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DOF er en hndslbrening lirr luglcinrercsscrcdc og lirglcbeskyttclstt
metl afdclingcr over hclc Danrhark. Forenirigcn cr stifrct i t906.

.

ofitalogtsk
Forening

'

F(,rcningcns lbrnrål cr rt lrcmmc kcntlrL.rbct til irg irrtercrscn lor luglt'
o&a1 virkq 1il bcskyttelsc først og frcmrnest al deirilanskc fuglefauna.
Dette formål si.rges fi'cmmet blandt,a'ndet vcd aiholdrlse af nuxrcr og
ckskursioner, udgivelse aI c-t tidsskri{i og andre, publikationcr, sanit
Vtd at arbc'idc fix at lbrlx'dre fu1;lcnes livsvilkår.

Fuglenes ffus
Vgsterbrcgade 138-140

I610 Københawt V

jI

DOF tager dt'l i llere a!;tivitctcr, båtltr i Dannrark og inir.rirationalt.
Fuglcværnslilnden c'jer.og drivcr cn række danske fuglcrcst'rvatcr og
arbt'jder dc-suden lbr .int'crn.rtional iuglebcskyrtelse. DOF cr dcn
danske afdeling af BirdLifg International:. ,

zI4 04.
TIL: 33
Fax: ,3 31 24 i5

www.dof,dk
dofptt6u7.6O

Giro: 7
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SorU medlc'm modtagcr rnar1" gratis Dansh Orhitologisk Forenings
Tidsskrift (DOFT) (2-4 ha:fter pr.'år) s;in[ bl.rdcnc Fuglc og Narirr (+
hæfter pr. åa) ogFt'igle i Feltcn (4 hæfter pr.. åt).. . '

O0 08 39

Årlige kontingentcr:

.Junior(u.
'

Århus

l8år|

Scniorl(,. b7)

'.

Lokalafdelinqen t
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StØtrcm&llcnl { nlin. )

4']0 kr.
I

80 kr,

DOF-Århus slår lor alle lokElc'arradgernenlcr, og alle DoF-rrrecll0m-.
mcr kan frirdeltage i'afde]ingens.nrøder oe ckskursioncr.

eint,

Nalurcenter Sølysl
Louisevej loo

På

sidstc sidc finder du e'n lisle ovcr lokala-idelingcns bcstlrt'lst'snrcd-

lemmer og de kontaktft'rsoncr, dcr rr:pr.tscnlcrcr dc lirrsktlligc
ldva[9, rrg inlcrcsrt gruppr'r

8220 Brabnnd
Giro:5 51 0g6l

www.dofaalhus.dk
Sønvnen
Fung. ansv. rcdalitør. -.

S(rr.1vncn er lokalatriclingcni tilad, og'dct utlsendcs'4 ganile-årligt til
allt- medlernmer i Århus anrt. Medlelmmer udCnlbr alntt.i kan regnc
abonnement på bladct lor kun.o0 kr. pr. .1r.

Mari-Ann Nørgaard
Koh Kirtevej l)I
6361
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Nu kornnrer det lter til at lvde sorn et surt
opstød - tro ntig; sådan var det ikke tænkt!

Som kontaktperson og' forntand for Men derintod sorn ert verilig opfordring til
lokalafdelingen får ntan jo mange henven- alle vore rare, utroligt ,tklive nrcdlanmer og
delser. Ikke alle er lige velunderbyggede. Jeg stølter, on at huske på at DOF er hvad vore
nøder af og til den opfattelse, at DOF er en ilg rnedlenttner pgør den til. Langt hovedparten af
forening, som kan gøre stort set alt, incl. at foreningsarbejdet i DOF rtdføres af frivillige
redde verden!. Sandheden er, at eflet mange
års hårdt afuejde nærmer loreningen sig nu

en egenkapital på 2 mio kr. - Iige nok til at
sikre al de ansatte kan få deres løn indtil de
kan siges op, og projekterne kan afsluttes i
god ro og orden, i tilfældet af at medlemntente
alle melder sig ud, eller verden af en eller
anden grund går under. StatsstØtten har
regeringen for længst skåret væk. Sidste nyt
er at man nu også fierner portoslØtten til

medlentmer, sotn har deres gode lønarbejde
som også skal passes. Indimellem er vi nogle,
som også gerne vil ud og se på fugle. Der er

ingen ansatte i DOF Århus, til at redde nantren
og tælle fuglen e - nten ved fælles hjælp - hvis
alle der har tid og lyst giver en hånd med, kan
vi nå nrcget.
Husk det når vi efterlyser akt it,e til foreningen
- det er DIG t,i ltar brug for!

vores blade - der røg de penge.

Ptter Lange

. (<--
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Fugletårnet på Alrø
er lukket

D

Fugletårnet på Alrø er lukket.
Ejeren af den jord, hvorpå tåmet
står. har opsagt lejeaftalen med

E

i

amtet, da de nye beboere af
ejendommen, som tårnet står
klods op af, synes at folk er for
tæt på, når de står i tåmet. Ifølge

ingeniør Ole Brøndum, Å.rhus

Amt Natur og Miljø, forsøger
man at få en aftale med en
anden lodseier, hvilket vil
indebære, at tårnet skal flyttes. Man forsøger
at finde en placering langs læhegnet vest for
Poldkrogen, men hvis ikke det er muligt, er
det tvivlsomt om tårnet kommer op at stå
igen på AIrø.
DOF synes at det er klart utilfredsstillende at
adgangen til fugletårne således a{hænger af
private grundejeres velvilje, men det er

desværre den politiske realitet lige pt. i
amtsrådet, som ikke ønsker at købe iord til
opstilling af fugletårne.

Som den opmærksommer læser af Søravnen
ved, deltager DOF Århus i arbejdet med ar
udvikle ideen omoprettelse af nationalparker
i Danmark. Det sker via vores deltagelse i
styregruppen for pilotprojektet omkring en
kommende nationalpark på MolsÆjursland.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er
etableret nationalparker i Danmark endnu!
Miuøministeren har udpeget 4 pilorprojekter;

Thy klitheder, Lille Vildmose, Mols samr
Østmøn, hvor man ønsker klarlagt, hvordan
nationalparker kan udvikles i Danmark, og
hvad de skal indeholde. Til hvert pilotprojekt
er der nedsat en styringsgruppe, med

repræsentanter for

myndigheder,

intetesseorganisationer, beboere og erhverv.
Et af styregruppens vigtigst opgaver er at
inddrage den lokale befolkning i det videre

arbejde henimod

at udvikle national-

parkideen.

Arbeldsgrupper under pilotprcJektet
Styregruppen har nedsat et antal
arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har til
opgave at bidrage til udarbejdelsen afen vision
med plan for afgrænsning og indhold af en

nationalpark på Mols, som kan indgå i
grundlaget for de videre overvejelser og

Tårnene ved Ry Lillesø, Dystrup Sø og ved
Sminge Sø, står ligeledes på privat jord, men
på lO-årige lejeaftaler. På Alrø har det altid
været et-årige aftaler.

beslutninger om etablering af nationalparker
i Danmark.

DOFÅrhus har skrevet til amtet om tårnet på
Alrø, og udtrykt vores utilfredshed med at
dette fine aktiv for Alrø nu er væk. Vi vil

ligheder for udvikling, som styrker varetagelsen af de kulturhistoriske værdier, og som
fiemmer befolkningens muligheder for at
opleve naturen.

hermed opfordre vore medlemmer til at rejse

sagen overfor politikerne, og f.eks. skrive
læserbreve til pressen.

4

Visionen skal indeholde forslag til løsninger,
som afgørende styrker naturen og dens mu-

På nuværende tidspunkt er der nedsat 4
arbejdsgrupper:

Arbejdsgruppe l:

Projektområdets

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

Arbejdsgruppen skal fremlægge forslag til
løsninger, der afgørende styrker naturen og
dens muligheder for udvikling i
projektområdet, herunder stille forslag til en
nationalparks størrelse og afgrænsning.

Arbejdsgruppe 2: Kulturhistoriske værdier,
fortiden i nutiden - nutiden i fortiden
Arbejdsgruppen skal fremlægge f<rrslag til en
styrkelse af kulturmiljøet og formidlingen
heraf, herunder forslag til en nationalparks
størrelse og afgrænsning.

Som grundlag for arbejdsgruppens forslag
skal arbejdsgruppen belyse og sammenstille
den eksisterende viden om områdets kultur-

Som grundlag for arbejdsgruppens forslag
skal arbejdsgruppen belyse og sanxnenstille

landskabet og de kulturhistoriske

den eksisterende viden om områdets

stille forslag til nødvendige supplerende

naturindhold, landskabelige værdier mv.
Arbejdsgruppen skal afklare forholclet til den
fremtidige forvaltning af habitatområderne
og integrere denne forvaltning i deres forslag.

Arbejdsgruppen skal stille forslag tiI
nødvendige supplerende undersøgelser af
naturværdier og andre forhold til stØtte og
dokumentation for gruppens forslag.
Arbejdsgruppen skal komme med forslag til,

hvilke naturplejeforsøg og initiativer til
forøgelse af den biologiske mangfoldighed,
der kan afprøves i pilotprojektperioden.

og
arkæologiske interesser. Arbejd sgruppen skal
undersøgelser af de hulturhistoriske værdier

til stØtte og dokumentation
for gruppens forslag og komme med forslag
til initiativer. som kan igangssættes i pilotprojektperioden.
og andre forhold

Arbejdsgruppe J: Nuværende og potentielle
muligheder for friluftsliv. Formidling af natur,

kultur og samspillet med

den

erhvervsmæssige/turistmæssige udnyttelse.
Trafik og adgangsforhold.

til en
styrkelse af befolkningens muligheder for at

Arbejdsgruppen skal stille forslag

.,)l

L f

rÅt,rll.'/ ,({/, lll

/ir.ei t s,t3. ti.'

Før du vælger ny
kikkert eller teleskop, kon det være en ngug god id6, ot toge tuten ind
Noturbutrkken og prøve lidt forskelligt fra det store udvolg.

tl

Her kan du bore spørge løs og finde frem til
der posser til dit behovi
Vi har stort set olle de bedste mærker pa loger

neaop det,

- Zeiss, Leica, Sworovski. Kite, Pentox, kowo
så vi kan vise og rådgive dig
helt objektivt udfro
dine egne ønsker.
Åbningstider:

Man.-Tors.l0-17.'o
Fredog l0-19.
Lørdog l0-14

Vestebrogada

| 38A

.

|
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opleve naturen, herunder en styrkelse af
formidlingen i/af området. I forslaget skal
indgå forslag til en nationalparks størrelse og
afgrænsning.
Som grundlag for arbejdsgruppens forslag
skal arbejdsgruppen belyse og sammenstille

den eksisterende viden om områdets
friluftsliv.
Arbejdsgruppen skal belyse og sammenstille
den eksisterende viden om de trafikale forhold
og adgangsforholdene i øwigt i området og

komme med forslag til strategi/plan for
motoriseret færdsel og anden færdsel i
området i overensstemmelse med de 3
hovedformål med en nationalpark.

Arbejdsgruppen skal stille forslag til
nødvendige supplerende undersøgelser af
relevante forhold til støtte og dokumentation
for gruppens forslag og komme med forslag

til initiativer, som kan

igangssættes i

pilotprojektperioden.

Arbejdsgruppe 4z Erhvervene
nationalparken

-

og

udviklingsmuligheder,

bosætning, omstilling og visioner

Arbejdsgruppen skal fremkomme med
konkrete forslag til, hvordan det sikres, at
erhvervsudviklingen i området går hånd i
hånd med områdets natur-, kultur- og friluftsinteresser, herunder vurdere om området bør
inddeles i zoner, hvor forskellige interesser
bliver de styrende for områdets udvikling.

Som grundlag for arbejdsgruppens forslag
skal arbejdsgruppen belyse og sammenstille
den eksisterende viden om nuværende
erhvervsudøvelse i området og potent;elie

erhvervsmuligheder inden for landbrug,
skovbrug, småindusri, håndværkog turisme.

Arbejdsgruppen skal komme med forslag til,
hvilke virkemidler og incitamenter i form af
tilskud og andet, som kan sikre en bæredygtig

udvikling i

området og styrke
mellem forskellige

sammenhængen
naturområder.

Arbejdsgruppen skal overveje, om og hvordan
mulighederne for at skaffe tilskud til både
natur- og udviklingsprojekter i en
nationalpark fra de EU fonde, der er indrettet
herti-I, evt. kan forbedres. Arbejdsgruppen skal

ligeledes overveje, om der er behov for at

SOMMERHUS IJDLETES!

