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med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i 1906.
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og arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den
danske afdeling af BirdLife International.
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Tid til forandring –
pas godt på naturen

Der i bliver i dag gjort et flot stykke arbejde i vores lokalforening med at registrere fuglenes
forekomst og levevilkår i Århus Amt. Der er både tale om lokalgrupper, udvalg og enkeltpersoner,
der tager del deri. En stor del af denne viden kommer i Søravnen eller formidles gennem Søravnen,
så bladets læsere får mulighed for at holde sig orienteret om udviklingen i fuglenes livsbetingelser.
Men hvorfor er det så vigtigt at være oppe på dupperne med den nyeste viden om fuglene og deres
levevilkår lige nu? Jo, det skyldes de nye strukturer, der indtræder, når kommunalreformen træder
i kraft. Her bliver det kommunerne selv der i fremtiden afgør, hvad der må anlægges i følsomme
naturområder og hvor tæt, der må bygges på skove, vandløb og søer. Set ud fra et
fuglebeskyttelsessynspunkt kan man frygte, at naturen presses yderligere, hvis argumenterne for
naturbeskyttelse ikke er i orden. Så det er måske tid til en ny struktur i foreningen, som kan matche
denne nye udfordring? Vi inviterer derfor til en generel strukturdebat den 30. aug. 2005 kl. 19 på
Sølyst (se kalenderen). Der vil være flere debatpunkter, men et af disse vil være, hvordan
foreningen kan blive bedre og stærkere i fremtiden til gavn for medlemmerne, fuglene og naturen.

I skrivende stund en vi netop gået ind i sommeren 2005. Mange gode oplevelser venter. Hvis du
har nogle af ornitologisk interesse, hører vi gerne fra dig. God sommer.

Mari-Ann Nørgaard
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Af Peter Lange

Nyt regionplanforslag fra Århus Amt

Amtsrådets forslag til regionplan 2005 blev
offentliggjort i marts. Udover selve regionplanen
indeholder forslaget de såkaldte sektorplaner;
Naturkvalitetsplan 2005, Vandkvalitetsplan
2005, Grundvandsplan 2005 samt
Kulturhistorisk redegørelse 2005 og Geologisk
redegørelse 2005 – alt sammen kan findes via
(www.aaa.dk – klik på ”Natur og Miljø” og
”Regionplan”) Som noget nyt er forslaget kun
tilgængeligt i elektronisk form, på amtets
hjemmeside– hvilket desværre ikke har gjort
det nemmere at overskue de mange planer!

Allerede under idéfasen i maj 2004 indsendte
lokalafdelingens fredningsudvalg et 13 sider
langt brev med en række forslag til emner, som
vi synes er vigtige i regionplanen. En del af
disse er da også at finde i regionplan 2005-
forslaget, andre er desværre ikke kommet med.
Vi havde gerne ønsket os endnu flere og klarere

definerede mål og planer for naturgenopretning,
naturbeskyttelse, herunder beskyttelse af de
internationale fuglebeskyttelsesområder, samt
naturpleje.

Enkelte vil måske indvende, at det er spild af tid
at beskæftige sig med regionplaner, idet
amterne fra 2007 nedlægges! Javist – men det
kan betyde, at regionplanen ophøjes til
landsplandirektiv! Et eller andet skal de nye
kommuner jo have at rette sig efter. Så måske er
denne regionplan tværtimod den allervigtigste
af dem alle!

Det er helt klart at de grønne organisationer i de
kommende år får en vigtig opgave med at tilse,
at de nye stor-kommuner ikke tilsidesætter al
hensyn til natur og miljø, til fordel for snævre og
lokale erhvervsinteresser.

Læs hele foreningens høringssvar på
www.dofaarhus.dk
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Nye sommerhusområder i Århus Amt

I foråret offentliggjorde Skov- og Naturstyrelsen sit forslag til Landsplandirektiv for udvidelse af
sommerhusområder. Baggrunde var at folketinget i 2004 vedtog et forslag om at ændre planloven,
så der på visse betingelser kan udlægges op til 8000 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen.
Det fremlagte forslag indeholder tilsammen 70 områder fordelt i 34 kommuner med i alt godt 5100
sommerhusgrunde.

Lokalafdelingens fredningsudvalg har i maj 2005 gjort indsigelse mod et af de 5 områder, der
ligger i Århus Amt, nemlig Fjellerup Kær i Nørredjurs Kommune.

Fra foreningens brev til Skov- og Naturstyrelsen kan citeres:

”Det foreslåede arealudlæg ved Fjellerup Kær
ligger inden for skovbyggelinien. Der må ikke
placeres bebyggelse inden for en afstand af
300 meter fra skove jfr. Naturbeskyttelseslovens
§17. Forslaget strider klart mod den nævnte
lovbestemmelse og vil betyde, at

skovbyggelinjen overskrides på en lang
strækning. Hvis skovbyggelinjen her bliver
tilsidesat, vil Meilgaard Nederskov få
sommerhuse langs hele den vestlige side af
skoven. Sommerhusene vil komme til at virke
som en faunaspærring.
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For at området kan bebygges, vil det være
nødvendigt at dræne jorden. Det betyder, at
tilgrænsende vådområder, herunder våde enge
og oversvømmede marker, også vil være i fare
for at forsvinde.

