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Dansk
Ornitologisk
Forening
Fuglenes Hus
Vesterbrogade 138-140
1620 København V
Tlf.: 33 31 44 04
Fax: 33 31 24 35
www.dof.dk
dof@dof.dk
Giro: 7 00 08 39

DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse
med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i 1906.
Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle
og at virke til beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna.
Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og
ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt
ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.
DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt.
Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og
arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den
danske afdeling af BirdLife International.
Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4
hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år).
Årlige kontingenter:
Ordinære medlemmer (inkl. seniorer)
Junior (u. 18 år)
Husstandsmedlemskab
Støttemedlem (min.)

355 kr.
175 kr.
475 kr.
235 kr.

Lokalafdelingen i Århus Amt DOF-Århus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlemNaturcenter Sølyst
Louisevej 100
8220 Brabrand
Giro: 551 0961 (reg.nr. 1551)

mer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner.

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

www.dofaarhus.dk
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alle medlemmer i Århus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne
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Søravnen – tid til forandring?
Det skrevne ord og indsamling af viden i ornitologiske
kredse er vigtigere i dag end nogensinde.
Naturen og dermed vores fugle behøver en hjælpende
hånd på mange fronter. Kun med formidling af den
sidste nye viden om naturens tilstand, har vi mulighed
for at agere fuglevenligt i et stadig mere komplekst
samfund. Presset på fuglenes levesteder er i dag
stadig alt for stort. Bare tag udvikling i antallet af
rødlistede fuglearter og arter i tilbagegang som
eksempel. Hvad findes der derude? Hvordan er
leveforholdene? Hvad kan der gøres - hvad bliver der
gjort - for at forbedre miljøet, så der bliver plads til en
større artsdiversitet? Her er informationerne fra de
ornitologiske blade og tidsskrifter af uvurderlig
betydning – også Søravnen. Folk i felten rapporterer
ofte tilbage til læserne, som dermed holdes informeret
om, hvad der foregår i amtet/Danmark/Europa på
fuglefronten. Øgede udgifter til udsendelse af
Søravnen må ikke ødelægge de muligheder, der er for
denne formidling.
Derfor er arbejdet med at fremtidssikre Søravnens
udgivelse gået i gang. Læs mere om det inde i bladet.
Mari-Ann Nørgaard
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et Nyt fra Årslev Engsø
Medlemskonting
ontingent
ente
Der er nu etableret en optællergruppe
stiger i 2004!

Regeringens besparelser på
portostøtten rammer ikke blot
lokalafdelingen, men også DOF
hovedforeningen, idet DOF hidtil
har opnået portostøtte til alle sine
blade. For at imødegå de ventede
portostigninger, som for de tre
blade Fugle og Natur, Fugle i
Felten samt Dansk Ornitologiske
Forenings Tidsskrift forventes
at beløbe sig til omkring 350.000
kr., vedtog man på det ordinære
repræsentantskabsmøde i november 2003 at
hæve kontingentsatserne.
Satserne er fra og med 2004 følgende:
Ordinære medlemmer (inklusive seniorer): 355
kr.
Junior: 175 kr.
Husstandsmedlemskab: 475 kr.
Støttemedlem: 235 kr. (modtager ikke Fugle i
Felten, lokalblade og DOFT)
Det bemærkes at den nedsatte takst for
seniormedlemmer er fjernet. Dette skete efter en
længere debat, hvor hovedargumentet for at
fjerne rabatten for seniorer, var at disse i dag ofte
er økonomisk velstillede, og derfor formodes at
have råd til at betale fuld takst for deres
medlemsskab af DOF.
Vi håber at vore medlemmer vil have forståelse
for det nødvendige i at hæve kontingentet, og ser
frem til medlemmernes fortsatte støtte til
foreningens arbejde for fuglene og fuglesagen.
4

Af Peter Lange

ved
Brabrand Sø/Årslev Engsø, som vil stå for
regelmæssige fugletællinger ved de to søer. Det er
gruppens planer at tælle et-to gange om måneden,
og resultaterne tastes ind på dofbasen. Endvidere
håber vi i løbet af 2004 at vi kan præsentere
søernes egen hjemmeside på www.dof.dk.
Gruppens kontaktperson er indtil videre Peter
Lange (se omslaget).
Århus Kommunes Naturforvaltning har i samarbejde med Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen udgivet en folder og minifeltguide om
de to søer. Folderen henvender sig bl.a. til
undervisere og skoler. Folderen sælges på Årslev
engsø-ture og fra Naturcenter Sølyst (tlf.: 8625
4655) for 5 kr pr stk. Den sælges også i sæt; 100
stk for 250 kr.

Fler
e n
Flere
nyye søer!
Vorup Enge
Århus Amt og Randers Kommune er i samarbejde
med Aage V. Jensens Fonde i gang med at etablere
et nyt vådområde på Vorup Enge ved Randers.
Vådområdet er på i alt 119 ha., og kommer til at
bestå af græssede enge, sump samt åbne
vandflader i forbindelse med Gudenåen. Der
etableres en natursti og tre nye fugletårne i
området, som forventes indviet i løbet af
sommeren 2004. Læs mere på www.randers.dk.

Bølling Sø
Midtjylland vil også være med! Projektet med at
genskabe den afvandede Bølling Sø ved
Engesvang vest for Silkeborg, går nu ind i den

afsluttende fase. Det er Danmarks 3. største
naturgenopretningsprojekt til dato, kun overgået
af Skjern Å- og Vest Stadil Fjord-projekterne.
Der bliver en lavvandet næringsfattig sø med en
max. dybde på 2,70 m, og ad åre forventes en
rørskov på op til 140 ha af det samlede vandareal
på 360 ha.
Fra oktober 2003 er afløbet mod Funder Å stoppet
og ved årsskiftet 2003/04 er der spærret for en
afvandingskanal, så den østligste trediedel af
søen nu ved at være fyldt med vand, og i løbet af
det kommende år lukkes der også op for
vandfyldning af den øvrige del. Læs mere på
http://www.dof-ringkobingamt.dk klik på
lokaliteter og vælg Bølling Sø.

Ringmærkning på
Natur
cent
er Søl
Sølyy s t
aturcent
center
De seneste 1½ år har en lille gruppe entusiastiske
ornitologer gennemført ringmærkning på
Naturcenter Sølyst.
Gruppen består for tiden af Flemming Nielsen,
Claus B. Fries, Morten Jenrich Hansen, Rasmus
Bøgeskov Larsen, og undertegnede. Med mellemrum forsøger vi at lave en målrettet baggrundsmærkning af de småfugle, der findes omkring

naturcenteret. De seneste mærkninger blev
gennemført den 23.01.04, 24.01.04 og 30.01.04.
Over 120 fugle fik ring på i løbet af de tre dage.
Blandt de mærkede arter: gærdesmutte, rødhals,
blåmejse, halemejse, musvit, skovspurv, bogfinke, dompap, solsort og ringdue var musvit og
skovspurv klart de hyppigste. Dette afspejler
disse arters talrige og daglige forekomst på
naturcenterets foderbrætter. Men over 30
forskellige musvitter i Sølysts have overrasker
alligevel.
Som et spændende supplement til undervisningen om fugle og fugletræk har vi haft flere
klasser på besøg for at følge en del af ringmærkningen. Her får eleverne mulighed for at
komme helt tæt på fuglene og se fænomener i
praksis, de normalt kun læser om i bøgerne.
Naturcenter Sølyst har også deltaget i Zoologisk
Museums åbent hus arrangementer de sidste
par år, hvor ringmærkning er blevet demonstreret
for publikum. Næste gang ringmærkere fra
Zoologisk Museum holder åbent hus er søndag
den 25. april. Har du lyst til at følge ringmærkningen på nærmeste hold eller har du spørgsmål
om ringmærkning, er du velkommen på
Naturcenter Sølyst. Vi holder åbent hus hele
dagen søndag den 25. april.