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

på Djurslandl

Der er nu mulighed for at leje et hus beliggende midt i fugleværnsområdet.
Huset er på ca. 8O 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, opvarmes med brændeovn samt elradiatorer.
Huset udlejes på uge- og weekendbasis (fredag til søndag), pris:
kr. I.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 leie huset.
6
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Gå i banken,,.
og kør væk med

et hurtigt billån
I dag er det både nernt og hurtigt at å et
billån ibanken. Som regel er det også dm
billigste løsning når alle omkostringer reg.
nes med. t^æg veien forbi Unibank, og kom
godt fra start i en ny eller brugt bil- Du kan
også regne ud, hvad det koster at låne

til m

ny eller brugt bil, på wwwunibanlcdk.

-

-

-__-.,.

i

7
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forbedre muligheder

f",

r

Care_take

"-,_"lii !r..y;l,rli!,i
udviklingen af nye erhvervsmuligheder,
- sidste nyt
der er rorenerige med
tages i en nationa-lpark.
af peter Lange

til

d;';...',v;.;"J'ili

Arbejdsgruppen skal stille forslag til
nødvendige supplerende undersøgelser af
relevante forhold til støtte og dokumentation
for gruppens forslag og komme med forslag

til initiativer, som kan

igangsættes i

kn

ktet

fra Århus Amt

Der er nu ved at blive etableret care-taker
grupper ved flere af de fuglelokaliteter, som
skal optælles under projektet.
Lokaliteterne cler har

pilotproj ektperioden.

Alle

p rOJ e

l. prioritet

er:

Randers Fjord (f,orden med tilstødende

enge indtil en linie Mellerup-Voer)

deltage

Mariager Fjord (med tilstødende enge

Allemed en interesse forområdet, kan deltage
i arbejdsgrupperne. Tilmelding til arbejdsgrupperne sker til pilotprojektets sekretariat:
Fussingø statsskovdisrrikt på 86 45 45 0O,

T

Norsminde (Kysing) Fjord

eller e-mail dll@sns.dk. Det er ikke en

I

Stavns Fjord & omkringliggende øer og
vande

I
I

Ørkenen

betingelse, at man på forhånd har tilmeldt sig
en arbejdsgruppe - man kan bare møde op men det anbefales af praktiske grunde, at
man tilmelder sig.
Det er her i arbejdsgrupperne at arbejdet med
at udvikle nationalparken for alvor tager form,
så mød op, og vær med til at styrke det grønne

islæt!

5e mere
kort over hvilke områder der er i
spil som mulige dele af en nationalpark på
Se f.eks. et

Mols. Klik ind på http://www.sns.dk/
Fussingoe,tlationalparken/default.htm

8

og

Overgaards to

yderste

inddæmninger) indtil Hadsund

6 Totten,,qnholt

Salten Langsø (incl. Salten Næs, dele af

Addit Næs og Højkol og Høvild Skove)

Skovområder

syd for

Silkeborg

(Sepstrup Sande, Skærbæk Plantage,
Vrads sande, Snabegård Plantage incl.
Kulsø og I(vindsø, dele af Kongsø
Plantage, Langberg Plantage og Grane
Plantage, Palsgård Skov, Hampen Sø,

Halle-Stigsholm søer, samt Tingdalsøerne)
Mossø (incl. Klosterkæret

)

r

Mundingen af Horsens Fjord (incl. Alrø,

I

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

r

I

Hjelm

herudover håber vi at der melder sig deltagere
noh til at vi også kan tælle på flg. lokaliteter

I
I

Brabrand Sø og Årslev Engsø

I

Knudsø, Birksø og Julsø samt
Gudenåløbet fra Ry til Julsø
Begtrup Vig med strandenge
Mørke Kær

der arrangeres weekendelejre og lign.
hvor man i fællesskab dækker et område

eller en art

I

Stubbe Sø

Bjerregrav,\lose

dcr ctablcrcs [øl-ordninger, så rrøvedc
optællere læres op

i Århus Amt:

I
I
I
I

indsamling af informationer om
området (miljøforhold, ejerforhold etc.)

etablering af en hjemmeside til hver
lokalitet (under rvww.dof.dk) - DOF vil
tilbyde kurser for interesserede heri

I

indtastning på dofbasen

Kort sagt så er der nu en unik mulighed for at
deltage i et stykke praktisk fuglebeskyttelsesarbejde, lære at lælle fugle, og være med til at
bearbejde resultaterne.

Projektet starter d. l. januar, og allerede nu
tegner det til, at der bliver talt ved flere af
lokaliteterne fra starten af.

Som det fre mgår af ovenstående kan alle være
med - der kræves ikke særlige forkundskaber
- du skal blot have lyst og tid.

Aktiviteterne ved den enkelte lokalitet kan

Tilmelding kan ske til: Peter Lange, Tujavej
16, 8464 Galten. tlf.: 8695 0l4l eller mail:

f.eks, være:

I

optællinger af udvalgte arter over en 5-

årig periode (optælling blot et af
projektårene er tilstrækkelig)

peterlan(qirpost6. tele.dk.

Gæuefugle
Af

MarhAnn Nøreaard

og

Lars p. lohansson

lokalforentngens møder har bestyrelsen flerc gange disket op med en
i form af en samllng udvalgte dias af mere eller mindre
bestemmellge fugle. lnspireret af dette kommer her en skrtfttig udQave af
fuglegættefi til den søde juletid.
På

gæfieleg

Det kan oplyses, at alre fuglene er set i DanmarL. tnformationerne stammer

fra almindeliQ opslagsværker, lokalrapporter, Søravnens',Fn fenen,' og
DoF-basen. Svaret står andetsteds i bladet.

Fugl nummer

Fugl nummer

1

a)

Det lange opadbøjede næb fejes fra side
side for at fange små krebsdyr i vandet

b)

Den svømmer godt, fordi den har lidt

til

svømmehud mellem tæerne

c)
d)

Den har blå ben

I Århus østhavn sås 2 par med pulli
sommeren 2003

e)

I

a)
b)
c)

Ælikestor fugl
Har gul overgunp
Findes oftest

i

blandskov, sjældnere i ren

løvskov

d)

Den kan bruge myrers syre

fra fjerdragten

e)

yngletiden gentages evindeligt et klytt-

3

til at fierne utøj

Den slider rnindst en næblængde op om
året

klytt

Fugl nummer
a)

Fugll nummer 4
a) Fuglen har et storl, rundt

2

Den kan forveksles med en stor måge i
flugten

b)
c)
d)

Øjet er gemt i en mørk tegning på hovedet
Dens fødegrundlag er fisk

Den er set ved Årslev Engsø siden
naturgenopretningen

e)

foråret

De nordvesteuropæiske fugle overvintrer
især

t0

i

i

Vestafrika

hoved med et

mildt udtryk

b) Den har ingen fierører
c) Arten er natteaktiv
d) Markmus er dens hovedføde
e) 20 tudende fugle og l0 sikre ynglefund
blev indberettet i Århus amr 2000

Fugl nummer
a)

Optræder

5

i småflokke på træk og

om

d)
e)

Hulrugende ned brunspættede æg
Har et storl lydforråd

vintcren i bl.a. Grenå Havn

b)
c)
d)
e)

Ses fouragcrc på stenene på havnernoler

Man kan komme helt ind på en afstand af
5-lO rn fra fuglen

Lille, plurnpt byggct vadcfugl
Har relativt korte gule ben og gul næbrod

Fugl nummer
a)
b)
c)
d)

10

fuglen er en fiskcædende dykand
langstrakt krop og ret lang hals
næbet har en lille knop på spidsen

hunnens gulbrune hoved har en skarp
grænse mod kroppens grå fjerdragt

Fugl nummer

e)

6

Arten tilhører hønsefuglene

c)
d)
e)

Synger især i tusmørke og om natten

Yngler på lirgtige enge,
marker

i

græs og korn-

Sangen er et gentaget ærph-ærph
Den overvintrer

Fugl nummer

i

c)
d)

b)

Den ses på træk

bl.a. agern

Den har en brun og hvidspættet fierdragt
samt hvide halespidser

8

Fjerdragten overvejende brun og beigehvid
med mørke striber
Næbet er lille. trekantet og mørkt

i

høje siv og rørbælter langs

9

a)
b)
c)

i blandflokke

Fuglenerenlille,livligkompaktspurvelugl
Gul underside med sort rnidterstribe
Ses om vinteren

i tusindvis på Alrø og ved

e)

Det latinske artsnavn er pluvialis apricaria

Fugl nummer
a)
b)
c)
d)

12

Meget lille, rund fugl
Denskraftigesang gørden nemat registrere

Den er insektæder, hvor standfugle gør
kuldetræk
Arten yngler over hele landet med op til
400.000 ynglepar

e)

En kold isvinter reducerer bestanden
me

get, men kun kortvarigt

da

ynglekapaciteten er stor

Hannen synger fra strå eller toppen af en
busk

Fugl nummer

vinteren at
(hvid

Kan bl.a. ses
I(alsemade

søbredder

e)

ses om

i gulbrunt og hvidt

d)

Arten er en mellemstor værling

Yngler bl.a.

store tætte flokke, tit

armhule)

i amtet

Fåtallig ynglefugl efter invasionsår

til vinteren

i

Flf/er hurtigt, flokkene
glimte på skift

Artskoordinator i DATSY-projektet er Ole
Jensen, Århus amt

)
b)

Dentilhørerenartsriggruppeaflangbenede
fugle, der mest ses nær vand

c)
100 fugle

11

a)

7

e)

a

pragtdragt hvide kropsfier med et

sarnmen med viber og stære

I invasionsår op til

Fugl nummer

i

Fugl nummer

Østafrika

a)
b)
c)
d)

Samler forråd

han

svagt lakserosa skær og et mørkt hovcd

a)
b)

's

b

A'6
tl

Lokaldoffer
Hvad er sådan en? Hvad skal den brugestill
Hvem har fundet på det?...og hvor kan man fåfat I
sådan en?
Det handler de følgende ltnJer om.

Engang

i foråret diskuterede be-

styrelsen en sag. Vi havde opdaget at
en del folk melder sig ind i DOR for så

et til to år efter atter at forlade

foreningen. Og det ervi naturligvis ikke
glade for. Vi vil gerne have så mange
medlemmer som muligt, dels for at
kunne udbrede glæden og interessen
for fugle, og dels for at styrke foreningen

i den naturpolitiske kamp.
Hvad skulle vi gøre for at disse nye
medlemmer føler sig så godt tilpas i
DOE, at de forbliver medlemmer i årene
frem.

"Der er godt nok mange ture man kan
tage med på, men er de ikke for de lidt
mere garvede"- tænker nogen nok.

For at gØre en lang historie kort, så
opfandt vi begrebet "LOKALDOFFER".

Vi besluttede at sØsætte et netværk af
frivillige lokale kontaktpersonet som
bl.a. skal sørge for kontakten til de nye
medlemmer. Derfor vil nye medlemmer

kort tid efter indmeldelse i DOF-Århus,

blive kontaktet af en af disse lokaldoffer. Han/hun vil byde velkommen i
foreningen, og bl.a. invitere med på en/
lo ture i lokaltrmrådet.

Vi har p.t. fået dækket det meste af
amtet, men mangler stadig at finde
lokaldoffer til følgende steder:
Århus C, N, V ÅUytrøj, Viby, Odder,
Mårslet, Malling, Hundslund, Solbjerg,

Tilst, Harlev, Lystrup, Hjortshøj,
Skødstrup, Hornslet, Mørke, Sorring,
Ans, Skanderborg og Langå.

I(unne def være noget for dig, at
modtage nye medlemmer i DOE, så ret
henvendelse til undertegnede som efter

bedste evne forsøger at koordinere
tingene.

Medvenlig hilsen
Bestyrelsen for DOF-Århus
Peter Hjeds
(se mailadresse bagest

i

Søravnen)

Generalforsamling
I

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdeling for Århus Amt
Tirsdag den 24. februar 2004
Hermed indkaldes til ordinær generalf<lrsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling
i Århus Amt.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d.24. februar 2004
Louisevej 100, 8220 Brabrand.

kl. I9.30 på Narurcenter

SØlyst,

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. hvor lokalbestyrelsen og medlemmer
af foreningens repræsentantskab (DoF's øverste myndighed, hvor oor-Århus har 4 pladser)
vælges af de frernmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der
gik. og regnskab og budget fremlægges til godkendelse. Der er rillige god lejlighed til ar stilte
spørgsmål til bestyrelsen.

