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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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Søravnen – hvad nu?
Dette er det første nummer af Søravnen, der kun udsendes til de der har tilmeldt sig efter
bestyrelsens opfordring i nr. 1 og 2, 2004. Ved deadline havde vi fået svar fra lidt over 200 af
vore medlemmer, hvilket svarer til ca. 25%! Når vi i bestyrelsen ikke har fået svar fra mange
af Søravnens læsere, om de fortsat ønsker at modtage bladet, bliver vi frustreret, fordi vi har
behov for at vide, om vores budget i lokalforeningen kan holde eller vi skal lave yderligere
ændringer mht. bladet.
Ved at bede vores medlemmer om at tilkendegive, om man fortsat ønsker at modtage
Søravnen, har vi forsøgt at reducere foreningens bladudgifter, så indtægterne svarer til
udgifterne. Vel vidende, at en del af dem der ikke har fået svaret, faktisk ønsker at modtage
bladet, har vi valgt at trykke et ekstra oplag af dette nummer, således at vi har mulighed for
at udlevere det til de der ønsker det. Læs mere om det inde i bladet.
I bestyrelsen synes vi at Søravnen fortsat skal udgives og udsendes. Da vores layouter gennem
12 år Annelise Skov ønsker at stoppe snarest, har vi brug for en afløser. Hvis du kunne tænke
dig at være bladets opsætter (layouter), hører vi gerne fra dig. Læs mere om det inde i bladet.
I foråret 2004 var der stortur til Polen. Læs det spændende referat inde i bladet. Turen har
indfriet deltagernes forventninger i rigeligt mål, men der blev desværre ikke plads til alle
interesserede. Vi håber derfor, at der inden for en overskuelig årrække bliver mulighed for en
tur igen.
Efteråret er over os alle, og trækfuglene er på vej sydpå. Husk nu at komme ud på et af vore
mange gode træksteder, og få sagt pænt farvel og på gensyn til dem alle!
Godt efterår ønskes af
Mari-Ann Nørgaard
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Ny
e rrappor
appor
Nye
apportter
Der er kommet en ny Faglig
Rapport fra DMU nr. 490:

Reservatnetværk for
trækkende vandfugle
En gennemgang af udvalgte
arters antal og fordeling i
Danmark 1994-2001.

Rapporten
beskriver
25
vandfuglearters respons på en
fordobling af arealet af reservater
i årene 1994-2001. Reservaterne,
hvoraf hovedparten er de
såkaldte jagt- og forstyrrelsesfrie
kerneområder, blev oprettet for at beskytte
fuglene mod menneskelige forstyrrelser
forårsaget af jagt og andre rekreative aktiviteter.
Fordoblingen af arealet hvor vandfuglejagt ikke
længere må udøves har ikke ført til en mærkbar
forandring i jægernes udbytte af svømmeænder
og gæs på landsplan. Danmark har med
udvidelsen af reservatnetværket fået flere nye
reservater, der har international betydning for
en eller flere fuglearter.
Læs mere om resultaterne på DMUs hjemmeside
http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/
3_fagrapporter/rapporter/FR490.PDF
Samme sted ligger et appendiks med detaljerede
oplysninger om de optællingsresultater, der ligger
til grund for rapporten.

FUGLE og DYR i Nordjylland 2003
Denne rapport udkom pri. august 2004. Det er
rapport nr. 40 i rækken af lokalrapporter fra
Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Jubilæumsudgaven er trykt i farver, takket være en donation
fra Aage V. Jensens Fonde.
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Af Peter Lange

Rapporten, der er på 132 sider, beskriver som
sine forgængere forekomsten af alle de fuglearter,
der er observeret i Nordjyllands- og Viborg Amter
i løbet af året. Materialet bygger i høj grad på
data fra dofbasen - endnu en god grund til at
bruge denne…! Hertil er der små afsnit om
forekomsten af pattedyr, krybdyr, padder og
dagsommerfugle. Det er som sædvanlig en meget
flot rapport, som den 16 mand store
redaktionsgruppe har fået lavet, og den kan
absolut anbefales til alle, som har interesse i
fuglelivet i det nordjyske område.
Rapporten kan bestilles ved henvendelse til
Foreningen Fugle og Dyr i Nordjylland, Spergelvej
23, 9270 Klarup. Prisen er 130 kr. + evt.
forsendelse.
Se også www.nordfugl.dk/fdn

De ffør
ør
er i
ørsste ssttor
orkkeung
eunger
Danmar
irire
e år
Danmarkk i ffir
I 2004 ynglede der to par vilde storke i Danmark.
I Ribe og Vegger kom der begge steder to unger
på vingerne. Det er første gang siden år 2000, at
der flyver unger fra danske storkereder. Hertil
ynglede der i Hvedstrup, 10 km. nordøst for
Roskilde to svenske projektstorke hos
dyrehandler Søren Thingaard. Her kom der 4
unger på vingerne. Disse fugle bliver fodret på
stedet, ligesom de svenske fugle ikke trækker
væk om vinteren, og de regnes derfor af mange
ikke som "rigtige" vilde storke.
DOF har udtrykt bekymring over tendensen
med stadigt flere svenske projektstorke, der
besøger landet, idet man bl.a. frygter at disse
fugle kan forhindre rigtige vilde trækkende storke
i at etablere sig i landet. Man har på den baggrund
skrevet til Skånes Ornitologiske Forening og
opfordret til, at man stopper vinterfodringen af
storkene, ligesom DOF opfordrer til at man ikke

fodrer storke, der forsøger at overvintre i
Danmark.
Læs mere om storken og DOFs holdning til de
svenske storke på http://www.dof.dk/
04_nyheder/storken_danmark.html.

N ationalpar
tpr
ojekt
ationalparkk pilo
pilotpr
tprojekt
Arbejdet med at undersøge mulighederne for at
oprette en nationalpark på Mols fortsætter med
uformindsket ihærdighed dette efterår.
Som tidligere nævnt deltager Peter Lange i
arbejdet som DOFs repræsentant i styregruppen,
men herudover er der mange muligheder for alle
interesserede til at deltage. De fleste møder og
seminarer er nemlig åbne for alle interesserede!
Har du lyst til at være med til at præge debatten,
for det er en debat der foregår! - så mød op.
28/9 og 8/11 er der således møder i den
arbejdsgruppe, der arbejder med naturen i en
evt. nationalpark, og d. 8/12 og 10/2 er der
borgermøder, hvor man med indlæg og debat vil
give lokalbefolkningen mulighed for at præge
projektet.
Du kan læse mere om nationalparkpilotprojekterne på internettet, på adressen:
http://www.skovognatur.dk/fussingoe/
nationalparken/
eller www.danskenationalparker.dk

Car
et ak
er
Care
aker

Kom og deltag!
Der er stadig brug for flere deltagere ved de fleste
lokaliteter. Kontakt amtskoordinator Peter
Lange, på mail: peterlan@post6.tele.dk.
ALLE kan deltage, der kræves ingen forudsætninger - blot tid og lyst til at deltage og være
med til at overvåge vores vigtigste fugleområder.
Hermed en oversigt over lokaliteterne i Århus
amt:
Randers Fjord (fra Eskeplet, over
Sødringholm Strand, Mellempoldene og
ind i fjorden fjorden med tilstødende enge
indtil en linie Mellerup-Voer)
Mariager Fjord (med tilstødende enge og
Overgaards to yderste inddæmninger)
indtil Hadsund
Norsminde (Kysing) Fjord
Stavns Fjord & omkringliggende øer og
vande
Ørkenen & Totten, Anholt
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 Kvindsø,
dele af Kongsø Plantage, Langberg Plantage
og Grane Plantage, Palsgård Skov, Hampen
Sø, Halle-Stigsholm søer, samt Tingdalsøerne)
Mossø (incl. Klosterkæret)

Lokalitetsundersøgelserne er nu kommet godt i
gang her i amtet,idet der er etableret
optællergrupper ved 4-5 store lokaliteter, og flere
er på vej.

Mundingen af Horsens Fjord (incl. Alrø,
Vorsø, Svanegrund og Endelave m.
omliggende rev og havområder)

Optællergruppernes opgaver er bl.a.:

Hjelm

fugletællinger (udvalgte arter)
indtastning af disse på dofbasen

og

lave beskrivelser af lokaliteterne og lægge
disse på lokalitetens hjemmeside (se de
foreløbige
sider
på
http://
www.dofbasen.dk/IBA/
arrangere ture og lign. formidling af
lokaliteten
varetage lokalitetens
myndigheder m.fl.

tarv

overfor

Brabrand Sø og Årslev Engsø
Stubbe Sø
Bjerregrav Mose
Knudsø, Birksø og Julsø samt Gudenåløbet
fra Ry til Julsø
Begtrup Vig med strandenge
Mørke Kær
Læs mere om Caretaker projektet på
http://www.dof.dk/05_projekter/Caretaker/
caretaker.html
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Grågåsens lange rejse
af Peter Lange

I februar kørte jeg en tur rundt om
Skanderborg Sø, da jeg vidste at der var mange
grågæs der rastede i området på det tidspunkt.
Jeg fandt gæssene i det sædvanlige område,
hvor de græssede på enge tæt på Ringkloster
ved søens sydøstside. Mens jeg stod og talte
gæssene, opdagede jeg i teleskopet en gås,
der var mærket med et halsmærke, og med
lidt besvær lykkedes det at aflæse ringens

nummer; blå OBA. Koden blev meddelt til
ringmærkningscentralen på Zoologisk
Museum i København, og et stykke tid efter
indløb svar - fra Sverige, for det viste sig at det
var en svensker! Tilmed viste det sig at det var
en berejst dame, jeg havde set, for det var en
hun. Hun var mærket i 2000 i Skåne, og havde
siden da været i Tyskland og Holland på
vintervisit hvert år.

Følgende aflæsningsrække viser gåsens færden:
OBA

2000-06-02 SMV

KLOSTERVIKEN,SV SK

5530/1319E

OBA

2000-10-21 SM0

SV Skåne,S

5530/1315E LAST

OBA

2000-12-01 VBF

Grosses Meer, Ty

5326/0719E F 3 young

OBA

2001-07-03 HAL

Jaap Deensgat,Nl

5322/0615E

OBA

2002-08-10 VAG

Sönke Nissen Koog,Ty

5436/0853E

OBA

2002-08-14 VAG

Cecilienkoog,Ty

5435/0856E

OBA

2002-11-03 HKP

Philipsdam,Nl

5136/0410E

OBA

2002-11-04 HKP

Philipsland,Nl

5136/0411E

OBA

2003-07-17 SM0

SV Skåne,S

5530/1315E

OBA

2003-08-08 DCE

Åslövs enge,Dk

5609/1005E

OBA

2003-08-13 DCS

Årslev Engsö,Dk

5608/1005E

OBA

2003-12-10 HJB

Den Bommel,Nl

5143/0415E

OBA

2003-12-15 HJB

PolderDen Bommel,Nl

5143/0415E

OBA

2004-01-02 HJV

Ooltgensplaat,Nl

5141/0421E

OBA

2004-02-27 DCK

Skanderborg Sö,Dk

5601/0958E

Grågåsen var ringmærket i Skåne, som led i et
projekt der skal kortlægge gæssenes træk og
overvintring, og evt. ændringer af disse. Som
det ses pendler gåsen mellem Skåne, Tyskland,
Holland og Danmark.
Læs mere om gåseprojektet på http://
www.darwin.biol.lu.se/zooekologi/
waterfowl/index.htm
6

Se på fugletræk i Århus Amt
af Peter Lange

Efteråret er træktid, hvor vore ynglefugle forlader
landet for at holde vinter under lunere
himmelstrøg. Samtidig passeres området af
masser af trækfugle fra nordligere områder.
Men hvor skal man tage hen for at opleve trækket?
Her er nogle tips til lokaliteter i Århus Amt, hvor
fugletrækket kan opleves.

