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Fugbtårnene ved Årslev Engsø
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DOF'er en landsforenin!. for fugleinteresserede og fuglegeskyttelse
me-d,afdelipger oyer hele Danmark.'Foreningen er stiftet i 1906.

DansR

ontbloglsl(
Forenlng

Foreningens forrriål er at fremme kendskabet til og inteiessen for fuglg
iil beskyttelse først og fremmest afden dahske fuglefaUna.
Dette formål søges fremmet blafrdt andet ved afholdelse af møder og
ekskursioner., udgivelse aI ei tidsskrift og andre publikationer, samt
ved at arbejde for at frirbedre fuglenes livsvilkår.
og at virke

Fuglenqs

IIus

Vesterbrc_

gade 138:140

1620KøbenhavnV.
Tlf.:33 3144 04.
Fax:33 31 24

DOF lager del i flere aktiviteter, både,i Danmark og inrernationalt.
Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og
arbejdår desuden foi interhational fuglebes(yrtelse.:DOF er den
danske'afdeling af BirdLife lnternational..

t5

www.dof.åk'
dof@dot dl;

Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forening!
Tidsskrifi (DOFT) (2-4 hæfter pr. åi; samt bladenp Fugleog Narur (4
hæfter.pr. år) og Fugle i Feltån (4 hæfier pr. år).
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Årlige kontingenter:
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)25 kr.
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100 kr.-

Senior (o.67)
rtusstandsmådlemskab
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-

støttimedlåm (min.)

l0 kr.

410 kr.
r tio kr.

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

Naturcenler Sølyst
Louisevej )t)o
822P Brabrund
Giro: 5 5i 09 61

På sidste side

lemmer

o!

finder du en listp over lokalafdelingens beStyrelsesmed-

de kon'taktpersoner,. der repr;esenterer de forskellige

udvalg og interessegrupper

www,dofaarhus.dk
Søravnen

Fung, anEv, redaktør

Mili-Am

Nørgaard

Kolt.Kbkevej I3I

Søravnen er lokalafdelingens blad" og det udsendes 4 gange årligt til
alle medlemmer i Århus amt. Medlemmer udenfor amtet kån tegne
abohnement på bladet for kun 60 kr. pr. år.
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Sommeren 2003 blev forrygende varm og tør.
Hedebølgen vil)e næsten ingen ende tage, og
mange mennesker valfartede til sø og strand.

Således Lod mange turen gå til

naturgenopretningsprojektet Årslev EngsØ.
Den har virket som en sand magnet på både
fugle og ornitologer, samt mange andre, så
som motionister, cyklister, ryttere og
almindelige naturelskere. Alene det at der er
kommet en del udenbys ornitologer på besøg
fortæller, at det en perle vi har fået. Det er
dejligt, at Østjylland er blevet tydeligere på
"verdenskortet".
Når man går rundt om søen iført skop og
kikkert spørger en del forbipasserende om,
hvad der er er at se. Det fortælLer om en fin
Da

for

fugle hos de besøgende.
jeg en dag i august var ude ved Kvottrup

interesse

stedets

Enge ved Sabro for at se efter sort stork vi]le
en lokal beboer selvfølgelig høre, hvad der var
af seværdige fugle der på egnen. Det blev til
en længerc snak. Men til sidst ville han da
også lige høre, om jeg havde set fiskeørnen
ved Årslev EngsØ! Denne interesse og viden

der er omkring dette projekt i

Iokalbefolkningen og hos besøgende
fortæIler, at der er en fin forståelse for og
udnyttelse af naturgenoprctningen.

Når der udføres en passende naturpleje i årene

fremover kan områdets naturkapacitet
efterføIgende maximeres. Det vil kunne
tastholde interessen for Årslev Engsø langt
ud i fremtiden.
Træktiden er over os. Så hvis du har oplevelser

du vil dele med bladets læsere, hører
redaktionen gerne fra dig.

Mari-Ann Nørgaard
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KTUELT
Af Peter

Mere nyt om
nationalparker

E

I

sidste nunlner af Søravnen
omtalte jeg, at miljøministeren
havde udpeget tre områder til

R

enkelte emneområder, f.eks. natur, friluftsliv,

landbrug osv.

Styregruppen får endvidere til opgave at drøfte
at blive pilotprojekter for og
gennemføre konkrete initiativer, f.eks.
oprettelse af nationalparker i
naturforvaltningsprojekter. frilufts- og
Danmark. Et af de tre områder
m.v. der kan være med
er Mols Bjerge, med formidlingsprojekter
til at synliggøre pilotprojektet.

D
E

Lange

omgivelser, f.eks. er Kalø-

skovene, Stubbe Sø med omgivelser, Hjelm, BegtrupVig samt
Helgenæs i spil som dele af en

kommende nationalpark.

Der er nu nedsat en styregruppe, der skal have det
overordnede ansvar for gennemførelsen af

Styregruppen skal også drøfte projektets
geografiske afgrænsning, dvs. hvilke områder
derkanindgå i en evt. kommende nationalpark
i området. Til alt dette er der bevilget ca. 4
mill. kroner pr. pilotprcjekt, som kan anvendes
over to år. Styregruppen skal have afsluttet

arbejdet senest

ijuli

2005.

i

styregruppen

pilotprojektet.

Undertegnede deltager

I kommisoriet for stpegruppen står der:

DOFs vegne, og vil du vide mere eller har du
ideer og forslag, hørerjeg meget gerne fra dig.

,,Styregruppen har ansvaret for, at der til brug

for udarbejdelsen af visionen med plan for
området, gennemføres undersøgelser af det mindste - følgende indhold:

r

i

De nuværende og potentielle
naturværdier, herunder mulighederne
for etablering af sammenhæng mellem
naturområderne

r
I
I

Hold også øje med dagspressen , der vil blive
arrangeret en række offentlige møder, konferencer og udstillinger m.m., hvor alle kan
møde op og give sit besyv med om
nationalpark-forslaget.

Peter Lange,

tlf.

8695

0l4l eller mail:

peterlan@post6.tele.dk

De kulturhistoriske værdier

De nuværende og potentielle

Sidste nW:

muligheder for friluftsliv

Miljøministeren har nu oQså
udpeget et område med klitheder, heder og søer i Thy til
pilotprojekt
( pressemedd. med. aug. 2003 )

En samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk analyse af konsekvenserne
af en nationalpark

Styregruppen vil nedsætte arbejdsgrupper
med deltagelse af lokalbefolkningen, for de

på

Den følgende tekst er lånt fra DOFs
elektroniske nyhedsbrev, d. 17. juli 2003.
Tilmeld dig tjenesten ved at klikke ind på
ht t p //www. dof. dk/dof ny hed s brev/
:

dof-nyhedsbrev.html

Kig ind

til kongeørnen

Af Jan Sklver
I Lille Vildmose (i Østhimmerland) er to tårne,
der giver overblik, blevet opført af de naturbevarendeAage V. Jensens Fonde. Så nu kan
man overskue overdrevet sydØst for Tofte Skov
og hele Høstemark Mose

Dyretårne eller fugletårne? Det kan diskuteres, hvilken betegnelse der er mest relevant.
For der er i høj grad muligheder for udsigt til
store pattedyr, når man besøger de to nye
publikums-tårne, som de naturbevarende
Aage V. Jensens Fonde har bygget i Lille
Vildmose i Østhimmerland.

sandsynligvis vildsvin og måske en kongeørn,
for stedet hører til ørnens jagtmarker.

Tårnene vil være åbne for publikum fra lørdag

Ituondyrene i Tofte Skov og Mose opfører sig

19.

juli.

Det ene står ved Dokkedalvej i den sydøstlige
udkant af den indhegnede Tofte Skov og Mose,
der huser en bestand på cirka 400 krondyr og
150 vildsvin. I området vest for tårnet er der

næsten garanti for krondyr, rådyr,

som krondyr

i tidernes

morgen; de er også

oversl ir,JdtI g,1r ti/ fuglescrgen'

Før du vælger ny
kikken elier te/eskop, kon det være en rigtig god ide, ot toge turen ind til
Noturbutrkken oE prøve lidt forskelligt fra det store udvolg.
Her kon du bore spørge les og finde frem til
netop det" der posser til ltt behov!
Vi hor stort ser olle de bedste mærker på lager

- Zeiss, Leico, Sworovski, Ktte, Pentox, kowo
sd vi kon vise og rddgive dig
helt objektivt udfro
dine egne onsker.
Åbningstider:
Mon.-Ton. !0-17.)o
Fredog l0-19,
Lørdog l0-14

N AT U R B U T I K K E N
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Vesterbragade 138A, 1620 Kobenhavn V. Ttt. 33 31 AS 63

aktive om dagen, for de er aldrig afpublikum

I

jaget ind i skovens dyb.

adgang til at færdes i dele af den oprindelige

også det andet obsewationstårn, som står
ved Hegnsvej i den sydøstlige udkant af
Høstemark Mose, giver chancer for et kig på
kongeørne. Danmarks andet par kongeørne

er tilsyneladende ved at etablere sig

i

Høstemark Skov, og ørnene er næsten dagligt
på vingerne i nabolaget af Høstemark Mose,
som det nye tårn giver udsyn til

I mosen er derjævntigt traner, så det er et par
eksklusive fuglearter, man med lidt held kan
se fra Høstemark Tårnet.
Aage V. Jensens Fonde, der ejer Tofte Skov og

Mose, Høstemark Skov og Mose samt
Portlandmosen

i Lille Vildmose, det vil sige

Portlandmosen, hvor publikum har fri

højmose,

vil

fondene lave et system af

plankestier. Det vil give besøgende mulighed
for at få et tørskoet indtryk af den gyngende
højmose, hvor storspoven holder til. Og hvor
tranen æder bær i sensommeren.
Kunstneren og naturillustratoren Jens Frimer
Andersen fra Skårup ved Vejlerne har lavet

plancher

til publikums-tårnene i Lille

Vildmose.
Så skulle det glippe med en kongeørn i det fri,
kan man under tag trøste sig med Frimers
elegante og naturtro streg.

Samtidig med at de to publikumstårne er klar
til at tage imod, har Aage V. Jensens Fonde

mere end halvdelen af den måske kommende
nationalpark, vil til efteråret begynde at opføre

produceret en folder, der på skrift giver et

et tredje tårn i området.

Vildmose. Den kan fås gratis i tårnene og flere
steder lokalt.

Tårnet, der ventes klar til brug i sommeren
2004, kommer til at stå nær bredden af Tofte
Sø, hvor der findes en koloni på næsten 4.000
par skarver. og hvor en havørn eller tojævnligt
holder til.

overblik over seværdighederne i Lille
Klik ind på http://www.dof.dk/04_nyheder/
Skriver/kig_til_kongeoerne.html og se fotos
fra tårnet.

SOMMtr,RHUS IJDLE,TES!

BOGPETERS HYTTE
Hold ferie midt i Fugleværnsfondens nyeste fugleværnsområde, ved Stubbe Sø,

på Djursland!

