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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:

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

Lokalafdelingen i Århus Amt
Naturcenter Sølyst
Louisevej 100
8220 Brabrand
Giro: 551 0961 (reg.nr. 1551)

www.dofaarhus.dk

DOF-Århus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlem-
mer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner.

På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrel-
sesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de for-
skellige udvalg og interessegrupper.

Søravnen
Ansv. redaktør
Mari-Ann Nørgaard
Kolt Kirkevej 131
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 40 83
soravnen@dofaarhus.dk

Spalteredaktører
Nyheder og aktuelt: Peter Lange
Fra Felten: Morten DD Hansen
Ture og Møder: Ole Jensen

Øvrige
Aage Mogensen (DTP)

E-mail
soravnen@dofaarhus.dk

33. årgang
Nr. 1, marts 2005
ISSN 0900-1832

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til
alle medlemmer i Århus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne
abonnement på bladet for kun 75 kr. pr. år.

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette,
ledsaget af en udskrift. Send materialet til redaktøren i kuvert mærket
"Søravnen", og send eventuelt også indlægget på E-mail. Disketter,
fotos og originale tegninger returneres.

Søravnen redigeres i PageMaker 7.0.1 for Windows og trykkes på
genbrugspapir.

Ordinære medlemmer (inkl. seniorer) 355 kr.
Junior (u. 18 år) 175 kr.
Husstandsmedlemskab 475 kr.
Støttemedlem  (min.) 235 kr.

Annoncepriser:
Hel side:
kr. 350,-/nr eller kr. 1.200,-/år

Halv side:
kr. 200,-/nr eller kr. 600,-/år

Søravnens kalender:
Nr. Deadline Udk. ca.
1 1. feb. 15. marts
2 1. maj 15. juni
3 1. aug. 15. sept.
4 1. nov. 15. dec.



3

Illustrationer
Tegninger:

Christian Kjeldsmark: 16, 18

Ursula Burmann: 21

Benny Kristensen: 26

Hans Pinstrup: 38

Fotos:

Erik Mølgård:

Forside: Sølyst 11.02.05

Niels Peder Brøgger: 8, 9

Mari-Ann Nørgaard: 13

Anders Horsten: 20, 21, 22

INDHOLD
Nyheder & aktuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bølling sø 2004 - det første år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Generalforsamlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Formandens beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fra felten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Silkehaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10..... 20......30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anmeldelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Fuglenes dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Hvem er hvem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tid til forandring –
medlemmerne høres

Set i lyset af de kommende strukturændringer i det administrative Danmark, hvor amter afløses af
regioner, og der dannes større kommuner, vil det være oplagt at se på mulighed for ændring af
DOF´s struktur.

Debatten herom er allerede i gang, idet der blev taget fat på problemstillingerne ved efterårets
repræsentantskabsmøde. Foreningen ønsker også at høre medlemmernes mening lokalt og
lægger derfor op til debatmøde i lokalafdelingen og via indlæg på websiden. Hold derfor øje med
indkaldelse til kommende debatmøder i Århus lokalafdeling i det næste blad. Kom og vær med til
at sætte præg på foreningen. Det er blandt andet spørgsmål om lokalafdelingens grænser, der skal
debatteres. Desuden om der skal være flere eller færre lokalafdelinger. Kunne det være en idé, at
der blev oprettet en lokalafdeling i hver kommune? Hvordan skal valget af repræsentanter være
fremover? Jo, der er nok at tage fat på. Du kan selvfølgelig følge debatten i bladet fremover, men
vi ser gerne, at mange deltager aktivt.

Efter de sidste ugers snestorme ser vi frem til at lærken, stæren og viben kommer tilbage for at
blive, da det jo er et godt varsel om et snarligt forår. Ser du noget spændende derude i
forårsmånederne, hører vi gerne fra dig til glæde for bladets læsere.

Mari-Ann Nørgaard
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Nyheder & aktuelt

&A K T U E L TN
Y
H
E
D
E
R

Af Peter Lange

DOFs forslag til regeringens miljømål
I forbindelse med valget udsendte DOF en pressemeddelelse, hvor Egon Østergaard
fra foreningens hovedbestyrelse opfordrer det nye folketing til at prioritere natur og
miljø højere.

Fra pressemeddelelsen citeres. ”DOF ønsker derfor, at det nye Folketing med
miljøministeren i spidsen giver danskerne en mere mangfoldig natur, end den vi har
i dag – uanset farven på stolene! Vores 10 ønsker til den nye regering er:

1. At midlerne til naturgenopretning igen øges, så den positive udvikling kan
fortsætte

2. At udledning af gødningsstoffer fra landbruget begrænses yderligere så sårbar
natur som heder og overdrev ikke ødelægges

3. At landbrugsstøtten gives, så der sikres afgræsning af de salte og ferske enge

4. At naturindholdet i landbrugslandet øges, bl.a. ved brug af færre sprøjtemidler og sprøjtefrie
bræmmer langs sårbar natur

5. At statens overvågning af dyr og planter igen opprioriteres ved at åbne de lukkede feltstationer
og tilsynet med ’den almindelige natur’ sikres

6. At den biologiske mangfoldighed og trækfuglenes levesteder i fx ulandene igen beskyttes ved
at give mere miljøstøtte til naturbeskyttelse her

7. At der etableres nationalparker med et reelt indhold, hvor naturen prioriteres meget højt

8. At der gøres en særlig indsats fra statens side, så de mest truede og sjældne fuglearter sikres
overlevelse

9. At driften af statsskovene ekstensiveres til gavn for flora og fauna og publikum

10. At der indføres højere straffe for overtrædelser på natur- og miljøområdet

En naturudvikling i den retning, der er skitseret ovenfor, vil betyde forbedrede vilkår for en lang
række af vores naturområder, og det vil uden tvivl give færre blinkende røde og gule lamper, som
tegn på en fattigere natur. Fuglene har brug for grønne enge og blå og rene søer og vandløb, og
det er en udvikling, der kræver politikere, der vil trykke på de grønne knapper, når pengene skal
bevilges”.

Læs hele teksten på www.dof.dk/04_nyheder/hvilken_partifarve_har_naturen.html
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Fugle i Århus Amt – nu på nettet
Fremover bliver det muligt at læse amtets lokalrapport Fugle i Århus Amt på nettet. Vi har besluttet
at lægge rapporten ud på vores hjemmesiden på www.dofaarhus.dk, kort efter udgivelsen. Herfra
kan alle med adgang til en computer med programmet Acrobat Reader læse rapporten.

Den første rapport der vil blive lagt ud er den let forsinkede 2003-rapport, der forventes at udkomme
omkring 1. april 2005. Så hurtigt som muligt herefter vil også rapporterne fra perioden 1999 til 2002
blive lagt ud på siden. Følg med på www.dofaarhus.dk.

Nationalpark i Mols Bjerge – nu tættere på en realitet
Oprettelsen af nationalparker i Danmark er kommet lidt tættere på at blive en realitet, idet
oprettelsen af nationalparker (NP) er nævnt i regeringsgrundlaget for 2006. I Mols-pilotprojektet har
de nedsatte arbejdsgrupper nu afleveret deres rapporter til styregruppen. 4 ud af de 5 arbejdsgrupper
anbefaler et klart ”Ja” til at der skal være nationalpark på Mols, og foreslår at stort set hele
undersøgelsesområdet gøres til nationalpark. Det vil i givet fald blive en NP med et stort indhold
af kultur, kulturmiljøer og kulturnatur, f.eks. græsningsnatur såsom enge og overdrev, hvilket Mols
Bjerge er et fornemt eksempel på. Der vil også være plads til moderne landbrug og erhverv indenfor
en NP. Men for at både DOF og DN vil bakke op om planerne er det vigtigt, at oprettelsen af en NP
på Mols medfører mere natur og bedre beskyttelse af den eksisterende natur. Det er således ikke
tilstrækkeligt at udpege de eksisterende fredninger og habitatområder på Mols til NP! Disse
områder er godt beskyttet i forvejen og vil formentlig ikke opnå ret meget ekstra beskyttelse ved
at blive til NP. Du kan læse arbejdsgruppernes rapporter og meget andet på http://
www2.skovognatur.dk/Fussingoe/Nationalparken/default.htm.

Figur: Kort over undersøgelsesområdet på Mols fra; www.nationalparkmols.dk
Copyright Kort&Matrikelstyrelsen.
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Figur: Vigtige fuglelokaliteter i Århus Amt, der er udpeget som IBA = Important Bird Areas.
Både EF-fuglebeskyttelsesområderne (dog ikke havområderne) og IBAerne indgår som en del af
caretakerprojektet.

Nye rapporter
Danmarks Miljøundersøgelser har udgivet en ny
rapport: Arbejdsrapport nr. 205: Regulering af
jagt på vandfugle i kystzonen: Forsøg med
dato-regulering på Nyord. Bregnballe, T.,
Hounisen, J.P. & Bøgebjerg, E. 2005. 68 s.
Et 4-årigt forsøg udført på Nyord Sydeng ved
Møn har vist at jagt med 1-3 ugers interval ikke
påvirkede antallet af gæs, ænder og vadefugle
negativt, bort set fra at enkelte arter (især jagtbare
arter) optrådte i lavere antal dagen efter en jagt.
Fuglenes adfærdsmæssige reaktion på
udøvelse af jagt samt effekten på fuglenes antal
var mindst i et år hvor engene blev oversvømmet
tidligt på efteråret. Det konkluderes at dato-
regulering af jagt på strandenge kan være et
velegnet værktøj hvis der skal findes et alternativ
til total jagtfredning. Læs rapporten på DMUs
hjemmeside www.dmu.dk.

Nyt fra Caretaker-projektet
En ny ynglesæson nærmer sig, og hermed bliver
der også travlhed for de mange
caretakergrupper, der skal optælle ynglefugle
på deres områder. I skrivende stund planlægges
der flere forskellige koordinerede optællinger,
f.eks. optælling af hvepsevåger og rødryggede
tornskader. Har du lyst til at prøve at være med,
så følg med på www.dofaarhus.dk og på
caretakersiderne på www.dofbasen.dk/IBA/ –
her vil de forskellige arrangementer blive omtalt.
Søger du information om caretaker-projektet?
Så kom til Sølyst  tirsdag d. 26. april kl. 19.30.
Denne dag vil deltagere fra caretakergrupper
fortælle om arbejdet i deres områder, og der vil
være mulighed for at tilmelde sig. Se også
kalenderen bag i bladet.
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Bølling Sø  2004 -
det første år

Det var med stor spænding vi i efteråret 2003 så flere og flere områder med træer blive fældet på
den kommende søbund af den nye Bølling Sø, som ligger på grænsen mellem Ringkøbing og
Århus Amter 10 km vest for Silkeborg med byen Engesvang som nærmeste nabo.

