
også fugle som Engsnarre, Plettet Rørvagtel,
Sortterne og Gul Vipstjert.

Og så vil der selvfølgelig ske en forøgelse af de
allerede forekommende fuglearter - både

ynglende og rastende - ved søen.

ll

Jagt

og naturpleje

DOF anbefalede i forbindelse med ændrede
fredningsbestemmelser for området, at der blev
indført forbud mod jagt. Et ønske som blev
delvist hørt og medtaget af Fredningsnævnet,
idet der blev indført forbud mod jagt på søen.

Desværre blev ønsket omgjort af
Naturklagenævnet angiveligt fordi jagt intet har

med VMPII-forhold at gøre. Det har derimod

Eneste malurt

i

bægeret er den manglende

regulering afjagten. Derfor bliver det spændende
at se, hvordan den vil blive drevet på den nye sø
fremover. Forhåbentligt på et niveau, så alle kan
være tjent med det (også fuglelivet), således at
man kan vedblive med at få store naturoplevelser
ved Å-rslev Engsø.

Llttentur

bådebroer, for de må opføres?

Fredningsnævnet for fuhus Amt 1999: Ændrede

Et plus i forhold til den tidligere fredning er det
også, at amt og kommune har ret til at foretage
pleje, som ejeren ikke selv ønsker at gennemføre
- vi må så blot presse på, for at sikre at det sker,
når behov opstår.

området

AfslutnlnQ
Projektet, der er det hidtil største efter VMPII,
afsluttes efter planen i løbet afvinteren, så allerede
til foråret, når der foretages officiel indvielse, vil
der sikkert være mulighed for at få de første
fugleoplevelser ved Årslev Engsø. Og de bliver

garanteret meget store til efteråret, når
trækfuglene ankommer.

t2

fredningsbestemmelser for Årslev Engsø-

-

afgørelse af 29. marts 2001.

Naturklagenævnet 2001: Vedr. ændrede
fredningsbestemmelser for Årslev Engsø i Århus

Ådat. Skrivelse dateret 3. oktober 2001.

Århus Amt, Århus Kommune 1999: Forslag til
nye fredningsbestemmelser for område i fuhus
Ådal i Århus kommune.

Århus Kommune, Århus Amt. SkovNaturstyrelsen

Maj 1997.
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Fuglefodring om vinteren?
Af Ursula Burma

Nu er vinteren på vej igen, og mange fuglevenner
tænker på at fodre de stakkels små vaesner for at
redde dem fra den sikre død.
Men vi må se det i øjnene, at det først og fremmest
er for vores egen fornøjelse og ikke for at hjælpe
fuglene, når vi fodrer dem om vinteren. De arter,
som har gavn af vinterfodringen som Solsorte,
Bogfinker, Skovspurve, Musvitter og Blåmejser,
klarer sig i forvejen rigtig godt. Deres bestande
bliver øget på bekostning af andre, langt mere
sårbare arter. Når trækfuglene vender hjem, er

alle de gode territorier allerede besat af
standfugle, som havde gavn af vinterfodringen.
F.eks. har de Brogede Fluesnappere det meget

svært med at finde egnede redehuiler eller
redekasser når de vender hjem, fordi alle er besat
med skovspurve eller mejser. På en måde er det
at fuske i naturens gang, når vi fodrer fuglene om

vinteren.

Men alligevel er der gode grunde til at fodre
fuglene om vinteren. Vi får gode og sjove
oplevelser og lærer en del om fuglene, når vi har
muligheden for at iagttage dem på nært hold ved

foderpladsen.
Det er nu meget vigtigt at være omhyggeligt med
fodringen, så det ikke skader mere end det
gavner. Hvis vi ikke sørger for hygiejnen ved
foderpladsen, kan der opstå epidemier med
mange fugles død til følge. Faren for epidemier er

særlig stor, når fuglenes efterladenskaber kan
i foderet, Derfor er foderautomater at
foretrække fremfor de traditionelle foderhuse.

havne

Vigtigt er det også, ikke at fodre med forkerte
ting. Det har vist sig, at foruden fedtfoder som
mejsebolde o.l. er solsikkefrø og hampefrø
fuglenes foretrukne. Det er heller ikke så svært
selv at fremstilie fedtfoder. Lidt smeltet oksefedt
blandes med frø og måske med rosiner og hældes

i en ikke alt for stor urtepotte med en gren i
midten. Grenen skulle være så lang, at der kan
sættes en tråd i for at hænge urtepotten op sp at
fuglene kan holde sig fast i den på undersiden af
urtepotten. Alle drosler er meget glade for æbler,
og det gør slet ikke noget, hvis æblerne er lidt
rådne. Brød og alle slags madrester er ikke
fuglefoder! De indeholder krydderier og salt, og

allerede små mængder af salt kan føre til fuglens
død.
Sørg for ren vand i fuglebadet også orn vinteren,

men lad være med at tø vandet kunstigt op i
frostvejr. Hvis fuglene finder på at bade i kraftigt
frostvejr kan det have katastrofale følger for
dem. Fuglenes behov for væske bliver dækket på
andre måder, f.eks. med æbler og bær. Fuglene
kan godt spise sne.
Der skulle kun fodres om vinteren, helst kun ved
frost og snedække. Fuglefodringen i yngletiden
kan forvolde stor skade. Næsten alle fugle, også
dem som normalt lever af frø, fodrer deres unger

med insekter og andre smådyr som orm og
edderkopper. Små fugleunger kan ikke trives

uden tilførelse af æggehvide, som de smådyr
indeholder. Hvis forældrefuglene bliver fodret,
er de tilbøjelige

til

også at fodre ungerne med de

forkerte fødeemner.
Til sidst skal der nævnes, at vi kan hjælpe fuglene
have
fuglevenligt. Med de egnede buske og træer og
blomster og med en ikke alt for velfriseret have
uden sprøjtemidler kan vi tiltrække fuglene året

rigtig meget med at indrette vores

rundt, og på den måde får vi lige så gode oplevelser
med dem som ved foderbrættet.

ll

Markpiber på Anholr zoD2
Af Anders Rasmussen

Danmark huser kun to sikre og regelmæssige
ynglesteder for Markpiber, nemlig Skagensområdet og Ørkenen på Anholt.

I klitområdet

syd for Skagen, der normalt har
kunnet fremvise det største antal ynglefugle, er
arten i ret markant tilbagegang, og på enhoit er
der de sidste år kun indrapporteret ganske få
ynglende hanner i lokairapporten. Faktisk blev
den sidste regulære kortlægning af bestanden
foretaget i forbindelse med Fuglenes Danmark i
l99j-96, og her blev antallet af ynglepar opgivet
til 8-10 par. Siden er Markpiberen ikke blevet
systematisk eftersøgt på øen, og bestandens
størrelse har derfor i realiteten været ukendt
temmelig længe. I et forsøg på at råde bod på
dette, og desuden få lidt styr på øens øvrige
fuglefauna, besluttede undertegnede sammen
med Søren Kaas og Carsten Olsen at bruge lidt
tid og ressourcer på øen i dette forår.
I a.lt tre besøg i maj/juni blev det til, og resultatet
må betegnes som temmelig opløftende. I alt 9-l I
territorier(forstået som syngende hanner) blev

bestand på ca. 250 par med tyngdepunkt i SØSkåne, men siden er tallet skrumpet ind til blot
25 par. Samtidig viser en undersøgelse af artens
ynglebiologi, at det blot lykkedes for ll-27 % af
hannerne at tiltrække en hun, hvilket naturligvis
ikke er specielt heldigt for en art i tilbagegang.
Ifølge litteraturen lægger Markpiberen to kuld i
henholdsvis maj og juli. Hvilken indflydelse den
våde og kolde forsommer har haft på ynglesuccesen på,l,nholt, og om et eventuelt tab på
første kuld har kunnet indhentes i anden omgang
vides ikke, da det desværre ikke var muligt for os
at følge op på kortlægningen senere på sommeren,

rundt på øen forsøgte vi, udover
at holde et vågent øje med Markpibere, også at
På vores færden

bedømme antallet af andre ynglefugle.
Nedenstående skema viser antallet af en række
udvalgte arter, og bygger på materiale fra de tre
besøg i maj/juni, samt oplysninger fra Frank
Svensson, Anholt.
De fleste af måge-tallene bygger ikke på egentlige

lokaliseret i Ørkenen, og dertil kommer

optællinger, men mere på kvalificerede skøn.

iagttagelser af flere "løse" fugle sikkert hunner.
Mange af fuglene blev fundet på gammelkendte
steder, og arten udviser tilsyneladende en stor
trofasthed mod de tidligere ynglepladser. Kigger
man tilbage i de gamle fugleannaler, viser det sig,
at bestanden på,l,nholt siden midten af 7O,erne
og fremefter er opgjort til 8- 12 par, så noget tyder

Sammenlignet med tal fra bl.a. 80.erne er
tendensen imidlertid klar nok. Sildemågen taber
desværre terræn, mens Svartbagen går frem.

på at den lille bestand udviser en forbløffende
stabilitet, artens tilbagegang andre steder taget i
betragtning.

I

Sverige er Markpiberbestanden også gået tilbage. En optælling i midten af 8O,erne viste en

Ederfugl 30-40 par
Rørhøg I par
Vandrikse I0-15 par
Svartbag 17, par

En Sortrygget Hvid Vipstjert(han) blev fundet
ynglende i selskab med en almindelig hvid hun,
men reden blev senere ødelagt og forladt.

i

øvrigt, at Dværgternen trods
til at holde en stabil
bestandsstørrelse, og at Skaegmejse tilsyneladende for alvor har bidt sig fast som ynglefugl.

Positivt er det

mange forstyrrelser ser ud

Anders Rasmussen

Fjordterne 20-25 par
Sortrygget I i par
Hvid Vipstjert med Hvid Vip.
Markpiber 9-I I par

Skærpiber I par

Sildemåge

600 par

Stormmåge
Dværgterne

50 par

Skægmejse l0-15

26 par
5 par

Rødrygget

Havterne

par

Tornskade 2-) par

Koglemysteriet
Af Palle Nielsen

Noget af det der gør naturen så

interessant er, at det til hvet en
tid kan opstå en situation som
man ikke liQe havde forestillet
sig. Derfor er det også vigtigt
at have øjnene med sig og stille
og roligt obseruere det der sker
IiQe for næsen af diQ.
En dag i 1982 i begyndelsen af oktober Iagde jeg
mærke til at der var begyndt en mere koncentreret
trafik af råger, af en bestemt rute. Efter adskillige
dages observation viste det sig, at de havde
noget i næbet, når de fløj den ene vej og når de
kom tilbage, fløj de over til en ganske bestemt del
af skoven. Efter nærmere undersøgelser var det
en lille klat fyrretraeer de søgte til. Derefter gik de
helt målbevidst efter koglerne, som de med næbet
simpelthen brækkede af og derefter fløj til en
egnet plads med. Hvor eller hvad de gjorde med
koglerne fandt jeg ikke ud af før ca. l0 år senere.

Efter denne oplevelse spurgte jeg, forgaeves,
forskellige personer, men der var ingen der havde
hørt om det før.

