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Sorn lrerre - så hund
peretning for 2OO2
Fuglqnes Dag'

j

DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttels€
r4ed afdelirtger over håle Danmark. Foreningen er stiftet i 1906.

Dansk

Omltologtsr,
Forenlng

For'eningens formål er at fremme kendskabet til.og interessen for fugle
og at virke til beskyttelse {ørst og fremmest af den danske fuglefauna.
Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af lnøder og

Fuglenes Hus
vesterbrcgade 138"140
1620 København V
Tlf.: 33 31 lU 04
Fax: 33 31,24 35

ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og Andre publikationer, samt
ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.
.

6oE tug.. del i flere åitiviteter, både i Danmark og internationalt.
Fugleværnsfondeh ejer og driver en række danske fugleieservater og
arbejder desuden for intetnational fuglebeskyttelse. DOF er'den
danske afdeling af Birdlife Internatidnal.

wvvw.dof.dk
dof@dof.dk

Girc:

Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt blddene Fugle og Natur 14
hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år).

7 O0 08 J9

Årlige kontingenter:
Ordinæremedlemmer
Junior (u. l8 år)
Senior (o.67)

"

725kr.
kr.
l0 kr.
410 kr.
100

2

Husstahdsmedlemskab
Støttemedlem (min.)

ki.

DOF-ÅrhuS ståf for alle lokale arrangementer, og alle D0F-medlem:
mer kan frit deltage i afd'elingens møder og ekskursioher.

Lokalafdellngen I
Århus Amt
Naturcenter

I 80

På sidste slde

.'øIyst

finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmed-

lemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige

Louisevej 100
8220 Bråbrand
Girc: 5 5l 09-61

udva{g og interessegrupper.

www,doiaarhus.dk
Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 ganle årligt

funvnen

abonnement på blader for kun 60 kr. pr. år.

Mari-Ann Nørgaard
Kolt Kirkevej

I3I

til

Søravnen'modtages som manuikripi eller på disketre,
lil r,edaktøren i kuvert mærket
"Søravnån", og sehd eventuelt også indlægget på E'mail. Disketter,
fotos og originale tegninger returnerep.

Artikler

8361 Hasselager

ledsaget af en udskrilt. Send materialet

Tlf.86.28,40 63

Spaltercdaktører'
Nyheder og aktuelt: Peter Lange
Fra Felten: Morten DD Hansen
Ture og Mødet: OIe Jensen

Øvrige redaktidn

Søravnen redigeres
genbrqgspapir.
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Annelise Skov
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Annoncepriser:
HeI side:

kr. 150,-/nr cller kr.1.200,-/k
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til

' alle medlemmer i Århus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne

Fung, ansv. rcdaktør

Halv sidc:

kr. 200,-/nr ellerkr. 600,-/år'

søtaYnens kalendet:'
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I 5.
I 5.
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på

I skrivende stund midt i februar er der dejligt koldt uden
for. Vejret er klart ot! der er ingen forstynende blade på
træeme. Så der er god mulighed for at se på vinterfugle.
Vi har alle en favoritlokalitet, og det er nelop den, vi
geme vil høre om. Vinter er ingen undtagelse. Har du
værct derude og vil dele dine iagttagelser med os, hører
vi geme fra dig, så vi også i bladets 30. sæsan kan

udsende et fyldigt og inspirerende blad til

lokalafdelingen.

Når Søravnen er på gaden nærmer foråret sig med
stormskridt. Snail er det fuglenes yngletid, hvor det er
oplagt at overvåge fuglene i den almindelige danske

i fuglebestandene afspejler jo de
biologiske konsekvenser af den måde, man forvalter det
danske landskab på. Derfor kan DoF's medlemmer
gØre en stor indsats ved at optælle fuglene hvor man
kommer, og deltage i f.eks. punkttællingsprojektet, hvor
de almindelige fugles forekomst kan følges år for år.
Resultaterne fra Arhus Amt vil vi med mellemrum
omtale her i bladet. Tilmeld dig punkttællingerne ved at
henvende dig til DOFs kontor, eller til Lokalkoordinator
Ole Jensen (se omslaget). Brug dofbasen til at indberctte
dine fugleiagttagelser. DOF har brug for dem!
natun ,zEndringer

Mari-Ann Nørgaard

lllustratloner:
Jalmer Nielsen
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l,

19
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DOF får penge til

Nyt fra
Fugleværnsfonden

naturovervågning

Arbejds gruppen ved Fuglevæms fondens nyeste areal ved Stubbe

Af Michael B. Grell, videnskabelig medarbejder

Sø, mødes i området en gang
månedligt, og udfører naturpleje
på det 23 ha. store areal. Herudover bistår arbejdsgruppen ved
vedligeholdelsen af det sommerhus, der ligger midt i reservatet.
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Naturfaglig Afdelings vegne kan oplyse, at Aage

V. Jensens Fonde netop (pri. feb. 2003) har
bevilget 6% mio kr. til DOFs nye IBA koordinatornetværk.

Har du lyst til at deltage, så
kontakt Peter Lange (se om-

Hermed kan DOFs ambitiøse strategi for
overvågningen af Danmarks fugle - arter,

slaget). Arbejdsgruppen vil i løbet
af foråret være vært ved to ture til
området, læs mere herom i kalen-

lokaliteter og levesteder - føres ud i livet. Det er en

deren bag

i

bladet.

Feriehus udlejes
Det vil

ved DOF

Det er med stor glæde og stolthed, at jeg på

i

løbet af de kommende måneder blive
muligt for medlemmer af DOF at leje huset til
feriebrug, enweekend eller en hel uge. Se nærmere
herom på www.dofaarhus.dk, eller kontakt Peter
Lange (se omslaget). På hjemmesiden kan bl.a.
ses fotos fra huset og området.

meget glædelig dag for DOF, for fuglebeskyttelsen

og for vort faglige arbejde!

IBA koordinator-projektet går ud på at starte en
ny 5-årig optælling afynglende og rastende fugle
på Danmarks 200 vigtigste fuglelokalileter (IBA
står for .,Important Bird Areas"). Det skal ske

ved at oprette et netværk af lokalitetskoordinatorer, der skal stå som lokalt ansvarlige
for en bestemt fuglelokalitet, og gerne samler,,et
hold" af andre intereserede til at undersøge
området og levere fugledata samt oplysninger

om trusler, ideer til naturgenopretning,
formidling mm. Det er tanken, at IBAkoordinatoren efterhånden bliver DOFs .,lokale
ansigt" i forhold til ejere, naboer, brugere og
myndigheder.

En vigtig del af projektet er, at den viden der
indsamles, skal formidles ud til både medlemmer
og befolkningen via DOFs hjemmeside, blade og
medier. Her er der nu grundlag for en markant

oprustning.
Fugleovervågningsstrategien blev udviklet af
Naturfaglig Afdeling for et år siden, og herefter
godkendt af Hovedbestyrelsen. De tre store
overvågningsprojekter, der er kemen i strategien,
er punkttællingsprogrammet (der overvåger de
almindelige fugle og levestederne), DATSYprojektet (der overvåge de sjældne ynglefugle)

og IBA koordinator-netværket (der overvåger de

Planen kommer efter intensiv overvågning af

vigtigste lokaliteter). Strategien skal skabe
sammenhæng i projekterne, så de bedst muligt

ynglesæsonen og den dokumenterer, at den

Danmarks få røde glenter de sidste to

supplerer hinanden, og vil sarntidig give DOF det

elegante rovfugi har alvorlige problemer

hidtil bedste, samlede overblik over udviklingen
i vore fuglebestande og deres levcstcder. Det

herhjemme. Den danske ynglebestand er med
17-22 ynglepar i 2OO|-20O2 reduceret med 25
procent siden midten af lgq0erne. I Århus Amt
var der i 2002 et par der fik unger på vingerne,

bliver en meget staerk fuglefaglig ballast for DOFs
glebeskyttelses- og fredningsarbejde. Men også
en ballast som meget tyder på, at DOF vil få god
brug for i de kommendc år.
fu

DOF udgiver forvaltningsplan
for rød Qlente
Judit Berg, informationsmedarbejder i DOF,
og Peter Lange, lokal rød glente-koordinator

A,f

Der er alt for få røde glenter

i Danmark. Dansk

Ornitologisk Forening opfordrer Regeringen til
at tage glentens problemer op i EU og udpege
beskyttelsesområder for arten herhjemrne.
Der burde være mindst 500 par ynglende røde
glenter i Danmark, men der er kun 20 par. Så
kontant kan glentens problemer udtrykkes. Men
cler er håb for "Nordens grib", hvis politikere og
myndigheder følger en række præcise

anvisninger

i en ny forvaltningsplan for

samt yderligere et-to yngleforsøg. Et ynglepar

Udviklingen i Danmark er stik modsat situationen
i nabolande som Sverige og England, hvor
bestanden har været i stabil fremgang.
Siden l98O er der fundet l8 forgiftede og seks
skudte glenter i Danmark. Så sent som i I 999 er
et par glenter blevet skudt på Østbornholm.
Påfaldende mange glenter er fundet døde nær
redestederne uden at dødsårsagen har kunnet
fastslås med sikkerhed. Samtidig er de danske
glenter truet på trækket til Spanien, hvor der de

senere år er sket en omfattende ulovlis

bekæmpelse af rovfugle.

rød

glente, som DOF netop har udgivet.
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Før du vælger ny
kikkert eller te/eskop, kon det være en rigtig god rde, ot coge turen intl til
Noturbutikkcn og,røre lidt forskellrgr fro der sfore ldydlg.
Her kon du bare spørge los og finde frem tit
netop dec der posser ttl Qi.t. behovl
Yi har stort scr oile de bedste mær(er på lager
- Zeiss, Leicc. Sworovski, Kite. Pentax, kawa
so yi kon vise og rddgivc drg

helt objekttw udfro
dine egne ønsker.
Åbnlngsrider:

Man.-Tors.l 0- | 7.tr
Fredag lA-19,
Lørdag

fik

en trist skæbne, da hunnen blev fundet død på
reden under rugningen. Det var desværre ikke
mulig at fastslå dødsårsagen, det kan dog
udelukkes at fuglen var blevet skudt.

I0-l4

NATURBUTIKKEN.
Vesterbnqade 138A.1620 Kobenhavn V. ftf. 33 3t
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Men forvaltningsplanen fra DOF understreger

michael.grell@dof.dk). Alle oplysninger om

også, at der er mange muligheder for at hjælpe
den truede rodugl, hvis viljen er til stede.

ynglende rød glente vil blive behandlet fortroligt.

. DOF opfordrer Regeringen til at

Ny lokalgruppe på

udpege

beskyttelsesområder for Rød Glente, som

Danmark også er forpligtet

til efter EUs

fuglebeskyl tel sesd i rekt iv.

På

. Det er påtrængende vigtigt at Regeringen
gennem EU forsøger at få stoppet ulovlig
rovfuglebekæmpelse

'

i

Sydeuropa.

Giften Parathion bør helt forbydes, og der bør
gennemføres en informationskampagne om
konekt brug af muse- og rottegifte.

. Efter svensk forbillede bør man fodre
glenteme om vinteren for at få dem til at blive

i landet, så de undgår bekæmpelse i

vinterkvarteret.

.

Syddjursland

Overvågningen af glenterne skal videreføres

og der bør etableres et beredskab,

så

dødfundne rovfugle kan analyseres for gift.
Tilnavnet "Nordens grib" skyldes at rød glente i
høj grad lever af ådsler. Den ny forvaltningsplan
fra DOF dokumenterer også at glentens fødevalg
kun i meget begrænset omfang kolliderer med
jægernes interesser. Snarere tværtimod, da rød
glente tager en del kragefugle.
Yderligere oplysninger: Biolog Michael Borch
Grell, Dansk Omitologisk Foreningtlf .: )) 3l4J:O4.

initiativ af Jens Mikkelsen, Ebeltoft, har

Syddjurs lokalgruppe. cruppen dækker følgende
postnumre: 8400, 84f0, 8420,84M.

Gruppens medlemmer vil samarbejdc om:
- at deltage i DOF'S ture (samkørsel m. m.)

- selv at lave (små)ture, lokalt eller
- at deltage

-

?

i lokale projekter

selv at oprette lokale projekter

Alle DOF-medlemmer i området er

blevet
kontaktet, og der er oprettet en email-kæde man
kan tilmelde sig. Evt. interesserede kan kontakte
Jens Mikkelsen, Violvej 7,84OO Ebeltoft. Tlf.:
863 4 425 4, mail: jens.mikkelsen@tdcadsl.dk

Rettelser tll Søravnen 4/2002:
Side 7:

Falken på tegningen er en

tårnfalk.