Lokalafdelingen vil være vært med kaffe/the, og lidt mundgodt. Øl og vand kan købes.
Dagsorden for generalforsamlingen:

)
2)
l)
4)
5)
I

Valg af dirigenr.
Aflæggelse af årsberetning / perer Lange
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse / Ole Jensen
Forelæggelse aI budget for indeværende år

til godke'delse / ole Jensen

Behandling af indkomne forslag.
DoF-Århus i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Fors.lag skal være

6)

Valg til besryrelsen:
På valg er:

Bjarne Golles, ole Jensen, Arne Bo Larsen, steen Gert Larsen, Jens Bonde poulsen
Suppleanter: Lars P. Johansson, Erih Dylmer.
Genvalg kan finde sted
7

t

)
9)
8

Valg af repræsentanter
Da der kun er valg til repræsentantskabet hvert ar.rdet år, udgår dette punkt i år.
Valg af revisor. På valg er Rita Hazell. Genvalg kan finde sted

Eventuelt.

Alle er velkomne, men kun medlemrner af DOF bosiddende i Århus amt har sterruneret.

Bestyrelsen

Resultat af indsamlingen:
Giv en fier
Af rcdaktionen
Søravnen er den største udgift på lokalafdelingens budget. Derfor er vi glade for, at der er så
mange, der har fulgt vores opfordring i nummer 2001- l til at ,,give en fier til Søravnen,,. Det
indkomne beløb er på 4000 kr., hvilket er 50% over det indkomne beløb fra sidste fu. Søravnens
redaktion og bestyrelse siger mange tak.
Den nye finanslov er netop vedtaget i november 2003. Det berører Søravnen, da de kulturelle
midler er omfordelt. Der ses bl.a. en kraftig reduktion af portostøtten til en række magasiner
og blade som vores. Samtidig er der udsigt til portostigninger hos postvæsenet for blade, der
kun udsendes i et begrænset antal. Det vil betyde, at prisen for udsendelse af Søravnen fra l.
marts 2004 sandsynligvis vil stige kraftigt. Hvilke ændringer, det vil betyde for Søravnen, vil
blive diskuteret i redaktionen rg bestyrelsen i den nærmeste tid.

LÆSEKREDSEN
Bestyrelsen har med virkning fra l. januar 2004 beslutte at indstille tidsskriftslæsekredsen for

DOF-Arhus Amt.
Det har vi besluttet med baggrund i den prøveperiode som vi for ca. et år siden indgik. I
prøveperioden skulle læsekredsen endeligt bevise sin økonomiske leveevne og det mislykkedes.
I den sidste tid har blot otte personer indbetalt de 75 kroner til læsekredsen , og det var ikke
nok til at alholde de udgifter som porto og abonnementer krævede.
Skulle man, og dette gælder alle DOF-medlemmer, være interesseret i at læse de lokalblade
som vi til stadighed modtager, så kan dette lade sig gøre på foreningens møder og
foredragsaftener.

Man vil også kunne aftale evt. hjemlån (i begrænset målestok) med et bestyrelsesmedlem.
Tak til de som gennem årene har sluttet op om læsekredsen, til glæde for alle os som også kan
lide at læse om fuglene.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN
Peter Hjeds

KONKURRENCE
Af redaktionen

lidt skub i
læsernes skrivekløe
udskriver Søravnens

lor at sætte

redaktion en konkurrence på

indlæg til bladet. I(onkurrencen vil strække sig over
indlæg til Søravn 20O4-l og2.
Hvis der kommer flere indlæg
end der umiddelbart er plads
til, vil de komme i de efterfølgende numre.

Fuglenes dag
2004

Indlægget skal være relevant

for bladets læsere

og
minimum fylde Vz ,A.4 skrevet

med størrelse 12. Håndskrevne notater modtages dog
også. Aiileder og tegninger er

meget velkommen

som

supplement.

Vi forestiller os det bliver
indlæg om fugle til lands, til

vands og i luften. Både fra
indland og udland. Egne eller
andres iagttagelser.

Der vil blive trukket lod
mellem de indkomne indlæg.
Præmien er I(llian Mullarney
et aJ. Fugle i felten,2. udgave.
Værdi ca. 100 Kr.

Vinderen offentliggøres i
Søravnen 2004-3.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Endnu engang forventer vi i DOF fuhus at
deltage i DOF's årlige arrangment ,,Fuglenes
dag".

i 2004 søndag d. 23
maj, og er som sædvanligt et åbent
Fuglenes dag afholdes

arrangement hvor erfarne ornitologer stiller
sig

til rådighed for gennemførelse

af en række

ture med adgang frrr den brede offentlighed
på forskellige lokaliteter landet over.

Overskuddet ved arrangementet går til
lokalafdelingernes arbejde for fuglesagen.

Turledere og koordinator efterlyses
sagtens bruge mange flere

Vi kan dog

turledere, så derfor: såfremt du kan afse et par
timer søndag d.23. maj 2004 til at lede en tur
et i område du kender og kommer regelmæssigt i, så kontakt undertegnede snarest.

Skulte der blandt vorc medlcmmer

i Århus

til den videre
koordinering af
amtet hører jeg også

også sidde en der har tid og lyst

plar.rlægning og
anangementet her

i

gerne fra dig!
Ole Jensen, Torshøjvænget 54,8J61 Hasselager, tlf. 86285614, email ofi@oncable.dk

Punknælling af vinteffilgle

nd

fl

en frtsktur I felten og en aktlv lndsats for fuglene!

Så er det atter ved at være

tid for de årlige punkttællinger af vore vinterfugle.

- alle kan være med!

Dansk Ornitologisk Forening har siden 1976 arrangeret landsdækkende
vinter- og ynglefugletællinger efter punkttæIlingsprincippet.
Formålet er at indsamle viden om bestandssvingninger hos de almindeligste

danske fugle, og anvende denne viden

til

beskyttelse af fuglene og deres

levesteder.

optællingerne er en vigtig del af den danske naturovervågning, og når der i
presse, TV eller Radio oplyses at en fugleart er gået tilbage stammer
oplysningerne næsten altid fra punktoptæIlingerne.

til dette vigtige stykke overvågningsarbejde, som foregår
mellem 20. december og 20. januar. Ruten vælger man selv. Den skal bestå af
minimum l0 punkter og maksimum 20 punkter. På hvert punkt tælles alle
artsbestemste fugle i en periode på S minutter. Med en rute på l0 punkter vil
punkttællingen kunne gennemføres på ca. 2 timer hvert år, hvor man kan
indsamle sammenlignelige data, som kan bruges til en effektiv overvågning
af vore fugle og vor natur - det må de fleste da kunne overkomme.
Meld dig derfor

Alle kan være med
Mange føler sikkert, at de ikke er dygtige nok til at deltage, men her kan selv

nybegyndere indenfor ornitologien være med. De fleste kan genkende de
mest almindelige fugle, og i forbindelse med punkttællingerne er det netop
dem der har den stØrste interesse.

TæIleskema(er), vejledninger og yderligere oqlysninger kan fås ved
Fugleregistreringsgruppens Amtskoordinatorer, i Å-rhus Amt:
Ole Jensen

Torshøjvænget 54

8J6l Hasselager, tIf . 86281614
e-mail: ofi@oncable.dk
Skynd dig at tilmelde dig med det samme, og husk:

Punkttællingerne er yor eneste reelle mulighed for at følge bestandene af en
lang række af de almindeligeste fugle!
Ole Jensen

Silkehalerne er over os!
af Peter Lange
I skrivende stund (15. nov 2003) strnmnter dct
ind med observationcr af silkel'raler. En hurtig
søgning på www.dofbasen.dk visrc i alt 5l
iagttagelscr i Århus Arnt i perioclcn {ia dcn første
elterårsobservation d. 22. okr., oq indtil ll. nov.

200).

De første silkehaler dette efterår trlev nogct
utraditionelt set i Ør. Bjerregrav, hvor Bemry
Kristensen d. 22. okt. har 4 overflyvendc. Samme

dag melder Rune Sø Ncrgaard om l
sydtrækkende i Brabrand. Traditionelt bliver
det fleste silkehaler-i Østjylland set på det østlige

Djursland, samt i Århus-området.

De største flokke indtit l5.lI har været l0O
Litlegade i Grenå 10. okt (Ursula Burmann), 100
Halssti/Ankersgade i Århus d. 2. nov. (Carsten
Høeg), samt 138

Burmann).

i

Ryomgård d. 8. nov. (Ursula

I(ortet nedcnfor viscr hvor der cr set silkehale i
amtet 22110- l5lIl 2003.

Brug dofbasen
Ovenstående er blot et lille eltsempel på, hvordan
de observationer, som indtastes på dofltasen,
kan anvendes. Udover at være grundlaget for
rapporten Fugle i Århus Anrt, sanrt Årsrapporten
i DOFT, anvendes de løbende i DOFs
fugleovervågning. Jo flere der bidrager med sine
iagttagelser, jo bedre bliver datagrundlaget. Så
det er bare ar komme i gang! Klik ind på
ww,w.dofbasen.dk, klik på "brugeroprettelse"
hvis du er ny bruger, så får du rilsendt en
obserkode og et password, så du kan komme i
gang med indtastningen. Der er info-møde om
dofuasen d. l. marts - sc kalenderen.

lokoliteter med obsenctloner af silkeholer i Århus Ant i perioden 2?/10-13/l

|

2003, Kilde: www.dofbssen.dlc

l7

Fugle i Århus Amt 2OO2

fr
-?
Fugle i Århus Amt 2002 (populært
kaldet lokalrapporten), hvor du - som
det eneste sted - får et SAMLET overblik
oler fugleiagttagelserne gjorr i 2002 i
Århus Amt af de aktive fuglekiggere, er
ved at være på gaden.

Rapporten har et omfang og format,
som er anvendt de seneste par år (ca.
ll0 sider). Vi forrsærrer dog

iagttagelser, kan den eneste samlede

oversigt over årets aktiviteter på
fuglefronten i amtet blive dækkende.

Derfor har DOF brug for dine

oplysninger.

Hvis du ikke kan overkomme at
indsende alle dine iagttagelser kan
du "nøjes" med at sende de 3 første og
de I sidste observationer af trækfugle ,

udviklingen af det nye læsevenlige
koncept ved at indsæt.te relevante fotos
i det omfang, de kan fremskaffes.

fugle og invasionsarter

Prisen for den forbedrede udgave af
Fugle iÅrhus Amt 2002 bliver ilot I l0
kr. (eller I kr. pr. side)

Hvordan sender

Rapporten kan bestilles hos:

Henning Ettrup, Udgården 6, Lading,
8471 Sabro

(

f.eks. korsnæb

og silkehale).

jeg

ind?

Du taster selvfølgelig ind i DOF-basen
(se www.dofbasen.dk for flere oplys-

ninger). Så går oplysningerne direkre
til lokalrapportgruppen.

Har du ikke adgang til internettet,
kan du også fremsende dine

Tlf. 8694 9606
E-mail: heettrup@post6.tele.dk
eller ved at indberale I 10,00 kr. på GIRO

551 0961 (mærket: Fugle i Århus Amt

2002)

iagttagelser på A5-artsskema eller på
lokalitetsskema (fås ved henvendelse
til DOF-Århus) eller hvis du kun har
få iagttagelser på brev eller e-rnail

(heettrup@)post6.tele.dk eller

Fugle iÅ.rhus Amt 2002 fremsendes så
snart den er modtaget fra trykkeriet.

SEND IND

oplysninger om interessante yngle-

-

SEND IND

Lokalrapportgruppen opfordrer kraftig t

til at indrapportere årets iagttagelser til gruppen.
alle aktive ornitologer

Kun ved at DU rapporterer dine

peterlan@)post6. tele.dk

)

Og så vil vi gerne have dine observationer senest 10. januar 2004.
Med venlig hilsen
På lokalrapportens vegne

Henning Ettrup

i

Fra felten
t5. augusl - 18. november 2003
Af Morten DD Hansen
begynder med en opsang, som til forveksting ligner,
hvad Jeg skrev sldste efterår: Hvad er det, der sker?
Vt

Efterårsferien oprinder, og
mængde fugle i amtet.
Men næh nej, det gør der ikke. Der er ligefrem

efterårsdage, hvor der ikke bliver

fr

burde der jo bllve set en

yderst selektive proces
selvfølgelig dybt!

