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Vagtel og engsnarre
Skaden: Pirat eller paradisfugl?
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DOF er en landsforenlng for fugleinteiesserede og. fuglebeskytielse
med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stifter i 1906.
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tager del i ilåie aktiviteter, både i Dani,n'ark og iirteinationalt.
Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglerbservater og
årbejder desuden for international. fuglebeskyttelse. DOF er den
danske afdeling af BirdLife Internatiional.
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www,dof.dk
dof@dof.dk
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7 00 08

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle
til besklttelse lørst og fremmest af den danske fuglefauna.
Dette formål søges fremmet blandt ander ved afholdelse af møder og
ekskursioner, udgivelse af et tidsskfifa og andre publikarioner, samr
ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.
og at virke

Fuglenet Hus

Som medlem modtager man.graris Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift (DOFT) (2:4hæ{ter pr. år) samt bladene Fugle og Narur (4
hæfter pr. år) og r.ugle i Felten.(4 hæfler pr. år).
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det ved at være sotrner - stærcns unger er på vei Ltd
af kassen - det er ganske vist.
I forårets løb kom den længe ventede Årslev Engsø.
Ventetiden var fuld af diskussioner om fugletåme, søens
mulige udbredelse og hvilke fugle der ville kom til.
Så er

Men først kom menneskene. Kommunens rcpræsentanter
var overvældet af det flotte fremmøde af et par tusinde
mennesker, dervillefdgeÅrhus Ås forlægning ind gennem
den gravede meander i områdets vestende. Vandet fossede
hurtigt ind og i løbet af få timer nåede det over til østenden
af engen. I \øbet af få uger blev der også åbnet i østenden,
så der kom gennen strømning til Bnbnnd Sø.

Som det fremgår af Fra FeLten, så kom fuglene og
omitologerne meget hurtigt på banen. Nogle var endda på
TV. Og der har virkelig været meget at se på derude. Antalhet
af fugle og arter har været forrygende. Der har rastet helt op
tiL småtrc tusindefuglepå endag. Sidst jegvardernede, sad
der såmænd en fiskeørn på en pæ( midt i søen. Den så ud til
figtig at hygge sig. Gråstrubet lappedykker rugede tæt på
det sydlige tårn og vedvagtskiftet på reden afsløredes et par
nydelige æg. Sikken en naturgenoprctning.
Der er udsigt til mange flere oplevdser både her og hisset
i den kommende tid. Husk i den forbindelse at SØravnen
altid er nysgerrig.

Mari-Ann Nørgaard
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Af

E

fulder 1 år
Af Peter Lanqe
Det er nu

D

Peter Lange

I

iår siden, at version

l

af DoFbasen blev præsenteret.
Alle DOFbasens brugere har
dermed adgang til både et

indtastningsprogram og til

E

R

hjemmesiden www.dofbasen.dk

hvortil alle de indtastede
observationer sendes og lagres.
Om DoFbasen er en succes, er
der nokmange meninger om, men

det er et

faktum, at
DOFbasegruppen har arbejdet
hårdt på at udvikle denne
database. så alle vil kunne have gavn af den - og
tilpasse den de mange forskellige ønsker og
behov som brugerne har. Der ligger nu ca. 600.000

observationer fra over 800 brugere i do{basen,
og dagligt kommer der flere tusinde til. DOFbasen
anvendes af flere og flere, og det er derfor nu

muligt hver dag at se over l0.OO0 "friske"
observationer.

Se statistik over udviklingen

Vil man indsende sine egne fugleiagttagelser til
dofbasen, kræver det at man bliver oprettet som

bruger af di:fbasen. Dette sker ved at udfylde
oprettelsesformularen på www.do{basen.dk,

klik

på "Brugeroprettelse".

i brugen af lnformatlonsmøder om dofbasen

DOFbasen og læs om Silkehale-invasionen i

København som et eksempel på anvendelsen af

data fra DOFbasen på: http://www.dof.dk/
04_nyhederÆOFbasen_ l_aar.html

Her i Århus Amt anvendes dofbasen af
lokalrapportgruppen under skrivningen af Fugle

i Århus Amt 2002. Der ligger godt

DOFbasen bliver stadig videreudviklet, og der
kommer løbende nye brugere til.
Som amtskoordinator for do{basen vil jeg i løbet
af efteråret afholde en række informationsmøder

om dofbasen.

27.000
obsewationer fra fuhus Amt fra2}O2 i do{basen.
Langt de fleste er indtastet af observatørerne
selv, i dofbasen, men en mindre del er indtastet
af rapportgruppens medarbejdere.

På møderne vil dofbaseprogrammet

Alle der har en computer med internetadgang

Både nye og etablerede brugere er velkomne.

har adgang til dofbasen på adressen
www.dofbasen.dk, hvor det er muligt at søge i og
se alle dofbasens data.
4

og

hjemmesiden www.dofbasen.dk blive præsenteret, og der bliver mulighed for at stille
spørgsmål

til brugen af

dofbasen og få svar på

evt. problemer man måtte have med programmet.

Det første møde finder sted ons. 20. august kl.
f9.30 på Naturcenter Sølyst, Louisevej f00, i
Brabrand.

fuglenes tilbagegang skyldes det intensive land-

DOF udgiver rapport om
engfuglene

brug:

Pressemedd. fra DOF, april 2403

"Siden 1950 har strukturændringer og ny
teknologi i Iandbruget betydet, at behovet for
enge til græsning og hø er blevet meget mindre,

Ny rapport fra Dansk Ornitologisk Forening
dokumenterer, at engfuglene i Danmark er i

fra naturenge til græsmarker eller dyrkede

rivende tilbagegang
Engenes fugle tdves

ikke længere i Danmark.

Det bedst kendte eksempel er den folkekære
hvide stork, som vi er tæt på at miste. Men
engfuglenes nedtur er langt mere omfattende,

marker, eller udnyttelsen er blevet opgivet og
engene groet til", skriver rapportens forfatter,
ornitologen ole Thorup.
Engfuglenes nedtur føjer sig dermed

til aktuelle

rapporter om store tilbagegange for mange
blomster og sommerfugle, som også skyldes

fremgår det af en rapport, som Ole Thorup har
skrevet for DOF.

landbrugets udvikling.

Rapporten dokumenterer, at de tre engfuglearter
brushane, engryle* og stor kobbersneppe nu er
hårdt trængt i Danmark.
Siden 1970 er brushanen forsvundet fra seks ud

af s1v ynglepladser, engrylen er forsvundet fra
tre ud af fire ynglepladser/ mens den store
kobbersneppe har forladt over halvdelen af sine
ynglepladser i Danmark i samrne periode. Vaerst
er situationen for den fascinerende brushane,

der nu kun yngler på 15 lokaliteter i landet og
risikerer at forsvinde som ynglefugl i Danmark i
løbet af få år.
Rapporten " Tru ede engfugle - status for bestande
og forvalrning i Danmark" konkluderer, at eng-

-1il1,*.i:l",ilå*"

og store engarealer er blevet afuandet og ændret

Den ny rapport om de truede engfugle udpeger
de 17 vigtigste tilbageværende engfugle-lokaliteter i Danmark. For hver af de 17 lokaliteter
gives der anvisninger på såkaldt "God Engfugleforvaltning". Dermed har myndigheder og lods.
ejere fået en opskrift på, hvordan de l7 lokaliteter
kan sikres som en slags overlevelsessteder for de
truede engfugle.
Rapporten udkommer i juni, hvorefter den kan
læses og downloades fra DOF's hjemmeside på

www.dof.dk
*) engryle er det nye navn for den fåtallige baltiske

(sydlige) race af arten almindelig ry|e

Før du vælger ny
kikkert eiler teleskop, kan det være en rigtig god id6, at toge turen ind til
Naturbutikken og prcve lidt forskelligt fro dat store udvolg.
Her kon du bore spørge løs og finde frem til
netop deg der posser til

fu

behov!

Vi hor stort set olle de bedste mærker på loger
- Zeiss, Leica, Sworovskr', Kite, Pentox, kowa
så vi kon vise og rådgive dig

helt objektivt udfro

dine egne ønsker.
Åbningstider:

Mon.-Tors.l0-17.30
Fredog l0-19,
Lørdog l0-14

NATURBUTIKKEN ##Fs*fE
Vesterbroaade 1 38A. 1 620 København V. Tlf. 33 31 85 63
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Nationalparker
af Peter Lanqe

I

begyndelsen af april kom miljøministren

med et længe ventet udspil omkring
oprettelsen af nationalparker i Danmark.

Indledningsvis udpeges tre pilot-områder;
Lille Vildmose/Tofte SøÆøstemark Skov,
Østmørr med Møns Klint, samt Mols Bjerge
og Stubbe Sø som pilotområder, hvor
konceptet nu skal afprøves. Endnu mangler
der at komme indhold i nationalparkerne,
idet miljøministerens "gave", om jeg så må
sige, er en "tom" papkasse. Indholdet i
nationalparkerne skal besluttes af
lokalbefolkningerne, organisationerne og
myndighederne i de berørte områder.

Vi er en del der frygter at nationalparkideen
blot er et fremstød fra regeringens side for at
sikre ro i miljødebatten. Jeg frygter simpelthen
at miljøministeren og regeringen vil benytte
nationalparkerne som et påskud for at lade
landbrug og industri få endnu friere tøjler i de
områder der ikke er beskyttet, under påskud

af af nu har naturfolket io

:rffi

,J:T?#'
i:ir'
t'
_

-1t'

fået

nationalparkerne...
DOF vil i den kommende tid følge arbejdet
embedsmænd på de oprindelige tanker bag -.med natisnalparkerne tæt, og vi vil forsøge at
nationalparkideery som den blev fremlagt af ldle vores indflydelse gældende hvor det er
Vilhjelmudvalget. Nationalparkerne skal ikke muligt. Specielt vil vi her i amtet tage del i
misbruges til at skabe yderligere forarmning arbejdet med at fylde indhold i nationalparken
af resten af det danske landskab. i Mols Bjerge, bl.a. ved at komme med vores
Nationalparkeme skal bruges til at skabe store forslag til beskyttelse, benyttelse og
sammenhængende naturområder (natur er afgrænsning af området, til miljøministeren.
her også kulturnatur, som enge, overdrev og
Har du sommedlemaf DOF, en særlig interesse

I DOF vil vi forsøge at fastholde politikere og

tilsvarende ekstensivt

udnyttede

landbrugsarealer). hvor der både er plads til
vild natur, og til rekreative aktiviteter, under
hensyn til naturen.

I praksis vil beskyttelsen af de tre udpegede
områder formentlig ikke ændre sig stort fra
den nuværende tilstand, idet alle tre områder
i forvejen er fredet eller ved at blive det, og der

er ikke de store landbrugsinteresser i
områderne. Med andre ord så er der ikke de

store kon{likter og omkostninger forbundet
med at pege på netop disse tre områder som
nationalparker.

6

heri, eller et indgående kendskab til Mols
Bjerge og Stubbe Sø, som du vil bidrage med,
så er du velkommen til at deltage i arbejdet.
Kontakt lokalafdelingens formand (se

omslaget).

Læs mere på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside: http://www. skovognatur.dk/
nationalparker/
Du kan læse et udkast til DOF's holdning til

nationalparker generelt på: httpi//
www.dof. dk/0 l_organisation/
dof nationalparker.html

skal overvåges. Det vil især sige EFfuglebeskyttelsesområder (dog ikke

Fugletællinger

havområder) samt enkelte andre områder.

Af Peter Lange
DOF forbereder i denne tid en kaftig forøgelse
af indsatsen medat overvåge og optælle vore

fugle og fuglelokaliteter.

DATSY har i flere år forøget vores viden om de
sjæIdne ynglefugle, og der er udgivet forslag

forvaltningsplaner for Hvid Stork, Hjejle

og Rød glente (kan læses på

Det tredie projekt er nu

r

vil det dreje sig om:

Mariager fjord, Ålborg Bugt og Randers

Fjord (EF l5)

Der arbejdes med tre optællings- og overvågningsprojekter; De to eksisterende, DATSYprojektet der overvåger de truede og sjældne
ynglefugle, samt punkttæIlingerne, der
overvåger de almindelige fugle, fortsætter.

til

t Å.rhus Amt

i

www.dof.dk).

støbeskeen. Indtil

videre går det under navnet "caretaker

projektet" eller lokalitetskoordinator

projektet. Projektets indhold fastlægges i den

I
r
r
r

Norsminde Fjord (EF 30)
Stavns Fjord (EF

ll)

Anholt og farvandet nord for (EF l2)
mundingen af Horsens Fjord med Alrø,
Vorsø. Hjarnø og Endelave (EF 16)

r
r

Mossø (EF

I

et skov- og søområde ved

l5)

Salten Langsø incl. dele afHøvild Skov
og Højkol Skov (EF 33)

Bryrup
(Sepstrup Sande, Skærbæk Plantage,

kommende tid i samarbejde med
lokalafdelingerne. Projektet skal sikre
overvågning af de vigtigste fugleområder i

Snabegård Plantage, Grane Plantage,
Kongsø Plantage, Palsgård Skov, Grane
Sø, samt Halle-Stigsholm Sø) (EF l4).

Danmark. I første omgang startes med ca. 50
lokaliteter, men i løbet af projektets femårige

I det omfang vi skønner det muligt at få
koordinator og optæIlere til opgaven, kan
den enkelte lokalafdeling udpege flere

løbetid er det meningen at omkring 200
lokaliteter skal dækkes. Der skal udpeges en
amtskoord.inator, samt en koordinator og et
antal optæIlere for hver lokalitet. Lokalitetskoordinatoren får til opgave at koordinere

lokaliteter, som dog alle skal være IBA's. Det
kan iÅrhus Amt f.eks. være Brabrand Sø incl.
Å,rslev Engsø, samt Stubbe Sø.

af lokaliteten, og evt. I kommende numre af Søravnen kommer der
udarbejde forslag ti1 pleje m.m. mere om projektet.
Lokalitetskoordinatoren får også til opgave, Har du lyst til at deltage i enten
overvågningen

sammen med gruppen af optællere, at bidrage
med materiale til en hjemmeside, som oprettes

om hver lokalitet.

Det er kun de vigtigste fuglelokaliteter, de
såkaldte IBA's (Important Bird Areas) der

punkttællingerne eller lokalitetsprojektet,
eller evt. blot søger flere oplysninger, er du
velkommen til at kontakte koordinator for
punkttællinger i Århus Amt Ole Jensen eller
lokalbestyrelsen ( se omslaget ).