Efterlyses: Rød

llente

2003

Side 20:

Observationer af rød glente indsamles fortsat,
for at følge artens bestandsudvikling.
Iagttagelser af rød glente

i Århus Amt

bedes

meddelt til Peter Lange (se omslaget) eller Michael

Grell (tlf.: )Jtl 4404 hverdage ll-16, mail:

en

række lokale DOF-medlemmer etableret

Teksten til tegningen: Pirolen er
hørt 2O0l i Søhøjlandet.
Side lO-14:
Referatet Med DOF-Århus til
Øland pinsen 2OO2 er skrevet af
Rita Hazell.

NorcteaZ-

Gå i banken ,..
og kør væk med

et hurtigt billån
I dag er det både nemt og hurtigt at få et

billån i banken. Som regel er det også den
billigste løsning når alle omkosbringer regnes med. l-æg vefen forbi Unibank, og kom

gcxlt fra start i en nv eller bmgt bii. Du kan
også regre ud, hvad clet koster at låne Lil en
n_y

eiler brugt bil, på wwwunibank.dk.
I
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i

Århus Amt

Beretning for 2OO2
Af Peter Lange
Når jeg tænker tilbage pe 2OO2, er der især to begivenheder, der har brugt
forholdsvis meget af min tid; 2l ha. skov, eng og sø ved Stubbe Sø, samt en ny
database!

I det tidlige forår blev det endelig officielt; Fugleværnsfonden havde " awet" 2)
ha. natur samt et sommerhus, efter tidligere boghandler Paul B. Petersen i
Grenå. Paul, eller "Bogpeter", var kendt af de fleste i Grenå og omegn, for sin
store interesse for og viden om fuglene.Han var tillige mangeårigt medlem af
DOF, og var bl.a. i 60'eme med til at oprettet Feltomitologisk Udvalg for Jylland.
Mange har også stiftet bekendtskab med Petersen som deltager på en af
foreningens storture.
Efter at Fuglevæmsfonden havde overtaget området ved Stubbe Sø, startede
lokalafdelingen en række initiativer, for at få oprettet en lokal arbejdsgruppe der
kunnebiståFVF meddendagligedrift af området. Og jeg må sige at detharværet
en fornøjelse! Opbakningen har været utrolig flot, lige fra starten strørnmede det
ind med henvendelser fra folk, der geme ville give en hånd med. Både kendte,
som ukendte (for mig) ansigter i foreningsarbejdet, og i skrivende stund har vi
netop haft den 6. officielle arbejdsdag på reservatet. Der møder geme 8-12
personer hver gang, uanset regn og rusk, og bistår med rydninger, træsavning,
vedligehold af hytten, tilsyn med fuglekasser, fugletællinger o.m.m. Fremover
bliver det muligt for DOF's medlemmer at leje hytten (80 m2, Iige midt i et
fuglereservat!), ligesom foreningens udvalg og grupper kan benytte hytten til
møderm.m.

I

maj måned lancerede DOF 3. generation af databaser til registrering af
fugleobservationer, til dagligt kaldet dofbasenJ. Dolbasen3 er tostrenget, og
består dels af en hjemmeside (www.dofbasen.dk) dels et program man kan
installere på sin egen computer. DofbasenJ må, efter en række opstartsproblemer,
siges at være blevet en succes! Pr. l. januar 2003 var der næsten 80 aktive brugere
i Århus Amt, og dagligt bliver der indlæst flere tusinde observationer. For første
gang harvi nu en landsdækkende direkte online formidling af fugleobservationer,
som samtidig lagrer oplysningerne i en database, hvori rapportgrupper og alle
andre interesserede har mulighed for at søge datå til lokalrapporter, årsrapporten,
artiklerog undersøgelser. Programmet og $emmesidenudvikles fortsat henimod
stØrre og større brugervenlighed, og hvis ikke du allerede er på, kanjeg kun sige;
prøv det!

Derude blandt fuglene har det igen været et begivenhedsrigt år, med mange
spændende oplevelser i felten. Og for første gang er det nu muligt for mig, til

denne beretning hurtigt og nemt

at samle en oversigt over

årets

bemærkelsesværdige observationer; nemlig takket være www.dofbasen.dk!

Januar lægger ud med fund af bjergpiber og hvidsisken, krydret med en enkelt
kongeederfugl, samt en melding om sortbuget knortegås. Hvis den godkendes af
SU vil det være første fund i amtet. Februar og marts bød på flere fund af
hvidsisken. I9l4 trækker en adult steppehøg over Samsø, den er allerede godkendt
af SU. Maj bød bl.a. på biæder på Samsø og en ubestemt skrigeørn over Mols.
Efterårets invasion af hvidvingede korsnæb indledtes 2718 på Mols, og frem til
3Il12 foreligger der over I0 fund, spredt over hele amtet. Efteråret bød også på
fund af skrigeørn og steppehøg. En hærfugl ved Skæring Strand i oktober blev
indtelefoneret to gange til DOF, men desværre ikke genfundet af tililende lokale
omitter. Den kolde og våde forsommer fik desværre som resultat, at vagtler og
engsnarrer stort set blev væk. Til gengæld fik den lange og varme sensommer
mange trækgæster til at udskyde afrejsen.

Ture og møder
I årets Iøb har der været annonceret over 75 arrangementer, herafhar de 25 været
ture arrangeret af andre end DOF (f.eks. natuwejledere eller andre foreninger).
Foredrag og møder

l)

Ture
Ture fælles med DN/ØBF
Fuglenes Dag
Offentlige ture (ikke DOF arr.)

20
7

8

25

Årets stortur gik til Øland i foråret. og var endnu engang vellykket. Kun en enkelt
tur, Falsterbo i august, måtte aflyses pga. for få tilmeldinger.

Mødeme har alle været velbesøgte, med mellem 15 og 50 fremmødte hver gang,

hvilketjeg synes er flot! I løbet afåret er der på initiativ afJens Chr. Jørgensen
etableret et ekskursionsudvalg, som har planlagt en række en- og flerdages
busture i de kommende år. Således planlægges der mindst en stortur hvert år.

Søravnen
Er igen i år udkommet med fire numre på hhv. 44, 4O, 44 og 44 sider. Det store
sideantal i nr. 2 og 3 dog isæt takket være en enkelt større artikel. Søravnen
modtager heldigvis en del stof uopfordret fra medlemmeme, men der kan stadig

godt findes plads til mere, hvorfor sidste års opfordring

til at

skrive lidt om

oplevelser med fuglene skal gentages her!

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

Medlemsstatus
Som den eneste af de større grønne forningen kan DOF notere medlemsfremgang,
og foreningens medlemstal har aldrig været større. Det gæIder både på landsplan

og her i Arhus Arnt.

t r. 12.

r.12.

t997

t999

I 1.12.
2000

Medlemskategori
Ordinær

702

690

693

Senior

t07

r05

)8

52

92
59

27

ll

StØtte

34
222

13)

Total

I 103

I 007

12l
996

Husstand

Junior

Fugle

i

3

tL.L2.
2001

tr.r2.

700
lol
62
33
t46
to42

7t9

2002

108
63

30

249

I 169

Århus Amt

Lokalrapporten Fugle i Århus Amt 200I udkom i december. Igen i år en meget
flot og vellykket rapport, som flere læsere har betegnet som landets bedste!
Rapportgruppen består pt. af I5 medlemrner, og Henning Ettrup er fortsat
tovholder.

Hjemmeslden
Lokalafdelingens hjemmeside liggerfortsat påwww.dofaarhus.dk. Der er direkte

links til www.dofbasen.dk, med foruddefinerede søgninger på en række af
amtets gode fuglelokaliteter.

Frednlngsudvalget
3-6 personer mØdes næsten månedligt og gennemgår de mange sager som
tilsendes lokalafdelingen. Der er i årets løb behandlet bl.a. motorvejslinieføringen

Låsby-Silkeborg, vindmølleparker, fredningsforslag for bl.a. Læsten Bakker,
samt kommenteret en række naturgenopretningsplaner og Vandmiljøplan-Il
forslag til nye vådområder. Her i skrivende stund er det største afdisse, Årslev
Engsø, ved at tage form, og med lidt held er den nye sø vandfyldt til foråret! Husk
at kontakte udvalget hvis du konstaterer overgreb på vores fugleområder.

Lokalgrupperne
Lokalgruppen i Randers har i årets løb stået for en række ture i Randers-området
med Peter Hjeds og Lars Tom-Petersen som turledere. Lars Tom-Petersen er
kontaktperson. Lokalgruppen i Søhøjlandet bidrog med en række ture fælles
med DN i årets løb. Bo Ryge Sørensen er kontaktperson.

Bestyrelsen
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et år med godt samarbejde og gode
diskusioner. Alle har ydet en god indsats på hver sit felt.
Tak til alle som har deltaget i lokalafdelingens arbejde i20O2l

Peter Lange

Februar 2003

Mens vi venter på Årsbv Engsø
Af Mafi-Ann Nørgaad
Fotos: Erik MølQaard
Det er stadig spændende at følge entreprenclrarbejdet på Årslev enge her sidst i februar.
Bunker afjord flyttes, grus og sten køres til og

lægges planmæssigt

til gavn for

den

kommende engsø.

Den

ll.

januar i den strenge vinterperiode,

hvor Brabrand so var frosset til, fandt vi denne
enlige hvinand i en lille våge i Århus å. Da vi
kom tæt på blev anden så nervøs, at den

lavede overspringshandlinger

a
&'.

'1

i

form af

en

gang rappe vaskebevægelser, mens den
stædigt holdt et rask svømmetempo for at
holde sig midt i vågen. Pludselig steppede
den op på iskanten. Men nej det var heller
ikke så godt - så ud i vågen igen. Frem og
tilbage. Den var flot så tæt på. Næbbet var
underligt stort, men vist nok ok for en hvinand
alligevel. Et par billeder blev taget inden vi
gik videre i den knirkende sne, så den kunne
få lidt ro i sin våge.

Referat af lokalafdelingens

generalforsamling
aholdt den

18.

februar 2003 på Sølyst

Henning Ettrup blev valgt som dirigent og overlod ordet
beretning.

til

Peter Lange, der fremlagde årets

Regnskabet for 2OO2 blev gennemgået af Ole Jensen og blev efterfølgende godkendt af
generalforsamlingen.

Derefter blev budgettet for 2003 fremlagt med de nødvendige nedjusteringer i forhold til 2002, da de
forventede indtægter viser en svag tilbagegang. Også dette blev godkendt.
Valgene til bestyrelse og repræsentantskab blev gennemført uden kampvalg. Resultatet blev at peter
Lange, Peter Hjeds, Jan Sielemann og Mari-Ann Nørgaard blev valgt til bestyrelsen og Lars p.
Johansson, Ole Bøgh Vinther og Erik Dylmer blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Som repræsentanter blev valgt Peter Lange, peter Hjeds. ole Jensen og Bjame Golles og som
suppleanter Jens Bonde Poulsen, Jan Sielemann, ole Bøgh vinther, Mari-Ann Nørgaard og Arne Bo
Larsen.
Rita Hazell valgtes til revisor.
Henning sluttede med at sige tak for god ro og orden ved mødet.