Sødringholm Strand
Kør til Sødring, drej til højre ad Strandvej, hold
til højre når vejen kort efter deler sig, og følg vejen
ud gennem sommerhusområdet, til den ender
ved kysten. Herfra har du et fint overblik, både
over vaden og øerne Mellempoldene foran dig,
og udkig over Sødringholm Skov mod nord.
Landtrækkende fugle følger som regel kysten og
trækker ud over mundingen af fjorden lidt vest
for obs-punktet. Havfugle ses ude over revlerne.
Et teleskop er en god ting at medbringe på denne
lokalitet. Trækket af landfugle er størst i svage
sydlige og østlige vindretninger. Havfugle er der
størst chance for at opleve en-to dage efter en
periode med kraftig vestlige vinde.

1.

Sødringholm Strand

2.

Fornæs

3.

Øerne ved Ebeltoft

4.

Sletterhage

5.

Gallohaven (Risskov Strand)

6.

Kysing Næs

7.

Gyllingnæs

Fornæs

8.

Vesborg/Lushage (Samsø)

9.

Anholt

Nok traditionelt det bedst kendte af Østjyllands
træksteder, sammen med Kysing Næs. Fornæs
er især kendt for forekomsten af alkefugle, især
alk og lomvie forekommer i stort antal, men også
tejst, lunde og søkonge ses årligt. Alkefuglene
dukker op fra sidst i september, og forekomsten
af alke kulminerer fra ult. oktober til pri.
december, visse år er der registreret antal på over
40.000 pr. dag. Fornæs er også en af de oplagte
steder, hvis man vil se arter som sule eller ride.
Især efter perioder med kraftige vestlige vinde
kan man være heldig her. Der kan også ses et
pænt træk af dagtrækkende små- og rovfugle,
ligesom krattene langs kysten bør tjekkes for
rastende småfugle. Er man rigtig heldig kan man
her finde en blåhals eller en lille fluesnapper! På
stranden raster der af og til sortgrå ryle og
skærpiber. Obsposten er ved det lille fiskerskur
på stranden nedenfor fyret.

Lokaliteternes beliggenhed fremgår af kortet.

Gener
elt
Generelt
Generelt opleves det bedste småfugletræk
normalt tidligt på dagen, fra solopgang og nogle
timer frem. Rovfugle kommer ofte først lidt op ad
formiddagen. Havfugle ses ofte først på dagen,
men kan optræde på alle tider af døgnet.
Man får størst udbytte af et besøg ved et træksted,
hvis man medbringer en teleskopkikkert. Husk
også varm påklædning, det kan være koldt ved
kysten, samt noget varmt på thermokanden.
Sidst men ikke mindst; husk at indrapportere
dine
observationer
på
dofbasen
(www.dofbasen.dk) så andre kan få glæde af
dem. Ved indrapportering af trækobs. bør man
ALTID angive start og sluttidspunkt for
observationen.
Vil du vide mere om hvad der kan ses på de
nævnte lokaliteter, kan et opslag på
www.dofbasen.dk give dig svaret. Klik på
"søgninger", angiv hvilken lokalitet du vil søge
på, samt en datoperiode eller år og klik på "søg".

Øer
ne vved
ed Ebelt
of
Øerne
Ebeltof
oftt
På sydspidsen af Ebeltoft-halvøen kan du opleve
et stort fugletræk under de rigtige vindforhold.
Der drejes mod Øer umiddelbart før Ebeltoft
Færgehavn. Vejen følges med rundt forbi
Danland. Man kan køre rundt på sommerhusvejene for at finde det bedste obs-sted.
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Her kan der være et flot småfugletræk, med
mange finker, pibere, svaler og vipstjerter. Morten
D. D. Hansen har skrevet om lokaliteten i
Søravnen nr. 1/2004.

Sle
tt
er
hag
e
Slett
tter
erhag
hage
Området har i mange år været kendt som
efterårstræksted, men er nok de senere år gledet
lidt i baggrunden til fordel for områder tættere på
Århus, og Øer-området. Her kan ligesom de
førnævnte steder opleves et pænt træk af svaler,
pibere og vipstjerter, samt finker senere på
sæsonen, ligesom der med de rette vindforhold
kan ses en del rovfugle. Trækket opleves fra ppladsen ved fyret eller fra Ellemandsbjerget.

Gallohaven (Risskov Strand)
Lokaliteten der er forholdsvis nyopdaget som
fugletræksted, blev beskrevet i Søravnen nr. 1,
2001 af Morten D. D. Hansen.
Gallohaven er en stor græsplæne, der ligger ud til
vandet ca. 400 m. nord for den permanente
badeanstalt ved Risskov Strand. Man skal krydse
Grenåbanen ad en gangbro for at komme derud.
Her er der set pæne antal af både havfugle,
rovfugle og småfugle. Havfuglene ses nok bedst
i østlige vinde, hvorimod småfugle og rovfugle

formentlig optræder i størst antal i sydlige og
vestlige vinde.

Kysing N
æs
Næs
Et at de bedst besøgte træksteder i Østjylland,
som i mange år har været kendt og besøgt af de
lokale feltornitter. Ved østlige vinde eller svage
vinde efter en vestendvindsperiode byder stedet
på fine muligheder for alt indenfor havfugle. Her
ses hvert år kjover, og gennem årene er alle fire
kjovearter set her. Også terner og måger optræder
talrigt. Svigter næsset kan man gå en tur ind
langs Norsminde Fjord, som ligger nær ved
Kysing Næs. Fjorden, som er vildtreservat, byder
næsten hele vinterhalvåret på pæne antal af
rastende svaner, gæs, ænder og vadefugle.
Obsstedet på spidsen af næsset nås til fods langs
stranden fra havnen i Norsminde. Der går rutebil
til Norsminde fra Århus.

Gyllingnæs
Nok et af de mere upåagtede træksteder i amtet,
men ikke desto mindre altid et besøg værd. Som
obsposter vil jeg foreslå den lille P-plads for
enden af Splidholmvej på østkysten af Gyllingnæs, eller sydvestpynten af Gyllingnæs, hvortil
man går fra P-pladsen for enden af Vadegrund.
Begge steder kan formentlig under de rette vind-

Annonce
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forhold byde på et flot træk af rov-, vade- og
småfugle. Et endnu bedre træk kan formentlig
ses langs diget ved Kalsemade eller syd herfor,
men hertil er der ret langt at gå fra off. vej. Svigter
trækket er der næsten altid rastende vandfugle
på vaderne omkring næsset, og ellers er der kun
kort at køre til nærliggende Alrø.

Vesbor
g og LLushag
ushag
e
esborg
ushage
Dette er hhv. det sydvestlige og det sydøstlige
hjørne af Samsø, hvorfra der gennem årene er
indrapporteret mange fine trækdage med store
antal af både rovfugle og småfugle. Er du på
Samsø, er det uden tvivl en god ide at tilbringe en
morgen eller to her. Obs. kan ske fra området ved
P-pladsen ved Vesborg Fyr, eller stranden øst for
fyret. Bilkørsel er mulig til Vesborg Fyr, hvorimod

der er et stykke at gå langs stranden eller gennem
Brattingsborg Skov til Lushage.
Se beskrivelse på
http://www.samsofugle.easytell.dk/

Anholt
Nok ikke det mest oplagte sted for en smuttur en
tidlig morgen, men har du muligheden for at
besøge Anholt i træktiden, byder øen på masser
af muligheder for fugletræk. Obs. kan ske overalt
på øen hvor der er udsigt. Her er gennem tiderne
registreret store antal af de fleste småfugle, mange
rovfugle og sjældne arter. Anholt er omtalt i
Fugle i Felten nr. 3/2004, ligesom der gennem
tiderne flere gange er berettet om øens fugletræk
her i Søravnen. Flere gange har der foregået
fuglestationsvirksomhed på øen, ved Totten.
9

SØRAVNEN SØGER DTP´er
Vores dtp´er/layouter siden 1992
Annelise Skov har desværre ønsket at
stoppe sit frivillige arbejde med
Søravnen på grund af et stigende
arbejdspres i hendes virksomhed.
Derfor søger redaktionen en person,
der har erfaring med dtp og som kunne
tænke sig at arbejde med opsætningen
af de fire årlige numre af
lokalforeningens blad Søravnen.
Redaktionen består af lokalformanden
Peter Lange og redaktør Mari-Ann Nørgaard, samt bladets dtp´er. Arbejdsgangen er kort fortalt, at
medlemmernes indlæg inklusive
diverse billeder/tegninger sendes til
redaktøren inden deadline. Inden for
de næste uger modtager redaktøren
bidrag fra de faste spalteredaktører
(nyheder og aktuelt, fra felten, ture og
møder).

Redaktøren læser korrektur og sender
derefter det færdige materiale til
dtp´eren, som opsætter det ca. 36 sider
store blad. Dtp´eren vil kunne overtage
CD-rom´er indeholdende arkiv med
grafik og tegninger (samlet af den
afgående dtp´er), samt gamle versioner
af Søravnen. Opsætningen sluttes ca.
den 27. i februar, maj, august og
november måned. Herefter sendes
Søravnen som en pdf-fil til trykkeren.
Søravnen udkommer den 15. marts, 15.
juni, 15. september og 15. december i
form af et postomdelt blad og lægges
desuden ud på hjemmesiden som pdffil. Søravnen distribueres til en
medlemsskare på ca. 1000 medlemmer.
Der er frihed med hensyn til layoutprogrammet. Vi tilbyder desuden at
stille en e-mailadresse med den
fornødne plads til rådighed.