I oktober 2003 blev afløbet mod syd til Funder Å stoppet så al vand nu løb mod vest til Skygge Å,
som senere løber ud i Karup Å.

Den 5. december 2003 blev afvandingen stoppet i den sydligste femtedel af søen, idet et underløb
under en vej tværs over søen blev stoppet. Baggrunden var ikke så meget at nu skulle der hurtigt
blive en sø, men nok så meget for at de nyligt fældede træer, ikke skulle begynde at gro fra roden
igen. Dermed begyndte vandet at stige, og i løbet af de næste par måneder var vandet steget så
meget, at det igen begyndte at løbe over vejen. Således havde vi fået en forsmag på den nye sø.

Vi spejdede spændt efter de første fugle, som
blev nogle Gråænder, som også havde ynglet i
mosehullerne i tidligere år. Desuden var der et
lille antal rastende Sangsvaner, Hættemåger
og enkelte overflyvende Fiskehejrer.

I februar sås 26 Gravænder, nogle få
Dobbeltbekkasiner, de første Grågæs og
Krikænder. Synet af 48 Ravne i skumringen
kunne tyde på en overnatningsplads i nærheden.

Medio februar til medio marts kunne byde på
henholdsvis 2 og 5 tudende Nat- og
Skovhornugler.

Så den 3. marts begyndte der at ske noget, idet
der sås 14 overflyvende traner. Den 6. marts var
der 26 fouragerende Grågæs og en Sort Svane,
og begge arter var til stor fornøjelse for de
besøgende. Den Sorte Svane blev således den
første af 44 nye arter for søen i 2005. Den
rastede i søen fra  6/3  - 27/5 og igen fra 21/11
– 19/12. Et sikkert samtaleemne når man mødte
de lokale beboere.

Fra midten af marts kom der mere gang i
observationerne, idet der den 17. marts var 4
arter af svaner i søen, da der for første gang blev
set Pibesvane. Samme dag var der en
overflyvende Stor Skallesluger og 3 rastende
Pibeænder. I dagene derefter kunne ses
Spidsand og Taffeland. I slutningen af marts var
der ca. 5000 Stære, som lavede flyveopvisning
inden de gik til ro i sivene. En forsmag på hvad

der kan ventes, når der om nogle år sandsynligvis
er en større rørskov, hvor fuglene fra omegnen
kan gå til ro.

Den første DOF-tur var den 3. april med 10
deltagere. En dejlig solskinsmorgen, hvor der
foruden svaner og gæs også kunne ses Lille og
Toppet Lappedykker. Af ænder var der Gravand,
Pibeand, Knarand, Krikand, Gråand, Atlingand,
Skeand og Troldand. Et ualmindelig men
lovende syn i hjertet af Jylland.  Det var en
fantastisk dejlig forårsmorgen med mange
forskellige fugle på søen. En god begyndelse.

Den 12. april kom de første Sorthalsede
Lappedykkere og så havde alle 4 almindelige
arter af lappedykkere fundet søen. Den toppede
har dog kun været på et kort besøg, idet der
endnu ikke har etableret sig en tilstrækkelig stor
fiskebestand.

Vadefuglene kom i et lille antal, men med mange
arter. Et enkelt Rødben holdt ud hele sommeren,
sammen med nogle få Lille Præstekrave der
sandsynligvis ynglede. Af større forekomster
kan nævnes Dobbeltbekkasin 77, Brushane 12
og Rødben 41.

Rovfuglene lod sig talrigt se med Rød Glente fra
4/4 – 7/4,Kongeørn den 6/4,  Fiskeørn med ca.
en håndfuld i april og en enkelt gammel Havørn
den 22/4.

En overgang var vi bange for at det skulle udvikle
sig til en Zoologisk Have, idet der foruden den
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Sorte Svane blev set et par Nilgæs fra den 24/
4, Indisk Gås 9/5 og Mandarinand 16/5.
Endvidere blev der set  3 Påfugle. Det var dog
i Engesvang By.

Så i sidste halvdel af april så vi det første kuld
Grågæs, idet 2 pullus blev set på en af øerne.
Det var det første ynglepar i søen og formentlig
det første ynglefund i Ikast Kommune  Den 1.
maj fulgte så endnu et kuld.

I begyndelsen af maj var der op til 500
hættemåger – ville de mon yngle? Ca. 125 par
begyndte at ruge, men pludselig havde alle
hættemåger på nær måske 1-3 par forladt
rederne. Var det massiv  forstyrrelse enten fra
skovmaskinerne på bredden eller andet, var det
fødemangel eller noget helt tredje?? Det får vi
nok aldrig svar på. Samme skæbne overgik
delvis Sorthalset og Gråstrubet Lappedykker,
samt Blishønsene.

En af de store oplevelser sommeren igennem
har været Rørhøgene, som de øvrige år har
kunnet ses regelmæssigt men fåtalligt på træk.

Den første Rørhøg kom den 7/4 og den 17/4
kunne der ses 2 stk. I løbet af sommeren sås
jævnligt 1 hun og 1 2K han, samt enkelte gange
en ældre han. Der blev aldrig set fødeaflevering
mellem fuglene, men den 11/8 sås 2 juvenile
Rørhøge og 3 den 17/8, så muligvis har
Rørhøgen ynglet her allerede det første år.
Fuglene kan dog være kommet fra en anden
lokalitet, men så vidt vides er der ingen ynglepar
i nærheden.

Efter flere lidt usikre obs. fik vi den 25/7  endelig
set en Hvepsevåge så godt, at den kunne
indberettes. Der er indberettet 6 observationer
af arten frem til den 7/9. Flere gange sås fuglen
flyve i retning af Moselundgård Plantage, hvor
den måske har ynglet. Et sjældent syn her på
egnen, men den er dog tidligere indberettet fra
den nærliggende Hørbylunde Skov.

Juli måned bød desuden på en gammel
Hedehøg han og Fjordterne.

Den 10/8 blev afløbet mod vest stoppet, så den
centrale del af søen kunne begynde at blive fyldt
op.

Foto Niels Peter Brøgger: Dæmning i vest
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Samtidig ventede vi spændt på flere vadefugle
og et par Temminckryler blev set på nogle
mudderflader, sammen med rigtig mange Hvide
Vipstjerter, Svaleklirer m.fl. En Vandrikse blev
set 2 dage i træk fouragerende i udkanten af
lyse-sivene.

Oktober måned kunne vise en Dværgryle, som
fouragerede sammen med 2 Almindelig Ryle i
vandkanten på en afgræsset eng. En Strandhjejle
lod sig villigt se gennem en halv time på
mudderfladerne ved Skydebanen. En af de lokale
fuglekiggere opdagede at en større samling af
lyse-siv ude i søen tjente som overnatningsplads
for 4 – 5 Blå Kærhøg, og den sidste dag i
måneden blev set 17 Bramgæs.

Året sluttede med Canadagæs og Blisgæs som
nye arter for søen.

Vandstanden var steget uhørt hurtig og den 10.
januar 2005 blev der åbnet for afløbet mod vest
gennem det nyanlagte stryg. Søen har dermed
nået sin fulde udstrækning på ca. 350 ha. flere år
før beregnet, og står nu klar til en ny ynglesæson.

På Skovens Dag den 8. maj 2005 bliver der en
officiel indvielse af søen. Se nærmere på Skov-
og Naturstyrelsens hjemmeside.

Fuglene i 2004:
161 arter set (170 arter i alt 1996-2004),  44 nye
arter,  2.788 observationer, 25 observatører har
indberettet.

Ynglepar 2004:
Lille Lappedykker 3-4, Gråstrubet Lappedykker
5-6, Sorthalset Lappedykker 3, Grågås 4-5,
Gravand 2-3, Krikand 0-1, Gråand 6-10,
Vandrikse 3, Grønbenet Rørhøne 3, Blishøne 2,
Dobbeltbekkasin 11-13, Skovsneppe 1, Vibe
8-12, Hættemåge 100-150 anslået, Musvåge 3,
Tårnfalk 1, Rørhøg 1 (sandsynlig), Natugle 2,
Skovhornugle 3-5, Fasan 3-5, Grønspætte 2,
Bjergvipstjert 1, Lille Præstekrave 1, Bynkefugl
13, Græshoppesanger 4-7, Kærsanger 1,
Rødrygget Tornskade 2 + en lang række
almindelige fugle på engene og i skovene langs
søkanten.

Foto Niels Peter Brøgger: Afløbet januar 2005
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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.

Som nævnt ovenfor blev en meget stor del af
rederne forladt i første halvdel af juni måned,
uden at der er blevet set ret mange unger.
Udover de formodede ynglepar  har der gennem
det meste af sommeren været set Troldand op
til 15, Skeand 1 han, Nilgås 2 og Rødben 1 uden
tegn på yngel eller pardannelse.

Fakta om søen og tilstødende områder:
350 ha søflade,  2,70 meter på det dybeste sted,
835 ha fredet område, 14 km gangsti søen
rundt, 20. største sø i Danmark (ca.).

Adgangsforhold:
Der er endnu ingen turfolder eller oversigtskort
lavet. Det er et område både med meget gode
oversigtsforhold og adgangsforhold.

En primitiv gangsti ca. 14 km lang er afmærket
med Skov- og Naturstyrelsens pæle hele søen
rundt.

Oversigt over nogle P-pladser og
oversigtssteder:
Kragelundvej: P-plads: (hovedpladsen også til
busser ) .

I Engesvang følges hovedgaden Gammel
Kongevej mod NV og der drejes af ad
Kragelundvej mod NØ. Efter få hundrede m nås
den vestlige dæmning, hvor afløbet til Skygge Å
er etableret.

Lige før søen er der meget god udsigt fra
Dværgbakken lige før søen og endnu bedre 50
m før på selve skråningen, hvor der er en stor P-
plads, med en storslået udsigt over en stor del af
søen, Stenholt Skov og Klode Mølle-trekanten
mod vest. Godt lys fra midt på dagen og aftenen.

Her etableres toilet og informationstavler i løbet
af 2005.

Bøllingsøgårdvej:

P-plads ca. 20 biler: (etableres foråret 2005)

Fra Kragelundvej i den lille by Refshale lige vest
for Kragelund fører vejen Bøllingsøgårdvej sydpå
til søen. Efter ca. 1 km kørsel holdes til højre lige
før et pileflethegn. Du skal ikke køre til venstre
mod nr. 9-11.