Som før nævnt, skulle der gå IO år før jeg ganske

tilfældigt opdagede, at en råge, der landede på en
græsplæne, ikke langt fra hvor jeg opholdt mig,
havde en kogle i næbet.
Efter at rågen havde spadseret runCt på plænen
for ligesom at finde det"rigtige" sted, lagde den
koglen fra sig, for derefter, med næbet, at hakke
et hul der var stort og dybt nok til at koglen
kunne være deri, for til sidst at dække hullet til os
flyve.
Jeg var faktisk forberedt på, at det kunne være
en begrænset, lokal adfærd. Men da den første
del af beretningen blev observeret i Stevnstrup,

nær Langå og den sidste episode med
nedgravningen af koglen skete i Glostrup ved
København kunne det jo ikke været tilfældet.

Hvis der er nogle iblandt læserne der har oplevet
lignende, kunne det være interessant at høre om
det.

Det skal også tilføjes, at jeg faktisk har ser der
hvert år siden 1982, og det er ikke bare furrekogler,
men også agern fra egetræer og måske bog fra
bøgetræer.
Jeg har også set at de bliver gravet op igen og
måske bliver brugt som et led i parringsritualet,
men det er en anden historie.

Med venlig hilsen
Palle Nielsen
Mariagervej 485
Hvidsten
8981 Spentrup
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Kun kedelige Skovspurve!
Af Ursula Bwmann
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Det var en god sæson med mange ynglepar i
vores fuglekasser. En dag i august sad der 42
skovspurve på vores tag og yderlige 20 - 3O fløj
rundt i haven. Mange af dem var sikkert unger
fra i år, og en del var vel født i vores have.

Vi har 6 stærekasser og 6 kasser, som
bygget efter planen

til

blev

musvitkasser. Det var

sjovt og spændende nok, da de første Skovspurve
i en af kasserne. Men de er jo så
selskabelige, og snart var der Skovspurve i alle
kasser, de gik i gang med første, andet og tredje
kuld. Bortset fra Stærene og Solsortene var der

flyttede ind

snart kun Skovspurve som ynglefugle i vores
have. Kun kedelige Skovspurvel Men kikker
man lidt nærmere på dem, er de alt andet end
kedelige! Vidste du f.eks. at også Skovspurve
bruger plantedele til at holde utøj fra rederne?
Jeg så en Skovspuw med en lilIe kvist af vores
Iavendel, som blev lagt

i reden. Og blandt

menneskene er lavendel jo netop kendt for at
være godt mod alt muligt utøj.

Vidste du, at Skovspurveforælderene får hjælp
af tidligere udfløjne unger med at overtale deres
unger til at forlade reden? En tidlig morgen i juni

blevvi opmærksom på en stor flok (ca. 30) unge
Skovspurve sidde på og omkring en redekasse,
hvori der var fl1wefærdige unger. Efter nogen tid
kikkede en af ungerne ud af kassen. Forældrene
prøvede at overtale den til at fl1ve ud. Det
lykkedes ca. ti minutter senere. Straks dukkede
der en anden unge op i hullet, og den fulgte
forældrene uden længere tøven, Den tredje unge
sad længe og kikkede ud, til den blev skubbet til
siden af en mere modig søskende, som straks fløj
ud. Den tredje unge dukkede op i hullet igen og

l6

tøvede længe. Forældrene og fem - seks eeldre
unger prøvede at opmuntre den. De flagrede
omkring kassen og ungerne rØrte ved den lille

med næbbet som en opmuntring til den første
flyvetur. Efter mere end tlve minutter fløj den
lidt forsagte unge endelig ud. Men der var en
femte unge i kassen. Det hele gentog sig med
opmuntring fra forældrene og ældre unger, til
den sidste lille Skovspurv efter godt et kvarter
forlod redekassen. Der blev pludselig så stille og
tomt i haven. Men to Skovspurvepar gik i gang
med at bygge rede i to af de forladte stærekasser,
Og sagde jeg, at der kun var Skovspurve i
musvitkasserne? Der var da en Musvit, som
ynglede i en af skovspurvekasserne!

Fra felten
August, september og oktober 2002
Af Morten DD Hansen
Velkommen

til

en absolut dugfrisk Fra Felten,

som denne gang tager månederne august,
september og oktober under kærlig behandling.
Man kan sige meget om fugleliver i Århus Amr,
men at der vitterligt er mange fugle på nogle
lokaliteter, skal der ikke være nogen tvivl om.
Vadefuglene i det Østjyske vadehav mellem
Randers og Mariager Fjorde er ganske pænt
dækket, ligesom en del gode lokaliteter i indlandet
ofte besøges. Men når man nu oplever, hvorledes
horder aføstjyske ornitologer om efteråret flokkes
med fuglene i Vestjylland - med et lønligt håb om
at opstøve sibiriske sangfugle og andet godt kan det undre, at vores egen Anholt ikke besøges
oftere. Dette Danmarks svar på Helgoland med
44 km. til nærmeste fastland oplever kun sjældent

rykind af ornitologer. Og det er synd! Anholt
ligger som en magnet midt i Kattegat og er
formentlig fuldt på højde med Christiansø hvad

angår småfugle, og langr bedre til rov- og
vadefugle. Listen over arter på Øen er

indslag de mange korsnæb, der som
fugleverdenes sande nomader ankom helt fra
den sibiriske tajga, men igen - det var søreme
ikke mange hvidvingede, der blev registreret her
i amtet. Den enorme frø- og bærsætning gjorde,
at trækket nordfra lod vente på sig, og i skrivende
stund mangler silkehalerne stadig. Men de
kommer vel, efterhånden som de får ædt sie ned

igennem Skandinavien.
Periodens bidrag kommer i tilfældig strøm fra nu
hedengange atalanta.dk, fra Samsøs Fugle samt
endelig dofbasen.dk - sidstnævnte kan virkelig
anbefales som en let måde at indrapportere på!

Hvis man savner sine obs. i nedennævnte
sammenstilling, skyldes det udelukkende, at de
er blevet glemt eller overset af bearbejderen. De
forsmåede observatører modtager hermed på
forhånd en dybfølt undskyldning. Bemærk
øvrigt, at arter markeret med * skal en tur forbi
SU.

imponerende med mange rigtigt "dyre', arter

såsom alpejernspurv, isabelletornskade og
stendrossel samt fra sidste år triel og steppeørn.
For ikke at nævne de store falddage med tusinder

af stenpikkere, bynkefugle og rødstjerter,

hundreder afrødryggede tornskader og mængder
afgennemtrækkende falke og kærhøge, både om
foråret og om efteråret. Herfra skal der lyde en
opfordring til, at man i april-maj samt augustoktober under øen ude i Kattegat et besøg. på
disse tidspunkter er selv de store sommerhuse
meget billige, så det kan kun gå for langsomt
med at komme afsted.
Ellers blev amtet i perioden blev begavet med en
del fugle fra det våde element, Iigesom et par af
de bedre rovfugle lagde vejen forbi på trækker.
På småfuglefronten blev det altoverskyggende

De rade arter
De største ansamling af gråstrubet
lappedykker var 25/8 38 Issehoved, og 15 rrak

forbi Fornæs l/10. Der var godt med

små

lappedykkere ved Norsminde Fjord, max blev

25/9 89. Seneste sorthalsede lappedykker
sås l7/9 ved Norsminde Fjord. Det blev ikke
havfuglenes efterår, men en enkelt sodfarvet
skråpe drønede dog nordpå ved Fornæs 2219.
Suleme skuffede fælt, og eneste multiobs blev
5/lO 4 Y Issehoved. En enlig hvid.stork rastede
ved Stjær )O/9-lllO, mens de sorte storke alle
biev set i Vejle Amt. De første sangsvaner ankom
med kulden 6/to 4 Kolindbro. mens
pibesvaneme som sædvanlig ventede en uges

ta

tid: 20l10 ] Tvenstrup. Hvis man ellers gad kigge
ud i SØ-kuling og vandret slagregn, kunne man
fornøje sig med lidt trækkende bramgæs den
22/9: 625 V Risskov og 154 V Kysing Næs. De
Iysbugede knortegæs ankom til Danmark 7/

9, hvor )O fløj til rasr ved Sødringholm.

Mørkbuget knortegås er normalt en Samsøaffære: 29/lO 287 Langør var pænt. Et par

Eskeplet, lll8 6 Skanderborg Sø og 10/10 I NØ
Hinnerup.

Vådt, godt og blandet
Vagtel skuffede fælti 2318 I Knudsø var eneste
- en ren skandale! Til gengæId var en engsn:rrre

SV Risskov Strand, 4/9 I

l2lI0 I Norsminde Fjord en gedigen overraskelse.
Tre traner trak (tr x tre) mod nord ved Risskov
6/8, gad vide, hvor de kom fra. Et par småsene
klydervar 2Ol10 2 Hesselholm. De kanonsmukke
strand$ejler stod og giorde sig til i begyndelsen
af august med l/8 200 Sødringholm og 9/8 23O
Eskeplet. Islandske ryler sås samme steder: ]/
8 160 Sødringholm og 2418 120 Eskeplet, og det
blev også til lidt stenvendere fra området: 2218
ll Eskeplet. Almindelig ryle toppede rr'ed 29/
9 5000 Sødringholm, men også 6/10 4000 og l9l

Sødringholm samt 3ll10 I Samsø. cengangere
kan naturligvis ikke udelukkes, for det er jo lidt
af et skrummel. En behagelig lille skrigeøm*

skuffede i år, idet den største blev sølle 9/8 12
Eskeplet. TiI gengæld har kærløber aldrig før
gjort det så godt: 2-ll8 I Drastrup, l/8 I Eskeptet,
I l/8 I Begtrup Eng, l3/8 I Eskeplet og 24/8 2 Ik

atlingænder sås: l/8 I Drastrup Enge samt 22l
8 I Eskeplet. De første store skalleslugere var
småtidlige, men det skyldes formentlig den hårde
kulde nordpå: 6/10 9 S Kysing Næs.

Rovbørgerne
Trækket blev lidt tyndt i år, men der var dog lidt
at komme efter, bl.a. en del havøme: 2918 I NV

l/9 I

Sødringholm,

Vesborg, 5i9 I SV Mols Bjerge, l4/9 | V
Norsminde Fjord, 28/9 I Sødringholm, 6/10 |

sås 5/9:

I

ad. R

til NØ Sletterhage - det kunne jo

i princippet dreje sig om forårets ubestemte
skrigeørn fra Djursland.... Rød glente er aldrig
almindelig om efteråret: 3/8 f SV Vejlby Enge, t4/
E I Løgten, l5l9 I Mørke Kær og25/9 I SV Tilst
var den beskedne optræden. En lk steppehøg*
røg forbi Eskeplet l3/9. l/9 trak 8 hvepswåger
over Risskov, hvilket er mange på efterårstrækket.
Musvåge bød på 6/10 48 SV Vesborg, hvilket er
under normalen. Lærkefalkene rykkede den 5/
9 med 4 SV Mols Bjerge på under en time. De

sidste var ganske sene: 5/10 I S + 7/10 I
Hesselholm. Op imod l0 vandrefalke blev
registreret, og arten har således for længst
overhalet lærkefalken på efterårstrækket i amtet.