Tak til Annelise!
Fra bestyrelsen og redaktionen skal der lyde en hjertelig tak for det meget store
frivillige layoutarbejde du har udført for lokalafdelingen i 12 år.
De mindst 50 numre du har sat op, har været en værdifuld hjælp for bestyrelsen og
redaktionen, der tidligere var henvist til at bruge lyskasse, saks og lim for at få de
maskinskrevne tekster til at forvandle sig til et blad.
Da du kom til i 1992 blev bladets tekster herefter sat op med et layoutprogram. Det
betød at bladet blev mere afvekslende og indbydende på en læsevenlig måde. Flotte
fugletegninger fra bladets læsere fandt vej til bladets spalter, og som nyeste skud er
der blevet indsat stadig flere billeder takke være udbredelsen af digitale kameraer.
Layoutforsendelsen til trykkeren er gået fra papirudgave til pdf-fil takket være din
indsats.
Dermed har du været med til at sikre mulighed for at publicere undersøgelser af
fuglelivet i Århus amt, samt givet læserne inspiration til at finde fuglene derude på
ekskursioner sammen med andre fugleinteresserede med efterfølgende sjove indlæg
om fugle og turreferater i bladet.
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Indvielsen af Vorup Enge den
2. Juli 2004
Benny Kristensen
Efter et par udskydelser på grund af diverse
forsinkelser blev det dagen, hvor Vorup Enge
officielt skulle indvies. Så til trods for lidt
vekslende vejr - blev tidsplanen overholdt (kl.
14.00- 16.00). Naturvejleder Lars Maagaard
startede med at sejle udvalgte personer fra
Randers Regnskov op til Jernbanebroen over
Gudenåen.
Her var det lokalpolitikeren Karen Smed og
amtsborgmesteren Johannes Flensted Jensen,
samt formanden for Aage W. Jensens fonde, som
forestod åbningstalerne og selve indvielsen.
Efterfølgende gik de godt 200 fremmødte
mennesker over jernbanebroen til Vorup Enge
via den nye, påhængte gangbro. „Onkel“ Åge
udlovede flotte kikkerter til de yngste deltagere
som krydsede Gudenåen - og hele 15 børn/unge
blev efterfølgende tilsmilet med en flot
håndkikkert.
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I Vorup Enges østligste ende blev de besøgende
budt på øl og vand inden de gik videre ud til det
næsten færdigbygget, men flotteste fugletårn pt.
i Århus amt! Stort og meget flot opført. I tårnet
havde Birger Rasmussen (BRA) og Benny
Kristensen (BKR) fra Randersgruppen i følge
aftale taget opstilling. Langt de fleste besøgende
lagde vejen forbi tårnet, hvor de fik fremvist
aktuelle fugle som f.eks. lille præstekrave, isfugl,
dværgterne og sort svane. Det blev til mange
hyggelige samtaler med de besøgende og vist et
enkelt nyt medlem. Vi hilste og lykønskede også
pænt på direktøren for Randers Regnskov: Henrik
Herold og andre spidser fra amtet, fra Aage W.
Jensens fonde og fra DOF Århus i skikkelse af
Peter Lange.
Jeg fik en længere behagelig samtale med hr.
Flensted omkring de forskellige fuglearter, som

pt. er set i området (115), samt drøftede
områdets kvaliteter og betydningen af
Vorup Enge for folk og fæ. Vi undgik
ikke helt nogle varme politiske emner –
f.eks. kommunal/amtsreformen og den
fremtidige miljøpolitik - emner jeg også

Besøgende i tårnet. Foto: Birger Rasmussen

fik vendt med Karen Smed – som også udtrykte en vis
bekymring herom. Omkring kl.15.45 ebbede mængden af
besøgende ud og vi pakkede så småt sammen. Inden vi
afsluttede helt evaluerede vi dagen med naturvejleder
Lars Maagaard, med hvem vi har et forbilledligt
samarbejde.

BKR i samtale med amtsborgmesteren

På DOF Randersgruppens vegne,
Benny Kristensen.
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En lille tur til Vejlerne
[12. juli 2000]
Af Bjarne Nielsen, Augustenborg
Extremadura, Himalaya, Gibraltar, Bosporus
og hvad de nu hedder - alle de gode steder,
hvor ornitologer samles i næsten lige så store
flokke som fuglene. Somme tider føles det
som om, man er den eneste, der aldrig har
været på disse eksotiske steder. Måske er de
ornitologiske oplevelser rige der, men det er
ihvertfald ikke ensbetydende med, at man
ikke kan få store og rige oplevelser under
hjemlige himmelstrøg. Det fik jeg så rigeligt
bevis for i min nys overståede sommerferie.
Hvorfor har vi egentlig en passion med at se
på fugle ?? Hvad er det, der er så fascinerende
ved vores hobby ?? Er det nydelsen af fuglenes
elegance ?? Er det misundelse over deres
evne til at bevæge sig rundt på en måde, som
vi aldrig vil komme i nærheden af ?? Eller er
det ikke bare en evig jagt efter øjeblikke øjeblikke hvor vi ser en situation, vi aldrig har
set før og som aldrig vil kunne gentages. Hver
eneste observation af en fugl er en unik
oplevelse, og nogle af disse oplevelser er så
specielle, at man vil kunne huske dem resten
af sit ornitologiske liv.
Jeg er sikker på, at jeg altid vil tænke tilbage
på min tur til Vejlerne d. 12. juli i år 2000 som
en af de helt specielle og enestående
oplevelser. Øjeblikke var der nok af denne
dag. Det er umuligt at arrangere øjeblikkene
i rækkefølge efter bonitet, for hvert øjeblik
har sin betydning og sin egen storhed.
Min første jagt efter øjeblikke gjorde jeg tidligt
om morgenen på Bygholm Enge.
Et af de store kom, da et par plettede rørvagtler
viste sig på en åben plet i bevoksningen lige
neden for Kraptårnet. Hele morgenen havde
vi
kunnet
høre
hannens
„huitt...huitt...huitt“, og nogle enkelte gange
havde vi lige set fuglen smutte over det ca. 2
kvadratmeter store, åbne stykke, men nu stod
der pludselig et par frit fremme. Det var næsten
umuligt at ‚fange‘ dem i teleskopet, så tæt var
14

de på, men det lykkedes, og de blev stående i
en evighed. Sådan føltes det, selv om der
måske kun gik 10-15 sekunder. Farverne var
klare, deres gråbrune, stribede og plettede
bug og bryst, den stribede ryg og det kraftigt
farvede næb. Den ene fugls næb var kraftigere
farvet, rødt og gult, end den andens, der var
lidt mattere gult. Pragtfuldt syn - gåsehuden
bredte sig !!
Et andet øjeblik var, da to rørdrumme fløj hen
over hovedet på den tredie, som vi gennem
længere tid havde kunnet iagttage, mens den
gik og fouragerede på skråningen ca. 50 m fra
tårnet. Tre rørdrumme i samme teleskopfelt det kan vist kun lade sig gøre i Vejlerne !
Eller de 18 skestorke, der befandt sig i to
flokke på 8 og 9 på engen syd for Krapdiget,
medens den 18. gik for sig selv i det fjerne. På
et tidspunkt kom der lidt røre i flokkene, og
en af skestorkene fløj op, tæt forbi tårnet og
ud på engen, hvor den dykkede ned i
rørskoven.
I området Glombak, der støder op til Bygholm,
var det en oplevelse af de store at se en kridhvid
silkehejre spadsere rundt små 100 m fra den
rastende rovterne, der sad i vandkanten. I
perioder havde den - rovternen - hovedet
gemt under vingen, ind imellem kiggede den
rundt og strakte vingerne. Når man ikke er
vant til at se rovterne, forekommer den at
være gigantisk. Hættemågen, der sad ved
siden af, lignede en dværg. Den var højst halvt
så stor som rovternen. Imponerende !!
Senere på dagen gav såvel silkehejren som
rovternen lidt flyveopvisning. Silkehejren
med sine sorte ben og gule fødder for at finde
et andet sted at fouragere, og rovternen blev
trods sin enorme størrelse skræmt op, da en
rørhøg passerede hen over den. På dette
tidspunkt havde en skestork slået sig ned i
umiddelbar nærhed af rovternen, så det var

skete det samme: sumpvibe, viber og stære
gik på vingerne. Det gav os i løbet af et kvarter
7 - 8 iagttagelser af denne sjældne fugl, som
efter forlydender ellers kun lader sig se få
gange i de tidlige morgen- og
formiddagstimer. Vore iagttagelser lå mellem
kl. 13.55 - 14.22 !!
Som sagt havde jeg været et smut ved Bulbjerg.
Der fik jeg også et par øjeblikke. Fra toppen af
Bulbjerg kan man se lige ned i en redehule,
som det ene af de 2-3 par mallemukker har
indtaget. Ud over dette par sås mindst to
andre fugle, der svævede rundt ud for og
omkring Bulbjerg. Den ene blev svært moppet
af nogle rider, der flere gange tvang den til
nødlanding på vandet.

en ret eksotisk samling af fugle indenfor et
meget lille område.
Flere øjeblikke oplevede jeg med sumpviben.
Da jeg efter en tur til Bulbjerg hen på
eftermiddagen atter ankom til Kraptårnet,
var det i modsætning til om morgenen næsten
mennesketomt. Der var faktisk kun en
ornitolog tilbage. Det var Lars Paaby fra
København, og han havde i et par sekunder
set sumpviben ca. 1 time før, så han kunne
udpege fuglens omtrentlige position for mig:
„ i den mørke stribe bevoksning halvvejs
mellem anden og tredie lysmast til højre for
kirken“. Efter ca. 5 minutter var der bid. En
rørhøg passerede området, og sammen med
5-6 viber og en flok stære gik sumpviben til
vejrs. Den flaksede frem og tilbage over den
mørke bevoksning i 10-15 sekunder, inden
den gik ned igen og forsvandt ud af syne.
Sumpviben adskiller sig tydeligt fra viberne.
Dens hvide vinger med brun basis og sorte
spidser og de lange gule ben er helt anderledes
end vibens sorte vingeoverside med hvide
spidser. Efter kort tid havde vi fundet fidusen:
vi skulle blot holde øje med det par rørhøge,
der åbenbart ynglede lige nord for sumpvibens
domicil. Hver gang de passerede over området,

På et tidspunkt kom en flot 2K sule svævende
forbi et par hundrede meter ude over havet,
men det flotteste var nu alligevel en
almindelig kjove og en mellemkjove, der
cirkulerede ud for kysten. De kom fra nord,
fløj efter riderne ved Bulbjerg, trak ud over
havet, fløj nordpå, ind mod kysten og igen
sydpå ned til Bulbjerg og så videre. Jeg stod
oppe på Bulbjerg sammen med Søren og
Simon Nygaard, og vi havde godt medlys på
kjoverne, når de kom nordfra langs kysten og
passerede tæt forbi Bulbjerg. Den almindelige
kjove var af den mørke fase, medens
mellemkjoven var af den lyse fase med den
typiske hovedtegning, stribet undergump og
‚snoede‘ halefjer. Denne fugl var forøvrigt
mindst 1 måned for tidligt ude. Mellemkjover
plejer først at dukke op medio august ved
danske kyster. Men det skal nu ikke komme
den til skade, at den lod sig se som en god
gang ‚An-schauungsunterricht‘, som en
tysker ville have sagt. Vi fik en lys og en mørk
fase, en „mellem“ og en „almindelig“, så der
var alle muligheder for at sammenligne både
faser og arter.
Efter ca. 12 timer i Vejlerne og ved Bulbjerg
med 5 nye „krydser“ og utroligt mange gode
„øjeblikke“ i bagagen var man mæt, så mæt at
man gerne satte sig bag rattet og kørte de ca.
335 km hjem vel vidende, at man havde haft
en oplevelse lidt ud over det sædvanlige.

Bjarne Nielsen
Augustenborg
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Hvad laver de i DOF?
Lokalafdelingen har brug for din hjælp!

Har du tid og lyst til at blive aktiv i din
lokalafdeling, følger her en kort omtale, af en
række af de aktiviteter i lokalafdelingen, hvor
der er brug for flere aktive:
Ved hver aktivitet er der nævnt en
kontaktperson, adresse og telefon på
vedkommende finder du på bladets omslag.
Det skal pointeres, at der er tale om frivilligt,
ulønnet foreningsarbejde. Foreningen
afholder udgifter til porto, papir m.m i
forbindelse med opgaverne.
Der holdes informationsmøde om lokalafdelingens arbejde, og mulighederne for at blive
aktiv
tirsdag d. 28. september kl. 19.30 på
Naturcenter Sølyst.