Der er nu mulighed for at leje et hus beliggende midt i fugleværnsområdet.
Huset er på ca. 80 m2 i et plan beliggende naturskønt i en lysning i skoven,
midt i Fugleværnsfondens areal (i alt 23 ha.l. Huset giver rige muligheder for
store naturoplevelser i fugieværnsområdet og de omliggende skove.
Der er B km. til Ebeltoft, 6 km. tii 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, opvarmes med brændeovn samt elradiatorer.
Huset udlejes på uge- og weekendbasis (fredag ti1 søndag), pris:
kr. 1.ooo kr for en uge plus elforbrug.
Læs mere og se huset på http://www.dofaarhus.dk/bogpetershytte eller
kontakt Peter Lange (se omslaget)

NB: Kun medlemmer af DOF kan leje huset.
o

Nordeol2

Gå i bankelr ...
og kør væk med

et hurtigt billån
I dag er det både nemt og hurtigt at få et
billån i bankm. Som regel er det også den
billigste løsning når alle omkostninger regnes med. Læg vejm forbi Unibank, og kom
godt fra start i en ny eller brugt bil. Du kan
også regne ud, hvad det koster at låne til sr
ny eller brugt bil, på www.unibanlcdk.

Ny og forbedret
fuSleovervågning
Af

Henning Heldbjeq, Thomas wkstrøm og Peter Lange

DOF har ovewåget Danmarks fugle siden
196O, og har dermed kunnet bidrage med
megen viden, der har dannnet grundlag for
naturbeskyttelse. Dette har kun været muligt
gennem den indsats foreningens mange
frivillige medlemmer har lagt i arbejdet med

I

udføre en intensiv registrering af de
vigtige fuglebestande på de udvalgte
lokaliteter

a

gøre en ekstra indsats for en bedre
beskyttelse og forvaltning af fuglelivet
på de udvalgte lokaliteter; indsatsen vil
ske i dialog med ejere, andre brugere
samt myndigheder

r

formidle lokaliteternes aktuelle fugleliv

at tælle både yngle- og rastfugle.

DOF ønsker

nu at forbedre og styrke

overvågningen af Danmarks fugle samt deres

vigtigste lokaliteter og levesteder, og dette
kan kun lade sig gøre hvis endnu flere
medlemmer deltager i projekterne. Via en
generøs bevilling fra Aage V. Jensens Fonde
er det nu muligt at gennemføre tre store

ambitiøse faglige projekter:

l.

Punkttællingsprojektet

-

Overvågning

af Danmarks almindelige ynglefugle

2.

IBA-caretaker-projektet - Ovewågning
af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

t.

DATSY-projektet

-

Overvågning af

Danrnarks truede og sjældne ynglefugle

For at projekterne skal få succes og dermed
være til størst mulig gavn for fuglene, vil vi
gerne inddrage så mange medlemmer som
muligt i dette arbejde. Vi har derfor valgt i
samarbejde med lokalafdelingerne at lave en
møderække, hvor vi vil præsentere de to
førstnævnte projekter og diskutere indhold
og muligheder.

er hett nyt
Ideen med projektet er at udPege
IBA-caretakerprolektet

,,ambassadører" for de 200 vigtigste danske
fuglelokaliteter, der i den femårige periode

2001-2008 skal:

til lokalbefolkningen og

øvrige

interesserede

Som led

i

projektet skal der oprettes

en

trjemmeside for hver enkelt lokalitet med

aktuelle oplysninger om fuglelivet og
mulighederne for at opleve det på stedet.
Desuden vil der være oplysninger om
eventuelle trusler mod fuglelivet samt om
forslag til at imødegå truslerne.

Som afslutning på projektet udgiver
foreningen en publikation der sammenfatter

udviklingstendenserne på de danske

fuglelokaliteter siden DOF påbegyndte sin
naturovervågning for ca. 40 år siden.

Punkttælllngsprclektet er forbedret på
væsentllge områder
Fugleovervågningen ved hjælp af punkttællinger startede i Danmark i 1976. Denne
overvågninghar dermed et af delængsteforløb
i verden, og netop de lange tidsserier er meget
væsentlige for at kunne vurdere bestandsudviklingen hos de almindelige danske ynglefugle. DOF har nu prioriteret

r

at forbedre dataindsamlingen - blandt
andet ved at sikre punkttællinger i alle
egne af landet og i alle naturtyper samt
inddrage endnu flere optællere i arbejdet

I
r
I

deleshed ved anvendelse af Internettet

forbedre naturovervågningen samt om dine
muligheder for at deltage.

at skabe et pc-værktøj, så optæIlerne får
præsenteret en grafisk fremstilling af

Mødet a{holdes tfusdag d. lI. november kI.
19.10 på Naturcenter Sølyst, Louisevej 100,

egne data

Brabrand.

at forbedre formidlingen af data

at sikre enhurtig og god

- i sær-

kommunikation

med opfællerne

I

at øge det europæiske samarbejde ved at

bidrage

til

europæiske yngle-indeks

over arterne.
For at det er

muligt at opnå succes med disse

store projekter, er det vigtigt at DOFs

-

og der er
m;rnge opgaver at arbejde med. Med notesbog
og kikkert er du klædt på til at deltage - det er
medlemmer bakker op om dem

enkelt for dig, og væsentligt for

DOF!
Resultaterne af turene i felten anvendes til at
opnå viden om fuglene og sikre beskyttelsen
af fugle og natur.
Mød op til en hyggelig aften idinlokalafdeling
og hør nærmere om foreningens tiltag for at

*
.

Kom og væt med!
Her er en oversigt over hvilke områder i Å.rhus

amt, som skal undersøges

i

løbet af de

kommende fire år:

I
r

Randers Fjord (fjorden med tilstødende
enge indtil en linie Mellerup-Voer)

Mariager Fjord (med tilstødende enge

og

Overgaards to

Yderste

inddæmninger) indtil Hadsund

I
I
r

Norsminde (Kysing) Fjord
Stavns Fjord 6 omkringliggende øer og
vande

Ørkenen & Totten, Anholt

vigtiqe fuglelokaliteter (rBA)
Ynglepunkttælling2OO3

figur l.
fuglelokoliteled - ondle lokolileler med nolionol betydning for fuglelivet vil ligeledes indgå i IBA<oretokerproiektel. Hvel stierne illusherer ofte el slorre creol end selve sfietnen.
Prik: Ynglelugle punkttællingsruter i 2003. Bemærk, ot punktlællingsrulerne lypisk er i omtåder, hvor der ikke er IBA'lokolileler, soml ol
der er områder, hvor del er el slorl behov lor yderligere rutet'
Stierne: Signotur for IBA's (vigtige

Åit4
\J'*
1'

-r---

,,,

I
I

En optælling af fuglene

foregå på forskellige måder. De store områder
vil blive opdelt i mindre dele, som er

SkovområdersydforSilkeborg(Sepstrup

Snabegård Plantage incl. Kulsø og
Kvindsø, dele af Kongsø Plantage,
Langberg Plantage og Grane Plantage,

Palsgård Skov, Hampen Sø, HalleStigsholm søer/ samt Tingdal-søerne)
Mossø (incl. Klosterkæret)
Mundingen af Horsens Fjord (incl. Ærø,

Vorsø, Svanegrund og Endelave m.
omliggende rev og havområder)

r

i

Salten Langsø (incl. Salten Næs, dele af

Addit Næs og Højkol og Høvild Skove)
Sande, Skærbæk Plantage, Vrads sande,

I
r

,.. <F<i,

Hjelm

Endvidere håber vi at der også bliver kræfter
til at medtage flg. områder i projektet:

I
I
t
t

Brabrand Sø og fuslev Engsø

I

Begtrup Vig med strandenge

områderne, kan

overkommelige for en eller en gruppe af
optæIlere.

Metoderne kan f.eks. være:

Optællinger

i

grupper, hvor man arbejder

sarnnen to og to eller tre og tre
Optællingslejre, hvor en gruppe af optællere
undersøger et område inlensivt i f.eks. en
weekend
Følordninger, hvor nye optællere følges med
øvede

Annoncerede ture til områderne, hvor erfarne
optællereviser området frem, og demonstrerer

optællingsmetoder
Der kan både være tale om totaloptællinger,

Stubbe Sø

hvor alle fugle i området tælles, samt
målrettede undersøgelser af enkeltarters

Bjerregrav Mose

forekomst i et område.

Knudsø, BirksØ og Julsø samt
Gudenåløbet fra Ry til Julsø

Kort sagt er der masser af muligheder for alle
til at deltage i dette spændende projekt. Både

En del af disse områder optælles allerede
regelmæssigt af forskellige optællere fra DOF,
DMU, Skov- og Naturstyrelsen ogleller amtet,

øvede, samt uerfarne kan deltage, det kræver

blot lidt tid, en kikkert og en notesbog. Resten
sørger vi for.

Projektet indledes her

i

Århus Amt med

informationsmødet d. I l. november kl. 19.10

hvorfor opgaverne i forbindelse med på
Naturcenter Sølyst, Louisevej
caretaker-projektet ikke kun bliver
Brabrand.
fugletællinger, men ligeså meget at samle

100,

disse data, og medvirke ved præsentation af
dem på internet m.m. samt foreslå tiltag der
kan forbedre områdernes tilstand.

Men fortvivl ikke hvis du er forhindret den

Der er således i projektet også brug for
deltagere, som har lyst til at arbejde med
præsentation af områderne på internettet,

Opstarten sker forsigtigt. med at vi satser på
at få dækket to-fire områder her i amtet i løbet
af 2OO4.

indtaste data
områderne.

l0

i

databasen, eller pleje af

dag! Der kommer flere møder om projektet,

som du også kan følge her

I

i

Søravnen.

de kommende tre år undersøger vi nye

områder, hvor der bliver brug for nye optællere!

Fu{letårnene ved Årsbv EnQsø
Af Mari-Ann Nørgaard
Foto: Erik MølQaard
Å.rslev Engsø blev i foråret behørigt indviet
og publikum fik adgang til de nyindrettede
fugletårne - det største på nordsiden og den
mindste på sydsiden. Begge tårne kan nås til

fods fra nærliggende P-pladser. Nordtårnet
fra en P-plads ved henholdsvis Skibbyvej og
Søskowej, mens det sydlige tårn nås fra Ppladsen ved Storskowej bag Constantinsborg.
Se

det tilnyttede kort andetsteds i bladet.

Begge tårne ligger helt ned til vandet, så der
er god mulighed for at komme tæt på fuglene.

Tårnenes udkigsåbninger er forsynet med
flotte skodder, der let kan skydes til side, så
man selv bestemmer åbningens størrelse. I
nordtårnet er der lagt et bræddegulv, der
hæver gulvniveauet. Her kan man bruge skop

t'

t

og dermed dække en stor del af den østlige
ende af sØen. Det er dog et problem for folk
der er lavere end l67cm. Men hvis man bliver
træt af at stå på taeer, kan man jo vælge at
bruge plateausko eller gå op på "førstesalen"
af tfunet. Her sikrer et rækværk, at man holder
sig fra at ryge en tur i søen, når fiskeørnen
kommer blæsende forbi.

Tættest ved åbningerne inde i huset er
trægulvet yderligere hævet, så man har
mulighed for at læne sig frem og støtte med
albuerne, når man bruger kikkert. Det er en
helt fin id€, når overarmsmusklerne dirrer af
anstrengelse over de skønne obs.