Mari-Ann Nørgaard

Resultatopgørelse for året 2002
Note
Indtægter
Tilskud fra DOF
Ekskursionsindtægter
Annonceindtægter
Øvrige indtægter

Regnskab
2002
24.966,74

I

t9.r15,23

2

t3.t82,30

3.300,00
60.963,87

Udgifter
Ekskursionsudgifter
Bladudgivelser
Kontorhold
Porto, telefon
I(ørsel
Øwige udgifter

I
)
4

t7.584,O4
28.O6t,59

t.290,90
661,75

5

405,00
7.849,87

57.85j,t5

Resultat før renter

t2

3.tto,72

Renteindtægter

6

972,79

Årets resultat

7

4.OE},5I

Budget Regnskab
2002
2001
23.000 2t.t60,88
- tt.786,70
].300
1.300
21.000 2t.t2t,69
47.tOO 63.769,27
11.000
3.800
1.500
500
7.000
41.800

6.950,t5
t9.960,84

3.500
500

).808,43
422,62

16.706,07
30.640,70

).772,90
1.413,00
478,00

4.000 4.231,o5

Balance pr. 31. december 2002
Nore

AKTIVER

2002

2001

saktiver

Om s ætning

Tilgodehavender

8

t3O2,Z5

2.630,00

14.2t2,7t

21.7t3,5O

Likvide beholdninger

Girokonto
Bankkonto
Garantkonto
Garantbeviser
AKTTVER

48.s80,92 t6.otg,94

1.009,46 12.8i4.75
5.000,00 5.000,00
68,802,69 55.588,t9

r ALT

70.to4.94

53.218.19

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital l. januar
Årets resultat
Egenkapital lI. december

Kortfristet
Øvrige

9

2O.685,j4

t2.882,3O

70.to4,94

58.218,l9

gæld

gældsposter

PASSIVER

l0

4t.3t5,89 41.tO4,84
4.08),5t 4.2)t,oj
49.4t9,4O 45.3Jt.89

I ALT

Noter
Note

I

l/3-3l3:
l7/5-2g/5t
Samsø 28/9-29/9:
Vejlerne l/6:
Natravnetur 2216:
Ørnetur Sydfun 26110:
Renterindtægter, ekskursionsfond
Resultat ekskursioner:
Fuglenes dag
, Abonnementer på Søravnen
En fier til Søravnen

+
+
+
+

Sverige

Øland

Note2:

læsekreds
Tilskud fra aktivitetspu[e
Konsulenthonorar
Kursus
Bogsalg
Salg af øl og vand
r

Note

l:

72,j0

23t,7j
19g,29
778,OO

355,07

2.2g6.26

1.640,00
522,OO

Salg af lokalrapp. Fugle i fuhus Amt, ældre årg.
Salg af lokalrapp. Fugle i fuhus Amt 2001

Indtægter fra

t.:)9j,46
4.662,t9

2.97j,OO
1.640,00

0,00
f .050,00

1.600,00

4.004,00
-657,80
t47,OO

62,tO

3.182,30

Trykning af Søravnen
Porto Søravne']
Trykning fugle i Århus Amt
Porto Fugle i Århus Amr

19.611,90

9,449,69
0,00

0,00

28.06t.59

ll

Søravnen:

Abonnement
Annoncer

+

522,OO

+

3.300,00

fer til

+

2.975,OO
19.61 1,90

En

Søravnen

Trykning
Porto

Fugle i Århus Amt:
Salg af ældre årgange
Salg af ny årgang

Trykning
Porto

Note 4:

Papir
Nøgleafgift Sølyst

Kontorartikler
Gebyrer

8.449,69
2t.264,59
T

+

r.640.00
0,00
0,00
0,00
I.640,00
59,95
975,00

t.926,70
329,25

)290,90
Note

5

Tidsskrifter til læsekreds
Fredningsudvalg
Møder
Køb af rapporter
Database udgifter
Medlemshvervning

438,rO
2.527,95
100,50

Diverse

t.417

82t,37

29,9'
5t4,45

,t5

7.849,87
Læsekreds:

Deltagerbetaling

Tidsskrifter
Porto

1.050,00

82t,)7
87,OO

t4t,63
Note

6

Girokonto
Bankkonto
Garantkonto
Garantbeviser

0.00

8r8.08
29,0)
t25,68
o7l

Fordelt således:
Ekskursionfond
Driftsregnskab iøwigt

?o

35r,O7

6t7,72
a'7) 10

Note

7

Note 8

Resultat excl. ekskursioner
Ekskursioner
Resultat efter ekskursioner
Forudbetalte blanketter til .,En fier til Søravnen"
Betalt porto ,,Fugle i fuhus Amt 2001"

t.797,25
2.286,26
4.081,5

I

47t,25

8l 1,00
t.to2,25

Note

I4

9

Trykning af Søravnen w. 4,2OO2

5.O43,rO

Porto Søravnen nr, 4, 2OO2
Forudbetalt på ekskursioner i 2003
Betalt på Fugle i Århus Amt 2001

8.500,00
).L66,25

2)6,79

Skyldig for tællinger på Anholt
Skyldig på tur til Sydfyn
Skyldig til Stortursfond
Skyldig til rejsegarantifond

2.000,00
778,O0
866,0O
95,OO

20.68r,54

Note l0

Egenkapitalens sammensætning:
Fri egenkapital pr. I/f-02
Årets overskud excl. ekskursionsfond
Fri egenkapital pr. )l/12-O2

26.)03,14
t.797,25

Ekskursionsfond pr. l/f -02
Ekskursioner i 2002
Ekskursionsfond pr. 3l /12-O2

17.458,75

28.tOO,39

2.286,26
19.745,O1

Jubilæumsgave

1.574,O0

Egenkapital ialt

49.419,40

Driftsbudget for det kommende år
Budget

200t

Regnskab
2002

26.800

24.966

Indtægter
Tilskud fra DOF
Annonceindtægter
Ørrige indtægter
Indtægter ialt

].100

3.t00

9.000

lt.183

lo0

4t.449

27.000

28.062

t.500

3.291

800

662

19.

Udgifter
Bladudgivelser
Kontorhold
Porto, telefon
Kørsel

500

405

7.000

7.850

38.800

40.269

Resultat før renter

lo0

l.180

Renteindtægter

900

6t7

r.200

L.797

Øvrige udgifter
Udgifter ialt

Årets resultat

Ekskursioner forventes at balancere med hensyn til indtægter og udgifter, og er derfor holdt ude fra
budgettet.

l>

Fra felten
November og december 2002 og januar 2003
Af Morten DD Hansen
I skrivende stund kan

ventetiden
synes uendelie lang, men når
disse linier læses, er
forårstrækket i fuld gang.

i Århus Amt. Programmet

fungerer

upåklageligt på undertegnedes PC, og at
dømme efter indrapporteringen virker den
også fint ude i de små fuglehjem, når dagens
fugle-dosis skal formidles.

besøgved Gjerrild i solskin og
s:vag vind vil byde på de
sædvan I i Qe sm å tu si n d m u xåge r,
der ræser rundt & rundt & rundt. I
skoven Qalper de første
sangdrosler op, ogved de
Et

a

f ladvan d ed e l<ysto m råd e r I i gge r
spids- og gravænder og gør sig til.

,{

.

t

.>-

Wauw!
Men inden vi kommer så langt, skal vi se på,
hvad vinteren, dvs. perioden l. november til
31. januar, bragte af fugle ril Århus Amt. Det
blev et solidt nordvestjysk år med en stationær

hvidvinget måge - efterhånden en
karakterfugl i de østjyske havne - på Århus
Havn samt store forekomster af sortgrå ryler i
Grenå. Perioden bød også på godbidder som
hvidnæbbet lom og sodfarvet skråpe, Iigesom
en del vandrefalke og havørne ræsede rundt i
området. Der var stadig et mylder af korsnæb
på skovturene, og også i denne kategori var
der hvidvingede af slagsen, om end de aldrig
blev de stqre tilløbsstykker. Mest mylder var
der dog i skovbunden syd for Århus, hvor
gammeltestamentelige fl okke af kvækerfinker
drønede rundt i begl,ndelsen afjanuar - men
så var også både fiernsyn og aviser på pletten.

Periodens bidrag

er høstet fra

den

glimragende dofbase, som virkelig er slået an

l6

Havfugle
Som sædvardig kunne vi byde på lidt eksotiske
havgæster i begyndelsen af november: En
hvidnæbbet lom røg mod syd ved Fornæs
den 2/ll, en mallemuk trak forbi Kysing
Næs 3/l l. og sammesteds bød 9/l I ogsåpå en

sodfarvet skråpe.

Af almindeligheder

bør

nævnes rødstrubet lom med l/I I 2l S Kysing
Næs samt 17/ll-l7ll2 I Brabrand Sø. Kysing

Næs tog også prisen for flest gråstrubede
lappedykkere med l6lll II S. Kun 8 suler
blev noteret, max var I0/l I I N Fornæs.

Vandefugle
Rørdrurrr er efterhånden en fast vintergæst
her på egnen, og arten blev noteret fra
Dronningborg Bredning 2/1, Tåstrup Sø ( I I l2ll ) samt Brabrand Sø (2lll2-L2ll, I l/l sås
hele to ved åen fra byen og til 3-broer).
Sangsvane toppede I5l12 med 850 i Råby
Kær, mens pibesvane som altid var ganske

fåtallig, max var Jlll l) ved Odder.

Grågæssene besluttede sig for at holde
vinteren stangen i år, og der var talrige store
forekomster, bl.a. l/I 300 Gylling Næs, 27ll
350 Lerdrup Enge samt

28ll

560 Besser Made.

Hele 20 sædgæs trak mod nord ved
Norsminde Fjord

3lll2,

og Bjømedammen

på Samsø viste sig igen som fast rasteplads for

kortnæbbet gås med l5/I2 5 - Stadil Fjord
go home! Der blev set skræmmende mange
canadagæs, hvoraf bør nævnes 28112 50O
Stubbe Sø samt JlI72O Gylling Næs. En flok
på Z0 bramgæs slog sig ned på Gylling Næs
l7lll, mens de mørkbugede knortegæs
holdt til på Samsø, hvor 4/l I 227 Langør var
største antal. Lysbuget knortegås toppede
med l2ll 1000 Treskelbakkeholm, men
bemærkes bør det, at hele 72 af slagsen havde

vovet sig sydpå til Fornæs d. l2ll. Vintergravænder sås primært ved Sødringholm,
hvor det blev til 15/12 l3OO. I(ulden drev dog
mange fugle sydover, og i januar sås som
maks. l9ll 150 ved Eskeplet. En smule
pibeænder holdt til ved Mariager Fjord den
9/l l, hvor 1500 kominotesbogen-fra samme
dag og sted bemærkes også krikand 600 og

spidsand ll0. Ellers var stØrste obs. af
pibeand 550 ved Norsminde Fjord d. l/1.
Knarand slog igennem som vintergæst, idet
det blev til hele 8 fugle i perioden, maks var
2Ul2 3 Barnekold og l2ll 2 Sminge Sø. En
enkelt skeandrik overvintrede og -levede

ved Brabrand Sø perioden igennem.

Taffelændeme fra Horsens Nørrestrand var
stået til søs l/I, hvor 600 sås vedAlrø Eghoved.
Troldand "toppede" med 5/l 1200 Mariager
Fjord, men nævnes skal også l0/1 200 fuhus

Østhavn - det er mange her. Bjergændeme
ligger langt til havs og noteres kun sjæIdent,
men det blev dog til 15/12 1200 N
Sødringholm samt I8/l 1160 Ebeltoft Vig.
Ved Issehoved sås 7000 ederfrrgle 6lll, og
statistisk set burde det jo være nok til en
konge. Sådan gik det imidlertid ikke. Ej heller
var der brilleænder imellem de 4500
sortænder ved Sødringholm den 2lll2, men

til gengæld kunne de nyde synet af 23
havlitter den 15/12, hvilket blev periodens

beskedne maksimum af denne åbenbaring.
En forlist olietanker i Kattegat kan selvfølgelig
hurtigt få banket totalerne op..... Hvinand
gjorde det pæntmed2T lll I 100 Stavns Fjord,
6/12 1000 Stubbe Sø, I2/l 1600 Randers Fjord
samt 1400 Overgård. Med tøvejret i januar
rykkede de store skallgslugqs straks ind i
landet igen, hvor det ved Salten Langsø blev

til 24ll

780

- pænt. Lille skallesluger

noteres flittigt, men er desværre lidt sjældnere

l8/I 15 Norsminde Fjord og 26lI 19
Stubbe Sø som de største. Flest topslugere
sås ved Besser Rev 8/l I med I 50.
med

_*_:-

Rovbørgerne

Vadefugle

Status for havørn må være 3-4 fugle i
perioden. En halv- til helgammel fugl

Store præstekraver overvintrede igen på
sandbanken ved Ebeltoft Færgehavn, max.
var l9lll 8 og 29lI 5. Strand$ejle var ikke
noget vinterhit, idet største blev beskedne
l9lll 16 Sødringholm. Der var straks helt
andre mængder af hjejler, bl.a. f0/ll 3800
Norsminde Fjord. Det var noget tyndt med
viber i vinterkulden, og nævnes bør kun 221
12 92 Åkær samt 24ll 60 Ringklosrer Ådal.

huserede ved Salten Langsø i perioden 9/12
til l/2; selv om angivelseme varierer fra 3k til
ad, er der formentlig kun tale om en enkelt

Ik den l5l12, og
l3ll trak V ved
Gjenild Nederskov. Lige på falderebet lIll
sås I NV Lar^gff, og I røg retur ved Grenå fugl. Ved Fornæs sås en

måske var det den samme, der

måske samme fugl. Hele to røde glenter
beærede os med besøg, idet en røg syd ved
Årslev Enge d. JO/L2, og en adult fugl rastede

ved Moesgård d. f f/f . En enkelt 2krwhøg
blev set 8/I ved Fussingø, hvilket er meget
usædvanligt. En lk fiskeøm halsede sydover

ved Sødringholm d.