Car
e t ak
er
Care
aker
En caretaker er et dofmedlem, som deltager i
foreningens nyeste lokalitetsprojekt;
Caretakerprojektet. Der optælles yngle- og
rastefugle på de vigtigste fuglelokaliteter, og
skrives om områderne på internettet. Det
tilstræbes at der arbejdes i grupper, og alle
kan deltage. Der mangler caretakere til en
række fuglelokaliteter her i amtet. Læs mere
om projektet andetsteds i dette blad, eller på
internettet på adressen:
http://www.dof.dk/05_projekter/Caretaker/
caretaker.html. Kontakt: Peter Lange.

Fredningsudv
alg
et
edningsudvalg
alge
Burde måske rettelig hedde fuglebeskyttelsesudvalget, idet de omkring 10 aktive
arbejder bredt med fuglebeskyttelsen i Århus
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Amt. Man modtager f.eks. kopier af alle de
dispensationer, som amt og kommuner
udsteder i henhold til naturbeskyttelsesloven.
Disse gennemses, og hvis indgrebet er til
skade for fuglelivet, skrives en anke. Udvalget
rejser også selv sager, på baggrund af
hendvendelser fra medlemmerne. Kontakt:
Svend Møller Jensen.

Fuglenes Dag
Vi savner en person, der har lyst til at være
med til at styrke interessen for Fuglenes Dag
i Århus Amt. Fuglenes Dag afholdes hvert år
den sidste søndag i maj, i form af en række
fugleture for alle, over hele landet. Vores
nuværende tur-koordinator m.m. ønsker at
stoppe, hvorfor vi søger en ny. Er det dig, så
mød op d. 28/9 og hør mere, eller kontakt: Ole
Jensen.

Fug
le
nsf
ondens ar
eal vved
ed
ugle
levvær
ærnsf
nsfondens
areal
Stubbe Sø
En arbejdsgruppe hjælper Fugleværnsfonden
med de praktiske opgaver, såsom naturpleje
på de 23 ha., vedligeholdelse af stier og skjul,
samt vedligeholdelse og udlejning af det hus
der findes på grunden. Læs mere på
www.dofaarhus.dk - Bogpeters Hytte.
Arbejdsgruppen mødes i området den sidste
lørdag i hver måned, dog ikke juni og juli. Har
du lyst til at være med så kontakt: Peter
Lange.

Lok
aldof f er
Lokaldof
Vores netværk af lokale kontaktpersoner, der
personligt byder alle nyindmeldte velkommen

i foreningen, savner medlemmer der bor i
Århus-området, og som har lyst til at blive
lokaldoffer. Henvendelse: Peter Hjeds.

Lok
alr
appor
ug
le i År
hus
Lokalr
alrappor
apportten FFug
ugle
Århus
Amt
Rapportgruppen udarbejder hvert år denne
rapport, på baggrund af de mange fugleiagttagelser der indtastes på dofbasen. 2003årgangen er nu på vej til trykkeriet, men har
du lyst til at være med til at skrive 2004årgangen, er det nu du skal melde dig.
Kontakt: Henning Ettrup.

Bliv punkttæller

fugle i 5 min. et eller to gange om året, på en
rute der omfatter fra 10 til 20 punkter. Alt
hvad det kræves er lidt tid, samt at du kan
kende de almindelige danske fugle.
Læs mere på: http://www.dof.dk/05_projekter/
punkttaelling/forside.html.
Kontakt: Ole Jensen.

Søravnen
Mangler pt. en person, der vil hjælpe med
layout af bladet, dvs. opsætningen af bladet
inden det sendes til trykkeriet. Læs mere
herom andetsteds i bladet. Kontakt: MariAnn Nørgaard.

Som punkttæller bidrager du til DOFs
overvågning af de almindelige fugle. Du tæller

Foto: Mogens Blichfelt.
Stor flagspætte fodrer sin unge(t.v.) ved foderbræt i have i Bendstrup ved Mørke. 27. juni 2004.
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Fra felten
Ultimo maj - ultimo august 2004
Af Morten DD Hansen

Velkommen til en spritfrisk feltrapport, som for at lette
bearbejderens i forvejen anstrengte kalender begrænser
sig til de virkelig virkelig sjove obs. i perioden ult. maj til
ult. august.
Det var jo ikke verdens varmeste sommer, før
vi kom ind i august, men hvad skal vi med
varme, når vi kan få vestenvind og havfugle.
Efterhånden har vi så godt styr på, hvor der
skal ses efter havtræk, når vinden lægger sig,
således at der faktisk også er observatører
ude, når det brænder på. Kysing Næs og Fornæs
er jo gammelkendte lokaliteter, mens
Issehoved, Hassensør og endelig Gallohaven
er nye hotspots. Giv den gas derude; det er
snart sabine-tid.
Der var tæt besat med almindelige skråper i
Århus-bugten den 16/6, idet 3 sås trække N i
flok ved Gallohaven, mens 2 trak SØ ved
Kysing Næs om eftermiddagen og yderligere
2 samme vej om aftenen. En enkelt fugl sås
stadig på lokaliteten 17/6. En ubestemt skråpe
sås trække N ved Gallohaven 22/8.
Observatørerne mener, at det var en af de
grimme, så det var lidt ærgerligt, at den ikke
kom i lidt bedre lys.
5/6 sås to sorte storke på Hinnerup-kanten –
lidt mistænkeligt – men under efterårstrækket
gjorde Ebeltoft-området lige som sidste år
kort proces, idet fugle sås 4/8 1 Hjelm samt
23/8 1 V Ebeltoft Færgehavn. På Grundlovsdag
var hele 6 hvide storke forsamlet ved
Rosenholm Slot, og en silkehejre fornøjede
mange med sin tilstedeværelse ved Vorup
Engsø den 22/6.
Sorte glenter på forlænget forårstræk sås 1/6
1 Ø Dragsmur samt 3/6 1 Hinnerup. 21/8 trak
en 1k aftenfalk mod N over Skramsø Plantage.
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Søreme om ikke en odinshøne holdt til ved
Årslev Engsø den 7-8/6. Det er ellers en
sjælden gæst her i amtet, og for at det ikke
skal være løgn, blev fuglen efterfulgt af to
smukke kærløbere, som holdt til ved søen 912/6. Kærløber sås også ved Sminge Sø den 1/
7 – både mærkeligt sted og tidspunkt – samt
ved Eskeplet den 31/7.
En biæder rastede på el-ledninger i Mørke
Kær den 24/7. Markpibere uden for Anholt er
et sjældent syn, men det blev både til 5/8 1 Øer
samt 22/8 1 S Issehoved. En sydlig nattergal
sang ved Ballen på Samsø den 5/6.
Nøddekrigen i Feldballe forvandlede sig
formentlig til en ynglefugl, idet den stadig
var på plads 3/6. De skulle være endog meget
diskrete i yngletiden, så håbet er lysegrønt.
Som nævnt blev dette en yderst kort omgang,
men det er immervæk sjovere at komme ud at
se lidt træk end at sidde inden døre og skrive
om fuglene. Så det har jeg gjort – kan I nu
være flittige og gøre ligeså, så det bliver et
rigtig heftigt efterår her i amtet.

Ups!
Af Mari-Ann Nørgaard

Efter jul 2003 blev familiens julepynt behørigt
pakket ned i de gamle juletræskasser på loftet.
Men en enkelt grøn, glimmerbeklædt glasfugl
med en stor hvid fjer som hale blev glemt i
skyndingen. Den blev midlertidig anbragt på
en gren i en af stueplanterne i stuevinduet og
”overlevede” foråret der.
Da det blev sommer nedlagde jeg et par af
stueplanterne for at naboerne skulle have
mindre at vande for os, mens vi var på ferie.
Glasfuglen var dermed blevet hjemløs, men
jeg anbragte den dekorativt på antennen på
gettoblasteren ude i køkkenvinduet. Fra
køkkenvinduet er det et par meter til vores
foderbræt, der også bliver benyttet af
småfuglene af og til i sommermånederne.
Efter et par ugers ferie startede jeg med vaske
ferietøjet og just som jeg stod et par meter fra
foderbrættet i færd med at hænge tøj til tørre,
lød der et brag bag mig. Hurtigt observerede
jeg en spurvehøg, der var drønet ind i
køkkenruden. Åh nej, tænkte jeg straks, hvad

nu? Var den skadet? Fortumlet holdt den sig
på vingerne, svævede hen over hovedet på
mig og svingede ind over haven ganske lavt
og langsomt, og sluttede af med at lande i
naboens birk med næsten fuld overbalance.
Men den evnede dog at holde sig fast. Der
blev meget stille. Der kom ikke en lyd fra
træet. Efter at have sundet sig nogle minutter
forsvandt den diskret over genboens hæk.
Det var da godt den klarede det, tænkte jeg.
Umiddelbart undrede det mig, at den var fløjet
på ruden. Den plejede jo at tage sin rute lavt
hen over hækken parallelt med huset for at
afsøge området under foderbrættet for
småfugle. Men da jeg næste dag kom hjem og
trådte ind i køkkenet forstod jeg pludselig,
hvorfor miseren var opstået, da glasfuglen
stod som en skarp silhuet mod det lyse vindue.
Der sad den jo nok så fristende på antennen.
Spurvehøgen måtte simpelthen have taget
glasfuglen for et bytte. Ups! Nej hvor blev jeg
flov. Øjeblikkeligt fjernede jeg glasfuglen, så
det ikke skulle ske igen.

Vinderen blev….
For at sætte lidt skub i læsernes skrivekløe udskrev
redaktionen en lille konkurrence på indlæg til Søravnen
2004 1 og 2. Ved behørig lodtrækning faldt valget på Bjarne
Nielsens indlæg, der beskrev hans ornitologiske oplevelser
derude - endda nogle af de sjovere.
Læs endnu et oplagt og underholdende indlæg på side 14 og
15.
Vi har sendt en præmie til Bjarne Nielsen.
Redaktionen
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Hejrer i Les Dombes
Af Mari-Ann Nørgaard

Igen i år var femdøgnsprognosen for vejret i
anden uge af juli Danmark træls læsning.
Regn, regn og regn. Derfor tog vi (min mand
og jeg) sydpå til Frankrig i ferien. Med i
bagagen havde jeg dette år “A birdwatching
guide to France south of the Loire including
Corsica” skrevet af J. Crozier (2000). Guiden
beskrev hovedlokaliteter i den sydlige halvdel
af Frankrig, så med den i hånden måtte der
både være muligheder for fugleobservationer
og godt ferievejr.
Ved hjælp af guiden fandt jeg Les Dombes 25
km nordøst for Lyon. Det er den mest berømte
fuglelokalitet omkring Lyon med centrum i
byen Villar-les-Dombes. Det omfatter et areal
på næsten 1000 km2 fyldt med små søer og
fiskedamme beliggende på et lavt plateau
med en middelhøjde på 280 m. Der findes
over 1000 menneskeskabte søer, men
desværre er de fleste private og uden adgang.
Mange af disse er ekstremt gamle og bliver
kraftigt udnyttet jagtmæssigt. En stor del
tømmes også i rotation for markdrift eller
tørrer ud. Det betød, at guiden havde svært
ved at angive, hvilke søer der var bedst mht.