På væggene er der som en god publikumsvejledning sat plancher op. Fuglene er

Slier og

ttrne ved

lrlev

tngsc

Kilde: Århus Amt

illustreret af Jens Overgård Christensen og

afsløre på en vindstille og solskinsrig

teksten er skrevet af Bjarne Golles.

formiddag. Allerede på vej ned ad stien fra Ppladsen var det tydeligt at høre, at der var
gråstrubet lappedykker til stede, da et par

Eftermiddagen den 21. maj var den første
gang,jeg besøgte det nordlige tårn. Det var en
lidt koldt og blæsende dag, så tårnet gav
dejlig læ. Der var et fint udsyn til to par
sorthalsede lappedykkere med tilsammen tre
unger. To afforældrefuglene havde unger på
ryggen. De små synede ikke af meget. Man så

kun lige et lille sortstribet hoved, der
interesseret fulgte, hvad der foregik i
omgivelserne. På et tidspunkt lænede den
ene unge sig forbavsende langt ud, men blev
alligevel hængende. Mens den ene
forældrefugl således var base, dykkede den
anden flittigt og hentede små vandinsekter
op, som den fodrede ungen med. Fin service.

kraftige og grove gafuk lød op mellem træerne.

Fra skovbrynet så man et gråstrubet
lappedykkerpar ligge bag nogle få pistne strå,
der stak op af den oversvømmede engbund.
også hos dette par sås en lille unge stikke et
stribet hoved frem på forældrefuglen ryg.
Hovedet lignede nærmest en lille pind indtil
den bevægede hovedet.
Fra skovbrynet kommer man ud til tårnet af
en nyanlagt sti, Selv om der ikke noget at
skjule sig bag, syntes det ikke at genere
fuglene i synderlig grad.

Mens jeg fortsatte med at kigge på de

Langsomt bevægede de to par sig helt tæt ind

gråstrubede ude i tårnet dukkede også et

tilstedeværelse. De kom så tæt på, at jeg med
det blotte øje kunne se deres lysende røde
øjne. Deres fine fløjtende kald var meget
tydelige. Hov. Pludselig var der "vagtskifte"

Også med

for den ene unge smuttede ud

Den toppede var blevet så ophidset, at fierene

mod tårnet helt uforstyrret af min

i vandet

og

strøg vips over på den anden. Skønt syn.

Den 26. maj var der atter tid til tur ned til
søen. Jeg ville se, hvad det sydlige tårn kunne

t2

toppet lappedykkerpar op i samme skopfelt.
en unge på ryggen. Herligt. Men

idyllen holdt hurtigt op, da en blishøne kom
for tæt på. Den ene toppedejog under kraftige

advarselslyde og vingebasken fenden bort.
strittede ud til alte sider på hovedet af den.
Hele seancen sluttede med, at de to
forældrefugle med kald syntes at forsikre
hinandenom, at de havde gjort det helt dgtige.

vagrel 2oo2
Af Knud

Frcdsøe

DATsY-artskoordinator

vagtel-årsopgørelsen 2002 er

udarbejdet i forbindelse med

vagtlerne er mest aktive og på den måde er
lettere og hurtigere at registrere.
Årsagen til det skuffende resultat kan hænger

optællingsbetingelser end tidligere. F. eks.
har vagtlernes sangmønster været anderledes

Her i en forkortet og

i 2002 end tidligere. Bl. a. startede
vagtelhannerne den "aktive" morgensang

revideret udgave.

senere end "normalt"

Den ornitologiske nataktivitet

har

sandsynligvis aldrig været større end i 2002

fordi der blev fokuseret på de nataktive

fuglearter. Således arrangerede
Feltornitologisk udvalg i samarbejde med

phyl.dk "Operation Natlyt" i

weekenderne Jl. maj - 2. juniog 14. -

vagtel

sammen med dårlige eller anderledes

DATSY-projektet.

hjemmesiden

for

16.

juni.

operationerne var dog ikke specielt rettet
mod registrering af vagtler, idet de valgte
weekender falder i vagtlernes etableringsfase
og for tidligt på vagtel-sæsonen til at få "gode"

optæIlingsresultater ). Alligevel var operationerne en succes idet hen ved 100 feltornitologer havde tilmeldt sig - og fik forhåbentlig
nogle gode øjeblikke. Desuden blev der i
I

foråret bragt en artikel i alle lokalafdelingernes medlemsblade om registrering
af engsnarre og vagtel.

Man må såIedes formode at resultaterne
afspejler en høj feltornitologiske aktivitet.
Der er indrapporteret 532 syngende vagtelhanner fra Danmark i 2002 . Forekomsten er
ca.15"/" højere end i 2001 og ca. l0% lavere
end det store vagtel-år 2000.
Resultatet ligger betydeligt under hvad jeg
havde forventet, idet der gennem de to
tidligere års undersøgelser er opbygget en
betydelig større viden om hvor og hvornår

og den

aktive

sangperiode synes kortere end tidligere år.
Det kan sandsynligvis hænge sammen med

vejret, der under de

sønderjyske

natekskursionerne har været overskyet og
regnfulde - og ikke "lyse" sommernætter. Selv
ved fuldmåne har det været overskyet og
mørkt.
Når større områder skal optæIles har det stor
betydning for et godt resultat, at vagtlerne er
"aktive" og synger konstant over en længere

periode. Herved skal der kun bruges få
minutter på hver lyttepost, hvorimod der skal
bruges adskillige minutter når vagtlerne
synger periodevis og kun en enkelt strofe i ny
og næ.
Generelt kan det siges, at optællingsarbejdet
i Sønderjylland gik trægt fordi vagtlerne havde

en relativ kort aktiv sangperiode om
morgenen og der var - formodentligt

-

langt

mellem vagtlerne.

i 2002 har
sandsynligvis også sat sine spor i vagtelregistreringerne. Høsten 2002 var karakteristisk
ved at være en uge til fiorten dage tidligere
end "normalt" - dog var starten på høsten
normal - omkring 10. juli. I Sønderjylland var
store dele høstet, pløjet/tilsået og stod som
brune marker alleredc i midtcn af august.
Den meget hurtige kornhøst

I et område vest for

Frøslev Plantage havde

vagtlerne nogenlunde samme geografiske
r)

I Narlyr-weekenderne blev der registrerel ca.
I 0% af samtlige vagtel-registreringer.

fordeling 29. maj og 22. juni, hvorimod der
var sket en flytning 8. aug., hvor store områder
var høstet og pløjet (Jesper Tofft pers med.).

ll

Antallet af hørte vagtler i august 2002 ttdgør

registreret større forekomster, mens de øvrige

kun

amter og regioner ligger mellem 6 og )4

14% af samtlige registreringer.

I

2001

udgør august-vagtlerne 36"/" af totalen.

registrerede vagtler.

Det er bemærkelsesværdigt at registreringeme
viserto adskilte "top-forekomster" I l.-20. juni
og 21.- 31. juli. Næsten samme mønster er
konstateret hos engsnarren i 2002

Sammenlignes års-opgørelserne for 200f og
2002 giver det ikke et entydigt billede af
bestandsændringen. I Sønderjylland urrderer
jeg vagtel-bestanden til at være mindre i 2002
end i 2001. I "de gode" kvadrater er der kun
hørt op til 19 vagtler i 2002, hvor der i 2001
kunne høres op til 25 vagtler, alligevel er det

Umiddelbart kunne man tro, at det kunne
være på grund af den feltmæssige aktivitet

(ferie m.m.); men resultaterne

fra

totale antal af hørte vagtler af samme størrelse
de to år. Det kan bl. a. hænge sammen med at

optællingerne i Sønderjylland i 2002 - område
B - viser, at der ikke registreres så mange

syngende vagtler pr. nattur i perioden
juni - 25. juli som i den øvrige periode.

undersøgelsesområderne er større og at der

25.

er foretaget flere natekskursioner end
tidligere.

Sammenlignes med optællingsresultaterne i
200I viser det totale resultat ikke sammen

I andre dele af landet ser det anderledes ud. I
Nordjylland er der på de to gamle lokaliteter
registreret flere fugle end i 2001. Gårdbo Søområdet 14 fugle mod 5-7 i 2001 og i BollerTry Engene op til 9 (sydlige del af området)
mod I i 2001. Ved Vamdrup, VejleAmt er der
en mindre fremgang i forhold til 2001 fra 8-9
fugle til I0-ll i 2002. I Ribe området er der
tale om samme størrelse med 2l sy,ngende i

i 2002; men med markante
forekomster i slutningen af juli og midten af
mønster som

august. Da de målrettede sønderjyske
natekskursioner stort set ikke startede før
efter 25juni, kan de være med til at "sløre"
biiledet, da der ikke er mange sønderjyske
registreringer i perioden If.- 20. juni.
Første vagtel er hørt 7. maj ved Ribe og i
midten af maj er de registreret stort set i hele

2002 og 22 \ 2OOl.

Kun ved njerre, Århus Amt, kan der spores

landet. 2001 høres den første vagtel 6. maj på
Falster.

sarnme negative bestandsænding, som sandsynligvis har været i SØnde{ylland. Her mener
man dog at den medvirkende årsag til ændringerne skyldes opsætning af vindmøIler i
området. I 2002 er der kun hørt 5 fugle mod

Sangaktiviteten er allerede taget af i midten
afaugust - sandsynligvis på grund afen "tidlig"
høst. Den sidste vagtel høres dog 25. august
ved Bevtoft - 2001 blev sidste hørt 27. ausust
i samme område.

tl i 2001.

Igen i år er der en landmand der under høst-

arbejdet har set et kuld vagtler forsvinde i
stubbene. Man må dog formode, at yngle-

Som i 2000 og 2001 er de største forekomster

Sønderjylland - over 50o/o af
registreringerne. I Nordjylland er der igen
registreret

i

bestanden er langt større.

Antallet af registrerede vagtler
NJylland Viborg Arhus
2000

Veile

Ringk

108

127

Ribe
3

Sdrjyll
337

Fyn

Sjællnd UFlMøn Bornh

11

soA

2001

24

0

54

't6

18

25

294

1

10

2002

bb

11

33

29

22

34

300

18

7

TOTAL

3

463

16

6

532

Antollel ol hode yogtler i de forkellige omter eller regioner i 2ffi0, 2001 og 2002. l{ole: A} Siællond, lollond, tolrter og iilon

Bornholm

Antallet af hørte vagtler 2001 og 2002
i de forskellige amter eller regioner

Lol./Fals./[/øn

lti

Sjælland
Fyn
Sønderjylland
Ribe

Ringkøbing

IE;rrEt

Vejle

llnzoor

Århus
Viborg

I

I

Nordjylland

25

50

75 100 125 150

175 200 225 250 275 300

325

Antallet hørte vagtler

Første hørt:
Første vagtel hørt 7. maj.

I 2O0l blev den første

Dato antal

lokalitet

O7-5
13-5
13-5
16-5
16-5
17.5
17-S
17-5
18-5
18-5
18-5
8-5
'18-5
18-5
18-5
18-5
18-5

Råhede Enge

1

1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1

1

vagtel hørt 6. maj på Falster.