Foreningen vil på baggrund af ovenstående
opfordre til at den nævnte

placeringsmulighed slettes af listen.”

Hele forslaget kan læses på: http://www.
skovognatur.dk/Hoeringer/Landsplandirektiv.
htmVildtinformation 2005

Vildtinformation 2005
Fra Skov- og Naturstyrelsen har vi modtaget hæftet ”Vildtinformation 2005”

Vildtinformation udsendes til samtlige jægere i Danmark sammen med opkrævning for årets
jagttegn. Hæftet beskæftiger sig med aktuelle spørgsmål om jagt, og i år er der artikler om ulovlig
fangst af rovfugle, forsøg med pleje for agerhøns, jagtetiske regler for kronvildt, invasive arter m.m.

Desuden bringes statistik over det vildt, der blev nedlagt i det forgangne år.

Vildtinformation 2005 kan læses på http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/2005/Vildt05.htm

Hæftet kan bestilles i en trykt udgave i Frontlinien, Rentemestervej 8, 2400 København NV tlf.: 70
12 02 11.

Fugle i Århus Amt 2003

Vores egen lokalrapport ”Fugle i Århus Amt 2003” udkom i maj 2005, meget forsinket i forhold til
planlagt udgivelse i efteråret 2004!

Rapporten er den. 17. i rækken af Fugle i Århus Amt-rapporter, og den 32. årgang af lokalrapporter
fra DOF i Århus Amt.

Den ornitologiske aktivitet er i de senere år blevet kraftigt styrket af internet og mobiltelefoner, der
har gjort det nemt at viderebringe fugleobservationer. Men ”Fugle i Århus Amt” er fortsat det eneste
sted, hvor du kan få et samlet overblik over fuglenes forekomst i amtet.

Rapporten for 2003 bygger på 39.100 observationer fra ca. 1000 lokaliteter, fordelt på godt 300
arter. 240 fuglekiggere har bidraget med observationer.

Hele rapporten der er på 115 sider kan læses som pdf-fil via lokalafdelingens hjemmeside på
www.dofaarhus.dk.

Vil du hellere have din egen trykte version af rapporten kan den købes så længe lager haves ved
henvendelse til Peter Lange, Tujavej 16, 8464 Galten, mail: peterlan@post6.tele.dk. 2003-
rapporten koster 130 kr. inkl. forsendelse. Husk at oplyse navn og postadresse ved bestilling.

Det udpegede areal er et vådområde. Det
består af småskov, våde enge og vandhuller,
herunder to § 3 søer og en § 3 eng ifølge
oplysninger fra Århus Amt Natur og Miljø.
Området tiltrækker et stort og varieret antal af
fugle, padder m.m. I området er der registreret
op til 150 sangsvaner, der fouragerer og
overnatter på de oversvømmede marker
om vinteren. Svanerne opholder sig i området i
længere tid, således har der både i vinteren
2003-2004 og 2004-2005 igennem længere tid
opholdt sig mellem 50 og 150 sangsvaner på de
våde marker.



7

Årslev Engsø – En smoltfælde?
Af Anders Horsten

En del af DOF´s caretakerarbejde går ud på, at lokale ornitologer skal medvirke til at beskytte og
formidle viden om deres respektive områder. Det faldt derfor naturligt for medlemmer af
caretakergruppen Brabrand Sø/Årslev Engsø at reagere på en række artikler i Århus Stiftstidende
omkring nytår, hvori de lokale sportsfiskere gav udtryk for deres utilfredshed med den nyoprettede
Årslev Engsø vest for Århus. Ifølge fiskerne er engsøen ”…en katastrofe for bestanden af havørred
og laks” og man frygter, at hejre, skarver og gedder vil udrydde fiskene. Man henviser til
beregninger lavet af Danmarks Sportsfiskerforbund, der siger, at 85 % af de udtrækkende ørreder
(smolten) ikke vil nå gennem Årslev Engsø og Brabrand Sø og ud i Århus bugten. Fiskerne foreslår,
at Århus Å’s indløb i engsøens vestligste ende sløjfes og føres frem til Lyngbygård Å’s indløb ca.
midt for søen. Samtidigt ønsker man, at der graves en dyb strømrende i søbunden. Dette skal sikre,

at fiskene hurtigst muligt kommer gennem søen,
dels ved at gøre vejen mellem indløb og udløb
kortere, dels ved at øge strømhastigheden, så
fiskene lettere kan finde udløbet.

Umiddelbart kan dette betragtes som et harmløst
indgreb, men kigger man nøjere dels på
konsekvenserne for miljøet og fuglelivet, dels på
holdbarheden af fiskernes argumenter, er
billedet alt andet end harmløst. Derfor tog vi
kontakt til avisen og fik sidenhen bragt en artikel
med en del af vores synspunkter i sagen. De
følgende afsnit opsummerer en del af vores
argumentation for en bevarelse af engsøen,
som den er i dag.

Årslev Engsø blev etableret som led i
Vandmiljøplan II med det formål at fjerne en del
af det store overskud af nitrat i vandmiljøet, der
hovedsagligt stammer fra udvaskning fra
landbruget. Nitrat er den primære årsag til de
voldsomme algeopblomstringer i bl.a. Århus
Bugt med efterfølgende udbredt iltsvind,
fiskedød og ringe badevand.