Nord.oV

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 omkostninger regnes med. l-æg vejen forbi Unibank, og kom
godt fra start i en ny eller brugt bil. Du kan
også regne ud, hvad det koster at låne til err
ny eller brugt bil, på www.unibank-dk.

Paradisfuglen
eller piraten i haven
Af lan Skriver
Nogle haveejere hader husskaden, fordi den også

kan lide sangfugle. Danske småfugle lider dog
ingen skade i selskab med paradisfuglen, slår
undersøgelser fast.

Hvert forår blander eder og forbandelser i visse
danske haver sig med fuglekoret.
Det sker, når husskaden viser sig. Måske med et
æg i næbbet. Måske med en fugleunge som et let

måItid.

Husskaden er en hadefugl, der kan dele
havefolket i to lejre. I den ene ser man dens

skønhed, i den anden opfordrer man til kamp
mod røveren, der så synligt slår til for at blive
mæt.

For at blive klogere på skaden har forskere lavet
undersøgelser, der dokumenterer, hvad den
forkætrede art betyder for sine naboer; sangerne,
spurvene og droslerne.

Konklusionen er klar. Det betyder intet for en
haves bestand af småfugle, at der også yngler
husskader i området. Ofte er der flere småfugle
i terræner med mange skader, fordi disse steder
er gode områder for alle parter.

Det er aldrig påvist, at husskader og andre
kragefugle gør langtidsskade på småfugles
bestandsstørrelser.
Hvis det var tilfældet, ville den danske bestand af
solsorte næppe være blevet så talstærk, som det
er sket de seneste årtier.

I

dag er solsorten, hvis æg og unger

i

den åbne
rede udgør et let bytte i forhold til alkom fra
fuglearter, som yngler i huller eller redekasser,
Danmarks almindeligste fugl med skønsmæssigt
2,2 millioner par.
Bestanden af solsorte er steget markant i samme
tidsrum som husskaden har fordoblet sin danske
bestand til omkring 200.000 par.

Hvis husskaden forvoldte så stor skade, som
den ofte bliver beskyldt for, ville den sky skovfugl,

solsorten, næppe have haft så voldsom en
fremgang, som det har været tilfældet. Solsorte

og husskader holder begge af gamle haver med

parkagtig karakter.
Brug af sprøjtegifte, sterile haver uden bærtræer

og rolige skjulesteder samt sultne katte er en
]angt større trussel mod småfugle end husskader.

Paradisfuglen har et image-problem, fordi den
lyser så prangende op i haven, og fordi den
opererer meget synligt. Man er aldrig i tvivl, når
en husskade har haft held til at skaffe sig et

måltid sangfugl.
Når man som haveejer vutderer husskaden, bør
man også tænke på, at den kun i få uger om året
supplerer sin alsidige kost medæg og fugleunger.
Størsteparten

af sommerhalvåret lever skaden

af fluer, stankelbenslarver, edderkopper,
regnorme og biller. Om vinteren tyer den til
plantekost. Kræsen er den aldrig.

Den er også en slags entreprenør for sine
omgivelser. Gamle skadereder bliver tit overtaget
af andre fugle.
Så når alt kommer til alt; husskaden bør betragtes
som en paradisfugl i langt højere grad. end den
bør udnævnes til en grådig pirat.

Engsnare 2003:
Deltag i eftersøQnin$en
Af Knud Fredsøe,

DATSY

artskoodinator for engsnarre
dvs fra omk. l./I5. maj - 15. aug. i

optællingsmetoder

tidsrummet fra ca. kl 21.00 - kl 2.00/1.00.

Formålet med optællingen 2001 er

A.

at kunne fastslå antallet af

I
syngende

udvæIgelsen af lyttepunkterne kan ske
undervejs for at opnå de bedste

observationsbetingelser. De bedste

hanneriDanmarki200l

lyttebetingelser opnås i åbne områder på

B. at kunne beskrive

engsnarrens ynglebiotoper - eller i det mindste, biotopen hvor

højere liggende punkter. omliggende
vegetation og især træer kan genere
aflytningen selv ved svag vind. Som
standard - hvis hele området ønskes
undersøgt - kan der være omkring 2 km

de høres.

C. at kunne

fastslå sandsynlige ynglepar på
et bedre grundlag end tidligere.

mellem hvert lyttepunkt - det er dog ikke
afgørende. LJndersøges området mere end

Antallet af syngende hanner

en gang, skal man tage højde for
vindretning, da engsnarren kan høres
længere væk op imod vinden end med

For at kunne fastslå antallet af syngende-hanner,

er det vigtigt at indsende alle registreringer

vinden. F.eks. hvis vindretningen er vest
kan man høre engsnaren helt op til 2 km
væk i vestlig retning hvorimod man mod

ligegyldigt om det er under en tilfældig tur eller
under målrettede undersøgelser efter engsnarren.

Ved målrettede undersøgelser skal her forstås,
at man undersøger et støne områdefor syngende
engsnarre-hanner. Det er mere tidskrævende og
kræver en vis forberedelse; men samtidig er det
- i hvert fald hvis det gøres i nattetimeme - en helt
uftolig oplevelse, hvor der kan høres meget andet

øst kun kan høre den 100 - 500 m væk - selv

ved svag vind.

I

der lyttes på lyttepunkterne inogle

minutter

- helst op til lo minutter. Jo længere tid

man lytter på det enkelte punkt, jo større er
chancerne for. at man også registrerer de
hanner, som synger i korte intervaller, Hvis
engsndren synger uperiodisk kan dervære
tale om ynglepar - se under sandsynlige

en bare engsnarren. Det vil være oplagt at Iytte
efter alle de andre spændende arter også .f.eks
vagtel. ugler, hedelærke, natravn for blot at
nævne nogle.

ynglepar.

Undersøgelsesmetode:

I

vælg en rute i landskabet hvor det er muligt
at indlægge lyttepunkter - indtegnevt. ruten
på et kort for at kunne huske den til senere.
VæIg ruten i et områder hvor du formoder,

der er ringe eller kun lidt støj - især langt
væk fra større vej-anlæg.

I

I

Jeg vil anbefale, at man tager et mindre
område, som kan undersøges flere gange i
Iøbet afynglesæsonen end at undersøge et
stort område blot 6n gang.

ruten gennemkøres (eller spadseres) i
engsnarre-hannernes aktive sangperiode

l0

I

de registrerede engsnarre-hanner indplottes på kortet over området. Undersøges
samme område mere end €n gang er det
vigtigt, at engsnarrene kan "adskilles" fra

gang

til gang. F. eks. kan

engsnarre-

hannerne flytte til nye s:rngposter, Se evt.
vedlagte om engsnarren.

lndrapporterlng
Hvis du kun indrapporterer gennem DOFbasen,
er det nødvendig at du nærmere præcicerer dine
engsnane-fund. Lokalitetsregistrer i DOFbasen
dækker normalt større områder og det vil være

samme tidspunkt, som man høre fuglen, idet det
kan være problematisk at give en fyldestgørende
beskrivelse af området i nattetimerne, hvor der
er mørkt.

lndrapporterlng
I
Generel beskrivelse af området
landskabstype f. eks. om det er eng,
agerland, å-dal. Ligeledes er det vigtigt
hvis der sker ændringer i området, der kan
have betydning for engsnarren f. eks. om
afgrøderne høstes o. Iign. Foto aflokaliteten

vil være alle tiders.

I

Biotopsbeskrivelse hvor de enkelte
engsnarre-hanner høres. Beskrivelsen skal
dække et området omkring sangposten.

Hvis engsnarre-observationen indplottes
på et kort - god størrelse - kan man få et

'

umuligt at afgwe om f. eks. to engsnarre-

indtryk af området beskaffenhed f.eks. om
der er hegn, grøfter eller småvandhuller i
umiddelbar nærhed af sangposten. I de
fleste tilfælde vil en større udredning af
biotopen der{or være unødvendig. F.eks
kan man skrive: Engsnarre A) 23. maj kl.
0.15 i kornmark - (hvor A er markeret på
kortet). Foto af lokaliteten vil være alle

observationer på forskellige datoer fra samme
lokalitet drejer sig om samme fugl. Brug notefeltet
i artdatatabellen og beskriv hver enkelt fugls
placering.

Meddel tll undertegnede:

r

Undersøgelsesområdets beliggenhed - også
selvom du ikke har hørt engsnarre

t

En generel beskrivelse af områdets land-

skabstype - f. eks. opdyrket bred

lavtliggende dalsænkning

-

afgrøderne

ovewejende korn.

I
I

Dato, tidspunkt (k1.) og vejrforhold.

Antal hørte fugle angivet så præcist som

muligt - helst indtegnet på kort over
undersøgelsesområdet.

I

Beskrivelse af biotopen hvor engsnarrehannen er hørt (se under pkt. B)

I

Bemærkninger om fuglenes adfærd f. eks.
engsnarre-hannen meget aktiv.

tiders.

Undersøgelse af ynglebestanden - sandsynllge
ynglepar
I litteraturen angives det - af nogle forfattere -, at
i randområdernen af engsnarrens yngleudbredelse, er der tale om unge hanner på forlænget
træk, som ikke yngler. Men holder denne påstand
stadig?

)

sikre ynglepar - rugende hun, rede eller unger

Fund er tilfældige - jeg vil ikke anbefale at
man leder efter dem. Det vll forstyrre fuglene
for meget.

Engsnarre blotoper

)sandsynlig ynglepar

Da der er en vis uoverensstemmelse med hensyn
til engsnarre-biotoperne angivet i Iitteraturen og
resultaterne fra undersøgelserne i Sønderjylland.
kunne det være spændende at få en større viden

a) engsnarre-han hørt

om landskab og biotop omkring engsnarrens
sangposter. Det kræver ikke at man tramper
rundt og måler græshøjde og lign; men er
udelukkende af visuel karakter. Beskrivelsen af
området behøver nødvendigvis ikke at være på

.
b

i

dagtimerne

engsnarre-hanner, der synger i dagtimerne
er enten lige ankommet eller i parringsfase
med en hun. (Se også under pkt. c)

så gør du ....................................................d

b) ved første besøg i nattetimerne.

II

r#'
itt'.

:,* t$

.,'!

,{iti/.v:i-,,'
.

t

'''

engsnarre-han crexer uperiodisk eller i
intervaller,Engsnarre-hannerne crexer

uperiodisk

i nattetimeme, når parret

er

udparret ogleller i æglægningsfasen

b

b så gør du..................................................... f
f) engsnarre-hannen synger hyppigt i dagtimerne og forholdsvis tavs i nattetirnerne.
Der er stor sandsynlighed for ynglepar.

så gør du .....................................................e

.

området kan evnt besøges igen 3-4 uger
efter for om muligt at høre hun ogleller
unger. Kontaktkaldene er dog ikke kraftige
og kan kun høres 2O-f0 m væk.

c) ved efterfølgende besøg i nattetimerne

.

engsnarre-hannen, der hørtes første gang,
crexer ikke. Når hannen får kontakt med
en hun ændres sangsmønstret fra natsang
til dagsang. Uparrede hanner synger 90%
af natten - hvorimod hanner med en hun

kun synger fO-I5% af natten
(undersøgelser i Skotland).
.

engsnarre-han crexer uperiodisk eller i
intervaller. Engsnarre-hannerne crexer

uperiodisk

i nattetimeme, nfu parret

er

udparret ogleller i æglægningsfasen

b

d) besøge området igen i nattetimerne
umiddelbart efter(max. et par dage)
synger engsnarre-hannen
er den

i

nattetimerne

i færd med at afsætte nyt revir.

. synger engsnarre-hannen ikke på det
tidspunkt er der stor sandsynlighed for at
piuret er i æglægningsfasen.

b

- så gør du...................................................

e)

området besøges igen i dagtimerne

f

umiddelbart efter(max. 8-f0 dage)

.

aflyttes området i dagtimeme

i

-

eksempelvis

de tidlige morgentimer - og engsnarren
også synger på det tidspunkt er der stor

sandsynlighed for at parret er i

æglægningsfasen.

t2

at lede efter lemlæstede og døde fugle efter
høstarbejdet - sliåning, ensilering eller efter
mejetærskeren. Metoden er dog tidskrævende og man må være hurtig på færde
inden de bliver ædt af f.eks. musvåge og
ræv.

lndrapporterhg
Der indrapporteres så meget som muligt - også
selv om resultaterne er negative.

så gør du....................................................e

.

.

Det kan også være inspirerende at kikke på
engsnarrens hjemmeside (International
Corncrake Conservation Team), hvor bestandsudviklingen til omkring 1998 er beskrevet i flere
artikler - www. corncrake.net

i tvivl eller iøvrigt har spørgsmiål, er du
velkommen til at kontakte mig.
Er du

DATSY koordinator for engsnafie (og vagtel)
Knud Fredsøe

Sirnmerctedvej 418
6l0O Haderslev
tlf 7453 4856 - e-mail: mugin@mail.dk

...lidt om Engsnarren
udarbejdet til brug for optæilingsarbejdet i
2003

Yngleblotoper
Det er forståeligt at mange feltornitologer har
fået det indtryk, at engsnarren i Danmark er
tilknyttet de fugtige enge. F. eks. skriver Sørenlsen
( 1995), at Engsnanen er knyttet til de udrænede
og ikke gødede enge, der benyttes til ekstensiv
græsning.

Efter at have eftersøgt og optalt engsnarren i
Sønderjylland gennem I år vil jeg beskrive
områderne som: det opdyrkede agerland med
kornmarker, hvor fugtigheden formodentlig
spiller en ringe rolle.
N. Schåffer ( 1999) beskriver det væsenligste ved

ynglebiotoperne
Nordøstpolen:

i et

undersøgelsesområdet

fase

i

forhold kan spille ind. Vejret er ligeledes en
afgørende faktor for hvor langt engsnarrehannerne kan høres f. eks. nedsættes afstanden
når vinden visler rundt i vegetation og træernes
blade.

Vejret har dog ringe indflydelse på Engsnarrehannernes sangaktivitet - eks. vind og regn
(Nobert Schåffer, 1999 og egne iagttagelser).