Sørig Enge
Lading Sø
Mandemarke Bakker, Møn
Ribe Å, Stavnager
Høvblege

amt
Ribe
Nordj
Arhus
Storst

Ribe
Vsjæl

observatør
KUC
Brian Kristensen
H. Ettrup
PK
Henrik Stenholt,
PKo

Ravnhøj, Bovrup

Sønderj J.Tofft

Værn Engene, Egvad
Galsted Mark - x- Galstedvej/Hyrupve - syd for
Skjern Enge - Falbækvej
Galsted Mark - x-Galstedvej/Hyrupvej

Ringkøb HRS SiO

Sønderenge syd for Vester Vedsted
Tyrholm Bæk - vest for Tyrholm Høj
Birkelev Nørremarx
Kastrup Kær -øst og nord for vej-x
Kastrup Kær- 500 m vest og syd for vej-x
Ubjerg

Sønderj K.Fredsøe
Ringkøb OA

Sønderj K.Fredsøe

Ribe
Sønderj
Sønderj
Sønderj
Sønderj

Sønde\

LMR
K.Fredsøe
LMR
K.Fredsøe
K.Fredsøe
vwt/w.phyl.dk

Sldste hørt:
Sidste vagtel hørt 25. august 2002 ved Bevtoft, Sønderjylland. I 2001 blev den sidste hørt 27. ausust

i samme område som i 2002.

l)

De registrerede vagtlers fordeling efter reglstreringsdato

Nordjyll Viborg

and

Arhus Vejle Ringkøb Ribe Sønder! Fyn
ylland
ng

Siælland Bornholm TOTAL

uFtuøn

uden dato
1. - 10. maj
11. - 20.

'I

12222193
5
2
3645'134815211
52139865362
7128225022
837295
2485317192
152611058623
522231
1't1241

md

21.-31.maj
1. - 10. juni
11. - 20. juni

- 30 juni
'1. - 10. juli

2'1.

1

1. - 20. juli

21. - 31. juli
1. -'10. aug
1.

- 20. aug

2'1.

- 30. aug

'1

1

31

'1

3

17

18

6

3

1

t13
76

I
78

r48
2

44

1

47

11

107

TOTAL

De registrerede

12

44

47

35

71

384

11

25
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tordelingen cf de registrerede vogtler efter registreringsdoto i henholdsvis
Sonderjyllond og de øvrige 0mler/regioner i 2002 (tl = 749)

Vagtelbestanden

i Danmark

Da størstedelen af vagtcl-rcgistrcringcrnc uden for Sønderj_vlland - cr hcntct fra dc
forsl<ellige hjemmesider på ncttct, kan cnkelte
observationer være oversel. Problemerne mecl

lokalafdelingcrnes hjemmesider og DOFbasen kan også have "hostct" nogle enkelte
registreringer.

Da cler i storc dclc af af Ribe - fungkøbing - og
Nordj_vllar"rds Amter findes områder, der

rnincler orn de ornråcler, hr.or vagtelen

Det er ligeledes meget sandsynligt, at en dcl
regi streringcr ikke s:ettes på hjenr mcsidcrnc.
F. cks. viser opgørclscr-r i 2001, at der var

indrapporlcret cnd del vagt lcr t il År\rJl)pun (n
forÅrhus Amt, som ikke var indrapportcrct til
DATSY-årsopgørelsen. Antallet af fuglc svare
til 80oo flerc rcgisrrcringcr iÅrhus Amt.
Jcg vil vurderc at der cr blevet registre rct min.
600 - 700 syngende v.rgtler i Danmark i 2002.

Det svarer til at 75 - 85
cr indsendt.

Se lvorr Sønderjylland skulle udgore vagtelens
nordgrænsc, må man dog forn'rode at den
optrædcr langt hyppigere i cle øvrige dele ai'
I.rrrdr't r'nd årsrcsult.rtct r iscr.

%,

af registrcringerne

forekommer h,vppigt i Sønderjylland - sandede
relativt flade kornlandskaber -, fbrmocler jeg,
at vagtlcrne også vil slå sig ncd i de områder
nred nogenlunde samme tæthcdcr.
Jcg vurcicrcr den dansl<e vagtclbestand i 2002

til at v.rrc på nrin. 1000-I200 syngendc
hanner, hvor den j.vskc lrcstand tæller 8001000 fugle og har hovedvægten

i

Sonderjy'lland, Ribc og Rit-tgkøbing Amter.
Øcrnc har jcg vurcieret til 100 - 200 fugle.

Landsbestanden er dog langt højere. F. eks.

Ynglefund

blev den sønderjyske vagtel-bestand I0doblet i 2000 på grund af n'rålrertedc

Der cr indrapporteret et 1'nglekuld fra Ccr-rner,

optæilinger cfter vagtlerne. I 2000 er 28 al dc

hostarLrcjdct iagttaget et kuld - hone med l0-

nateksl<ursioner - eller ca. l0?å af dc samlcdc
registreringer. Noget ligncnde kunne jo vitrc
tilfældet i andre dele af landet.

Sarrrnrc stcd blcv
200 l.

indscndte vagtler fra ikhe målrctrcdc

Sondcrjl'lland. En landmand har undcr

l2 li.i'llinger - forsvindc i stutrbcne

18. aug.

dcr også rcgistreret kuld

i

Vagtlerne

i

De største forekomster drejer sig om 2 fugle
(4 lokaliteter ud af 7).

amterne

Nordlyllands Amt
200

Århus Amt

I

Siden årsoversigtens 2001 (2. udgave okt.
2001) er der indrapporteret flere data.
Der er indrapporteret syngende vagtler fra I 5
forskellige lokaliteter med 24 fugle, hvor
største antal er hørt i Bolle-Try Enge (3 syng)
og Sørig Enge/Gårdbo Sø (5 syng).

2002

200

I

Nov. 200I indrapporteret 30 forskellige
syngende vagtler fra amtet. Ved en
gennemgang afÅrsrapporten 2002 for Å.rhus

Amt er der yderliger registreret 24 syngende
vagtler, såles at der i 2001 er registreret min.
54 forskellige vagtler.
Ved Bjerre er der registreret det stØrste antal

Er registreret i 8 forskellige områder/
lokaliteter med 107-ll0 syngende vagtler
fordelt på 66 forskellige fugle.

Især 3 områder adskiller sig med flere
registreringer. Området omkring Gårdbo Søl
Sørig Enge og Trynå-dalen er der registreret
flest fugle - 16.juli l7 syngendevagtler (heraf
14 i/omkring Gårdbo Sø). Omkring Bolle-Try
Engene er der hørt flest 3 L juli med I I syng.
(heraf 9 ved Ulsted - i den sydøstlige del af
området). 25. juni er der hørt 3 fugle i BolleTry Engene. I et område omkring Hjørring er

-

I

I spillende fugle sidst i juli.

Desuden en del registreringer fra Nordøst
Djursland f. eks. gav en enkelt tur ornl<ring
Thorsø ll spillendevagtler2). aug. Restenaf

registreringerne

er spredt i amtet

-

hovedsageligt i den nordlige del.

2002

der ligeledes registreret en del vagtler - største
antal 2.juli 3 syng. ved Sejlstrupgård.

Der er indrapporteret syngende vagtler fra
den nordlige del af amtet - 44 - 45 individer
fordelt på 33 forskellige fugle. Antallet ligger
på nuværende tidspunkt noget lavere end i
2001, hvor der blev hørt min. 54 forskellige
vagtler; men over 50% af materialet blev dog

I 2002 er der indsendt ca. I gange

Årsrapporten for Århus Amt.

så mange

syngende vagtler som i 2001. På de "gamle
kendte" lokaliteter - Gårdbo Sø-området og
Bolle-Try Enge - er der registreret betydeligt
flere fugle end i 2002. I Gårdbo Sø - området
14 syngende (5-7syng. i 2001). Ved Bolle-Try
Enge blev der registreret 3 syng. både i 2001
og2OO2; men i slutningen afjuli er der hørt et
større antal i de sydøstlige del af engområdet
- ved Ulsted - på 9 fugle.

Vlborg Amt
2001
Der er ikke indrapporteret syngende vagtler
fra amtet.

først "tilgængeligt" med udgivelsen af
Somde tidligere årerderhørt mangei området
ved Bjerre og Sødring Kær mellem Randers og
Mariager Fjord. Fra først i juni til slutningen
afjuli er der hørt op til 5 fugle i området - flest

hørt I l. juli med 5 syngende. Man mener at
opsætningen af vindmøller i området i 20Ol/
2002 har været en medvirkende årsag til de få
vagtelregistreringer herfra i 2002.(Lars TomPetersen pers. med.). Antallet af fugle har dog
været svingende: 1999med l5 syngende,2000
20-25 syngende og 2001 med ll syngende.
På

Nordøst-djursland erder. som i 2001, på en
ll vagtler (l0juli).

enkelt tur hørt

2002

Vele Amt

Spredte forekomster nord for Limfjorden -

2 001

omkring Vejlerne. hvor nogle kan

Vagtel-registreringer især omkring Vamdrup
i den sydvestlige del af amtet - 6 lokaliteter.
Her er ligeledes registreret det største antal 3 syngende fugle - I den nordøstlige del af

være
gengangere og omkring Snedsted, Thy.

l8

{v

cr

f'"1'nu
amtet spredte registreringer

Alt i alt ll lokaliteter med

-

5 lokaliteter.
16 forskellise

syngende vagtler ellers spredte forekomster i
amtet.

syngende vagtler.

2002

Enlandmand har fortalt, at vagtlenvar hyppig
øst for Vamdrup. Under høsten 2000 fløj flere
fugle op foran mejetærskeren. I stubbene fandt

Der er indrapporteret 35-36 hØfie vagtler

han senere en dræbt vagtel. Her var
sandsynligvis et ynglepar i 2000. (pers. med.

juni

Sevel med

2002
Der er hørt 4'7 vagtler i amtet fordelt på 29
forskellige fugle. Hørt fra 26. maj til I l. aug.
Spredte registreringer rundt i amtet, hvor
største antal er hørt omkring Vamdrup - i
lighed med sidste år - med l0- I I syngdende

l

Ved Solkær Enge sydøst for Kolding er et
større antal hørt - største antal 4. juni med 5
fugle fordelt på to lokaliteter. Hørt her fra 4.
juni til 8. aug.

I

2002 er med 29 syngende vagtler næsten
dobbelt så mange, som der blev registreret i
200I ( 16 syngende). Ligeledes er det området
omkringVamdrup, hvorde fleste erregistreret
- begge år - hvor der er blevet til lidt flere i
2002 i dette område - 8-9 i 2001 til l0-ll
syngende 2002.

Rlngkøblng Amt
200

aug.
Største forekomst er hørt den 19.

2001).

fordelt på 9 lokaliteter (størst her med
syngende den 18. juli ved Horskær).

fordelt på 22 forskellige fugle på 13 lokaliteter
fordelt spredt i amtet. Hørt fra 17. maj til 6.

I

l7- I 9 syngende fugle fordelt på 14 lokaliteter.
Største antal registreret i Skjern Engene 4-5

juni

ved

5 syngende vagtler.