Forskning har vist, at oversvømmede enge og
lavvandede søer er meget effektive redskaber
til at mindske udvaskningen, idet nitrat via en
kompliceret bakterieproces omdannes til frit
kvælstof, der er ganske uskadeligt for
vandmiljøet. At områderne ofte udvikler sig til
interessante fugle- og naturområder med stor
rekreativ værdi er i den forbindelse en glædelig
sidegevinst.

Amtets biologer har beregnet, at Årslev Engsø
vil være i stand til at fjerne omkring 20 % af den
tilførte nitrat om året. I en dugfrisk rapport viser
målinger foretaget i søens første leveår, at
beregningerne holdt stik. Det betyder, at Årslev
Engsø alene fjerner ca. 6 % af den samlede
mængde nitrat der skyller ud i Århus Bugt.

Forskning viser også, at fjernelsen af nitrat bl.a.
er afhængig af søernes størrelse og vandets
opholdstid, dvs. hvor lang tid vandet er om at
løbe gennem søerne. Den mest effektive
nitratfjernelse opnås i store søer med en lang
opholdstid. Det foreslåede indgreb vil dels gøre
Årslev Engsø mindre, dels vil vandet løbe
hurtigere gennem søen. Det vil altså medføre, at
en mindre del af den tilførte nitrat vil fjernes fra
vandet, og der vil igen ledes større mængder
nitrat ud i Århus Bugt.

Fiskerne frygter, at  fiskeædende fugle og fisk i
Årslev Engsø vil få fatale konsekvenser for
ørredbestanden i Århus og Lyngbygårds åer.
For at undersøge dette, har Danmarks
Fiskeriundersøgelser lavet en undersøgelse af
smoltens overlevelse under vandringen fra
gydepladserne i åerne til opvækstområderne i
havet. Resultaterne tyder på, at ca. 20% af
fiskene klarer den lange rejse gennem begge
søer, mens 8 % afsmoltificerer i åerne. Den
store smoltfælde undervejs er Brabrand Sø,
hvor ca. 50 % af det samlede antal smolt
forsvinder. Derimod dør kun 12% af smolten i
engsøen. Engsøens betydning må således siges



8

at være relativt lille, set i et samlet billede. Og ser
man på dødeligheden i hele systemet, bliver de
dystre forudsigelser gjort endnu mere til
skamme:

Dødeligheden i systemet er således kun steget
med 4 % som følge af etableringen af Årslev
Engsø (Fra 72% til 76%). I den forbindelse skal
man huske på, at en del smolt også er forsvundet
i de kanaler, der fandtes i området  før søens
etablering, hvilket gør de 4 % til et overestimat.
Endvidere er dødeligheden ikke vægtet med
antallet af udtrækkende fisk fra de to vandløb.
Dødeligheden er således langt større for smolt
fra Århus Å (22 %) end smolt fra Lyngbygårds Å
(5 %). Da der trækker mere end ti gange så
mange fisk ud gennem Lyngbygårds Å som
gennem Århus Å bliver forøgelsen i dødelighed

endnu mindre. Det er derfor en tilsnigelse at
påstå, at Årslev Engsø i sig selv spiller en større
rolle for smoltens overlevelse i dag.

Årsagerne til de relativt få fisk, der forsvinder i
engsøen kan være flere:

En del af forklaringen kan være, at de andre
søer, hvor man har undersøgt smoltdødelighed,
adskiller sig fra Årslev Engsø på et væsentligt
område: De er alle opstemmede søer. Det
betyder, at strømmen ofte er meget svag og
tilfældig, hvorfor smolten har svært ved at finde
udløbet. Det betyder, at risikoen for at blive ædt
af gedder eller fugle stiger markant. Årslev Engsø
har derimod et naturligt afløb og målinger fra
amtet viser, at vandet i søen har en kort
opholdstid. Der er således rigelig med strøm til,
at smolten hurtigt kan finde videre ned til
Brabrand Sø.
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Derudover er geddebestanden stadig under
etablering. Det vil derfor være forventeligt, at
smoltdødeligheden i engsøen vil stige, i takt
med at geddebestanden når sin fulde størrelse.
Det skal dog bemærkes, at smolten vandrer
gennem søen over uhyre kort tid, i forbindelse
med høj vandføring i åerne. Det er den samme
strategi som fugle i store flokke udnytter: Ved at
være mange sammen mindskes risikoen for, at
det enkelte individ bliver ædt. Gedderne kan
således slet ikke nå at æde tilstrækkeligt med
fisk til, at bestanden trues.

Derudover kan betydningen af skarver og hejre
viser sig noget overdrevet. Ingen af fuglene
synes særligt talrige ved søen. Skarvens
nærmeste ynglekoloni findes så langt væk som
på Vorsø i Horsens Fjord, og der ses sjældent
større ansamlinger af fugle ved søen.
Fiskehejren yngler i nærheden af engsøen, men
det virker usandsynligt, at fuglene er en trussel
mod laksen og ørredens overlevelse. Dels er
kolonien af ældre dato, så der har også været
fiskehejre i området før engsøen blev dannet.
Dels har fiskehejre, skarv og laksefisk eksisteret
side om side i tusinder af år, og fuglene vil også
tage deres del af f.eks. gedder, således at
disse ikke i nær samme grad kan gøre indhug i
mængden af smolt.