fugle, idet det skiftede fra år til år og fra årstid
til årstid.
Disse oplysninger virkede nok afskrækkende,
men som hjælp solgte den lokale kiosk
heldigvis detaljerede kort over området (1
cm=250 m). Her var navnene på de lokale
gårde angivet, hvilket skulle vise sig at være
til stor gavn i jagten på de mest attraktive
søer. Guiden indeholdt forskellige forslag til
ture, hvilke fugle der kunne forventes der,
samt hvor der var mulighed for et godt vue ud
over søerne… for fire år siden! Bogens
beskrivelse af hvad der kunne forventes af
seværdige arter i området var selvfølgelig
angivet på engelsk, så derfor måtte jeg en
omvej af det latinske artsnavn til det danske
via bogens ”bird checklist”. Da det så var på
plads, var det tid til at rekognoscere.
Den første morgen lagde jeg ud med en tur
rundt til søer syd for den centrale by Villar les
Dombes. Afstandene var ikke store, så i løbet
af 10 minutter var jeg ved de to første søer nær
Birieux. Der var ikke en busk at gå i skjul bag,
så jeg blev i bilen. Ud af morgentågerne
dukkede efterhånden en flok på 20 silkehejrer

Silkehejrer siddende i træerne.
Foto: Erik Mølgaard
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Oversvømmet majsmark, samt udsnit med hvidskægget terne.
Foto: Erik Mølgaard

op i den ene sø. Stille fourageren. I den anden
sø gik der 4 stylteløbere elegant på deres
lange tynde, røde ben. I baggrunden gik der
en lidt større, urolig hejre i nogle tagrør. En
fiskehejre? Nej det var sandelig en
purpurhejre. Halsens brunrøde og stribede
udseende gjorte udslaget. Men da jeg løftede
kikkerten blev det for meget, og den fortrak
på dovne, langsomme vingeslag. Pludselig
svævede en stor rørdrumagtig fugl hen over
bilen og landede i rørskoven tæt ved. Forsigtigt
skubbede jeg bildøren op. Så kan det nok
være der kom liv i tagrørene et par meter
borte. Flere adulte nathejrer fløj op under
høje advarselsskrig. Det var faktisk kun anden
gang jeg havde set denne art, så det var et
betagende syn at se de gråblå fugle med den
mørke ryg flyve gumpetungt ud over
rørskoven for at dumpe ned længere borte.
Lidt senere fulgte en brun, lysplettet ungfugl
og afslørede dermed, at der ikke var tale om
nogen rørdrum.
Mens morgendisen stadig hang tungt
parkerede jeg nær en anden stor sø Grand
Etang de Birieux. En mindre stykke nyslået
græs tillod et kig ud mellem træerne. Var der
ikke en terne i det fjerne? Ja her kunne i hvert

fald godt være sortterne, men denne var
lysegrå med mørk mave, sort kalot og hvid
kind. Hvidskægget terne! Så var feriens første
kryds på plads. I den anden ende af søen var
der rigtig mange fouragerende hvidskæggede
terner med stadig lidt langt væk. Mens jeg
ventede på at de kom nærmere, fik ænderne
opmærksomheden. Minsandten om der ikke
var flere rødhovede ænder med unger. En
enkelt han sås også med tydeligt rødt næb.
Som baggrundsmusik lod både turteldue og
pirol sig høre, samt en sanger der forblev
ubestemt.
Generelt er jeg påpasselig med ikke at gå på
privat område, men pludselig var der en
fristende grusvej ind til en lidt fjerntliggende
gård. 30 meter inde ad vejen kunne man
nemlig lige kigge ud over rørskoven til en
anden sø. Her lå en eg væltet ud i vandet og på
en af de udgåede grene stod såmænd en
tophejre. Så gav min frækhed alligevel pote.
Andet kryds. Den gyldne tophejre stod helt
stille med næbbet ude over vandet på lur efter
en føde. Huk. Et ben flyttes. Det andet. Også
i slow motion. Haps. Egentlig ville jeg gerne
have set den lette, for at se hvordan det ville
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se ud, når den foldede sine hvide vinger ud,
men jeg nænnede ikke at skræmme den op.
I alt blev vi i dette fuglerige område i 7 dage.
Jeg forventede ikke på denne tid af året at
finde kohejre, men måske nok sølvhejre og
dværghejre. Det blev først sent på fjerdedagen,
at jeg fik set sølvhejre. Min mand havde
tidligere på dagen observeret en sø, der var en
oversvømmet majsmark. Han ville gerne
fotografere den, fordi majsrækkerne gav et
flot visuelt udtryk. Umiddelbart så der ud til
kun at være silke-, purpur- og fiskehejrer,
men gemt bag nogle udgåede træer dukkede
heldigvis 4 sølvhejrer op.

Ifølge guiden skulle dværghejre yngle i søen
Le Grand Marais. På kortet var der også angivet
masser af rørskov, men desværre fandt jeg
kun et lille udsigtspunkt i den ”forkerte”
ende af søen. Jeg havde så håbet på at kunne
følge den på kortet angivne skovsti for at nå
ned til de mere uberørte del af rørskoven.
Bare for at høre et lille ”grok” fra en nathejre.
Men det kunne jeg godt glemme alt om. Store
skilte tilkendegav adgang forbudt til
jagtområdet. Mængden af pigtråd fortalte at
de mente det seriøst.

Den omtalte ”A birdwatching guide” kan købes i
Naturbutikken, hvis du har fået lyst til at prøve kræfter
med Les Dombes.

SOMMERHUS UDLEJES!
BOGPETERS HYTTE
Hold ferie midt i Fugleværnsfondens nyeste fugleværnsområde, ved Stubbe
Sø, på Djursland!
Der er nu mulighed for at leje et hus beliggende midt i fugleværnsområdet.
Huset er på ca. 80 m2 i et plan beliggende naturskønt i en lysning i
skoven, midt i Fugleværnsfondens areal (i alt 23 ha.). 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. 1.000 kr for en uge plus elforbrug.
Læs mere og se huset på http://www.dofaarhus.dk/bogpetershytte eller
kontakt Peter Lange (se omslaget)
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Af HelleNielsen
skoven
Turens hovedmål var Bialowieza
Bialowieza-skoven
skoven,
den eneste uforstyrrede blandingsskov i
Europa, den kunstigt anlagte Siemianówka
Siemianówkasø samt Biebrza
sumpene
Biebrza-sumpene
sumpene, der udgør
Europas største vådområde. Turen blev
tilrettelagt af det polske turistbureau ”Bird
Service”. Georg Guldvang og Jens Chr.
Jørgensen var turledere for 20 deltagere, heraf
to ”indvandrere” fra København. Finn Lund
Henriksen stod for optællingen af fuglene.
Turens resultat blev 174 arter.
Mandag 24. maj: Jyderne måtte tidligt op
for at nå flyene fra Billund og Tirstrup. Efter
en kort flyvetur fra Kastrup landede vi i
Warszawa i køligt og halvskyet vejr, hvor vi
traf Andrzej Petryna, vores fortræffelige guide
og Januscz, vores buschauffør, som førte os
sikkert ad de polske veje.
Den ca. 5 timer lange bustur fra Warszawa til
Bialowieza gik gennem et landskab med
blomsterrige enge, spredte træer, smålunde
og et ekstensivt landbrug præget af smalle
marker og grupper på 3-10 køer. Det var
tankevækkende at se hestetrukne trækærrer
og plove samt malkning og såning med
håndkraft i et land, der lige er blevet medlem
af EU! Vi nød naturligvis de talrige hvide
storke i engene og på de mange storkereder.
Desuden observeredes bl.a. hedehøg og en af
turens få (3) tårnfalke.
Undervejs gjorde vi holdt ved Bug
Bug-floden
floden
nær Kózki i et fredet indlands-klitområde

med spredte fyrretræer og en vegetation
domineret af sandskæg. Omgivet af et kor af
småfugle så vi bl.a. hærfugl (der også
hoopoo’ede flere gange), lærkefalk, stor
tornskade og traner . Ved floden, hvis
sandbanker desværre var oversvømmede
(ellers en fin vadefuglelokalitet) sås
hvidskægget terne og stor skallesluger.
Efter den lange rejsedag var det herligt at
komme frem til Hotel Bialowieski i udkanten
Bialowieza. Hotellet er af høj standard
af Bialowieza
(bygget i 2002), og i de følgende 5 døgn nød
vi den gode betjening, en stor morgenbuffet,
frokostpakker og 4-retters middage, bl.a. med
lokale specialiteter som rødbedesuppe og
suppe lavet på rødknæ. Der var heller ingen,
der rynkede et øjenbryn over de smådynger af
jord, vi efterlod på gulvene! Hotellets have
husede bl.a. hvid stork og husrødstjerter, der
lavede ekvilibristiske øvelser på en mur.
Efter middagen sonderede nogle af de mest
energiske deltagere omgivelserne, og på gåafstand fra hotellet hørtes både vagtel ,
engsnarre, flodsanger og nattergal i sumpene
floden
ved Narewka
Narewka-floden
floden. Det lovede godt for
resten af turen, og var et udmærket forvarsel
om det høje aktivitetsniveau, der prægede
turen, ikke mindst takket være Georgs
utrættelige energi. De fleste dage forløb med
morgentur kl. 5, morgenmad kl. 9, dagtur
med frokostpakke kl. 11, middag kl. 19 og
derefter aftentur. Vi spildte ikke tiden!