Større
forekomster er der ligeledes ved Finderup - 3
fugle 23. juli. Fra Skjern Engene er der flere
registreringer i perioden fra 18. maj og frem
til 29. juli; dog kun med en enkelt syngende

vagtel hver gang. Da hele området

sandsynligvis ikke er undersøgt på en gang
og på et gunstigt tidspunkt, formoder jeg at
"bestanden" er noget større - 2-3 fugle. I 2001
blev der registreret 4-5 syngende fugle.
Kun ved Skern Engene er vagtelen registreret
gennem en længere periode, hvor i mod de
øvrige registreringer drejer sig om "enkelt
registreringer", hvor vagtlerne ikke er fulgt
over en længere periode.
Forekomsterne i Ringkøbing Amt er en smule
større i 2002 end i 2001, men de "gamle"
kendte lokaliteter udviser ikke en større
fremgang f. eks. Skjern Engene.
Rtbe Amt

200

I

Indrapporteret med 25 syngende vagtler
især fra området syd for Ribe.

-

Største antal hørt 26. juni i Ribe Mose med 4
syngende fugle.

200

En optællingstur på 4-5 km d. 16. august
langs med amtsgrænsen til Sønderjyllands

Indrapporteret med l0 hørte vagtler:
Vestsjælland 3 fugle, Roskilde 3 fugle og

Amt

gav 8 syngende vagtler.

Registreringerne stort set fordelt på

l Der er ikke

områder: varde Å-dal, €t par registreringer
ved Vejen og i området omkring Ribe. 7l-74
syngende vagtler fordelt på 34 forskellige
fugle er det foreløbige resultat for amtet. HØrt
fra 7. mqj til ll. august.
De største forekomster registreret i Råhede
Enge syd for Ribe og i varde Å-dalen. Råhede
Engene er den lokalitet som er undersøgt
bedst med vagtler fra 7. maj til ll. august.
12.

juli med

I

Storstrøm (uden LollandÆalster og Møn) 4
fugle.

2002

Største forekomst den

Slælland

6

syngende

fugle. Flere steder omkring Råhede Engene
er der ligeledes hørt vagtler - sandsynligvis
ikke de samme - og ved Ribe Holme (op til 3
vagtler er hørt her). Den samlede forekomst

omkring Ribe er formodentlig

i

størrelsesordenen 20-25 fugle. I Varde Å-dalen

er største antal vagtler hørt 8. juni med

6

fugle.

Antallet af indrapporterede vagtler ligger
noget højere i 2002 med 14 forskellige

syngende mod 25 syngende i 2001 og stort
set indrapporteret fra garnle kendte områder/

lokaliteter.

konstateret større samlede
forekomster - den største er J fugle sidst i juni
på Stevns.

2002
Som i 2001 - kun ganske få indrapporteringer,
7 syngende vagtler spredt over hele øen.
Selvom flere områder er undersøgt flere gange
bl. a. for at høre engsnarre, F. eks. Holmegårds
Mose, er der Ingen specielle store forekomster.

Fra anden hånd er der oplysninger om et
større antal i det centrale Siælland, som
undersøges nærmere.

I

2002 er der hørt noget færre vagtler end i

2001, hvor der blev hørt

l0 (indrapporteret!).

Lolland-Falster og Møn
200 I

Indrapporteret med 16 syngende vagtler

lokalitetsbetegnelser - 3 syng. fra Falster og I
syng. fra Lolland.

Fyns Amt
200 I

2002

I

vagtler er alt, som er indrapporteret

Kun få og spredte registreringer - 6 syngende

syngende vagtel hørt ved Keldsnor,

Sydlangeland den 14. august.

25 syngende vagtler indrapporteret fra 18
forskellige fugle. Spredte registreringer med
flere registreringer fra Østfyn og Langeland.
Hørt i perioden 22. maj til I l. aug.
Største forekomst er 2 syngende Gråsten Nor,

l. jttliog2

syng. Tarup - SøIlinge, Østfyn

4. aug.

Betydeligt flere registreringer/indrapporteringer i 2002 end i 2001 med blot I syng.
registreret/indrapporteret.
20

betydeligt færre end der blev indrapporteret
200

2002

,Ærø

-

især registreret på Østmøn på flere lokaliteter.
Det kan dog ikke udelukkes, at flere affuglene
er indrapporteret flere gange under forskellige

-

i

l.

Eornholm
200

I

Der er registreret 5 fugle på 5 lokaliteter.
Registreringerne er gjort på Østbornholm
2002
"Normalt" år på Bornholm med 7 hørte vagtler
på 6 lokaliteter med 6 fugle - og som i 2001
fordelt oå Østbornholm.

t
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SønderJyllands Amt:
200 I
Ca.9O% af antallet (259 fugle) er hørt ved 27

målrettede optællingsture efter vagtel og
engsnarre

i skumringstiden om aftenen og i

de tidlige morgentimer. Den resterende del

af registreringerne (30 fugle) er hørt
"tilfældige" steder i amtet. Et total på 289
syngende vagtler.

koncentreret
i et bælte på l0 - 20 km bredde i det centrale
Midtsønderjylland vest for motorvejen.
De målrettede undersøgelser var

I 200 I er der registreret vagtler i 65 kvadrater
- ud af 187 mulige kvadrater '?) - eller i 34% af
kvadraterne. Største koncentration er
registreret i et 5 x 5 km stort område ved

Klovtoft. Hellevad. hvor der er }l.ørt 2t
forskellige vagtler.

2002

I

Sønderjylland er der hørt omkring 385
vagtler fordelt på 100 forskellige fugle.
Fuglene er hørtfra 17. maj og frem til 25. aug.
Ca. 90% affuglene er registreret ved målrettede

natekskursioner.

Undersøgelsesområde A dækker Sundeved/
ÅbenråÆylderup-Bov/Frøslev - området Der

er foretaget ll målrettede aften ogleller
natture i området.

I

undersøgelsesområde B, der dækker

størstedelen af Midtsønderjylland fra

amtsgrænsen i nord til den tyske grænse i syd
- 2.000 - 2.500 km2 er optællingerne foretaget

ved 15 natekskursioner
omkring kl 23.00124.00

i tidsrummet fra
ril kl. 5.0017.oo i

perioden l. maj - 2 5. august. Der blev lyttet på
udvalgte lyttepunkter på en 100 - 120 km
strækning pr. tur.
Somide to tidligerefu erde størsteforekomster
registreret i det sydlige Midtsønderjylland vest for motorvejen. Her er der hørt op til 19
syngende vagtler (i et 5x5 kms kvadrat)
omkring Terkelsbøl/Smedager nordvest for
Tinglev.

De maksimale forekomster er noget lavere
end 2001, hvor området oml<ring Klovtoft/
Hellevad toppede med 26 syngende vagtler.
Samme tendens synes at være i området vest
for Frøslev Plantage, hvor der i 200I blev hørt
omkring 30-32 vagtler mod 15-20 i 2002.
Til gengæld er der registreret syngende vagtler
79 kvadrater i 2002 mod 65 i 200f.

i

DATSY koordinator for vagtel (og

engsnarre)
Knud Fredsøe

2)

UTM-nettet danner baggrund for inddelingen i
kvadraterne på 5 x 5 km - enkelte er på grund af
grænse og kystlinie ikke på 25 kmr,

Simmerstedvej 48
6100 Haderslev

tlf

7453 4856

- e-maiL: mugin@mail.dk
2l

Fra felten
1. maj - 17. august 2003
Af Morten DD Hansen

ÅrhusAmt rules! Det måvære ilgtig mange år siden, at
omitologer fra det ganskedanskeland flere gange i
løbet af få måneder er valfartet til amtets fuglelol@liteter.
Men der var stationære hits i amtet, ja der var,
og endvidere var Å.rslev Engsø som forventet
helt ustyrlig mht. vandfuglene. Det manglede

da også bare, når der hver eneste

dag

sommeren igerrnem var ornitter på besøg i
området. Til gengæld havde feltfolket på
Nordøstdjursland kollektivt lagt kikkerterne
på hylden oven på en hektisk april, så der blev
ikke meldt støne sjæIdenheder fra de kanter.
Denne Fra Felten dækker perioden l/5 - I7l8,
og obs. er indhentet fra Dofbasen, hvortil

*:ry*"

langt de fleste ornitologer efterhånden

sædvanlige steder. kun 2 syngende i Bjerregrav

indrapporterer deres fund. Gudskelov for det,
for ellers vil en sammenstilling af obsene tage
langt mere end de 3-4 timer, som det nu
koster!

Mose skilte sig ud. Sort stork imponerede
rji.ed2/8I Ik SV Ebeltoft Færgehavn samt lll
8 I V Årslev En gsø og l4l8 I S Risskov. 2/6 sås
5 hvide storke over Silkeborg Langsø, og
1916 sås to fugle over Skejby. En flamingo
fedtede rundt ved Årslev Engsø 19-26/7.

Vandfugle
En islom blev set på

Anholt 8/5, og en anden

fugl rodede rundt i Begtrup Vig d. l9l5 -flot
med to forårsfund i amtet. Med et slag blev

Årslev Engsø en af landets bedste

ynglelokaliteter for sorthalset lappedykker
med bl.a. op imod 50 ynglepar. Intet mindre
end 52 gråstrubede lappedykkere blev
optalt sammesteds 2ll5. En almindelig
skråpe trak N ved Kysing Næs 22/6, hvor der
også sås 4 suler. Ellers kom der søreme gang
i sulerne efter lidt august-blæst, idet ll9 trak
N ved Fornæs 16/8, og sølle 8 flaksede rundt
ved Hassensør l7l8. Rørdrum blev hørt de
22

Der var pænt med grågæs ved Å.rslev Engsø,

max. I l/8 187, men søen blev alligevel slået
afBarnekold, der 9/8 havde 450. Ved engsøen
sås 2 bramgæs 2115, og 2 nilgås holdt til
hele perioden igennem.
Ænderne blev en ren Å.rslev Engsø-affære. op

til 9 atlingænder sås 9/6, mens knarand
toppede med 8 individer l)-1116. 17
skeænder d. 1616 tyder på en del ynglepar.
Pibeand ynglede dog ikke, men op til 14
oversomrende fugle sås 2516. Oversonuende
krikænder var også til stede i rå mængder,
bl.a. 2O16 229, og søreme om ikke der også var

en amerikansk krikand* imellem 2716-G17.
Troldand "toppede" med l4l7 81, heraf en
enkelt fugl med 12 unger. Taffeland var
også godt med: 2016 86. Der var godt med

fløjlsænder d. 221r, hvor 175 sås ved
Sødringholm, sanune dag og sted også 1000

sortænder.
Trækket af hvepsevåger var tyndt, max. var
l8/5 18 N Feldballe. En sort glente trak syd
ved Overgårds Marker d. 15/6, og l4l8 sås
både fugle ved motorvejen syd for Randers

samt ved Kolindsund. Røde glenter sås
primært på Djursland, men at fuglene kan
forlade halvøen blev bevist 9/5, da 3 fugle sås
på Anholt. Adskillige sommerobs. af havøm
varslede, at det formentlig kun er et spørgsmål
om tid, før den yngler i amtet: 1615 3 i skrue
Feldballe,6/6 I N Molslaboratoriet, 24-30/6 |
Stubbe Sø,2517 I SØ Trekanten, Samsø samt
l0/8 I SVÅrhus N. Hedehøge sås l0/5 I han
Kristrup Enge, 1615 I han Ø Feldballe samt meeeget mystisk - 2916 | han Vrads Sande.