Naturvejleder Bjarne Golles

Lars og Bjarne med hver sin halemejse. Både nordlig og sydlig race.
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Fremtidens Søravn?
- eller hvad gør vi nu...? - lille du...
Af Peter Lange
Regeringens spareiver i finansloven for 2004
gik bl.a. ud over portostøtten til
foreningsblade. Dette rammer Søravnen, idet
vores portoudgifter fra 1. marts 2004 stiger til
ca. 4,25 kr. pr. blad.
Med portostøtten fik vi hos Post Danmark
påtrykt adresser og udsendt et eksempler af
Søravnen for under 2 kr. pr. blad.
Dette betyder at lokalafdelingens portoudgifter stiger med mindst 2000 kr. pr.
nummer, eller mindst 6000 kr. i 2004, idet vi
forventer at udsende nr. 1 inden d. 1. marts.
Dette tvinger lokalbestyrelsen til at handle
idet lokalafdelingens budget ikke kan bære
så kraftig en udgiftsstigning.
Bestyrelsen har derfor besluttet flg;
Medlemmerne spørges i nummer et og to,
2004, om de ønsker at fortsætte med at
modtage Søravnen ?
Fra og med nr. 3, 2004 udsendes Søravnen
kun til de der har svaret ja til fortsat at modtage
Søravnen.
Nyindmeldte medlemmer modtager fra nu af
to numre af Søravnen efter indmeldelse,
hvorefter de bliver bedt om at vælge, om de
fortsat ønsker at modtage bladet (såkaldt
aktiv tilvalg).
Hele Søravnen lægges fremover ud på
lokalafdelingens hjemmeside når den
udkommer, i form af en såkaldt PDF-fil (en fil
der kan læses af det gratis program Acrobat
Reader).
Sidetallet begrænses til max. 36 sider pr.
nummer i 2004.
Prisen for et abonnement på Søravnen hæves
fra 60 kr. til 75 kr. om året (for personer
bosidende udenfor Århus amt og
instititioner).
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Lokalbestyrelsen vil fortsat bede læserne om
at give et frivilligt bidrag til Søravnens
udgivelse (giv en fjer til Søravnen gav i 2003
en indtægt på 4643 kr.).
Det vil fortsat være gratis at modtage Søravnen
for DOFmedlemmer i Århus Amt (dog ikke
støttemedlemmer). Du får ikke nedsat
kontingent hvis du fravælger Søravnen.
Med disse tiltag håber lokalbestyrelsen at
opnå en besparelse på størrelse med de
forventede portostigninger.
Herved kan vi fortsætte med at udsende
Søravnen 4 gange om året til alle de af vore
medlemmer i amtet som ønsker det, gratis!
Alle med adgang til internettet vil fremover
have mulighed for at læse og udskrive
Søravnen via lokalafdelingens hjemmeside.
Netversionen vil være identisk med den trykte
version, dog vil vi på nettet være i stand til at
vise fotos i farver!. Har du adgang til en
farveprinter vil du derfor blive i stand til at
udskrive din egen kopi af Søravnen - i farver!
Den trykte udgave vil dog fortsat være i sort/
hvid, af økonomiske årsager.

VIL DU BEHOLDE SØR
SØRA
AVNEN ?
LÆS HER:
Send os dit svar senest 1. august 2004 hvis du fortsat ønsker Søravnen tilsendt
gratis på udgivelsesdagen.
Brug en af de to svarmuligheder:
Man kan svare ved at udfylde talonen på lokalafdelingens hjemmeside
www.dofaarhus.dk
www.dofaarhus.dk.
Få besked når Søravnen udkommer - Tilmeld dig til lokalafdelingens e-mail
service!
DOF Århus udsender en e-mail når der er ture og møder, ved særlige
begivenheder og nu også når Søravnen udkommer. Vil du holdes orienteret
om de seneste nyheder og arrangementer, så tilmeld dig vores mail-liste.
Klik ind på www.dofaarhus.dk, klik på "Nyheder via email" og tilmeld din
mailadresse der.
Eller klip kuponen ud og send den med posten. Svaradressen er påtrykt
kuponens bagside. Husk at frankere kortet med kr. 4,50.
Svarer du ikke, ophører du med at modtage Søravnen fra og med nr. 3, 2004 der
forventes at udkomme medio september 2004.

JA - jeg ønsker fortsat at modtage Søravnen med posten
NEJ - jeg ønsker ikke at modtage Søravnen med posten
(men kan fortsat læse den på internettet)
Navn:

__________________________________

Adresse: __________________________________
__________________________________
__________________________________

Medlemsnr.: (det, der står påtrykt bag på Søravnen):

____________________
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DOF Århus
v/Peter Lange
Tujavej 16
8464 Galten
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Tårnet fra Alrø
Af Mari-Ann Nørgaard
Foto Erik Mølgaard
Det lykkedes ikke for Århus Amt Natur og
Miljø at få en ny aftale med en lodsejer på Alrø
om fugletårnets placering. Så Alrø har
desværre mistet et værdifuldt aktiv.
Til gengæld bliver der sandsynligvis mulighed
for at placere tårnet ved Årslev Engsø. Ifølge
biolog Henning Hermansen, Århus Amt Natur
og miljø, arbejdes der med en plan om at få
tårnet op at stå på sydsiden. Det kræver dog
først accept fra berørte lodsejere, og herefter
skal der foreligge en bygge- og zonetilladelse.
Der vil der typisk gå et par måneder med disse
ansøgninger. Derfor vil det tidligst blive i maj
måned at tårnet bliver tilgængeligt for
publikum.
Efterhånden som søen vokser til med rørskov,
vil det være af stor værdi for ornitologer at
komme godt over jordhøjde i lighed med
Stautrup-tårnet ved Brabrandsøen. Håbet er
jo, at vi med tiden kan få ynglende rørdrum i
området, og hvem vil ikke gerne aflure
rørskoven dens hemmeligheder, når ungerne
tager de første skridt ud over redekanten.
Indtil da må vi tøjle vores utålmodighed og
nøjes med at kigge på det fragmenterede tårn
nær lokaliteten.
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Kom til Øer – når det igen
bliver efterår!
Af Morten DD Hansen
Der er altså noget over fugletræk. Studier af
fugletræk har ganske vist kun marginal betydning
for naturovervågningen, men til gengæld byder
trækobservationer ofte på flere arter, større antal
og flere overraskelser end normale optællinger.
Det kan være aldrig så interessant at kigge på
fødesøgende pibeænder, når de er ankommet
nordfra i løbet af oktober. Men når store flokke
af pibeænder, svaler eller finker kommer flyvende
lige forbi snuden af dig, udviser de den adfærd,
der om nogen kendetegner fuglene: de trækker.
Så sker der noget!
Derfor har jeg i min nu 15-årige ornitologiske
karriere altid været på jagt efter gode træksteder
i det Østjylland, som jeg grundet studier, jobs og
kæreste har vagabonderet rundt i. Nu er
residensen for en tid forlagt til Feldballe, som
ligger mellem Rønde og Ebeltoft, og med en
terrasse og panoramavindue vendt mod syd
bliver himlen dag ud og dag ind gennemsøgt for
(forhåbentlig kortvarigt) uidentificerede flyvende