Engsnarre-hannen

Efter ankomsten fra vinterkvarteret høres
Engsnarre-hannerne crexe konstant i
nattetimerne - fra omkring kl 22.00/21.00 ril kl.
2.OO/j.0O - for at tiltrække en hun. Den enkelte
han udvælger en bestemt sangpost hvorfra der

sangaktivitet

sangaktivitet

varighed

DAG

NAT
uafbrudt hele natten

få dage

besaettelse af nyt revir

hvppig

etableret han
- uden hun
udparret, æglægnings start, tæt
kontakt mellem han og hun
æglægning - 1.-3.14. æg

næsten ikke,
sjældent
meqet hvppiqt

uafbrudt hele

natten

ikke

synger
eller i korte intervaller
i længere

flere dage - flere
uger
3-5 dage

intervaller

hvppig

1-5 dage

Songohivileten hos engsnorrehcnnen i forkellige foser i yngleforlobet. (tfier l{. Srhiif{er, 1999)

I
I

at vegetationen skal mære mindst 2o cm høj

synges. I dagtimerne foruragere den
område.

at fuglene skal kunne holde sig skjult og nemt

I

kunne bevæge sig i vegetationen. Vegetationen

må ikke stå for ræt og ikke være filtret
sammen.

I

der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem
fugtigheden i området og antallet afynglepar.

i et større

ynglesæsonen skifter hannerne sangposter.

Parrede hanner forbliver længere på en sangpost
end uparrede hanner - såIedes omkdng 20 nætter
for parrede hanner og ornk. 8 nætter for uparrede
hanner. En ny sangpost skal være mere end 200
m fra den gamle (Nobert Schåffer. 1999).

I overvintringsområdet findes engsnarren Undersøgelserne i Nordøstpolen viser, at
også i de tørre områder.
Engsnarre-hannerne tiltrækkes af andre
Sang
Den bedste måde at registrere Engsnaren på er
hannernes karakteristiske "crex crex". Hannernes
sang kan - under gunstige forhold - hØret op til
2 km væk (egne iagttagelser); men områdets
topografi spiller en afgørende rolle - akustiske

crexende hanner og kan danne sanggrupper i
begyndelsen af ynglesæsonen. En sanggruppe

beskrives som mindst l-10 hanner, hvor
afstanden mellem hannerne er mellem 50 og 200

m. (Schåffer 1995). Herhjemme er sanggrupper
også kendt fra enkelte lokaliteter eller områder.

Men det er endnu uklart om der er benyttet
samme definition, som beskrevet ovenfor.

ll

Når hannen får kontakt med en hun ændres
sangsmønstret fra natsang

til

dagsang

Upanede hanner synger 90% afnatten - hvorimod
hanner med en hun kun synger I0-15% afnatten
(undersøgelser i Scotland). Hannens sangpost
er i regelen inden for 100 m fra reden.

I

undersøgelsen i Nordøstpolen har engsnarrehanneme to perioder - 6n fra midten af maj til
beg. afjuni og 6n omkring I juli, hvor de synger
hyppigt om dagen. Der er en sammenhæng
mellem ringe natsang og større dagsangsaktivitet.

Ved ringe natsang er der ofte en højere
sangaktivitet i morgendæmringen. (Nobert
Schåffer. 1999).
Herhjemrne må man forvente af - hvis engsnarren
yngler - at den hyppige dagsang vil være l-2 uger
senere - altså fra slutningen afmaj til beg. afjuni.
Og en senere periode ville være fra midten af juli

(2.kuld)

Når æglægningen er afsluttet (- måske før)
forlader hannen sangpost, redeplads og hun
ellerbliverjaget bort afhende! Er biotopen perfekt
besættes en ny sangpost indenfor en maksimal
afstand på 1,5 km og hannen begynder på ny at
tiltrække en hun (Nobert Schåffer. 1999).

Hele yngleforløbet tager ca. I

I Danmark forekommer

l0 dage - for 2 kuld.

engsn.uren spredt over

det meste .af landet - enkeltvis eller nogle få
steder i smågrupper på l0-f5 syngende hanner.
I den sydlige del afJylland er der i 2002 foretaget
måIrettede nat-optællinger i et ca. 2.500 km,
stort lanbrugsområde med korn- og kvægavl i
perioden maj - august.

I tidsrummet fra ca. kl. 27.o0/24.oo - k1.4.00/6.00
blev der af udvalgte ruter i landskabet lyttet efter

syngende Engsnarre-hanner (og Vagtler).

Lyttepunkterne blev valgt tilfældigt - dog med l2 km mellem hver og der blev lyttet mindst 5
minutter på hvert punkt. Der blev foretaget ca.
J5 natturer.

I dette område blev der alene hørt ca.

130

syngende engsnarre-hanner - eller ca. 50% af det
samlede antal hørte engsnarre-hanner i alt.

Ynglebestanden
Der registreres kun få ynglepar årligt - rugende
hun. æg eller unger.

Referencer:

Er området derimod blevet høstet eller på anden
måde ikke egnet som ynglelokalitet kan hanneme

Folvik, Asbjørn: Åkerriksene kommer! - NOFs

flyttte langt. Således blev der i et område

hovedside 20.06.O2

radiomærket 99 engsnarre lige før høsten. En
tredidel blev genfundet mellem l0 og 100 km
væk fra fangstområdet. Over halvdelen flyttede

Grell, Michael 1998; Fuglenes Danmark. - Dansk
ornitologisk Forening and GADS Forlag

over en længere afstand.(Nobert Schåffer, 1999).

I Midteuropa høstes græsengene senest i midten
afjuni - engsnaxens sang- og yngleperiode. I år
hvor der er varmt og tørt med tidligere enghøst

optræder påfaldende mange Engsnarre i
slutningen af sangperioden i Vesteuropa (Nobert
Schåffer, 1999).

Engsnarre-hun

og ungerne

Hunnen ankomer formodentlig omkring sarnme
tidspunkt som hannerne (undersøgelserne i
Nordøstpolen)
Hunnen er ene om rugningen (ca.16 dage) og er
sanmen med ungeme i ca. 2 uger - forlader
området og begynder på et nyt kuld med en ny
han.(Nobert Schåffer, 1999)
I Nordøstpolen klækker æggene normalt i sidste
halvdel afjuni.
Ungerne er flyvedygtige efter ca.

t4

l5

dage

Schåffer, Nobert 1995: Rufverhalten und
Funktion des Rufens beim Wachtelk<inig Crex
crex. - Vogelwelt

l16: l4l-15l

Schåffer. Nobert 1999: Habitatwahl und
Partnerschaftssystem von Tiipfelralle Porzana
porzana und Wachtelkdnig Crex crex. - dkologie.
der V<igel. band 2l: l-267
Sørensen, Uffe Gjøl 1995: Truede og sjældne
danske ynglefugle 1976-L991. - Dansk Orn.
Foren. Tidskr 89: l-48

Thorup, Ole 1999; Engsnarrens Crex crex
yngleforhold i kulturlandskabet, og om artens
fortid, nutid og eventuelle fremtid i Danmark. Dansk Orn. Foren. Tidskr. 9). nr.2 p. 7f-8I.
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Engsnarrens optræden i
Danmark 2OO2
udarbejdet af Knud Fredsøe, DATSY artskoodinator for engsnarrc

Data om engsnarrens optræden i Danmark 2002
er fortrinsvis hentet fra -hjemmesiderne', på

Antal engsnarrer

internettet. Desuden har nogle ganske få

Der er indsamlet data fra 618 hørte engsnarre i
2002. Tabel I viser fordelingen på amter og
større regioner (Sjælland, Lolland-Falster og
Møn).

feltornitologer sendt deres observationer direkte.
Alle registreringer drejer sig om hørte crexende
(syngende) hanner.

Det reelle antal engsnarre - når gengangere

Udarbejdelsen af årsoversigten er afsluttet i
oktober. Jeg formoder, at en del registreringer
ikke er kommet med f. eks de registreringer, som

sorteres fra - er på 276 : 29E crexende hanner.
Antallet er af nogenlunde samme størrelse som i
2000 og ca. dobbelt så stort som i 2001.

kun er indsendt til lokalafdelingernes årsrapport.
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Ankomst
Alle registreringer frem til 20. maj 2002
dato
21. april

antal

amt
Ribe Amt

12. m4

Frederiksborg Amt

12. maj

Sønderjylland

12. m4
13. maj

Storstrøms Amt
Storstrøms Amt

14. maj
15. maj

Storstrøms Amt
Ringkøbing

16. maj
16. maj

Sønderiylland

16. maj
17. mai

Sønderjylland
Sønderjylland
Vejle Amt

18. maj

Sønderjylland

18. maj
18. maj
19. maj
19. maj

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2-3
1
2
1

Frederiksborg Amt
Ribe Amt
Storstrøms Amt
Storstrøms Amt
Nordjylland

20. maj
20. mE

Vejle Amt

20. m4

Ringkøbing

lokalitet

Varde A, Hostrup
Nivågård, Nivå
Foverup Nørremark, Hellevad
Gedser

Gåsesøen, Ulvshale, Møn
Suså, Vetterslev
Værner-engene
Hoptrup Kirteby
Slivsøen

Voldborg Hede, Voiens
Haldrum Made
Magstrup, Haderslev
Søborg Sø
Ribe Holme

Sømarke, Møn
Holmgårds Mose
Store Vildmose - Gl. Toftegårds Eng
Solk€er Enge (sydøst for Kolding)
Hjerm
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De regirlrerede engrnone 2002

lordelt efter regi:trerlngsdoto. (ll=6lE).
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dato
Doto og tidspunh for hvornår de crerende Engsncre-honner i 2002 er regkkeret (N =445)

Ophør af sang

dato
1. aug
3. aug
9.aug
10. aug
1't. aug
11. aug.

amt
Fyn

Sønderjylland
Ringkøbing
Sønderjylland

Sønderjylland
Sønderjylland

antal

2
1
1
1
1
I

lokalitet

Lammeshuse,Ærøskøbing
Kelstrupskov,Hokkerup
Hjerm, Struer
Rejsby, Skærbæk

Svejlund, Bedsted
Horsbyg - Rugbjerg, Hovslund

De sidsfe hrde engsnore efter l. ougust 2fi)l
llole: Tobellen olspeiler mdske mere den feltornitologiske ohivilet end engrnorlenr geogrofirke fordeling inden ofreiren.

amt

lokalitet

antal

Sønderjylland Slivsøen*

Sjælland

Holmegårds Mose*

Ringkøbing

Avsumgård-Hjerm

Loland/F/Møn

Bøtø Nor

Ribe

Ribe Holme

Nordjylland Trynmosegård
Sønderjylland Felsted-området

Fyn

Lammehuse
Lydersholm
Dvergetved, Tolne
Lindenborg IJHåls
Vallensgård Mose

Sønderjylland

Nordjylland
Nordjylland

Bornholm

Nordjylland

Gårdbo Sø-Sørig Eng*

Sønderjylland Birkelund
Sønderjylland Arrild-engene
Sønderjylland Tiset- Kastrup Kær
Sønderjylland Bølå, Eggebæk Mark

fugle hørt 1. gang hørt sidst

3
3-15
2-8
4-5
2
34
10-12
1-2
2-3
2
2
1-2
2

12-7
20-7

16-5
19-5

20-5
21-5
24-5
24-5
24-5
29-5

12-7

20s
175
17-7
28-7
't-8
29-7
13-7
13-7
12-7
16-7

01-6

02-6
05-6

09€
09-6

34

16_A

9-12

15€

zt-I
22-7

16-6
18-6

14-7
29-7

5-7
8-9

Lokolileter mæ*el med * er medlogef i Skov- og llolurlyrelsens
hcndlingsplon som indrolromrtder.

EngsnarreJokllteter

I

Nordtylland 200G2001

områder
A Sørig Enge og Gårdbo

:

2000

I

Sø

C Dvergetved, Tolne

2

1-2

D Mygdal

E Norig

1

G Bolle og Try Enge
H Store Vildmose/Ryå
I Lindenborg - Håls (øst for Støvring)

2

0

+5

4

8-10

Bjømsbæk, Mosbierg

2

øvrige lok

7-8

58J 28-31
llole: (Hvor ikte ondel er næmt gælder lollene dr 2002)
ftrt i iuni I ex. med. iuni 2 er og 16. iuli I er
24.
2.

D)

moi. 17. iuni 2 ex.
iuni 2 ex - 13. iuli I er

13. og 27.

iuli I ex

E) 13, iuli 2 er {llodg Eng er endnu ikke næmøe lokolirerel}
F! | omrddet ved Hundelev l/stenvoa I fleity - Seitlrup . Smidstrupt er der regislrerel
| | fugle i clt i pedoden 2. lE. luli . nor pt en oplælling er 4 - sondsynligvir tole om
{.6 fugleGl 8e$gl enkehe gonge i pedoden 26,6 . I l. E uden ot regislrere engrnore

H|

| perioden 20.

J)

iuni hrn 2 er. 16. iuli I
Iolcl for Yiborg og llodiyllcnd: ftnler.

l|

t8

Perioden 2.

+7

2

Erslev Kær - Mors

Q

t-z
2

Eng

F Hundelev - og Stenvad A (nord for Vrå)

A)
B)

2
2

B Trynmose

-

. 24. moi registrerel op til 4 fugle i omddet omkrlng Gl. Toltegård Eng.
17.

er

19-24

Ynglebestand
Der er ikke indsendt
observationer af ynglepar

(rugende hun, æg eller
kuld)

,4"
- - \-L

Benyttes N. Schåffers

\s

model for ynglepar - sang-

gruppe af flere fugle hvor
sangaktiviteten er startet
inden 15. juni (måske lidt

senere herhjemme) og
fuglene synger i min. 3 uger.

Benyttes disse kriterier på
de indrapporterede engsnarre registreringer, giver

det sandsynlige ynglepar
på følgende lokaliteter.

Engsnarren

I amterne

Velle Amt

Nordlylland

Indrapporteret fra 6 lokaliteter med
registreringer af l0 fugle.

i 7 områder med 19 - 24
forskellige individer (49-50 registreringer) lidt færre end i 20Ol med 26- 26 individer.

Største forekomst Solkaer Enge, sydøst for
Kolding med 5 engsnarre 14. juni. I Solkær Eng
er der registreret op til 4 crexende engsnarre i

Engsnanen er hørt

2000 blev der registreret 58 engsnarre i

26

2001. De øvrige registreringer er spredt i amtet og

Nordjylland - og Viborg Amter tilsammen.

det drejer sig om,,enlige" syngende hanner på
,,nye" lokaliteter i engsnarre-sammenhæng.