Fiskeørnene dukkede up

i begyndelsen af

august, kulrninerede i slutningen af måneden og

takkede af

l8

i

begyndelsen af oktober: 6/8

)

l0 l00O bør nævnes. Krumnæbbet ryle

Eskeplet er endog meget

fint. Der var lidt

dværgryler i omløb fra de polare egne, bl.a. I I/

8 22 Sødringholm og 24/8 40 Eskeplet.
Tinksmedene nåede lige med i denne

ombæring: 2/8 66 Drastrup afsluttede et smukt
efterår for arten. Rødben 24/8 350 Eskeplet bør
også nævnes. Lills lsgn5psyg er en næsten ren
Samsø-affære, hvorfor det var en fornøjelse, at
også Sødringholm kunne bidrage med 3/8 14. En
småspove 6/10 ved Sødringholm er meget sent
og næsten værdig til SU. Søreme om ikke også
det blev til et par tredækkere: 2518 I Lading Sø

og 29/8

I

Vesborg. Enkeltbekkasin imponerede

med såvel tidlig ankomst: l/9 2 Brabrand
som med store tal: 20i

l0

Sø,

lO Norsminde Fiord.

Mere godt fra havet

næs. En syngende græshoppesanger l5l8 i

Hvorfor ikke se på storkjover i Østjylland, hvor
Sødringholm bød på ri9 4 N + I R. Sammesteds
trak en af efterårets få unge mellemkjover forbi
den 22/9. Der var også lidt almindelige kjover
på færde, nævnes )18 2 Sødringkær, 2418 4
Sødringholm, 22/9 4Sødringholm samt 2 Kysing
Næs. Den land-glade lille kjove optrådte også
i år på en vanlig lokalitet: l4l9 I Ik Norsminde

forekomst fra sangerfronten. Ikke en høgesanger
blev det til i dette ellers forrygende år for artenl
Lidt skægmejser havde fundet vej til Samsø,
hvor Kragemosen bød på l/10 ll. Pungmejsen
er desværre ved at blive en sjældenhed, idet 17/
9 I S Norsminde var eneste fra perioden. De
første store tomskader indfandt sig med 6/10
I Vesborgog l0/10 I Kolindsund. Dervaregentlig
godt med nøddekriger, når man tænker på, at
det ikke er et invasionsår: l2/9 I Brundby, 2419
4 Silkeborg Nordskov, 27/9 | Langesø og )ll0 2

Bjerregrav Mose var eneste bemærkelsesværdige

Fjord. Dværgrnåge skuffede, idet l5lIO

6

Brabrand Sø blev den største obs.
Dværgterneme drog sydpå i august, og 2218 2
Eskeplet blev sidste obs.

i år. Splittememe

var

lidt længere om det, og det blev til at par pæne
forekomster: 7/9 184 Sødringholm og 16/9 16O
Ebeltoft Færgehavn. En dejlig overraskelse var
de mange lunder, som røg ind i Kattegat med
kulden:6/10I Kysing Næs, l0/l0 I N Fornæs, I l/

l0 I S Kysing Næs og tll10 f

Fornæs

lokaliteterne er ikke specielt overraskende.

Silkeborg Nordskov. En DOF-tur til Risskov
Strand 5/10 bød på 2140 bog-/kvækerfinker fornøjeligt midt inde over storbyen. Første større
forekomst afbjergirisk var 2ll10 125 Issehoved.
Der var pænt med grønsiskener, men ikke
nogen store obs. at skrive hjem om. Til gengæld
var der rigtig mange lille korsnæb; første større
obs. var lll8 7f SV Risskov Strand. Der gemte

i flokkene, nogle af de
lll8 4 Salten Langsø. De enormt

sig en del stor korsnæb

Ind på land
En flok på 1900 ringduer trak mod syd over
Risskov 29110. Seneste mursejlere blev 2O/9 2

Brabrand Sø; fra borttrækket ska.l bemærkes l/
8 1000 trk Sødringholm. Hærfugl ses sjældent
afde "professionelle" ornitologer, og 19+27/lO I
Skæring Strand er vist desværre også
andenhånds. Vendehals sås 29/8 I Vesborg. De
første bjerglærker ankom til sædvanlig tid: 5/
l0 I Issehoved og 6/10 I Vesborg, mens den
sidste landsvale i denne periode blev l0l10 I

Mols Bjerge. Sidste bysvale var 20110 I

Hesselholm. En bjergpiber sås l8/lo ved
Brabrand Sø, men flere følger utvivlsomt. Husk
nu at være forsigtige med dem! Der var en ren

første var

farvestrålende hvidvingede korsnæb skuffede
i Århus Amt med kun få stationære individer: l2l
8 2 N Kysing Næs, 2718 2 Snedkerhus Plantage,
2818 I Djurslands Plantage, I Vesborg samt I
Brattingsborg, 2918 | Vesborg, l2l9 | NØ
Uniparken og l5l9 I Silkeborg Vesterskov. En
småsen karmindompap sang på Samsø t/8, og
endelig nævnes periodens eneste lapværling:
2fl9 f SV Kysing Næs.

Det var ordene - brug nu dofbasen,dk til
indrapportering, eller send bemærkelsesværdige
obs. med sneglepost til Morten DD Hansen, Søvej
2A. Feldballe. 84lO Rønde

piften af rødstrubede pibere, idet hele fire

eksemplarer er indrapportereti l)/9 I Eskeplet,
25l9 I Sletterhage,2/lO I Hesselholm samt 5/10
Hesselholm. Silkehale nåede søreme med, men
det var ikke mange: 18/10 28 Havndal, Mariager.
Rødstjert 29/8 19 Vesborg er en pæn ansamling
væk fra Lnholt. De første sjaggere var 2O/9 2
Brabrand Sø, og straks efter fulgte vindrosleme
med 23/9 2 Haraldslund Skov. Trækket var dog
meget tyndt i år. Ringdrossel skuffede også

med få obs.

-

selvfølgelig fra Samsø: 5/10 I

Issehoved og I Hesselholm samt 6/10 I Vesborg.

Blandet småkravl
20 munke d. 2719 ved. Hassenør illustrerer, at
der kan være mange småfugle ude på det yderste
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En lokahapport bliver
- eller årets arbejde med

Fugle

i

til

Århus Amt -

Henning Ettrup
Der er Run et sted, du
hvert år får et samlet

overblikover

fuglebestandene i
amtet - og det er i
'FuQle i Århus Amt'.
ifuhus Amt 200l" ved at være på
trapperne, endelig, Hermed er næsten €t års
arbejde for lokalrapportgruppen ved at være
afsluttet. Nu mangler kun udsendelsen til de
Og nu er "Fugle

mange interesserede læsere - samt en evaluering.

Men hvad går egentligt forud?

Fordeling

af

opgaver

Rapportgruppen samles i januar for at få et
overblik og gennemgå årets høst i form af
indrapporterede observationer (på skemaer og
via DOF-basen) samt det øvrige indsamlede
materiale.

Aftenen går derefter med at fordele materialet
mellem de forskellige skribenter, der hver i sær
har ansvar for et antal arter eller artsgrupper. En
ekstra opgave for skribenterne er at indtaste
materiale, som endnu ikke ligger i DoFbasen.
Det er et arbejde, der heldigvis er blevet meget
lettere med "opfindelsen" af DOFbasen. Men det
tager dog stadigvæk tid, som kunne være brugt
på at skrive rapporten, ligesom det giver øget
risiko for fejl.

Datagrundlaget

Aftenen afsluttes med at der udarbejdes en

Vigtigst er selvfølgelig de mange aktive

køreplan (der dog sjældent kan overholdes) for
arbejdet med årets rapport.

fuglekikkeres observationer, som indsendes til
lokalrapporten i begyndelsen af januar måned.

I

disse moderne tider lægger også mange deres
observationer (eller de mest interessante) ud på

internettets mange forskellige hjemmesider.
Herfra henter lokalrapportens medarbejdere
mange supplerende informationer, ligesom der
suppleres med oplysninger fra lokale tidsskrifter.
Endelig samles informationer fra de mange
birdcall-opkald der foretages via mobiltelefoner.
Alt i alt et ret omfattende materiale.

Flere informationer

- bedre

rapport
Vi vil dog gerne have endnu flere observationer
indsendt. Vi har således kendskab til, at nogle
ikke indsender deres iagttagelser. Det

er

ærgerligt,

for der mangler endnu oplysninger fra dårligt

dækkede områder (især vestligste og
nordvestligste dele af amtet), men også
optællinger fra allerede godt dækkede områder
er velkomne, fordi de vil være med til at gøre
kendskabet til disse steder endnu bedre.
20

Pirolen er i 2002 horl i Søhøilondel

Udarbejdelse

Jo flere vi er til at skrive dcs færre arter

af rapporten

Planen består af tidsfrist for indtastning
kontrol af data (herunder tjek af sjæIdne

og
og

usædvanlige observationer), en opsamling af for
sent indkommet materiale (!), en skrivefase,
første korrekturlæsning (hvor der byttes med en
korrekturmakker) og tilretning af tekst samt
udarbejdelse af forslag til figurer og kort.
Derefter overlades anden korrektur og lay-out til
udvalgte medarbejdere for at få teksten ensrettet
samt tjekket endnu en gang for usædvanlige
iagttagelser og fejl. Rapporten krydres med
tegninger og interessante fotos hvorefter den er

klar til trykning.

at

behandle for den enkelte - det giver mere tid til
bearbejdningen af data og dermed mulighed for
at nå et endnu resultat.

Og er du fugletegner/-maler - øvet eller
nybegynder - er du meget velkommen til at
indsende tegninger til rapporten.

DOF-basen
På dette.sted skal samtidig opfordres kraftigt

til,

at du ved indberetning af observationer til
Iokalrapporten benytter DOF-basen. Som ovenfor
nævnt letter det arbejdet med rapporten meget.
Nærmere oplysninger om brugen af den kan du

få hos Peter Lange eller på DoFbase-

Nye medarbejdere efterlyses
Selve skrivearbejdet sker efter en detaljeret
vejledning, som udarbejdet for hver art. Her er
anvisning på, hvad der skal medtages, hvad
skribenten skal være opmærksom på under
gennemgangen af data, forslag til kort og skemaer
m.v.

hjemmesiden www.dofbasen.dk. Samtidig skal
lyde en opfordring til dig, der ikke indsender
dine oplysninger - prøv det nu, hvor DOF-basen
har gjort det nemt!
Herefterer kun at ønske læsere af den kommende

rapport god læselyst.

Så i virkeligheden er det ikke svært at være
forfatter til Fugle i Århus Amt. og da nogle af "de
garnle" ønsker at holde pause eller stoppe på
grund af andre gøremål skal jeg her opfordre til,
at du melder die under fanerne.
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Ungdomsmedlemmer
Af Arne Bo

Larsen

I en længere periode har der ikke været den store interesse
iblandt ungdomsmedlemmerne i Århus Amt for at deltage
i ture og arrangementer specielt for dem. Men nu er
interessen for ungdomsture imidlertid begyndt at stige igen
viser bl.a. deltagelsen på landslejrene. Derfor vil vi igen
begynde at arrangere ture for ungdomsmedlemmerne her

i

Århus Amt. Aktivitetsniveauet vil aIhænge af hvor stor
tilslutningen til arrangementerne bliver, og i hvor høj grad
de ungdomsmedlemmer som uheldigvis er forhindret i at
kunne deltage i arrangementerne giver lyd fra sig til os
ledere.