objekter. 15 kilometer sydpå ligger Dragsmur,
hvor der ses et pænt forårstræk, og endnu længere
sydpå ligger Sletterhage, hvis efterårstræk eller
mangel på samme utvivlsomt har voldt besøgende
ornitologer både fornøjelse og frustration.
Men vejen til Sletterhage er lang og kroget, selv i
en knaldrød Hit-Golf, og da efteråret 2003
oprandt, fik jeg derfor hurtigt kig på Øer-området
syd for Ebeltoft. Allerede i august 1999 var jeg
forbi et par gange, hvilket bl.a. gav lidt trækkende
tårnfalke, en nøddekrige og ualmindeligt mange
rastende tornsangere. Så det var med blod på
tænderne, at jeg i august 2003 kiggede forbi Øer.
Nu skulle der obses..... Men hvor var fuglene? De
forventede gule vipstjerter og skovpibere var der
i hvert tilfælde ikke, hvorimod der var ganske
pænt med rastende sangere og bynkefugle. Det
var da altid noget.
Nedslået lod jeg august blive til september uden
at aflægge området andet end ultrakorte visitter,
og vi skulle hen til slutningen af september, før

Spurvehøg
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Alm. kjove

jeg igen drog derud på en rigtig fugletur – denne
gang i selskab med en forvænt københavner,
som der skal en del træk til at imponere! Vi
ankom til direktørtid, sådan hen omkring 0930,
og mens vi pakkede ud, kom en ung hvepsevåge
drønende. Herligt. Der var masser af småfugle i
luften, især engpibere, men også en del blåmejser
kom dryssende. Mejsetræk er om noget en
hyggelig affære, så lad os få nogle flere invasioner.
Inde over skoven rodede en stor flok skovskader
rundt, og lidt spurvehøge skabte panik, når de
kom dampende igennem. I det smukke
solskinsvejr vandrede vi ud på SØ-hjørnet ved
Hassensør, hvor engpibertrækket tog kraftigt til.
Vi kunne se, at de kom indtrækkende fra Hjelm
i store løse flokke, og i løbet af halvanden time
kom over 5000 fugle i notesbogen. Københavneren
var efterhånden lidt imponeret.
Mætte af engpibere, men sultne på fast føde
vandrede vi tilbage til bilen og kørte tilbage mod
Mols. Vi kom dog ikke længere end til Øervej ved
færgehavnen, hvor vi bemærkede store
småfugleflokke, som trak mod nordvest. Det var
ikke engpibere, der gik herinde, men derimod
bogfinker, og der var mange. Vi holdt ud i tre
kvarter, inden sulten overmandede os, og i dette
tidsrum passerede over 5500 bogfinker – tillige
12

med både dværgfalk, hvepsevåge, rørhøg og blå
kærhøg. Jubijæ!
Dagen efter ville vi selvfølgelig følge op på
successen, men det var overskyet og blæste en
halv krøltoppet pelikan, så vi holdt kun ud i en
time. Men det gav til gengæld både stor tornskade,
enkeltbekkasin, sodfarvet skråpe og almindelig
kjove, så et eller andet sted var dagen jo reddet,
og jeg var blevet hooked på Øer.
Derfor kom jeg jævnligt forbi i de næste tre uger
– altid til direktørtid, for med alderen er jeg blevet
lidt mindre fundamentalistisk i min småfugletræk-optællings-iver: Der kommer det, der
kommer, når jeg er der, og ved Øer kommer de
store flokke af småfugle faktisk først op ad
dagen, når de er kommet ind fra Kattegat. Det
kan dog stadig ærgre mig, at jeg missede den 12/
10, hvor det selv i Feldballe sprøjtede af sted med
småfugle lige fra den årle morgenstund – for slet
ikke at tale om den 2/8, hvor jeg ved middagstid
var forbi Færgehavnen for at tælle vadere og blev
snydt for tre sorte storke, som senere på dagen
kom trækkende hen over en samling sjællandske
slangeørne-twitchere.
Men om ikke andet viste efteråret ved Øer, at der
til tider kommer et endog meget stort

småfugletræk over halvøen. Der var således dage,
fra klokken 11 til 13, hvor fuglene bare trak i ét
langt bånd. Der var også pænt med havfugle,
rastende småfugle og endelig lidt rovtøj, og i det
følgende vil jeg kort gennemgå, hvor man skal
kigge efter de forskellige ting.
Det helt store småfugletræk ses primært i NVvind, der presser fuglene ud mod dette hjørne af
Djursland. Ved denne vindretning ses udtræk
fra Gåsehage i SV og op til Ahl Hage i NV, og man
må selv vurdere, hvor fuglene kommer tættest
på. Trækket kan nemlig være lidt svært at
overskue, og derfor er det svært at pille eventuelle
sjældenheder ud af flokkene. Ved sydlige
vindretninger og specielt i sydøstenvind trækker
fuglene til gengæld koncentreret ud fra SØhjørnet ved Hassensør, men trækket er ikke så
stort som ved vestlige vinde.
Der var engang, hvor Øer-halvøen var sparsomt
bevokset, og de spredte buske må have været et
eldorado for rastende småfugle. I dag er der
træer overalt, og derfor er småfuglene fordelt
over et kæmpe areal. Der er dog generelt mange
fugle i de yderste krat ved Hassensør, og i
rørskoven langs syd- og vestkysten er der også
pænt med rastende sangere. Lidt lusk mellem de
mange sommerhuse kan altid anbefales, for i de

mange lysninger sidder der ofte sangere,
fluesnappere eller rødstjerter.
Havfugle ses primært efter længere perioder med
vestenvind; dog er almindelig kjove uanset vejrlig
næsten sikker på lokaliteten, idet de flere
hundrede splitterner i området er uimodståelige
mobbeofre. Havfuglene ses primært fra
sydkysten, hvor man har et fint kig ud over hele
farvandet.
Endelig er der jo rovbørgerne, som altid er
krydderiet på trækstederne. Lad det være sagt
med det samme: Øer er ikke et rovfugletræksted.
Selvfølgelig kommer der lidt falke, kærhøge og
søreme også lidt glenter forbi, men antallene er
begrænsede. Noget tyder på, at rovfuglene
primært krydser vestover lidt længere nordpå,
altså oppe ved Ahl Hage. Disse fugle kan langt
hen ad vejen ses fra færgehavnen. Jeg har dog en
slem fornemmelse af, at kraftig Ø- og SØ-vind
kan give en del trækkende rovfugle ude ved
Hassensør, men det mangler jeg endnu at få
bevist.
Der er således nok at tage fat på, når det igen
bliver efterår. Med dette indlæg håber jeg at have
reklameret lidt for Øer-områdets herligheder. Vi
ses derude!