- det

beklages

indapporteret en eneste fugl fra Århus Amt.

Imens bliver der set masser af fugle i det
sydvestlige Jylland, hvor flere hundrede
ornitologer fra hele landet trawler hvert sølle

forpjusket krat igennem for at finde

fuglekongser og øjenbryn. I(an man da ikke
det i Århus Amt? Jo, så absolut. Når der kan
findes steppeørn, isabellatornskade, alpejernspurv og stendrossel på Anholt, skulle
det vel ikke være det store problem at støve et
tigerdyr op. Danske ornitologer er imidlertid
vanedyr, der helst færdes, hvor alle andre
også kommer, og Århus Amt er blot noget,

HavfuQle
12/10 var lom-dag, da 18 rødstrubede røg
forbi Fornæs, og I 5 trak V ved Issehoved - på

sidstnævnte lokalitet flankeret

af

en

hvidnæbbet lom, som vi andre gerne ville

have set! De sidste

sorthalsede

lappedykkere sås 4/10 4 Alrø Strevelshoved.
Nordisk lappedykker sås ved 6-7ltt 2 Alrø,

man kører igennem, når man skal fra Sjælland
til Skagen eller Vejlerne... Øv.

Nu er det jo ikke meningen, at der i denne
klumme skal uddeles skideballer hver evig
eneste gang/ så derfor skal det da også
fremhæves. at amtet i løbet af efteråret bød oå

bl.a. tredækker lfunder af Mr. Tredækker
himself, Rune Sø Neergaard), sortbuget
knortegås, islandske store kobbersnepper,

sorte storke, hvidnæbbet lom og lille
skrigeørn*. Helt skidt var det altså ikke.
Observationerne er fra perioden t5lg til fg/
I I og er hentet fra Dofbasen. Der er sikkert
nogle spændende fugle,jeg har overset i denne

€r"'

=

t9

Slll | Øer,9/ll I Kysing Næs samt lTlll I
Fornæs. Sodfawet skråpe er vel efterhånden
regelmæssig ved vore kyster efter perioder
med vestenvind, og periodens fugl trak vest
ved Øer den 2519. Der var en del blæsevejr
midt i oktober, som smed mange havfugle ind
i Kattegat, og returtrækket mod vest blev
bemærket flere steder. Sule imponerede med
L2llO 6l V Issehoved samt I l8 N Fornæs og
l1l10 ll Ø Øer. Sort stork forrsatte de gode
takter med l5i8 I ad. S Ebeltoft, 18/8-24/8 |
lk I(vottrup Mose samt l3l9 I SV Salten

samme tid og sted også periodens største obs

af pibeand, nemlig 600. Atlingænder

sås

udelukkende ved Årslev Engsø, hvor et enkelt

ynglepar blev noteret. 27110 sås 184
taffelænder ved Årslev Engsø, mens
troldand nåede op på 240 ved Stubbe Sø den
l0l8. Lille skallesluger ankom 24110 |
Årslev Engsø/ mens de store skalleslugere
lige var et par dage tidligere på færde med 22l
l0 I ØrnsØ inden den endelige ankomst: 26l
l0 l8 Salten Langsø.

lll10 l

Havøm havde et lidt skuffende efterår: 24/8

akkurat nåede med på listen: l3il0 2 Sminge
Sø. Gæssene gjorde ikke megenvæsen af sig,

Salten Langsø, l7l10 Mausing Møllebæk,23l
I0 Mossø, 25110 I S Hornslet samt l/I I Stubbe

Langsø. De første sangsvaner sås

Årslev Engsø, mens pibesvane kun lige

og bemærkes skal kun 2 sortbugede
knortegæs*, som sås på Besser Rev l7-20i l0
- derefter dog kun et individ. Der blev ikke
noteret en eneste bramgås?l
Der blev noteret en del knarænder ved Årslev
Engsø, max. l0/9 10. Periodens største obs. af

spidsand blev 6/9 29 S Kysing Næs, mens
skeand toppede med 22/9 27 Årslev Engsø.
lffikænder sås selvfølgelig også ved Å.rslev
Engsø, max 22/9 840, men lokaliteten blev
alligevel slået af Alrø, hvor 1000 sås 2/10 -

Molslaboratoriet, 27/9 Sødringholm, 5/I0
Sø.. Fiskeørnene havde ligeledes et ryndt

efterår, men den sidste var dog pænt sen: I l/
l0 I M<lssø. En gammel lille skrigeøm* sås
23/8 ved I(olindsund, inden den trak mod
sydvest for aldrig at blive set igen! Røde
g-lenter om efteråret er ikke hverdagskost i
Arhus Amt, men forekomsten vardog anselig,
max var hele tre trækkende ved Øer den 2819
- i øwigt på en dag, hvor 500 forlod Falsterbo.

Sidste obs. var l8110 I Høskoven, Århus.
Rørhøgene forlod os lynhurtigt, og sidste
obs. var 18/10 I Sminge Sø. Dervarpænt med
blå kærhøge. Den første fugl var 2418 |
indtrk. Fornæs, mens max. blev 5 fou. i
Kolindsund 26110. Der var ualmindelig tyndt
med feldvåger. Den første fugl sås l/10 I SV
Langw, og max blev l2il0 I vesttrækkende
påfærgefarten mellem Samsø og Kalundborg
- i øvrigt sammen med intet mindre end 1068
musvåger! I svag NV-vind går fuglene op
mod vinden fra Sjælland og ramler ind i

Sydsamsø og videre mod ukendte
deslinationer i Østjylland. Årers sidsre

hvepsevåger blev 2419 2 lk Øer, Der var
ganske pænt med lærkefalke, max blev 4 på
Anholt den I l/9. Der blev set to ganske sene
aftenfalke: 27/9-2/10 I ad. hun I(olindsund
og7ll0 I S Molslaboratoriet.

Vådt, godt og blandet
Årets sidste vagtel var tidlig: lg/8

|

Norsminde Fjord. Det var generelt eksftemt
tyndt med vadefugle i dette efterår, primært
fordi ungfuglene svigtede. Der var dog rigtig

t
t

I \,pænt med stenvendere på SamsØ, bl.a. l7/8
45 Besser Rev samt l/9 12 Vesborg Fyr. Hjejle

Øer. Største antal af dværgmåger var 919 lO
I(ysing Næs, rnens ternemebød på pæne tal af
splitteme, bl.a. 619 230 Ebeltoft Færgehavn.

jammerligt år, idrt stØrsle blev ] l/8 8 Årslcv
Engsø, og dværgryle kunne kun mande sig
op til 2218 5 Årslev Engsø. Sortgrå ryle
ankom l2l10 med 2 Fornæs, og allerede 5/l I
sås 6 GrenåHavn. Det skal nokblive sjovt. En
lidt småsen hvidklire holdt til ved Horskær
5-9 / | l, ) sortklirer på Alrø den 7 I ll var også
pænt sene/ og årets sidste mudderklire sås

l0

gjorde det også pænt med 2ll0 7000
Gyllingnæs og Slll 8500 Kolindsund. Vinterens første søkonge sås l8/I0 I
Almindelig ryle toppede med 7/9 4000 Bønnerup, en lunde trak forbi Kysing Næs 8/
Mellempoldene. Krumnæbbet ryle havde I l, og alke-tallet på Fornæs nåede op på 25l
et

7700.

Stor-

og

småkravl

Seneste mursejlere blev

l9l9 2

Slettehage,

l2l10 ved Årslev Engsø. Op til 5 store

og den sædvanlige 2-hånds hærfugl sås til
lrelt sædvanlig tid,26/10 I Brattingsborg. En
enkelt vendehals sås 4/9 | Yorre v. Løgren.
Bjerglærke ankom med l9l10 I Fornæs,

kobbersnepper af den islandske race blev

set ved Årslev Engsø - vildt!

mens hedelærke havde et pænt efterårstræk,

De

bl.a. 5/I0 7 Øer. I(ulden fik hurtigt sat en

konventionelle havde vi ingen af.24/8 stod,
20 småspover på Fornæs - ganske pænt for
lokaliteten. En tredækker holdr ril vcd Årslev
Engsø 25-2818. og denne notoriske skulker

var meget populær blandt ornitterne.
Enkeltbekkasin nåede op på lolro t t
Brabrand Sø, hvilket er ganske pænt.

Fra havsiden
Det er jo ikke, fordi vi vader i kjover i amtet.
Stor\iover blev set 9/10 I Issehoved og l3l
l0 2 Øer. Almindelig $ove var fåtallig i år,
og årets største blev beskedne 4 den l/9 ved

stopper for landsvaleme

l0 I

- sidste

obs. var 26l

Bønnerup, mens bysvale allerede

lukkede med 9/10

I

Fornæs.

l2lll

sås de

første 7 bjergpibere ved Årslev

EngsØ,
hvorefter forehomsten h6r luskede sig op på
9. Ved Øer var der ualmindelig meget gang i

engpiber-trækket, idet der på 5 obs-dage
blev noteret små ts000 fugle, flest 2819 5100.
Efterårets første vandstær var 2llt0 I Giber

Å, mens max. blev imponerende 2l
ringmærkcr ved Spørring Å den 8/ll.

Silkehaleme ankom 22110 med obs. fra flere
ktkaliteter. Selv om dervarlå bær i Damrevang,
var der åbenbart endnu færre nordpå, og det
2l

blev

til

flere pæne obs, flest

l6lll

)50

Ryomgård. Fra smådrosselfronten bemærkes

en blåhals-han ved Sletterhage den l3l9 fed obs. Den sidste rødstjert sås 18/10 ved

Norsminde Fjord, og en ganske sen
stenpikker sås sammesteds den 25lt0.

Efterårets fØrste sjagger var lJlg I Ballen,
mens vindrosleme kom noget senere i gang:
2919 6 Skramsø Plantage. Ringdrossel blev
igen-igen kun set på Samsø: 9/10 I Issehoved
saml l9110 I Toftebjerg Skov. Årets sidste
munkvar l0l10 I Feldballe. Største forekomst
af skægmejser var 5/10 20 Øer, sammesteds
sås 2719 også den sidste af efterårets to

pungmejser, og en stor tornskade

på

lokaliteten den2519 var efterårets første. Der
var virkelig ryk i skovskademe (som noget
af det eneste sjove i efteråret), og flest sås 28l
9 l12 Øer samt 45 Sletterhage. Sammen med

skovserne

Svaret på
Gættefugle
l: klyde
2: fiskeørn
l: grønspætte
4: natugle
5: sortgrå ryle
6: engsnafre
7: nøddekrige
8: rørspurv
9: musvit
lO: stor skallesluger

l: hjcjle
l2: g&'rdesmutte

I

var der tendens til lidt

nøddekriger, som dog ikke kunne kaldes en
egentlig invasion; den første af de brune var
l0l9 I Feldballe. og i alt bød perioden vel på

l0 forskellige fugle. Øer bød på
enorme tal af trækkende bog-/kvækerfinker,
som tilsyneladende først dukker op hen på
dagen - formentlig fordi de skal komme ind
fra Kattegat; flest fugle, nemlig 37000, sås 28l
9. Oven på sidste efterår var der i år nærmest
omkring

ingen korsnæb, max af de små var
Vaf

lum

2/ll

70

Sø, og de store toppede Ined 2719 lO

Sødringholm.
Det var ordene

-

nu er det midvinter, og inden

længe går det den anden vej igen. Det bliver
spændende, om amtet i 2004 trods alt vil byde
på lige så mange hits som i 2003. I(næk og
bræk derude.

Referater
Falsterbo, l9-21 september 2003
Lørdag d. 20. september 2003 var en ret utrolig
dag for de l8 deltagere på årets Falsterbo tur.