De første arrangementer for ungdomsmedlemmerne er
lørdag den 25. januar 2003, hvor vi bygger redekasser og
hænger dem op for igen til foråret at følge udviklingen i
kasserne, samt lørdag den 21. februar 2001, hvor vi skal til
Grenaa, Sangstrup Klint og Fornæs. Læs mere om disse
arrangementer under ture og møder her i bladet eller i
ungdomsmedlemmemes eget blad Pullus.
I vil som altid være velkommen til at tage kammerater med
på turene, og mangler I en kikkert skal I blot kontakte
turlederen, som så vil sørge for en kikkert tiljer.

Ungdomsudvalget, Mark Hammond (86f8 8026, 2712
8026), Marie Engkjær Christensen (8627 4L69,2660 2600),
Ursula Burmann og Arne Bo Larsen (8639 4604), arrangerer
turene, og skulle der være ønsker eller spørgsmål skal I blot
kontakte en af os uanset om I er unsdomsmedlem eller
forældre.

I rugte i Århus Amt 2001

I

I

I

Lokalrapporten hvor du - som det eneste sted - får et SAMLET overblik over
fugleiagttagelser giort i 20Ol af de aktive fuglekikkere på gaden. Det er det
eneste sted, hvor du kan få et SAMLET overblik over hvad der rører sig på
fuglefronten i dit område.
Rapporten er af samme omfang (ll0 sider) som sidste år - og i det nye
læsevenlige format som blev indført med 2Oo0-rapporten, ligesom prisen
på 100,00 kr er den sarrune, hvis rapporten bestilles i år (2002).
Ved bestilling efter

Henning Ettrup, Udgården 6, Lading, 8471 Sabro.

f

-\

Tlf 8694 9606
E-mail: heettrup@post6.tele.dk
ellerved at indbetale 100,00 kr på GIRO 5 5l 09

6l

(mærket: lokalrapporr

2001 ).

Ved bestilling efter årsskiftet betales I 10,00 kr.

SEND IND

Lokalrapportgruppen opfordrer kraftigt alle aktive ornitologer til at
indrapportere årets iagttagelser til gruppen. Kun ved at DU rapporterer
dine iagttagelser, kan den eneste samlede oversigt over årets aktiviteter på
fuglefronten i amtet blive dækkende. Derfor har DOF brug for dine oplysninger.

Hvis du ikke kan overkomme at indsende alle dine iagttagelser kan du
,,nøjes" med at sende de I første of I sidste observationer af trækfugle,
oplysninger om interessante ynglefugle og invasionsarter (f.eks korsnæb og
Silkehale).

Hvordan sender

-t

\^

Rapporten kan bestilles hos

-

l
i

årsskiftet 2OO2/2OOivil der blive opkræver 10,00 kr til

forsendelse.

SEND IND

I

leg

lnd?

Du taster selvfølgelig ind i DOF-basen (flere oplysninger

www.dofbasen.dk). Så går oplysningerne direkte til
lokalrapportgruppen.

Har du ikke adgang til internettet, kan du også fremsende dine
iagttagelser på A5-artsskema eller på lokalitetsskema (fås ved
henvendelse til DoF-fuhus) eller hvis du kun har få iagttagelser på
brev eller e-mail (heettrup@post6.tele.dk

Og så vil vi meget
januar 2O03.

eller peterlan(@post6.tele.dk).

gerne have dine observationer senest 10.

En beskrivelse af hvad der i øvrigt sker med dine data findes
et andet sted i dette blad og i Søravnen nr. I 2001.

Med vedig hilsen
På lokalrapportens vegne
Henning Ettrup

pa

Danske duehøQes
populationsøkologi
forvaltning.

oQ

Af

Jan Tøttrup Ntelsen og lan
Drachmann.
Fagllg rapport fra DMU

nr

398. mal 2002.

53 slder, prls 75kr Danmarks
MllJøundersøgelser, tlf 89201700.
Rapporten bygger på en menneskealders
indsamling af data (1977

ringmærkning
samt
ringmærkning og aflæsning af ynglefugle (1999-2OOO) og

af l7O9 duehøgunger (1979-1998),

2000). Alle undersøgelser er foretaget i åt område,

som omfatter Vendsyssel.
Duehøg med

Jan Tøttrup har gennem årene udført det store
arbejde med indsamling af tusindvis af data,
som derved leverer et meget velegnet materiale

til

strukturering og matematisk beregning. Her
træder
(

f998-2000) ind i projektet som

fagbiolog og bidrager bl. a. med forskellige
scenarier for duehøgens fremtid

i

Danmark.

En stor del af rapporten afdækker forhold
vedrørende duehøgens levevis og ynglebiologi,

som populationsudvikling, reproduktion,
æglægningstidspunkt, ungespredning fra
ynglested, fødevalg og ynglesucces set i relation

til menneskelig aktivitet.
Således gik duehøgbestanden

fra

ll til

Rapporten konkluderer bl.

resulterer

Jan Drachmann

fr

a 1977

-l994frem

72 par, hvorefter antal par er faldet i

slutningen af I 9g0erne.Denne tilbagegang gælder

ikke kun Vendsyssel, men hele landet.
I Vendsyssel starter tilbagegangen samtidig med

mere systematiske udsætninger af fasaner.

bpte

a., at denne

i en øget ulovlig

udsætning

bekæmpelse af

duehøgen på ynglepladsen.

De fleste afsnit er let læselige. Der kan hentes
megen viden om ynglebiologiske data og ikke
mindst de årlige indsamlingsmetoder for at skaffe
data, hvis man påtænker et lignende arbejde.
En meget væsentligt resultat af rapporten er den
opstillede forvaltningsplan, som må ses som et
vægtigt indlæg i debatten, hvis duehøgen og for
såvidt andre rovfugle skal eksistere i rimeligt
antal og på trods af forskellige menneskelige
interesser i det danske landskab.

Svend Møller Jensen

Fuglene

i Danmark

'Fuglene

I

RedlQeret

af Hans Meltofte og ton

Danmark'

Fleldså
749 slder. lllustreret. 499 kr.

Gyldendal

Nyt, nyt og mere nyt
Så er den på gaden. Den nye, store udgave af det

nu godt tyve år gamle tobindsværk af samme
navn. I de forløbne år er der indsamlet megen ny

i Danmark via forskning og
ikke mindst takket være atlasprojektet i 90'erne.

viden om fuglene

Meget af teksten er nyskrevet, resten er opdateret

og omformuleret. Alt billedmaterialet er skiftet
ud, så bogen fremstår lækker og indbydende
med 500 nye farvefotos af vilde fugle på danske
lokaliteter. Jon Fjeldså har sat et flot præg på
værket med de illustrative stregtegninger af
fuglenes biologi.

Fra dem

tll

os

Det er et omfattende værk på 749 sider om
danske fugles biologi, der er udsendt afGyldendal
i samarbejde med DOF. Derfor har bogen også

mange bidragydere. Det er således hele 24 fagog amatøtornitologer, der har spidset pennen og
skrevet om egne og andres erfaringer og

undersøgelsesresultater fra felten. Hver af
forfatterne har specialiseret sig i bestemte
fuglegrupper, men via redigering af Hans Meltofte
og Jon Fjeldså fremtræder værket meget ensartet.
Teksten er så absolut skrevet i et læsevenligt

spændene ynglefugle, at se deres parringsspil og
at
vente på om, de vender tilbage næste år.

at registrere deres ynglesucces, for spændt

Hvor mange mon?
arter er der til dags dato set i Danmark.
Listen vokser stadig for der bruges mange timer

4)7

derude. Desuden er Danmark et smørhul

vi ligge på væsentlige
trækruter. omkring 200 fuglearter yngler mere

fuglemæssigt, fordi

eller mindre regelmæssigt i landet. Siden 1850 er
der forsvundet 14 arter, men der er til gengæld
kommet 36 nye til.

sprog uden unødvendige fagudtryk. Den

Opbygntng

naturhistorie om, hvordan og hvorfor Danmarks

Alle regelmæssigt forekommende fuglearter i

fremstår som en moderne, økologisk

i samspil med
omgivelserne og hinanden. Derfor er den et godt
fugle opfører sig, som de gør

supplement til diverse felthåndbøger.
Målgruppen er helt klart DOFs medlemmer, da
der er masser af interessante oplysninger,

Den gode historie
til at bogen kan være med til at øge
kendskabet til fuglenes verden hos mange er helt
klart dens fortællende form. Der bruges en masse
dejlige adjektiver, som man ikke vil finde i en
mere nøgtern og objektiv tekst. Her udvises en
klar fortælleglæde. Man fornemmer, at der er
brugt mange timer i felten på at observere
Grunden

Danmark er behandlet i selvstændige kapitler.
Meget sjældne og tilfældige forekommende arter
er som regel blot nævnt i indledende afsnit om
den pågældende fuglegruppe eller under en
nærtbeslægtet art med oplysninger om
oprindelsessted mv. De indledende afsnit dækker
således normalt fuglenes familier, men i en del
tilfælde er der også tekster om underfamilier og
slægter mm., hvor det findes naturligt.

Slægtskabsforhold
For hundrede år siden dissekerede man
hundredevis af fugle for at få holdepunkter for
slægtsskabet mellem dem. Teksten fortæller, at
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man i dag bruger DNA- og computerteknologi og
dette medfører i disse år en gennemgribende
revision af klassifikationen på et langt mere
sikkert grundlag. Dermed bliver man i stand til

Biologi
Fuglenes biologi med hensyn

altid

til fødesøgning

er

spændende læsning. Her er bogen en

at afgøre hvilke ligheder mellem forskeliige
fuglegrupper, der afspejler slægtskab og hvilke
der skyldes en ensartet levevis.

guldgrube. Bl.a. fortælles om Vendehalsens
metode med at sætte sig på lave grene over vand
og samle insekter på vandoverfladen med sin
lange klæbrige tunge.

Historiske aspekter

Måske har det undrei at kjoverne er er relativ
mørke fugle. En forklaring herpå kan være at
den mørke dragt camouflerer kjoven mod det
mørkehav, så denletterekannærme sig søfuglene
for at tvinge føden fra dem ved

Fuglenes Danmark har længe været og er stadig

under

forandring i
takt
med
samfundsudviklingen. Det er i meget høj grad
menneskets aktiviteter, der på godt og ondt er
bestemmende for, hvilke fuglearter der er plads
til i den danske natur. Bl.a. fortælles om, hvordan
Hedeselskabets anslag mod de danske

vådområder bevirkede en berigelse af
vandfuglefaunaen gennem tilførsel af
næringsstoffer fra spildevand og landbrug.
Desuden peges på, hvordan plantning af fyr og
gran siden 1850 har sikret levesteder for en
række arter knyttet til netop disse beplantninger.

I forskellige afsnit fortælles om den historiske
jagt og dens indflydelse på fuglelivet. For at give
de sårbare arter rimelige livsbetingelser er der i
dag vedtaget fredningsbeste6melser. der skal
sikre urimelig efterstræbelse af rovfuglene og en
rimelig bestand af de jagtbare arter. Som er
kuriosum nævnes at Dansk Jagtforening i 1884
blev dannet med det erklærede formål at få
gråanden fredet i yngletiden - og få rovfuglene
udryddet.

overraskel sesangreb.
For at få flere detaijer om fuglenes levevis bruges

der nu om stunder videoovervågning og DNAbestemmelse, I en udenlandsk undersøgelse er
det registreret, at der for gøgens vedkommende
ofte er stor konkurrence om værtsfuglereder og
for hannernes vedkommende om hunnerne.
Konkurrencen var så stor at halvdelen af fuglene
ikke fik afkom. En femtedel af de ynglende
hunnerne fik unger med to eller tre forskellige
hanner, mens halvdelen af de ynglende hanner
fik aJkom med to til fire hunner.
Trækfuglenes evne til langdistancefllwning har
altid vagt beundring. Hvor får de al energien fra?
I bogen forklares, at fuglene forbrænder store
fedtreserver, samt at de organer, der ikke bruges
under fllvningen, skrumper, så der er mindre
vægt at bære på. Men hvor får de så vand fra? Jo,

det dannes såmænd ved den forbrænding af
fedt. der foregår under flpningen, så de kan
fl1rue ualbrudt.
God læselyst.