2/ll,

hvilket også er
småsent. Der er rigtig langt til Afrika så sent

på året. Dværgfalk ville også lege standfugl,
idet det blev til hele 4 egentlige vinterfugle 14/12 | AJrø, l5ll2 + l2/l I Sødringholm
samt 22/l I Grenå Enge. Langt hyppigere er

vandrefalk, hvor en gammel fugl bl.a. blev
set på Århus Havn d. 4/I. Flest var der dog ved
Mellempoldene, hvor to gamle fugle huserede
19-25/r.

l8

Sandløber var pænt repræsenteret med

lll

llll

Polderrev, og sammesteds slog sortgå
ryle alle rekorder med 29/l 26. To fugle
luskede rundt ved Tangkrogen i Århus I l/I.
Kulden tyndede noget ud i de aLnindelige

ryler, hvor største notedng blev 2l/12
Sødringholm. Bemærkes skal dog også

L6O0

lllt I

600 Ebeltoft Færgehavn. Ryleflokken ved
Sødring indeholdt også tl5 islændere,
hvilket er pænt om vinteren. Der var igen
enkeltbekkasiner i omløb - og de største
tal kom fra de sædvanlige lokaliteter, nemlig
16/11 5 Norsminde Fjord, l7llI I Brabrand
Sø og 2/l 2 Grimhøj, Brabrand. Skovsneppe
ses normalt enkeltvis, men hele 9 blev noteret

ved Vesborg Fyr den 4/l - måske noget
kuldeflugt? Ved Eskeplet blev vinterens

stØrste tal af

lille kobbersneppe

registreret

2ll12med 65. og det kan jo ikke komme sorn
nogen overraskelse, at det også var på de
egne, at man skulle finde storspoveme med
15/12 44O Sødringholm som periodens højeste
tal. Bemærkes skal dog også l7lll )15 /Jrø

Poller. Hele 275 rødben sås ved Mariager
Fjord d. 4/I2. Det blev til et par sene hvirlklirer
fra den 2/II, nemlig I ved Brabrand Sø og I
ved Sødringholm. Enkelte overvintrende
svaleklirer blev set ved

ll

Kærby MøIle,

9ll

8/ll,

Stubbe Sø, 19/

Lading Sø samt

l7ll

Mørke Kær. Der står Samsø over det hele, når

talen falder på stenvendere, og

24ll

17

Lindholm var periodens suverænt største.

Blandede vand
Hele 5 vandrikser blev set (ikke hørt) ved
Brabrand SØ d. 29/12, og en tr:rne rastede på
Hassensør d. l4ll l. Der var ganske godt med
dværgmåger i november, og bemærkes skal l/
ll 14 Brabrand Sø,2lll 15 S I(ysing Næs
samt 24llI 25 SØ I(ysing Næs. En aldrende
hvidvinget måge blev opdager på Århus

t2ll og sås perioden ud af mange
observatører. Der er indrapporteret en hel del
sildemåger, men det skal folk saftsuseme
lade være med! Sildemågen er meget, meget
sjælden som vintergæst og ses højst i enkelte
eksemplarer, hvoraf mange formentlig er
nærmest håndtamme eller skadede. Rider vil
Havn

vi til gengæld gerne acceptere, og vi bemærker
2/l I l0 N Fornæs samt 9/l I 33 S I(ysing Næs.
Det var dæleme ikke mange alke i omløb ved
Fornæs, og max. blev 2/l 25OO. Hele 14
lomvier blev set ved Fornæs l0/l l. men mon

|

ikke, at mange flere af "alkene" ved Fornæs
har spidst næb? Det er jo faktisk sjældent, at
de kommer så tæt på, at man kan være helt

sikker. Søkonger tager man

til

gengæld

sjældent fejl af, og så er det jo ærgerligt, at den
i år nærmest er udeblevet, idet det sølle

S og l5ll2 I SØ Kysing
til akkurat Iige så mange lunder:
15/12 L SØKysing Næs sarnt29/l I N Fornæs.
Flest tejster blev set på Lindholm, Samsø 241
I med 10.

udbytte blev

16lll I

Næs. Det blev

lå land
Der indrapporteres meget få skovhomugler
her i amtet, og selv på overdagningspladsen i
Grenå Plantage var der kun få fugle med l4l

12 6. Et par mosehomugler lagde vejen

forbi med

hældt ud

l9ll I Bølling

i

Sø (få

nu noget vand

ddn pyt!) og 22ll Grenå Enge.

Kirkeugle blev set ved Hammel l0/Il, og på
en gård på Djursland var der slørugle d. 3ll
l. Der var enkelte småflokke af de dejlige
bjerglærker. bl.a. I0/lr l0 Ø Fomæs samt
15/12 14 Råby I(ær. Sanglærkeme fik januar
til at smage lidt af forår med 22/l 47 NØ
Brabrand SØ, 24/l 25 Grenå Enge samt llll
25 Samsø. Det blev også til en forsinket duft
af sommer, idet to sene landsvaler blev set
ved Vrold den l/ll. Igen var der bjergpibere
på plads i amtet, bl.a. med stationære fugle
ved Brabrand Sø (2) og Århus Havn (l). De
lidt mørkere skærpibere er hyppige ved
kysterne, hvor l9lll 15 Sødringholm, 30/ll
15 Hesselholm og 4ll lO Norsminde Havn

blev de største. En del bjergvipstjerter
overvintrer, men kun

l8/l

9 Funder Å var en

egentlig multiobs. silkehalerne ankom
meget sent, idet de første sås l0/l I ved Kysing
Næs (2 ) og Fornæs ( I ). De største flokke blev

ll/l

It
I
U

tL -_:
..!f,

.

350 Tranebjerg samt t8/f
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Tangkrogen. Funder Å var også førende i
vandstær med l8/l 23, men nævnes skal
også4/I taÅrhus Å. fuets sidsrehusrødstjert
sås på Fornæs 2/l l. Der var pænt med drosler,

bl.a. sjaggere, hvoraf skal nævnes flere flokke

et sandt tilløbsstykke. Det var tyndt med

vindrosler sås

overraskelse. at et par hvidsiskener kunne
støves op ved Norsminde Fjord d. 2611. En
meget stor flok bjergirisker holdt til på Århus
Havn, hvor der 2/I sås hele 650.
Korsnæbbene fortsatte, hvor de slap, og de
største flokke af de små blev 28ll 160 Mols
Bjerge samt lI/l 165 Løvenholm Skov. Stor

å 1500 fugle: l6lll Sødringkær,8/l gråsiskener, idet max blev l/I 100
Brattingsborg samt l0/I Fornæs. Flest Georgsminde, men det var en behagelig
24112 med 150 ved Hinnerup,
mens det blev til lidt mere beskedne, men dog

bemærkelsesværdige vintertal

misteldrossel: 28112 12 Besser samt 28ll

af
9

Mols Bjerge. En enkelt standhaftig
s"ngdrossel sås i Århus d. 2gll2. I samme

kategori af fakultative vintergæster var der
lidt færre munke end normalt, idet det kun
blev til 5/I I I Brabrand, 26ll I Stavtrup samt
7 ll I Højbjerg. Det blev til flere pæne flokke af

l9ll I 18 Brabrand Sø samt
I 5 Grenå Enge. Det blev en god vinter for

skæpnejser, bl.a.
I

l/l

stor tomskade, men ingen observationer
skilte sig ud. Det kan man til gengæld godt
sige om nøddekrigen, idet kun en enkelt
fugl blev rapporteret: 16112 I Grenå Plantage.

Stærene på Århus Østhavn blev flittigt

korsnæb er en ganske svær art at have med at

gøre, men det blev dog bl.a. tll 26ll l0
Klemstrup Skov. Hvidvinget korsnæb er
straks noget nerilnere, og perioden bød på
flere obs, nævnes skal 8/l I 3 Krakær, 19/ll 2
S Sødringholm, 12/12 2 Brattingsborg Skov
samt l9ll 13 Silkeborg Vesterskov - en

grumme stor flok, som dog ikke siden har
givet lyd fra sig. Det er ellers sådan, man
opdager dem. Endnu større flokke sås af

noteret af måge-entusiasterne, max blev ll0
d. 2t/12, men så bør 8/12 150 Besser dog også

bonlærker, hvor det blev

nævnes,

samt l/l 210 Norsminde Fjord. Helt
forsvundet er den ikke. Flere rørspurve

Småkravlet

forsøgte at holde ud, og bemærkes skal 4/I
Hombæk Enge samt 22ll 2 Iftagemosen.

I(olindsund,

llll2

til 2llll

35O

238 Langemark, Samsø

l

I den strenge vinterkulde i januar huserede
en gigantisk flok af kvækerfinker i
skovbunden syd for Århus, hvor det den 6/l Næste udgave af næwærende klumme dækker
blev anslået, at 1200000 fugle (og der står perioden februar-april. Hvis du ikke bruger
altså 1,2 millioner, hvis det er svært at holde
styr på nulleme) fouragerede på bog og blev
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dofuasen og ligger inde

med

bemærkelsesværdige observationer, kan de
mailes til mortendd@molslab.dkinden 5. mai.

Grv EN FJER Trr
SøRAVNEN!
øravnen er den største post på lokal
afdelingens budget. Også selv om vi
har valgt at anvende et prisbilligt,
ikke- kom mercielt trykkeri, sa mt den bi I ligste
mulige udsendelsesform, der også sikrer at
bladet udkommer hurtigt efter trykning.
Vi vil gerne opretholde og forbedre bladets
niveau. Lokalbestyrelsen har derfor sammen
med Søravnens redaktion besluttet igen at
bede Søravnens læsere om et frivilligt bidrag
til bladets udgivelse.
Ved sidste års indsamling modtog vi 2.975
kq som Søravnens redaktion og bestyrelsen
hermed siger tak for.
Vores opfordring lyder derfor også i år: Støt
dit lokalblad og giv et bidrag til, at vi kan
opretholde sidetallet. Som bidragsyder kan

det vedlagte girokort bruges, da det på
forhånd er påtrykt "En fjer til Søravnen".
Prisen for de fire udgivne numre pr. år pr.
medlem er 30 kr. Et bidrag af denne størrelse

eller mere vil være meget velkomment

og

lokalbestyrelsen garanterer for, at alle bidrag
går ubeskåret til Søravnens drift.

Det skal dog pointeres at alle

DOFmedlemmer i Arhus amt fortsat vil modtage

Søravnen gratis, som en del af
medlemsskabet.
På forhånd tak!

Bestyrelsen og
SØravnens redaktion

Som herre

- så hund

Af Morten DD

Der kan ske mange ting, når telefonen ringer
på arbejde. I dette tilfælde, et par dage inden
ferien sidst i juni, var det Lene: "Skal vi have

stadig, men jeg forsøger i øjeblikket at lære

hende kaldene fra de grimme sibiriske
sangfugle med blåstjert, sibirisk jernspurv og

en hund?" Joh, det kunne vi da godt - vi
havde da talt om det flere gange, og en hund
er unægtelig godt selskab, når man som os
ustandseligt render rundt i naturen. To timer

rubinnattergal som favoritterne, Imens kan

afjuli

Nu er det jo en klog hund, vi har, og kloge

senere var det aftalt, at vi i begyndelsen

kunne hente en samojede-hvalp ved navn
Bali. Derefter havde vi 14 dage i sommerhus,
hvor vi kunne se hunden lidt an. Det var
måske der, hun blev lidt miljøskadet,

Bali viste sig nemlig hurtigt at være en
ualmindeligt rar og omgængelig hvalp - med
en altoverskyggende interesse: fugle! Ingen
solsort var for langt væk til en hurtig jagt, der
blev løbet mange kilometer efter fouragerende
landsvaler, og de nervøse gulspurve blev fulgt
med meget store øjne. For slet ikke at tale om
fasaner, som jeg i mit stille sind håbede, at

hun kunne overrumple. Men nej - hun har
stadig sit første fuglekill til gode, hvilket
sikkert vil fryde adskillige læsere af denne
pamflet. Dog har hun til ejerens udelte
fornøjelse både almindelig markmus og
spidsmus på listen. Sådan ender det jo, når

Lene spørge sig selv om 6000 kr. ikke var lidt
vel rigeligt at betale for at få endnu en omipat
inden for hjemmets fire vægge.

hunde har det med at læse tykke bøger. Min
gamle hund i Vejle begyndte med Salmonsens
Konversationsleksikon, men Bali var fra
begyndelsen mere specialiseret. En
eftermiddag sidst i august havde jeg hygget
mig ude i haven med Bertold,s bog, Bird

Migration, samt et par trækkende
hvepsevåger. Jeg ved ikke, hvad der
forstyrrede mig indendørs, måske en
opdatering af trjemmesiden, men da jeg vendte
tilbage til haven, havde Bali tygget grundigt
i afsnittene om Leap Frog Migration og Partial
Migration - to meget interessante aspekter af
fugletrækkets historie. Hunden slap med en

mild reprimande, for hun havde udvist
særdeles god smag, og de fleste sider kunne

stadig tapes sammen.