Moselund By:

I Moselund by er der en stor P-plads lige før
jernbaneoverskæringen.

Vejen hedder Bøllingsø. Godt lys hele dagen.

 Yderligere oplysninger på internettet på:
www.dof.dk  De vigtigste fuglelokaliteter – Bølling
Sø. Her er links til Krak-kort over området, samt
mange andre nyttige informationer om søen.
Vel mødt til en fuglesnak i 2005.

Niels Peter Brøgger
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Generalforsamlingen
Kort referat fra den 22. februar 2005

1) Joy Klein blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2) Peter Lange fremlagde årsberetningen. Og måtte konstatere at det sandelig var 10. gang han
stod for denne del.

3) Ole Jensen forelagde et revideret regnskab for 2004 og budget for indeværende år 2005.
Begge dele blev godkendt.

4) Der var ingen indkomne forslag til denne generalforsamling.

5) Genvalgt til bestyrelsen blev Peter Lange, Peter Hjeds, Mari-Ann Nørgaard og Jan Sielemann.
Som nyt medlem for den afgående Arne Bo Larsen blev Morten DD Hansen valgt.

Som suppleant blev Lars P. Johansson genvalgt og den afgående suppleant Erik Dylmer blev
afløst af Anders Horsten.

6) Repræsentanterne Peter Lange, Peter Hjeds, Ole Jensen og Bjarne Golles blev genvalgt.

Suppleanterne Jens Bonde Poulsen, Mari-Ann Nørgaard, Jan Sielemann og Ole Bøgh
Winther blev genvagt, mens Morten DD Hansen trådte ind for den afgående Arne Bo Larsen.

7) Rita Hazell modtog genvalg til revisor.

8) Joy Klein sluttede af med tak for god ro og orden.

Bestyrelsen
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Jubilæum i 2006
DOF fylder jo 100 år i 2006, idet foreningen er
stiftet i 1906! Det skal selvfølgelig fejres på
behørig vis, og der er allerede nedsat et
jubilæumsudvalg til at komme med ideer til,
hvordan jubilæet kan fejres. Hvorledes vi lokalt
vil fejre jubilæet er ikke besluttet – vi hører meget
gerne fra dig, hvis du har forslag. Et ligger dog
fast, og det er at d. 13. -14. oktober 2006 bør vi
allerede nu reservere, idet der disse dage vil
være reception og jubilæumsfest i København.
Det bliver rigtig sjovt, hvis vi kan sende en bus
med deltagere her fra Østjylland!

Ture og møder
Sammenlagt omkring 70 tilbud til medlemmerne
har der været annonceret i Søravnen i 2004,
spændende lige fra småture på få timers
varighed til en ugelang stortur til Polen i maj. Vi
har annonceret i alt 18 af vore egne småture,
hertil skal lægges 7 ture på Fuglenes Dag.
Desuden annoncerer flere af amtets
naturvejledere deres fugleture i Søravnen. Langt
de fleste arrangementer er forløbet
tilfredsstillende, og deltagerne udtrykker stor
begejstring for vores ture. Vi ved fra bl.a.
medlemsundersøgelserne, at det at arrangere
fugleture er en af de aktiviteter vi er gode til i
DOF, og mange angiver direkte turene som
årsagen til, at de er medlem af foreningen.

Beretning for 2004
Endnu en gang kan jeg se tilbage på et begivenhedsrigt år med fuglene og DOF. Og selvom det
måske ikke altid fremgår af denne årsberetning, med sine faste rubrikker og taksigelser, så kan
jeg konstatere at der heldigvis ikke er to år der er ens!

2004 vil nok især blive husket for sin våde og kolde forsommer, som betød en elendig ynglesæson
for mange arter. Bare tænk på stormen og det efterfølgende højvande omkring Sct. Hans, der
ødelagde ynglen for stort set alle vore ternekolonier og vadefugle. Men der har som altid også været
lyspunkter; fine oplevelser med havørne ved Stubbe Sø i maj, 13.000 rastende traner (ny rekord!)
på foreningens tur til Hornborgasøen, en Polenstur med masser af fugle og landskaber, som vi kun
kan drømme om at få genskabt her i Vesteuropa, og nævnes bør også et efterår med invasioner
af især silkehaler og mange sangsvaner.

Århus Amt er traditionelt ikke stedet, hvor man
bliver overrendt af sjældenheder, men lidt er der
faldet af i årets løb; sortbuget knortegås, sort
stork, sølvhejre, hærfugl, sydlig nattergal og
høgesanger i foråret, og sjældne skråper,
tredækker, sabinemåger og kjover i efteråret,
krydret med et par sorte storke og lidt markpibere
og storpibere, tilmed en der kunne køres efter
ved Sødringholm. Rosinen i den berømte
pølseende blev en topskarv – som hvis den
godkendes af SU bliver den første i amtet i
næsten 30 år! Invasionen af krognæb tilsmilede
desværre ikke Århus Amt – kun en enkelt 2.
hånds-beretning er det blevet til.

Strukturændringerne
Med de kommende ændringer i det
administrative Danmark, er der også lagt op til
ændringer i DOFs struktur. Skal vi have flere
eller færre lokalafdelinger? Hvordan skal
grænserne trækkes? Skal udvalg og grupper
også have ret til at vælge repræsentanter? Skal
der oprettes en lokalgruppe i hver af de ny
kommuner? Debatten blev sat i gang under
repræsentantskabs-mødet i efteråret, og vi
fortsætter den lokalt i den kommende tid, med
debatmøde og indlæg på websiderne.

Generalforsamlingen
afholdt d. 22. februar 2005
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Muligvis kniber det lidt med rekruttering af nye
turledere, i hvert fald synes jeg der er en tendens
til at det er ”de gamle” der trækker læsset, når
der skal findes turledere. Her er et punkt, hvor vi
skal forsøge at forny os i de kommende år. Har
du en ide til en tur, kender du et spændende sted
eller har du rejst i et område, som du har lyst til
at vise frem på en tur, så kontakt lokalbestyrelsen.
Der er ikke tale om, at vi overlader hele
planlægningen af turen til dig; erfarne tur-
arrangører i lokalafdelingen står klar til at hjælpe,
men for at gennemføre en tur på betryggende
vis, er vi nødt til at have en person med, der
kender turmålet. Så kom blot trygt ud af ”busken”!

Søravnen
2004 bød på flere forandringer for Søravnen.
Regeringens fjernelse af portostøtten gjorde, at
portoen for udsendelse af Søravnen truede med
at stige med over 2000 kr. pr. nummer, og
bestyrelsen så sig nødsaget til at gøre noget. Vi
valgte en løsning, hvor vi bad hvert medlem
tilkendegive, hvorvidt det fortsat ønskede bladet
tilsendt. Dette blev annonceret over flere sider i
bladet både i nr. 1 og 2, hvorefter bladet fra og
med nr. 3, 2004 kun er blevet udsendt til dem,

der har ønsket det. Hele bladet lægges nu ud på
lokalafdelingens hjemmeside, hvor alle kan læse
det, som pdf-fil. Desuden blev sidetallet i alle
numre i 2004 begrænset til 36 sider. Herved
håbede vi, at være i stand til fortsat at udsende
et lokalblad til alle de af lokalafdelingens
medlemmer, der måtte ønske det, uden at
bunden samtidig gik ud af foreningens
pengekasse.

Reduktionen i trykkeudgifter sammen med et
nyt portotilskud, som regeringen pludselig
opfandt, har gjort at det heldigvis ikke gik så galt
som frygtet. Det seneste nummer (4/2004) blev
sendt til omkring 300 medlemmer – hvad resten
gør ved vi ikke; nogle har tilkendegivet at de
godt kan nøjes med en elektronisk Søravn, andre
har måske overset ordningen eller glemt at svare,
og går nu rundt og undrer sig over hvor Søravnen
bliver af?!

Bestyrelsen har nu besluttet at øge antallet af
sider i 2005, til max. 40 sider pr. nummer.
Forhåbentlig vender også nogle flere af læserne
tilbage, efterhånden som de får tilmeldt sig
ordningen.

Foto: Erik Mølgaard. Poul Hansen holder foredrag om gøgen i Biologiens Hus
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I efteråret tog vi desværre afsked med Annelise
Skov, vores desktopper gennem 12 år.

Annelise satte sit første nummer af Søravnen
tilbage i 1992, og sendte dermed
skrivemaskinen, lysbordet og courier-skriften
på pension! Annelise nåede at sætte i alt 55
numre af Søravnen, og modtog en velfortjent
hyldest herfor ved vores julemøde i december.

Vores efterlysninger efter en ny desktopper fik
Aage Mogensen til at melde sig, med lyst til at
prøve kræfter med bladopsætning og pc’en.
Aage havde premiere med nr. 4, 2004 og
forhåbentlig har han ikke mistet lysten til at lave
flere.

Fugle i Århus Amt 2003
Rapporten er desværre blevet meget forsinket i
år, men forventes at udkomme i april. Arbejdet
med 2004-rapporten er gået i gang, og Ole
Lilleør og Flemming Nielsen er nu tovholdere/
redaktører. Rapporten udsendes fra og med
årg. 2003 kun efter forudbestilling, hvilket alle
bidragydere er blevet informeret om.

Rundt om i foreningen er jeg stødt på den
opfattelse, at en ting som lokalrapporter nu er

Jeg vil gerne understrege, at alle medlemmer af
DOF i Århus Amt (dog ikke støttemedlemmer)
fortsat kan modtage Søravnen kvit og frit, man
skal blot give besked til redaktionen eller
lokalbestyrelsen. Nye medlemmer modtager de
første to numre, hvorefter de bliver bedt om at
tage stilling til om de fortsat ønsker et trykt
eksemplar af bladet tilsendt.