23

Tirsdag d. 25. maj: Stik imod vejrudsigten
gik vi ud i en solklar morgen kl. 5. Andrzej
kender områderne som sin egen bukselomme
og er hele tiden i kontakt med lokale
ornitologer, en af fordelene ved at rejse med
”Bird Service”. Efter et kvarters kørsel
standsede vi ved en eventyrlig sumpskov
mellem landsbyerne Budy og Teremiski
Teremiski,
med mange udgåede og væltede træer og
nærliggende sumpområder. Eventyret var ikke
mindst akustisk – der var alt, hvad man kunne
ønske sig af morgensang, med en svaleklire
som ouverture. Der noteredes i alt 52 arter af
spurvefugle, heriblandt savisanger, pirol,
hvidhalset fluesnapper, karmindompap (der
kun havde 3 toner i sangen, måske var det
”pleased to meet you” på polsk), nattergal og
skovsanger. En lille skrigeørn sad på en gren
og lod sig beskue på kort afstand. Nogle af
deltagerne var så heldige at se nøddekrige.
Lokaliteten var perfekt for spætter, og med
Andrzejs viden om redehullernes beboere fik
vi set tretået spætte meget fint. Også lille
flagspætte, sortspætte, stor flagspætte og
mellemflagspætte noteredes. På lang afstand
sås en sort stork flyve over vejen, og på
hjemvejen gjorde vi et kort stop, hvor Andrzej
kunne udpege 2 flyvende lille skrigeørn for
os.
Efter morgenmad startede vi kl. 11, i første
omgang for at købe postkort og frimærker
(med storke på naturligvis) på byens
turistkontor. I træerne udenfor sang gulirisk
og gulbug , og fra en nærliggende dam
skrattede en drosselrørsanger sit ”karr-karrki-ki”.
Efter indkøbene kørte vi via Hajnówka og
Narewka til den nordlige del af Bialowiezaskoven og efter en lang gåtur igennem
løvskoven nåede vi frem til Kosy Most
Most, hvor
to broer fører over Narewka-floden. Den
medbragte
frokostpakke
indtoges
akkompagneret af bl.a. høgesanger ,
savisanger og det stadige kor af flodsanger,
engsnarre, pirol og karmindompap. Skyerne
trak sammen, og på gåturen tilbage
indhentedes vi af et kraftigt regnskyl. Vores
chauffør, Januscz, reagerede dog hurtigt og
bakkede hen ad den smalle skovvej for at
samle os op! På hjemturen gjorde vi holdt ved
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nogle store egetræer nær Swinoroje
Swinoroje, hvor vi
havde hedelærke i sangflugt.
Efter en lang og indholdsrig dag gjorde det
godt med middagsmad og drikke (udmærket
polsk øl eller rødvin, dog ikke polsk). Men der
var flere fugle på programmet. Om aftenen
kørte vi ind i et nåleskovsområde syd for
Czerlonka
Czerlonka. Efter en kort spadseretur, hvor
flere skovsnepper fløj over stien, gjorde vi
holdt i en lysning. Her begyndte Andrzej at
fløjte som en spurveugle. Og minsandten om
ikke vi kunne høre den ægte vare nærme sig,
og til sidst så vi den sidde som en mørk
silhuet i toppen af et grantræ lige over vores
hoveder. Vi hørte både det sædvanlige
entonede fløjt og det mere sjældent hørte 3tonede kald. Vi københavnere kunne ikke
rive os løs fra stedet og sammen med 2 andre
deltagere blev vi stående et stykke tid efter at
de øvrige var vendt tilbage til bussen. Det
belønnedes med en kortvarig snurren fra en
natravn og to kald af en perleugle! Og vi blev
ikke engang skældt ud for at komme senere
til bussen. Tak til de tålmodige jyder.
Dagen gav i alt 92 arter, heraf nogle, som kun
få deltagere hørte, f.eks. hærfugl ved hotellet,
vendehals i sumpskoven ved Teremiski og
hjerpe både ved Kosy Most og skoven ved
Czerlonka.
Suk! Suk ja, for undertegnede ”dippede” dem
alle!
Onsdag d. 26. maj:
maj Morgenmaden var rykket
frem til kl. 7, men allerede inden da havde
nogle energiske deltagere været ude på
floden og
morgentur nede ved Narewka
Narewka-floden
observeret bl.a. engsnarre , vendehals ,
grønspætte, græshoppesanger, flodsanger,
pirol, rødrygget tornskade, stor tornskade og
karmindompap. Efter morgenmaden satte vi
søen
kurs nordpå mod Siemianówka
Siemianówka-søen
søen, som
egentlig er et reservoir, frembragt ved
opdæmning af Narew-floden. Den er nu en
enorm, lavvandet sø omgivet af rørsump,
moser og småskove, et ornitologisk eldorado
med ca.100 ynglende arter.
Vi kørte først til den nordlige bred syd for
Cisówka. Næppe var vi stået af bussen, før en
Cisówka
havørn svævede lavt ind over os. Vi gik op på
et dige, hvorfra vi kunne overskue en del af

søen. Her noteredes mange arter af ænder,
bl.a. knarand og atlingand og lappedykkere,
heraf mange sorthalsede lappedykkere. Fra
rørsumpen hørtes sivsanger, rørsanger og
drosselrørsanger blandet med lyden fra mange
klokkefrøer , et virkelig fremmedartet
klangbillede. Snart efter kunne vi nyde synet
af 3 havørne, der sad på et dige ude i søen og
parterede et bytte.
Rovfuglene var i det hele taget vel
repræsenterede: udover turens eneste duehøg
passerede 2 lærkefalke, 1 hvepsevåge, 3
musvåger og 10 rørhøge. Turens første stor
skrigeørn dukkede op, desværre på meget
lang afstand, men den var tydeligt mere
ørneagtig end lille skrigeørn. Denne fik vi
hele 7 af, heraf én så tæt på, at de hvide
vingepletter sås meget fint. Over vandfladerne
kunne vi nyde den elegante flugt hos sortterne
og hvidskægget terne, som fandtes i stor
mængde, mens der kun noteredes 3
hvidvingede terner. Foruden hættemåger
fouragerede enkelte dværgmåger og masser
af mursejlere, land-, by- og digesvaler over
søen.
I Stawy Rybne
Rybne, et sumpet område med
mange småbuske, så vi bl.a. rødrygget
tornskade, stor tornskade, bynkefugl og
dagens absolutte højdepunkt, citronvipstjert.
3 lysende citrongule, adulte hanner poserede
for os. Kærsanger og grøn frø blandede sig her
i koret af klokkefrøer. Tilbage ved startpunktet
indtoges den velfortjente frokostpakke,
hvorefter deltagerne fordelte sig i 2 grupper,
én kørte med bussen til den sydlige søbred,
mens de resterende fulgte Andrzej på en 3-4
km vandring langs med jernbanen, der ligger
på en dæmning tværs over søen. Artsmæssigt
gav det kun få nyheder, mest vadere som
rødben, stor kobbersneppe, temmincksryle
og stor præstekrave samt en flok grågæs. Mest
opmuntrende i den lange vandring var lille
præstekrave i fin parringsflugt over
jernbanesporene, og for en botaniker
purpurkongelys med smukke, mørkviolette
blomster.
Ved den sydlige bred forenedes vi med den
busbårne gruppe og efter en kort rast kørte vi
østpå via Siemieniakowszczyzna (ja, der er 20
bogstaver, og det er næsten ikke til at udtale!)

til søbredden ved Podkopowskie
Podkopowskie. De fleste
af deltagerne oksede nu af sted et par km
langs søen, hvor vi bl.a. hørte engsnarre og
rørdrum. Dagens antal havørne øgedes til 16,
ikke dårligt. Igen var der mange rørhøge,
turens eneste spurvehøg blev observeret, og
så var der naturligvis hvid stork. Trætheden
efter en lang dag begyndte at snige sig ind,
men forsvandt i ét nu, da vi atter fik øje på
citronvipstjert, denne gang 2 adulte hanner.
Derimod kneb det med høgesangeren, som vi
eftersøgte i et område bevokset med bjergfyr
Det var vist kun Andrzej, der hørte den. Til
sidst måtte vi alle krybe i ly for et kraftigt
regnvejr, før tilbageturen til bussen kunne
startes. Men det ødelagde ikke humøret efter
en fortræffelig dag.
Om aftenen var der samling i hotellets
kælderstue med drinks og ild i pejsen. Her gav
Finn et sammendrag af turens observationer.
Vi var denne onsdag aften nået til ca. 140
fuglearter. Selv om hardcore-folkene blandt
de jyske ornitter bedyrede, at de ikke var ude
på at sætte rekorder, kunne de ikke skjule, at
de gerne ville overgå københavnerne, der i
2002 var nået op på 168 arter! Og vi var da
godt på vej. Besøget ved Siemienówka-søen
havde også indfriet forventningerne til en af
de artsrigeste fuglelokaliteter i Polen: 106
arter på én eneste dag.
Torsdag d. 27. maj:
maj Vi samledes kl. 5 i fint
solskinsvejr til morgentur i en lille park nær
Forsthøjskolen i Bialowieza
Bialowieza. Morgensangen
blev leveret af solsorte og sangdrosler samt
diverse sangere, bl.a. usædvanligt mange
gulbuge. Andrzej viste os et redehul, hvor en
gråspætte lå og rugede. Der stod vi i næsten
en time og ventede i håb om at få den at se.
Det lykkedes desværre ikke. Senere gik
Andrzej rundt og fløjtede som en gråspætte,
og og minsandten om ikke han fik svar en
enkelt gang. Men den viste sig desværre stadig
ikke for nogen af os.
Efter morgenmaden kørte vi af sted til en
sumpskov vest for Bialowieza, hvor vi
vandrede 4 km i gåsegang på en smal sti
kantet med informations-skilte om de mange
forskellige løvtræer i skoven. På de våde partier
fandtes primitive gangbroer, som har givet
stien det maleriske navn, Zebra Zubra
Zubra, på
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polsk ”bisonens ribben”. Hvis man
abstraherede fra de store mængder af myg,
kunne man nyde et imponerende sangkor,
der bl.a. omfattede mange sangdrosler,
skovsangere og munke. Blandt de mere
spændende arter kunne vi notere lille
flagspætte , lille fluesnapper , rødtoppet
fuglekonge og lundsanger . Efter endt
vandring ad Zebra Zubra og en mindre pause
for at stille tørsten og skylle eventuelle slugte
myg væk, besøgte vi Bialowiezas dyrepark
dyrepark,
hvor vi kunne beskue bl.a. bison, tarpan
(vildhest), ulv, los, elsdyr, vildsvin, rådyr og
kronhjorte. I tilgift fik vi set store mængder af
hvidhalset fluesnapper og med Andrzejs hjælp
et par mellemflagspætte ved deres redehul.
Efter frokost slentrede vi gennem området
ved Narewka-floden lige øst for hotellet, hvor
den største oplevelse var mødet med 3
høgesangere, som vi så fint sammen med
rødrygget tornskade. Vi fortsatte ind i en ny
eventyrlig sumpskov, Wysokie Bagno
Bagno, hvor
grænsen til Hviderusland kun lå få hundrede
m borte. Området er kendt som lokalitet for
hjerpe, men ligesom med pattedyrene skal
man nok luske af sted alene eller få sammen
for at være heldig. Vi hverken så eller hørte
nogen af delene. Til gengæld var der andre
fugle at glædes over. Udover det sædvanlige

kor noterede vi gråspætte (2 hørt),
mellemflagspætte, flodsanger (heraf én set
fint), og ligesom på formiddagsturen lille
fluesnapper og rødtoppet fuglekonge. Ved en
bro over et lille vandløb stod vi længe og
iagttog et par af lille flagspætte , travlt
beskæftiget med at fodre unger samt en
kærnebider ganske tæt på.
Der var skovtur igen om aftenen. Vi samlede
Arek Szymura, den lokale guide, op, og
sammen med en gruppe englændere i egen
bil satte vi kursen ind i nåleskoven syd for
vejen Bialowieza-Zwierzyniec. Januzs
manøvrerede sin store bus ad smalle, sandede
skovveje med krogede navne som Sinicka
Droga og Jagiellonska Droga
Droga. Vi kørte
længe, længe, vejen blev stadig smallere,
mørket begyndte at falde på, månen steg op,
og det føltes til sidst helt uvirkeligt. Efter 4
intensive dage var vi ganske trætte, og en del
af deltagerne, specielt i bussens bageste del,
reagerede som overtrætte teenagere med en
flere minutter lang, smittende latter! Da vi
gik ud af bussen, afløstes latteren af
uglestemmer på bånd, som englænderne
afspillede. Det var ikke nær så stemningsfuldt
som Andrzejs fløjten, men det lykkedes dem
at lokke både perleugle og spurveugle til.
Sidstnævnte sad igen tæt på i en trætop, men