Vlborg Amt

Antallet af engsnarre

Der er indsendt registreringer fra 2 områder.
Omkring Koldby, Snedsted, Thy er der

registreret flere syngende engsnarre først ijuni
og i Simested Å-dalen ved Simested (Ålestrup),
er der hørt I crexende engsnarre fra beg. af
juni. Med juli er der set og hørt 2 fugle.

Antdlet afengsnarre er lidt større i 2002 end i
2001

(l

ex. registreret)

Århus Amt
Der er kun registreret

I

engsnarre den 12. juli.

Selvom større områder omkring Randers Fjord.
Bjerre og Bjerregrav Mose er undersøgt ved
enkelte natture, er det ikke lykkedes at høre
engsnarre i dette område (Lars Tom- petersen
pers. med.)

i

2OO2

er på niveau med

2001.

Rlngkøbhg Amt
Indrapporteret fra 3 områder - hvoraf de 2 er

,,gamle engsnarre-lokaliteter" - med 26
registreringer fordelt på ll - 12 fugle.

t

AvsumgårdÆjerm/Vinderup-området er der
registreret 9- l0 crexende engsnarre - flest 12. juli
med 9 fugle. Registret fra 2O og 2f . maj (2 ex.) 9. aug (l ex.).
2OOl er der hørt min. 8 engsnarre

i området.

Kirke (øst for Sevel) 17. juli I ex.
Her blev der ligeledes hørt I engsnarre i 2001.
Ved Trandum

På Værnengene blev der

hørt I ex. 15. og 16. maj.

2000 2001

2002

antal

lokalitet
Søborg Sø, Græsted
Suså (VrangstrupA/etterslev)
Tryggevælde A-dal, Vallø
Vester Egede - Gisselfeldt

6

Holmegårds Mose

2
5
3
216juli
7

dato for max. antal

1
1
2

15. maj

15

21.juni

14.m4
9.juni

Engsnonen på Slællond

r

2oo2 et der registreret færue,

to tidligere år - henholdsvis 19lnps1ar11j:l
fugle (2001)
16-17 fugle

Rrbe

(2000)'

d.
og

Fra Ribe-området er registrerer engsnarre ved

niUeffomeaex.2T.majogt4juni,Lustrup2ex.

rr. juli

Amt

og Ribe Mose imåste samme lok. som

'"::[Hl"';.;åi;å"];.fff$'"r'X?å

1,.T";

Udover et par engsniilre ved Varde Å er der kun Vedsted I ex. 28. og 29. juli. Desuden I ex ved
registreret engsnare fra Ribe-området - sydlige Darum 24. maj og I ex ved Gørding 28. juli.
del af amtet. I alt 32 registreringer af 14 forikellige I.2001
blev engsnarren kun hørt i Varde Å_dalen
fugle.
(l ex. ved Janderup Kirke) og ved Ribe Holme (l
Den hidril tidtigste engsnarre er hørt 2 l. april ved ex')

Hostrup, varde

Å.

I 2002 er der registreret ca. dobbelt så mange - op
har

I engsnarre i den sydlige mod 14 forskellige engsnarre - selvom der
del omkring Kravnsø/Iiost.up- o-iådi1 været få i Varde Å-dal'
(registreringer fra 2 l. april og 2 rcg. i slutningen

Ved Varde Å er der hørt

af m4j) og ved Varde Kær 18.

juni.

Sommerhus udlejes!
Bogpeters Hytte
Hold ferie midt

på Djursland!

i Fugleværnsfondens nyeste fugleværnsområde, ved Stubbe Sø,

Der er nu mulighed for at leje et hus beliggende midt i fuglevæmsområdet.
Huset er på ca. 80 m2 i et plan beliggende naturskønt i en lysning i skoven,
midt i Fugleværnsfondens areal (i alt 23 ha.). Huset giver rige muligheder for
store naturoplevelser i fugleværnsområdet og de omliggende skove.
Der er 8 km. til Ebeltoft, 6 km. til badestrand, og ca. 20 km. til Grenå.

I huset er der 6 sovepladser, fordelt på 2 rum, køkken, bad m.m. Huset er
med el, vand fra egen brønd, opvannes med brændeovn samt elradiatorer.
Huset udlejes på ugebasis
elforbrug.

i

sommerperioden, pris: 2000

kr for en uge plus

Læs mere og se huset på http://www.dofaarhus.dk/bogpetershytte

eller kontakt Peter Lange (se omslaget)

NB: Kun
20

medlemmer af DOF kan leje huset.

Fyns Amt
I Fyns Amt er registreret 24 engsnarre fordelt på

Bornholm
Der er registreret 16 forskellige syngende

6 fugle.

engsn.ure, som er registreret 59 gange i alt. Flest
blev hørt den 12. juli med 15 crexende hanner.

Især de 2 crexende engsnarre ved Nyborg har
haft den helt store interesse fra sidst i maj og
frem til 10. juni. Herefter er der ikke flere
oplysninger om fuglen.
Desuden registreret fra Sydfon i Syltemade Ådal I ex. 29. maj, fra Lammehave, Ærø | ex.29.
maj og 2 ex. l. aug. og fra Søgård, Sydlangeland
24. og 26. maj I ex.
Registreringern e i 2OO2 ligger på sanrme niveau
som i 2000 (7 crexende fugle). I 2001 er der ikke
indrapporteret engsnarre,

De syngende fugle er registreret spredt over hele
øen - dog med en lille overvægt på den sydlige del
af øen - især omkring Neksø.

Orffådet omkring Neksø havde ligeledes flere
engsnarre i 2000 - 6 crexende ved Klinteby - og
i 2001 er flere hørt ved Povlsker.
SønderJylland
I Sønderjylland er der igen

i år

foretaget

måIrettede natlytteture efter engsnarren - mere

eller mindre systematiske. Undersøgelserne
Slælland
Indrapporteret fra 9 forskellige områder/
lokaliteter med 99-l0l registreringer fordelt på
28 forskellige crexende engsnarre - her især fra
Holmegårds Mose
Største forekomst er Holmegfuds Mose med 15
fugle den 2l.juni. Første engsniure hørt her 19.
maj (2-3 ex.) og sidste er hørt 20.juli (2 ex.).

2/l afhele Sønderjylland og der er
indsamlet 98% af samtlige sønderjyske
dækkede ca.

engsnarre-registreringer i

de

to

undersøgelsesområder.

Alt i alt er der registreret 259-266 crexende
engsnarre fordelt på lr0 - 144 forskellige fugle.
Antallet er det største der nogen sinde
i Sønderjylland.

er

registreret

Ved Kongemosen, Undløse er ligeledes registreret

et stort antal crexende engsnarre - 6-7 ex - først
i

juni.

Ellers spredte registreringer: 12. maj I ex. Nivå,
l. juni I ex. Klydereservatet og først i juli I ex.
Brunemosen, Fuglebjerg.

På flere af de kendte engsnarre-lokaliteter ser
det ud til at antallet er gået tilbage fra 2001 til
2002 - kun i Holmegårds Mose er der en fremgang.

Lolland. Falster og Møn
Der er registreret 36-37 engsnarre fordelt på 1415 forskellige fugle i perioden 12. maj - 8. juli.
Største forekomst i området omkring Bøtø Nor,
Falster den 2. juni med 4 ex og 20. juni med 4-5
ex.
Ved Busemarke Mose/Råby Sø er der den 27. maj
hørt 2 ex. (først ijuni I ex.) I 2001 blev der hørt
op til 4 fugle her ( 15. maj - 9. juni)

Ellers spredte forekomster på øvrige 8 lokaliteter
med enlig syngende engsn.[re hanner.

Der er registreret flere engsnarre på Lolland,
Falster og Møn end i de to tidligere år - 2000 (l
ex.) og 2001 (5 ex.).

Undersøgelsesområde A
Undersøgelsesområde i det centrale
Sønderjylland på 2.000 - 2.500 km2 . Der er
foretaget 32 lytteture i området i tidsrummet kl.
22.00 - kl. 7.00, gennemsnitlig I00 krvtur (total
1.200 km) og der er skønsmæssigt aflyttet et
område på f ro - 200 km2Æur (total 4.800 -6.400
krnz).
Der blev registreret I

56 - 162

syngende engsnarre-

hanner (96-105 forskellige individer).

Undersøgelsesområde

B

Undersøgelsesområde det sydøstlige hjøme af
Sønderjylland - Sundeved og omkring Frøslev.
Kruså og Kollund - et område på 500 - 600 km2.

Der er registreret

3l - 16

crexende engsnarre

i

området.
Området er optalt i 2000 og 2001 hvor der blev
registreret henholdsvis 33 ex. og l5 ex..

FølQende lndlæg af Knud Fredsøe sl<al lyde som en opfordrtngtil ogsa
at IWe efter vagtel. I næste nummer vil sa følge en artikel om

forekomslen af vagtel for at slutte artikelrækken.

vagrel 2003:
Deltag i eftersøgningen
Af Knud Fredsøe, DATsY-koodinator for vagtel (og engsnarre)

Optælllngsmetoder

Vagtlerne ankommer omkring l,-15. maj
og de sidste kan høres i slutningen af

Antallet af syngende hanner

august (måske endda senere). Enkelte ses
til langt ind i efteråret.

Det er vigtigt, at alle registreringer af syngende

Jeg har
stigning

hanner indsendes - ligegyldigt om det kun er
en enkelt, der høres tilfældigt eller det er på
mere målrettede vagtel-ture.

Målrettede undersøgelser:

midten af august - se også årsopgørelsen.

r

Vagtel-hannemes aktive sangperiode.
Vagtel-hannerne kan høres på alle tider af
døgnet. De har dog perioder hvor de er
særligt aktive.

Målrettede undersøgelser kan laves efter
følgende model:
Det vilvære oplagt at lytte efter bl.a. engsnarre
ved samme lejlighed. Men der kan også være
andre spændende ting f.eks. ugler.

I

i flere områder konstateret en
i antal syngende vagtler i beg./

'

I aftenskumringen fra omkring kl 22.0024.OO

. I morgentimerne ca. J timer

Vælg en rute i landskabet - indtegn evt.
ruten på et kort for at huske den til senere.

før

solopgang. Denne periode kan være
betydeligt kortere hvis vejret er regnfuldt

I Sønderjylland tyder det på at vagtelen
forekommer i større antal på de flade,
sandede jorder - især med kornafgrøder end i det mere kuperede te(æn. Desuden
er det en god id€ at vælge en rute i et
område, hvor der er ringe eller kun lidt støj

og overskyet.

.

Kan være aktive en lang periode i løbet
af natten; MEN her skal det være i de
Iyse nætter uden skydække og gerne

omkring fuldmåne.

- især langt væk fra større vej-anlæg.

Det er mit indtryk, at vejret har meget stor

indflydelse på den aktive sangperiode.

Jeg anbefaler, at man hellere tager et
mindre område, som kan undersøges flere
gange i løbet af ynglesæsonen, end at
undersøge et stort område blot 6n gang. På
den måde er det muligt at følge evnt.
suingning erne

I

i

bestanden.

Ruten gennemkøres (eller spadseres/
cykles) i vagtlernes yngleperiode.

22

r

Udvælgelsen af lyttepunkterne kan ske
undervejs for at opnå de bedste
observationsbetingelser. De bedste
lyttebetingelser opnås i åbne områder på
højere liggende punkter. Omliggende
vegetation og især træer kan genere
aflytningen selv ved svag vind. Som
standard - hvis hele området ønskes
undersøgt - kan der være omkring 2 km

I
I

-:5=+

_fiH:
+t,:
-,.'.

.:-.,j4

r,-5!
_-i
f-

mellem hvert lyttepunkt - det er dog ikke

I

Undersøges området mere end €n gang,
skal man tage højde for vindretning, da
vagtlerne kan høres langt væk op imod

vinden. Jeg har selv hørt vagtler op mod 2
kmvæk; hvorimod vagtleme kunkan høres
ganske få hundrede meter med vinden.

r Der lyttes på lyttepunkterne i

nogle

minutter, idet vagtlemeholder kortere eller
længere pauser. Er der flere i området kan
de svare hinanden. Ligeledes kan hun og
han synge duet. Er man tæt på kan man
undertiden høre hæse lyde og ,,mau-vau"
inden den karakteristiske sang.

r

Undersøgelsesområdets beliggenhed'
også selvom du ikke har hørt noget.

afgørende.

Dehørtevagtel-hannerindplottespåkortet

r En generel beskrivelse af områdets
landskabstype - f. eks. opdyrket bred
lavtliggende dalsænkning - afgrøderne
overvejende korn.

I
r

Dato, tidspunkt (kf.) og vejrforhold.

Antal hørte fugle angivet så præcist som

muligt - helst indtegnet på kort over
undersøgelsesområdet.

I

Beskrivelse af biotopen hvor vagtel-hannen
er hørt. Foto af lokaliteten vil være et godt

supplement

I

Bemærkninger om fuglenes adfærd f. eks.
Vagtel-hannen meget aktiv.

over området.
Undersøges sanune område mere end €n

gang er det vigtigt, at vagtlerne kan
,,adskilles" fra gang til gang.

Indrapporterlng
Hvis du kun indrapporterer gennem
DOFbasen, er det nødvendig at præcisere dine

vagtel-fund nærmere. Lokalitetsregistret i
DOFbasen dækker normalt større områder og
det vil være umuligt at afgwe om f. eks. to
vagtel-observationer på forskellige datoer fra
samme lokalitet drejer sig om samme fugl.

Brug notefeltet

Ynglefund
Kun ganskefå lmglepar indrapporteres årligt.
Enmulighed for at får en størreviden omkring

ynglebestanden kunne være, hvis der er
konstateret vagtler i et område, at kontakte
en af de lokale landmænd og få lov at kikke
med under høstarbejdet. De sidste to år har en

landmand

i

Sønderjylland set vagtel-kuld

under høstarbejdet.
Er du i tvivl eller i øwigt har spørgsmåI, er du
velkommen til at kontakte mig.