Foto: Mari-Ann Nørgaard. Tekst: Annelise Skov modtager gaven fra Peter Lange.
Det er en spætmejsefigur indfældet i drivtømmer (vist på modstående side).

blevet overflødig, da alle nu løbende kan følge
med i fuglenes forekomst på dofbasen. Der er
efter min klare overbevisning tale om en
misforståelse af hele konceptet! Dofbasen er
stedet hvor man indrapporterer sine
observationer og DOFs ”lager” af viden om
fuglene, og som en afledt sideeffekt kan man fra
minut til minut følge med i, hvad der indtastes.
Men en samlet, bearbejdet og kommenteret
oversigt over fuglenes forekomst finder man kun
i en lokalrapport, hvor datasættet for den enkelte
art er vurderet, analyseret og opstillet i
overskuelig form. Dofbasen har efter min mening
blot gjort lokalrapporter endnu mere nødvendige
end tidligere, idet de giver os overblikket i en tid
hvor informationerne strømmer til os døgnet
rundt.
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Hjemmesiden
Lokalafdelingens hjemmeside kan ses
på www.dofaarhus.dk. Vi har omkring
årsskiftet introduceret nogle nye sider
med rapporter, udgivet af lokalafdelingen.
Her kan man hente og læse rapporterne
som pdf-filer. Pt. finder man en rapport
om fugle og fuglelokaliteter på Mols, samt
en rapport fra lokalafdelingens tur til
Østpolen i foråret 2004. En anden
nyskabelse på siderne er en afdeling
med oversigt over alle de arbejdende
udvalg og projekter, som findes i
lokalafdelingen. De fleste er omtalt i
denne beretning, resten kan du læse om
på www.dofaarhus.dk/projekter/
index.htm.

Dofbasen
Der er tilsyneladende ikke noget, der
kan få sindene i kog som dofbasen!
Rigtig mange anvender den hver dag,
hjemmesiden har tusindvis af besøg hver
dag og alle har en mening om den! Lad mig slå
fast, at dofbasen her i Århus Amt er en succes!
Næsten alle aktive feltornitologer i Århus Amt
indberetter deres observationer på dofbasen.
Således er der ud af 243 bidragydere til Fugle

i Århus Amt 2004 under 10 som har
indsendt deres observationer i brev eller
på skemaer. Næsten alle er folk, der ikke
har en pc. Der er tale om et rekord-stort
antal bidragydere; aldrig før har
rapportgruppen modtaget så mange
bidrag på et år; over 55.000 observationer.
En tilsvarende udvikling er konstateret i
de DOF-lokalafdelinger hvor
lokalbestyrelsen, lokalrapportgruppen og
webredaktører mfl. aktivt og positivt
bakker op om dofbasen og til stadighed
opfordrer folk til at bruge den og hermed
bidrage til at øge DOFs viden om fuglelivet
i Danmark.

Fredningsudvalget
2004 må betegnes som et meget roligt
år. Ingen sager er blevet anket til
Naturklagenævnet i 2004, hvorfor vi indtil
videre er sluppet for at betale de 500 kr.
det nu koster at anke. Udvalget har i 2004
bl.a. kommenteret forslag om husbåde i

Dronningborg Bredning ved Randers, samt en
kommuneplan for byggeri af nye sommerhuse
på strandengen tæt på kysten ved St. Sjørup
Strand. Der er også skrevet kommentarer til
Århus Kommunes plan for støjende
fritidsaktiviteter, og til et forslag til et nyt museum
ved Moesgaard.

Annonce
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Nationalpark pilotprojekt
Jeg repræsenterer fortsat DOF i styregruppen
med Joy Klein som fast suppleant. Der har i
årets løb været afholdt 6 møder i styregruppen,
to foredrag/vidensseminarer, en to-dages udflugt
til Møn, samt mindst 8 møder i naturgruppen,
hvor jeg også deltager. Arbejdsgrupperne har
nu afleveret deres rapporter til styregruppen,
som i de kommende måneder skal
sammenskrive disse til en rapport, der skal
afleveres til miljøministeren d. 1. juli.

Arbejdsgruppernes rapporter kan læses på
projektets hjemmeside på;

w w w . s k o v o g n a t u r . d k / F u s s i n g o e /
Nationalparken/default.htm

Lokalgrupperne - og lokaldoffer
En lokaldoffer er et medlem af DOF, som
personligt kontakter nye medlemmer og byder
dem velkommen i foreningen samt inviterer dem
med på en fugletur i deres lokalområde. Projektet
blev igangsat med støtte fra DOFs aktivitetspulje
med Peter Hjeds som tovholder. Omkring 20 af
lokalafdelingens medlemmer har meldt sig til at
være lokaldoffer, men der mangler stadig
dækning i dele af Århus. Vi håber at projektet er
med til at fastholde de nye medlemmer i
foreningen. Som en afløber af projektet er
nyindmeldte i foreningen blevet inviteret med på
en gratis bustur til Vestjylland i april 2005. Vel og
mærke hvis de fornyer deres medlemsskab!
Behøver jeg at sige, at bussen er fyldt op!

Caretaker-projektet
Aktiviteterne på vores vigtigste fuglelokaliteter;
de såkaldte IBAs, er så småt kommet i gang i
løbet af 2004. Bl.a. ved Horsens Fjord, ved
Mossø og Salten Langsø, samt ved Brabrand
sø/Årslev Engsø har grupper af lokale
DOFmedlemmer arrangeret fugletællinger, ture
og andre aktiviteter i 2004.

Alle lokaliteter har desuden fået deres egen
hjemmeside. Find siderne og læs mere om
projektet: www.dofaarhus.dk/projekter/
caretaker.htm.

Lokalgrupperne
Vi har lokalgrupper i Silkeborg, Randers, Grenå
og Ebeltoft. Ikke alle er lige aktive, men alle
steder sker der udveksling af nyheder  og
informationer via lokale maillister og personlige
kontakter. Nogle arrangerer også ture. Det er
mit håb at vi i 2005 kan styrke kontakten til
lokalgrupperne, og udnytte disse bedre i
foreningsarbejdet.

Bestyrelsen
Lokalbestyrelsen har holdt 6 møder i 2004. Vi
har i starten af året brugt en del tid på at diskutere
Søravnens fremtid pga. de ændrede
portotilskud. Dagsordenpunkter på de to
repræsentantskabsmøder har også fyldt godt. I
efteråret har vi taget hul på diskussionen om
DOFs fremtidige struktur set i lyset af
strukturreformen. Det vil vi alle sammen komme
til at beskæftige os meget mere med i 2005!

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i
2004. Tak til alle aktive der på hver sin vis har
bidraget til at DOF fortsat er en væsentlig og
aktiv med- og modspiller, når det drejer sig om
fugle, natur og miljø i Danmark.

Peter Lange februar 2005
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Medio november til ultimo februar

Af Morten DD

Denne periode af Fra Felten dækker fra medio november til ultimo februar, og der er generelt ikke
så meget nyt at berette i forhold til tidligere vintre. Sjældenhederne er helt udeblevet – en
dværggås*, hvis idenditet senere er betvivlet på Samsø er nærmest eneste undtagelse. Bemærkes
skal måske, at noget tyder på, at vi er ved at få en overvintringsplads for rød glente i amtet. Det ville
godt nok være hyggeligt. Observationer er udelukkende trukket ud af dofbasen, som jo er ustyrligt
effektiv til sådan noget, men man skal jo vide, hvad man vil spørge om. Så hvis der mangler obs,
som burde være blevet medtaget, skyldes det, at jeg har glemt at spørge – om fx laplandsværlinger…

Fra Felten

Eneste nordiske lappedykker var 28/11 1
Kysing Næs. Hele 12 mallemukker trak mod
nord ved Fornæs den 25/1. En 1k topskarv*
blev set godt ved Egå den 24/11 – Århusbugten
er bare rigtig god til havfugle! En skeand han
valgte at overvintre i Unisøen i Århus, hvilket må
være den mærkeligst tænkelige lokalitet for arten,
mens tre knarænder valgte et mere normalt
overvintringssted, nemlig Årslev Engsø. 16 små
skalleslugere sås i Rugård Nørresø 28/11, og
ved Stubbe Sø optaltes hele 21 den 15/1.

Der var nærmest skandaløst få havørne i omløb,
idet en nøjere gennemgang af forekomsten viser
en 2k+ fugl fra Samsø den 20-22/1 samt
(sædvanen tro) en gammel hvidhale ved Salten
Langsø/Mossø. Men slet ingen på Djursland! Til
gengæld bød Djursland på broderparten af de
overvintrende røde glenter, idet op til to fugle
sås perioden igennem. Endvidere bemærkes
en fugl ved Funderholme den 29/1. Det er
efterhånden helt surrealistisk, så mange
vandrefalke, der ses: i perioden er der således
obs. af to individer fra Sødringholm, Kolindsund,
Årslev Engsø, Alrø samt Kristrup Enge. Selv en
håndfuld overvintrende dværgfalke kunne det
blive til, nemlig 27+30/11 Besser Rev, 9/1 Kysing
Næs, 12/1 Mårslet, 18/2 Sødringholm og 22/2
Demstrup Vase.

Hele 40 sortgrå ryler optaltes på Bosserne
den 11/12, heraf fik 20 ring på, hvilket er
fænomenalt godt! Samme tid og sted også 40
stenvendere! Største obs. af de sortgrå fra det
sædvanlige hotspot på Grenå Havn var 13 den
29/1. Perioden igennem sås en hvidklire ved
Kalø Slotsurin, hvilket er meget usædvanligt.
Der var pænt med overvintrende
enkeltbekkasiner, flest sås 20/2 6 Brabrand
Sø – de har det jo med at koncentreres,
efterhånden som vinteren tager til! Svaleklirer
sås 10/12 2 Nørrekær Enge, 27/1 Fussing Enge
samt 9/2 Årslev Engsø.

20/2 sås 4 dværgmåger på Århus Østhavn. En
splitterne holdt ud ved Ebeltoft Færgehavn ind
til 27/11. Der var umanerligt få søkonger, idet
det kun blev til enkeltfugle fra hhv. Kysing,
Gallohaven, Fornæs, Issehoved og Sletterhage
– lokaliteter, man ikke kan indvende noget imod.
Lunde blev set 4/1 samt 31/1 begge ved
Fornæs. Mosehornugler sås 12/12
Sødringholm samt 15/1 Kolindsund.

Små flagspætter sås sædvanen tro ved
Amstrup Enge. Bjergpibere er jo efterhånden
så almindelige, at det er trivielt, så det er slut
med at omtale enkeltfund her i klummen. Der var
pænt med bjerglærker, max fra 21/11 15
Issehoved samt 27/12 34 Demstrup Vase.
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Op til tre husrødstjerter overvintrede på Århus
Østhavn. En sortrygget hvid vipstjert sås
sammesteds i perioden 21/11 til 11/12.
Bjergvipstjerter var der masser af ved Funder
Å, idet ekstreme 22 sås 25/1. Der var mange
munke, som forsøgte at holde ud i vinterkulden,
endog flere sammen: 29/12 2 hanner Hasle
samt 14/1 2 hunner Højbjerg, og det blev også til
hele tre vintergransangere ved hhv. Grenå Havn,
Årslev Engsø samt Torskov. Det blev et godt år
for vandstær med hele tre lokaliteter med mere
end 10 eks: 29/11 10 Århus Å, 14/1 13 Lystrup
Å samt 25/1 16 Funder Å.