Til gengæld har store mængder ande- og
vadefugle taget den nye sø i besiddelse, og
flokke på mange hundrede krik- og pibeænder
raster ved søen under trækket. De finder især
deres føde på lavt vand i den vestlige del af
søen. Samme sted raster mange vadefugle på
de blotlagte mudderflader der opstår i løbet af
sommeren. Amtet nævner i den forbindelse, at
Engsøen er en af de vigtigste rastepladser for
vadefugle i indlandet. Det vil således forringe
disse fugles forhold voldsomt, hvis søen gøres
mindre og dybere, fordi de ikke vil kunne finde
føde i en sådan sø. Herved forringes kvaliteten
af et meget spændende, bynært naturområde,
der har stor betydning for mange borgere.

Der er altså særdeles vægtige grunde til, at de
foreslåede ændringer af Årslev Engsø ikke bør
gennemføres. Ikke bare vil de skade miljøet,
fuglelivet og mulighederne for naturoplevelser
for de tusindvis af århusianere, der har stor
glæde af søen i dag. De vil formentlig slet ikke
have en nævneværdig effekt, idet meget få smolt

bliver ædt i søen. Og så er økonomien end ikke
medtaget i denne forbindelse. I en tid hvor ”mest
miljø for pengene” synes at være blevet et mantra
for mange politikere, er der ingen logik i at bruge
penge på at gennemføre de foreslåede
ændringer af Årslev Engsø.

I stedet burde fiskerne koncentrere deres gode
kræfter om de egentlige problemer, de
vandrende fisk har i dag: I en nylig udgivet
forvaltningsplan for laks konkluderes således,
at man bør arbejde for en bedre sammenhæng
mellem vandløb og ådalene, med fokus på at
fjerne opstemninger, mindske grødeskæring,
mindske udsving i vandføring, mindske transport
af sand og endelig bremse udledningen af
forurenende stoffer. Alle disse tiltag vil ikke bare
gavne laks og ørred, men også fugle, planter og
andre organismer, der naturligt har hjemme i
ådalene. Sker dette, vil der være plads til både
engsøer, skarver og fiskere i den danske natur.
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Hvad punktoptællingen også viste
Af Mari-Ann Nørgaard

Men denne observation fortæller os alligevel, at undslupne fangenskabsfugle fra fugleparker kan
finde vej til vores natur. Og hvis det drejer sig om både hanner og hunner er der risiko for at det giver
ophav til en bestandsudvikling. Det ser vi jo i disse år for nilgåsens vedkommende nede ved Årslev
Engsø. Først var der en, så to og så ynglede de. Det man frygter er jo, at de fortrænger de
oprindelige arter som grågæs. Nilgåsen kommer oprindeligt fra Afrika. Efter at være indført til bl.a.
Holland har den så spredt sig.

Ved hjælp af punkttællinger kan man følge
udviklingen af  både meget talrige arter og men
også sjældnere forekommende arter.
Punkttællingerne er den vigtigste og ofte også
den eneste information, der findes om
bestandsudvikling for de almindelige fuglearter.
Med denne undersøgelsesform som værktøj
har man nu klare beviser på, at en lang række
fuglearter har fået det sværere i det danske
agerland. Efterhånden som 64% af det danske
landskab er blevet omdannet til agerland, har
det sat sig dybe spor i forekomsten af en række
vilde fugle. Især fordi landbruget dyrkes så
intensivt, bliver livsvilkårene nemt forringet for
insekter og dermed fugle. Men med viden der er
indsamlet, er der skabt grundlag for at beskytte
fuglene fremover.

I 2004 blev der foretaget 303 ynglefugletællinger,
hvor det jo netop er optællingen af de mest
almindelig fugle, der giver de værdifulde
bestandsudviklingsdata. Men også andre
aspekter af den danske naturs udvikling kommer
for øje, når man går systematisk til værks. Ved
en af disse tællinger i 2004 på rute 04 117 punkt
11 finder Tove Tindall fra Ry således en
overraskelse. På Gudenåen mellem Mossø og
Gudensø observerede og tegnede hun en
usædvanlig and. At det var en brudeand blev via
nedenstående tegning verificeret af Jens
Kirkeby og Peter lange. Tegningen er flot
farvelagt, hvilket kan ses af netudgaven på
lokalafdelingens hjemmeside. Brudeanden blev
set kurtisere en troldandehun - og den svømmede
væk med troldænderne.



11

Fjer ad libitum
Af Mari-Ann Nørgaard

Når man interesserer sig for fugle og samtidig har en have eller lignende, er der flere muligheder
for at lokke fugle til. Mange benytter sig af at fodre. Her kan man prøve sig frem med forskellige
slags frø, så det passer bedst til netop de fugle, der frekventerer området. En del steder kan man
købe hver slags for sig og så prøve sig frem for at finde frem til, hvad der er bedst. Selv kører jeg
med solsikkekerner, hamp og hirse i en 25 år gammel forstadshave til Århus. Det virker fint.