DATSY koordinator for vagtel (og

i

dofbasens artdatafelt, og
beskriv hver enkelt fugls placering.

engsnane)
Knud Fredsøe
Simmerstedvej 48

Meddel også gerne direkte til undertegnede:

6100 Haderslev

tff

7453 4856 - e-mail: mugin@mail.dk

2)

Fra felten
l.

februar - 12. maj 2003
Af Moften DD Hansen

Awa for Laura! SjæIdent har Århus Amt lagt

til

så mange fede fugle som i den
forløbne periode. Den nyetablerede fuslev Engsø
bragede igennem som fuglelokalitet (hvem kigger
overhovedet ved Døde Å mere - snøft!), Gjerrild
profiterede af den megen østenvind i april og
oplevede vel nærmest sin renæssance som
rodugletræksted, og endelig gik Samsø-folkene
forrest i racernes kamp, idet såvel sortbuget
knortegås som amerikansk sortand kom på listen
derfra. Kun hvis man jagter de helt store hits,
måtte man gå forgæves her i Østjylland, men det
er der ikke så meget nyt i.

lokaliteter

Beretningen starter denne gang lidt utraditionelt,
idet vi lægger ud med at skildre vandfuglelivet
ved Årslev Engsø samt rovfuglene ved Gjerrild.

Ellers drukner observationerne fra resten af
amtet! Data er hentet fra Dofbasen, som efter lidt
programmeringsvrøvl i det tidlige forår igen kører

upåklageligt.

Årslev Engsø
Søen blev åbnet for såvel fugle-, folke- og
vandmasser den 19. marts. Ikke nok med at
fuglene tog imod tilbuddet; også ornitologer og
andre naturinteresserede fandt det umagen værd

at kigge forbi dette lokale Skjernå-projekt. Når
sådanne projekter udføres, er det meget vigtigt
med dokumentation, og den fik vi til rigelighed.

De sorthalsede lappedykkere kvitterede for
søen ved at optræde i rå mængder. Ankomsten
skete l0l3, og antallet var herefter støt stigende

til fabelagtige 192 den 9/5. Gråstrubet

Lappedykker indfandt sig også med 6/5 29 som;
største obs. 16/4 blev der optalt 22O grtgæs.
Nilgås optrådte for første Eang j/4, men antallet
steg til sørgelige j fta 9/5 og fremefter.
Der må have været en værre snakken på søen i
april, da der blev noteret 293 pibeænder l1/4 og
600 krikænder den 9/4. Op til r5 spidsænder
24

talt den 16/4, og 44 skeænder var på plads
2214. Atlingand, ankom den 25/) og giorde det

blev

helt pænt med op til 9 den 2/5, mens knarand
måtte nøjes med 6 den 7/r. Det er ingen
overraskelse, at svømmeænder gør det godt på
nyetablerede engområder.

Til

gengaeld var det

mere bemærkelsesværdigt, at

også

ferskvandsdykkerne troppede op. Det blev

til

80

taffelænder 17-16/4, og 19/4 var det
troldænderne, der nåede op på hele 92
eksemplarer.

Vadefuglene blev et lille kapitel for sig. Stor
kobbersneppe bød på 5 observationer af et
enkeft eksemplar i perioden 25/3 til 2/5. Den
første brushane dukkede op 24/), oB 7/5 sås
hele 7O - hvoraf der var en hel del dansende
hanner. Rødben kulminerede med 5/5 50, og
samme dag sås 240 hvidklirer, hvilket er rigtig,
rigtig mange på en indlandslokalitet. På denne
nationale frihedsdag kom også 27 sortklirer og
ll0 tinksmde i hus. Flot! Svaleklire toppede

med 25+29/4 6. Der var også pænt med

temmincksryler, max var 5 den l0/5.

Cjerrlld

2l/4 12 Fløjstrup Strand, men fra de mere
interessante ferskvandslokaliteter bør også

Selv om nogle rodugle ved Gjerrild drøner rundt
& rundt & rundt og bliver optalt flere gange, må
man have lov at antage, at specielt fiskeørn og

medtages 12 par i Sengeløkke Mose på Mols.

Periodens eneste mallemuk sås trække vest

dværgfalk går den direkte vej og derfor er
repræsentative for. hvor megen gang, der er i
trækket.

ved Hjelm d. 28l4 - afen undervisningsministeriel

Det var der i påskeferien, hvor de fandenivoldske
fiskeøme glimrede med 16/4 16, L8/4 11 og 2O/

suler rundt omkring. max. blev 5/4 20
Sødringholm samt 5/5 I0 Mariendal Strand.

gik trækket nærmest helt i stå: Fuglene
var røget igennem! Der lå adskillige havøme og

Rørdrum imponerede virkelig. En vinterfugl
sås ved Stubbe Sø d. 9/2, men ellers blev
paukende fugle hørt ved Lading Sø, Brabrand

4 20. Siden

i

området. Allerede l2l2 sås to
i resten af perioden
tourede rundt på Djursland. l4l4 sås hele tre

rodede rundt

trækforsøgende fugle, som

trækforsøgende i området. Der er nok ingen tvivl
om, at de røde glenter går igen i området, så vi
nøjes med max-forekomsten, som var lJ/4 4.En
enkelt trækforsøgende sort glente sås ved to
lejligheder d. l5+18/4. Blå kærhøg toppede l4l
4 med 10. ogørbløg giorde det rigtig godt med
følgende stribe: 14/ 4 9, 16 /4 lr, 17 / 4 7, 18 / 4 12, 20 /
4It og2U49. Det blev til nogle meget line dage
for spurvehøge med l4/4 ltl, l5/4 96, 16/4 146,
2l/4 162 og 22/4 l0t som de største. Duehøg er
notorisk oven'urderet som trækfugl, men det
sker alligevel, at nogle individer kaster sig ud

over Kattegats bølger - max blev l)+28/) 5.
Musvågene giorde. som de plejer (dvs. ikke
noget som helst), men i det klare vejr den l3l1
blev 480 dog noteret som udtrækkende.
Fjeldvåge var sædvanen tro fåtallig, og eneste
gode dag blev l8/4 ll. Der sås nogle ganske
tidlige Lærkefalke i området, idet årets første
indfandt sig allerede 2014. Dværgfalk bød på
16/4 8, l8/4 7 og 2O/4 18. Vandrefalk giorde det
også pænt med i alt 27 trækkende individer
hvoraf l4/4 4, l8/4 4 og 2O/4 5 var de største.

fagkonsulent fra hovedstaden, som lige havde
misset 3 hvide storke på Mols! Som sædvanlig,
når vinden har været nordlig i foråret, sås en del

Sø, Bjenegrav Mose (2), Dystrup-Ramten søerne

(2) samt Sortesø. Hvid stork gjorde der
ualmindelig godt på Djursland. Det begyndte
med 5 fugle ved Korupsø den 22/4, som 2'/4 tog
til Kolind. øgede antallet til 7 og blev TV-stjerner.
Selvfølgelig skulle fuglene et smut omkring NØDjurs, hvor 6 sås den 24/4. Der' 26/4 var der kun
tre tilbage ved Kolind. og det kan være de fugle,
der trak syd over Molslab den 28/4. Alligevel
dukkede der 12 storke op ved Kolindsund den l/
5. Dagen efter trak to fugle SV over Molslab,
hvorefter formentlig samme fugle senere på
dagen sås i Vejlby Enge samt ved fuslev Engsø.
4/5 sås to vesttrækkende ved Tørring Mark ved
Ry.
Sangsvane kulminerede med f o4o på Overgårds
marker den 2312. Sidste flok var 23/4 4 kslev

Engsø. Her holdt også to pibesvaner ud til
samme dato. Denne art var tyndt forekommende
i år, og de største obs. blev beskedne 7/3 ll
Brabrand Sø,9-ll/3 12 Åkær Enge, l0/3 19
Kolindsund, l0l3 f f Nø Å"rhus samt fra samme
dag 4O Ø Dragsmur.

periodens eneste nordiske lappedykkere,

Blisgås optræder aldrig hlppigt i amtet, og 9/7
9 Åkær Enge er rigtig mange. Det var også tyndt
med sædgæs, ktrr, 22/3 l8 N Feldballe var en
egentlig flok. Igen var der forfærdende mængder
af canadagæs til stede, max. var 9+17/2 )rO
Sødringholm/Demstrup Vase samt l5/2 7O7
Kolindsund. Bramgås var så fåtallig, at forårets
eneste obs, l7l4 I Stubbe Sø, simpelt hen må
nævnes. Der var flere knorteg:Es i omløb, faktisk
alle tre racer: Lysbuget toppede rrred lLlt 42J

endda et par i sommerdragt, ved Fløjstrup Strand

A,lstrup Bugt samt op

Os andre

- først vandfuglene

Hvad blev det til derudover? Ikke så lidt, faktisk.
Hvis vi går nogenlunde systematisk til værks, ser
det således ud: På Fornæs blev det til en pæn

forårsobs. af rødstrubet lom med lL/2 29 S.
Der skulle en udenbys ornitolog til at finde

d,en 27/4. Efter

at de 4 første

sorthalsede

lappedykkere havde kigget på Brabrand

Sø

den 25/3, opgav både de (og fuglekiggerne) at
gøre mereved sagen/ og største obs. blev beskedne
f6 d. 5/5. I øvrigt sås 15 ved Sortesø den 8/5. En

del gråstrubede lappedykker forblev ril havs

til 160 ved Gjerrild i februar.
Sidste større obs. var 5/4 75 Manager Fjord, og
en enkelt fugl sås l0/4 ved Bamekold, Samsø,

hvor der samme dag var 284 mørkbugede til
stede, hvilket blev forårets største. Perioden
igennem kunne området også byde på en
stationær sortbuget knortegås.

meget længe- således sås 2214 26 Ebeltoft Vig og

z,

Gravand toppede med l4ll t50 4strup Bugt.
Knarand ankom med l)B 2 Brabrand Sø, og
det blev til enkelte overraskende obs. rundt
omkring: l2/4 2 par Rugfud Søndersø samt 2/5 l
par Solbjerg Sø. Det blev til flere pæne forekomster

af spidænder. bl.a. I8/l 14 Barnekold samt l4l
I I07 Ajstrup BugU samme tid og sred 800
pibeænder, hvilket blev periodens største. Så
sent som 4/5 sås hele 300 pibeænder og 200

krikænder ved Treskelbakkeholm - det er
dæleme sent. 30/l sås 200 taffelænder ved
Stubbe Sø, mens Udbyover

troldænder med
lJned

l2/2

l4ll

Sø tog

prisen for flest

475. Bjergand skuffede

77O Ærø som største. Sortand toppede

med, l2/2 2000 cjerrild samt 5/4 2000
Sødringholm. En amerikansk sortand sås 28l
4-7/5 ved øster Hedekrog - det manglede da
bare, når de nu kunne finde 6n i Blåvand! Det

blev fundet lidt fløjlsænder i Ebeltoft Vig med
22/4 5OO som den srørsre. l0l3 sås 15 havlitter
ved Sødringhohn. Så sent som l4l4 sås 600
hvinænder ved Stubbe Sø. De underskønne

små skalleslugere gjorde det pænt i

vinterkulden, idet største blev 9/2 l7 Stubbe Sø
samt lll2 30 Mossø. Seneste (og det var faktisk
ret sent) var 26/4 I Norsminde Fjord.

RovtøJ
Fiskeørn ankom tidligt med 23D Grund Fjord
samt 24/3 I N Moesgård. Ud over trækket ved
Gjerrild var forekomsten dog begrænset, max på
trækket v^r 2l/4 4 N Issehoved. Normalt kan vi
godt medtage de fleste obs. af havøm, men det

går ikke denne gang. Der var rigtig mange i
omløb, men selvfølgelig med en del gengangere.

De to immature fugle fra Gjerrild lll2 sås i
perioden strejfe meget om på Djursland og sås

bl.a. l2/2 Kolindsund, 2j/3 Feldballe, l7/4

Fuglsang Hede samt l0-ll/5 Stubbe Sø. Der var
en del gamle fugle på færde - og de påkalder sig
naturligvis envis interesse. Bemærkes skal derfor
16-19/2 | Salten Langsø, 6/3 | Jnlsø, 22/3 | NØ
Tranbjerg,26/) I Skanderborg Sø,7/5 | Feldballe

Sø

d. 2O/2, og den næste sås først 2l/j

sammesteds. En hedehøg fra l5l4 skal til SU, en
heppehøg fra Gjerrild l9l4 ender i arkiver, mens
hedehøge fra Hesselholm 2L/4 samt fra Kristrup
Enge l0/5 accepteres uden bøvl. Den eneste støffe
musvåge-dag, som der ikke stod NØ-Djurs på.
var 16/3 103 N Moesgård. Vi er lidt skuffede; i
gamle dage var der mange gode dage på
enebærbakken nord for Ishuset. Hvepsevågen
ankom sædvanen tro den l0/5 med en fugl ved
Stubbe Sø. En enkelt aftenfalk trak nord ved
Ry d. f I/5. Der var store mængder afvandrefalke
på færde i perioden, bl.a. en stationær gammel
fugl ved Årslev Engsø 9-1214.