11/1 sås 10000 kvækerfinker i Silkeborg
Vesterskov, hvilket blev vinterens eneste flok,
der smagte lidt af invasion. Der var kun få store
korsnæb i omløb, max var 5/12 7 Salten Langsø,
men til gengæld fik vi en af årets få hvidvingede
næb: 11/12 1 hun Bryrup. Antallet af snespurve
kammede nærmest helt over, idet max fra de
enkelte lokaliteter blev 28/12 500 Kolindsund,
28/11 250 Råby Kær, 20/11 180 Norsminde
Fjord og endelig 21/1 130 Herskind Hede. I
skrivende stund er det faktisk en passende art
at afrunde med, eftersom vejrudsigten ligner
noget, der kunne være taget ud af Weichsel-
istiden. Men foråret kommer vel engang?
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De største flokke
Store flokke af silkehaler tiltrækker sig altid
opmærksomhed hvor de forekommer, og
indrapporteres derfor af ornitologerne.

De største flokke fra denne vinter er :

24.10.04 1700 Grenå

25.10.04 1500 Elsegårde

25.10-02.11.04 1100-1350 Grenå

24.10.04 1000 Dråby

14.11.04 1000 Kalø Gods

Bemærk at alle disse er på Djursland.

Silkehaler
Af Peter Lange

Tabel: Årligt antal observationer af silkehaler i Århus Amt 1999-2005
Kilde: www.dofbasen.dk.

således også i Vest- og Sydjylland. Flokke
med over 1000 fugle har optrådt både i Nord-
og Vestjylland samt på Fyn, Sjælland og
Bornholm (kilde: www.dofbasen.dk). Ved en
optælling i Frederikshavn 22-24.10.04 skønner
opservatørerne at der var over 4000 silkehaler
i byen samtidig! Den største enkeltflok der er
indberettet var 1800 ved Kastellet i København
d. 06.12.04!

I Søravnen nr. 4/2003 skrev jeg om den invasion
af silkehaler, der var i gang på daværende
tidspunkt. I efteråret 2004 kom der igen invasion
af silkehaler, og denne gang kom der mange
flere end i 2003! I vinteren 2003-2004 blev der
i alt gjort 283 observationer af silkehaler i amtet,
mod 624 observationer i vinteren 2004-2005
(indtil 22.feb 2005!). Efterårets første
iagttagelser blev gjort  d. 11-12. oktober 2004
på både Anholt og Djursland, hvilket er meget
typisk, da fuglene formodes at komme via
Sverige.

Silkehale obs pr. år

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

antal obs

De største flokke fra Århus-området er 28.10.04
700 Viby ved Dødeå samt 27.11.04 700 Århus

I modsætning til nogle af de tidligere års
invasioner er silkehalerne denne vinter blevet
iagttaget over stort set hele landet.

Ofte er det kun i Nord- og Østjylland samt på
Sjælland man har haft fornøjelsen, men denne
gang har der været silkehaler næsten overalt,
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Hvad æder de?
Silkehalerne lever hovedsageligt af bær og
frugter, f.eks. er æbler, rønnebær og seljerøn
meget populære. Har man æbletræer i sin have
hvor der stadig hænger æbler når silkehalerne
kommer, finder de dem som regel hurtigt, og
ofte bliver de der indtil der er spist op.
Observatørerne har på dofbasen angivet flg.
fødeemner: rønnebær, tjørn, seljerøn, æbler,
liguster samt flyvende insekter. Sidstnævnte lidt
usædvanlige observation er fra Mogens Wedel-
Heinen fra Tranebjerg på Samsø 01.11, hvor en
flok på 85 silkehaler fløj rundt og fangede insekter
på biæder- eller fluesnappermaner. Insekter er
dog ikke en ukendt kost for fuglen, idet føden om
sommeren hovedsageligt består af insekter.

Silkehalerne er ekstrem specialiserede til en
kost af bær. En silkehale der vejer omkring 65 g
æder ofte 5-15 g. bær ved hvert måltid, og
bærrene passerer fuglens tarmsystem i løbet af
en halv time, og fordøjes derfor kun i ringe
udstrækning. Derefter indtages et nyt måltid.
Mange af bærrene indeholder små mængder af

Figur: Silkehale, månedssum af alle observationer i Århus Amt i perioden jan. 1999 til feb. 2005.
Det fremgår at invasionen i vinteren 2004-2005 er den største i perioden.
Kilde: www.dofbasen.dk.

alkohol og man skulle derfor tro at silkehalerne
er permanent berusede. Men det er ikke tilfældet,
idet fuglen har en meget stor lever sammenlignet
med andre fuglearter, og silkehalerne kan derfor
omsætte store mængder af alkohol. Andre fugle,
feks. stære og drosler bliver hurtigere fulde,
fordi de ikke kan omdanne alkoholen så hurtigt.
Silkehalerne må altså siges at være tilpasset
kosten.

(kilder: Fuglene i Danmark, Gyldendal 2002 og
www.dofbasen.dk/ART/art.php).

Har du set silkehaler?
Husk at indrapportere dine iagttagelser til DOF;
kun derved kan de indgå i kommende oversigter
som denne. Brug dofs webbaserede database
dofbasen til at indtaste dine observationer. Du
kan både indtaste observationer online samt i et
dofbaseprogram, der installeres på din egen
computer. Alle kan blive oprettet som bruger af
dofbasen. Læs mere om dofbasen på
www.dofbasen.dk.
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Silkehale i Århus Amt i perioden okt. 2004 til feb. 2005. Signaturen viser det maksimale antal
silkehaler pr. lokalitet. Kilde: dofbasen.
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…10…20…30…
af Anders Horsten

De fleste ornitologer kender det sikkert godt: Man har netop fået talt halvdelen af de rastende
pibeænder op, da en gammel vandrefalk beslutter sig for at forsøge at fange sig en godbid fed
svømmeand. Eller man er ved at have styr på flokken af sangsvaner på marken, netop som
bondemanden synes det er tid til at lufte sin ruhårede hønsehund. Og dét, der skulle have været en
præcis flokstørrelse til notesbogen og DOFbasen ændres på et splitsekund til et virvar af vingesus
og vild panik. Eller hvad med de mange vadefugle, der myldrer ind og ud mellem hinanden, ryler,

Foto: Anders Horsten. Fra Horsens Fjord

klirer og kobbersnepper i én, stor rodebutik ?
Mange oplever sikkert både frustration og
afmagt, når det ikke rigtigt lykkes at få et overblik.
Det ender ofte med, at man ”bare” nyder de
mange fugle, uden at bekymre sig så meget om
antallet.

I forbindelse med DOF´s caretaker projekt er
det imidlertid ikke altid nok bare at nyde fuglene,
selvom det også er vigtigt ! Det er nemlig en del
af projektets formål, at der skal tælles fugle

regelmæssigt på landets fremmeste lokaliteter.
Mange amatør-ornitologer uden optællererfaring
traver i disse år deres lokale fugleområde tyndt
i bestræbelserne på at få et godt overblik over
antallet af ynglende og rastende fugle. For at
lette arbejdet for disse folk, arrangerede DOF
sidste weekend i november et rastefuglekursus.
Under kyndig ledelse af lokalformand Peter
Lange og Thomas Vikstrøm fra Fuglenes Hus
mødtes ca. 35 caretakere og frivillige fra
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Foto: Anders Horsten. Fra  Mossø

Fugleværnsfondens reservater ved Mossø for
at få nogle gode tips og gøre sig nogle erfaringer
med optælling af fugle.

I løbet af weekenden blev der vekslet mellem
feltarbejde ved Horsens Fjord og Mossø og
teoretiske oplæg i Natur og Ungdoms lokaler i
den gamle Klostermølle. Og lad det være sagt
med det samme: Der er ikke nogen nem smutvej.
Det handler i bund og grund om grundighed, en
pæn portion tålmodighed og ikke mindst erfaring.
Og det sidste kommer jo kun af at prøve tingene
af i felten. Jeg vil dog gerne viderebringe et par
gode råd, frit fra hukommelsen.

Først og fremmest gælder det om at skaffe sig
et godt overblik over området. Det kan godt
betale sig at bruge lidt tid på at finde de bedste
udsigtspunkter, hvorfra man kan overskue
området. Det vil ofte være højdedrag i
landskabet, fugletårne etc. Man skal sørge for,
at man så nogenlunde kan overskue hele
området fra de forskellige punkter, inden man
går i gang.

Når man nu er klar til selve tællingen, bør man
starte med at danne sig et groft overblik over
fuglene, deres antal og opholdssted. Således
kan en hurtig skitse i notesbogen være til megen
nytte, ligesom man skal forsøge at give et bud
på antallet af fugle. Herved sikre man sig, at man
i det mindste har nogle tal, om end usikre, hvis
vandrefalken eller hønsehunden dukker op.  Når
grovsorteringen er overstået, kan man begynde
den mere detaljerede optælling af de enkelte
fugleflokke. Går der flere arter sammen, kan
man evt. vurdere den samlede flokstørrelse, for
herefter at skønne, hvor mange procent af det
samlede tal der udgøres af de enkelte arter.  Er
der tale om mange fugle af samme art, er det en
god ide at tælle en lille gruppe op, f.eks. 10 eller
100 individer. Herefter gør man sig et indtryk af,
”hvor meget 100 pibeænder fylder”, for herefter
visuelt at vurdere, hvor mange gange denne
flokstørrelse går igen.
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Er det en rolig dag og har man god tid, kan man
slutte af med den helt fine optælling, hvor man
tillige får den fordel, at man kan se hvor nøjagtig
man er til at vurdere fuglenes antal.

Mht. størrelsen af de enkelte arter er det værd at
bemærke, at mange intuitivt undervurderer flokke
af småfugle og overvurderer antallet af store
fugle. En grov tommelfingerregel siger, at man
kan gange antallet af små fugle (mindre end
skovskade) med 1.2, mens antallet af større
fugle skal ganges med 0.8.

Men som tidligere nævnt er der ingen lette
omveje, så man må ud og øve sig i felten. Og
man behøver ikke at starte med de store flokke
af rastefugle, der netop nu holder til på amtets
fremmeste lokaliteter. Man kan f.eks. starte med
måger og kragefugle på en mark, og en flok
sjaggere kan være ganske udfordrende at holde
styr på. Og har man ikke tid til det, ja så kan de
fleste vel stoppe op i 2 minutter og kaster et
granskende blik på de flokke af silkehaler der
netop nu sluger bær i haver og parker. Det drejer
sig jo blot om at få en fornemmelse for antal og
flokstørrelser, så vi i sidste ende kan levere en
troværdig og brugbar information om vores
bedste fuglelokaliteters betydning for fuglelivet.