Mafi-Ann Nørgaard
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Referater
område, men vi så næsten ingen fugle. Alligevel
var vi allerede den første aften op på 7] turarter.
Efter en lækker aftensmad, som Jane havde
lavet til os, viste Eilif os nogle af sine Iysbilleder.

Ungdomslandslejr på
Bornholm

Bagefter til kaffe og dejlig kage var der tid til
fuglesnak og hygge.

-

16. Oktober 2002
Af Ursula Burmann
12.

Alle lejrens deltagere bortset fra Bornholmerne
stod på toget de forskellige steder i landet. I
København stødte to unge fugleinteresserede
Litauere, som var med i et udvekslingsprojekt,
os andre.

til

Efter en overfart med en noget rullende færge

ankom

vi til lejren ,,Lyngtotten" omkring kl.

20.30 og blev hilst velkommen af Bornholmerne.
Vi blev straks forkælet med kaffe og te og Janes

hjemmelavede boller.
Næste morgen blev vi vækket kl. 6.00. Herefter
cyklede vi i mørke til morgenobs på Dueodde. På
grund af en meget kraftig østenvind var der ikke
mange fugle, men vi så dog bl.a. en flot Fjeldvåge
og Havlit, somvar en ny art for nogle af deltagerne.
Senere cyklede vi tilbage til ,,Lyngtotten", hvor
Eilif satte net op til ringmærkning.

Efter en dejlig og meget tiltrængt morgenmad
cyklede vi en lille tur i nærheden og kikkede på
gæs, som rastede på markerne, sædgæs og en

Den anden dag på Bornholm begyndte desværre
med regn. De fleste afos blev liggende i soveposen,

til det var tid til morgenmad, men nogle tog dog
til Dueodde til morgenobs. De mest garvede af os
cyklede ca. 15 km i regn og blæst til Raghammer
Odde for at se Sibirisk Tundrahjejle, og da det
lykkedes at se den, var det strabadserne værd. Vi
andre kikkede også på ,,fugle", på sommerfugle.
Der var mange af de flotte og eksotiske insekter
at se i Bornholms Sommerfuglepark og
Tropeland i Neksø, og ,,rigtige" fugle var der
også, bl.a. Diamantduer, somlå på rede, Kinesiske
Dværgvagtler og en fræk Kakadue. Og så var der
varmt og tørt i sommerfugleparken!
Om eftermiddagen blev det for de fleste Neksø
igen, Sydstrand og Havn. Vi så en del nye turarter,
bl.a. Lille Lappedykker og Lille Skallesluger. Vi
så alle de meget omtalte Kaspiske Måger og
Middelhavsmåger, og Asger rundede de 200
danske arter med en flot Stenpikker.
Efter den meget velsmagende aftensmad hørte vi

enkel Blisgås. Bagefter blev der ringmærket,

foredrag om fuglene på Bornholm, mest om

mest Grønsiskener. En Rødhals, som gik i nettet,

trækfuglene ved Dueodde.

havde Eilif ringmærket fem dage før. Efter
ringmærkningen delte vi os i tre hold: Dueodde,
kratlusk i området og Hundsemyre. Sidste sted
blev dog ikke fundet. Til frokost var vi op på 65

Den sidste dag på Bornholm tog vi på en

forskellige arter.
Om eftermiddagen cyklede vi til Snogebæk Havn.
Her var der en del spændende fugle, men desværre
blæste det så meget, at det næsten var umuligt at

holde kikkerten eller teleskopet i ro. Derfor fik vi
ikke artsbestemt de to vadefugle, som rastede på
en stor sten. Vi cyklede videre til Hundsemyre,
denne gang til det rigtige sted. Det var et dejligt

heldagstur i bus. Vi besøgte først centret ,,Natur
Bornholm", hvor det ikke drejede sig om fugle
men om Bornholms undergrund og bjergarter og
om jordens tidsaldre. Madpakken og en stor flok
Halemejser (ny turart) nød vi ved Åremyr, og
bagefter tog vi til Hammeren, hvor der var blevet
set Nordisk Lappedykker. Vi var ikke så heldige
at se den, og der var i det hele taget ikke så mange
fugle, men det var nu alligevel en god tur i det
storslåede landskab. Næste station på vores
bustur var Ølene med nogle nye turarter, og til
27

sidst fik de fleste alligevel set Nordisk

Lappedykker. Der lå fire af dem ved Neksø

Artsliste

Sydstrand.

I

Jane forkælede os igen med en dejlig aftensmad,
og bagefter var der tid tii eva_luering og hyggesnak.

og madpakke, inden

vi skulle sige farvel til

Bornholmerne. Jyderne og Sjællænderne blev
kørt i bus til færgen. Vi havde en mere rolig
overfart denne gang og de mest garvede kikkede
på fugle fra færgen af. Der blev set alkefugle,
desværre først i de svenske farvande. så de blev
ikke tilføjet til vores liste, som kom til at omfatte
i alt lo2 turarter.

Lom

Gavia slellafa Red-

throatet Diver

2

Sortstrubet Lom Gavia arrica Blackthroated Diver

]

Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis
Little Grebe

4

Toppet Lappedykker podiceps cristatus

På rejsedagen stod vi op

kl. 4.00 og nød for sidste
gang Janes hjernmebagte brød til morgenmad

Rødstrubet

Great Crested Grebe

5

Nordisk Lappedykker podiceps auritus
Slavonian Grebe

6 Skarv Phalacrocorax carbo Cormorant
7 Fiskehejre Ardea cinerea Grey Heron
Det var svært at tage afsked med Nnanden på de
forskellige stationer undervejs, også med de to 8
Knopsvane Cygnus olor Mute Swan
unge Litauere, som passede rigtig godt ind i
9
Sædgås
Anser fabalis Bean Goose
vores store flokl0 Bfisgås Anser albifrons Whitefronted
Goose

Deltagere:

Møldrup Hasle, Århus
Bøhmer
Barrit
MarieEngkjærChristensen Højbjerg
Max Nøraa Nielsen
Nimtofte
Morten Kirk
Vesløs
Kristian Laustsen
Farsø
Morten Starnpe Larsen
Skjern
Mark Hammond
Århus
Martin Horup Svendsen
Hjortshøj
Christian Nøhr
Havnsø
Jeppe Ask Sørensen
Grevinge
Rune Tjørnløv
Høng
Andreas Ravn Weinrich
Espergærde
Søren Sparvatn
Rørvig
Emil Eriksen
Birkerød
Christian W. Christiansen
Farum
Melvin Winstrøm
Hjortekær
Mathias Lorentz Mentze
Virum
Asger Lykkegaard

Henrik

ChristinaLemannDalsgaard

Knudsen
Marie Louise Jensen
Michelle L. Bergenholz
Karolis Pigaga
Vaidas Vy5niauskas
Vicky

Ledere:
Arne Bo Larsen

Værløse
Hasle

Gudhjem

Aakirkeby
Litauen
Litauen

Steen Flex

Ryomgård
Ryomgård
Mørkøv

Eilif Bendtsen

Rønne

Ursula Burmann
Jane Jensen
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Gudhjem

I I Grågås Anser anser Greylag Goose
12 Bramgås Brunta ieucopsis Barnacle
Goose

13

Mørkbuget Knortegås Branta bernicla
bernicla Brent Goose

14 Pibeand Anas penelope Wigeon
15 Knarand Anas strcpera Gadwall
16 kikand Anas crecca Teal
l7 Gråand Anas platyrhyncåos Mallard
l8 Spidsand Axas acura Pintail
19 Skeand Anas clypeata Shoveler
20 Taffeland Aythya ferina Pochard
2l Troldand Aythya fuligula Tufted Duck
22 Bjergand Aythya marila Scatp
23 Ederfugl Somateria mollissima Common
Eider

24 Havlit Clangula hyemalis Long-tailed
Duck

25
26
27
28

Sortand Melanitta nigra Common Scoter
Fløjlsand Melanitta fusca Velvet Scoter

Hvinand Bucephala clangula coldeneye
Lille Skallesluger Mergus a-lbe1lus Smew

29
30

Toppet Skallesluger Mergus senator
Red-breasted Merganser

56 Ringdue

Stor Skallesluger Mergus merganser

57 Tyrkerdue

Streptopelia decaocto
Collared Dove

Goosander

I Blå Kærhøg Circus cyaneus Hen Harrier
t2 Duehøg Accipiter gentilis Goshawk
33 Spurvehøg Accipiter nisus
I

58

Mosehornugle Asio flammeus Shorteared Owl

59

Stor Flagspætte Dendrocopos major
creat Spotted Woodpecker

Sparrowhawk

34 Musvåge Buteo buteo Corrunon Buzzard
)5 Fjeldvåge Buteo lagopus Rough-legged
Buzzard

36 Tårnfalk Falco tinnunculus Kestrel
37 Dværgfalk Falco columbarius Merlin
38 Agerhøne Perdix perdix Grey Partridge
19 Fasan Phasianus colchicus Common

60 Hedelærke Lullula arborea Wood Lark
6l Sanglærke Alauda awensis Sky Lark
62 Engpiber Anthus pratensis Meadow Pipit
63 Skærpiber Anthus petrcsus Rock Pipit
64 Hvid vipstjert Motacilla a-lba White
wagtail

65 Gærdesmutte Troglodytes troglodytes
Wren

Pheasant

40

Grønbenet Rørhøne Gallinula chloropus

Moorhen

4l Blishøne Fulica afta Coot
42 Sibirisk Tundrahjejle PLuvialis fulva
Pacific Golden Plover

43 Hjejle Pluvialis apricaria Golden Plover
44 Vibe Vanellus vanellus Lapwing
45 Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus
Jack Snipe

46 Dobbeltbekkasin
47

Dværgmåge Larus minutus Little Gull

48

Hættemåge Larus ridibundus Blackheaded GulI

49

Stormmåge Larus canus Common Gull

50

Sildemåge Larus fuscus Lesser Blackbacked Gull

5l Sølvrnåge Larus argentatus Herring Gull
t2 Middelhavsmåge/Kaspisk Måge Iarus
cachinnans michahellis,lLarus cachinnans
cachinnans YellowJegged Gull
53

66
67
68
69
70
7l

Svartbag Larus marinus Great Blackbacked Gull

54 Lomvie Uria aalge cuillemot
55 Huldue Columbaoeras StockDove

Jernspurv Prunella modularis Dunnock
Rødhals Erithacus rubecula Robin
Stenpikker Oenanthe oenanthe Wheatear

Solsort Turdus merula Blackbird
Sjagger Turdus pilaris Fieldfare
Sangdrossel Turdus philomelos Song
Thrush