Høns og vadevandfugle
Plettede røvagtler blev hørt 1614 ved DysrrupRamten søerne samt 6/5 Brabrand Sø, og en
etrgsnirrre crexede Iøs ved Beder d. l2/5. Det

var et ualmindeligt dårligt år for traner

- fra
24-28/) 2 R samt l2l
4 3 N, mens Hinnerup bød på 29lJ 3, og Gjerrild
trods alt topper med 22/4 7.
Samsø meldes

om2v) 4N,

Klyde var ganske pænt repræsenteret, bl.a. 5/4
85 Mariager Fjord samt 2O/4 74 Hjortholm,
Samsø, og øen tegnede sig også for de fleste

samt 9/5 I S Molslaboratoriet. En kongeørn
trak mod øst over Randers d,. 22/4. Rød glente
ankom 2l/2, hvor en fugl sås ved Vejlby. Grenå.
Ellers glorde arten det pænt, idet der blev set

store præstekraver med 9/4 48 Langil. 60
strandhjejler blev optalt ved Mellempoldene
d,en l2/r, mens 720 \iejler kom i bogen ved
Råby I(ær d. 4/5. Sandløberne er jo blevet

enkelte omstrejfende flokke

hyppige gæster ved Grenå, hvor Polderrev nåede
helt oppå 1613 l16. I sammeendeafamtet gikde

- bl.a. 4 fugle, som
sås l/5 Rugård,7/5 Fannerup og 9/5

Molslaboratoriet. Sort glente, sandsynligvis
fuglen fra Gjerrild, optrådte flere steder på
Djursland: l5l4 Feldballe samt 24/4 Veggerslev
og Grenå. Herudover var der kun to obs: 3/5 I N
Feldbaile samt 5/5 I N Sminge Sø. En eksrremt

tidlig rørhøge-han slog sine folder ved Brabrand
26

fuldstændig amok med sortgrå ryler, hvor hele
12 fugle holdt til på Grenå Havn i perioden l9l2
til 9/1. Nævnes skal også 2O/2 12 Lindholm,
Samsø. som er en noget usædvanlig lokalitet for
arten. Det giver straks mere mening, at de sortgrå
havde selskab af en vinter-stenvender, som er

øens specialitet

-

Samsø nåede i øvrigt op pA 261

4 l8 Brokold som forårsmax. 2000 almindelige
ryler sås 4/5 ved Mel^lempoldene. Ud over

forekomsten ved Årslev Engsø

bød

remmincksryle på 7/, s Kolindbro som den
største. Et par nudderklirer fta 4/4 er kriminelt
tidlige, mens l8/4 I Funderholme er mere normal

ankomst. Fire hvidklirer fra Ærø d. 2O/7 er
ligeledes noget forud for deres tid, hvorimod 4/5
ll30 Sødringholm Vildtreservat til gengæld er
ret mange! Tjuhej. En stor kobbersnqrpe stod
på Samsø d.26/4, mens de små kobbersnepper
toppede med 3lll 650 Alrø. Der var 475 store
regnspover ved Sødringholm d. l4l2, og der

var jo intet overraskende i, at Samsø tog
småspoveme med

l/5 )4 øster Hedekrog

som
største. Enkeltbekkasiner i tosomhed sås 16l
2 Brabrand Sø samt 15-18/4 Norsminde Fjord.

Igen blev det til almindelig \iove

i

foråret, idet

Issehoved bød på en lys fugl den l0/5.
Ilværgmåge skuffede ekstremt, idet kun 5 fugle

sås i perioden. Sildemåge ankom l0/l

Sletterhage. Den gamle hvidvingede måge på
fuhus Havn forblev på lokaliteten ti 2r/7. De
første terneobs. fordelte sig sorn føIger: splitteme
l2/3 2 Samsø, fordteme l8/4 I Årslev Engsø og

havterne l2/4

7 Alrø. Når man ser bort

fra

.q.nholt, optræder dværgteme meget sparsomt
i amtet - max. blev 4/5 4 Sødringholm.

Enkelte søkonger sås, bl.a. l7/2 2 Grc\^ IJavIr
samt 28/2 2 Sangstrup Klint. og en stationær
lunde i Århus Havn d. L4/3 trak horder af
fuglekiggere til. Hele to afslagsen (altså fuglene)
trak forbi Kysing d. 9/2 - fra samme dato finder
vi i øvrigt periodens største obs. af huldue,
nemlig 38 fra Thorsø, NØ Djurs. Duetrækket var
generelt meget tyndt, så det springer vi over. Til
gengæld introduceres her trækfuglekalenderen
2003, som i øwigt var ganske typisk.

Småfugle
2ll2 tomirisk

Moesgård

7/7 hvid vipstjert Moesgård og Pindstrup

l0/3 sangdmssel Hornbæk

l4ll
lll4

Enge

syngende gr.rnsånger Amstrup Enge

løvsanger Årslev Skov, landsvale Langør

l5/4 tødstjett Salten Langsø, skovpiber Beder
1614 bysvale

Tåstrup Århus

17/4 Eøg Stubbe Sø

-

enooormt tidligt

2ll4 syngende munk Brabrand Sø og Årslev
Enge, broget fluesnapper Årslev Enge
22/4 gærdesanger fuhus og Grenå,
2514 bynkefugl Samsø
2714 mursejler Randers
2814 tomsenger Grimhøj Brabrand, rørsanger

Brabrand

Sø,

30/4 havesanger Højkol Skov. grå fluesnapper
Issehoved, rødrygget tornskade Kragemosen

4/5 kærs"nger Hørret Skov
5/5 grrlbug Ballen Samsø, nattergal Bjerregrav
Mose

Der var imponerende mange mosehomugler
på færde, bl.a. 9 på NØ-Djurs.4 på Samsø samt
en fugl ved Ålslev Enge l5ll og en småsen fugl6/
5 i Bjerregrav Mose. Kirkeugler hørtes ved
Bjerregrav Mose og Hinnerup. mens en slørugle
blev set haste vestover ved højlys dag i Brabrand

den l2/3 - skarpt forfulgt af krager. En heftig
obs! Forårets invasion af hærfrrgle gav også et
par obs. i amtet - formentlig dog samme fugl: 22l
4 f tf dl SV Dragsmur samt 23/4 I fou. Sælvig
Bugt. Funder Å Uøa på 5 isfugle d. 22/3. sma
flagspætter sås og hørtes på de to sædvanlige
lokaliteter, Fussingø Skov samt Amstrup Enge.
En enkelt vendehals sås I/5 Brabrand Sø.
Der var egentlig meget pænt med hedelærker,
når ingen nu morgenobsedeved Gjerrild - nævnes
skal l8/l 3 N Moesgård samt 2411 4 N Dragsmur.

Bjerglærkerne skuffede til gengæld, idet antallet
toppede med beskedne lJ/2 L4 Sødringholm.
Bjergpibere sås på Århus Østhavn samt ved

Brabrand Sø. Bjergvipstjert bød på et par
pæne tal:

20ll f f Århus Å samt22/317 FunderÅ.

Et par grundige vandstæretællinger gav
følgende forekomster: l/2 7 Giber Å,, tltz o
27

lrnebvgårds X, z^ltz tg ringmærket ved Lystrup

A, 2O-25/t 16 Århus Å. Der var pænt
silkehaler

i

med

februar-marts, max var 27/2 ItO

Brabrand, 4/3 120 Hornbæk Enge, 9 /3 I l0 Grenå.
Sidste fugl var 4/5 I Sødringholm. Misteldrossel
giorde det godt med lE/4 20O Gjenild samL2tl(
116 N Issehoved. Vindrossel kulminerede l8/4
med 1000 Gjenild, og22/4var der 2000 sjaggere

ved Thorsø på NØ-njurs. Ringdroslerne var
absolut pænt repræsenteret med l5/414, 17/415
og l9/4 f9 Gjenild, men Gjerrild blev alligbvel
slået af Samsø, hvor der 25/4 sås 12 N ved
Issehoved og 25 rastendepå resten aføen. Skønt.

Det blev noget overraskende til en lille

fluesnapper på Issehoved l0l4. Den første
pungmejse sås l/4 ved Eskelund, men ellers
blev fugle kun registreret ved Bjerregrav Mose,
Tåstrup Sø, Brabrand Sø samt i Mørke Kær. 5
korttåede [æløbere sang i Havreballe Skov d.
16/2, og 4 sang ved Amstrup Enge 1613. Igen var
der pænt med store tornskader, bl.a. et
yngleparpåVrads Sande. Forårets sidste trækfugl
blev 25/4 I Veggerslev. Nøddekrigen er nede i
en bølgedal rent invasionsmæssigt, men en
stationær fugl sås dog ved Grenå Strand i hele
perioden, og en enkelt fugl blev noteret ved
Mårup Skov på Samsø 2J/2.. Hele 65 ravne sås
både ved Nødager 2rD samt ved Feldballe 3/5.
Det er formentlig ungfugle, der strejfer om efter

frilandsgrisebasser og moderkager fra
kreaturerne.

Vi nåede at få lidt kvækerfitrker med i perioden,
bl.a. 5/2 25000 Brabrand Sø samt 7/2 SOOOO
Århus Havn. Det blandede finketræk af bo1-/
kvækere var til gengæld tyndt, og max blev
beskedne 6100 ved Gjerrild Nordstrand lll4.
Trækket af grønsiskener foregik over en lang
periode, max blev 2l/4 667 N Issehoved. l9l4

trak en gulirisk over Hesselholm.

Korsnæbbene lukkede ret tidligt på foråret,
men det blev til flere pæne obs: De små sås i store
mængderved Gjerild. og max blev l2/2150. Ved
Issehoved sås l5ll 216 N samt t6ll 254 N. En
håndfuld store næb sås ligeledes ved Gjerild,
max 2l/4 7 Ø, men det var nu de hvidvingede,
der tog prisen på lokaliteten, idet op til 6 fugle
fouragerede ved "bakken" på Gjerrild d..2O/2.
Derudover bemærkes 6/3 6 Sminge Sø samt 27/

1 4 Skødstrup Skov, Mariager. l4l2 sås 160
snespurve ved Mellempoldene, og ellers blev
den største obs. 1612 29 Kalø. Periodens eneste
lapværling sås I8/2 ved Karlby Klint.

Så mange var ordene (og obsene). Næste Fn
Felten dækker det sidste forårstræk samt
højsommeren Når disse ord læses, er
regnspoverne og sortklircme allerede på vej
sydover. Det går dæIeme hurtigt. Husk at

indrapportere dine obs. i Dolbasen så hurtigt
som muligt - det er rart at vide, at der sker noget
på fuglefronten.

DOF'S HJEMMESIDER
www.dof.dk

Foreningens hjemmeside, med oplysninQer om
DOF, projekter, nyheder

og links til

lokalafdelingerne.

www.dofaarhus.dk Hjemmesiden for lokalafdelingen i Århus

Amt,

med foreningsoplysninger, det komplette tur- og
mødeprogram, samt links til andre sider om
naturen i Østjylland.

www.dofbasen.dk
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fl.netfugl.dk

DOFS database over fugleobservationer.
Indrapporter dine egne observationer oq følq med
i fuqlenes forekomst på dofbasen.

Siden for feltornitologer, med alt om sjældne
fuqle, debat og stort fotogalleri.

Referater
Fuglekassedag ved Stubbe Sø
Lørdag den 25. januar mødte ll aktive
redekassebyggere op på Fugleværnsfondens
areal ved Stubbe sø. Mere præcist ved Bogpeters

Hytte.

til at arbejde i, og der blev bygget
flittigt med liv og sjæI. Da vi nåede til frokost
Vejret var fint

havdevi bygget 20 redekasser tilvores kommende
logerende.
Frokosten indtog vi indendørs i varmen. Det var

rart at blive varmet lidt, for det var ikke helt

Kystfugle ved Djurslands
østkyst
Lørdag den 22. februar skulle vi se fuglene ved
Djurslands østkyst incl. Grenaa Havn. Vi rejste
med toget fra fuhus til Grenaa, og undervejs steg
flere deltagere på. ved Grenaa Station steg vi på

bussen

til Bønnerup, som vi kørte med til

Sangstrup by.
Her startede turen tilbage til fods langs-Sangstrup

Klint forbi

Fornæs,. Kragenæs og Ålebugt
Grenaa Havn.

til

varmt uden for.

Der var en strid østenving og kun ganske få

Efter frokost skulle redekasserne hænges op.
Der var l-2 kasser pr. deltager, så vi kunne have
alle redekasserne med rundt af en gang hvilket
betød, at vi ikke skulle gå frem og tilbage flere

fugle, men vi så da Sjaggere, Stor Skallesluger,
Ederfugl, Skaw, lidt Ækefugle, Tejst, Hvinand
og Skærpiber ud for Sangstrup Klint.

gange.

Redekasserne blev mærket med numre, så de
kan genkendes, men derudover fik redekasserne
også påtegnet forskellige personlige kendetegn
af ungdomsmedlemmerne, der mente at det ville
betyde lykke. Vi får se.

Efter endt arbejde gik vi en tur rundt i hele
reservatet, så dem der ikke havde været der før
kunne se området.

Ved Fornæs, hvor vi spiste frokost. var vi heldige
at se en flok syngende Bomlærker, så alle fik hørt
deres sang. En god oplevelse. Derudover var der
en sæI. der lå på en sten tæt ved stranden.

Ved Kragenæs fandt vi en død Alk, som var
meget velbevaret. Her kunne man rigtig se dens
fierdragt. Her havde vi også den fornøjelse at
træffe en flok Sandløbere og Stillits.

I Nordhavnen havde vi nok turens bedste
oplevelse med 5 Alke, som rastede

Ame Bo Larcen

i havnen.

På grund af den fremskredne tid, nåede vi ikke
over til færgehavnen, hvor der skulle være Sortgrå
Ryle, men dem har vi til gode til en anden gang.
Fra Grenaa Station kørte vi med toget tilbage

til

fuhus efter en anstrengende, men god tur.
Ame Bo Larcen
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Tur

til Lllle Vildmose

og vingeforkant, vildt flot adult fugl. Lidr efrer
fløj en vandrefalk hen over og lod sig også se flot
et par minutter før den,ligesom vi, skulle videre.

22. marts 2003
En tidlig lørdag morgen drog en busfuld fugle
entusiaster ud på det, der skulle vise sig at være
en aldeles fremragende tur. Turen gik til Lille
Vildmose, stedet hvor det eneste danske par
kongeørne yngler. For de fleste var turens formål
netop at se disse. Ledernevar Jens Chr. Jørgensen
og Ælan Janniche.

Første holdt var et tilfældigt sted

lidt

syd for

vildmosen, hvor Allan spottede en rastende stor
tornskade ud af øjenkrogen. Det var en god start.
Næste stop blev på et udsigtspunkt vest for Tofte
Sø. Her sås bl.a. blå kærhøg, duehøg samt en stor
flok trækkende svaner. Herefter kunne folkvælge

at gå resten af vejen ind til Tofte Sø. Langs
markerne og de levende hegn sås flere blå
kærhøge, musvåger og tårnfalke. Ca. halwejs
nede ved søen blev den så set første gang.
KONGEØRNEN. Desværre kun af få mennesker,

Da de første ankom til fodringspladsen ind i
Høstemark Skov var det første syn der mødte
dem en ræv og en grævling! Heldigt for dem, surt
for os andre, der "kun" fik set ræven! Ingen ørn
her, så vi tog videre ud til havet, til Dokkedal

Strand, hvor

vi skulle lede efter sortstrubet

bynkefugl. Det tog blot et par sekunder førAnders
havde spottet den i skopet, siddende på en robåd.
Vi havde heldet med os i dag! Ude på havet
rastede store flokke af sortænder, hvinænder og
edderfugle, og på mudderfladerne stod en stor
flok strandskader, omkring 500. En fin lokalitet.
Så var det hjemad mod fuhus igen.. Turen hjem
blev bl.a. brugt til optælling af turarter: 67 arter
blev det til. Der blev fortjent uddelt ros til lederne
og til chaufføren for en rigtig vellykket tur, der
forhåbentlig bliver gentaget næste år.