Foto: Anders Horsten. Fra Kloster Mølle
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Flot bog om søperler i Brabrand og Årslev

Af Mari-Ann Nørgaard

Jan Kahr Sørensen, Peter Jacob Jørgensen, Christian A. Jensen: Brabrand Sø og Årslev Engsø,
natur og mennesker. 2004. 185 sider. Pris 325 kr.

ISBN: 87-91324-08-4

Udgivet af Århus Byhistoriske fond

Kort før julen 2004 udgav Byhistorisk Fond ”Brabrand Sø og Årslev Engsø, natur og mennesker”.
Bogen henvender sig til et bredt publikum, da bogen har både et historisk afsnit, et afsnit med
turbeskrivelser og fire afsnit med udgangspunkt i områdets vigtigste naturtyper og en række
spændende dyre- og plantearter. Det er en meget flot bog fuld af smukke akvareller og billeder.

Anmeldelser
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De tre forfattere historikeren Jan Kahr Sørensen,
biolog Peter Jacob Jørgensen og biolog og
fotograf Christian A. Jensen har fulgt området i
årtier og samlet mange informationer om ådalen.
Så mange at de har måttet prioritere kraftigt.

Historisk trækker de således trådene fra
Stenalderen op til i dag. De fortæller blandt
andet om Skibbys oprindelse ved en fjord der
strakte sig 11 km ind i landet, og hvor Brabrand
Sø og Årslev Engsø nu er resterne af denne
forsvundne fjord, der havde et vandspejl 1,5
meter over det nuværende.

Fra forgående århundrede fortælles om møllerne
langs Århus Å, om den lille hjuldamper Vega,
derpå Brabrand Sø kunne foretage en
trekantsudflugt for byens borgere. I første halvdel
i 1950´erne blev Brabrandstien anlagt, så den
voksende Århus by kunne blive bundet tættere
sammen med naturen i ådalen.

Et af højdepunkterne i det sidste årti var, da man
naturgenoprettede Årslev Engsø ved at lukke
vandet ind over de lave marker den 19. marts
2003. Og så kom der bare fugle i hobetal, og
snart valfartede ornitologer og andre
friluftsmennesker til dette smørhul.

I bogens omtale af de forskellige dyre- og
plantearter er der lagt vægt på deres tilknytning
til netop Brabrand Sø og Årslev Engsø. Især
fuglelivet ved Brabrand Sø er fyldigt omtalt. Hver
art er således beskrevet på 2-4 sider, men mere
udførlige oplysninger om de enkelte arter må
søges i faglitteratur, skriver forfatterne.

Teksten er hele vejen igennem krydret med
mange flotte billeder både fra Byhistorisk arkiv
og fra natur og kultur derude i dag. Illustrative
akvareller af Jens Gregersen og Kate Nielsson
supplerer, så man får et spændende indtryk af
fugle, vegetation og landskaber.
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Ny fuglebog om danske og nordiske fugle

Af Mari-Ann Nørgaard

Tommy Dybbro og Carl Christian Tofte: POLITIKENS STORE FUGLEBOG

2004. 393 sider. Pris 198 kr.

ISBN 87-567-6951-2. Udgivet af Politikens Forlag

Denne bog er for alle, der
interesserer for det danske
fugleliv, hvad enten man ser
på fugle i haven, på
weekendturen eller på rejser
rundt i landet. Den fungerer
både som fugleguide, der
giver mulighed for at
artsbestemme den fugl, man
har for sig, og giver desuden
grundige beskrivelser af
fuglenes udseende, forekomst
og levevis.

 Pga. den dens anseelige
størrelse på 22x29x3 cm vil
den være rigtig god til
fuglebiblioteket, men mindre
anvendelig i felten. Ved at
læse afsnittene med
forekomst og levevis på
forhånd får man et godt indblik
i fuglenes liv og dermed større
mulighed for at opspore de
forskellige arter.

Teksten er letlæselig og
bogen virker godt
gennemarbejdet, hvilket også
kendetegner Tommy Dybbros
tidligere fuglebøger. Det der
gør bogen til noget helt særligt,
er de til formålet fremstillede
tegninger, udført af en af
Danmarks bedste kunstnere Carl Christian Tofte.
Hans mangeårige studier og omhyggelige
notater af fuglenes væremåde og fjerdragt, som
oplæg til de mange akvareller, giver læseren
mulighed for at få gode feltkarakterer, samtidig
med den fornøjelse det er bare at betragte
detaljerne i fuglenes fjerdragt.

Bogen indledes med en række afsnit der beretter
om fugle generelt. Den medtager derefter de
316 fuglearter, der betragtes som regelmæssige
i Norden. Disse arter omtales hver på en hel
side eller to i bogen. Under et udbredelseskort
for hver art er der samtidig angivet en
kalenderlineal for at give et hurtigt overblik over
de perioder af året, hvor arten kan træffes i
Danmark. En virkelig fin detalje.
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Fuglenes Dag
Søndag d. 29.maj 2005

Så er det atter ved at være tid for den årlige Fuglenes Dag arrangeret af Dansk Ornitologisk
Forening. Atter inviteres alle med på fugletur i en række udvalgte fuglerige naturområder. Her står
nogle af foreningens medlemmer klar til at fortælle om fuglene og fuglestemmerne.

Som en specialitet har vi i år ture på to af vore caretaker-lokaliteter, hvor caretakere står klar til at
fortælle om fuglene og projektet i området.

Deltagelse på turene er gratis for alle! Husk kikkert og vandtæt fodtøj.

Følg også med på foreningens hjemmeside; www.dofaarhus.dk, da der kan blive arrangeret flere
ture.

Sødringholm kl. 10.00
En smuk tur gennem et varieret landskab med
hede, skov, strandeng og hav. Mulighed for at se
et stort udvalg af forskellige

Mødested: Sødringholm Kirke

Leder: Lars Tom-Pedersen

fuglearter.

Grenå Plantage kl. 07.00
Mødested: ved indgangen til Polderrev Camping

Leder: Jan Sieleman

Fussingø Skov kl.07.00
Mødested: Den gamle Have (Halvøen ved
Slotsruinen)

Leder: Jan Eskildsen

Lilleådalen ved Hinnerup kl. 08.00
Mødested: P-Pladsen ved Rønbækskolen

Leder: Svend Møller Jensen

Brabrand Sø – Caretaker-lokalitet!
kl 1930
Oplev den idylliske aftenstemning ved Brabrand
Sø, når caretaker-gruppen Brabrand Sø/Årslev
Engsø inviterer med på en cykeltur rundt om
søen. Anført af nattergalen vil hele koret af
sangfugle være ankommet til deres ynglepladser
langs med søen, og vi vil undervejs prøve at lære
nogle af de mest karakteristiske stemmer. Der
vil desuden blive mulighed for at høre om
caretaker-gruppens arbejde i området.

Turen er på knap 10 km. og vil blive gennemført
i et roligt tempo.

Mødested:Brabrandstien, nedenfor fugletårnet
ved Sølyst.

Ledere: Medlemmer af caretaker-gruppen
Brabrand Sø/Årslev Engsø.

Moesgård Skov/Giber Å kl. 05.00
Mødested: P-pladsen ved Moesgård Museum

Leder: Jens Christian Jørgensen

Skanderborg Dyrehave kl. 06.00
Mødested: P-pladsen ved diskotek Oasen,
indkørslen til Dyrehaven/Søbadet

Leder: Peter Lange

Issehoved kl.04.30
Mødested: P-Pladsen (P5) ved Issehoved

Leder: Mogens Wedel-Heinen

Amstrup Enge/Alrø – Caretaker-lokalitet!
Vi begynder med en vandretur ud til Amstrup
Enge, herefter kører vi videre til Alrø og ser på
fuglelivet ude på strandengene og pollerne.

kl. 07.00

Mødested:Alrøvej (vejen ud mod Alrø). Start
ved den store poppel - ved den offentlige sti til
Amstup enge.

Ledere: Caretakere Jørgen Pedersen og
Dubbeld Samplonius



29

Bustur til Vejlerne og Bulbjerg
Lørdag d.  21 maj 2005.

Kort over Vejlerne. Fra Skov- og Naturstyrelsen.

Mødested: P-pladsen ved Musikhuset, Århus kl.
06.25. Bussen kører kl. 06.30 præcist! Forventet
hjemkomst: ca. kl. 18.

Turen går til naturområdet Vejlerne i Nordjylland,
et af Danmarks vigtigste vådområder med et
meget rigt fugleliv. Området er ejet af de
naturbevarende Aage V. Jensens Fonde (http:/
/www.avjf.dk ), og vi besøger nogle af de
besøgscentre og fugletårne, som fondene har
opført i området. Vejlerne huser en stor mængde
ynglende vandfugle, bl.a. grågæs, ænder og
vadefugle såsom rødben, klyde og stor
kobbersneppe. Blandt de fuglearter som vi også
kan forvente at se vil være rørdrum, atlingand,
skeand, rørhøg, dværgmåge, sortterne og
skægmejse.

Der bliver også tid til en afstikker til det
nærliggende Bulbjerg, hvor en af landets få

ridekolonier findes. Læs mere om Vejlerne og
se kort over området på: http://www.sns.dk/jagt/
reservatfoldere/vejlerne/vejler.html. Læs mere
om Bulbjerg på: http://www.sns.dk/hanherred/
oplev/bulbjerg.htm.

Se de aktuelle observationer fra områderne på
www.dofbasen.dk – klik på ”søgning” og søg på
”Vejlerne ” og ”Bulbjerg”.

Turen gennemføres i turistbus, med god plads.
Der vil være muligheder for indkøb undervejs.Du
bør medbringe: Kikkert, påklædning efter vejret,
mad og drikke til hele dagen.

Turleder: Peter Lange, tlf.: 8695 0341.

Pris: 200 kr. der betales i bussen.
Ungdomsmedlemmer (max. 18 år) 100 kr.

Tilmelding: Skal ske skriftligt til: Peter Lange,
Tujavej 16, 8464 Galten eller på mail:
peterlan@post6.tele.dk senest 1. maj.
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Søndag 13.3 Fugle og Natur ved Skanderborg Sø
Mødested: Skanderborg Station kl. 10.00

Turen går til det flotte landskab omkring Skanderborg Sø, hvor vi gør
holdt ved en række af de gode fuglelokaliteter der findes her. Alt
afhængig af graden af frost og is på søerne vil der være mulighed for
et varieret udbud af gæs, svaner, ænder og vadefugle. På søen f.eks.
stor skallesluger, og på engene masser af grågæs og viber. Vi prøver
også om ikke vi kan finde en vandstær eller to i bækkene ved
søen.Turen er velegnet for nye medlemmer.