Jeg har rent personligt aldrig oplevet en
fuglcdag, der startede så skidt, men endte så

godt!
Da vi ankom til golfbanen ved Falsterbo om
morgenen, var der relativt god sigt og en del

fugle at se. Men inden vi kom helt ud til
spidsen (Nabben), var der faldet tæt tåge. Og
myggene var begyndt at bide. Myg ved
Falsterbo er faktisk et sjældent syn, men i år
var der mange - og de var sultne! Det var (for
at sige det mildt) ikke særlig sjovt at stå ude
ved Sveriges sydspids omringet af tæt tåge og
uden at kunne se en brik, medens man blev
ædt levendeafglubske svenske myg. Vi holdt
ud i en lille timc, men til sidst måtte vi traekke
os tilbage. og besluttede os for at sunde os lidt
oppe på ltolabakken ved siden afgolfklubben,

og tage en kop kaffe. Det hjalp! Solen kom

længere op på himlen, og tågen forsvandt.
Myggene gik i seng igen (eller også var de
mætte, det var svært at afgøre\, Og ved I l-

tiden begyndte fuglene at trække forbi os:
spurvehøg (hundredvis), hvepsevåge

(massevis), rød glente (50?), sort glente (l),
fiskeørn (4-5), vandrefalk (l), lærkefalk (34), blå kærhøg (ll,rørhøg, musvåge. tårnfalk
og dværgfalk. Andre højdepunkter: trane ( l9).
nøddekrige (40-50), og småfugle (massevis).
Vi blev på bakken i godt fire timer, og der var
så varmt, at en T-shirt var nok. Desuden fløj
fuglene i mange tilfælde lavt - det var lige før,
man skulle dukke sig for spurvehøgene og
lærkefalkene! Til sidst døde trækket en lille
smule ud, og vi flyttede hen til Ljungen i en
lille time for at prøve lykken her. Musvågene
skruede op på himlen i tonsvis, og en enkelt
{eldvåge viste sig på flotteste vis. Derefter
gjorde vi en pause ved B0rringesjrin, men her
var der ikke meget udover en enkelt fiskeørn.

l(ohbokken

Sort snor
Referat af tur til Sønderjylland og
Vadehavet 18-19 oktober 2003 for DOFÅrhus.
Af Mari-Ann Nørgaard
Som forberedelse fik de 2I turdeltagere af
turlederne Peter Lange og Bjarne Golles
tilsendt program for turen inklusive kort over

området, hvoraf de udvalgte lokaliteter

fremgik. Med det i hånden var det ler at gå på
DOF-basen og Netfugl for at få informationer
om hvad, der var set den forudgående uge
netop disse stederog i oplandet. Dervarmange
spændende obs imellem, for der havde været

rigtig mange ornitologer i området i
i efterårsferien.

forbindelse med felttræffet

\

c/st
En træt men yderst tilfreds gruppe ornitologer
ankom tilbage til gården ved Smygehuk til en
velfortjent aftensmad og diskussion om, hvad
vi skulle lave om søndagen. De fleste gik
tidlig i seng efter en lang dag i den svenske sol
og vind.

Søndag startede

vi nede ved

kysten

(Smygehuk), hvor der var et imponerende
træk af småfugle. De trak forbi hele tiden i
grupper på 40-50, næsten uden pause. De
havde kurs mod Falsterbo, og efterhånden
fulgte vi efter. Ude på Nabben var der god sigt
og næsten ingen myg denne morgen (der var
stærk blæst, og ddt kunne de små djævle ikke

lide!) Vadefuglene var linet op

på
mudderfladerne, og der var igen et stort træk

af rovfugle

i

luften. Vi stod igen lidt på
Kolabakken efter et lille regnskyl, hvorefter

vi brugte en time ved Foteviken

(bramgås,
grågås, gul vipstjert og en stor tyr). Der var
bred enighed om at pege næsen hjemad ved
2-tiden efter en fantastisk vellykket tur.

En stor tak til Anthon for den yderst stabile
eventyrligt

og pålidelige buskørsel, samt for et

godt humør. Denne tur tåler absolut
gentagelse!

Nick Wrigley
)1

Bjerglærker ved Vidåslusen, Rødhalset gås v.
Hohenwarte, Ørnevåge (SU) v. Jedsted, samt
skulkerne Fuglekongesanger og Hvidbrynet
løvsanger. Hm - interessant. RØdhalset gås
og ørnevåge ville være nye arter for mig, så

forventningens glæde var der ikke noget i
vejen med.

Afrejsen afgik planmæssigt i bus kl. 8.00 fra
Musikhuset. Alle på nær €n havde husket
pas, men vi tog det som en spøg, da paskontrol
jo ikke mere er, hvad den har været.
Vejrudsigten var fin for lørdag, måske byger
søndag. Med udsigt til at skulle srå på er
forblæst dige havde vi alle taget godt med tøj
med i bagagen. Det blev vores held, for det var
svært i starten at få varme på bussen. Første
stop påmotorvejen bød derfor på omklædning
med fermotøj og handsker. Vognmar-rden blev

kontaktet og kunne heldigvis fortælle,

hvordan varmeapparatet fungerede, og
næserne gik fra blå til hvid igen.
Første stop var Ballum Sluse. Bussen sfoppede
neden for diget. Udenfor kunne tydeligt høres
bjæffen fra bramgæssene ude på forlandet. En
flok gæs gik ned derude. Forsigrigr stak vi
hovedet op over for ikke atjage gæssene op.
Bag ffuene stod der 100 nok så smukt med
deres gullige hoved og sorthvide tegninger.
Grågæs imellem. Ude på vaden en masse
gravænder og nogle få vadere. Ret flot. Stort
sct ingen vind og solskin.

Herefter kørte vi sydpå og drejede ind ad en af

katastrofevejene. Bussen virkede stor i
forhold til den smalle vej, men chaufførens
know how sikrede os gode adgangsforhold
tæt på diget. Her så vi en ljeldvåge med fin

hvid halerod stå og muse. Et par

sene

landsvaler strøg forbi. Oppe på diget kom

skoperne frem

og

1500 bramgæs blev

gennemset for rødhalset gås. Ingen rødhalset
her, men Bjarne fortalte, at op mod 10.000

bramgæs kan overvintre

i

milde vintre

i

vadehavsregionen.

Der var får overalt. De græssedc åbenbart
også på digerne, så fårelortene blev til megen
moro frrr dem. der ikke lige havde trådt i dern.

Grinet holdt dog ikke længe for de fleste, så
måttc de også i gang med afskrabning af
sålerne.

Vidåslusen. Her fik vi et fint hit på ca. 80
blisgæs. Ude på forlandet var sat kystsikring
op i form aflange rækker afgran- og fyrrekvas.
I det lave vand mellem rækkerne gik dcr
mange frrrskellige vade re og fouragerede. Som

kaldet korn en vandrefalk strygende ganske
lavt, skrg kraftfuldt efter en gråkrage, der
skreg for livet. Men kragen slap med skrækken
og falken satte sig, så den kunne ses flot i

skopet. Nu var detjo bjerglærker flere havde
sat næsen op efter. Ifølge DOF-bascn en god

lokalitet. og efter en halv times venten strøg
pludselig en flok småfugle med en høj piben

hen over hovedet på os. Jo der var de
eftertragtede bjerglærker.
I Klæggraven i Margre the Kog så vi pibesvaner,

sangsvancr og knarændcr.
Rickelsbi.iller Koog/Saltvandssøen: Et dcjligt
område med en del skeænder. Som noget nyt
så vi bjergirisk i flok. Deuden 2 hunner af lille
skallesluger, hvilket Peter påpegede var ret
tidligt på året. Også så var der endelig bid med
hensyr.r til observerbare bjerglærker! 40 stk.
på traek sydpå, sås helt tæt på fouragerende i
den lave bevoksning langs vejen. Det var
forbavsende, så godt de var kamufleret. På
trods af kraftige gule og sorte hovedtegninger
faldt de vældigt godt sammen med den
brungrønlige baggrund.
Sidst på dagen begyndte vi at se efter flokke af
stære, men de var små og spredte. Desværre
kunne vi ikke få fat i de nyeste informationer

om stærenes antal og

mulig

overnatningsplads netop denne dag. selvorn
der var lavet et godt forarbejde hjemmefra.

Ifølge forlydender havde der også været
temmelig meget run på sort sol den sidste
måned. Endog særtog fra København. Måske
havde der været for stor uro for fuglene, så de

havde spredt sig? Måske vår de {leste srrøget
sydpå? Måske var en medvirkende årsag
reduktionen af stærebestanden på 40% over
de sidste 20 år. Gætteriervar der nok af , mens

vi kørte til et par velkendte stæreovernatningslokaliteter i det tiltagende mørke.

Men heldigvis var der masser af humor. Den
yngste deltager var 12 år. så de tætsiddende
stære på elledningerne blev til sort snor i
stedet for sort sol.

Ret sent lokaliserede vi dog

et
overnatningssted ved Margrethekog ud fra
tætheden af holdende biler, Jo det måtte være

det rigtige sted, for unge sønderjyder solgte
stadig kaffe og kage til de forbipasserende. Vi
nåede lige at se en del stæreflokke bevæge
frem og tilbage over rørskoven i tusmørket.
Der var
da

faktisk et værre leben. Nå det smagte

lidt af fugl, selvom vi missede den sorte sol.

Apropos smagte så blev der serveret et
formidabelt sønderjysk pølsebord af Bjarne
Golles. Frisk brød, lurpaksmør, krydderfedt
og pølser i mange varianter. Især leverpølsen
var fiong. Så der blev bare spist indtil ørerne

strittede. Vi overnattede i hytter i Hjemsted
Oldtidspark ved Skærbæk. Et meget
charmerende sted med knitrende ild i pejsen.

rødhalset gås-obs fra dæmningen, men uvist
af hvilken årsag gik alle fuglene på vingerne
lige inden vi nåede frem. Sikke et syn med alle

de fugle i luften, men det var uoverskuelist
stort antal.

På turen havde der nærmest rejst sig et
"folkekrav" om at forsøge at finde den sjældne
ørnevåge inden vi stak hjemad. og turlederne
bøjede sig. Den havde været på Jedsted Enge
i over en uge, så måske kunne vi være heldige
at få den på turlisten. Da vi ankom til sredet,
fik vi at vide afet par ornitter, at den var set der

for kun en time siden. Trods en halv times
ihærdig søgen fandt vi den dog ikke. Imens
trøstedevios lige med blå kærhøg, vandrefalk,
rød glente og havørn.

Da jeg efter week-enden kom på arbejde
spurgte en af mine fugleinteresserede
kolleger, om jeg havde set noget godt på
turen. Somdet fremgåraf det tidligere, varder
nok at fortælle, men til sidst faldt snakkenjo
så på, hvadvi ikke havde set, nemlig ørnevåge.
Men det havde han! En stemme inden i mig
sagde "Arrrrghhh", som en anden Garfield,
der ærgrer sig. Ved nærmere oriitanke må jeg
alligevel sande, at der er en fordel ved endnu

ikke at have set hverken rødhalset gås,
til at tage på

Tidligt op næste morgen. Hurtig morgenmad
og oprydning, og så derud ad til Ballum Enge

dværggås og ørnevåge. Lysten
nye ture er stadig intakt.

igen. Sol. ingen vind. Der lå masser af

PS De væsentligste observationer er indtastet
påwww.dofbasen. Listen fremkommerved at
klikke på "søgninger" og skriv år "2003" og

pibeænder langs kysten med bramgæs på
forlandet. Flokke af bramgæs gik op og ned.
Så blev der sagt "rødhalset gås - sidst i den
lavtgående flok mod nordpå". Nogle troede,
at det bare var Bjarne der gassede peter lige
som tidligere, andre stod for langt borte til at
høre det. Så desværre fik kun Bjarne en
observation af denne mindre, mørke gås med
mørk bug. Selvfølgelig gik flokken ned er
pænt stykke mod nord bag får og vegetarion.
For at få en bedre observation kørte vi hurtigt
nord på til Ballum Sluse for at se, om vi kunne
få øje på kræet der. Niksen biksen, men dervar
hundredevis afrastende gravænder og klyder.
At fuglene var i gang med at fælde sås tydeligt
af det lag af hvide fier, der lå i vandkanten.

Fra Ballum Enge kunne vi i skoperne se, at
der gik måske 10.000 bramgæs på forlandet
ved Rømødæmningen. Vi lagde derfor an til
26

observatør "DOFAAR". De relevante datoer er
18. og 19. 10.

Mari-Ann Nørgaard
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Iurens førsle slop; Klostermølle og lVlossø. llogle vor heldige ot se isfuglen her. pd
billedet speides der efter loppedykkere og grågæs på lltossø.

tolo: Torben Hvid.

tystrup Å ved Bryrup. Tudederen hovde fortolt om olle de islugle mon kunne se
her, så dem der ikke vor heldige ved Klortemolle hdbede
io... Her er del
biergvipsljerten der studeres. Foto: Torben Hvid.

Hedeporli i llorlund Plontoge; notloynens dge. I olt 6-8 forkellige nokovne lod sig se og
høre denne ofien, to lovede opuisning i insektfongsf for de 16 turdehogerc.
Foto: Iorben Hvid.