Hvad mon den lavede der? En lille
skrigeøm* kiggede forbi Dragsmv d.29/5.
Anholt d. 9/5, hvilket
nærmest er helt vildt. Der var stationær
fiskeørn ved Årslev Engsø sommeren
igennem, og fra først i juli sås to fugle på
62 musvåger trak over

lokaliteten. Seks fiskeørne ved Salten Langsø
den 1618 er dog helt normalt. På trods af
dårlige vinde var der godt med aftenfalke: 6/

5 2 Anholt, l)15 | Hinnerup,

Kragemosen, 4/6

27 15 |
f N Molslaboratoriet,916 |

Besser og 10/6 I Hassensør, Der var pænt med
sommer-Lærkefalke, bl.a. 2816 Stubbe Sø,
som formentlig hidrører fra noget lokal yngel

I

i

området. Spændende! Eneste vandrefalk

varlT/5 lVKnudå.
De første l0 vagtler hørtes 2815 ved Vandkær

Enge, og samme antal blev noteret ved
Udbyneder 1617, hvorefter antallet h€r steg
til hele 18 den 9/8. Det er mange. Plettet
rørvagtel var meget sjældnere - kun 6/5 I
Brabrand Sø og27/5 I Kragemosen blev hørt.

Op

til 5 engsn.rrrer

blev hørt ved Årslev
- derudover var der en del spredte
fugle rundt om i amtet.
Enge d.

1116

Der ynglede omkring I l0 par klyder på
Treskelbakkeholm, men mere bemærkel-

på vingerne i opfyldet på Århus Østhavn.
Måske et par af disse fugle sås ved flere
lejligheder ved Ålslev Engsø. Sarnmesteds
sås l7l8 intet mindre end 54 store
præstekraver; det er rigtig mange på en
indlandslokal itet. 7 / 8 blev 2 5 0 strandhjejler
noteret ved Eskeplet, og 3O/7 sås der 170
islandske ryler på lokaliteten. Forårsfund
af dværgryler er altid guf - årets eneste af
slagsen blev 22/5 5 Lerdrup Bugt.

Temmincksryler er der -altid flere af på

adulttrækket, specielt ved Årslev Engsø, hvor
max fra forårstrækket blev l4l5 l8 og fra
efterårstrækket l/8 6. Årslev Engsø

dominerede også fuldstændig billedet for
krumnæbbede ryler, hvor største obs. blev
27/7 26. Kærløbeme er blevet hlppigere i
amtet de seneste år, hvilket formentlig beror

på en kombination af dygtigere og

mere

flittige observatører. Årets forekomster var
25-2717 I Årslev Engsø sarrjlt3l/7 I Eskeplet.

Der var brushøns ved Årslev Engsø

sommeren igennem, men den største flok var
dog fra august: l3/8 106, hvor samme dag og
sted også bød på hele 162

dobbeltbekkasiner. 24 skovsnepper sås
på anholt 8/5, hvilket er pænr. En stor
kobbersneppe sås 5/7 ved Eskeplet. Kliretrækket var næsten ensbetydende med Å,rslev
Engsø - de største var sortklire 1416 )4 og
22/7 JO, svaleklire 27/7 17, tinksmed 1016

lll

og mudderklire 1318 81.

sesværdigt var det måske, at lo par fik unger

2t

Ellers var det i småtingsafdelingen, at der
virkelig skete noget i Århus Amt. Sjældnest
var en syngende buskrørsanger, som blev
opdaget25/6ved Barnekold på Samsø. Fuglen
er
regelmæssig ved Randers Fjord, og årets
forekomst i området ved inderfjorden strakte
sig over perioden ll6 til2217 - formentlig dog
kun et eksemplar. En fugl blev hørt ved Sabro

holdt til ind til 6/7. Flodsanger

616. Drosselrørsanger blev hørt

ved
Brabrand Sø jO/5-14/6, hvilket der ikke er
noget underligt i; til gengæld var en syngende
fugl ved Sletterhage l/6 lidt på afveje. 45

munke rastede på anholt 5/5, hvor
Amtets bedste kjovelokalitet, Sødringholm,

bød kun på tre almindelige kjover i
perioden: 2916 | S, 1617 I N samt 2617 I fou.

Dværgmåger sås fast ved Årslev Engsø, hvor
max. blev 2116 6, og 2 dværgterner sås ved
mange lejligheder ved søen. Dværgtememe
på Anholt toppede med 26 d. 8/5, mens de
største fra fastlandet blev 20/7 9 S Eskeplet.
En rovteme holdt til ved fuslev Engsø 2O/7,
og sarnmesteds noteredes et pænt træk af

fiordtemer, som krydser ind over Jylland,
max var l)/8 94 V, hvilket dog blev overgået

af Salten Langsø, hvor ll0 sås

1618.

Sortteme skuffede fælt, og kun 218 3

SØ

Norsminde Fjord var af mere end to fugle.
En sen mosehomugle trak N vcd Dragsmur
d. 29/5; lidt tidligere sås I l/5 I Hassensør og

f8/5 I N Gjellerup. En natravne-tur i

Midtjylland gav 5 snurrende fugle d.

1717.

Der var sædvanen tro hærfugl på Anholt, i år
var det lll5. En biæder fouragerede sarnmen
med mursejlere og svaler over Silkeborg d. 29l

6. En enkelt vendehals, formentlig

på

yngleplads, sås ved Salten Langsø 19/6. En

toplærke blev opdaget i Skejby ll/6, og
fuglen var stationær i ugerne efter - den
sidste rest af tidligere tiders ynglebestand i
nordbyen? Skærpiber ynglede med to par på

Å"rhus Østhavn, og 2 markpibere sås ved
flyvepladsen på,lnholt I2l5. Anholt bød 5/5
på I 52 gule vipstjerter, hvilket var periodens
beskedne største obs. En sydlig nattergal*
blev søreme ringmærket ved Brabrand Sø 9/8.
Der var fald af bynkefugle den 615, hvor 63
sås på Anholt, og når der er bynks, er der
normalt også stenpikkere - 94 blev det til på
hitøen denne dag.
1A
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brogede fluesnappere også holdt hvil dagen
efter. I l/5 taltes 56 grå, fluesnappere på
øen - det er pæntl Omkring månedsskiftet

maj-juni var der et større influx af lille
fluesnapper: 2915 I Molslaboratoriet, lll5
I Bøjstrup, Midtdjurs, l-3/6 | Gyllingnæs
samt 6-l116 I Brattingsborg Skov, men det
blev dog en hvidhalset fluesnapper, der
stjal billedet på snapperfronten, idet en
stationær syngende fugl ved Molslaboratoriet

3olr-8/6 lokkede mange hundrede ornitter

til. En rødtopp€t fuglekonge sang

18/6 ved

fuslev Engsø. Enpirol-han holdt til vedÅ"rslev

Engsø 2l-2)/5, mens en fugl kortvarigt
kæftede op på Molslaboratoriet l0l5. Stor
tomskade ynglede på Vrads Sande igen i år.

Finker og værlinger var hurtigt overstået
(hverken hortulaner, gulirisker eller
lapværlinger blev noteret), men mon ikke de
i næste afsnit vil være betydeligt bedre
repræsenteret?
Så mange var ordene i denne omgang. Lad os
håbe, at amtets lokaliteter fortsætter de gode

takter, så vi også fremover kan lokke folk

hertil frem for altid at skulle drage

vest-,

nord-, øst- eller sydpå for at få nogle fede
fugle i kikkerten!

Referater
Fjordterne, cransanger, Gråand, Troldand,

Skjernå Enge
Af Arne Bo

Temmincksryle, Gråkrage, Havterne, Fiskehejre,
Musvåge, Hvidklire og Solsort.

Larsen

Den 16. maj havde ungdomsmedlemrnerne fyldt
to biler op for at komme en tur til Skjernå Enge
9g se på fugle. Humøret var højt, da vi kørte fra
Århus i det fineste vejr. I Skjern var vi lige inde
hos den lokale bager og forsyne os med
morgenbrød.

Klokken var nu mange så det var på tide at køre
mod Århus og Djursland. Vi havde set mindst 58
forskellige arter så der var ikke noget at sige til at
tilfredsheden var stor nu hvor vi skulle hjem
efter endnu en vidunderlig fugletur med
ungdomsafdelingen.

Første stop var på rastepladsen på Lønborgvej
hvor der stod ca. 60 Dværgmåger umiddelbart
ud for parkeringspladsen. Det var et smukt syn
og et nyt kryds for de fleste. Derudover så vi

Hættemåge, Stor Præstekrave, Alm. Ryle,
Gravand, Knopsvane, I5 Klyder, Sorthalset
lappedykker, Toppet Lappedykker, Taffeland,
Skeand, Skarv, 7 Brushøns, Grågås, Vibe,

Rørdrum pauke, 2 Rørhøg, Tårnfalk og
Mudderklire. Det var virkelig et fantastisk syn.

Andet stop var på Grønæltevej. Her var vi

så

heldige at se 19 rastende Pomeransfugle tæt ved
vejen, og alle så dem helt tydeligt. En virkelig
oplevelse der gav krydser til flere deltagere.
Derudover så vi 6 Gule Vipstjerter,6 Bynkefugle,

3 syngende + 4 rastende Bomlærker, Stær,
Bogfinke og Gulspurv. Det var sv€ert at komme
videre, men videre skulle vi.
Tredje stop var ved pumpestationen. Her fik vi
Landsvale, Gærdesmutte, Ringdue, Sanglærke,
Gærdesanger, Musvit. Gråsisken, Hvid Vipstjert,

Tornirisk, Løvsanger, Munk, Rørspurv,
Havesanger, Gøg og Engpiber. Ved

En uQes herllgheder

i MUritz

Af lens Chr. lørgensen
Intet tåler sammenligning med en DOF-tur, hvor
alle elementer føjer sig til en perfekt helhed.
Sådan var den tur til Mtiritz Nationalpark
Mecklenburg, som 20 fugleinteresserede havde
skrevet sig ind på i maj måned.
For nu at begynde med vejret

-

der artede sig på

Fjerde stop var på sydvestsiden af engene, hvor

det nydeligste: klart vejr med sol det meste af
tiden, god sigt, passende temperaturer og kun
enkelte regnbyger der blot understregede maj

vi holdt frokost. Under frokosten så vi Nilgås,

måneds friskhed.

Skestork og Rødben som nye arter. Her gik vi en
længere tur i det fine vejr, for at se området lidt
bedre.

Så var der naturen og landskaberne. Når man i
en uge har været rundt i Miiritz og rent ud sagt

pumpestationen gik vi en lille tur rund i området.

Sidste stop før hjemturen var ved Nørre Bøel,
hvor vi også holdt kaffepause og spiste dejlig
hjemmebagt kage. Det var noget for drengene og
pigerne. Her kunne vi tilføje Bysvale, Blishøne,

har smovset

i

landskabelige skønhedsindtryk,

kan man ikke forlange mere. Man traver i
fantastiske skovområder som f.eks. Ivenack
Eichen med de 1000-årige egetræer og en
fuglesang af den anden verden,
25

Og det blev bedre endnu. En morgentur

i skoven

ved Serrahn åbenbarede et eventyrland med
afvekslende skovbilleder i kuperet terræn.
Drømmesyn åbnede sig. Det var her at Allan
omsider indhentede et par attråede sjæIdenheder:
mellemflagspætte og lille fluesnapper. Men der
var så sandelig meget andet at se og høre.