Ugen efter kom det nye storværk fra

man arbejder på et sted. hvor man ustandselig
hører om Dansk Pattedyratlas.

Gyldendal, nemlig Fuglene i Danmark. Jeg
købte bogen på premieredagen og læste den

Med tiden begyndte hunden at udvise en

overfladisk igennem som godnatlæsning, Jeg

nærmest besynderlig adfærd, som for Lene
var lidt af et dejavu. Det skete når hunden i
Risskov stoppede op og kiggede lodret opad

efter de råger og ringduer, som sad på
lygtepælene. Helt galt blev det, da hundens
herre en dag spurgte hunden, som var stoppet
op med næsen mod himlen: "Hvad ser du?" og hunden faktisk betragtede en flok på

omtrent 150 stære, som jeg ikke havde
opdaget. Hun kunne høre dem kunne hun!
Gråænder, hjejler, ringduer og alliker kom på

obslisten, og snepperne er stensikre i
november.... De deciderede hits maneler
22

skal nu ærligt indrømme, at jeg som

professionel naturformidler savnede lidt flere
gode historier om arteme; faktisk s1.nes jeg,
at den tenderede det kedelige for visse arter,

og hvad ligner det at udpege Fornæs til
træksted, når man udelader Gjerrild (og
Rosenvold!?l). Men lad det nu ligge. Det har
fuglebøgerjo giort i 20 år, for de skriverjo af
efter hinanden.

I

,

Min største anke mod bogen går ubetinget på
layout'et. Da jeg dagen efter udgivelsen
tændte computeren på arbejdet, lå de r en mail
fra Lene: "Dyr bog". Det havde hun ret i, for
med sine 499,- ligger den i den tunge ende af
littereaturen. Hvad Lene retteligen prøvede
at
fort ælle var imidl ert id, a t en
femhundredelas er endog meget dyrt for en
bog med en levetid på under et døgn. Da jeg
komhjem, fandt jeg nemlig bogen istuen-og

i

i

soveværelset. Læst til
ukendelighed af vores uskyldsrene, hvide
hund, som havde været alene hjemme i en
lille time, mens Lene var i byen. Man må vel

køkkenet -og

kunne forlange af en bog at den kan holde til
at blive nærlæst. Men næh nej. Siderne var
faldet ud, dårlig limning formentlig, omslaget
var knækket, og papiret gået i opløsning.
Bare for fordi man er nødsaget til at bladre
med taenderne, behøver der jo ikke gå hul i
hele kapitler. Det var den 5. september, og

Bali var klogeligt sprunget over vadefuglene,
som jo nærmest var igennem på det tidspunkt.
Til gengæld havde hun tygget sig grundigt
igennem teksten om skovpiberen - netop
den dag var der røget mange igennem ude i
Mols Bjerge og utvivlsomt også iVejlby Enge,

hvor vores meget intelligente hund
utvivlsomt har kunnet høre dem oppe fra den
septemberblå himmel.
Møgbog. Men selv en møgbog kan vel byttes?
Nej, for de er så sippede oppe i Bog e Idd i
Vericentret, og de bytter afprincip ikke bøger,
der er gået i mere end hundrede stykker, De
sørgelige rester blev i stedet foreviget digitalt
og arkiveret lodret. Siden hen er skovbiberne
for længst dampet af, og hunden skal snart til
at læse om skærpiberne, som render rundt
nede ved stranden i vinterhalvåret. Dertil får
hun Gensbøls Nordens Fugle - den er næsten
lige så god, og den koster under det halve.

Hund og fugl imellem
Af Annelise Skov
Fornemmelse for fugle er jo mange ting, især når
man er hund.
Vores tidligere hus i Lyngby ligger på en skråning,
et dejligt sted med smuk natur omkring og et

mageløst fugleliv. Det har meget store vinduer.
For fuglene må det nærmest se ud som om der er
direkte lulikorridor fra bag-naboens grantræ,
durk igennem stuen og ned til buskadset nederst
i haven. oven i det må småfuglene også holde
udkig efter kvarterets meget energiske spurvehøg,
der patruljerer og jævnligt får alle småfuglene til
at fare hid og did i panik. Til trods for mange
fuglesilhouetter, både indkøbte "autoriserede"
og hjemmelavede, skete ulykken af og til alligevel.
Det lille "dunk" på ruden var udkald til redningsaktion, på med skoene og ud og finde den
uheldige før kattene og rævene, og i øvrigt håbe
på, at den bare havde slået sig bims. Mange af
småfuglene slap nemlig med skrækken. De kunne
samles op, sidde og sunde sig i hånden i nogle
minutter, afleverc en klat som tak for hjælpen og
flyve videre - uden anden skade end en slem

forskrækkelse og formentlig også en slem
hovedpine. Nogle få overlevede desværre ikke
det pludselige møde med en vinduesrude.
Nå, men

vi fik hund, og

senere flere. Labrador,

det kunne ikke være andet. At labradoren føler
sig sat i denne verden for at hente ting og bære
rundt på ting ved de fleste, der har en. Det er
heller ikke nogen hemmelighed, at labradoren udover at være en hyggelig familiehund - også er

en jagthund, der er opdrættet

til at finde

og

hjembringe dødt og anskudt vildt, herunder
fuglevildt.
En skønne sommedag. hvor alle døre stod åbne,
lød det ildevarslende og efterhånden velkendte
dunk på vinduet. Inden jeg fik lettet mig fra
stolen, kom vores yngste hund tussende med
munden fuld af et eller andet og - oh skræk - en
fierhale stikkende ud af den ene mundvig. Jeg
frygtede det allerværste. Nænsomt afleveret til
hånd fikjeg en bevidstløs, men levende og uskadt

kvækerfinke. Bortset fra lidt savl

i

ljerpragten

var der ikke bøjet en fier på fuglen. Den lå et par
minutter i hånden, vågnede op og kom på benene.
Efter at siddet og sundet sig lidt kvitterede den
med den obligatoriske lort og fløj.
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Lochinerr Jomeson, koldel Pdmo, og en rvimmel gonsisken

rutine etableret, og siden blev mange
forskellige uheldige småkræ reddet fra den visse
Så var ddn

katte- eller kuldedød og bragt
opvågning

i

i

sikkerhed til

mors håndflade.

Tolerancen overfor fugle strækker sig langt. for
eksempel til at finde sig i at blive nappet i halen

af en drillesyg krage, lige mens man ligger og
hygger sig med et kødben på graesset. Man ser
taleboblen for sig: "Ja prik du bare, din sorte nar.
Man kan ride herfra og til Tappernøje på den
næsepind uden at få en ridse i rumpen."

vil heller ikke afvise, at vores hunde kunne
have tygget sig igennem diverse omitologiske
værker i huset, hvis de ikke lige havde stået så
højt oppe i reolen. Mange par sko, et antal fiernbetjeninger og andet løsøre er gået i kværnen i
hvalpetiden, så i den henseende er vores hunde
Jeg

helt almindelige. Men fornernmelse for fugle, d€t

har de.

FuSlenes dag
Søndag den 25. maj 2003
Atter i år inviterer Dansk Ornitologisk
Forening alle med på fugletur.

Grenå Plantage
kI.07.00

Mødested: ved indgangen til Polderrev
en række udvalgte fuglerige natur- Camping
områder står foreningens medlemmer Leder: Jan Sieleman
klar til at fortælle om fuglene og i
særdeleshed fuglesangen, som lige nu Hevring Skydeterræn
er på sit højeste. I(om med og få en kl. 05.00
Mødested: Hevri nglejren
fuglefrisk naturoplevelse!
Leder: Jens Bonde

I

Poulsen

Fælles for alle tureme er at det koster
20 kr. at deltage (for voksne -bøm og
unge under l9år gratis!). Husk også
kikkert og vandtæt fodtøj!

Følg også med på foreningens hjemmeside: lwyw.dofaarhus.dk da der kan
blive arrangeret flere ture, eller ring på
tlf.: 8628 5614 hverdage efter kl. 17.00.

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

Moesgård Skov/Gtber Å

kl. 05.00
Mødested: P-pladsen ved Moesgård Museum
Turleder: Jens Christian Jørgensen
Medbring gerne kaffe/te
Skanderborg Dyrehave

kl. 05.30
Mødested: P-pladsen ved Oasen, indkørslen

til

Dyrehaven/Søbadet

Turleder: Peter Lange tlf.: 8695 0l4l
Vi møder lappedykkere, spætter, nartergalen
og mange sangfugle.

Mårup Skov
k1.04.30 til ca. 07.30
Mødested: Deccastationen
Turleder: Mogens Wedel-Heinen,

rlf. 86590848
Bemærk: Deltagelse på denne tur er gratis for
alle.
Medbring gerne kaffe/te

Ole Jensen

Hvor kommer interessen fra?
Af Mari-Ann Nørgaard

.--:

*'

I r,

I bestyrelsen har vi adskillige

i

Heri er der nogle meget interessante
synspunkter angående biologiunderaf unge fugleinteresserede til lokal- visningen i det tyvende århundrede op til i
foreningen. Der har bl.a. været a{holdt årligt dag, samt bud på tiltag til at sryrke
gange
diskuteret, hvordan vi kunne styrke tilgangen

tilbagevendende ungdomsarrangementer så
som week-endture til gode træklokaliteter i
amtet. De unge der har deltaget, har givet

udtryk for et godt udbytte og er da

også

kommet igen år efter år. Men antallet af unge,
der har deltaget, har altid været afbegrænset
omfang trods ledemes store arbejde og ildhu.

Det nye tiltag med ungdomsmedlemmernes
eget blad Pullus er således et forsøg på at give
de unge deres eget forum, hvor netop det de
unge vil formidle får god plads. Som Ame Bo
Larsen fra ungdomsudvalget skrev i sidste
nummer af Søravnen i indlægget Ungdomsmedlemmer er interessen for deltagelse i

landslejrene heldigvis stigende. Med
baggrund i denne stigende interesse vil
lokalafdelingen afholde flere ungdomsarrangementer her i Århus Amt, så længe der
er interesse.

naturinteressen generelt hos de unge.
For bare 50 år siden var naturhistorie et fag i

skolen , hvor man lærte mange forskellige
arter afdyr og planter. De aflokalforeningens
medlemmer der er lidt op i årene har sikkert

samlet planter ind til artsbestemmelse i
naturhistorietimerne og set på skolens
samling af udstoppede fugle og pattedyr med
interesse. På universiteteme var den naturhistoriske viden klart baseret på studier af
planter og dyr i naturen.
industrialiseringen tog fart kom økologien
i centrum, og man forlod
meget af den traditionelle undervisning med
at tælle stødragere og tælle tænder. Faget
blev nu kaldt biologi. Senere forsvandt det
også i folkeskolen og biologien blev en del af
natur og teknik. Det betyder, at mange af de
Da

og forureningen

senere årgange

ikke har fået et basalt

Men hvor kommer den interesse fra, som
bærer igennem til at interessere sig for fugle
og deres biologi? Andre har også stillet sig
det spørgsmåI. Som medlem af lokalforeningens læsekreds læste jeg lederen af
Eigil Holm i Naturhistorisk Forening for

artskendskab. På samme tid ønsker alle de
grønne foreninger, at naturen skal beskyttes.