Afienrlemning over Vrods Sonde. [t possende $ed ol nyde solnedgongen og ofienkoflen. En
sfor lornskode rod i toppen of en of eneburkene, og rodryggef fomskode oplrddte i flerlol.
tofo: Iorben Hvid.

afhentning med kafle på en bakke. Så vi var fyldt
helt op da vi forlod vandrehjemmet.

Helgoland 2003
Al

Arnc Bo Larsen

lgennem det sidste år har Ursula {ia Århus Arnt
og Eilif fra Bornholm arbejdet hårdt på at

Togturen med det lille lokaltog lbrløb godt. I det
fine vejr kunne vi se langt ud over marsken, og
der var da mange Viber, Hjejler, cæs og Rådyr at

tilrettclægge en fugletur til Helgoland til glæde

se på.

for os turdeltagere. Turen blev cn stor slrcces. og
alle var meget til{iedse.

13. oktober
Det var det fineste vejr, som man kr.rnne tænke
sig, vejrrneldingen var med os og bornholnrerne
var netop stået af intercitytoget til Sønderborg
på l(olding Station for a1 skifte til regionaltoget
til Padborg, hvori vi allerede var steget på i
Fredericia. Der blev sagt goddag til både nye og
gamr.nel kendte ansigter medens at toget kørte til
Padborg hvor vi ville blive alhentet af en bus.
Herlra blev vi kør1 til Heide vandrehjem hvor
værten, en meget sød, hjælpsom og snakkesalig
herre, slod i gården og tog irnod os (her stod
værten for øvrigt tit, idet han var storryger og der

var, som han sagde, absolut rygeforbud

på

vandrehjemmet, så det var da til at forstå).
Efter at have lagt bagagen og redt sengene, kørte
vi rned lokalbussen til ostrohe, hvor vi gik en tur
igennem området for at se på lidt fjerkræ, rnen

til rådyr. På den anden side af
området telefonerede vi efter nogle taxaer så vi
kunne komme ind til byen for at få noget godt at

det blev mest
spise.

Det viste sig at blive er.r god aften, hvor der, selv
om der så stille ud, straks blev dækket op med

den helt slore middag.

14. oktober
Vi skulle tidligt op for at køre med toget til
Biisum, hvorfra vi skulle sejle med Lady von
Biisum de 70 km til Helgoland. En sejltur på ca.

I

timer.

Værten og hans kone havde tilberedt det helt
store morgenbord til os, og termokanderne, som

vi havde afleveret om aftenen. stod klar til

Da vi kom til skibet, var der sort. af mennesker,
og havde vi ikke haft bestilt plads, var vi ikke
komnret med, eller fåe1 vores eget bord.

vi sejlede fra Biisum, så vi
kunne se de store vadeflader, efter at vandet var
faldet mere end to meter, og der var da også
Storspover, Rødben og Sabinemåge at se på
vadefladerne samt Marsvin imellem dern.
Det var ebbe, da

På det åbne vand blev der ikke set så mange
fugle, men af interessante arter blev da set
Dværgmåge, Lom og Lomvie.

Vcd ankornsten ankrede skibet op imellern
hovedøen Helgoland og den lille klitø Drine, da
der ikke var plads i havnen, og vi blev så hentet
i en masse små B<irtenboote, sorn sejlede os ind
til land, hvor bagagen trlev afhentet af en lille
elbil og kørt til vandrehjerunet.
Da vi korn i land

blevvi rnødt afen flot spurvehøg,

som kredsede over os, og på vejen ud til
vandrerhjemmet var dct i tusindvis af Stære,
Vindrosler, Engpibere samt Fuglekonger som
mødte os i krattet af fiugtbare Havtorne. Det var
virkclig en velkomst, og solen strålcde fra en
skyfri himnrel.
Vandrehjemmet var indhyllet i sværme af Stære,

og tangen i strandkanten lige ud for
vandrehjemrnet lignede en kærnpe myretue som

var forstørret op fra myrestørrelse til
stærestørrelse. Derudover var der masser af
fuglekvidder. Det var virkelig overvældende.
Efter at have hilst på vandrehjen-nr.rets vært, dcr

altid havde et stort grin på. og fået udleveret

vores sovepladser gik vi rundt om
vandrehjemmet forbi Nordøstmolen langs
Nordøststranden, hvor de mange Stære,
Engpibere og l(vækerfinke fouragerede, og op
ad den stcjle trappe til Overlandet hvor vi fulgte
stien rundt langs Nordklippen til Nordspidsen
hvor Langc Anna står. Her så vi flcrc Hortulaner
som fouragerede tæt ved os. På Lomvieficldct
sad en enlig Suleunge tilbage (der var 145 sulepar
i 2003, som langsomt fortrænger Lomvien). På

Overlandet var der nogle dybe bomtrekratcr,
heraf en på l0 rr.reters dytrde e fter en trombc med
5000 torls sprængkraft. Englænderne forsøgte
c'[ter ltrieen uden hcld at udslette øen mcn dette
29

lykkedes som sagt ikke. Efter denne spadscretur
ved
storetrappen for at mødes senere til en middag i
byen.

var folk blevet tørstige, så vi skiltes

Om aftenen var vi i byen og spise, hvilket var
meget hyggeligt. og der blev lagl mærke til os.
ikke på grund af dårlig opførsel, nej slet ikke,
men de 2I danskere der skulle spise samrnen
havde jo betydning for dagens omsætning. og
næste dag grinede værten på vandrehjemrnet og
sagde, "nå der er de berønrte 2 I danskere" og så
grinede lran igen.

15. oktober
IC. 07.00 stod vi uden for vandrehjemmet i
bælgmørke og lyttede til fuglekvidder. Kl. 08.00
stod solen op over Diine, og dagen var begyndt.
Fem minutter før solen stod op begyndte 20.000
Stære at lette på Diine for at flyve til Helgoland
ved Vandrehjemmet. Stærene kom i flokke på
50-500 fugle og det var et syn. når de fløj tæt over

hovedet på os. og da vi kunne høre vingesuset
når de fløj lavt over øen og skulle dreje uden orn
forhindringerne. Dette var virkelig en oplevelse,
og lidt efter kom alle Vindroslerne og Gråsælerne
sang.

til Drine, som vi
ikke forventede os meget af, men der var alligevcl
44 arter. Ved ankomsten gik vi først til Grillteich
Efter morgenmaden sejlede vi

og Golfteich srnå vandhuller, hvor dcr var
Gråand, Vindrosscl. Vandrikse, Pibeand,
Grønbenet rørhøne, Rørspurv, Skovspurv, Dobtr.
Bekkasin og Spurvehøg rn.rn. Ved dissc to søer
var der ovcrraskcnde mange arter, og da vi
skulle spise frokost kom der to Kortnæbbede
gæs i hver af dc to søer. Dette var nok den største
overraskelsc, da de ikke var sky og vi var så tæt
på dem så vi ikkc skulle bruge kikkert for at se

dem rigtig godt. Under frokosten kom der Blå
I(ærhøg over tls.
Efter frokost gik vi til Dtine-Sydstrand og DtineSydøstrnole hvor vi så Stenvender, Strandskade,
Strandhjejle og Snespurv. Ved Drine-Sydøstnlole
mødte vi guiden fra Vogelwarte sorn fortalte at
der var Hvidvinget Måge ved Drine-Nordøstmole.
Der var vi netop på vej til, og det var nemt at
finde. man skulle blot følge strømmen a{
hitjægere. Ved Dtine-Nordøstmolen var der
Snespuw, Bjerglærke, Sortgrå Ryle, Ahn Ryle,
Sandløber. Stær. Kvækerfinke m.m. og
minsandten om der ikke også var en
Dværgværling. Denne var meget fotogen med
lyset iden rigtige side og på tæ{ hold. Der var vild
begejstring på stranden medens karneraerne
knipsede og under denne forestilling kom den
Hvidvingede Måge svævende rundt over os og
den besluttede sig for at lande umiddelbart før
os. Dette var et syn for guderne. Man kunne godt
se på fuglene at vejret var godt, for de stærke
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fugle var fløjet vidcrc og de svage havde noh rned
at søge føde. De llohkedes om jcg så må sige helt
tæt omkring os uden afvise tegn Ior angst. På en

sådan dag løber tiden fra os, så vi måtte
til Diine-Hafen for at sejle
tilbage til Helgoland, hvor vi skulle besøge
skyndsomst tilbage

Vogclwartc med fangehaven.

til Vogelwarte så vi først fire
ringmærl<ede fugle (Jernspurv, Rødhals,
Ved ankomsten

Vindrossel og Solsort). Disse bliver målt, vejet,
undersøgt for fedtreserver og ringmærket før de
bliver frigivet. Der var tre forskellige fanghaver
som bliver tømt tre gange om formiddagen og
fire gange om eftermiddagen. Fangstrekorten er
ca. 1200 drosler på en dag. På en god træknat
kan der findes op til I20 død Drosler ved den
store antennemast hvor bardunerne er 5 cm
tykke. Droslerne trækker efter magnetfeltet og
kan ikke se masten on natten, men problemet er
blevet begrænset ved at sættelys på masten, tnen

teleskoper og fotokanoner. Dette i sig selv var et
syn.
Det kunne jo ikke lrlive ved rned at gå. Vi skulle

jo hjem, selv om vi var faldet godt til her

på

bardunerne er stadig et problem. Ved besøget i
en af fangehaverne der er konstrueret i 1920 fik

Helgoland. Da alle, efter en pragtfuld oplevelse
på Helgolantl, var samlet, gik vi ombord på Lady
von Btisum igen for at sejle til Biisum.

fangehaven. Det er her vigrigr at fugle ikke
kommer til skade da fangehaven så vil blive
lukket, men fuglene er i haven hvor de kan

til Biisum forløb i ro

og

mag. Der var havblik og det var det fineste vejr

til

vi en grundig forklaring på funktionen af

fouragere indtil de skal indfanges. Ved
indfangningen ender de
beskyttet.

i

en kasse hvor de er

Rundvisningen sluttede med diskussion om
ringmærkning i det hele taget samt en orientering
om de1 indsamlede materiale siden 1920. hvor
proceduren har været den samme igennem alle
årene kun albrudt af krigen og besættelsen af
øen. En meget interessant rundvisning.

16. oktober
På denne sidste dag på

tlelgoland var vi oppe kl.

7.00 igen, for ikke at gå glip af den fantastiske
oplevelse, når solen stod op på en skyfri himmel

Sejlturen fia Helgoland

at stå udendørs på skibet. Der blev set Lomvie,
Ride, Dværgmåge, Marsvin, Spættet Sæl m.m.
samt Alm I(jove, som angreb Sølvmåge. Sejlturen
varede J timer da højvandet lige var overstået og
der derfor var en god modstrøm,
Ved ankomsten til Biisum kørte vi ned toget til
Heide, hvor vi lik udleveret vores værelser igen
og herefter gik vi ud for at spise inden at vi skulle
have os en velfortjcnt søvn.

17 oktober
Dette var turens sidste dag. Ved et veldækket
morgenbord havde vi spist solidt så vi kunne
klare turen hjem til Danmark. Vi kØrte først til

overnatningspladsen på Diine. Dette kunne vi
ikke få nok af, og denne morgen var ingen

Hamburg Hallig. hvor vi gjorde ophold ved
dæmningen, og derefter holdt vi kaffepause ved
Hauke-Haien-I(oog. Her var der 4000 Bramgæs
der fouragerede medens vi spiste og så på.

undtagelse. Gårsdagens oplevelse gentog sig og
folk var henrykte.

Ryle og meget andet.

og Stærene kom svævende i tusindvis fra

Da værelserne var ryddet og morgenmaden
fortæret gik vi til den sydlige del af Helgoland,
Mittelland, I(ringel og Siidhafengelånde hvor vi
ikke tidligere havde været, Her trlev der set
Tornirisk, Gråsisken, Skovsneppe og Gråstrubet
Lappedykker. På Ikingel så vi, hvor effektive

hitjægerne var, da en havde set

en
Svartsløvsanger. Der gik kun få minutter før der
var ca. 50 hitjægere i fult feltmæssigt udstyr med

Herudover var der 5 Blå l(ærhøg, Klyde, Alm.

Efter disse to sidste stop, kørte vi videre til
vi skiltes for a.t tage toget hjem

grænsen hvor

efter en vidunderlig Helgolandstur.
Jeg

vil på deltagernes vegne takke Ursula og Eilif

for en virkelig god og velgennemført tur til
Helgoland.