Turleder: Peter Lange tlf.: 8695 0341.
Tilmelding: Peter Lange på mail: peterlan@post6.tele.dk eller tlf.: 8695 0341

senest d. 7. marts.
Praktiske opl.: Medbring madpakke og noget varmt på kanden. Turen finder sted i

privatbiler; oplys derfor ved tilmeldingen om du kan tilbyde at køre,
eller ønsker at køre med. Bemærk: der er regelmæssige bus- og
togforbindelser mellem Århus H og Skanderborg Station.

Pris: 30 kr. til benzinpenge

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.
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Torsdag 17.3 Fugle og dyr i Bulgarien
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Jørgen Terp Laursen har på to DOF-ture (1999 og 2004) besøgt
Bulgarien, et fattigt land med en rig natur. Denne aften vil JTL fortælle
om især fuglelivet og ikke mindst om det imponerende storke- og
rovfugletræk, der finder sted ved Sortehavet. Der gøres
sammenligninger med trækket ved Bosporus-strædet. Vi ser på
ynglebestande af rovfugle i Bulgarien. JTL vil også fortælle om
padder, krybdyr og ikke mindst om de større pattedyrearter (bl.a. bjørn
og ulv) og om hvaler i Sortehavet samt om gode ynglefuglelokaliteter,
træksteder, naturbeskyttelse og rejsetips. Vil du vide mere om
Bulgariens fauna, særpræget natur og har måske planer om at
besøge landet, så er det oplagt at møde op til dette foredrag, der
ledsages af dias o.a.

Arrangør Mødet arrangeret af ØBF.

Lørdag 19.3 Fuglene ved Årslev Engsø.
Mødested: Trætårnet midt på sydsiden - nås fra stien rundt om søen eller fra p-

pladsen på Storskovvej vest for Constantinsborg.  kl. 09.30 - 12.00.
Naturvejlederen og ornitologerne holder  “Åbent Tårn”.Den 19. marts
er 2-årsdagen for digegennembrydningen ved Skibby. Vi fejrer
engsøens fødselsdag med masser af fugleoplevelser og viser
gennem statistik fra DOF-basen, hvordan det er gået med fuglelivet i
engsøen de 2 første år.Lokale ornitologer står klar med kikkerter og
teleskoper og viser fuglene frem for besøgende.

Arrangør: DOF Århus Amt i samarbejde med Naturcenter Sølyst (tlf.: 8625
4655).

Søndag 20.3 Danmarks Naturskove
Mødested: Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg. kl. 16.30. Afsluttes ca. kl. 19.00

Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommere af den
oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborg-
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.

Turleder: Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 2573
Arrangør: Arrangeret i samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening.

Tirsdag 29.3 Florida 2004 - en oplevelse tæt på fuglene.
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Fuglefotograferne Klaus Mortensen og Christian Jensen var i februar
2004 på en 16-dages tur rundt i dette forjættede fuglerige, hvor især
vandfugle er rigt repræsenteret. Florida er på dette tidspunkt
overvintringssted for en række af Nordamerikas fugle, samtidig med
at trækket op fra Sydamerika er startet. Med besøg i en række kendte
og mindre kendte nationalparker blev der mulighed for at komme tæt
på fuglene, hvilket gav et righoldigt udbytte på fotosiden. Med
foredraget vil der blive givet gode tips om, hvordan man praktisk og
billigt kan komme til de gode fuglesteder.
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Lørdag  2.4. Fuglesejlads 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.

Turleder: Naturvejleder Lars Peter Johansson.
Tilmelding: Senest dagen før til Mariager Turistbureau 9854 13 77.
Pris for sejltur: Voksne: 85 kr. Børn: 50 kr.
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Praktiske opl.: Velegnet for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj. Øl/vand og

kaffe/brød kan købes ombord. Varighed ca. 3 ½ time.

Søndag 3.4. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00

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.

Turleder: Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920, eller
Kurt Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209

Søndag 10.4 Velling Skov – Salten  Ådal
Mødested: P-pladsen øst for naturskolen på Lystrupmindevej mellem Velling og

Vrads. Kl. 9.00 til 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.
Tilmelding ikke nødvendig

Turleder: Jørgen Ballegaard, tlf. 7575 6289
Arrangør: Arrangeret i samarbejde med DN.

Tirsdag 12.04. Rovfugletur til Gjerrild Nordstrand
Mødested: P-pladsen ved stranden kl.10.00.

Rovfugletrækket er på sit højeste nu og der kan måske falde lidt gåse-
og småfugletræk af.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841.
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Praktiske opl.: Husk varmt tøj og kikkert. Turens varighed: ca. 3 timer.

Torsdag 14.4 Fuglene ved Årslev Engsø.
Mødested: Trætårnet midt på sydsiden - nås fra stien rundt om søen eller fra p-

pladsen på Storskovvej vest for Constantinsborg.  kl. 18.30 - 20.30.
Naturvejlederen og ornitologerne holder  “Åbent Tårn”.Her midt i april
kulminerer vadefugletrækket. Hvilke arter vælger mon at raste i
engsøen, inden de fortsætter turen mod ynglepladserne i nord? Og vil
fiskeørnen igen kunne ses på fiskefangst i området? Kom og få svar
på nogle af de mange fuglespørgsmål.Lokale ornitologer står klar
med kikkerter og teleskoper og viser fuglene frem for besøgende.

Arrangør: DOF Århus Amt i samarbejde med Naturcenter Sølyst (tlf.: 8625
4655).
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Lørdag 16.4. Fuglesejlads på Mariager Fjord med hjuldamperen ”Svanen”
Se beskrivelsen af turen lørdag 2.4

Tirsdag 26.4 Fuglelokaliteter og Caretakerprojektet
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Hvad er en caretaker? Hvor er de vigtigste fuglelokaliteter i Århus
Amt? Hvad er en IBA? Du kan få svar på bl.a. disse spørgsmål denne
aften, hvor caretaker-koordinator Peter Lange og lokale caretakere
fortæller om DOFs caretakerprojekt, hvis væsentligste formål er
overvågning af vore vigtigste fuglelokaliteter. Hvis vejret er til det
indledes aftenen kl. 19 med en gåtur til den nærliggende Brabrand Sø,
en af de fuglelokaliteter der indgår i caretakerprojektet. Oplæggene
ledsages af dias fra nogle af lokaliteterne.

Arrangør: DOF Århus Amt

Torsdag 28.4 Fugletur til Årslev Engsø
Mødested: P-pladsen i østenden af søen kl. 19.00

Kom og kig på vandfugle ved Årslev Engsø på denne forhåbentlig
lækre forårsdag. Årstiden byder normalt på mange arter vade- og
andefugle og med lidt held kan en Fiskeørn dukke op. Turen kommer
til at foregå til fods. Husk kikkert, fuglebog og evt. teleskop. Når tiden
sig nærmer kan man holde sig opdateret via Dofbasens observationer
fra Årslev Engsø

Turleder: Kim Aaen
Arrangør: ØBF

Lørdag 30.4. F-Ugletur til Kaløskovene
Mødested: P-pladsen ved slotsruinen kl. 20.00.

På denne (ugle-)traditionsrige aftentur lytter vi først til småfuglene samt
kigger efter rådyr og når mørket falder på, er det tid til ugler.

Turleder: Naturvejleder Lars Peter Johansson
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Praktiske opl.: Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. 3 timer.

Lørdag 30.4 Stubbe Sø og Fugleværnsfondens areal
Mødested: Brugsen i Tirstrup kl. 07.00. Herfra kører vi samlet til området.

Kom med og se Fugleværnsfondens første ejendom i Århus Amt.
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 indtage formiddagskaffen
ved Bogpeters Hytte.

Turleder: Medlemmer af arbejdsgruppen. Kontaktperson: Peter Lange tlf.: 8695
0341.

Tilmelding: 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. I tilfælde af
stor tilmelding har vi mulighed for at dublere turen senere på dagen.
Oplysning herom fås ved tilmelding.

Praktisk opl.: Medbring vandtæt fodtøj, og madpakke.
Arrangør: DOF
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Søndag 1.5. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Turleder: Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920, eller

Kurt Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209
Se beskrivelsen søndag 3. april.

Mandag 2.5. Tur til Vorup Enge.
Mødested: Pavillonen ved det østlige tårn kl. 19.00.  Parker ved Randers

Regnskov, gå langs åen til stibroen (på jernbanebroen) og over
denne, så kommer du til pavillonen.
Vi går ud til tårnet og langs engsøen. Der vil være et rigt udvalg af
vadefugle og ænder. Varighed: Ca. 2 timer.
Medbring kaffe, som kan indtages i pavillonen. Praktisk fodtøj - der
kan være vådt!

Turledere: Benny Kristensen (8645 4099) og Lars Tom-Petersen (8641 8164).

Onsdag 11.5.: Fugletur til Sortesø og Lillesø, Skanderborg
Mødested 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 krattene er der mange
småfugle.Turleder: Peter Lange tlf.: 8695 0341Medbring: Husk kikkert

Arrangør Skanderborg Kommune i samarbejde med DOF

Pinsen 2005  (13. maj til 16. maj 2005) Til Øland. - Turen er fuldt besat.

Torsdag 19.5 Fuglene ved Årslev Engsø.
Mødested: Trætårnet midt på sydsiden - nås fra stien rundt om søen eller fra p-

pladsen på Storskovvej vest for Constantinsborg. kl. 19.00 - 21.30.
Naturvejlederen og ornitologerne holder  “Åbent Tårn”.De fleste af vore
små sangfugle er nu ankommet fra vinterkvartererne i Afrika. Rundt
langs bredden af engsøen og i de mange krat vil der være masser af
fuglesang at lytte til. Det bliver også spændende at følge
lappedykkernes parringsspil på søen. Hvordan mon engsøen udvikler
sig som yngleområde for vandfuglene? Kom og få svar på nogle af de
mange fuglespørgsmål.Lokale ornitologer står klar med kikkerter og
teleskoper og viser fuglene frem for besøgende.

Arrangør: DOF Århus Amt i samarb. med Naturcenter Sølyst (tlf.: 8625 4655).