72 Vindrossel Turdus iliacus Redwing
7l Misteldrossel Turdus visciyorus Mistle

Galinago gallinago

Common Snipe

Columbapa.lumbus Wood

Pigeon

I

74
75

nrusn

Fuglekonge Regu.lus regulus Goldcrest
Halemejse Aegithalos caudatus Longtailed Tit

76 Sortmejse Parus ater Coal Tit
77 Blåmejse Parus caeruleus Blue Tit
78 Musvit Parus major Great Tit
79 Spætmejse Sitta europaea Nuthatch
80 Træløber Certhia familiads Treecreeper
8l Stor Tornskade Lanius excubitor GreaI
Grey Shrike

82 Skovskade Garrulus glandarius Jay
8l Husskade Pica pica Magpie
84 Allike Corvus moneduia Jackdaw
85 Råge Corrus frugilegus Rook
z9

86

Gråkrage Corws corone cornix Hooded
Crow

87

Sortkrage Corvus corone corone Carrion

Med DOF-Århus til Øland
pinsen 2002

Crow
88

Ravn Coryus Corax

89

Stær Sturnus vulgaris Starling

90

Gråspurv Passer domesticus

Fredag den l7.maj

Raven

House

Sparrow

9l Skovspurv

Passer

montanus Tree Sparrow

92

Bogfinke Fringila coelebs Chaffinch

93

Kvækerfinke Fringilla montifringilla
Brambling

94

Grønirisk Carduelis cå-loris Greenfinch

95

Stillits

96

Grønsisken Carduelis sprnus Siskin

97

Tornirisk Carduelis cannabina Linnet

98

Bjergirisk Carduelis flavirostfis Twite

Carduelis carduelis Goldfinch

99

Gråsisken Carduelis flammea Redpoll

100

Lille Korsnæb Loxia curvirosfra Common
Crossbill

r0l Dompap Pyrrhula pyrrhula Bullfinch
102

Rørspurv Emberiza schoeniclus
Bunting

Reed

kl 16

samledes en flok

veludrustede fuglekiggere om den lille røde bus,
der skulle bringe os til Øland. Pladsen var lidt
trang, men humøret højt, og vi gik straks i gang
med at observere fugle samt at afgive vore gæt
på, hvor mange arter turen ville byde på, mens
bussen opsamlede de få manglende deltagere.
Aftensmaden blev indtaget ved Ringsted, bussen
fik sin tørst stillet, og der indkøbtes forråd, især

af drikkevarer, men ellers gik det så hurtigt
bussens hastighedsbegrænsning titlod imod
Øland - det blev dog ca.2.JO. inden vi var klar
at gå til køjs på vandrehjemmet.

til

Allerede kl 5 stod de første, energiske deltagere
op og gik en tur i den nærliggende Ottenbylund
- først en tæt skov, som nattergalene foretrak,
lidt laengere henne en mere åben, indhegnet del,
hvor bundvegetationen holdes nede af dådyr,
hvor man bedre kunne høre de andre fugle, og
dem var der mange af, alene denne lille morgentur

gav 48 arter.
.)O var alle friske og klar ved morgenmaden, og
snart efter gik turen igen til fods til Ottenbylund,
7

dog kørte Torben bussen til den fjerneste
parkeringsplads, så vi kunne gå langt uden at
tænke på tilbageturen. Turen var ideel for os,

som i år har sat os for at få lidt styr på fuglesangen;
der var mange forskellige sangere, så det gik kun

langsomt fremad, fordi Lars hele tiden skulle
stoppe op og udpege, hvem der sang i den og den

retning. Det blev da også til nogle af de fugte vi
ikke så tit har lejlighed ril ar se, f.eks. en lille
fluesnapper, som var meget samarbejdsvillig, og
overflyvende traner og vandrefa-lk.

-Og så den lille, tavse, brunlige sanger, som
trippede rundt ved en liJle pyt.- Bøgerne måtte
frem og der blev langt om længe enighed om at
det passede bedst med en savisanger, men først
den næste morgen blev det bekræftet, da vi hørte
een spinde ikke så langt fra stedet.
Efter at vi endelig var kommet frem til bussen og
madpakkerne, hørte vi at Torben, traditionen
tro, havde set det mest specielle: en hvidskægget
sanger.

Lange Jan og stranden deromkring bød på
diverse hav- og vadefugle og så - for dem der
valgte at sidde og drikke kaffe- en blåhals, som
30

vist desværre begik selvmord ved at flyve ind i
restaurantens vindue.
Fra bussen på vejen nordpå igen så vi en masse
fuglekiggere, og i håb om at få et glimt af den
hvidskæggede sanger, løb nogle af os over og
sluttede os til dem; det viste sig, at det forventede
hit i stedet var en rødrygget svale, som vi dog
snart opgav at få at se.

Næste mål var en nordisk lappedykker, som
med sikkerhed skulle kunne ses i nogle stenbrud
ved Albrunna, og ganske rigtigt- spadsereturen
i et noget trøstesløst landskab belønnedes med
adskillige af slagsen i et liUe vandhul.

Hjemturen gik over Alvaren, som dog ikke
afslørede nogen fugle i denne omgang, men hvor
man jo altid undres over hvor nøjsomme planter

kan være.
Pinsesolen blev naturligvis budt velkommen i
Ottenbylund, og denne morgen var højdepunktet
en aftenfalk, der sad og hvilede sig. Torben og et
par andre havde i en anden del af skoven set en
natravn, der sad og hvilede ud på stengærdet.

Efter morgenmaden gik busturen op langs
østkysten, men vi var ikke kommet langt, før der
blev råbt stop, idet vi nrer var blevet torpederet af
en hedehøg; det blev til en større opvisning, som
også blev suppleret afen rørhøg og en vandrefalk.

Første planlagte stop var Melby6r, som også
denne gang viste sig som en udmærket vadefugle-

lokalitet, og der blev da også set et glimt af en
almindelig kjove.
Efter at en del af os havde brugt sparepengene

i

fugle-butikken i Stenåsa var det tid til

Mtickelmossen midt på alvaret. Desværre blæste
det ret ubehageligt, så det blev ikke noget langt
stop., men sortternerne var da på plads, og en af

sølvmågerne viste sig at have gule ben,
Blomsterfloret lod noget tilbage at ønske: nogle
få orkideer som var set bedre andre steder, en
enkelt kugleblomst, og en lille bitte Ølandsk
solurt, som dog kun blev set afen enkelt efternøler.
Resten af dagen koncentrerede vi os om mere
skærmede områder: Halltorps Hage ved Ekerum,
hvor formanden jagtede morkler, men det glorde
måske ikke så meget, at han ingen fandt, for de
ville næppe have passet til den laks vi fik til aften.
Denne gamle skov gav dog anledning til megen

botanisering, der havde f. eks været

4

slags

anemoner. Den bedste fugleoplevelse her var en

hvidhalset fluesnapper, som fløj ud og ind af sit
redehul 5 meter fra gangbroen.

I(ulturen blev tilgodeset ved et besøg ved den
gamle borgruin Ismantorp, hvor orkideerne stod
tæt, blandt andre flueblomst og ægbladet fliglæbe;
rederod og skælrod stod lige op ad stien ind til
borgen. Fugle? -jo der var da vindrosler, ravn og
en flok halemejser.
Efter aftensmaden skulle nogle af os igen ud i
ottenbylund, for vi skulle jo gerne opleve en
høgesanger, og Lars førte som sædvanlig an i
eftersøgningen. En fugl smuttede op i et stort træ
lige ved stien og vi stod længe med nakken
tilbage for at få et glimt af den, indtil skoven
genlød af et vræI, der indeholdt ord som ikke skal
gengives her. Lederen havde åbenbart syntes, at
vi skulle mindes om advarslen om ikke at læne os
op ad det elektriske hegn, som holdt dådyrene
inde. Da der igen faldt ro over flokken opgav vi

snart derefter at høre fugle, og gik tilbage til
vandrehjemmet, hvor vi hjalp de andre med at
tømme de medbragte flasker - noglemåtte arbejde
længe før jobbet var klaret, og kun en enkelt
uforsigtig af det sene hold stod tidlig op for at
gøre det sidste forsøg på at finde høgesangerenog det lykkedes endelig at høre den så godt, at
Mari-Ann kunne konstatere, at den sang nøjagtig
som den på det bånd, hun havde med.

Men nu var det jo 2. pinsedag og vi skulle til at

vende næsen hjemefter. Efter rekordhurtig
rengøring gik turen tii Beijershamn, den sidste
Iokalitet på Øland- og hvilken lokalitet! Mange
slags vadefugle, ænder, gæs og som kronen på
værket 3-4 odinshøns.
Sangfuglene var der også, men der var desværre

ikke tid til at gå igennem skoven , for
sikkert blevet længere.

så var

listen

Men hjem skulle vijo, og hjem kom vi selvom der
blev rejst krav om flere stop end på udturen. Et
af dem gav da også obs. af hvid stork, - så højt
oppe at den sås bedst af dem der havde slængt
sig på ryggen i græsset.
Da vi nærmede os Århus. kunne Lars tælle op, at

turens resultat overgik alle forventninger, idet

det totale antal noterede fugle lå 6 over det
højeste afgivne gæt, så MarlAnn var suveræn
vinder af gættekonkurrencen, og det var ingen
utilfredse med.
En stor tak til arrangører, ledere og chauffør for
en herlig tur.
Som en af de 'nye' sagde: Den slags ture er
stærkt vanedannende!

-
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Øland, pinsen 2002
FuQleobservatloner med approkslmativ angtvelse

af tokatltet
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Kommende ture og møder
Projekt fuglekasser for
ungdomsmedlemmer

Ungdomstur til Sangstrup,
Fornæs og Grenaa Havn

Lørdag den 25. Januar 2003
Lørdag den 25. januar 2003 afholdes projekt

Lørdag den 22. februar 2003.
Vi mødes på fuhus Banegård, hvorfra vi kører
med toget kl. 07.f4 til Grenaa station. Ankomst

fuglekasser. Det gå ud på, at vi bygger
fuglekasser, som skal være til gavn for de
hulrugende fugle og til glæde for os.

til Grenaa Station kl. 08.35. Det vil være muliet at
stige på toget undervejs.

Vi har materialerne til at bygge fuglekasserne, så
vi mangler kun dem, der har lyst til at være med.

Fra Grenaa station kører vi med bus 152 kl. 08.44

Efter at vi har bygget kasserne, skal de hænges
op. Vi har fået stillet et område til rådighed, hvor
vi må hænge kasserne op. Senere på året kan vi
løbende følge udviklingen i kasserne.

Fra Sangstrup går vi ned til Sangstrup Klint
langs kysten til Fornæs og videre til Grenaa

Derudover vil vi kratluske lidt i området, og
frokosten indtager vi indendørs i varmen.
Du skal klæde dig varmt på og huske madpakke,

noget varmt at drikke, kikkert m.m. samt
notesbog.

til

Sangstrup.

Havn. Under vejs vil vi se efter vinterens/forårets
fugle, som f.eks. Søkonge, Alk, Lomvie, Snespurv,
Skærpiber, Engpiber, Sjagger m.m..
I Grenaa Havn vil vi

se

efter Sortgrå Ryle, Kaspisk

Måge, Middelhavnssølvmåge, Husrødstjert og
andre spaendende arter som Skarv og Måger.
Undervejs vil vi finde et passende sted at holde

Mødetid og sted aftales ved tilmeldingen.
Tilmelding til Arne eller Ursula pe 86 39 46 04
eller på abl@c.dk.
Turledere. Arne Bo Larsen os Ursula Burmann.