Bornholms Tidende bragte også en a.rtikel om
Helgolandsturen den 21. oktober.

jl

Anmeld
Nyt om gedden
Gedden af Frank lensen. Natur og
Museum nr. 3 2003. Forhandler:
Naturhlstorlsk Museum.
Tlf. 8612 9777. 36 slder. Prts 58 k.
Gedden ser grum ud på hæftets forside, hvor

den står mellem vandplanter og lurer efter

bytte.

I dette gennemillustrerede hæfte

fortælles på en let forståelig måde om geddens
levevis og dens samspil med de andre dyr i
ferskvand og brakvand. Der omtales mange
spændende adfærdsundersøgelse af gedden
og dens byttedyr.

At gedden er en grådig rovfisk med munden
fuld af spidse tænder fremgår tydeligt af
bagsidebilledet, der viser et trofæ fra en
fiskehytte. Undersøgelser har vist, at nogle
tænder kan lægges bagud, så gedden bedre
kan sluge sit bytte. Samtidig bliver de til
modhager, hvis et bytte forsøger at vride sig
fri. Der er altså kun 6n vej - gennem gedden.
At gedden er mest til bløde,,pakker" fremgår
af, at den helst undgår trepiggede hundestejler
og andre fisk med pigge på finnerne. Men er
der ikke anden føde, går den bare igang med
at lære at tage dem med piggene på den
rigtige led. Det er illustreret med en fotoserie.
Med en glubende appetit og lynhurtige angreb
er den også i stand til at prædatere på egne
artsfælles, ligesom det er almindeligt at gedder
stjæler bytte fra hinanden. Unge gedder æder

i en sø i Sønderjylland. Der var en
krabat på 26,5 kg og 150 cm lang.
fanget

Holdningen

til

geddens tilstedeværelse

a{hænger af lokale forhold. Mange steder søger
man at holde bestanden nede for at sikre de
unge ørreder og laks på deres vej mod havet.

dog kun smådyr, men det omvendte også

Gedden kan for øvrigt selv foretage lignende

tilfældet. Geddeyngel har den største chance

vandringer.

for at overleve, hvor der er vegetation, men en

meget stor procentdel fortæres af insekter
som stor vandkalv og rygsvømmer. Efter få
uger er der typisk kun 2% tilbage. Derte er

illustreret med diagrammer

over

sammensætningen af føden hos gedder af
forskellig længde. Bliver de store, kan de blive
rigtig store. En afde største gedder i verden er
)2

I uklare søer udsætter man til gengæld gedder.

De æder nernlig de fisk, sont tager
planktoniske krebsdyr, der ellers holder
mængden af grønalger nede. Udsætningen
sker også til glæde for lystfiskere, som gerne
tager kampen op med en stærk gedde.

Mari-Ann Nørgaard

Kommende ture og møder
Ørnetur

til Skane

nØdt

til at uddele pladserne på et "først til

mølle" princip. hvis turen bliver overtegnet.

5-7 marts 2004

Traner og Hornborgasjdn, Våstergdtland,

Mødested: Musikhus, Å"rhus, fredag d.
kl. 16.00.

5.

marts

Sverige. Onsdag 7.4 - søndag

ll.4

Vi besøger de berømte tranerastepladser

Vi skal til Skåne igen for at opleve de svenske

omkring Hornborgasjon, hvor vi ser tranerne
på fodermarkerne, og det fantastiske skue,

gang i starten af marts måned, hvor de første
trækfugle også gerne skulle være på vingerne,
Vi kører fra Musikhuset kl. 16.00 fredag, over
broerne til det fantastiske Snogeholm-skoven

når de flyver fra markerne ud i søen for at sove.

vinter - og havørne på klods hold. Denne

i

Skåne. Lørdag og søndag

vil vi

besøge:

Srivdesjcin, Ellestadsj<in. Ystad Havn,
Fyledalen, Illstorps Enge, Vombs Enge og
Ifankesjon, samt andre lokaliteter, der falder
os ind. Mulighed for blandt andet: havørn,
kongeørn, rød glente, fieldvåge, blå kærhøg,
sort spaette, og alle de gæs, man overhovedet
gider at kigge på: Hjemkomsr i Århus ca. kl.
20.00 søndag aften.

i hytter, og transport i bus/
minibus. Husk sovepose, kikkert, varmt tØj,
overnatning

og mad

til

hele weekenden bortset fra

Udover Hornborgasjtin besøger vi en række

gode fuglelokaliteter

i området, f.eks.

plateaubjerget Billingen, med dets urskove
og moser. Udover tusindvis af traner, håber vi
at se f.eks. nordisk lappedykker, urfugl, tjur,
tretået spætte, perleugle og spurveugle. Læs

mere om tranerne og området på http://
vwvw.hornborga.com.
Detaljeret turprogram vil foreligge i starten af

januar 2004. Se www.dofaarhus.dk, Turen
gennemføres somen bustur, med overnatning
i tol4 sengesrum på vandrerhjem.

Turledere:Lars P. Johansson (86J7 7841) og
Pelcr Lange (869, 0)41).

aftensmad lørdag (som bliver tilberedt af
lederne), og aftensmad søndag (som kan
købes. nårvi holder på motorvejen i Danmark

Pris: Max. 2000 kr. Beløbet dækker bus m.
chauffør, færge, overnalning, samt morgenog aftensmad på vandrehjem.

på vej hjem). Mulighed for at købe slik,
drikkevarer m.m. undervejs på diverse

Tilmelding:

tankstationer. De sidste detaljer sendes til
deltagerne ugen før vi skal af sted.
Turledere: Nick Wrigley (86 2l 49 85). Lars P.
Johansson (86 )7 78 4l), og Anthon Andersen

Tilmelding skal ske ved at
indbetale depositum på kr. 800 senest l. marts
2004 til girokonto 7528752 (perer Lange)

eller via netbank. regnr. 1594, kontonr.
7528752 (Peter Lange). Husk at oplyse navn
og adresse.

(chauffør).

Afbestilling:

Pris: kr. 950,00, som indbetales på DOr Århus'

20 deltagere. Se afbestillingsregler inde i

girokonto nummer 551 09

bladet.

6l senest d. l.
februar. Beløbet inkluderer transport, broafgift, 2 x overnarning og aftensmad lørdag.
Hurtig tilmelding anbefales, da vi kan blive

Turen gennemføres med min.

Arrangør: DOF Århus Amt

Stortur
24.

-

31.

til Østpolen

Hjemkomst med ankomst Kastrup kl. 17.10
mandag d. 31. maj.

mal 2004

Det har endnu ikke været muligt at få fastlagt

Som tidligere annonceret inviterer DOF Å,rhus

på stortur til det østlige Polen, hvor vi skal
besøge spændende landskaber med et rigt og
varieret fugle- og dyreliv.

I

den storslåede natur forventes det, at vi

primært vil satse på Biebrza-sumpene, som er
et af Europas største vådområder og dels på

Simoanowka-søen og endelig på de kendte
Bialowieza-skove, som er den bedst bevarede
urskov af sin art i verden.

Vi håber bl.a. at se spillende tredækker

og

spillende urfugle, mange storke og rovfugle heriblandt flere sjældne Ørnearter, hærfugl,
ellekrage, vandsanger og citronvipstjert.

I

urskovsområdet ved Bialowieza er der 9

spættearter og flere uglearter - og området er
kendt for pattedyr som bison, elg, kronhjort
og vildsvin samt ulv og los.
Afrejse mandag d. 24. mqj. kl. 10.00 fra Kastrup
Lufthavn. Man skal være i lufthavnen senest
kl. 09.00.

den helt endelige pris, men vi håber fortsat
på, at en pris påca.6.000 kr. vil være realistisk.
Så snart den er.rdelige pris foreligger vil den
blive lagt ud på www.dofaarhus.dk.

Prisen vil includere flybillet I(øbenhavnWarszawa tÆ, bustransport i ontråderne,
overnatninger med helpcnsion, lokal guide
m.v.

Bindende tilmelding sker ved ar indbetale
depositum på 900 l(r. på giro (DOF Århrrs giro 55109621) senest d. l5ll-2004. Der gøres
for god ordens skyld oprnærksom på, at
deltagerantallel er begrænset til 22, hvorfor
hurtig tilmclding rilrådes.

Det kan også oplyses, at der være mulighed
for tilslutning med fly fra Tirstrup eller Billund
til en pris på ca. 500 kr. t/r.
Der bliver efterfølgende vurderet hvorvidt et
formøde bliver aktuelt. Nærmere oplysning
vil i givet fald tilgå delragerne.
Ledere på turen vil være: Georg Guldvang tlf.86 I I 55 46 og Jens Chr. Jørgensen - tlf. nr.
86 t7 50 27.

Stortursbestemmelser vedr. aflysninQ oQ afbestillinQ:
Aflysnlng
DOF Århus forbeholder sig rer ril ar aflyse
turen, i tilfælde af meget lav deltagertilmelding,
eller hvis uventede begivenheder på turmålet,
f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør turen i væsentlig grad. Aflysning vil blive
meddelt senest ]0 dage før planlagt afrejse.
Evt. indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt.

Afbestiillng (pr. person)

a.

dbestilling mere end 60 dage før afrejsen:
Ved skriftlig afbestilling til DOF Århus
eller turlederne tilbagebetales det ind-

betalte beløb med fradras af 50 kr. til
administration.

b.

afbestilling fra 6O til 10 dage før afrejse:
Ved skriftlig aftresrilling til DOF Århus
eller turlederne tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket depositum.

c.

afliestilling mindre end 30 dage før
afrejsen: Ingen tilbageberaling.

Afbest

i IIi

n

gsfo r si kr i n g

Denne forsikring indgår ikke i turprisen. DOF
Århus anbefaler dclfagere at tegnc en a{bestillingsforsikri ng.

lendel
Generelt om vole lule:
Alle ervelkomne påturene, taE 4erne venner eller famllie med. Turene er også for uøvede fuglekilxleref
Turlederne fortæller velvllllgf om fuglene der ses, oQlå de almlndelige arter. Bemærk at der kræves
tilmeldinqved no4leture. Medbrlng ahld kikkerr. evt. fuElebo4 samtpåklædn|ng eftervellet - de flesre
lure gennemføres uanset vejrliget. tn god madpakke samt noget varml på thermokanden er også godt.
På de længerevarende ture 4øres underveJs stop ved en bager eller købmand.

Bemærkal nogle ture kræver tllmelding. Defle vilalttd ftemgå af rurbeskrlvelsen. Ture del gennemføres
I prlvatbller er også for folk uden blll Konlakt turlederen, som kan hjælpe med at skaffe kørelelllghed.

Hold o4så øle med vores hjemmeslde på www.dofaarhus.dK hvor du finder der komplefie rur- oq
mødepro4ram. Der kan evenluelt blive atrangelet flere tuae og møder.
Tlrsdagsmøder d. sidsre tirsdag I hver af månederne sep., okt., nov., Jan., feb., mar.. 04 aprll. Alle finder
sted på Naturcenter Sølyst. Loulsevej 1 00, I Brabrand. Kontakl vedt. møderne: Konlaklpersonen.

Bldlalltll tule og møder sendeslll: olelensen,
senesl

l.

februar,

1

. maJ. I . august og

TorshøJvænger 54, 8381 Hassela4er. E-mall: oll@oncable.dk

t. november.

Søndag 4.1

Mossø, Gudenåen og onliggende søer

Mødested:
Turleder:

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

Søndag 1l.I

Vinterfugle ved sø og å
Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg kl. r5.00 eller P-plads ved
Allinggårdsvej kl. 15.15 (se skilt mod fugletårn)
Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi kan se flokke af
sangsvaner komme til overnatning på søen, der gennem en årrække har
været kendt som en god sangsvaneloka-litet. Især i forbindelse med
isvintre og hård frost ses m.rnge sangsvaner i vågen ud for tårnet.
Hvorfra kommer disse fugle og hvordan klarer de at overleve de til tider
barske vejrforhold. Også mulighed for kanadagæs, stor skallesluger,
hvinænder, troldænder m.fl .
Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the
Ingen tilmelding. Arrangeret i samarbejde med DN
Afslutning ca. kl. 17.00

Mødested:

Turleder:

Bo Ryge Sørensen, tlf 8681 2573

Torsdag 22.1

'Der hviler et højtryk over Agorerne"

Mødested:

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 Acorerne 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

t5

Arrangør:

og meget andet vil der blive givet et indtryk af via en lysbilledserie
optaget på 3 af Acorernes 9 øer nerrlig Såo Miguel (den største), Flores
(den smukkeste) og Pico (den højeste).
ØBF

Søndag 25.1

Norsmr'nde Fjord og Kysing Næs

Mødested:

P-pladsen ved Norsminde Kro kl. 10.00.
Vi genopliver for en gangs skyld de engang så populære ture langs
Norsminde Fjord og Kysing Næs. Her er rnulighed for svaner, ænder.
herunder lille skallesluger, og måske en snespurv eller bjergpiber? I
tilfælde af isvinter ligger fuglene tæt i fjordens våger. Husk varmt røj,
madpakken samt noget varmt på thermokanden, det kan være koldt
langs fiorden! Turen varer ca. I timer.
Busforbindelse fra Århus: Kystruten rute lO2 afg. fra Århus rutebilst.
k]. 09.15, er i Norsminde kl. 09.45, og har stoppested lige ud for kroen.
Ole Gylling-Jørgen sen ( tlf : 4OZ 10026 ma il : ogyllin g(rr_, ma il.d k )

Turleder:

.