Selve beplantningen er også meget afgørende for, hvilke arter der kan tænke sig at holde til og
eventuelt at yngle. Gamle haver med store træer og buskads giver langt flere muligheder end
træfattige, lysåbne haver med større arealer med flisebelægning. Man skal derfor tænke sig godt
om inden man bestemmer sig for at fælde træer og rydde buskads. Hvis man f.eks. vil have spurve,
er det vigtigt med et tæt og ikke for lavt buskads, hvor de kan holde deres selskabelige
komsammener.

Vand i haven giver også flere fugle. Det giver
mulighed for livlig aktivitet både med at drikke,
men også med at bade. På den måde holder
fuglene deres fjerdragt ren, så den forbliver tæt.
Især når der skal bades er det vigtigt, at vandet
ikke er for dybt. En flad skål med 2 cm vand
synes de fleste havefugle godt om.

For de hulrugende fugles vedkommende er det
selvfølgelig oplagt at sætte fuglekasser op, men
der skal følges forskellige regler for at få et
optimalt udbytte. Hvis de hænger i solen eller for
lavt i forhold til menneskelig aktivitet, forlades
de ofte. Hvis man ophænger kasser af varierende
dimension og hulstørrelse, vil antallet af arter
kunne udvides. En  forårsdag i april inden
bøgehækkene var sprunget ud, så jeg en
gråspurvehan kæmpe med et stort stykke hvidt
toiletpapir. Den sad på en yderlig gren med
papiret, der var 4 gange så stort, som den selv.
Den hev og sled med det i adskillige timer, men
den kunne ikke rigtig få det frigjort. Da det

endelig lykkedes, kunne den ikke holde
balancen under flyvningen op til kassen under
tagudhænget, og papiret dalede til jorden. Jeg
fik ondt af den, for den var så ihærdig, og det gav
mig den idé, at lægge fjer ud, som den kunne
bruge i stedet. Som tænkt så gjort. Ud af
gemmerne fandt jeg en lille pude med fjer. Fik
den åbnet og lagt en håndfuld fjer ud ved siden
af hækken. Det tog ikke lang tid for fuglene at
finde de fjer. Der var simpelt hen fjer ad libitum,
så de forsynede sig flittigt og fløj væk endda
med flere fjer ad gangen. En del fjer blæste
selvfølgelig væk, så de næste portioner jeg
lagde ud, satte jeg fast med elastik på en pind.
Da det så efterhånden rygtedes, at her var der
fjer, kom der både spurve og stære til fra
nabohaverne for at få del i byttet. Det
underholdende fjereventyr holdt i ca. en uge. Så
var redebygningen afsluttet.

Hvis nogle af bladets læsere har kendskab til,
hvordan man ellers kan indrette sin have
fuglevenligt, hører jeg gerne fra jer.
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Wim Van den Bossche, leader of the Storks
Without Borders project, followed Donna’s
progress for the 2,033 days of her life after she
started her first autumn migration. Wim says
Donna was the world-record holder in the young
science of satellite-tracking birds. “No other
bird has been tracked on a daily basis for such
a long period. Donna provided us with a mass of
unique scientific data.” [1]

Donna left Seville in Southern Spain on the 11
February, stopped off near Madrid for ten days,

and reached Calvados on the 4 March. The next
day local stork specialist Alain Chartier found
her dead under power lines near the estuary of
the river Seine. Alain says she was in prime
breeding condition.

“Electrocution and collision with power lines are
the main known causes of death among White
Storks,” Wim reports. “Along migration routes,
up to 59 percent of dead storks and 90 percent
of wounded storks examined by researchers
have hit wires.” Storks can live up to 30 years.

BIRDLIFE INTERNATIONAL MEDIA RELEASE
World record White Stork Donna electrocuted

Belgium, 9 March 2005 – Six years after she was satellite-tagged as a chick, Donna the
White Stork has been killed by power lines. Hatched in Belgium, the much-travelled
Donna had left her wintering grounds in southern Spain, and died as she reached her
breeding site in the Calvados region of France.

Annonce
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Wim says that “bird-friendly” alterations to power
lines can reduce stork mortality. Plastic caps
and tubes can be fitted quickly and cheaply to
existing pylons, poles and cables, and guidelines
are available to ensure that new power lines
present the minimum risk to birds. [2].

ENDS: Contacts

Richard Thomas, Birdlife International +44 1223
279813

email: Richard.thomas@birdlife.org

Wim Van den Bossche, Natuurpunt (BirdLife
Belgium) tel: +32 15 29.72.49

email: wim.vandenbossche@natuurpunt.be

Images

For images please contact Richard Thomas
Richard.thomas@birdlife.org

Notes for Editors

[1] Storks Without Borders is a project involving
Natuurpunt (one of two organisations forming
BirdLife in Belgium, with Natagora), Nature
Centre Zwin, Animal Parc Planckendael and the
Flemish Government. Since 1999, the project
has tagged 23 storks and tracked their
movements from Belgium to the wintering
quarters in Spain/Portugal and Western Africa.
Website: www.storks.be

BirdLife International is a global alliance of
conservation organisations working in more than
100 countries which, together, are the leading
authority on the status of birds, their habitats and
the issues and problems affecting bird life.