Arne Bo Larsen

frokost.
Det er vigtigt at du har varmt tøj på og selvfølgelig
vanter og hue, men også noget godt varmt fodtøj
til at vandre i. Derudover skal du have kikkert,
notesbog, madpakke, noget varmt at drikke samt
regntøj med på turen.

Husk penge til tog og bus: l0 zoner til Sangstrup
og 9 zoner hjem til Århus H. Det bliver kr. 56,00
for børn under 16 år og kr. 96,00 for dem der er

fyldt
i1l1.
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rifl
:fl'
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16 år.

Mødested og tid aftales ved tilmeldingen.

Tilmelding til Mark på 86 18 80 26 eller 27 12 80
26.

Turledere: Mark Hammond, Ursula Burmann
og Arne Bo Larsen.

Fyraftensmøde
afiangeret af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite

mandag den 10. marts 2003 kl.

i

Hadsten

12.00

Slølfen, Hadsten

Er det muligt at genetablere noget af vor tabte natur og

samtidig give miljøet en håndsrækning?
Ifølge Vandmiljøplan tr var det forventer, ar der i perioden f 99g-2001
ville blive reetableret 16.000 ha. vådområder med en kvælstoffiernelse
på f.6OO t. pr. år. I dag er dete langr fra opfyldt.

Hvorfor ? Hvad kan der gøres lokalt og på landsplan for at sætte skub
i planen? Hvilke midler er egnede? Hvad kan vi vente i fremtiden?
Med engene omkring Vissing Bæk som udgangspunkt for et konkret
initiativ vil disse spørgsmål blive belyst og drøftet.
Et håndplukket panel bestående af:

I
I

OIe Helgren, ingeniør ved Natur og Miljø, Århus Amt

Poul Henrik Harritz, præsident for Danmarks Naturfredningsforening

I
r

Carl Christian Kirketerp, formand for Århus Amts Landboforeninger

Elwind Vesselbo, formand for Folketingets Miljøudvalg

vil give deres bidrag til belysning af emnet.
Program:

kl. 17.00 Velkomst ved lokalkomiteformand Jørgen Nielsen.

kl.

17.15

-ca.

18.30

Oplæg ved paneldeltagere

kl. 18.10. DN er vært ved et lettere traktement.
kl. f 9.00. Spørgerunde og svar.
kl. 2f

.00

Konklusion og afslutning

Deltagelse er gratis. Tilmelding er nødvendig senest søndag den 2.
marts til Jørgen Nielsen, 86 91 52 10, e-mail jnconslt@worldonline.dk
eller Villy Jensen, 86 98 I I 99, e-mail vjh@jensen.mail.dk.

36

Gensyn med MUritz
12.

-

17.

maj 2003

Næste år i maj tilbyder DOf -Århus en stortur

Vi skal bo centralt i Miiritz

til Miiritz Nationalpark i Mecklenburg.

på Hotel"Kranischrast"

lykkeligt
gensyn. Området nordvest for Berlin er
For os der var med i 1996 bliver det et

formidabelt - både naturmæssigt

og
fuglemæssigt. Den 3 l0 km, store nationalpark
omfatter stort set alle ønskelige biotoper: Et
utal af søer med tilliggende vådområder, hedeog engområder, afuekslende skovpartier-her
kan blandt andet fremhæves den ældgamle

egeskov Ivenacker Eichen. Men også

i

de

omkringliggende landskaber er der spændende muligheder. De gamle karpedamme er
altid et besøg værd. Ved Lewitz havde vi i 96
en festlig ouverture: to havørne sejlende ind
over selskabet, de fyldte hele kikkertfeltet ud.

Man opregner godt 260 fuglearter, og i 96 så/
hørte vi ll0. Det er ganske enkelt et eldorado
for ande- og rovfugle. Vi kan være sikre på
havørn, fiskeørn, rød og sort glente, samt
trane. Af syngende fugle som sjældent eller
aldrig høres i Danmark kan nævnes:
flodsanger, savisanger, drosselrørsanger, pirol

m.fl. Med lidt held løber vi ind i sjældenheder

som: Rødhovedef and, sort stork, lille
skrigeørn, mellemfl agspætte, lille fl uesnapper

og rødtoppet fuglekonge.

Nationalpark
Schwarzenhoff.
Ovematningen foregår i dobbeltværelser med
See

i

halvpension(morgenmad og aftenmad ), mens

vi i løbet afdagen selv sørger for frokost.
Turens pris bliver 4.050 kr. for 5 overnatninger
i dobbeltværelse med halvpension, bustransport, turprogram og turrapport.

Der er reserveret 26 pladser(13 dobbeltværelser) frem

til

20. februar 2001.

Tilmelding skerved at indbetale et depositum
på 550 kr. til:

DOF-Århus, Sølyst, Louisevej I00, 8220
Brabrand på giro 5 5 I 09 6I senest 15. februar

2003.
Restbeløbet får vi på turen.

Ved albestilling efter 10. april refunderes
depositum ikke.
Nærmere oplysninger om turen og afbestillingsregler gives af turlederne:
Jens Chr. JØrgensen 86 17 50
Janniche 86 If 80 42

2l

eller Allan

,.. :.. .:. . ..:

. ,,

Genefenomvorcluret

:. ',', All{'ervelkomne på turene, tag gerye vennet etter famitie med. Turcne er agså fol
, : :, ,, uøvede fttQlem$trere!.Turletleme tortælrer velvtlltgt om futilene det ses, også de
, ,,:. almlndeltgp aiter, Bemæ* at def ktæves tilmelding ved nogle turc. Medbfing alttd
', ,.*Xgsl4:&,,,fuglebog samt:påktæclning efrer veFet - de fleste turc gennemførcs uanset
vehltgel En god madpakke samt noget varmt på themokanden er også godt. på de
.''::. :;1,:.:: læqger*arcnde turc lløes undeNeJs stop ved en bager eller købmand.

ffitrtrdfÆd.SPffidK s&ss*F$rss*€s*a*&s.&ø
Tirsdag 10.12 Julemøde
Naturcentersølyst, kl.
Mødested:

&s,ss*sd{,.$,*66*

19.10

Deltagerne medbringer dias, billeder, video eller blot en god historie fra
det forløbne år. Lokalbestyrelsen er værter m. gløgg, kaffe, te og

juleknas.

d.ffi i {;i:..I} .i 1i :,:

srdr
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Søndag 5.1.

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødested:

Ry station kI.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt ,€renlund 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.

Turleder:

Søndag 12,1.
Mødested:

Turleder:
Arrangør:

l8

{ 5}tu

Vinterfugle ved sø og å
Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg kl. f5.00 eller P-plads ved
Allinggårdsvej kl. 14.45 (se skilt mod fugletårn). Slut ca. kl. I7.00
Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi kan se flokke af
sangsvaner komme til overnatning på søen, der gennem en årrække
har været kendt som en god sangsvanelokalitet. Især i forbindelse med
isvintre og hård frost ses mange sangsv.rner i vågen ud for tårnet.
Hvorfra komrner disse fugle og hvordan klarer de at overleve de til tider
barske vejrforhold. Også mulighed for kanadagæs, stor skallesluger,
hvinænder, troldænder m.fl. Husk varm påklædning og fodtøj.
Medbring evt. kaffe/the. Ingen tilmelding.
Bo Ryge Sørensen, tlf 8681 257t
DOF i samarbeide med DN

Tirsdag 14.1. Formøde tiI Stortur til Miifitz See Nationalpark
Mødested: Naturcenter SøIyst kl. 19.30
Yderligere: Se turbekrivelsen under mandag 12.5.
Torsdag 16.1. Isbjøn og Hvalros 80" nord
Mødested Naturcenter Sølyst kl. 19.10

Hanne og Søren Højager har i juli 2002 boet næsren 4 uger på Svalbard.
ll af dagene blev tilbragt til søs på en bådtur rundt om Spitsbergen
med flere daglige ilandsætninger via gummibåd. Resten af tiden blev
udnyttet til vandringer i fjeldområderne omkring ,,hovedstaden"
Longyearbyen samt en enkelt bådtur til den russiske kulmineby,
Barentsburg. - Begunstiget af flot, højarktisk vejrlig med solen højt på
himlen det meste af tiden (også om natten), blev det til en lang række
billeder af den meget farvestrålende flora og den artsmæssigt
sparso[lme men individmæssigt rige og spændende fauna. Søren
Høiager vil gennem lysbilleder give et indtryk af områdets væsentligste

natur- og kulturværdier
Arrangør:

ØBF

Fredag U.l.-søndag 19.1. Ørnetur

Mødested:

Turledere:
Pris og tilmelding:

Lørdag 25.1.

til

Skåne

Parkeringspladsen ved musikhuset i fuhus, kl. f 6.00
Vi kører i minibus(ser) fra Århus fredag eftermiddag kl. 16.00, og
regner med at være frem ved overnatning i en hytte i det skønne
Snogeholm-område i Skåne ved 2I-tiden. Lørdag og søndag vil vi køre
rundt til de omkringliggende skånske søer for at lede (primært) efter
ørne, glenter og gæs. Vi regner med at besøge Srivdesj6n, Ellestadsj<in,
Snogeholmsjon, Krankesjdn mm. Vi skal også gå tur i elmeskoven ved
Orup, 6veds Kloster, og naturligvis også nede i Fyleda,len. Hjemkomst i
fuhus ved 20-tiden søndag aften (afhængig af vejret). Turlederne står
for aftensmad lørdag, og vi holder på motorvejen for at spise søndag
aften. EIIers skal man være selvforsynet med mad. Varmt tøj,
gummistøvler og sovepose skal også tages med. Plus kikkert, evt.
teleskop mm. Turen plejer at være kold men fantastisk! Der er gode
muligheder for havørn, kongeørn, rød glente, blå kærhøg, sort spætte,
gæs i rå mængder, sangsvane, store skallesluger, lille skallesluger,
vandstær og meget merel
Nick Wrigley m.fl., tlf. 8621 4985
Pris: kr. 900. Beløbet inkluderer al transport, broafgift, 2 x overnatning
og aftensmad lørdag, og bedes indbetalt på giro (DOF Århus girokonto
nr. 5 5l 09 6l) senest d. 20. december.

Projekt fuglekasser
Vi bygger fuglekasser, som skal være til gavn for de hulrugende fugle
og til glæde for os. Se omtale andetsteds i bladet

Tirsdag

2E.l

Mødested:

Arrangør

Hedehøgen

i

Danmark

Endnu ikke fastlaet - se www.dofaarhus.dk!
Lars Maltha Rasmussen er en af de personer i landet, der ved mest om
hedehøgen og han vil med et foredrag ledsaget af flotte billeder fortælle
om status for Projekt Red Hedehøgen. Der bliver givet en status for
hedehøgen som dansk ynglefugle, baggrund for projektet, hvorfor
beskytte Hedehøgen, Hvor findes Hedehøg?, Feltarbejde , praktisk
besky-tteIse, Resultater og Fremtiden.
DOF Århus Amt

t9

Søndag 2.2
Mødested:
Turleder:
Søndag 2.2
Mødested:

Turleder:
Torsdag

6,2

Mødested:

Arrangør:
Søndag 9.2
Mødested:

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt .Ærenlund pedersen
Se beskrivelsen søndag 5. januar.