Jylland's blad Flora og Fauna, oktober 2002.

dringen af havørn og kongeøm. Mange politi-
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Naturgenopretninger

og forøgelse

af

artsdiversiteten er således vigtige tiltag i disse
år. Som eksempler hvor det er lykkedes kan

nævnes Skjernåprojektet og genindvan-

kere slutter op om disse måI, men det er et
godt spørgsmåI, om alle disse mål kan opffldes

i fremtiden, når store dele af
befolkningen ikke kender til det, der skal
også

beskyttes. Love og regler hjælper kun, hvis

folk forstår dem.

At tale med hinanden om naturen

og
naturoplevelser kræver et fælles sprog. Det er
også vigtigt at have en basal viden, når man
skal søge oplysninger om dyr og planter. Eigil

Naturhistorisk forening for Jylland ønsker
derfor at gøre noget ved, at de unge er blevet
naturhistorieløse. Først vil de undersøge, hvad
der er nødvendigt at vide, for at man kan sige
at have en god almen uddannelse på det
naturhistoriske område, Dernæst vil de

udarbejde

et oplæg for derefter at

søge

samarbejde med beslægtede organisationer
og andre grønne foreninger, for om muligt at

kunne lave et fælles oplæg. Det skal

så

Holm giver et par gode eksempler på de
problemer, der ellers kan opstå. F.eks. når

præsenteres på en konference, og derpå skal
der arbejdes på at få det ført ud i livet.

man slår op i et leksikon og læser at ægbladet

For en forening som vores vil dette initiativ
sandsynligvis kunnevære med til at give også

fliglæbe, der kræver beskyttelse på sine
levesteder, hører hjemme i askeskov og man
ikke kender en ask.
At de unge er blevet naturhistorieløse oplyses

fra flere sider. Det gæIder både lærere og
naturvejledere og andre, der formidler
kundskab om naturen. Men uden kendskab
til naturen får befolkningen hverken interesse
for den eller kærlighed til den.

p

en fremtidig tilgang af unge fugle-

interesserede mennesker. Blandt dem vil der
forhåbentlig være mange, der kan gå ind i

fuglebeskyttelsesarbejdet og udbrede
kendskabet til fuglene og deres biologi. Har
du en mening om dette initiativ, hører jeg
gerne fra dig i form af et debatindlæg i
lokalbladet.
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Nye dyr

i Danmark

af Jan Kjærgaard lensen. Natur og
Museum 41. årgang nr. 3, 2002.
Så skete det igen. Et par

vildsvin formastede sig
ud i den frie danske natur fra deres indhegning
på Klosterheden - og blev skudt. I Sønderjylland
indvandrer de af og til fra vildtlevende bestande
umiddelbart syd for grænsen. Vildsvin er ikke
velkomne her i landet. Anderledes forholder det
sig med bæveren, som blev legalt udsat i Danmark
i 1998 og nu trives og formerer sig . Holdningen
til nye arter er forskellig og derfor ofte til debat.
På forsiden af de tte nummer titter hovedet af en
europæisk sumpskilpadde frem. Den lever i
Danmark, men hvor kommer den fra? Er den
udsat, eller stammer den i virkeligheden fra en
oprindelig dansk bestand?

Bisamrotten er med sikkerhed indvandret
sydfra, og yngler her nu. Mange nye dyreailer
etablerer sig ubemærket i naturen, f,eks. nye
arter af ferskvandsfisk, som er bragt ind i landet
af lystfiskere og brugt som agnfisk. Som noget
specielt kan en ny art komme til ved, at en
eksisterende art bliver opdelt i to. På den måde
har vi fået arteme pipistrelflagermus og mørk
husmus. Hvorvidt sidstnævnte kan regnes for en
art, er der dog ueninghed om.
Endelig kan man træffe udsatte dyr, som ikke
kan yngle her. Det gælder desværre for en del
kæledyr, som ejerne har skilt sig af med ved at
sætte dem ud

i naturen.
!4
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Der findes til stadighed nye dyrearter i Danmark.
Faktisk kommer der flere til, end der forsvinder,
men resultatet er ikke nødvendigvis, at vores

natur bliver rigere. F.eks. kan oprindelige
bestande fortrænges af en ny og stærkere art.
som helt komrner til at dominere levestedet.

I dette hæfte omtales en række arter af pattedyr,

krybdyr, padder og ferskvandsfisk illustreret
med fine fotos. Nogle af arterne er kun fundet få
gange i Danmark, andre har etableret sig eller
må formodes at gøre det.
Peter Lange

Nyt om grævlingen
Grævilngen, af
Tommy Asferg.

Akel Bo Madsen og
Natu og Museum 41.

årgang nt. 4, 2002.
.,Når gås går til hav, og grævlingen i grav, kommer
vinteren ikke i skridt men i trav." Som så mange
andre dyr har også grævlingen haft plads i
overtroen, og man tog varsler af dens færden.
Grævlingen st1'rke og skjulte levevis har ganske
uberettiget givet arten ry for at være et farligt og
mystisk dyr. Den skulle være aggressiv og bide,
indtil det knaser, såjægere skulle huske at putte
koks eller æggeskaller i støvlerne, før de gik på
jagt efter grævling.

Grævlingejagten blev endelig indstillet i 1994,
Indtil da havde man de
fleste oplysninger om grævlingens trivsel og
bestandens størrelser fra jagtudbyttestatistikken.
I de senere årtier har forskere brugt mange
andre metoder, som der fortælles om i dette
hæfte om grævlingens liv og færden.
da arten blev totalfredet.

Grævlinger er sociale dyr, der holder sammen i
klaner på 3-10 medlemmer, men der er også set
eksempler på op til 35 grævlinger i en klan.
Dl'renes territorier i landskabet er blevet kortlagt
ved flere undersøgelser. som bl.a. viser, at
grævlinger ikke altid bor langt ude i skoven. De

er i stand til at tilpasse sig og udnytte

mulighederne
28
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bynære park- og villakvarterer,

hvor der kan være madrester at hente. Regnorme

er ellers den absolutte favorit på grævlingens
omfattende spisekort.
Den underjordiske hule, graven, kan variere i
størrelse og omfang fra et enkelt hul med
redekammer til et stort gravkompleks med mange
indbyrdes forbundne huller og redekamre.

Grævlingens grav kan nemt kendes fra en
rævegrav på furen

i det

opskrabede materiale
uden for hullet. Furen opstår, når grævlingen
bakker ud af graven med jord og sand, og når
den - ligeledes baglæns - slæber græs og blade
fra skovbunden ned i graven.

På trods af at grævlinger er sky og oftest kun
aktive i skumringen og om natten, erdet lykkedes
tålmodige naturfotografer at tage fine fotos, som
pryder dette hæfte af en sjældent set dyreart.
Hæftet giver en god og Ietlæseligt præsentation af
et spændende dyr, og kan absolut anbefales alle
med interesse for vort dyreliv.
Hæfteme forhandles af; Naturhistorisk Museum,
Bygning 2 10, Universitetsparken, 8000 fuhus C,
tlf.: 8612 9777 eller mail: nm@nathist.dk. pris
pr. hæfte: 58 kr. I abonnement (4 hæfter): 168 kr.
Peter Lange

Har du lyst til at få en stak spændende fugleblade tilsendt
med posten ca. hver anden måned?
Følg med i hvad der sker på fuglefronten, både hvad angår sjældne fugle, gode råd, lokalnyt,
rejseberetninger. kort sagt alt muligt om fugle Masser af læsestof. Du får ti dage til at læse
bladene. Der er ca. 7 blade i hver pakke. Prisen er 75 kr. for hele 2002, og dertil kommer porto
for de pakker, som man vælger at sende med posten. Man kan selvfølgelig også vælge at
aflevere pakkeme personligt for at spare portoen. Jeg forsøger at placere folk i læsekredsen
efter bopæI, så man (så vidt det kan lade sig gøre) kan køre forbi med pakken selv.

Du får for f450 kr, blade dette år.
Bladene er danske blade fra de lokale DoF-afdelinger, svenske lokalblade og årsrapporter,
samt ikke mindst det meget flotte svenske blad ,,Vår Fågelvarld,,. Sidst men absolut ikke
mindst får du også det månedlige engelske blad ,,Birdwatch,,, som altid indeholder en masse
reklamer(skidt med dem) men også nogle fede billeder og artikler.

Her er tilfældig rækkefølge nogle af bladene: Birdwatch, Vår Fågelvarld, Flora og Fauna,
Anser, Pullus, Bladsmutten, Strømstæren, Hjejlen, Havrevimpen, Fåglar i Nordvestskåne,
Birds of the world, Strandskaden. Riden, Fågelvennen, etc. etc.
Hvis du kunne tænke dig at deltage i læsekredsen. så ring/skriv/mail til mig...
Med venlig hilsen
peter Hjeds

Koglevej 7, Uggelhuse, 8900 Randers,TLf. 8649-6308
Mail : Peter..hj eds @ skolekom. dk

Referater
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Hauørne ued Saudesia.

ØRNETUR TIL SGNE
17-19 JANUAR

Af

Ntck Wrigley
Årets tur til Skåne løb af stablen midt i januar
måned, og der var 12 deltagere. Vi kørte i
private biler fredag aften til Snogeholm-

Stærk blæst, regn og slud lige ind i hovedet på
os. Men der sad en havøm på isen, og der var

lille skalleslugere ude i vandet. Efter vi fandt
lidt læ forvinden, og fik tønet kikkerteme at
begyndte vi også at se flere havØrne. I alt så vi
I0 forskellige her den første morgen - mindst
to voksne og resten ungfugle. Måske var de

samlet her fordi denne sø ikke var helt

skoven. og hytterne levede som sædvanligt
op til vores højeste krav og ønsker (de var
varme, dervar sengepladser nok, de var midt
i ørneområdet mellem Snogeholmsj<in og
Srivdesj<in, og de var billige!) Natten var klar,

isdækket? Det var i hvert fald imponerende 6-8 havøme i samme kikkertfelt, var der
nogen, der så. Det holdt op med at regne, og
vi gik tur (4 timer) igennem skoven. Her
noterede vi ravn, sort spætte, duehøg, rød

Lørdag stod vi op kl. 7 og gik ned ril Srivdesj<in.
For at sige det mildt, var vejret ELENDIGT!

halemejse, sumpmejse, spætmejse, træløber,
stor flagspætte mm.) Det var fint at gå en
længere tur i området - og tilbage til hytteme
for en velfortjent frokost. Efter frokost kørte
vi omkring Ellestadsjrin (ikke meget her) og

og vi kiggede på stjememe og lytrede ril
natugler, inden vi gik til køjs.

t0

glente, og mange småfugle (f,eks. dompap,

ned til Fyledalen. To voksne kongeørne viste
sig med det samme (nogen så dem endda
parre sig), og der var også mindst to havørne
her, plus rød glente i massevis. Silkehale blev
noteret, og de røde llenter (vi så 20-30 stykker
samlet) gik til ro tæt ved 6rup Elmeskog,
hvor vi også gik en tur inden mørket faldt på.

Om aftenen var der fællesspisning, snak og
planlægning, hvorefter mange var ude for at
lytte til natuglerne igen.
Søndag morgen var

vi enige om at køre til

Ystad Havn. Søerne var isdækket, og så er det

godt at prøve lykken, hvor der er åbent hav.
Men først tog vi ned til S<ivdesjdn igen, hvor
der igen var masser af havørne (mindst 6
denne morgen) plus lille skallesluger, sjagger
og stor tomskade. Ystad Havn skuffede ikke havlit blev set her, samt stor og toppet

skallesluger, hvinand, taffeland, toppet
Iappedykker, bjergand mm. Næste stop var
Ilstorps Enge - og her så vi mange gæs (mest
sædgås, men også canadagås , grågås, blisgås
og kortnæbbet gås). Vombs Enge gav ikke

rigtig noget, men der var havøm og lille

Zoo {ogis

y

skallesluger igen ved Krankesj<in, og mange
gæs og sangsvaner på markerne. Sidste stop
var vest for Krankesjrin, hvor vi gik tur ved en
rideskole og så ca. l0 hvide storke (nogle af
dem i bur) fra det svenske udsætningsprojekt.