Spektakulært i landskabet finder man et utal af
små og store søer. De var alle sammen værd at se

på, men fuglemæssigt var det op og ned. Nogle
syntes fugletomme mens andre kunne byde på

overraskelser, men det er vel en generel

inklusive 70 af de rødhovede. Der skulle drikkes
kaffe, så klapstolene blev slået op og skoperne
kørt i stilling. Og sådan gik det til at vi fra første
parket overværede en luftkamp! En gammel
havørn svævede dovent ind over. Den blev
angrebet ovenfra af en formastelig, og da så vi
det utrolige at ørnen lynsnart vendte rundt i
luften og stak fangerne i vejret. Vendte rundt
igen og sejlede videre. Det gentog sig flere gange.
Kom ikke og sig at havørnen er en kluntet fl1ver!

Ingen havde set noget lignende, selv ikke
ornitologer med 10-40 års anciennitet.
Vi overkom ikke så lidt i den uge. Der var program

ornitologisk erfaring.
Når søer gøres til karpedamme. sker der ting og
sager. Vi fik en forsmag på det allerede den første
dag, da vi giorde ophold ved Lewitz karpedamrne.
Her optrådte i løbet af et par timer ca. 40 arter hørt ogleller set, bl.a. to havørne, fire rØrhøge. to
fiskeørne, rød og sort glente, en halv snes traner
samt en snes syngende småfugle. Det var svært

at løsrive sig, for det kunne vel næppe blive
bedre?

Det kunne det faktisk. Ved en anden karpedam
så vi for første gang rødhovedet and - en halv
snes stykker. Men turens højdepunkt (for mig i

fra kl. fire om morgenen til sengetid. Hvem siger
nej til en morgentur, der går gennem spændende
skovstækninger med livsalig fuglesang og frem

til vidtstrakte

engdrag med et par hundrede

traner?

Af syngende småfugle kan nævnes: hedelærke,
rødtoppet fuglekonge, pirol, drosselrørsanger,
savisanger, gulirisk. Og endnu kan de glæde sig
over den hvide stork i adskillige landsbyer - selv
om der er flere tomme storkereder end sidst vi

var der.
For en fuldstændigheds skyld skal det tilføjes, at

hvert fald) blev opholdet ved Zarwitz vi var indkvarteret
karpedamrne. Her var der mange slags ænder - i nationalparken.

på et fortræffeligt hotel midt
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Kommende ture og møder
Projekt fuglekasser

Ungdomstur

Af Arne Bo

Af Arne Bo

Larsen

Lørdag den 25. januar 2003 a{holdes projekt
fuglekasser. Vi bygger fuglekasser, som skal
være til gavrl for de hulrugende fugle og til glæde
for os.
Vi har materialerne til at bygge fuglekasserne, så
vi mangler kun dem, der har lyst til at være med
til at bygge kasserne.

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

i

kasserne.

vil vi kratluske lidt i området samt
indtager frokosten indendørs i varmen.

Derudover

Du skal klæde dig varmt på og huske madpakke,

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

Mødetid og sted aftales ved tilmeldingen.
Turledere. Arne Bo Larsen. Ursula Burmann og
Jens Bonde Poulsen.

til Vejlerne

Larsen

Lørdag den 20. september 200] afholder vi en
endagstur til Vejlerne, hvor vi skal besøge de
gode kendte lokaliteterne i Vejlerne, og hvor der
er mulighed for at se mange spændende fugle.
Hvis du har lyst, er du velkommen til at invitere
dine søskende og venner med ligesom dine
forældre også er velkomne til at deltage i turen.

Turen foregår i privatbil, og vi mødes på
parkeringspladsen ved Cereskrydset i fuhus kl.
06.00 eller efter aftale med undertegnede for at

til Bygholmdæmningen ved det nye
fugletårn. Ved Bygholmdæmningen vil vi starte
turen med morgenkaffe, medens vi introducerer
dagens tur for jer.
følges

Turen slutter også på Bygholmdæmningen, hvor
vi begynder turen, og vi forventer at være hjemme
kl. 17.00.

På turen skal medbringes: madpal<ke, vand,
kaffe/te, kikkert, notesblok, (evt. teleskop),
praktisk påklædning til vejret m.m.. Vi har
udlånskikkerter med, men ikke nok til alle, så
det vil være en fordel, selv at have en kikkert

Husk benzinpen hvis du får kørelejlighed.

med.

Tilmelding til Arne eller Ursula pe 86 t9 46 04
eller på abl@c.dk.

Turens ledere vil foruden undertegnede være
Ursula Burmann og Marie Engkjær Christensen,
Turens pris er 50,00 kr.

til

benzin.

Tilmelding til undertegnede på tlf.: 86 39 46 04
eller E-mail: abl@c.dk
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Søndag 14.9
Mødested:

Turleder:

Praktiske opl.:
Arrangør:

Fuglevandring ved Mossø og Lindholm Hoved
P-pladsen ved Mossø kl. 9.10. Mellem Gl. Rye og Emborg viser
skilt til højre lige efter Gudenåen.
Vandretur ved Mossø i området Emborg Vestermark til bl.a.
fugletårnet på tindholm Hoved. vi vil se på skovens og
rørsumpens småfugle og søens flokke af svømmefugle, og
måger - og der kan være dværgmåger mellem fiordternerne,
eller en rørhøg eller fiskeørn ude over søen.
Jens Kirkeby (rlf. 8689 1920).
Ickkert og varmJ tøj anbefales. Varighed l-2 timer.
Natur & Miljø, Århus Amt

Tirsdag 16.9

Vandring ved Moesgård strand og skov

Mødested

Ved kiosken på Moesgård Strand kl. 18.10-20.30
På denne aftentur begynder vi nede ved stranden, hvor vi ser
på sensommerens fugle på havet og langs stranden. Der
trækker mange vadefugle gennem Danmark på denne tid.
Derefter går vi ind i skoven, og ser på skovmoser og
tørvegrave.
Ornitolog Jens I(rkeby og arkæolog og naturvejleder Mette
Thorsdal: tlf. 8942 4551 eller email: naturvejleder@hum.au.dk.
Der er telefontid tirsdag og torsdag kl. 9-10.

Turledere:

Arrangør:

FL

19,9

Moesgård Museum

-

Mødested:

sø.

2l.gFalsterbo
Parkeringspladsen ved Musikhuset i Århus kl. 16.00.
Vi kører i bus/minibusÆiler (a{hængig af deltagerantal) over

Turledere:

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
gollbanen og ved Falsterbo-kanalen og Ljungen. Æhængig af
vejret og vores held med fuglene lørd,ag, 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 gollbanen 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 deltagerne ugen før afgang.
Nick Wrigley (86 21 49 85) og Lars P. Johansson (86 J7 78

4r).
Pris:

Lørdag 20.9

950 kr. Beløbet inkluderer transport, broafgift, 2 x overnatning
og en udsøgt kulinarisk oplevelse lørdag aften. BelØbet
indbetales på giro nr. 551 09 6f (DOF fuhus, Sølyst, Louisevej
100, 8220 Brabrand) senest d. 25. august

Ungdomstur
Se beskrivelse

Søndag 21.9
Mødested:

til Veilerne
af turen side 29.

Fuglevandring ved den nye Årslev Engsø
P-pladsen på Storskowej skråt over for Constantinsborg,

klokken 9.30.

Turledere:

Praktiske opl.:
ArrangØrl

Årslev Engsø er nu dannet i engen vest for Brabrand Sø. Vi går
en tur langs sydsiden og ser på svømme- og vadefuglene ved
sØen og på engene og småfuglene i skoven. Oversvømmelsen
har ændret fuglelivet meget, og anta-llet af fuglearter er vokset
markant.
Vagn Holmelund (tlf. 8626 O97o\ og Jens Kirkeby (tlf. 8689
re20).
Medbring kikkert, solide sko og va-rmt tøj. Varighed ca. 2
timer.
Natur & Miljø, Å-rhus Arnt.

Lørdag 28.9.

Fugle- og kultuøtw på Mariager Fiord med
hjuldamperen,,Svanen"

Mødested

Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl.
09.45.

Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur, for at kikke på
Turleder:

Pris for sejltur:
Tilmelding:

Praktiske opl.:
ArrangØr:

store flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle.
Naturvejleder Lars P. Johansson, ttf.8637 7841
Voksne: 65 kr. og børn 25 kr.
Senest dagen før til Mariager Turistbureal, tlf.9854 1377.
Velegnet for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj, øU
vand og kaffeÆrød kan kqbes ombord. Varighed ca. 3 I/2 timer

Natur- og Miljøkontoret, fuhus amt.

i

Tirsdag 30.9

Hedehøgen

Mødested:

Biologiens Hus, Wi-lh. Meyers A-lle, Universitetsparken i Århus
kl. 19.10 (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 af
flotte 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 Århus Amt

ArrangØr:

Danmark

O K TO B E R Q.....e......e.........-...........-..e.tt.....
Søndag 5.10.

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødested:
Turleder:

Ry station k1.09.00

Lørdag 11.10
Praktiske opl.:

Engtur til Støvringgård enge
P-pladsen ved Støvringgård kl. 9.00
Natuwejleder Lars P. Johansson, tlf. 86)7 7841.
Medbring kikkert og varmt tøj. Turen varer ca. I timer.

Arrangør:

Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Mødested:
Turleder:

Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 6. juli.

Mødested:

til

Sønderiylland og Vadehavet
P-pladsen ved Musikhuset i Århus lør. d. 18/10 kl. 08'00'
Forventet hiemkomst søn. d. f9ll0 kl. ca. 16.00.

Lørdag 18.10. -søndag 19.10. Tur
Så

er der igen mulighed for at kommed

til

Sønderjylland med

DoF fuhus. Vi har alle de traditionelle turmål på programmet:
Rømødæmningen, digerne, Vadehavet, Vidåslusen,
Margrethekogene og Rickelsbiiller Koog (i Tyskland! - HUSK
PASI), samt en stæreovernatningsplads med mulighed for sort
sol. Der er mulighed for masser af ænder, gæs og vadefugle,
samt vandrefalk og havørn. Vi vil igen denne gang prøve om vi
kan være heldige med at finde et af stærernes
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

overnatning sker
Turledere:
Pris:

Tilmelding:

i hytter/vandrerhjem.

Peter Lange (8695 0l4l) og Bjarne Golles (86 2J 0443).
Turens pris bliver 600 kr. som beta-les i bussen. Beløbet
dækker bus m. chauffør, overnatning samt aftensmad lørdag
aften og morgenmad søndag morgen. Forplejning herudover

medbringer du selv.
Tilmelding skal ske skriftligt eller via mail til Peter Lange (se
omslaget) senest l. oktober. Husk at oplyse postadresse og
telefonnummer ved tilmelding. Inden turen vil der blive
udsendt deltagerliste samt turplan.

Praktiske

opl.:

Husk kikkert, vandtæt fodtøj, påklædning efter vejrudsigten,
sovepose og lagen, samt gyldigt PAS!