Tur til Sødringholm
Sødringholm Strand ved sommerhusene kl. 9.00
På en tur langs stranden og gennem skoven kigger vi på vinterens
fugle. Store flokke af ænder ligger langs stranden, hvor der også er
mange overvintrende vadefugle især strandskader, ryler og spover. Der
vil være gode muligheder for også at se vandrefalk og snespurve, og
måske er vi heldige at finde bjerglærkerne. Varighed: l-4 timer. Det kan
blive koldt, så husk varmt tøj og noget varmt på kanden.
Lars Tom-Petersen, tlf. 8641 8164.

Vietnam og Laos
Naturcenter SøIyst, kl. 19.10
Denne aften vil de to biologistuderende Kim Aaen og Stine Wraae Bach
vise billeder fra Vietnam og Laos, hvor de rejste rundt i efteråret 2002.
De vil fortæIle om deres oplevelser fra en spændende tur, der bød på et
særdeles interessant plante- og dyreliv. Kom og se de fine billeder af
planter, insekter, fugle og andre vilde dyr - i en kvalitet, som vil gøre
National Geografic grøn af misundelse.
ØBF

Havørn(e) i Det midtjyske Søhøjland
Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg, kl. 10.00
Det Midtjyske Søhøjland besøges regelmæssigt af havørne i
vinterhalvåret. I den anledning besøger vi Mossø, der er en af de

søhøjlandslokaliteter, hvor der er gode muligheder for at se havørn(e).
vil der blive forta,lt om ørnenes livsvilkår og mulighederne for
at beskytte og fastholde ørnene som ynglefugle i Danmark.Husk varm
påkleedning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/rhe.
Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 257t og Gunnar Wahlgreen tlf.8684 6782
På turen

Turleder:
Tilmelding:
Atrangør:

Ikke nødvendig.
DOF

i

samarbejde med DN

Tirsdag 18.2 Generalforsamling
Mødested:
Naturcenter Sølyst, Louisevej 100,

Brabrand.

kl.

19.30

Mød op og gør din indflydelse på foreningen gældende. Denne aften er
det tidspunkt hvor du har chancen for virkelig at gøre din indflydelse
gældende, enten ved selv at opstille til bestyrelsesarbejdet, eller ved at
komme og ,,skyde" på den nuværende bestyrelse. Dagsorden ifølge
lovene. Se iøvrigt omtale andetsteds i bladet.

Lørdag

22,2

Mødested:

Tirsdag

25.2

Ungdomstur

til

Sangstrup, Fornæs og Grcnaa Havn.

Vi mødes på fuhus Banegård, hvorfra vi kører med toget kl. 07.14 til
Grenaa station. Alkomst tilCrenaa Station kl. 08.15. Det vil virre
muligt at stige på toget undervejs.
Se iøvrigt omtale andetsteds i bladet.

Ttusdagsmøde

på

SøIyst

Emne endnu ikke fastlaet. Se vores hiemmeside!
40

Søndag 2.3.
Mødested:
Turleder:

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mandag lO.j

Fyraftensmøde om naturgenopretning
Kulturhuset Sløjfen i Hadsten kl. f 7.00

Mødested:

Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt .Ærerrlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 5. januar.

Arrangør:

Bemærk tilmelding kræves! Se omtalen inde i bladet
Danmarks Naturfredningsforening Hadsten (Villy Jensen tlf.: 86 98
99, e-mail vjh@jensen.mail.dk)

Lørdag 22.3

Lille Vildmose

Mødested:

Musikhuset i Århus, kl. 07.00
Vi afsøger områderne ved Lille Vildmose: Smedie, Tofte Sø, Muldbjerge,
Høstemark Skov og evt. også Mariager Fjord. Det gælder selvfølgelig
Kongeørnen, men der vil også være mulighed for Sædgås, Sangsvane,
Trane, samt diverse ænder og vadefugle. Turen foregår i minibusser.
Der medbringes mad til hele dagen. Hjemkomst ca. kl. 19.00
Kr. 175,- til dækning af transport

Pris:
Turleder:
Tilmelding:

2i.3

Allan Janniche.
Senest 15. marts til Allan Janniche rlf. 86 f f 80 42 eller Jens Chr.
Jørgensen tlf.86 17 50 23. Begrænset deltagerantal.

Mødested:

Danmarks Naturckove
Kvicklys P-plads, Søtorvet i

Turleder:
Tilmelding
Arrangør:

Bo Ryge Sørensen, tlf.8681 257t
ikke nødvendig
DOF i samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening

Søndag

Tirsdag

25.i

Mødested

Arrangør

ll

Silkeborg. kl. f6.30 til ca. kI. 19.00
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommer af den
oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborgskovene har landets største koncentrationer af 250-100 årig bøg, og
rurruner en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. På
turen vil vi se nærmere på naturskovens biologiske betydning. Turen
a{sluttes omkring solnedgang, hvor vi ser sortspætten komme til
overnatning i dens sove-hultræ.

Natur og Fugle på Island
Narurcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand
Ornitologen og Naturfotografen Albert Steen-Hansen fra Nibe har i 1996
og 2oo2 rejst rundt på Island med kamera og telelinse. Det er der
kommer en række flotte billeder og en god historie ud af! Kom og vær
med, når Albert med lyd og lys giver sin beretningen om geysere,
gletch_ere og fuglefielde fra den fuglerige vulkanø i Nordatlanten.
DOF fuhus Amt

Æ tr*ryif å {*ce {4*å}*4r*.r.,s.*sn.e*er ssa {44:, $*$*$i,*'ssss-,}&s,}.} },G:a* sd
Søndag 6.4.
Mødested:
Turleder:

Mossø, Gudenåen og onliggende søer
Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt,€renlund pedersen
Se beskrivelsen søndag 5. januar.

4l

Søndag 27.4 Bustur til Vestjylland
Mødested: P-pladsen ved Musikhuset,

Å.rhus

kl.

06.00.

Vi besøger Skjernå-området og Vest Stadil Fjord. Her er iige nu masser
af fugle, bl.a. gæs, ænder, rovfugle og vadefugle i disse storslåede
naturgenopretningsområder. Måske er de første pomeransfugle
kommet!? Turen gennemføres i bus hvis der er tilmeldinger nok! Husk
madpakke, påklædning efter vejret og kikkert. Forventet hjemkomst i
Århus ca. kl. f 7.00. Efter aftale vil der være mulighed for påstigning i
Silkeborg.
220 kr. som betales under turen
Senest d. I3. april skriftligt til: Peter Lange, Tujavej 16,8464 Galten eller
pr. mail: peterlanC.qpost6. tele.dk
Peter Lange (tlf.: 8695 0l4l) og Lars P. Johansson (8617 784I)

Pris:

Tilmelding:
Turledere:
Tirsdag

29.4

Tirsdagsmøde

på

SøIyst

Emne endnu ikke fastlagt. Se næste nurruner af Søravnen eller vores
hjemmeside
- " --,

,:

:"

,r:..r'raa.i::,r'i:r--.i.,,

til

Mandag 12.5.-lørdag 17.5 Stortur

Mituitz

DOF-Århus arrangerer en 6-dages fugletur til områderne i og omkring
Miiritz See Nationalpark fra mandag d. 12. maj til og med lørdag d. 17.
maj. Se beskrivelse andetsteds i bladet.

3. weekend

i

oktober 2OO3 Tur

til

vadehavet

Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen - forbehold for aflysning
eller ændring i tidspunkt tages.

Medio

april

Tranetur

til

Svefige

Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen - forbehold for aflysning
eller ændring i tidspunkt tages.

Stortur til Østpolen

Maj

Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen - forbehold for aflysning
eller ændring i tidspunkt tages.

;,f

,1i,*.5
Forårct

2005

Stortur

til

Holland

Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen - forbehold for aflysning
eller ændring i tidspunkt tages.

Hold også øje med vores hjemmeside på wvvw.dofaarhus.dk, hvor du finder det komplette tur- og
mødeprogram. Der kan eventuelt b)ive anangeret flere ture og møder,
Tirsdagsmøder d. sidste tirsdag

i hver af månederne sep., okt.,

nov.,

jan., feb., mar., og april. A)le

finder sted på Naturcenter Sølyst, Louisevej l0O, i Brabrand.
Kontakt vedr. møderne: Kontaktperconen.

til ture og møder sendes til: Ole Jensen, Torshøjvænget 54,8381 Hasselager. E-mail:
ofi@oncable.dk senesl l. februar, 1. maj, 1. august og l. november.
Bidrag

^1

l-lvem

hvem
Kontaktpersoner

Bestyrelsen
Peter Lange (formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
TIf. 86 95 03 4l

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken f6f, 10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 28 50 05

peterlan@post6.tele.dk

steen,gert.Iarsen@get2net.dk

Ole Jensen (kasserer)
Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.86 28 t6 t4

Mari-Ann Nørgaard
Kolt Kirkevej l3l
E36l Hasselager

ofj@iname.com

mari-ann@j ubiimail,dk

Bjarne Golles
Louisevej 100
8220 Brabrand

Tlf.86 25 04 4t

Jens Bonde Poulsen
Hevringvej 24, Hevring
8950 ørsted
Tlf.86 48 E2 7'

bg@nat.aarhus.dk

j

Tlf. 66 28 40

8l

Frednlngsudvalget:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. E6 98 65 03

Fuglercglstrerlngs-

gruppen:
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Lo kal

ens-bonde@poulsen.mail.dk

Peter Hjeds

Jan Sielemann

Båstrupvej 16, Foldby
8182 Hinnerup
Tlf. E6 49 63 08
Peter.Hjeds@ skolekom.dk

Hulvejen 21, Høbjerg

Arne Bo Larsen
Axel Munchs Vej 67
6550 Ryomgård
abl@c.dk

850O Grenå

Tlf.86 t3 t4 49
Lars P, Johansson
(suppleant)
Balevej lO, Ommestrup
8544 Mørke

Tlf.86 t7 78 4r
lpjohans son@mail.tele.dk

|tets r e gl str e rl n ge n :

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt

Louissej l0o
322OBrabrand

Me d I e m s r e gl strc r I n ge
Lars P. Johansson
(se bestyrelsen)

RandersQruppen:

Ijrs

Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej 58
890O

Randers

Tlf.86 41 8l 64

Rappottgruppen:
HemingEttrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro

T11.86949606

Mark Hammond

Rovfuglegruppen:

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

Svend Møller Jensen
(

Se

Fr€dningsudvalget)

Skovgruppen:
Bo Ryge Sørensen

søholtÆl€26
8600 Silkeborg
Tlf. 66 8 I 25 73

SøhøJlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

Tldsskrlftlæsekreds:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)

n:

Mere end otd.
Professionel oversættelse
mellem hovedsproqene
slatsaut. translalører og tolke
Medlem af
Dansk Translatørforbund
Dansk Ornltolo!!lsk forenlng
Socledad Espafrola de OrnltoloEia

I
]

ArgusSprogAps

_

.llLt

t tulrendalHoyedbygnin4 t fyrendalvel l4 t 4262 Sandved
t Fa* s5 46 27 27 t Info@argus-spro!l.dk

5s 46 2?_26