Stenpikker
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Tophejre og alt ‚godt‘ fra oven
Af Bjarne Nielsen, Augustenborg
Dennis, Martin og jeg var d. 11. juni 2003 kørt til
sydenden af Ringkøbing Fjord for om muligt at
få et glimt af den Tophejre, som havde opholdt
sig i området i nogle dage. Hvis vi ikke skulle
være så heldige at se Tophejren, var der i stedet
mulighed for at se den Sølvhejre, som også var
rapporteret fra Værnengene i nærheden indenfor
de sidste par dage.
I første omgang forsøgte vi lige vest for Bork
Havn, hvor Tophejren skulle kunne ses, hvis
man gik ud ad en markvej, der starter, hvor der
stod en landbrugsvogn med vandtank på. Vi
fandt let landbrugsvognen, parkerede bilen og
gik ud ad markvejen. Men det viste sig snart, at
den ikke var særlig lang. Efter få hundrede meter
endte den og fortsatte som en næsten ikke synlig
sti gennem det høje græs ud over de meget
fugtige enge. Da ingen af os havde taget
terrængående fodtøj, dvs. gummistøvler, på, så
det ud, som om vores eftersøgning efter Tophejren
måtte stoppe her. Nu giver jo ikke så let op, så vi
fandt et stor bunke tagrør, som vi besteg og
brugte som udkigspost. ...lige lidt hjalp det. Vi så
ingen Tophejre!!
Nu kunne vi ligeså godt tage et kig på de
nærliggende Tipperne, så vi kørte ud til
Værnengene, gjorde først holdt ved laden, hvor
vi var oppe på første sal og kigge men ikke så
noget særlig interessant. Derefter kørte vi ud til
fugletårnet ved nordvest enden af Værnsande.
Det er godt nok ikke verdens mest moderne og
solide tårn, men under alle omstændigheder
fandt vi Sølvhejren. Den gik inde i bunden af
Værnsande, hvor den lyste godt op med sin
kridhvide fjerdragt mod de fjorgamle rør. Nå, så
havde turen da ikke været forgæves, selvom en
Sølvhejre jo ikke helt kan måle sig med „en med
top“.
Vi havde fået klokkeslet med hjemmefra, dvs. at
bilen skulle være hjemme til middag. Det gav os
kun en halv time tilbage. En halv time som vi
besluttede at „spilde“ på endnu en gang at forsøge
at finde Tophejren.
Da vi kom tilbage til vandtanken, opdagede vi, at
der 25-30 m øst for den gik endnu en vej ud i
området. Tjah, den kunne vi jo ligeså godt prøve,
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så det gjorde vi. Da vi kom ud for enden af vejen,
kunne vi se, at den passede bedre på den
beskrivelse, der kunne findes på nettet, så vi
parkerede og steg ud for at tjekke lokaliteterne.
Bilen holdt, så vi kunne stå i dørene og kigge ind
over rørene. Det gav os de 20-30 cm mere i
højden, der betød en smule bedre oversigt.
Desværre var der ingen lille, lys hejre med
orangebrun top, der sprang os i øjnene, men
pludselig, da vi faktisk var ved at skulle pakke
sammen og afsted, opdagede jeg en mindre og
lysere fugl, der gik ved siden af en Fiskehejre i
rørene. Et nøjere tjek afslørede, at der var den
endelig, den meget eftertragtede Tophejre. Hurtigt
hoppede Martin og jeg ned fra „dørtrinene“, vi
fandt alle tre vore teleskoper frem fra
bagagerummet, stillede dem op foran bilen og
fangede dyret. Den viste sig nu fint frem, en
hovedsagelig grumsethvid fugl med nogle
imponerende lange orangebrune fjer hængende
helt ned midt på ryggen fra nakke og isse. Ind
imellem, når den blev lidt ophidset (vores
tolkning!), løftede den toppen. Imponerende!!

Mens vi stod og studerede Tophejren meget
intenst, lød der pludselig et ordentlig brag fra
bilen, og ud af øjenkrogen så jeg et eller andet
mørkt styrte til jorden. Vi fór alle helt sammen
ved braget, der nærmest lød, som om nogen
havde kastet en kæmpe jordklump på bilens tag.
Da vi kiggede op, var det eneste, vi så, en
Sølvmåge, der var på vej væk fra os. Det var helt
sikkert synderen.
Da bilen blev tjekket, var det tydeligt, at mågen
havde sluppet sine efterladenskaber lige over
bilen, men der var ikke tale om sædvanlige mågeefterladenskaber. Normalt vil man forvente, at
efterladenskaberne bærer præg af, at
hovedfødekilden er fisk, men her havde vi
åbenbart at gøre med en „vegetar-måge“. På og
omkring bilen var der tydelige spor af en blanding
af strå, korn og jord. Et slag på tasken gav en
samlet anslået vægt på omkring ½ kg. Derudfra
kan man se, at det var en virkelig anselig tømning,
mågen havde foretaget, og sporene efter droppet
var bestemt også tydelige. En minutiøs
undersøgelse af „gerningsstedet“ resulterede i
følgende beskrivelse af hændelsesforløbet:
Da mågen slap sin ladning, ramte denne bilens
tage i det forreste, venstre hjørne lige foran og
over føreren. Ved nedslaget var ladningen blevet

delt i to. Én halvdel var røget ned ad forruden,
hvorefter noget havde sat sig i vinduesviskeren,
noget andet havde lukket luftindtaget ved
motorhjelmen, medens resten var drønet videre
ned over motorhjelmen og på jorden, hvor den
var stoppet ca. ½ meter fra, hvor vi stod med
teleskoperne. Den andel halvdel af ladningen
var suset ud over taget i førersiden, hvor døren
stadig stod åben. Herefter havde den ramt
sideruden indvendig, var fortsat ned ad døren,
indtil noget var endt i kortlommen nederst på
døren, og resten var landet på jorden.
Kort sagt: ....et utroligt svineri!!! - men også et
utroligt held. Tænk, hvis vi stadig havde stået på
dørtrinet, da „bomben“ faldt. Det ville uden tvivl
have været en meget „nedslående“ oplevelse.
Især for Martin der et par minutter før havde
stået i netop den døråbning, medens han lænede
sig ind over taget. Nu kunne vi heldigvis „nøjes“
med at gøre bilen ren, og så ellers begive os
hjemad. Vi var allerede rigeligt sent på den. Sjovt
nok, var der ingen, der havde lyst til „frisk“ luft
fra bilens dyser på hjemturen.
Moralen er, at man skal være opmærksom
på alt i sine omgivelser, selvom man har
en Tophejre i skopet
skopet!!
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Ny sløruglegruppe i Århus
Amt!
Af Peter Hjeds
Sløruglen har vanskelige vilkår i dagens Danmark. I 1960 var der ca. 300 par, men siden da
er bestanden gået voldsomt tilbage. Således
var landsbestanden af kendte par kun ca. 25.
Siden midten af 90'erne har en redningsplan
igangsat af Klaus Dichmann (Sønderborg)
vendt udviklingen, og siden 2002 har DOF
igangsat yderligere støtte til Projekt Slørugle.
Projektet løber over tre år, og består bl.a. i
oprettelse af lokale amtslige sløruglegrupper.
Den kendte landsbestand var i 2003 på
omkring 214 ynglepar, mens vi her i amtet
kun bidrager med ganske få af disse.
Sløruglen findes her i landet hovedsageligt i
Sønderjylland, idet vi befinder os på nordgrænsen af dens udbredelsesområde. Sløruglen er følsom overfor vort svingende klima,
hvor især isvintre er slemme for den. Disse
bliver dog efterhånden sjældnere, så der er
håb om at vi kan hjælpe arten til yderligere at
genudbrede sig i landet og dermed også i
vores amt.