Sumpskov mellem Budy og Temiski (tirsdag og fredag)
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denne gang fint belyst i det klare måneskin.
En mageløs aften, som sluttede med ankomst
til hotellet kl. 23.20.
Fredag d. 28. maj
maj: De tidlige morgentimer
fra kl. 5 til 8 var henlagt til Bialowieza
Nationalpark, også kaldet Strict Reserve
Reserve,
hvortil der kun er adgang med en autoriseret
guide, i vores tilfælde Areks søn, Matteo
Szymura. Fuglemæssigt gav området ikke
meget nyt, en lille skrigeørn i luften indledte
dagen og rødtoppet fuglekonge hørtes i
fuglekoret. Jeg må også indrømme, at jeg som
botaniker glemte alt om fuglene, for selv om
man har hørt meget om Bialowieza-skoven,
var det en både spændende og æstetisk
overvældende oplevelse at vandre gennem
skoven, så milevidt forskellig fra vores egne
monokulturer. Det var slående, hvor mange
forskellige arter, der indgik i skoven, og træer
i alle aldre stod blandet mellem hinanden i en
fin mosaik. Særligt imponerende var nogle
flere hundrede år gamle egetræer med sine
ranke stammer, der havde en enorm omkreds.
I skovbunden var der et virvar af døde grene
og væltede træstammer. Matteo forklarede,
at der var 3 lag i skoven, øverst 50 m høje
graner, derpå 40 m høje løvtræer som lind,
elm og spids-løn og nederst 25 m høje avnbøg.
Vores hjemlige bøg trives ikke her, da
nedbøren er for ringe. Han forklarede også, at
tretået spætte fouragerede (nå, så dukkede de
alligevel op, fuglene!) ved at hakke mange
små huller i nåletræer, mens den hvidryggede
spætte (som vi i øvrigt aldrig fik set på turen)
hakkede større flager af især løvtræer. De
store pattedyr findes også i nationalparken
trods de hyppige besøg af turister, men det
nærmeste, vi kom nogen vilde dyr, var bisongødning! En gruppe turister, som hilste os
med et ”hello, where are you from”, viste sig
at være DOF Fyn på bison”jagt”, men heller
ikke de havde haft heldet med sig.
Resten af formiddagen tilbragte vi i den
charmerende sumpskov mellem Budy og
Teremiski
Teremiski, som vi havde besøgt om tirsdagen.
Vi delte os i smågrupper, som slentrede rundt
og nød stemningen. En sort stork sås på lang
afstand. De tretåede spætter var i fuld aktivitet,
og ved at trænge ud i det mere åbne
sumpområde, hvor vi hørte pirol fra 3

verdenshjørner, fik min lille gruppe endelig
øje på både han og hun. Lykken var stor!
Bussen kørte os derpå til Stara Bialowieza
Bialowieza,
hvor vi indtog frokosten på en fin rasteplads
med gamle egetræer og hvidhalset fluesnapper
som frokostsolist. I den tiltagende varme (ca.
25 grader) stod vi længe og hang på en
brøstfældig bro over et vandløb. Nogle få
energiske kunne studere spor efter bæver og
fiske lægeigler op fra bredden.
Eftermiddagen var ikke programsat, men visse
kunne med en svalende øl på balkonen ikke
slippe fuglekikkeriet, hvilket bl.a. gav en fin
hedehøg han og hun.
Et af hovedpunkterne på en fugletur til
Østpolen er at se tredækker. Spillepladsen i
Barwik var imidlertid ødelagt af en brand, og
flere hold ornitologer før os havde forgæves
eftersøgt fuglen. Andrzej vidste imidlertid fra
de lokale ornitologer, at der var en anden
lokalitet, hvor man 2 år tidligere havde fundet
tredækker i forbindelse med en optælling af
vandsangere. Lokaliteten bliver ellers holdt
hemmeligt, men Andrzej havde udvirket, at vi
fik lov til at besøge den. Efter middagen kørte
vi ca. 40 km, gik først et stykke ad en landevej,
formentlig for ikke at vække opmærksomhed
med bussen, derpå travede vi langt ad sandede
skovveje og sumpede engveje ind i et enormt
moseområde. Trods beliggenheden nær en
by ligger mosen hen i totalt uforstyrret
tilstand: normalt kommer der aldrig et
menneske. Men nu stod vi der, 22 danskere, i
det vigende sollys med hovederne i sorte skyer
af myg og fødderne i brunt mosevand, og
oplevede i løbet af aftenen i alt 5 tredækkere.
De var alle på lang afstand og ofte skjult bag
store star-tuer, ligesom ”ping-pong”-lyden
var svær at opfatte. Men hvilken oplevelse!
En stor tak til guiderne, fordi de så generøst
tog os med til deres ”hemmelige” lokalitet!
Da vi kom hjem til hotellet, var der fest med
fintklædte mennesker og højlydt dansemusik.
En aftentur til baghaven efter vagtel gav intet
resultat, men hotellets stork hilste med højlydt
knebren sin mage velkommen kl. 23.30!
Lørdag d. 29. maj
maj: Efter 4 oplevelsesrige
dage var det tid til at forlade vores udmærkede
hotel i Bialowieza. Som sædvanlig var nogle
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af deltagerne ude på sin egen morgentur ved
Narewka
floden og følgende obs. siger
Narewka-floden
virkelig noget om områdets kapacitet:
engsnarre ,
vendehals ,
gråspætte ,
mellemflagspætte, flodsanger, høgesanger,
lille fluesnapper , pirol , gulirisk og
karmindompap.
Første stop gjordes i et smukt landskab ved
Kudrycze syd for Bialystok
Bialystok, et sted vi aldrig
havde fundet uden Andrzejs omfattende
kendskab til fuglelokaliteter. Her havde vi en
chance for at se ellekrage, som beklageligvis
er en stærkt truet art i Polen. Og vi blev ikke
skuffede. Et par viste sig for os i al sin glans,
både siddende og flyvende, og som
ekstranummer udførte de parring på en
telefontråd. Desuden hørte vi turens eneste
hortulan samt hærfugl og pirol, i luften sås
lille skrigeørn og i toppen af nogle fyrretræer
to lærkefalke.
Næste stop var fiskedammene ved Dojlidy
lige syd for Bialystok
Bialystok. Det er et rekreativt
område for byens beboere, og der var mange
mennesker, inklusive lystfiskere og -sejlere,
på denne pinselørdag med strålende sol. De
holdt heldigvis mest til ved én af dammene,
så vi kunne nyde fuglelivet i resten af området.
Hættemåger og blishøns, begge med flokke af
unger, dominerede på vandfladerne, og i
rørsumpen
hørtes
mængder
af
drosselrørsanger (35) iblandet lyden af
klokkefrøer. Artsrigdommen var kun halvt så
stor som ved Siemianówka-søen, men der var
nogle nyheder: en gråstrubet lappedykker,
der svømmede med sin unge trygt siddende
på ryggen, og længere fremme en pungmejsehan, ivrigt optaget af at lægge sidste ”næb”
på sin rede, som var placeret tæt op ad stien.
Nogle stod længe og studerede dens
kunstfærdige arbejde og lyttede til dens fine
kald, mens andre vandrede videre for at finde
sangsvane, som har rede i området. Reden var
dog skjult i vegetationen, så det lykkedes
ikke at se den. Den største seværdighed i
dammene er dværghejre, men trods ivrig
spejden var det kun Andrzej og Lars Peters
altid skarpe og vågne øjne, som kortvarigt
fangede den i flugten. Endnu et ”dip” for
undertegnede, suk!
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Efter at have kørt ca. 25 km på landevejen vest
for Bialystok, ledte Andrzej os ud igen på
småvejene, og i en grusgrav nær Sierki syd
for Tykocin ventede endnu et eksotisk
indslag, nemlig biæder. I skoperne kunne vi
nyde hele 4 af de eksotiske fugle, og vi hørte
også kaldet. Senere opdagede vi en femte, der
svang sig højt oppe i luften i sangflugt.
Fra grusgraven var der ikke langt til vores
Waniewo. Her
kommende logi i landsbyen Waniewo
var vi virkelig kommet på landet. Efter at have
passeret en smal, rundbuet og brolagt
vejstrækning, nåede vi Pension Sokol i
udkanten af landsbyen. Det var et treetagers
hus uden store falbelader (som f.eks. gardiner
og elevator), men det var rent og pænt, og vi
blev beværtet med rigelig og veltillavet polsk
husmandskost.
Om aftenen skulle vi egentlig have besøgt
Barwik, men da der ikke var nogen hjemme til
at sælge os adgangsbilletter til Biebrza
Nationalparken, kørte vi i stedet ud til nogle
vidtstrakte engområder mellem Laskowiec
og Zajki
Zajki. Her travede vi af sted på en vej,
omgivet af tætte søjler af dansemyg. Det er
godt, de ikke stikker! Finn noterede 25
flyvende atlingænder og 40 gule vipstjerter,
af vadere så vi bl.a. stor kobbersneppe og
storspove, mens 4 sangsvaner, 3 traner og 2
hedehøg-hanner passerede højere oppe i
luften. En klokkefrø blev indfanget og fik
bunden vendt i vejret, så dens orangerøde
bugpletter
kunne
beundres.
2
græshoppesangere snurrede, og plettet
rørvagtels piskesmæld lød gennem luften
Mest betagende var det dog at se ca. 250
hvidvingede terner , som i aftenlyset
fouragerede over vandfladerne og havde besat
hver eneste pæl i engene. Da vi kom for tæt på
ynglepladsen, kom de strygende lige henover
vores hoveder. På busturen hjem fik vi en ny
turart: agerhøne.
Søndag d. 30. maj: Vækkeuret var atter
stillet til 4.30, men vi var et par meget trætte
deltagere, der blev enige om at sove videre.
Men med ét blev vi lysvågne. Pirol for fulde
decibel. Vi for op, og ganske rigtigt - i træet
lige uden for vinduet sad 4 piroler. Hvilken
pinsemorgen! Og nu da vi var oppe, kunne vi
jo lige så godt tage med på turen. Det fortrød

Biebrza - sumpene ved Mscichy (søndag)

vi heller ikke; det blev en dejlig
floden
morgenvandring ned til Narew
Narew-floden
floden, som
her gennemløber endnu et fredet område,
Narew Nationalpark
Nationalpark, meget malende kaldet
Polens Amazonas eller Polens grønne lunge.
Ingen nyheder (ellers lokalitet for
vandsanger), men flere piroler, savisanger og
masser af andre syngende småfugle,
trompeterende traner, diverse vadefugle samt
to siddende hedehøg hanner. Ved floden var
der et fugletårn, som udmærkede sig ved brede
trappetrin, hvor vi kunne sidde som i et
retlinet amfiteater og iagttage fuglelivet.
Efter morgenmad kørte vi af sted for at besøge
forskellige lokaliteter i den sydlige del af
Biebrza Nationalpark
Nationalpark. På vej efter billetter
til reservatet var vi lige ved at køre hen over to
vendehalse, som rastede på asfalten. Første
stop var i Mscichy
Mscichy, hvorfra vi i strålende sol
og stadigt stigende varmegrader gik en lang
tur ind mod Narew-floden. I kanten af
floddalen var der krat, hvor turens første
nyhed, en blåhals lod sig se og høre sammen
med ”trivialiteter” som karmindompap og
pirol. Grusvejen førte os videre gennem
udbredte
star-sumpe
og
mindre
vandsamlinger med lysende gule vandpeberrod, hvide vandranunkler og
vandrøllike. I luftrummet over de mægtige