Lørdag 21.5 Bustur til Vejlerne - Læs mere om turen inde i bladet.
Turleder: Peter Lange m.fl.
Pris: Max. 200 kr./person. Betales i bussen. Reserver allerede nu dagen!
Tilmelding: Skriftligt til Peter Lange, Tujavej 16, 8464 Galten eller på mail:

peterlan@post6.tele.dk senest 1. maj.

Lørdag 21.5. Nattergaletur til Vallum sø
Mødested: Ryomgård Station kl. 7.00.

På vej til søen lytter vi til det store morgenkor og fornemmer, hvornår
de enkelte arter starter på morgensangen. Måske falder der en
pungmejse eller vandrikse af.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt
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Lørdag 21.5. Vandretur langs Gudenåen
Mødested: Vi tager buslinie 114 fra Århus Rutebilstation kl. 8.15 og tager

linie112/113/913X eller 952X retur til Århus.
Vi tager bussen til Kongensbro, hvorefter vi går ad den gamle
pramdragersti. Stien følger Gudenåen hele vejen mellem Kongensbro
og Silkeborg. Undervejs vil vi have rig mulighed for at studere det
plante- og dyreliv, der findes langs åbredden. Endvidere passerer vi
Sminge Sø, hvor der er lejlighed til et kig fra fugletårnet. Turen er på
15-20 kilometer, alt afhængig af, om vi vælger at stoppe i Resenbro
eller i Silkeborg.

Tilmelding Til Birthe Overgaard, tlf.. 8681 8983 eller birthe@gejrfuglen.dk senest
15. maj.

Arrangør: ØBF.

Søndag 22.5. Fjordens dag, Randers
Mødested: Fugletårnet ved Kristrup Enge kl. 10.00 – 14.00Kør ad Grenåvej/

Kristrup Engvej til Romaltparken (kolonihaver). Kør gennem
kolonihaveområdet til plænen, hvor Natur og Ungdom står. Herfra er
der sti til tårnet.
Repræsentanter for DOF står i tårnet og præsenterer fuglelivet ved
Dronningborg Bredning bl.a. rørhøg, skægmejse og et stort udvalg af
sangere.

Kontakt: Lars Tom-Petersen tlf. 8641 8164.

Søndag 29.5 Fuglenes Dag
Dansk Ornitologisk Forening inviterer denne dag hele familien med på
fugletur. Kom med og oplev fuglesangen på sit højeste, og hør om
trækfuglene der kommer helt fra Afrika til Danmark for at yngle. Turene
gennemføres i fuglerige områder, og ledes af medlemmer af Dansk
Ornitologisk Forening. Turene er for alle. Se det komplette turprogram
inde i bladet og på foreningens hjemmeside www.dof.dk eller i Århus
Amt på www.dofaarhus.dk, eller kontakt foreningen på tlf.: 3331 4404
(hverdage 10-16).

Medbring: Påklædning efter forholdene (det kan være køligt om morgenen),
fodtøj der tåler fugtig bund, og kikkert.

Arrangør: Dansk Ornitologisk Forening.

Torsdag 2.6 Nattergalen og gøgen.
Mødested: P-pladsen ved Stjær Skole, Stjærvej i Stjær, 8464 Galten kl. 20.30.

Herfra går vi samlet til Tåstrup Sø (ca. 1,5 km.). Turen afsluttes ca. kl.
22.30.
De fleste har hørt om nattergalen med den særegne sang, og gøgen
der snylter på andre fugle. Men kender du også historien om
nattergalens rejse helt herop fra Afrika? – og hvordan bærer gøgen
sig egentlig ad med at snyde de småfugle, hvis reder den lægger sit
æg i? Vi tager aftenkaffen med til Tåstrup Sø, hvor der er en stor
bestand af nattergale i pilekrattene, og mens solen går ned og vi lytter
til nattergalenes sang, fortæller ornitolog Peter Lange om de to fugle
og deres utrolige liv.

Turleder: Peter Lange, tlf.: 8695 0341.
Praktiske opl.: medbring siddeunderlag eller klapstol, evt. aftenkaffen og påklædning

efter vejret – det bliver ofte køligt efter solnedgang. Turen afsluttes
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efter solnedgang, hvorfor det kan være praktisk at medbringe en
lommelygte og refleksbrikker, da en del af gåturen er uoplyst vej.
Hunde kan ikke medbringes!

Arrangør: Dansk Ornitologisk Forening.

Lørdag 4.6. Fugletur i Dyrby Krat og Kastbjerg Ådal
Mødested: Landevejen ved Kærby Mølle kl. 8.00.

I krattet og ådalen lytter vi til det store morgenkor af Nattergale samt
gode imitatorer som Sivsanger og Kærsanger. Hvis vi er heldige kan
der falde Græshoppesanger af.

Turleder: Naturvejleder Lars Peter Johansson
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Praktiske opl.: Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. 3 timer.
Lørdag 4.6. Kanotur i det midtjyske søhøjland

Mødested: Ry Station kl. 10.00. For evt. fællestransport fra Århus, kontakt
Lars Skipper.
Vi gentager succesen fra sidste år. Som sidste gang starter vi i Ry,
men denne gang vender vi snuden nedstrøms i retning mod Silkeborg.
Turen starter fra Ry kl. 10 og vi er tilbage sidst på eftermiddagen, eller
først på aftenen. Vi kigger på, hvad der rører sig over og under vandet
- og går på land et par gange undervejs. Der er plads til max. 15
deltagere på turen; hvis der er flere tilmeldinger, vil først-til-mølle-
princippet være gældende.

Tilmelding Bindende tilmelding til Lars Skipper (mail: lars.skipper@gejrfuglen.dk
eller tlf. 8611 9915), senest d. 4. juni. Turen vil koste 150 kr. pr person
(plus transport til og fra Ry).

Arrangør: ØBF.

Søndag 5.6. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Turleder: Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920, eller

Kurt Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209
Se beskrivelsen søndag 3. april.

Søndag 5.6. Ådalstur ved Nimtofte Å
Mødested: Kolind Station kl. 8.00.

I dette varierede landskab mellem stejle skrænter og rislende å lytter vi
efter pirol, vendehals, karmindompap og andre gode sager.

Turleder: Naturvejleder Lars Peter Johansson
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Praktiske opl.: Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. 3 timer.

Torsdag 9.6.: Aftentur ved Fårbjerg, syd for Skanderborg Sø.
Mødested: P-pladsen ved Fårbjerg, på Fårbjergvej nær Båstrup kl. 20.00

De lyse nætter er et af de smukkeste indslag i den danske sommer.
Vi starter med en gåtur i det storslåede fredede landskab omkring
Fårbjerg, hvorefter vi oplever solnedgangen fra toppen af Fårbjerg. Vi
ser og lytter efter nataktive fugle og dyr; nattergal, ugler, flagermus og
ræv.Medbring: Aftenkaffen og påklædning efter vejret, det kan være
køligt efter solnedgang.Turleder: Peter Lange tlf.: 86950341

Arrangør Skanderborg Kommune i samarbejde med DOF
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Torsdag 9.6 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. Tilmelding er ikke nødvendig

Turleder: Jørgen Ballegaard, tlf.  7575 6289 og Torben Jørgensen, tlf. 8682
5972

Arrangør: Arrangeret i samarbejde med DN

Lørdag 25.6 Besøg i natravnens rige
Mødested: P-pladsen ved Musikhuset i Århus kl. 18.00 eller p-pladsen ved

Klostermølle, på vejen mellem Gl. Rye og Voerladegaard kl. 18.30.
Der vil efter aftale med turleder være mulighed for påstigning i
Skanderborg og Ry.
Natsvale, gedemalker og rokfugl er blot nogle af de gamle folkelige
navne som natravnen er blevet givet. Fuglen der først bliver aktiv efter
solnedgang, hvor dens sælsomme ”spinden” fylder luften over heder
og skovlysninger i de Midt- og Vestjyske plantager. På denne tur
opsøger vi fuglen på en af dens danske kernelokaliteter; Nørlund
Plantage 10 km. syd for Ikast. Her er der de senere år registreret
mellem 10 og 20 par natravne. Undervejs, inden det bliver mørkt, gør
vi holdt ved Klostermølle og Mossø, samt ved Vrads Sande, som
byder på nogle af de mest storslåede landskaber som Søhøjlandet
kan byde på. Omkring solnedgang er vi i Nørlund Plantage, hvor
natravnene forhåbentlig vil optræde for os. Turen slutter her omkring
midnat. Udover natravn vil der være mulighed for at se f.eks.
bynkefugl, rødrygget og stor tornskade samt bjergvipstjert og isfugl.

Turleder: Peter Lange (8695 0341) og Lars P. Johansson (8637 7841).
Medbring: aftenkaffen, der indtages i det fri med udsigt over Vrads Sande,

kikkert og 50 kr. til benzinpenge hvis du kører med.
Tilmelding: Senest 20. juni til en af turlederne. Oplys ved tilmelding om du har bil

eller ønsker kørelejlighed.
Arrangør: DOF Århus Amt

Søndag 3.7. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Turleder: Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920, eller

Kurt Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209
Se beskrivelsen søndag 3. april.

Søndag 21.8. Tur til Vorup Enge.
Mødested: Pavillonen ved det østlige tårn kl. 19.00.  Parker ved Randers

Regnskov, gå langs åen til stibroen (på jernbanebroen) og over
denne, så kommer du til pavillonen.
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Vi går ud til tårnet og langs engsøen. En tur på ca. 7 km. Der vil være
et rigt udvalg af vadefugle og ænder. Varighed: 3-4 timer.
Medbring kaffe, som kan indtages i pavillonen. Praktisk fodtøj - der
kan være vådt!

Turledere: Benny Kristensen (8645 4099) og Lars Tom-Petersen (8641 8164).

Søndag 28.8: Tur til Halle/Stigsholm-søerne
Mødested: Halle Sø-rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede. kl. 09.00 til ca.

13.00Turen går rundt omkring de to søer i et afvekslende terræn med
god udsigt over sø, eng, marker og skov. Området er et typisk
søhøjlandskab og udpeget som Ef-fuglebeskyttelses-område der på
denne årstid rummer mange rastende vandfugle. Mulighed for rovfugle
og især fiskeørn. Tilmelding ikke nødvendig.

Turleder: Jørgen Ballegaard, tlf. 7575 6289
Arrangør: Arrangeret i samarbejde med DN

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

Fugleregistreringsgruppen:
Ole Jensen (se bestyrelsen)

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

Medlemsregistreringen:
Lars P. Johansson
 (se bestyrelsen)

DOF-basen:
Peter Lange (se bestyrelsen)

Kontaktpersoner

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@skovvangsskolen-
hammel.dk

Hvem er hvem i bestyrelsen

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

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

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

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

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