[2] For more on the risk to birds and what can be
done about it, see the report Caution:
Electrocution, prepared by NABU (BirdLife in
Germany):

ht tp: / /www.cms. int /bodies/COP/cop7/
list_of_docs/pdf/en/caution_electrocution.pdf
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Hvad klinten gemte
Af Mari-Ann Nørgaard

Pinsefrokost med familien er rigtig godt, men pinsefrokost kombineret med en tidlig fugletur er
endnu bedre. Med dette i tankerne drog min mand og jeg op til klinterne nord for Fornæs før en
hyggelig frokost i Grenå. Vejret var perfekt med fuld sol og ringe vind, så vejen fra Sangstrup førte
ud til en blikstille vig med et godt vue mod Karlby og Sangstrup klinter. Endnu inden kikkerten var
kommet frem strøg en sort, buttet fugl med hurtige vingeslag hen over vandet, hvorefter den fløj stejlt
op mod toppen af Karlby Klint. Den forsvandt bare ud af synsfeltet - sådan, men den havde dog nået
at vise de hvide ovale felter på vingen som udløste bestemmelsen: tejst. Hvor sejt. Nyt kryds. Men
hvad havde den egentlig gang i? Inden længe fløj den ud over vandet igen for ret hurtig at returnere
op på klinten. Lidt efter kom der tre tejster mere til, der havde nøjagtig samme adfærd. Spøjst. Mon
de var i gang med at finde et redested? Men det virkede usandsynligt, hvis det var en hylde til unger
de søgte på den stejle skrænt. For at få syn for sagen og et par billeder til Søravnen gik vi forsigtigt
langs stranden, men måtte opgive foretagendet med at gå langs med klinten, da vandet stod helt
op under Karlby Klint.

Med uforrettet sag satte vi os på den ubekvemme
rullestensstrand og betragtede fuglene en rum
tid. Pludselig stak en sydpå i en stor bue ud fra
kysten for så at stryge op på den sydligere
Sangstrup Klint. Fra et tidligere besøg vidste vi,
at klinten var til at overskue fra strandkanten, og
her lykkedes det, at få nogle gode iagttagelser
af tre tejster, der havde sat sig øverst oppe på
trods af, at der gik lystfiskere lige neden for
klinten. Med teleskop og diverse kamerateler
kunne vi i passende afstand registrere, at den
nederste fugl sad med hovedet under vingen, en
anden havde fået en lidt yderlig plads og havde
lidt besvær med at holde sig fast, men den tredje
strakte hals for at se efter lystfiskerne. Vi blev der

en god times tid, mens de blev siddende der på
klinten.

Vel hjemme igen kunne man læse sig til at
tejster faktisk yngler få steder i Danmark på
stejle lerklinter, hvor redehuller kan udgraves.
Så det var sandsynligvis det, de var i færd med:
at finde en hylde hvorfra de kunne grave ud til en
rede. Af DOFs lokalrapport fra Århus Amt
fremgår det da også, at der har været
yngleforekomst på Sangstrup og Karlby Klint
med få ynglepar gennem en årrække, mens
større yngleforekomster i amtet er fra Samsø
og Tunø.

Foto Erik Mølgaard: Tejster ud for Karlby klint
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Foto Erik Mølgaard: Tejster på Sangstrup klint
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En ynglefugletælling på
Treskelbakkeholm

Tekst og foto: Peter Lange

Jeg har nu i flere år haft den fornøjelse at blive inviteret med på ynglefugletælling på øen
Treskelbakkeholm, der ligger i Mariager Fjord.

Årets tælling løb af stablen d. 24. maj 2005, med undertegnede, samt vildtkonsulent Ivar Høst fra
Skov- og Naturstyrelsen som optællere og naturfotograf og jounalist Jan Skriver som ekstra gæst.

Sejlturen

Vi sejler fra havnen i Hadsund ud til øen i
statsskovdistriktets båd, og med reservatets
opsynsmand ved roret. Turen første stop er som
altid den lille kunstige ø ”Muddermarens Ø” der
ligger i Mariager Fjord lidt sydøst for Hadsund.
Øen er dannet af opgravet materiale fra
sejlrenden i Mariager Fjord, Muddermaren var
det skib der gravede renden. Øens huser en tæt
hættemågekoloni, og fuglene går på vingerne
når vi sejler ind til øen. Selve tællingen foregår
ved, at vi går henover øen og tæller de reder vi
ser. Det skal gå rimeligt hurtigt, således at
forstyrrelsen bliver mindst mulig. Udover
hættemågerne findes der altid enkelte par af
stormmåge, sølvmåge og svartbag. I år var der
som en ekstra overraskelse også  ternereder
på øen. Desuden var der en meget sen
grågåserede, hvor æggene var ved at klække.

Grågås 3

Gråand 1

Hættemåge 1000-1200

Stormmåge 5-10

Sølvmåge  4

Svartbag 2

Fjordterne 15

Havterne  0-2

Tabel 1. Ynglefugle på Muddermarens Ø i 2005 (antal par/
reder)

Herfra fortsætter turen til Treskelbakkeholm –
en sejltur på ca. en time. Ventetiden benyttes til
at få en kop kaffe og lidt at spise, samt se på de
fugle, der raster i fjorden langs sejlrenden. Det
er oftest knopsvaner, gravænder samt lidt
vadefugle, i år således bl.a. en flok stor
præstekrave, formentlig af den nordlige race,
der trækker gennem landet her i maj.