De ungekuld vi har kendskab til skal hjælpes
ved opsætning af kasser på egnede lokaliteter
indenfor lokalområdet, idet de udfløjne unger
har brug for et sted at flytte hen.
Vi har netop fået råderet over yderligere 20
kasser til opsætning, og disse skal naturligvis
sættes op der hvor vi kunne forvente at opnå
resultat.

De brede ådale og gendannede søer og
vådområder, med ekstensivt jordbrug indeholder den føde som sløruglen foretrækker,
nemlig især mark- og spidsmus. Men i vore
dage er mange egnede redelokaliteter her,
såsom staklader, maskinhuse og hølofter på
de store gårde lukket af. Her kunne man
afhjælpe "boligmanglen" ved at opsætte kasser.

Du kan hjælpe os og dermed sløruglen ved at
ringe/maile til os, hvis du kender til et egnet
sted for opsætning af en sløruglekasse. Især
vil vi gerne høre hvis du har kendskab til
ynglepar eller en stedfast slørugle på en gård,
som måske blot venter på vores kasse…(Vi
har flere gange hørt om at en opsat kasse blev
beboet dagen efter at den var sat op!)

Her i Århus Amt har vi således etableret en
sløruglegruppe med base i Hinnerup, men
med hele amtet som vores operationsområde.

Læs mere om sløruglen på Projekt Slørugles
hjemmeside

Vi har opsat sløruglekasser på egnede gårde,
og vi følger og registrerer ynglebestanden i
amtet som pt. er på 3-4 kendte par. Vi har
tænkt i tiden fremover at opsætte sløruglekasser på større gårde og især der hvor vi i
forvejen har kendskab til observationer af én
eller flere slørugler.
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http://www.tytoalba.dk/
Med venlig hilsen på sløruglegruppens vegne
Peter Hjeds
Båstrupvej 16, Foldby
8382 Hinnerup
tlf. 8649-6308
mail: peter.hjeds@skolekom,dk

At flyve
Af Mari-Ann Nørgaard
Fotos: Erik Mølgaard
På en dejlig vinterkold søndag i januar var
gode råd dyre. Sigtbarheden var ikke for god,
så hvordan få et passende ornitologisk indhold
i week-enden. Jo valget faldt på et besøg på
Naturhistorisk Museum i Århus, hvor
særudstilling ”At flyve” har været sat op siden
oktober 2003.
Af udstillingens plancher fremgår det, at
flyvningen blev udviklet fem gange i løbet af
dyrenes historie. Først fremkom insekterne,
herefter fulgte flyveøgler og så kom de
flyvende fugle. Da pattedyrene senere kom til
dukkede flagermusene op. Sidste skud på
stammen er såmænd det luftbårne menneske.
Der er dog lagt mest vægt på fuglenes evne til
at flyve
Udstillingen er sat flot op med en sort,
mørkelagt baggrund i udstillingslokalet. Det
giver en visuel opdeling, der gør det nemt at

kunne koncentrere sig om det enkelte element
i udstillingen. Med en spændende lyssætning
og rumdelere i stof får de udstoppede fugle
næsten et livagtigt udtryk, som de svæver
under de opstillede stativer. Bl.a. omtales og
vises glente, musvåge og fjeldvåge som gode
opvindsryttere, idet de benytter af at kunne
stige på opstigende luft.
Vi har alle set fugle flyve op, daske dovent
derud af, styrtdykke eller lande. Men hvordan
gør de egentlig det? Efter at forskere har
undersøgt fuglenes bevægemønster via
optagelser i slow motion, fremgår det, at fugle
ikke bare basker op og ned med vingerne.
Vingespidserne tegner snarere et liggende
ottetal i luften. På udstillingen vises
detaljerne i fuglenes bevægelser ved f.eks.
landing og opflyvning via en række af
udstoppede råger henholdsvis gråkrager. For
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landingens vedkommende ser
man trinvis, at fuglen bremser ved
at stå mere skråt i luften og slå
halen ned. Samtidig skovler
vingerne luften fremad og løfter
fuglen op, lige før den lander bl.a.
hjulpet af tyngdekraften.
Mikroskoper står parat til at
museets gæster kan studere de
forskellige fjers opbygning. Der er
tre typer, hvor svingfjerene bruges
til at flyve med, konturfjerene gør
kroppen strømlinet, mens dun
isolerer. Via udstillede vinger
vises, hvordan svingfjerenes
asymmetri giver en tæt vinge ved
nedslag og sprækker ved nedslag.
Desuden fortælles bl.a. om storkes
glideflugt, fordele ved ørnevingens specielle opbygning, fjerbede, fjers betydning hos fuglenes
forfædre, ”propeller” i fugleverdenen, rekord i lodret stigning,
fugleskelettets betydning for
evnen til at flyve mm.
Hvis du kunne tænke dig at se
udstillingen løber den til 1. august
2004.
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Fra felten
November & december 2003 - januar 2004
Af Morten DD Hansen

Hurra. Vi skulle kun til den 22. januar, før de første
stære sang, og i begyndelsen af februar drønede
lærkerne igen nordpå.
Det kan godt være, at vi ikke har endemiske
fuglearter med haute couture–udseende, men
årstiderne iler så hurtigt af sted, at man aldrig
når at vænne sig til fuglelivet, før der igen er
udskiftning i udbuddet. Det er sjovt at være
fuglekigger i Danmarks natur, og for mange af os
bliver det ekstra sjovt, når en kongeederfugl, en
stellersand eller en islom kigger forbi. At alle tre
dejligheder så alle blev beskuet ved Fornæs viser,
at både fugle og fuglekiggere flokkes herude på
Djurslands næsetip, men ellers var der igen
sortbuget knortegås på Samsø og et ordentligt
læs bjergpibere fordelt over hele amtet. Endelig
(lidt lokalpatriotisme kan vel tillades) lokkede
en stationær nøddekrige i Feldballe overraskende
mange ornitologer til; det er efterhånden mange
år siden sidste invasion, og en del nytilkomne
ornitologer manglede derfor arten på listen.
Tillykke til de heldige. Observationerne i denne
klumme dækker perioden primo november til
primo februar, og grundet en smule tidspres (så
er der søreme bleskift....) er jeg denne gang
betydeligt mere selektiv end normalt i udvælgelsen
af godbidder. Da alle obs. er hentet fra DOFbasen,
kan man dog altid selv gå på jagt, hvis man
savner lidt flere gåse-, ande- eller vadefugleforekomster. Det er altså smart!