Mark Hammond

da den var langt væk og forsvandt ret hurtigt.
Dog dukkede ørnen flot op igen da vi nåede søen
og lod sig se i knap l0 minutter, så ingen gik glip
af den. Frokosten blev nydt og vi kørte videre
mod Høstemark Skov. Knap hah'vejs var der

gevinst igen. Et par lokale ornitologer havde
fundet kongeørnen, der svævede over skoven i
perfekt lys. AlIe kunne vi se dens gyldne hoved
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SkJern Enge
Stadil Fjord

Bustur

og

Vest

SøndaQ den 27. aprll 2003
kørte ud i silende regn mod Skjern Å men
ankom i tørvejr og pletvis sol til Hestholm p-

vi

pladsen på Lønborgvejen, midt i Skjernå-dalen.
Regnen var stilnet af, men der blæste en voldsom
blæst. Heldigvis kunne vi søge læ ved bussen.
Allerede da vi kom ud blevvi mødt af I vandrefalk
og I liskeørn. Senere så vi | rcrhøg og I tårnfalk
på denne lokalitet. Vandfladen, de små holme og
bredderne var fuldt med forskellige fuglearter.

Efter faldende hyppighed var der blishøns,
hættemåger. kortnæbbede gæs, krikænder,
gråænder, klyder, brushøns mens mange
landsvaler fløj lavt over vandfladen. Gæssene
blev mest observeret fl1vende. Der var desuden

også skarver, skeænder, atlingænder. spidsænder, troldænder, taffelænder, knopsvaner,
herafflere par på rede, strandskader, søIvmåger
samt andre mågearter. En gråkrage blev mobbet
afet par strandskader. Der blev også set sortklire,
hvidklire, tinksmed og viber. Der var desuden

også to rigtige bemærkelsesværdige fugle: I
skestork og I amerikansk krikand. En af de små
holme eller rettere sandflader var fyldt med
klyder. En flok hjejler dannede "sort sol" langt
væk på den modsatte bred.

Derefter tog vi til Lønborg borgbanke ved
Lønborg kirke, hvor der i skovtykningen lød
sang fra løvsanger, gransanger, munk, gulspurv
og gærdesanger. Nogle af disse fugle blev også
observeret. Fra højen, som kirken er bygget på,
så vi en flok på ca. l0 store regnspover flyve. Der
var fin udsigt over Skjem Å dalen med de mange

vådområder. Der blev observeret fiskehejre.
vibe, skeand, mudderklire, lille regnspove,
knopsvaner. Vandrikse blev hørt. Sanglærker
blev hørt konstant og blev observeret i sangflugt.
Fra Lønborg gikvi en tur på engene langs Skjemå,
hvor en afmærket rute førte til pumpestation

nord. Turen var på

ca-. 2

kilometer på engarealer

langs med Skjern Å. Der blev observeret I
mosehornugle, som fløj op tæt på den sti, hvorvi
gik. Desuden rørhøg, viber, dobbeltbekassin,

mudderklire, rørspurv, gul vipstjert samt

engpiber og hvid vipstjert, og ved busholdestedet
blev der observeret to (han * hun) stenpikkere
samt en gærdesmutte. Markerne langs Falbækvej
og Grønæltevej blev afsøgt for pomeransfugle,
men de var tilsynelandende ikke kommet endnu

(de første blev set i området I. maj ifølge
I stedet nød vi synet af en
flok hjejler samt ca, I00 brushaner på en
pløjemark. D6r blev der også observeret I

www.dolbasen.dk).

laplandsværling. En flot feldvåge, som musede
lavt over grunden tæt på bussen, blev også
observeret under denne buskørsel.
Derefter kørte vi til Vest Stadil {iord. Undervejs
standsede vi på vejen ved Strandgården udfor
strandengene ved Vest Stadil Fjord, hvor der
stod flere tusinde rastende bramgæs og
kortnæbbede gæs. cæssene blev stående, selv
om vi standsede. og efterhånden kom hele
gruppen ud af bussen og betragtede dem. Der
blev også observeret 2 snegæs, hjejle, ringdrossel
og rørhøg her.

Da vi kom til den naturgenoprettede del af
Veststadil fiord (Mellemdyb) blev vi mødt af
højtsyngende løvsangere i krattet. Desuden blev

der hørt paukende rørdrum samt vandrikse og
gøg. Den syngende sydlig blåhals, som var hørt
her dagen før, tav desværre under vores korte
besøg. Ved p-pladsen ved Jens Bjerg-Thomsens

hytte blev der observeret

I rørdrum, som gik

uanfægtet på den bare mudderflade ved bredden.
Den fløj op på et tidspunkt og var et fantastisk
flot syn. Der var der desuden pibeænder i flokke
samt troldænder. rørhøg og blishøns. Store flokke
af gæs rastede på græsarealerne.
Derefter vendle vi tilbage ril fuhus og ankom lidt
over 5 om eftermiddagen. De i alt 34 deltagere
observerede i alt 98 fuglearter på denne tur,
heraf en del særdeles bemærkelsesværdige:
rørdrum, skestork, snegås, amerikansk krikand,

fiskeørn, va4drefalk, mosehornugle og ringdrossel.

Af Philippe Provengal

}I

lender
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Mandag 16.6 Aftentur til Mossø og Klosterkær
Mødested

Turledere:

Tilmelding:
Arrangør:

P-plads, Silkeborg Langsø ved Jyske Bank kI. 19.00, eller P-pladsen
ved Lindholm Hoved k-1. 19.10
Denne traditionsrige tur har gennem tiden budt på ca. 50 fuglearter. Vi
besøger fugletårnet 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 græshoppes.rnger. kærsanger og nattergal.
Jørgen Ballegaard, tlf 757, 6289 og Torben Jørgensen, tlf 8682 5972
Ikke nødvendig
Arrangeret i samarbejde med DN

I U L r.aaa...-.at..--a..aaa.a-.....-.a.-.-.--.-.-.a....-...-a-Søndag 6.7

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødested:

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

Turleder:

t2

i

Torsd.ag 31.7

Aftentur

Mødested:

P-pladsen ved Thorsager brugs kl. 19.00. Varighed: ca. J timer
Mellem hedesletter og israndslinier kigger og lytter vi også efter rovfugle
og småfugle.

EIIøV Enge

Turleder:
Arrangør:

Naturvejleder Lars P. Johansson (tlf. 86
Natur og Miljøkontoret, Århus amt

t7 78 4l).

AUGUS
Søndag i.E

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødested:

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

Turleder:

Søndag lO.8

Naturvandring i Dalgård-fredningen ved Gudensø

Mødested:

Arrangør

Parkeringspladsen ved Øm Kloster mellem Gl. Rye og Boes kI. 9.10.
De åbne, græssede overdrev ud imod Gudenåens udløb og Gudensø er
værd at se. Især plante- og insektlivet er specielt i det steppeagtige
landskab, og blandt fuglene er hedelærken områdets specialitet.
Jens Kirkeby tlf.8689 1920
Kikkert, solide sko og varmt tøj anbefales. Medbring evt. kaffe.
Varighed ca. 2 timer.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt

Tirsdag 12.E

Fugletræk ved

Mødested

P-pladsen ved stranden kl. f0.00. Varighed: ca. I timer.
Vi kigger efter rovfugle og småfugle på vej til vinterkvarteret. Er vi
heldige ser vi godt med Hvepsevåger, terner, vipstjerter og smådrosler.
Naturvejleder Lars P. Johamsson (tlf. 86 77 78 4l).
Natur og Miljøkontoret, Århus amt.

Turleder:
Praktiske opl.:

Turleder:
Arrangør:

cjenild Nordstrand

i

Lørdag l6.E

Sjældne planter og meget mere

Mødested:

Harald Jensens plads, fuhus kl. 9.00.
På denne tur vil vi besøge lokaliteter nær Skjern og Ringkøbing Fjord
med sjældne planter, som vi ikke ser i Øst-Jylland. Af arter vi forventer
at få ;t se kan nævnes Vandranke og måske Flod-Klaseskærm.
Undervejs kigger vi på den restaurerede Skjern Å og hvilke fugle og
planter, der er der på dette tidspunkt. Hvis tiden tillader det, tager vi
omkring Bundsbæk Mølle med mulighed for Cypres-Ulvefod, Otteradet
Ulvefod og mere hyppige hedeplanter som Guldblomme.
Senest d. 14. august til Bent Vestergaard Petersen, Tlf.7t ,4 26 6l euer

Tilmelding:

vest-Jylland

email biobent@mailLstofanet.dk
Arrangør:

ØBF.

Søndag 17.8

Fuglesejlads med "Dagmar' på Skanderborg Sø
Broen ved Skanderborg Kulturhus kl. 09.10.
En sejltur rundt langs søens smukke bredder blandt hejrer, skarver,
lappedykkere og ænder - og forhåbentlig også traditionen tro en eller
flere fiskeørne.

Mødested

Turleder:

Jens Kirkeby

Pris:

Tilmelding:
Praktiske opl.:

Voksne kr. 50 og børn (4-14 år) kr. 25
Bådfarten Skanderborg Sø tlf. E652 5927.
Kikkert og vindtæt, varmt tøj anbefales, turens varighed ca. I time. Øl
og vand kan købes ombord. Turen er egnet for gangbesværede.

Arrangør:

Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Søndag 17.6

Vadefugle ved Sødringholm

Mødested:

Sødringholm Strand v. sommerhusene kl. 9.00.
Antallet af rastende vadefugle topper på dette tidspunkt. Vi besøger
Sødringholm Strand og Eskeplet, hvor vi sandsynligvis ser l5-20

tt

forskellige vadefuglearter, mange af dem i store antal: Strandhjejler,
islandske ryler, sandløbere, alm. ryler, spover, rødben, hvidklirer - og er
vi heldige finder vi en kærløber
Turleder:

Lars Tom-Petersen 86 41 81 62
ca. 4 timer. Husk gummistøvler.

Varighed:

Onsdag

20.6

Mødested:

Informationsmøde om dofbasen
Naturcenter Sølyst, Louisevej I00, i Brabrand kl.

19.10.
DOFbase koordinator i Århus Amt Peter Lange præsenterer
dofbaseprogrammet og hjemmesiden www.dofbasen.dk , og der bliver
mulighed for at stille spørgsmål til brugen af dofbasen og få svar på evt.
problemer man måtte have med brugen af programmet. Alle
interesserede og både nye og etablerede brugere er velkomne.

på vaderne ved AIrø

Søndag 24.E

Fugleflokkene

Mødested:

Alrøsiden af dæmningen ved fugletårnet kl. 9.10.
Vadefugletrækket er på sit højeste, og ved Polleme og i Polkrog samles
store flokke af især kobbersnepper og hjejler. omkring Alrø ses også
flokke af ænder og gæs. Efter besøg i fugletårnet på Alhale køres til øens
vestende, hvor vi går lidt langs stranden.
Jens Kirkeby (tlf.8689 1920).
Varighed ca. 2 timer.
Kikkert og varmt tøj anbefales. Turen er velegnet for dårligt gående.
Natur & Miljø, Arhus Amt.

Turleder:
Praktiske opl.
Arrangør:

Søndag 3I.E

Tur til Halle/Stigsholm-søerne

Mødested:

Halle Sø-rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede kl. 09.00, afslutning
ca.

kl.

11.00

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

rufiuner mange rastende vandfugle. Mulighed for rovfugle og især
fiskeørn.
Turleder:
Tilmelding:
Arrangør;

Søndag 31.8

Guldsmede, sontmefiugle, fugle og andre dyr

Mødested:

Moesgård Museum, kl. 14.00-16.00
Sensornmeren er insekternes tid, og i de varme timer midt på dagen er
der stor aktivitet ved dammene og langs sydvendte skovbryn, På turen
bliver deltagerne guidet gennem mylderet af de mange arter
farvestrålende guldsmede og sommerfugle, som lever ved Moesgård. Og
lytter man efter i jordhøjde, bliver selv græshopperne interessante.
Ole Fogh Nielsen og Jens Kirkeby
Naturvejleder Mette Thorsdal: tlf. 8942 4551 eller email:
naturvejleder@hum.au.dk. Der er telefontid tirsdag og torsdag kl. 9-f 0.
Moesgård Museum

Turledere:

Praktiske opl.
Arrangør:

SE

Jørgen Ballegaard, tlf.7575 6289
Ikke nødvendig
Arrangeret i samarbejde med DN

PT E Dl B E R
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Lørdag 6.9

Tw til

Mødested:

Musikhuset i fuhus kt. 07.00

Langelands herligheder

Efterårstrækket er oppe over, og vi vil afsøge Langelands fortrinlige
Iokaliteter: det smukke Tryggelev Nor med rastende andefugle o.a..
Keldsnor med rastende vade- og rovfugle, og ikke mindst Dovns Klint

Pris:
Turleder:
Tilmelding:

hvor alskens fugle trækker sydover' Hiemkomst ca. kl. 19.00.
Medbring mad til hele dagen. Turen foregfu i minibusser'
200 kr. til dækning af transport.

Allan Janniche.
Senest ]0. august til Allan Janniche tlf. E6 I I 80 42 eller Jens chr.
Jørgensen

Lørdag

6.9

Mødested
.
Turleder:
Arrangør:
Søndag

7.9

Mødested:
Turleder:
Sønd.ag

7.9

Mødested:

Turleder:
eraktiske opl.:
Arrangør:
Lørdag 13.9

Mødested

tlf.86

Strandengstw

17 50 21. Begrænset deltagerantal.

til

Sødfingkær

Sødring kirke kl. 9.00. Turen varer ca. 3 timer.
Blandt rastende arktiske ynglefugle på vej til vinterkvarteret fortælles
om strandengenes kulturform. menneskelige påvirkninger, havets
indflydelse m.m.
Naturvejleder Lars P. Johansson 8617 784I.
Natur- og MiUøkontoret, Arhus amt.

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station kI.09.00
Claus Madsery Jens Kirkeby eller Kurt ,lErenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 6. juli.