sumpe noteredes sort stork, sølvhejre, havørn,
hedehøg, stor og lille skrigeørn og over alt var
der hvide storke, efter Finns optælling ca.
120! På hele gåturen observeredes 15 arter af
sangere, bl.a. savisanger , flodsanger ,
græshoppesanger og drosselrørsanger for ikke
at tale om den eftertragtede vandsanger. Den
voldte dog problemer; vi stod længe på ét sted
sammen med Andrzej og lyttede og lyttede.
Flere var da så heldige at høre den, og mange
så den i skopet, men varmeflimmeret gjorde,
at det ikke blev den fuldendte oplevelse. Flere
af deltagerne fortsatte gennem rørsumpen
ned til Narew-floden, hvor der var et fugletårn.
Her fik de vandsanger bedre og kunne også
studere sort stork på nærmere hold.
Udover fugle havde vi ”fornøjelsen” atter at
stifte bekendtskab med lægeigler på en
oversvømmet del af vejen, men ingen blev så
vidt vides angrebet!
Frokosten blev indtaget i bagende sol i
Brzostowo på en usædvanlig smuk
rasteplads, der skråner direkte ned til Narewfloden med vid udsigt over engarealerne på
den anden side af floden. Her krydredes
frokosten med dværgterne på rede samt et
hav af hvidvingede terner ganske tæt på. En
stor skrigeørn blev mobbet af en rørhøg, der i
sammenligning med ørnen så ud som en
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spurv! Et malerisk indslag var også en flok
sortbrogede køer, som fra engarealerne
svømmede over floden for at komme hjem til
landsbyen.
Turens sidste lokalitet var et højtliggende
sted i Burzyn med et flot udsigtstårn, der bød
på en fantastisk udsigt over hele floddalen.
Her så vi i skoperne 9 af de mange elsdyr, som
lever i det store Biebrza-sumpområde.
Til den afsluttende middag blev der skænket
ekstra rødvin, og lune taler blev holdt af Georg
og Jens. Desværre blev vi lovlig tidligt
forhindret i at fortsætte det hyggelige samvær
ved bordet, fordi en gruppe tyskere satte i
med højlydte, flerstemmige marchsange. Vi
fortrak med flasker -og myggebalsam - ud i
haven, men efter en stund trak de fleste sig
tilbage, trætte efter den varme og lange dag
og veltilfredse med at have slået
københavnerne: vi så i alt 174 arter!
Mandag d. 31. maj: Inden afrejsen var nogle
igen på fugletur ved floden. Undertegnede
tog en vemodig afsked med den rolige
livsrytme i landsbyen, hvor firlængede gårde
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med store ladeporte kantede vejen. Kvinder
gik på gårdspladsen med æg i flettede kurve,
og mænd med cykel og en kæp i hånden drev
deres få køer eller heste ned på græs i engene
ved floden. Og i baghaven ved pensionen stod
storken på sin rede.
De sentimentale tanker blev efter en
uproblematisk køretur brat afløst af
myldretrafik i Warszawa og en noget kaotisk
stemning i lufthavnen. Som et ekstra krydderi
kom vi lige netop en time for sent til Kastrup
til at undgå en arbejdsnedlæggelse. Det betød
en uges ventetid på vores bagage, og de
stakkels jyder måtte efter 5 timers ventetid i
Kastrup transporteres hjem i busser, hvilket
gjorde, at de først var hjemme ved midnatstid.
Men det var en lille detalje i en ellers
uforglemmelig tur.
Tak for at jeg fik lov til at skrive referatet, og
dermed fik lejlighed til at genopfriske turen i
alle detaljer. Tak til Georg og Jens Chr. for en
veltilrettelagt tur, og for at I vil have os
københavnere med. Tak til Finn for det store
tællearbejde og til alle deltagere for en rigtig
hyggelig tur.

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.

Lørdag 18.9

Fugle- og kulturtur på Mariager Fjord med
hjuldamperen „Svanen“

Mødested:

Turleder:
Arrangør:

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.
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.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Søndag 19.9

Fuglevandring ved Årslev Engsø

Mødested

Turledere:
Arrangør:

P-pladsen på Storskovvej lige vest for forConstantinsborg, klokken
9.30.
Vi går en tur i skovkanten ad stien langs søens sydbred. Herfra er
der godt udsyn til svømme- og vadefuglene på søen og engene.
Praktiske oplysninger: Medbring kikkert, solide sko og varmt tøj.
Varighed ca. 2 timer.
Vagn Holmelund, tlf. 8626 0970 og Jens Kirkeby, tlf. 86891920
Natur & Miljø, Århus Amt.

Lørdag 25.9

Fugleparadiset V
Vejlerne
ejlerne

Mødested:

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100. kl. 8.00 - ca. 16.00
På en tur til Danmarks største rørskov besøger vi områdets mange
fine fugletårne. Fælleskørsel i naturvejlederbussen:
„Greenwheels“.

Pris for sejltur:
Tilmelding:
Praktiske opl.:
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Pris/tilmelding:

Turledere:

250 kr. Betales kontant ved busafgang. Skriftlig og bindende
tilmelding til Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, 8220 Brabrand,
inden 1. september. Tilmelding er først gældende, når den er
bekræftet af naturcenteret.
Naturvejleder Bjarne Golles og naturvejleder John Simoni.

Søndag 26.9

Åbent Fugletårn i V
orup Enge
Vorup

Mødested:

Fugletårnet i det østlige Vorup Enge kl. 10-13. (Der kan parkeres
ved Randers Regnskov, hvorfra fugletårnet findes ved at følge stien
langs Gudenåen).
Mød i det store fugletårn i Vorup Enge og lær om fuglene. De
tilstedeværende ornitologer vil fortælle og fremvise fuglelivet i det
store vådområde. Der vil blive arrangeret små guidede ture i
området efter behov. Medbring: Håndkikkert, fuglebog og godt
fodtøj.
Kontaktpersoner: Naturvejleder Lars Maagaard, tlf. 89151597 og Lars Tom-Petersen
tlf. 86418164.
Arrangør:
DOF og Randers Naturskole
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Søndag 26.9

Efterårstræk ved Øer

Mødested:

Turleder:
Arrangør:

P-pladsen foran Øer Maritime Ferieby kl. 07.00
Efterårstrækket er på sit højeste lige nu, og hvis vi er heldige med
vejr og vind, vil der være masser af fugle på vej sydover. Trækket af
finker og pibere kan være endog meget stort, og i krattene raster
masser af småfugle. I løbet af dagen kan der også komme lidt
rovfugle forbi. Hvis vejret ikke er til træk over land, vender vi
kikkerterne mod havet, hvor der er mulighed for kjover, suler og
andet godt. Medbring: Varmt tøj og solidt fodtøj.
Morten DD Hansen, tlf. 86216038
Molslaboratoriet i samarbejde med DOF

Tirsdag 28.9

Hvad laver de i DOF?!

Mødested:

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100. Kl. 19.30
Hvad laver fredningsudvalget? Hvad sker der på et
repræsentantskabsmøde i DOF? Hvorfor er Fugle i Århus Amt
2003 ikke udkommet endnu? Hvordan får vi en Nationalpark på
Mols? Hvem skal lave Søravnen fremover? Har du en god ide til et
turmål? Vil du gerne vide mere om, hvad der sker i din
lokalafdeling, så mød op denne aften. Aktive fra lokalafdelingens
forskellige grupper og udvalg fortæller om hver sit, og der er rig
mulighed for at stille spørgsmål? Måske går du og overvejer at give
din forening en hjælpende hånd? Der er brug for dig! Mød op, og
hør mere! Oplægsholdere vil være aktive fra lokalafdelingen.
Kontakt: bestyrelsen v. Peter Lange (8695 0341).

Lørdag 2.10

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.

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

Voksne: 85 kr. Børn: 50 kr.
Senest dagen før til Mariager Turistbureau 9854 1377.
Velegnet for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj. Øl/vand
og kaffe/brød kan købes ombord. Varighed ca. 3 ½ time.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Søndag 3.10

Mossø og de midtjysk
e søer
midtjyske

Mødested:
Turleder:

P-Pladsen ved Ry station kl.09.00
Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804
Fælleskørsel til fuglerige steder ved søerne. Stederne varierer alt
eftervejr og sæson. Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse
antallet af biler, så tag også 20 kr. med.

Søndag 10.10 Fugle- og k
ulturtur til K
olindsund
kulturtur
Kolindsund
Mødested:

Turleder:
Arrangør:

P-pladsen ved kanalen syd for Fannerup by kl. 14.00. Turen varer
ca. 3 timer.
Blandt rastende hjejler og viber på vej til vinterkvarteret fortælles
om sundets spændende historie.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Søndag 17.10 Fuglene ved Årslev Engsø
Mødested:

Arrangør:

Det sydlige fugletårn kl. 10.00 - 13.00 nås fra stien rundt om søen
eller fra p-pladsen på Storskovvej vest for Constantinsborg.
Kom og se det rige fugleliv ved Årslev Engsø. Ænderne dominerer
nu, og måske er de første sangsvaner kommet? Lokale ornitologer
står klar med kikkerter, og viser fuglene frem for besøgende.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt i samarbejde med Århus
Kommunes Naturvejledere (tlf.: 8625 4655).

Lørdag 23.10

Fugle- og landsk
ovene omkring Thorsager
landskabstur
skovene
abstur til sk

Mødested:

Thorsager Brugs kl. 14.00
Mellem hedesletter og israndslinier kigger vi også efter rovfugle
og småfugle.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Turleder:
Arrangør:

Søndag 24.10 Fuglevandring ved Årslev Engsø
Mødested:

Turledere:
Arrangør:

P-pladsen på Storskovvej lige vest for Constantinsborg, klokken
10.00.
Vi går en tur ad stien langs sydbredden og ser på det sene efterårs
fugleliv på søen og engene.Praktiske oplysninger: Medbring
kikkert, solide sko og varmt tøj. Varighed ca. 2 timer.
Vagn Holmelund, tlf. 8626 0970 og Jens Kirkeby, tlf. 8689 1920
Natur & Miljø, Århus Amt.

Tirsdag 26.10 P olen
Mødested:

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100. Kl. 19.30
Finn Lund Henriksen og Georg Guldvang fortæller om DOF-Århus
stortur til Polen i foråret 2004 og hvad der blev set dernede.
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Søndag 7.11

Mossø og de midtjysk
e søer
midtjyske

Mødested:
Turleder:

P-Pladsen ved Ry station kl.09.00
Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920,
eller Kurt Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209
Se beskrivelsen søndag 3. oktober.

Tirsdag 30.11 Gøgen og dens værtsfugle
Mødested:

Biologiens Hus, Wilh. Meyers Allé, Universitetsparken, Århus kl.
19.30 (bygn. lige over for Naturhistorisk Museum).
Gøgen må hele tiden forbedre sine tricks for at narre værtsfuglene
til at udruge dens æg og opfostre dens unge, fordi værtsfuglene
bliver bedre og bedre til at gennemskue snylteren. Foredraget
handler om den nyeste forskning i dette våbenkapløb mellem gøg
og værtsfugle.
Foredragsholder: Seniorforsker, lic. scient Poul Hansen.
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Lørdag 4.12

Vintertur til sk
ovene omkring Stubbe Sø
skovene

Mødested:

Turleder:
Arrangør:

Tirstrup Brugs kl. 10.00
Vi går langs søen og kigger efter vinterfugle. Måske falder der en
Stor Tornskade af. Søen huser nogle gange Havørn, så vi ser om vi
er heldige.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt

Søndag 5.12

Mossø og de midtjysk
e søer
midtjyske

Mødested:
Turleder:

P-Pladsen ved Ry station kl.09.00
Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920,
eller Kurt Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209
Se beskrivelsen søndag 3. oktober.

Tirsdag 7.12

Julemøde

Mødested:

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand. kl. 19.30
Deltagerne medbringer dias, billeder, video eller blot en god
historie fra det forløbne år. Lokalbestyrelsen er vært m. gløgg,
kaffe, te og juleknas.

Søndag 2.1

Mossø og de midtjysk
e søer
midtjyske

Mødested:
Turleder:

P-Pladsen ved Ry station kl. 09.00
Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920,
eller Kurt Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209
Se beskrivelsen søndag 3. oktober.

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)

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
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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