ænder trak forbi Fornæs i form af en stellersand
hun den 9/11 og en kongeederfugl han den 24/
11. 44 små skalleslugere sås i Mossø den 3/1.
Vinteren er en stille tid på rovtøjsfronten. Havørne sås 6/12 + 3/1 Salten Langsø, 3/1 2 Mossø,
4/1 Stubbe Sø, 10/1 Langør, 18/1 Skanderborg
Sø, 23/1 Kaløvig og 25/1 Mossø, og det kan man
jo ikke indvende meget imod. Minsandten om
glenter i omløb: 10/
ikke der igen var røde vinterglenter
11 1 Skindbjerg og 6/1 1 Tranebjerg. En ung
rørhøg sås sgisme ved Brabrand Sø 30/11-1/12,
og det må siges at være småsent. Efterhånden
kan man jo knapt sparke sig frem for vandrefalke,
men mere overraskende var der faktisk også en
(lille) håndfuld overvintrende dværgfalke på
færde, nemlig 25/11-3/12 1 Samsø, 29/11 + 18/1
1 Eskeplet samt 28/12 1 Kastbjerg. Fra afdelingen
med krumme næb tager vi lige en stor hornugle
på Grenå Havn 25/1-5/2, og mosehornugler
sås 20/1 Norsminde Fjord samt 2/2 Funderholme.
Vadefuglene holdt sig pænt tilbage, mender var
igen pænt med sortgrå ryler på Grenå Havn, og
max. herfra blev 19+24/1 16, mens Århus-folkene

En underskøn islom trak N ved Fornæs den 16/
12. Nordisk lappedykker sås 22/11 4 Øster
Hedekrog, 4/12+7/1 1 Alrø samt 3/1+5/2 Mossø.
Rørdrummer
Rørdrummer, som jo ikke har det specielt let,
når sneen dækker mark og mose, sås ved
Brabrand Sø og Norsminde Fjord, sidstnævnte
lokalitet bød på hele to fugle den 3/1. Der var hele
18 sædgæs af skovslagsen ved Norsminde Fjord
1-4/2, og perioden igennem sås en sortbuget
knortegås i Stavns Fjord. Et par dyre havdyk19

måtte nøjes med max. 2 på Østhavnen den 1/2.
Der stod 112 sandløbere ved Polderrev 7/12.
Periodens småfugleting var formentlig en
toplærke i Grenå 2/12. Hvordan pokker skal vi
tolke dén? En hvid vipstjert sås 4/12 Grenå
Strand, hvilket er meget sent, men også 13/11 3
Årslev Engsø er noget over normal afrejsedato!
Overvintrende munke (det er næsten altid
hanner, der laver det nummer - stupids) sås i
Stautrup, Spentrup, Århus N, Åbyhøj og i Beder,
og mon ikke de alle har holdt til ved foderpladser
med æbler eller margarine? Silkehalerne var
ualmindelig talrige, ind til de havde spist op, og
periodens største flok blev noteret ved Gellerup
Fuglestation den 3/12 – hele 700 var forsamlet!
Der var rigtig mange store tornskader på
færde, og to fugle blev set 15/11 Kolindsund, 18/
11 Gjerrild, 29/11 Bølling Sø samt 3/1 Salten
Langsø. Det er flot! Ud over den stationære fugl
i Feldballe sås nøddekriger 7/11 Brabrand, 20/
11 1 Hasle, 25/11 Ørnsø og 19/1 Beder, og
periodens obs. afrundes af en bunke store
korsnæb
korsnæb, hvoraf de største forekomster blev
18/11 6 Gjerrild, 20/11 12 Stubbe Sø og 22-30/1
11 Trekanten, Samsø.

Så kort kan det gøres, men næste
gang er der helt sikkert flere fugle,
der trænger sig på. Det er jo forår!

KONKURRENCE
Fra redaktionen
For at sætte lidt skub i læsernes skrivekløe udskrev Søravnens
redaktion i sidste nummer en konkurrence på indlæg til bladet.
Konkurrencen fortsætter i Søravn 2004-2. Hvis der kommer flere
indlæg end der umiddelbart er plads til, vil de komme i de
efterfølgende numre.
Indlægget skal være relevant for bladets læsere og minimum fylde
½ A4 skrevet med størrelse 12. Håndskrevne notater modtages dog
også. Billeder 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
Killian Mullarney et al. Fugle i felten. 2. udgave. Værdi ca. 300 Kr.
Vinderen offentliggøres i Søravnen 2004-3.
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FUGLENES DAG 2004
Atter i år inviterer Dansk Ornitologisk
Forening alle med på fugletur.
I en række udvalgte fuglerige naturområder
står foreningens medlemmer klar til at fortælle
om fuglene og i særdeleshed fuglesangen,
som lige nu er på sit højeste. Kom med og få
en fuglefrisk naturoplevelse!

Deltagelse på turene er i år gratis for alle!
Husk kikkert og vandtæt fodtøj!
Følg også med på foreningens hjemmeside:
www.dofaarhus.dk da der kan blive arrangeret
flere ture.

Gr
enå Plant
ag
e
Grenå
Plantag
age
kl. 07.00
Mødested:
Leder:

ved indgangen til Polderrev Camping
Jan Sieleman

Damsbr
o Mose
Damsbro
kl. 07.00
Mødested:
Leder:

Damsbroen
Svend Møller Jensen

Moesg
år
d Sk
ov/Giber Å
Moesgår
ård
Sko
kl. 05.00
Mødested:
Leder:

P-pladsen ved Moesgård Museum
Jens Christian Jørgensen
Medbring gerne termokaffe!

Sk
anderbor
g Dyr
eha
Skanderbor
anderborg
Dyreha
ehavve
kl. 05.30
Mødested:
Leder:

P-pladsen ved Oasen, indkørslen til Dyrehaven/Søbadet
Peter Lange

Issehoved
kl.04.30
Mødested:
Ledere:

P-Pladsen (P5) ved Issehoved
Mogens Wedel-Heinen

Fussingø Skov
kl.07.00
Mødested:
Ledere:

Den gamle Have (Halvøen ved Slotsruinen)
Jan Eskildsen

Årslev Engsø
kl. 18.00-21.00
Mødested:
Fugletårnet på nordsiden af Årslev Engsø.
DOF arrangerer i samarbejde med Naturcenter Sølyst "Åbent
tårn" ved Årslev Engsø
Der vil være DOFmedlemmer tilstede i tårnet, hvor de fortæller
om fuglene ved søen og svarer på spørgsmål. Kom og se fuglene
i teleskopkikkerten, og hør mere om DOF.
Ledere:
Peter Lange (8695 0341) eller Bjarne Golles (8625 4655).
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Kalender
Generelt om vore ture:
Alle er velkomne på turene, tag gerne venner eller familie med. Turene er også for uøvede fuglekiggere!
Turlederne fortæller velvilligt om fuglene der ses, også de almindelige arter. Bemærk at der kræves
tilmelding ved nogle ture. Medbring altid kikkert, evt. fuglebog samt påklædning efter vejret – de fleste
ture gennemføres uanset vejrliget. En god madpakke samt noget varmt på thermokanden er også godt.
På de længerevarende ture gøres undervejs stop ved en bager eller købmand.
Bemærk at nogle ture kræver tilmelding. Dette vil altid fremgå af turbeskrivelsen. Ture der gennemføres
i privatbiler er også for folk uden bil! Kontakt turlederen, som kan hjælpe med at skaffe kørelejlighed.
Hold også øje med vores hjemmeside på www.dofaarhus.dk, hvor du finder det komplette tur- og
mødeprogram. Der kan eventuelt blive arrangeret flere ture og møder.
Tirsdagsmøder d. sidste tirsdag i hver af månederne sep., okt., nov., jan., feb., mar., og april. Alle finder
sted på Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, i Brabrand. Kontakt vedr. møderne: Kontaktpersonen.
Bidrag til ture og møder sendes til: Ole Jensen, Torshøjvænget 54, 8381 Hasselager. E-mail: ofj@oncable.dk
senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Onsdag 3.3