25,10 Fugle- og kulturtur til Kolindsund
MØdested P-pladsen ved Fannerup pumpestation kl. 9.00
Lørdag

Blandt Hjejle- og Vibeflokkene hører vi om Kolindsunds
historie.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf.8637 7841.
Medbring kikkert og varm^t tøj. Turen varer ca. f timer.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt,

Turleder:
opl.:
Arrangør:
Søndag 26.10 Fuglevandring ved Årslev Engsø
Mødested: P-pladsen på Storskowej skråt over for Constantinsborg,
Praktiske

k-lokken 10.00.
Vandretur på engene langs fuslev EngsØ vest for Brabrand
Vi går en tur langs sydsiden og ser på efterårets fugleliv på

Turledere:
Praktiske

opl.:

Arrangør;

Sø.

søen og engene.
Vagn Holmelund (tlf. 8626 O97O) og Jens Kirkeby (tlf. 8689

r920).
Medbring kikkert, solide sko og varmt tøj. Varighed ca.
timer.
Natur & Miljø, fuhus Amt.
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Tirsdag 28,10 Bogauktion Fugle- og Naturbøger

Mødested:

Naturcenter Sølyst

kl.

19.30

Bogkasserne er igen ved at være fyldte, 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 tidsskdfter.
Der er gennemsyn fra kl. 18.30, og selve auktionen starter ca.
19.10. Du har mulighed for selv at tilmelde bøger, som du
ønsker under hammeren (max. l0 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 15. 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 være "rodekasser" og kilovarer, afregning for
disse sker ved kassen.
Kontaktperson: Peter Lange (tlf.: 8695 0341) eller mail:
peterlan@post6. tele.dk.
Arrangør:
DOF i samarbejde med ØBF og DBF.

Torsdag 30.10 Foredrag om Danmarks Ugler
Naturhistorisk Museum, Auditoriet kl. 19.30

Mødested:

Foredragsholder: Jørgen Terp Laursen
Jørgen Terp Laursen vil denne aften fortælle om sit mangeårige
arbejde med de danske ugler. Arbejdet vil i løbet af 2OO3
resultere i en bog med titlen "Danmarks Ugler". Der fokuseres

]I

primært på de ynglende arter og især forhold som
feltkendetegn, ynglebiologi, jagtadfærd, udbredelse, trusler og
fødevalg - krydret med sjove uglehistorier.Afslutningsvis vil
der blive talt om bygning og opsætning af uglekasser, der
netop nu er aktuelt.
Jysk Forening for Naturvidenskab

Arrangør:

N OV E *, B

E
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Torcdag 6.11

Gambia

Mødested:

Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Karen Hauge Mikkelsen og Jørgen Mørup Jørgensen har
deltaget i rejser til Gambia og Senega,l 2001 og 2001. Området
er fascinerende for en biologisk interesseret fordi der er mange
fugle, dels palæarktiske trækgæster og dels ,,rigtige"
afrikanske arter. Gribbe og ørne, abyssinian ground hornbills
og andre næsehornsfugle, biædere, ellekrager, painted snipe
og andre vadere samt en stak andre vil blive vist som
lysbilleder med kommentarer.

Arrangør:

ØBF.

Tirsdag

11.11

Mødested:

Ny og forbedret fugleovervågning
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
DOF har et Ønske om at forbedre og forstærke overvågningen
af danske fugle. Der er derfor igangsat et nyt projekt, som skal
styrke overvågningen af udvalgte lokaliteter. Se nærmere
andetsteds i bladet.

Onsdag

12.ll

Foredtag om ,,Pattedy,r og fugle

i

Amazonas og

Pantanal"

Mødested:
Naturhistorisk Museum, Auditoriet kl. f9.00
Foredragsholder: Thomas Secher Jensen og Viggo Mahler
De to gennemførte sidste efterår en rejse til nævnte områder
med Dansk Naturhistorisk Forening. Der var på turen især lagt
vægt på at se og fotografere sydamerikanske pattedyr, bl.a.
ved natobservationer med lys og ved fotofælder. I alt oplevede
deltagerne 15 pattedyrarter og ca. 250 fuglearter. Foredraget
viser ved lysbilleder de besøgte landskaber og en række
pattedyr og fuglearter mm.
Arrangør:
Jysk Forening for Naturvidenskab

Lørdag

15.11

Projekt fuglekasser
Se beskrivelse side 29.

Tirsdag 25.11
Mødested:

Billeder og fortæIling fra en af Europas bedste
rovfuglelokaliteteL
Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Extremadura i Spanien med nationalparken Monfragiie som
kerneområdet byder på en række spændende og meget

forskelligartede naturoplevelser. I slutning af april 2001 kørte
og gik Christian Jensen m.fl. rundt i dette landskab dækket af
et blomsterflor, krydret med en række gode fugleoplevelser: 3
arter af gribbe, Kejser ørn, Stor hornugle, Stor trappe og Sort
stork på ynglelokalitet er nogle af de fugle området byder på.
Mangler du et rejsemål for næste år, eller vil du blot nikke
genkendende til billeder fra området så mød op denne kolde og
mørke novemberaften.
Foredragsholder: Christian Jensen
Alrangør:. DOF i samarbejde med ØBF

L E C E *l tr E R ...-.-.---...---..---------.---.)-----..--.-.
6.12 Vintertur langs suanden
Mødested: Indkørslen til vindmølleparken
Lørdag

Turleder:
Praktiske opl.:
Varighed:
Arrangør:
Søndag 7.12
Mødested:

Turledere:

på Ebeltoft Færgehavn kl. 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 37 78 4l).
Medbring kikkert, travesko, varmt tøj og evt. regntøj
anbefales.
ca. f timer.
Natur- og Miljøkontoret, fuhus amt

Vandstæretur langs Giberåen
Moesgård Museums hovedtrappe kl. l0-12
I december gør naturen sig klar til vinteren og ligger
tilsyneladende stille 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 4551 eller email: naturvejleder@hum.au.dk.
Der er telefontid tirsdag og torsdag k-1. 9-10.
Moesgård Museum

Arrangør:
Tirsdag 9.12 Julemøde

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

Torsdag II.l2 Foredrag om "Flyvning i naturen"
Mødested: NaturhistoriskMuseum,Auditorietkl.l9.00
Foredragsholder Museumsinspektør Jan Gruwier Larsen
Alle ved, at naturvidenskaben har "bevist", at humlebien ikke
kan fl1ve. Jan Gruwier Larsen fortæller om myten om
humlebiens manglende flyveevne, og om hvordan dyr i det
hele taget bærer sig ad med at flf/e.En nylig revurdering af
den traditionelle beskrivelse af, hvordan en vinge på en
fllvemaskine virker, har vist sig at have betydning også for
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flyvende dyr. En fem kilos flyvende fugl skal holdes oppe af
fem kilo luft. Hvordan klarer den det?Naturhistorisk Museum
er i færd med at lave en udstilling om flyvning i naturen.
Foredraget knytter sig til udstillingen. Der afsluttes med en
Iille konkurrence i papirflyvning, og en demonstration af et par
utraditionelle designs i papirfllvere.
Jysk Forening for Naturvidenskab

2 OO 5

.--....--...-.---...-.....-.

--. --..-

-..

,,Der hviler et højtryk over Agorerne"
Naturcenter Sølyst

kl.

19.30

Alle har talrige gange hørt ovenstående citat i forbindelse med
vejrmeldingerne, men ikke mange har efterprøvet rigtigheden.
Hanne og Søren Højager lod det ikke blive ved vejrmeldingen
men drog i juli 2003 på en tre ugers rejse til AEorerne for ved
selvsyn at undersøge rigtigheden af denne melding. Og
højtrykket var der! Det samme gælder en særpræget natur
overalt præget af øernes vulkanske tilblivelse. Det og meget
andet vil der blive givet et indtryk af via en lysbilledserie
optaget på 3 af Agorernes 9 øer nernlig Såo Miguel (den
stØrste), Flores (den smukkeste) og Pico (den højeste).
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Maj 2004

Stortur til østpolen

Tidspunkt:

Slutning af Maj 2004
OOf Århus planlægger en stortur til Østpolen af en uges
varighed. Rejsens mål er en af Europas mest spændende
fuglelokaliteter. En detaljeret beskrivelse af området kan findes
i,,Fugle i Felten" nr. 3, August 2001, s.16. Turens pris ligger
p.t. ikke fast, men vi forsøger at holde den i nærheden af 6000
kr. Beløbet vil dække flyrejse (ab. Kastrup), hotelophold med
helpension, bustransport i området, lokal guide, rapport m.m,
Max 20 deltagere. Turledere: Georg Guldvang (tlf. 86115546)
og Jens Chr. Jørgensen (tlf. 86175023). Endeligt program
følger i næste nummer af bladet.

Foråret 2005

Stortur til HoIIand
Beskrivelse følger
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tsestyrelsen
Petpr Lange (formand)
Tujavei 16, Stjær
'8464 calten
Tlf.86 95 07 4r

peterlan@post6.tele.dk

Steen Gerl Larsen
Grøfthøjparken 16l, .lO. mf.
.8260 Viby J
rlf. 86 2s 50 o5
steen.gert.larsen@get2net.dk '

Ole Jensen,(kasserer)
.Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hasselager

.r\lari.Ani' Nørgaard

ofj@oncable.di

mari jann@jubiimail.dk

Bjarne Golles

Jens Bonde Poulsen
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsteil
Tlf.86 48 82 7r'

-ilf .86 28 56 r4

Louise,vej l0O '.
8220 Brabrand

'tlt. s6 zs o+

Kolt Kirkevej

'

l3l

8361 Hasselager
Tlf. 36 28 40 8l

Frcdnlngsudvalget:
Svgnd Møller Jensen .
Holmelundsvej.2g, Søffep.
8182 Hinnerup.
Tlf. 86.98 65 ol

Fuglereglstrcilngs-

gruppen:
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)
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bg@nat.aarhus.dk
Peter Hjeds
Båstrupve-i 16, Foldby
8382 Hinnbrup
Tlf. 86 49 63 08 '

.Peter.Hjeds@skolekom.dk
A,rne Bo Larsen

Axel Munchs Vej 67-.
4550 nyomgård
abl@c.dk

Dånsk Ornitologisk iorening
.Lokalafdelingen i Århus Amt
,Loulsevej 100
"
8220 Brabrand

.

jens -bonde@poulsen.rdail.dk

M edl e rhsregl str e

Jan Sielemann

Lars P.tohansson
se.bestyrelsen)
,(

Hulvejen 2.r, Hgbj9ri1
'8500 Grenå

gen :

Randersgruppen:

.

Tlf.86 J3 t4 49
jån.sieiemann@niail.dk' .'
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Lars Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej 58

.

89OO

Randers
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Lars P. Johansson
(suppleant)

Rappo!tgruppen:

,

Balevej 10, Ommestrup
852t4 Mørke
Tlf..E6 t7 78 4t

lpjohansson@tdcadsl.dk

'HemingEttrup

'
.

udgården 6,Lading
8471 Sabro

Tlf.86E49606

Rovfuglegruppen:
Mark Hammond

Svend Møller Jensen

(supplgapt)
NøiTeport

(SeFredningsudvalget)

5l

Århus C
g!emand@hotmail.com

.

'skovgruppen:
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Bo Ryge Sørensen
SøholtAU626
8600 Silkeborg

Tlf.86 8t 21 7 t

SøhøJlandsgrupben:
Bo Rygq Sørensen
(Se Skovgruppen)

Tldsskrlftlæsekreds:
Peter Hjeds
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