Treskelbakkeholm

Ved Treskelbakkeholm ankrer vi op i sejlrenden,
og sejles ind til øen i en jolle. Vi må dog altid gå/
vade det sidste stykke, henover en sandrevle
samt et stykke vade. Under indsejlingen kunne
vi nyde synet af en stor flok små kobbersnepper,
samt nogle alm. ryler og strandhejler, der rastede
ved øen.

Treskelbakkeholm er en lavtliggende, ubeboet
ø, bevokset med tagrør, vadegræs samt mindre
områder med forskellige græsser og
blomsterplanter. Der findes en del småsøer og
render, dannet af tidevandet. Øen blev tidligere
anvendt til græsning men det er for længst ophørt.

Når vi går i land bydes vi velkommen af øens
ynglefugle, det vil især sige hættemågerne, men
også klyder og terner, der går og flyver over
vaden og skælder de formastelige
fredsforstyrere godt og grundigt ud!

På øen går vi i spredt formation rundt langs
kysten, undervejs noteres varslende fugle samt
alle de reder vi ser. Det skal gå rimeligt hurtigt,
så forstyrrelsen bliver mindst mulig. Vi foretager
derfor ikke en komplet redetælling, det vil tage
alt for lang tid. Antallet af ynglefugle vurderes
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udfra dels antallet af varslende fugle, dels antallet
af reder vi ser.

Resultatet

Art ynglepar ynglepar
min max

Knopsvane 16 18
Grågås 1 4
Gråand 2 2
Strandskade 18 20
Klyde 30 55
Rødben 10 15
Hættemåge 2750 3000
Stormmåge 8 10
Sildemåge 1 1
Sølvmåge 350 400
Svartbag 6 6
Fjordterne 9 15
Havterne 40 40
Engpiber 6 6

Tabel 1: Ynglefugle på Treskelbakkeholm inkl. Lemos
Pold i 2005 (antal par/reder).

De forskellige arter af måger yngler ikke spredt
ud over hele øen, men klumper sig sammen i
kolonier forskellige steder. Disse områder ofres
selvfølgelig særlig opmærksomhed, så vi får et
så godt som muligt resultat af vores besøg.

Ræv på øen

Som det er tilfældet med så mange andre små
ubeboede øer og holme, er det altafgørende for
øens ynglefugle, om der er ræv på øen. Rævene
kommer til øerne enten over isen om vinteren,
eller de går til øen ved lavvande. Rævene kan
også forlade en ø igen på samme måde, eller
de kan drukne i tilfælde af ekstrem højvande,
der oversvømmer hele øen. Det sker for
Treskelbakkeholms vedkommende formentlig
med års mellemrum. at hele øen er oversvømmet.
Dens højeste punkt er kun godt en meter over
normal vandstand. Både i 2004 og desværre
igen i 2005, konstaterede vi at der var ræv på
øen, idet vi så friske spor i sandet og en
friskgravet grav på øen. Vi kan også mærke det
på ynglefuglene, idet de holder sig væk fra det
område hvor ræven bor, og deres antal er tydeligt

Udsigt over Treskelbakkeholm fra øst mod vest. De lysebrune partier i kanten af øen er vadegræs, i forgrunden tagrør.
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mindre i de år hvor der er ræv på øen i yngletiden. På Treskelbakkeholm er antallet af ynglende
måger og vadefugle noget større, når øen er rævefri. Der er visse år talt helt op til 9000 par
hættemåger og næsten 200 par klyder på øen, hvilket gjorde den til den vigtigste danske
ynglelokalitet for klyde udenfor Vadehavet!

Bemærk: Øerne i Mariager Fjord er vildtreservater, og det er derfor ikke tilladt at gå i land på øerne
i perioden 1. april til 15. juli. Læs mere om vildtreservatet på: http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/
Reservatfoldere/mariager.htm

Se samtlige observationer fra turen på Dofbasen (link til søgning):

http://www.dofbasen.dk/search/search1.php?soeg=soeg&datovalg=idag&idag=24-05-
2005&omraade=lokdata&lokdata=&obserdata=8464PLA&visning=allfugle

Læs mere om hættemåge på http://www.dofbasen.dk/ART/

Et par klapstole efterladt på øen af jægere bliver brugt af klyderne som redeunderlag.
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Referater

På fugletur med DOF 3. april 2005
Af Lone Jacobsen

Søndagsstemning en tidlig forårsmorgen. Byen var nærmest ikke vågen, men ved Musikhuset stod
der en flok mennesker med kikkerter om halsen eller endnu bedre med „skop’er“. Vi  skulle til
Tøndermarsken som det første opholdssted.

Foto Ole Jensen: Rundstykker ved Vidåslusen
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Allerede på vej derned så vi fugle. Grågæs i
baghaven på en bondegård, knopsvaner med
rumpen i vejret som drivende isflager i en lille sø,
troldænder, viber der dansede i luften, taffeland,
måger på markerne, (10 rådyr på en mark),
rågekolonier, krager, skovskade i skovbrynet
syd for Vejle, gråand, blishøns, fasankok død i
vejkanten, ringduer græssende på en mark,
husskade, lys musvåge, senere - 2 musvåger i
fyrretræer og en stor brunlig musvåge.