Dofbasen

Mødested:

Biologiens Hus, Wilh. Meyers Alle, Universitetsparken, Århus kl. 19.30
(bygn. lige overfor Naturhistorisk Museum)
Dofbasen er både en hjemmeside og et program. Dofbasen 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 7.3
Ørnetur til Skåne
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Mødested:

Musikhuset, Århus, fredag d. 5. marts kl. 16.00.
Se bekrivelse i Søravnen nr. 4, 2003

Søndag 7.3

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødested:
Turleder:

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

Søndag 21.3

Danmarks Naturskove

Mødested:

Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg. kl. 16.30
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommere af den
oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborg-

Turleder:

skovene har landets største koncentrationer af 250-300 årig bøg, og
rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. På
turen vil vi se nærmere på naturskovens biologiske betydning. Turen
afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser sortspætten komme til
overnatning i dens sove-hultræ.
Tilmelding ikke nødvendig
Afslutning ca. kl. 19.00
Arrangeret i samarbejde mellem DN.
Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 2573

Lørdag 27.3

Stubbe Sø og Fugleværnsfondens areal

Mødested:

Brugsen i Tirstrup kl. 8.00. Herfra kører vi samlet til området.
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. Kontaktperson: Peter Lange tlf.: 8695
0341.
Til kontaktpersonen på tlf.: 8695 0341 eller mail:
peterlan@post6.tele.dk senest 3 dage før turen. Tilmelding er
nødvendig, da der er begrænset antal P-pladser i området.
Medbring vandtæt fodtøj, og madpakke. FVF giver kaffe / te.
DOF og Fugleværnsfonden (kontakt: Peter Lange - se omslaget).
Turen gentages d. 27.3 kl. 08.00 og 29.5. kl. 06.00.
Yderligere oplysninger: se turen søndag d. 1.2.

Turledere:
Tilmelding:
Praktisk opl.:
Arrangør:

Søndag 28.3

Årslev Engsø

Mødested:

Kontakt:
Arrangør:

fugletårnet på sydsiden af Årslev 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
fortæller om fuglene ved søen og svarer på spørgsmål. Kom og se
fuglene i teleskopkikkerten, og hør mere om DOF.
Peter Lange (8695 0341) eller Bjarne Golles (8625 4655).
DOF Århus Amt i samarbejde med Naturcenter Sølyst.

Tirsdag 30.3

Kirke- og Slørugler

Mødested:

Naturcenter 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 optaget
billeder som viser Kirkeuglens liv i kassen, som er opsat ganske tæt på
Palles bolig. Desuden vil Palle fortælle om sine oplevelser med et
Sløruglepar. Alle er velkomne.

Lørdag 3.4

Fugle- og kulturtur på Mariager Fjord med hjuldamperen
"Svanen"

Mødested:

Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 9.45.
Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur for at kigge på store
flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle.
Arr.: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Naturvejleder Lars Peter Johansson.
Voksne: 85 kr. Børn: 50 kr.
Senest dagen før til Mariager Turistbureau 9854 13 77.
Velegnet for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj. Øl/vand og
kaffe/brød kan købes ombord. Varighed ca. 3 ½ time.

Turleder:
Pris for sejltur:
Tilmelding:
Praktiske opl.:
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Søndag 4.4

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødested:
Turleder:

Ry station kl.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 7.marts.

Onsdag 7.4 - søndag 11.4
Traner og Hornborgasjön, Västergötland, Sverige
Se beskrivelse i Søravnen nr. 4, 2003.

Lørdag 10.4

"Sort Sol" i Tøndermarsken

Mødested:

Turledere:
Arrangør:

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, kl. 07.30, forventet hjemkomst ca.
23.00
Gæs i tusindvis, en enestående natur og højt til himlen er hvad der
venter os på denne bustur til den sønderjyske marsk og Vadehavet.
På turen vil vi besøge Rømødæmningen, Ballummarsken, Vadehavet
vest for digerne, m.v. Som afslutning på turen vil vi prøve at finde
stærenes overnatningsplads, så vi kan opleve, hvordan
hundredetusinder af stære laver sort sol. Som optakt til dette storslåede
naturfænomen serverer vi ægte sønderjysk pølsebord.
Husk pas, drikkevarer til turen og madpakke til frokost. Sønderjysk
pølsebord til aften er inkluderet i prisen.
Fælleskørsel i naturvejlederbussen: "Greenwheels"
250 kr. betales kontant ved busafgang.
Skriftlig og bindende tilmelding til: Naturcenter Sølyst, Louisevej 100,
8220 Brabrand, inden 20/3. Tilmelding er først gældende, når den er
bekræftet af naturcenteret.
Naturvejleder Bjarne Golles og naturvejleder John Simoni.
Naturcenter Sølyst

Onsdag 14.4

Rovfugletur til Gjerrild Nordstrand

Mødested:
Arr.:
Turleder:
Praktiske opl.:

P-pladsen ved stranden kl. 10.00.
Rovfugletrækket er på sit højeste nu og der kan falde lidt gåse- og
småfugletræk af.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Naturvejleder Lars Peter Johansson
Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. 3 timer.

Lørdag 17.4

F-Ugletur til Kaløskovene

Mødested:
Arr.:
Turleder:
Praktiske opl.:

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

Søndag 18.4

Velling Skov - Salten

Mødested:

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

Pris:

Turleder:
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Ådal

Lørdag 24.4

Fugle- og kulturtur på Mariager Fjord med hjuldamperen
"Svanen"

Mødested:

Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 9.45.
Se beskrivelse af turen lørdag 3.4.

Søndag 25.4

Ringmærkerne holder åbent hus

Mødested:

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand, kl. 8.00 - 16.00 (åbent
hus)
Kom og se, hvordan man ringmærker fugle og hør om de nyeste
resultater af ringmærkningen, mens du ser ringmærkerne arbejde i
felten. Vidste du f.eks., at en gråspurv kan blive mindst 16 år gammel
eller at løvsangeren år efter år vender tilbage til samme yngleplads efter
en tur i Centralafrika?
Ringmærkere fra Zoologisk Museum, DOF-Århus og Naturcenter
Sølyst.

Arrangører:

Tirsdag 27.4

Tirsdagmøde

Mødested:

Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Emne endnu ikke fastlagt - følg med på vores hjemmeside.

Onsdag 28.4

Årslev Engsø

Mødested:

Fugletårnet på nordsiden af Årslev Engsø kl. 18-21.
Øvrige detaljer: se søndag 28.3

Torsdag 6.5

Aftentur til Støvringgård enge

Mødested:
Turleder:

P-pladsen ved Støvringgård kl. 19.00
Arr.: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Medbring kikkert og varmt tøj. Turen varer ca. 3 timer.
Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 7841.