Der var bred enighed om, at denne art ikke
skulle noteres - der var mere zoologisk have
over oplevelsen end noget andet. Så gik turen
hjemad over broeme (flot feldvåge som den
sidste fugl på den svenske side), med et sidste
møde ved Storebæltsbroen til fællesspisning
og optælling. I alt blev til 68 arter, som er helt
fint på en almindelig grå januar weekend.
Plus rådyr, sikahjort, egern og vildsvin.
Det var en helt igennem fin tur - stemningen
gruppen var helt i top, og jeg tror faktisk
aldrig, vi har set så mange øme på en Skånetur.

i

De var heller ikke prikker på horisonten

-

specielt ved Sdvdesjcin og i Fyledalen var vi på
ret tæt hold. En dejlig weekend, der gav frisk

luft, masser af fugle, og hyggeligt selskab i
den flotte svenske natur.
Tak for turen!

ft Korls erry øt or

f

o, K,.ta.rsen
3(ristruyvej tfi
Sgoo Randers, Dønmarfr
T[f., (++il 86 AS 6Z 7o

Generefi om vore tuae:
Alle ervelkomne pålurene. taggemevennerellerfamilie med. Turene erogsåfor uøvede fuglekgllere!
Turledeme fonæller velvllligt om fuglene der ses. også de atmtndellge iner. Bemærk at der kræves
rllmeldlnEved nogle ture. Medbrlng altid klkken, evt. fugleboE samr påklædninE efterveJrer de fleste
lure gennemføles uanset veJdiget. En god madpakke samt noget varmt på thermokanden er også godl.
På de lænllerevarende ture gøres undervels stop ved en bager eller købmand.

Bemætkat nogletute krævertllmeldlng. Denevllalttd fremgåaf tudesklvelsen.Turedergennemføres
I prlvatbller er også for folk uden bll! Kontah lurlederen. som kan hiælpe med at skaffe kørelejllghed.

Hold også øJe med voles hjemmeslde på rnnvrr.dofaarhus.dk hvor du flnder det komplene tur- og
mødeproEram. Der kan eventuelt bllve aranlleret flele ture og møder.
ThsdaEsmøder d. sldste tlrsdag I hver af månederne sep., ok.. nov.,lan., feb., mar., oE aprll. Alle frndel
sted på Naturcentel sølyst, Loulsevet 100, I Brabrand. Kontakl vedl. møderne: Kontaktpersonen.

Sldngtll ture og mødersendes tll: Olelensen. TorshøJvænEet 54,838t Hasselager.
l. februar, l. maj. | . august og t. november.

E-mail: o0@oncable.dk

senest

"#ÆffF5,,,..
Lørdag 22.3

Lille Vildmose

Mødested:

Musikhuset i Århus, kl. 07.00
Vi afsøger områdeme ved Lille Vildmose: Smedie. Tofte Sø. Muldbjerge,
Høstemark Skov og evt. også Mariager Fjord. Det gælder selvfølgelig
Kongeømen, 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 daekning af transport

Pris:

Turleder:
Tilmelding:

Senest 15. marts tilAllan Janniche tlf.86 ff 80 42 ellerJens Chr.
Jørgensen tlf.86 l7 50 21. Begrænset deltagerantal.

Søndag 23.j

Danmarks Nafurskoye

Mødested:

Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg. kl. t6.i0 til ca. kl. 19.00
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommer af den
oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborgskovene har landets største koncentrationer af 250-300 årig bøg, og
rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. på
turen vil vi se nærmere på naturskovens biologiske betydning. Turen
afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser sortspætten komme til
overnatning i dens sove-hultræ.

Turleder:
Tilmelding
Arrangør:
J2

Allan Janniche.

Bo Ryge Sørensen, rlf.8681 2573

ikke nødvendig
DOF

i

samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforeninq

Tirsdag

25.i

Natur og Fugle

på

Island

Mødested

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand kl. 19.10
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! I(om og vær
med, når Albert med lyd og lys giver sin beretningen om geysere,
gletchere og fuglefielde fra den fuglerige vulkanø i Nordatlanten.

Arrangør

DOF

Lørdag 29.3

Fugletw til Dytby Krat og Kastbjerg Ådal

Mødested:

Kærby Mølle kl. 10.00
Vi kigger efter de første forårsbebudere og er vi heldige ser vi Isfugl,
Vandstær og Bjergvipstjert.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 86 t7 78 41.
Husk varmt tøj og kikkert. Turens varer ca. I timer.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Turleder:
opl.:
Arrangør:
Praktiske

Søndag 3O.i
Mødested:

Pris
Turleder:
Tilmelding:

fuhus Amt

Stubbe Sø og Fugleværnsfondens ejendom
P-pladsen ved Tirstrup Brugs kI. 07.00. (husk sommertid!) Herfra kører
vi samlet til området. Samkørsel fra Århus kan aftales ved tilmelding.
Vi besøger Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø, hvor turen fører os
gennem skov. krat, overdrev og eng ned til bredden af søen. Undervejs
vil der blive fortalt om områdets historie, og planerne for fremtiden. Vi
slutter af med at nyde den medbragte formiddagskaffe i
Fugleværnsfondens hytte, der ligger i området. Da vi skal gå gennem
sumpet terræn anbefales gummistøvler eller lign. vandtæt fodtøi.
Ved samkørsel fra Århus; 40 kr. til benzinpenge til bilejerne'
Peter Lange m.fl. tlf.: 8695 Ot4l, mail: peterlan@post6.tele.dk
Af hensyn til planlægning af samkørsel fra fuhus skal tilmelding ske til
turleder Peter Lange, senest 25. marts,

Arrangør

DOF Århus Arnt

Torsdag 3.4
Mødested:

De vilde dF og barriererne i landskabet

Arrangør:
Lørdag 5.4

Sølyst kl. 19.30
Større trafikanlæg og opdlrket agerland hæmmer dyr og planter i at
sprede sig mellem de forskellige naturområder. Resultatet bliver, at
bestandene bliver opdelte og isolerede i støne eller mindre omfang.
Aksel Bo Madsen fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, vil denne
aften komme og fortælle om problemet og dets betydning for faunaen.
ØBF,

Fugle- og kulturtut på Mariager Fjord med hjuldamperen

"Svanen"

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

Ved Trip-Trap-forretningen, Ha\.nevej 9, Hadsund Havn kl. 9.45.
Vi sejler fra Hadsund ud til Als odde og retur for at kigge på store
flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle.
Naturvejleder Lars Peter Johansson.
Voksne: 65 kr. Bøm: 25 kr.
Senest dagen før til Mariager Turistbureau 9854 l) 77.
Velegnet for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj. ØIlvand og
kaffe,rbrød kan købes ombord. Varighed ca. t t/2 time.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Søndag 6.4

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødestcd:

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

Turleder:

Søndag 6.4

Velling Skov - Salten Åaal

Mødested:

P-pladsen øst for naturskolen på Lystrupmindevej mellem Velling og
Vrads k-1. 09.00, afslutning ca. kl. 12.00
Velling Skov ligger på Salten Ådals stejle sydskrænter og rummer nogle
af landets største bevoksninger af gammel bøg, fine skovsøer. kær,
moser og væld. Den 250-300 årig gamle bøgeskov er ideel for
vedinsekter, svampe og hulrugende fuglearter. Mulighed for sortspætte,
grønspætte, huldue, ravn, isfugl, bjergvipstjert og rovfugle.
Jørgen Ballegaad., ttf.7575 6289 Tilmelding ikke nødvendig
Ikke nødvendig
Arrangeret i samarbejde med DN

Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:

Lørdag

12.4

Fugle- og kulturtur på Mariager Fjord med hjuldamperen

"Svanen"
Se

iøwigt beskrivelsen af turen lørdag d. 5.4

Søndag 13.4

F-Ugletur til Kaløskovene

Mødested:

P-pladsen ved slotsruinen kl. 20.00.
På denne (ugle-)traditionsrige aftentur lytter vi første til småfuglene
samt kigger efter rådyr og når mørket falder på, er det tid til ugler.
Naturvejleder Lars Peter Johansson
Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. 3 timer.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Turleder:
Praktiske opl.:
Arrangør:

Onsdag 2j.4

Rovfugletur til Gjerrild Nordstrand

Mødested:

P-pladsen ved stranden kl. 10.00.
Rovfugletrækket er på sit højeste nu og der kan falde lidt gåse- og

Turleder:
Praktiske opl.:
Arrangør:

småfugletræk af
Naturvejleder Lars Peter Johansson
Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

I

timer.

Søndag 27.4

Bustut til Vestjylland

Mødested:

P-pladsen ved Musikhuset, fuhus kl. 06.00.
Vi besøger Skjemå-området og Vest Stadil Fjord. Her er lige 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.
I7.00. Efter aftale vil der være mulighed for påstigning i Silkeborg.
220 kr. som betales under turen
Senest d. 13. april skiftligt til: Peter Lange, Tujavej 16,8464 Galten eller
pr. mail: peterlan@post6.tele.dk
Peter Lange (tlf.: 8695 0l4f) og Lars P. Johansson (8637 7841)

Pris:

Tilmelding:
Turledere:

Tirsdag 29.4

Fuglestemmer for begynderc!

Mødested

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand kl. 19.10
Er du nyt medlem af foreningen, og vil du gerne lære de almindelige
fugle at kende? - så er dette kursus noget for dig. Vi starter helt fra

Pris:
Tilmelding:
i+l=i -ri.!: -F

bunden af med de almindelige arter, som præsenteres ved hjælp af lyd
og billeder. Der bliver også tid til en gåtur i området omkring naturcentret, hvor vi ser og lytter efter fuglene. Kurset vil omfatte yderligere en
aften, samt to ekskursioner, dato og sted for disse aftaler vi sammen
den første aften.
50

kr. til materialer, betales den første aften

Tilmelding senest d. 23. april til kursusleder Peter Lange, tlfj8695 O)41
eller på mail: peterlan@post6.tele.dk
+s€3..i:€::,8'-::,<;a-F+=s6€e€e+e+Fi!s++p.6d*4rsreF++å+**-

Lørdag i.5

Fugle- og kulturtur til Sødringkær

Mødested:

Sødring kirke

Turleder:
opl.:
Arrangør:

Blandt rastende arktiske ynglefugle på vej til yngleområdeme fortælles
om strandengenes kulturform, menneskelige påvirkninger, havets
indflydelse m.m.
Naturvejleder Lars Peter Johansson.
Husk varmt tØj og kikkert. Varighed ca. I timer.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Praktiske

kl.

14.00.

Søndag 4.5
Mødested:
Turleder:

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Torsdag 8.5
Mødested:

Fugletur til Sortesø og Lillesø, Skanderborg

Turleder:
Medbring:
Arrangørt

Ry station kl. 09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 6. april.

P-pladsen Døjsøvej, ved centralrenseanlægget kl. 19.00
Tæt på byen ligger disse to fuglerige områder. Vi går på naturstien
rundt om Sortesø. Her er lappedykkere, gæs, ænder, rørhøg og måske
nattergal?
Peter Lange tlf.: 8695 0l4l
Vandtæt fodtøj og kikkerr

Skanderborg Kommune

Mandag 12.5.-lørdag 17.5 Stortur til Miiritz
DOF-Århus arrangerer en 6-dages fugletur til områdeme i og omkring
See Nationalpark fra mandag d. 12. maj til og med lørdag d. 17.
maj. Kontakt turlederne om ledige pladser. Se beskrivelse i Søravnen

Miiritz

m.4-2OO2.