Tirsdag 27.1

Nationalpark?

Mødested:

Naturcenfer Sølyst, Louisevej 100, Brabrand kl. 19.10
DOFs medlem af styregruppen for "pilotprojekt Narionalpark Mols
Bjerge" Peter Lange fort€eller om arbejdet i styregruppen, rned at
udvikle ideer til en kommende nationalpark på Mols. Der fortælles on
nationalpark-begrebet, med eksempler fra nationalparker i udlandet,
og der gives et bud på hvad DOFs visioner for en kommende
nationalpark kan være. Tilhørerne opfordres til at komme med deres
bud, på hvad en kommende nationalpark kan indeholde. Læs også
artiklen i dette nummer af Søravnen og kig ind på http://www.sns.dk/
nationalparkerf hvor du kan læse mere om de danske pilotprojekter.
Mødet følges op af en tur til Mols søn. d. 2. maj. hvor vi besøger en
række af de områder, som er på tale som en del af en kommende

nationalpark.

Søndag 1.2

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødested:

Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund pedersen
Se beskrivelsen søndag 4januar.

Turleder:

Søndag 1.2
Mødested:

Turleder
Kontaktperson:
Tilmelding:

Praktisk opl.:
Arrangør:

Søndag
Mødested

)6

Stubbe Sø og Fugleværnsfondens rteal
i Tirstrup kl. f 0.00. Herfra kører vi samlet til området.

Brugsen

15.2

Arbejdsgruppen ved Fugleværnsfondens areal ved Stubbe sø inviterer
indenfor i fugleværnsområdet. Medlemmer af arbejdsgruppen viser
rundt og fortæller om arbejdet med at pleje området. Vi går en tur i
området, gennem skoven og over engen, ned til Stubbe Sø, og slutter af
med at spise vores madpakker indenfor i varmen i Bogpeters Hytte.
Medlemmer af arbejdsgruppen.
Peter Lange tlf.: 8695 0141.
Til kontaktpersonen på tlf.: 8695 0341 eller mail:

peterlan(o,post6.tele.dk senest I dage før turen. Tilmelding er
nødvendig, da der er begrænset antal p-pladser i området.
Medl>ring vandtæt fordtøj, og madpakke. FVF giver kaffe / the.
DOF og Fugleværnsfonden (kontakt: Peter Lange - se omslaget).
Turen gentages d. 27.] kl. 08.00 og 29.5. kl. 06.00.

Havøm(e)

i

Det midtjyske Søhøjland

Kvicklys P-plads, SØtorver i Silkeborg. kl. 10.00
Det Midtjyske Søhøjland besøges regelrna'ssigt af havørnc

i

vinterhalvåret. I den anledning bcsøger vi Mossø, dcr er en af dc
søhøjlandslokaliteter, hvor der er gode mulighcder for at se havørn(e).
På turen vil der blive fortalt om ørnenes livsvilkår og mulighederne for
at beskytte og fastholde ørnene som ynglefugle i Danmark.
Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evr. kaffe/the.
Tilmelding ikke nødvendig.
Auangeret i samarbejde med DN
Turleder:

Bo Ryge Sørensen, t|f.8681 2573

Tirsdag 24.2

Generalforsamling

Mødested:

Naturcenter Sølyst kl. 19.30
5e indkaldelse andetsted

i

bladet.

Onsdag 3.3

Dofbasen

Mødested:

Biologiens Hus, Wilh. Meyers Alle, Universitetsparken, Århus kl. 19.10
(bygn. Iige overfor Naturhistorisk Museum)
Dolbasen er både en hjemmeside og et prograrn. Do{basen er stedet
hvor alle de mange aktive fuglekiggeres mange observationer indtastes
og gemmes, og hvor du kan følge med i fuglenes forekomst.
Dofbasekoordinator Peter Lange demonstrerer www.dofbasen.dk og
det tilhørende indtastningsprogram, og svarer på spørgsmål fra
brugerne. Denne gang på storskærm via pc-projektor! Mød op og se
hvad dofbasen kan. Alle er velkomne.

Fredag 5.3 - Søndag 7.j

Ørnetur
Mødested:

til

Skåne

Musikhuset, Århus, fredag d. 5. marts kl. 16.00.
Se bekrivelse andetsteds

i

bladet.

Søndag 7.)

Mossø, Gudenåen og onliggende søer

Mødested:

Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt .Ærenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 4januar.

Turleder:

Søndag 21.3
Mødested:

Turleder:

Danmarks Naturskoye
Kvicklys Pllads, Søtorver i

Silkeborg. kl. I6.jO
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommere af den
oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborgskovene har landets største koncentrationer af 250-100 årigbøg, og
rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. på
turen vil vi se nærmere på naturskovens biologiske betydning. Turen
afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser sortspætten komrne til
overnatning i dens sove-hultræ.
Tilmelding ikke nødvendig
Afslutning ca. kl. 19.00
Arrangeret i samarbejde mellem DN.
Bo Ryge Sørensen, tlf.868t 257)

Lørdag 27.3

Stubbe Sø og Fugleværnsfondens areal

Mødested:

Brugsen i Tirstrup kl. 8.00. Herfra kører vi samlet
Yderligere oplysninger: se turen søndag d. 1.2.

Søndag

28.3

Mødested:

til området.

Årslev Engsø
fugletårnet på sydsiden afÅrslev Engsø kl. 9-12.
DOF arrangerer i samarbejde med Naturcenter Sølyst ,Åbent tårn" ved
Årslev Engsø. Der vil være DOFmedlemmer tilstede i tårnet, hvor de
)7

fortæller om fuglene ved søen og svarer på spørgsmå1. Kom og sc
fuglene i teleskopkikkerren, og hør mere om DOF.
Perer Lange (3695 0341) eller Bjarne Golles (8625 4655).
DOf Århus Amt i samarbejde med Naturcenter Sølyst.

Kontakt:
Arrangør:
Tirsdag

3OJ

Mødested:

Lørdag

Kirke- og Slørugler
Naturcenrer Sølyst kl. .19.30
En aften med historier og Sløruglen og Kirkeuglen. palle Nielsen fra
Hvidsten vil komme og fortælle og vise en meget flot film. Der er oplagel
billeder som viser Kirkeuglens liv i kassen, som er opsat ganske tæt på
Palles bolig. Desuden vil palle fortælle on sine oplevelser rned et
Sløruglepar. Alle er velkomne.

1.4

Mødested:

Fugle- og kulturtur på Mariager Fjord med hjuldamperen
"Svanen"
Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 9.45.

Turleder:
Pris for sejltur:
Tilmelding:
Praktiske
oplysninger:

Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur for at kigge på store
flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle.
Arr.: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Naturvejleder Lars peter Johansson.
Voksne: 8i kr. Børn: i0 kr.
Senest dagen før ril Mariager Turistbureau gE54 tJ 77.
Velegner for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj.
Ølland, og kaffe,tbrød kan købes ombord. Varighed ca. I % rime.

Søndag

4.4

Mødested:
Turleder:
Onsdag 7.4

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund pedersen
Se beskrivelsen søndag 4. januar.

-

Mandag 24.5

søndag 1L4
Traner og Homborgasjdn, Våstergiitland, Sverige
Se beskrivelse andetsted i bladet.

- nandag i1.5
stortut til østpolen
DOF Se nærmere omtale andetsteds i blacler

Onsdag 2i.6
Mødested:

F-ugletw i MoIs Bjerge
P-pladsen ved Agri Baunehøj kl. 20. Turens varighed: ca. J timer.
Skovhornugler og deres unger forsøger vi at lytte efter og kalde frem
samtidig med at forårets sidste fuglekor giver sig til kende.
Natur og Miljøkontoret, Århus Amt.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7g41.

Arr.:
Turleder:
Foråret 2005 Stortur til

HoIIand

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

Hvem er hvem
Bestyrelsen
Arne Bo Larsee
Axel Munchs Vej 67

Peter Lange ('formand)

Tujavej 16r Stjær
E46+

cdten

'

E550.Rytimgård,

Ttf..E6 95 0t 4l
peterlan (l pos t6.

Lel

abl@;c.dk .

e.dk

-

Jan Sielemann
.Hrllvejen'2 I, Høbjerg
E500 Grenå
Tlf. E6 3t 14 49

^ jan.siblemann@mail.dk

Steen Gert Lars'en
Ole Jensen (kasserer)
Torshøjvænget 54, Kolt

El6l

Grøfthøjparken 16.1,.10. mf.
.
8260 Viby J
Tlf. 66 28 50 05
'steen.gertJarsen(a;g9t2net.dk

Hasselager

Tlf. E6 2E 56 14

'

ofj(r'oncable.dk

'

Hjeds

mari-ann(ai.,ju biimail.

Båstrupvej t6, Foldby
E382 Hinnerup
Tlf.'E6 49 63 0E
Peter. Hjeds (4 skolekom.dk

.
'

d

sl. d

k

Erik Dyliner
Ths. Thaarups Parken

8361 Hasselager
q6 28 40 81

'Tr.

,

-

:

):7 7E 4l
lpj oh a ns s on (r.r tdca

Mari-Ann Nørgaard.
Kolt Kirkevej l1l

Tlf.86 2t 04 4]
bg(lnat.aarhus.dk
Peter

.E544Mørke

'rlf.86

'

Bjarne Golles
Louisevej 100
8220 Brabrand

Lars P. Johansson
(suppleant)
Balevej 10, Ommestrup

dk

Jens Bonde Poqlsen
Hevringvej 24, Hevring
8950 ørsted
Tlf. 86 48 32 7i

6210 Århus
hedy@:ofir.dk
.

jens-bonde(4poulsen.mail.dk

Kontaktpersonel
Frednlngsudvalget:

.

Mriller Jenåen
Holmelundsvej 29, Søften
83E2 Hinnerup
,

.Svend-

Tlf.86 98 65 0l
F ug I å r e gt st r e r t n gsgr u'ppe n :
Ole Jensen '

(Se bestyrelsen)

_'

kalltetsr e gl st rc r I n ge n!
Dansk Ornitqlogisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Arnt
Louisevej 100
Lo

'8220 Brabrand

n

:,

bestyrelsen).
.

DOF-baien:
Reter Lange

Grenå lokalgruppe:

:
.

Lars Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej.58

Andle_rs Rasmussen

. Askevej 8

E500 Grenå
Tlf. 8758 0256
andershr(q.rasmu ssen.mail.dk'

8900.Randers

' Tlf.864r'81

.

64

Rappottgruppen,:
Henning Ettrup
Udgård'en 6, Lading

.

lse bestyielsen;-

Lokaldoffer:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)

E47l Sabro
Lo kal ltets u n d e r sø ge l se r n e :
'Petei iange (se bestyielsen)

Tlf. E6 94 96 06

Rovfugle.giuppen:

'Søhøltandsgruppeit

'- Svend Møller Jensen

(Se Fredningsudvalget)

Med le ms rc gl strc | I n ge
Lars P. Johansson '
(Se

Ranctercg!upp€n,

Bo Rygå Sørensen
Søholt All€ 26

Syddlurs lokatgrippe:
Jens

Mikkelsen

S600 Silkeborg
.

. Violvej 7'

Tlf..86

8l

25 73

8400 Ebeltofr

Ttdsskrtftlæsekreds:

Tll. S614 4254

Peter Hjeds (ie bestyrelsen)

Jens:mikkelsen(qrtdcasdl.dk

,:M

e]e end OId.,
.
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..

.

Slatsaut. translalører oC lolke
'Medlem

af
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Socledad Espaiola de Oriltologia

'l':n
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+1,:, 554627 26 I .tax:55462727
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