Onsdag 12.5

Fugletur til Sortesø og Lillesø, Skanderborg

Mødested:

Turleder:
Medbring:
Arr.:

P-pladsen ved Birkevej, ved det tidligere ØLA. kl. 19.00
Tæt på byen ligger disse to fuglerige områder. Vi går på naturstien
rundt om Sortesø. Her er lappedykkere, gæs, ænder, rørhøg og måske
er nattergalen kommet? I foråret 2003 var her rørdrum.
Peter Lange tlf.: 8695 0341
Husk kikkert
Skanderborg Kommune i samarbejde med DOF

Lørdag 22.5

Fugletur i Dyrby krat og Kastbjerg Ådal

Mødested:
Arr.:
Turleder:
Praktiske opl.:

På vejen ved Kærby Mølle kl. 9.00.
I krattet og ådalen lytter vi til det store kor af Nattergale og andre gode
sangere.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Naturvejleder Lars Peter Johansson.
Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. 3 timer.

Søndag 23.5

Fuglenes dag
Se omtale af turene andetsteds i bladet.

Søndag 23.5

Årslev Engsø

Mødested:

Fugletårnet på nordsiden af Årslev Engsø kl. 18-21.
Øvrige detaljer: se søndag 28.3
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Mandag 24.5 - Mandag 31.5
Stortur til Østpolen
OBS:

Se nærmere omtale i Søravnen nr. 4, 2003
Turen er overtegnet!

Torsdag 3.6

Aftentur i Pilbrodalen

Mødested:

Medbring:
Turleder:
Arr.:

Bakkely rasteplads kl. 20.00
Oplev nattens jægere og sangere. De lyse nætter er et af de smukkeste
indslag i den danske sommer. På denne tur, som starter kort før solnedgang, oplever vi fuglene gå til ro og nattens jægere vågne op. Vi ser
og lytter efter nataktive fugle og dyr; nattergal, ugler, flagermus og ræv.
Påklædning efter vejret, det kan være køligt efter solnedgang.
Peter Lange tlf.: 86950341
Skanderborg Kommune i samarbejde med DOF

Lørdag 5.6

Aftenvandring fra Skjød til Granslev Ådal

Mødested:

Arr.:
Turleder:

P-pladsen ved gadekæret i Skjød kl. 21.00-24.00.
Vi hører om bysmedjen, fruen på Helstrup, kællingetjørnen og
Bodtoften, derefter går turen gennem Kirkeskoven til Granslevvej, hvor
vi lytter til aftenens og nattens fugle. Mulighed for Nattergal,
bekkasiner og ugler.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Naturvejleder Lars Peter Johansson og Poul Nørgaard Jensen.

Torsdag 10.6

Aftentur til Mossø og Klosterkær

Mødested:

P-plads, Silkeborg Langsø ved Jyske Bank kl. 19.00, eller P-pladsen
ved Lindholm Hoved kl. 19.30
Denne traditionsrige tur har gennem tiden budt på ca. 50 fuglearter. Vi
besøger fugletårnet på Lindholm Hoved, hvorfra der er mulighed for at
se 4 lappedykkerarter, gæs, svaner og forskellige arter andefugle, og for
at lytte til de mange arter af sangfugle der træffes i området. Omkring
solnedgang kører vi til Klosterkær, hvor de nataktive arter vil overtage
orkesterpladsen. Her vil der være mulighed for at se skovsneppe og
dobbeltbekkasin samt høre græshoppesanger, kærsanger og nattergal.
Jørgen Ballegaard, tlf 7575 6289 og Torben Jørgensen, tlf 8682 5972
Arrangeret i samarbejde med DN

Turleder:

søndag 20.6

Årslev Engsø

Mødested:

Fugletårnet på sydsiden af Årslev Engsø kl. 09-12.
Øvrige detaljer: se søndag 28.3

Onsdag 23.6

F-Ugletur i Mols Bjerge

Mødested:
Arr.:
Turleder:

P-pladsen ved Agri Baunehøj kl. 20. Turens varighed: ca. 3 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 7841.

Foråret 2005

Stortur til Holland
Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen - forbehold for aflysning
eller ændring i tidspunkt tages.
Fugleture i Århus-området? Se Århus Kommunes naturvejlederes
hjemmeside (findes via lokalafdelingens hjemmeside
www.dofaarhus.dk eller hent folderen på biblioteket).
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Hvem er hvem
Bes
tyr
elsen
Bestyr
tyrelsen
Peter Lange (formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 95 03 41
peterlan@post6.tele.dk
Ole Jensen (kasserer)
Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 56 14
ofj@oncable.dk
Bjarne Golles
Louisevej 100
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 04 43
bg@nat.aarhus.dk
Peter Hjeds
Båstrupvej 16, Foldby
8382 Hinnerup
Tlf. 86 49 63 08
Peter.Hjeds@skolekom.dk

Arne Bo Larsen
Axel Munchs Vej 67
8550 Ryomgård
abl@c.dk
Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 28 50 05
steen.gert.larsen@get2net.dk
Mari-Ann Nørgaard
Kolt Kirkevej 131
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 40 83
mari-ann@jubiimail.dk

Jan Sielemann
Hulvejen 21, Høbjerg
8500 Grenå
Tlf. 86 33 14 49
jan.sielemann@mail.dk
Lars P. Johansson
(suppleant)
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
Tlf. 86 37 78 41
lpjohansson@tdcadsl.dk
Erik Dylmer
Ths. Thaarups Parken
8230 Århus
hedy@ofir.dk

Jens Bonde Poulsen
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf. 86 48 82 75
jens-bonde@poulsen.mail.dk

Kont
aktper
soner
ontaktper
aktpersoner
Fredningsudvalget :

Randersgruppen:

Grenå lokalgruppe:

Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 65 03

Lars Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej 58
8900 Randers
Tlf. 86 41 81 64

Fugleregistreringsgruppen:

Rapportgruppen:

Anders Rasmussen
Askevej 8
8500 Grenå
Tlf. 8758 0256
andershr@rasmussen.mail.dk

Ole Jensen (se bestyrelsen)

Henning Ettrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro
Tlf. 86 94 96 06

Lokalitetsregistreringen:
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt
Louisevej 100
8220 Brabrand

Medlemsregistreringen:
Lars P. Johansson (se bestyrelsen)

DOF-basen:
Peter Lange (se bestyrelsen)

Tidsskriftlæsekreds:

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

Syddjurs lokalgruppe:
Jens Mikkelsen
Violvej 7
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4254
Jens.mikkelsen@tdcasdl.dk

LokalDOF-koordinator:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)

Lokalitetsundersøgelserne:
Peter Lange (se bestyrelsen)

Søhøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt Allé 26
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 25 73

Sløruglegruppen i Århus Amt:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)
Lars Ulrich Rasmussen

Peter Hjeds (se bestyrelsen)
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Mere end ord.
Professionel oversættelse
mellem hovedsprogene

St atsau t. tran slatører o g to lke
M edlem a f
Dan sk Tran slatø r fo rbu nd
Dan sk Or nitolo gisk Fo ren ing
So cieda d Espa ño la de O rnitología
Fuirendal Hovedbygning
Tlf.: 55 46 27 26
Fax: 55 46 27 27

A rgus S prog ApS
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Fyrendalvej 14
4262 Sandved
info@argus-sprog.dk