Onsdag 14.5 Årslev Engsø i Årnus Åaal
Mødested:
P-pladsen på Søskowej, Brabrand,

Turleder
Arrangør
Tirsdag

20.5

Mødested:
Turleder:

ved broen kl. 18.30.
Årtiers største naturgenopretningsprojekt i Århus Amt; Årslev Engsø i
ådalen vest for Brabrand Sø, er nu en realitet. og der har været vand i
den nye sø i over en måned. Vi går en tur på stien/diget og ser. om
fuglene er ved at indfinde sig? Erfaringer fra andre lignende projekrer
siger, at der vil være et mylder af fugle. Kom og vær med til at se efterl
Peter Lange^m.fl. (tlf.: 8695 0l4l)
Bemærk at Århus Kommunes naturvejleder også arrangerer en række
ture til-den nye sø. Se vores hjemmeside www.dofaarhus.dk
DOF i Århus Amt

Tur til Gudenåparken

i

Rand.erc

Naturskolen, Gudenåvej, Randers kI. f9.00
Vi går en tur langs Gudenå og lytter efter nattergal, græshoppesanger,
sivsanger, rørsanger m.m. Også mulighed for at se rørhøg og isfugl.
Lars Tom-Petersen,

86418164

))

Søndag 25.5

Fuglenes dag
Se beskrivelser af ture andetsteds

bladet

Fredag i0.5

Natravnetur

Mødested

Kvicklys P-plads Søtorvet i Silkeborg kl. 21.00
Vi besøger St. Hjøllund Plantage hvor der er gode chancer for både at
høre denne gådefulde fugls forunderlige, snurrende sang og at se
fuglene, når de på en lun sommeraften fl1ver paningsflugt eller er på
jagt efter insekter. Et møde med natravnen er en uforglemmelig
oplevelse men kræver, at vejret er passende. Hvis det regner eller blæser
er der intet at komme efter.
Turen ledes af Gunnar Wahlgreen som vil fortælle om denne
besynderlige fugls levevis og adfærd.
Til Gunnar Wahlgreen på tlf. 8684 6782. Maks. 20 deltagere.
Arrangeret i samarbejde med DN

Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:

Lørdag i1.5

Nattergaletur til Vallum sø

Mødested:

Ryomgård Station
På vej

Turleder:
Praktiske opl.:
Arrangør:

Lørdag

31.5

Mødested

Pris

Turleder:
Tilmelding:
ArrangØr
å.8 ,j i.- i
+ +-. i :

til

kl.

søen lytter

5.00.

vi til det store morgenkor og fornemmer, hvornår

de enkelte arter starter på morgensangen. Måske falder der en
Pungmejse eller Vandrikse af.
Naturvejleder Lars Peter Johansson
Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. f timer.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Stubbe Sø og Fugleværnsfondens ejendom
P-pladsen ved Tirstrup Brugs kl. 18.00. Herfra kører vi samlet til
området. Samkørsel fra Århus kan aftales ved tilmelding.
Vi besøger Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø, hvor turen fører os
gennem skov, krat, overdrev og eng ned til bredden af søen. Undewejs
vil der blive fortalt om områdets historie, og planerne for fremtiden. Vi
slutter af med at nyde den medbragte aftenkaffe i Fuglevæmsfondens
hytte. der ligger i området. Da vi skal gå gennem sumpet terræn
anbefales gummistøvler eller lign. vandtæt fodtøj.
Ved samkørsel fra Århus; 40 kr. til benzinpenge til bilejeme.
Peter Lange m.fl. tlf.: 8695 0341, mail: peterlan@post6.tele.dk
Af hensyn til planlægning af samkørsel fra Århus skal tilmelding ske til
turleder Peter Lange, senest 25. maj.
DOF Århus

Amt

r,1

=

Søndag 1.6

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødested:

Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 6. april.

Turleder:

Torsdag 72.6

Skumringstur rundt om Sortesø

Mødested:

Døjsøvej, ved centralrenseanlæget kl. 2f.00
Oplev nattens jægere og sangere. De lyse nætter er et af de smukkeste
indslag i den danske sommer. På denne tur, som starter kort før solnedgang, oplever vi fuglene gå til ro - og nattens jægere vågne op. Vi ser
og lytter efter nataktive fugle og dyr; nattergal, ugler, flagermus og ræv.
Peter Lange tlf.t 8695Ot41
Påklædning efter vejret, det kan være køligt efter solnedgang.

Turleder:
Medbring:
Arrangør:
)6

i

Skanderbore Kommune

Lørdag

14.6

Mødested:

Fugletur

i

Dyrby ktzt og Xastbierg Ådat

Kærby Mølle kl. 8.00.
I krattet og ådalen lytter vi til det store morgenkor af Nattergale og
andre gode korsangere.
Naturvejleder Lars Peter Johansson
Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. J timer.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Turleder:
Praktiske opl.:
Arrangør:

14.6
Mødested

i

Midtiylland

Lørdag

Aftenfugle og natawre

Pris
Turleder
Tilmelding
Arrangør

P-pladsen ved Musikhuset i fuhus kl. 18.00
Turen går til Mossø, Klostermølle, Vrads Sande og Gludsted-Nørlund
Plantager. Vi starter i det flotte sølandskab omkring Mossø og Klostermølle, fortsætter til heden og lyngen ved Vrads Sande. hvor vi indtager
aftenkaffen mens vi nyder udsigten over området, og ender efter solnedgang i Nørlund Plantage, hvor vi hvis vi er heldige oplever natravnens forunderlige snurren i den lyse sommernat. Der vil efter aftale med
turleder være mulighed for påstigning i Ry. Tilbage i Århus kl. ca. 0I.00.
Ved samkørsel; 50 kr. til bezinpenge til bilejeme
Peter Lange, tlf.: 8695 0f4I, mail: peterlan@post6.tele.dk
Senest 10. juni til turleder.
DOF i Århus Amt

Mandag

16.6

A.ftentw

til

Mossø og Klosterkær

P-plads. Silkeborg Langsø ved Jyske Bank kl. f9.00, eller P-pladsen
ved Lindholm Hoved kl. 19.10
Denne traditionsrige tur har gennem tiden budt på ca. 50 fuglearter. Vi
besøger fugletåmet på tindholm Hoved, hvorfra der er mulighed for at
se 4 lappedykkerarter, gæs, svaner og forskellige arter andefugle, og for
at lytte til de mange arter af sangfugle der træffes i området. Omkring
solnedgang kører vi til Klosterkær. hvor de nataktive arter vil overtage
orkesterpladsen. Her vil der være mulighed for at se skovsneppe og
dobbeltbekkasin samt høre græshoppesanger, kærsanger og nattergal.
Jørgen BallegaaÅ, tlf 757t 6289 og Torben Jørgensen, tlf 8682 5972
Ikke nødvendig
Arrangeret i samarbejde med DN

Mødested

Turledere:

Tilmelding:
Arrangør:

Fåjg€-**-'*'..,.,,*;.:F*+så$s+*€F*+++FeF€5t=æ-s+Æs-d!€4+trde***t*aåe**

Søndag 6.7
Mødested:
Turleder:

F+#fÆtrs-€æE,F å-i* aåJ l:.'

F€i *J

Søndag 3.6
Mødested:
Turleder:

Søndag iI.8
Mødested:

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station kI.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 6. april.

r: -FF*Fæ6&å4***€*4e4å*s6år*ås*-F5€,444*5s-s*l-a*Gå-*

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt,iErenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 6. april.

Tur til Halle/Stigsholm-søetne
Halle Sø-rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede kl. 09.00, afslutning
ca.

kl.

13.00

Turen går rundt omkring de to søer i et afuekslende terræn med god
udsigt over sø, eng, marker og skov. Området er et typisk

søhøjlandskab og udpeget som Ef-fuglebeskyttelsesområde der på
denne årstid rummer mange rastende vandfugle. Mulighed for rovfugle
og især fiskeøm.
Jørgen Ballegaafi,, tlf.7575 6289
Ikke nødvendig
Arrangeret i samarbejde med DN

Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:
,a i:
!
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Frcdag 19.9

-

!ig:!d

sønd.ag

Mødested:

Turledere:
Pris:

21.9 Falsterbo

Parkeringspladsen ved Musikhuset I Å"rhus kl. f6.00.
Vi kører i bus/minibus/biler (afhængig af deltagerantal) over broerne til
Falsterbo fredag aften (turen tager ca. 5 timer). Falsterbo er uden sammenligning Nordeuropas bedste træksted for rovfugle om efteråret.
Lørdag tilbringer vi ved golfbanen og ved Falsterbo-kanalen og
Ljungen. Alhængig af vejret og vores held med fuglene lørdag. vil vi
måske køre ind i landet om søndagen for at kigge på de skånske søer.
Vi kan også kigge ude ved kysten, og i Skånes skovområder. Ellers
tager vi golfbanen og kanalen dn gang til. Mulighed for enhver tænkelig
form for rovfugl, samt trane, nøddekrige, gæs. ænder, temer, massevis
af gul vipstjert, hobetal af småfugle og de sidste vadefugle.Ovematning
i hytte eller vandrerhjem. De sidste detaljer sendes pr. brev til
deltageme ugen før afgang.
Nick Wrigley (86 21 49 85) og Lars P. Johansson (86 j7 78 4l).
950 kr. Beløbet inkluderer transport, broafgift, 2 x overnatning og en
udsøgt kulinarisk oplevelse lørdag aften. Beløbet indbetales på giro nr.
55f 09 6f (DOF Århus, Sølyst, Louisevej lO0, 8220 Brabrand) senest 25.

august

€"åå-H€F#gF
3. weekend i oktober: Tur til

Vadehavet

Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen
eller ændring i tidspunkt tages.
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Medio aprtl 2OO4 Tranetur

til

Svefige

Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen
eller ændring i tidspunkt tages.

Md 2OO4

Stortur

til

- forbehold for aflysning

- forbehold for aflysning

Østpolen

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

Forårct 2OO5 Stofiur til HoIIand
Beskrivelse følger i senere
eller ændring

i tidspunkt

udgave af Søravnen - forbehold for aflysning

tages.

i Århus-området? Se Århus Kommunes naturvejlederes
hjemmeside (findes via lokalafdelingens hjemmeside
www.dofaarhus,dk eller hent folderen på biblioteket).
Fugleture

t8

FIvem

hvem
Kontaktpersoner

Bestyrelsen
Peter Lan_ge'(formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Gatten
. Tlf. 86
95 03.41

Steen Gert Larsen

Fredntngsudvalget:,

peterlan@post6.tele.dk

Grøfthøfrarken 16l, 10. mf..
6260 Viby J
rH. ae za t0 0r
steen. gert.larsen@ get2nei.dk

Svend Møller Jensen '
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
TIf. E6 98 65 03

Ole Jensen (kasserer)
Torshøjvænget 54, Kolt

Mari-Anrr Nørgaard
Kolt'Kirkevej lll .

Fughrcglstrerlngsgruppen:

E36l Hasselaler
Tlf. 86 2E 56 14
of@iname.com'

8361 H3sselager
Tlf. 86 28 40 83

Ole Jensen
(se bestyrelsen).

Bjame Golles
Louisevej.100
8220 Brabrand
Tlf.86 25 04 1t

Jens Bonde Poulsen
Hewingwj 24, }Jewing
8950 ørsted'
Tlf. s6 4s 82 75 '.

Louisevej

bg@nat.aarhus.dk

jens'bonde@poulsen.mail.dk

M e d I e m s r e g I st r e f t ri g e

Jan Sielemann

Lars P. Johansson
(se bestyrelsen)

mari -ann

@.

j

ubiimail.dk
L

Peter

Hjeds

,

Båstrupræj 16, Foldby

Hulvejen 21, Høbjerg

8382 Hinneiup
Tlf.86 49 63 08

8500 Gqenå

Tlf.86 tt t4 49
Peter.Hjeds@skolekom.dk jan.sielemann@mail.dk

o kalt t et s r e gi: t st r e r I nQe.n :

Danqk omitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt
IOO

S220Brabrand

RandersgrUppen:

ni :

:

lars Tom-Petersen
I.liels-Ebbesensvej 58
8900 Rande6
a6 nr 8r e4

rtt
Ame Bo Larsen
Axel Munchs Vej 67
8550 Ryomgård

abl@c.dk .

.

Lars P. Johanssori
(suppleant)
Balevej 10, Omlnestrup
8544 Mørke
"tlf.86't7 78 4r',
lpjohansson@tdkadsl.dk

Rapportgiuppen:
HemirigEttrup

-

Udgfuden 6, Lading
8471 Sabro

Tlf.86

94 96 06

R.ovfuglegruppen:
lvlark Hammond
(suppleant)
Nørreport 53
6000 Århus C
fuglemand@hotmail.com

Svend Møller Jensen

(SeFredningsudvalget)

.

Skovgruppeni
Bo Ryge Sørensen
SøholtAll€ 26
8600 Silkeborg

Tlf. 86

8.1

25

7l

,

SøhøJlandsgruppen:
'Bo

Ryge Sørensen

(Seskovgruppen)'

.

Ttdsskrlftlæsekreds:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)

'9

Mere end ord.
..

Professioneloversættelse
mellem hovedsproqene
Statsaut. translatører o{ tolke
' Medlem af
Dansk Translalørforbund
Dansk Ornttolo0tsk torenln{
.

A.4us sproo

Socledad fspafrola de Olnltologia

r fui.endal Hovedbyilnin4 r FWendalvel t4 r , 4162 landved
Tlf.:55 46 27 26 r fax:55 46 27 27 r Info@ar{us-rpro4.dk
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