Fuglevandring ved Norcminde Fiord
P-pladsen ved Norsminde havn og slusen kI' 9.10.
Vandretur ved fiordbredden. hvor flokke af vade- og svømmefugle
raster under trækket. På {orden ligger mange slags ænder, og på
fladerne i den opdyrkede Kysing Fjord står store flokke af hjejler.
Jens Kirkeby (tIf.8689 f920).
Kikkert og vindtæt, varmt tøj anbefales. Varighed l-2 timer
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt

Fugle- og kulturtur på Mafiager Fiord med hiuldamperen
'Svanen"
ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl' 09'45'
Vi sejler fra Hadsund ud til AIs Odde og retur, for at kikke på store
flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle.

Arrar'gøtt

Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8677 7841
Voksne: 65 kr. og børn 25 kr.
Senest dagen før til Mariager Turistbureau, tlf . 9854 1377.
Velegnet for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj, øVvand og
kaffeÆrød kan købes ombord. Varighed ca. 3 I/2 timer
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Søndag 14.9

Fugl*andring ved Mossø og Lindholm Hoved

Mødested:

P-pladsen ved Mossø kl. 9.30. Mellem Gl. Rye og Emborg viser skilt til
højre lige efter Gudenåen.
Vandretur ved Mossø i området Emborg Vestermark til bl.a. fugletårnet
på Lindholm Hoved. Vi vil se på skovens og rørsumpens småfugle og
søens flokke af svømmefugle, og måger - og der kan være dværgmåger
mellem fordternerne, eller en rørhøg eller fiskeørn ude over søen.
Jens Kirkeby (tlf.8689 1920).
Kikkert og varmt tøj anbefales. Varighed l-2 timer.
Natur & Miljø, Arhus Amt

Turleder:
sejltur:
Tilmelding:
Praktiske opl.:

Pris for

Turleder:
Praktiske opl.:
Arrar'gøri

Tirsdag 16.9 Vandring ved Moesgfud stirnd og skov
Ved kiosken på tvtoesgård Strand kl. 18.10-20.10
Mødested

På denne aftentur begynder vi nede ved stranden, hvor vi ser på
sensorunerens fugle på havet og langs stranden. Der trækker mange

t5

vadefugle gennem Danmark på denne tid. Derefter går vi ind i skoven,
og ser på skovmoser og tørvegrave.
ornitolog Jens Kirkeby og arkæolog og naturvejleder Mette Thorsdal:
tlf. 8942 4551 eller email: naturvejleder@hum.au.dk. Der er telefontid
tirsdag og torsdag kl.9-I0.
Moesgård Museum

Turledere:
Arrangør:
Fredag 19.9

-

søndag

Mødested:

Turledere:
Pris:

Søndag 21.9
Mødested:

Turledere:
Praktiske opl.:
Arrangør:
Lørdag

2E;9

21.9 Falsterbo

Parkeringspladsen ved Musikhuset i Århus kl. 16.00.
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 afvejret 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 6n gang til. Mulighed for enhver tænkelig
form for rovfugl, samt trane, nøddekrige, gæs, ænder. terner, massevis
af gul vipstjert. hobetal af småfugle og de sidste vadefugle.
Overnatning 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 37 78 4l).
950 kr. Beløbet inkluderer transport, broafgift, 2 x overnatning og en
udsøgt kulinarisk oplevelse lørdag aften. Beløbet indbetales på giro nr.
551 09 6l (DOF Århus, Sølyst, Louisevej f00, 8220 Brabrand) senest d.
25. august

Fuglevandring ved den nye Årslev Engsø
P-pladsen på Storskowej skråt over for Constantinsborg, klokken 9.30.
fuslev Engsø er nu dannet i engen vest for Brabrand Sø. Vi går en tur
langs sydsiden og ser på svørrune- og vadefuglene ved søen og på
engene og småfuglene i skoven. Oversvømmelsen har ændret fuglelivet
meget. og antallet af fugleaner er vokset markant.
Vagn Holmelund (tlf. 8626 O97O) og Jens Kirkeby (tlf. 8689 f920).
Medbring kikke-rt, solide sko og vamt tøj. Varighed ca. 2 timer.

Natur E Miljø, Arhus Amt.

Fugle- og kulturtur på Mafiager Fjord
Se beskrivelse af turen lørdag 13.9.

Tirsdag 30.9
Mødested:

Arrangør:

O K TO n E n
Søndag 5.10.
Mødested:
Turleder:
t6

Hedehøgen i Damnark
Biologiens Hus, Wilh. Meyers Alle, Universitetsparken i Å"rhus kl. f 9.30
(bygn. lige overfor Naturhistorisk Museum)
Lars Maltha Rasmussen er en af de personer i landet, der ved mest om
hedehøgen og han vil med et foredrag ledsaget afflotte billeder fortælle
om Projekt Red Hedehøgen. Der bliver givet en status for hedehøgen
som dansk ynglefugl, baggrund for projektet, hvorfor beskytte
Hedehøgen, Hvor findes Hedehøg?, Feltarbejde , Praktisk beskyttelse,
Resultater og Fremtiden.
DOF Arhus Amt

.................-a.-.o...............----..--.
Mossø, Gudenåen og ontliggende søer
Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt .Ærenlund Pedersen

Se beskrivelsen søndag 6.

Lørdag

ll.l0

Mødested:
Turleder:
Praktiske opl.:
Arrangør:

Ludag

til

Støvringgård enge

P-pladsen ved Støwinggård kl. 9.00
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 7841.
Medbring kikkert og varmt tøj. Turen varer ca. f timer'
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

18.10. -søndag

Mødested:

19.10. Tur til

P-pladsen ved Musikhuset

'
Turledere:
Pris:
Tilmelding:
Praktiske

opl.:

Lørdag

25.10

Mødested
Turleder:
Praktiske opl.:
Arrangør:
søndag

Bngtut

juli.

26.10

Sønderiylland og Vadehavet

i fuhus lør. d.

18/10

kl. 08.00. Forventet

hjemkomst søn. d. l9l10 kl. ca. 16.00.
Så er der igen mulighed for at kommed til Sønderjylland med DOF
Å,rhus. vi har alle de traditionelle turmål på programmet:
Rømødæmningen, digeme, Vadehavet, Vidåslusen, Margrethekogene og
Rickelsbiiller Koog (i Tyskland! - HUSK PAS!), samt en
stæreovernatningsplads med mulighed for sort sol. Der er mulighed for
masser af ænder, gæs og vadefugle, samt vandrefalk og havøm. Vi vil
igen denne gang prøve om vi kan være heldige med at finde et af
stæremes overnatningssteder, hvor vi kan opleve det fantastiske skue
når de går til ro omkring solnedgang. Der gøres også et stop ved en
grænsebutik.Turen gennemføres som en bustur, og ovematning sker i
hytter/vandrerhjem.
Peter Lange (8695 0l4I) og Bjarne Golles (86 25 O44t).
Turens pris bliver 600 kr. som betales i bussen. Beløbet dækker bus m.
chauffør, overnatning samt aftensmad lørdag aften og morgenmad
søndag morgen. Forplejning herudover medbringer du selv.
Tilmetding skal ske skriftligt eller via mail til Peter Lange (se omslaget)
senest l. oktober. Husk at oplyse postadresse og telefonnummer ved
titmelding. Inden turen vil der blive udsendt deltagerliste samt turplan.
Husk kikkert, vandtæt fodtøj, påklædning efter vejrudsigten' sovepose
og lagen, samt gyldigt PAS!

Fugle- og kulturtur

til

Kolindsund

P-pladsen ved Fannerup pumpestation kl. 9.00
Blandt Hjejle- og Vibeflokkene hører vi om Kolindsunds historie.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 86t7 7841.
Medbring kikkert og varmt tøj. Turen varer ca. f timer.
. Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Fuglevandring ved Årsley Bngsø

Mødested:

P-pladsen på Storskowej skråt over for Constantinsborg, klokken

Turledere:
Praktiske opl.:
Arrangør:

Vandretur på engene langs fuslev Engsø vest for Brabrand Sø. Vi går
en tur langs sydsiden og ser på efterårets fugleliv på søen og engene.
Vagn Holmelund (tlf. 8626 O97o') og Jens Kirkeby (tlf. E689 1920).
Medbring kikke^rt, solide sko og varmt tøj. Varighed ca. 2 timer.
Natur & Miljø, Århus Amt.

10.00.

Tirsdag

28.10 Bogauktion Fugle- og

Mødested:

.

Naturbøger

Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Bogkasserne er igen ved at være {'ldte, og vi arrangerer påny vores
traditionelle bogauktion i samarbejde med Østjysk Biologisk Forening
og Botanisk Forening. Vi har masser af nyere og ældre danske og
udenlandske bøger og tidsskrifter.
Der er gennemsyn fra kl. 18.10, og selve auktionen starter ca. 19.10. Du
har mulighed for selv at tilmelde bøger, som du ønsker under
37

hammeren (max. I0 bøger pr. person!). Send en bogliste med angivelse
af titel, forfatter, udgivelsesår og evt. forlag/ samt evt. mindstepris
(opstilling i kolonner eller regneark), til peterlan@post6.tele.dk senest
I5. oktober. Hvis du ikke selv vil være tilstede under auktionen, skal
der være angivet en mindstepris. Boglisten vil være at finde på
www.dofaarhus.dk efter d. 15. oktober.
Der vil tillige vaere "rodekasser" og kilovarer, afregning for disse sker

ved kassen.

Kontaktperson:

Arrangør:

Peter Lange (tlf.t 8695 0l4l) eller mail: peterlan@post6.tele.dk.
DOF i samarbejde med ØBF og DBF.

N O V E Pa I E R..----.-.---.--...-.----------.-----------.-Tirsdag 25.11 Tirsdagsmøde

-

elmne ikke fastlagt

D E C E h, B E R .-.....t.............-...---...---.--..-.....
Lørdag 6.12 Vintertur langs stranden
Mødested:
Turleder:
Praktiske opl.:
Varighed:
Arrangør:
Søndag

7.12

Mødested:

Turledere:
Arrangør:
Tirsdag

9.12

Indkørslen til vindmølleparken på Ebeltofr Færgehavn kt. 9.00.
Vi kigger efter vinterfugle på havet og langs kysten og håber på en del
ænder, gæs og småfugle.
Naturvejleder Lars P. Johansson (tlf. 86 77 78 4l).
Medbring kikkert, travesko, varmt tøj og evt. regntøj anbefales.
ca. 3 timer.

Natur- og Miljøkontoret, fuhus amt

vandstærctur langs Giberåen
Moesgård Museums hovedtrappe kl. f0-12
I december gør naturen sig klar til vinteren og ligger tilsyneladende
stiUe hen. Det er også tiden, hvor vandstæren er kommet tilbage og igen
kan ses dykke ned i den kolde strøm ved Skovmøllen. Vi følger åen ned
til stranden og ser på fuglene, som har travlt med at samle sul på
kroppen og forråd til vinteren.
Ornitolog Jens Kirkeby og arkæolog og naturvejleder Mette Thorsdal:
tlf. 8942 4553 eller email: natgrvejleder@hum.au.dk. Der er telefontid
tirsdag og torsdag kl. 9-10.
Moesgård Museum

,Iulemøde

2OO4 OG 2OO5...-.-......--......-.--.--.--.-.......
Medio apfil 2OO4 Ttanetur

til

Sverige

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

Maj 2OO4

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

Foråret

2005 Stortur til

Holland

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

l8

- forbehold for aflysning

rr{\'r"m
Flvem
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hvem
Kontaktpersoner

Bestyrelsen
Peter Lange (formand)

Steen Gert Larsen

rujå\tej 16, stjær

Grøfthqiparken 16l, 10. mf.

E464 Galten

8260 viby J
Tlf.86 28 50 05
steen.gert.larsen@ge.t2net.dk

rtf. so gt ol +t
peterlan@post6.tele.d k
Ole Jensen (kasserer)

.

-

8361 Hasselager
Tlf.66 28 56 14

olj@iname.corn

mari

Bjarne-Golles

Jens Boirde

Louisevej l0O
8220 Brabrand

Hevringvej 24, IJewing
8950 ørsted
TlI. E6 4E t2 7'
jens -bonde@poulsen;mail.dk

. Tlf.86 2J O44t
bg@nal.aarhui.dk

gruppen:
.

Ole Jenseh
(Se b€sryrelsen)

nn@jubiimail.dk

Poulsen

16, Foldby

Hulvejen.2I, Høbjerg

Forening
Lokalafdetingen i Århus Amt
LouiseYej l0o

S22oBrabmd .
.

'

85OO Grenå

Tlf. 86 49 6t 06
Peter. Hjed s@skolekom.dk

jan.sielemann@mail.dk

Arne Bo Larsen

Lars P. Johansson

AxeI Mirnch.s Vej 67
8550 Ryomgård

Tlf.86 tt t4 49

n:

Dilsk Ornitologisk

Med

le msre

gl strc rl n geil :

Lars P. Johansbon
(se bestyrels€n)

8f82 Hinnerup

I abl@c.dk

Lo kal I tets te gl st te il n ge

.

Jan Sielemann

Peter Hjedq

.Båstrupvej

-a

Svend MøIler Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8182 Hinnerup
.Tlf. 66 98 65 0l

. Faglercglstterlngs-

MarijAnn Nørgaard

.Kolt Ifirkevej. lll
8f6l Hasselager '
Tlf. E6 26 40 El

Torshøjv6ngel-54, Kolt

. Frcdnlngsudvalget:

Randersgruppeni
Lars Tom-Petersen
Niels Ebbes'ensvej 58

.

8900 Randers
Tlf.86 41 81

64

,

,

Rapportgrupperi:

(supptean-t)
Balevej lO, Ommestrup
8544 Mørke

.

Xenhing ettrup
Udgården 6, Iåding
8471 Såho

TlI. E6 t7.78 4r

Tlf .86.949606

lpjohansson@tdcadsf .dk

RovfugleQruppen:'
Mark Hammond

(suppleant) NøEeport 5f
6000 Århus C

Svend Møll€r Jensen
(Se

.

fuglernand@hotmail. com

Fredningsudvalget)

Skovgruppen:
. ,Bo Ryge Sørensen
Søholt

A[€

.

26

6600Silkeborg
Tlf.86 8125 7t

SøhøJtandsgreppen:
.

Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgroppen)

Tldsskrlftlæsekreds:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)

"