Ved Hylkedal rasteplads fik vi en lille pause og
blev lovet morgenmad ved Højer sluse. En times
kørsel endnu foran os. Men vi genoptog
fuglekikkeriet: gulspurv, lærke, fasankok,
musvåge igen - meget stor, dompap, en stor flok
svaner på en mark, musvåge drillet af en råge,
kæmpeflok sjaggere på græsmarken og i
træerne i hegnet, (dådyr (i indhegning)),
rågekoloni i Tønders udkant, musvåge blandt

en flok måger på en nypløjet mark (nok omkring
500).

Så pludselig var vi i Højer, og på det sidste
stykke ud mod Vidå-slusen så vi stær, sølvmåge,
og der var sort af gæs der stod og græssede.
Så fik vi rundstykker og fik set:

stor præstekrave, klyde, rødben, spidsand,
gråand, alm. ryle, gravand, pibeand, musvåge,
(2 sæler) og stor regnspove.

På vej ind mod marsken så vi lappedykker,
skarv og rødben.

Vi kørte lidt rundt for at finde gæs, og pludselig
så vi en kæmpe flok på 5000 bramgæs og nogle
grågæs. Lidt senere så vi kortnæbbet gås. En
vandrefalk strøg hen over os. Vi så også
bramgæssene lette - hele flokken. Vandrefalken
var på fouragering. Den kan fange en stær i
luften og æde sit bytte, mens den flyver af sted.

Foto Ole Jensen: Observationer på diget ved Ballum Enge
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Den kan også tage en gås. Det er den største
falk, der findes og den yngler kun et sted i
Danmark ved Møns Klint.

Vi kørte videre til Ballum enge og da det var
lavvandet kørte vi helt ud til slusen ved Ballum.

Bramgæs var tidligere mere sjældne i Danmark,
men vil blive set mere og mere. Der passerer 1/
4 million gennem Danmark. Med al
sandsynlighed er de på vej mod det nordlige
Rusland. De er her for at fouragere og bliver her
indtil foråret er slået igennem. Det kendteste
ynglested i DK er Saltholm, hvor der yngler
omkring 100 par.

På vej mod Ballum så vi allike og tårnfalk i
kassen på en elmast.

Vi kørte ud langs diget igen og kørte nordpå idet
vi fulgte diget.

Fuglene kommer først ind mod land ved
højvande, så derfor kørte vi lidt længere nordpå
til Ballum sluse. Her så vi kæmpeflokke af gæs,
formodentlig bramgæs.

Bredeå løber ud i havet ved Ballum sluse. Her
fandt vi en enlig bramgås, klyde, hjejler i flok,
rørspurv, fiskehejre, engpiber og hvid vipstjert.

Senere kørte vi ud ad Rømødæmningen og så
pibeand, fiskehejre, masser af ryler og

 knortegås, og da der ikke var så meget vand,
var der ingen grund til at stoppe op, så vi kørte
ind igen.

Vi kørte videre til Kammerslusen. Her så vi:
rødben, en kæmpeflok bramgæs, lærke,
vandrefalk, som jagtede en rødben og fik sendt
alle bramgæssene på vingerne, skeand,
pibeand, krikand, ryler og gravand.

Senere kørte vi nordpå mod Varde og op til
Skjern å, som er blevet naturgenoprettet.

Her så vi: spidsand, krikand, gråand, knarand,
svane, dværgmåge (måske), klyde,
strandskade, skeand, gravand, hjejleflok,
sangsvane, troldand, sorthalset lappedykker og
toppet lappedykker.

Efter dette sidste dejlige ophold kørte vi hjemad,
men vi stoppede lige og så kortnæbbet gås og
grågås i mængder.

Nu vendte vi kikkerterne lidt indad og slappede
af på en times køretur mod Århus.

Det var en skøn dag med fine fugle og flot vejr.

Tak for det.
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Referat af tur til Øland i Pinsen
Af Pia Jørgensen og Jens Kristian Laursen

Fredag 13. Maj, kl. 8:00, mødtes vi  i alt 33 personer, ved Musikhuset i Århus, for at begive os ud
på den lange bustur til Øland. Denne tur kan populært også kaldes den store brotur, idet vi undervejs
kører over 5 større broer ved Vejle Fjord, Lillebælt, Storebælt, Øresund og til sidst Kalmarsund.

Efter opsamling ved Hedensted og i Odense holdt vi den første korte pause ved Nyborg, hvor Peter
Lange straks spottede en spurvehøg over skoven. Herefter fortsætte turen over Sjælland, og vi
passerede Øresund for at holde næste korte stop efter betalingsanlægget i Malmø. Her kunne vi
opgøre antallet af sete fuglearter til i alt 32 stk.

Den medbragte frokost skulle indtages i
naturreservatet Håslövs Änger, der indgår i et
fantastisk naturområde kaldt Kristiansstads
Vattenrike.  I regionen er der 27 forskellige
fuglelokaliter, hvoraf størsteparten ligger i
tilknytning til vand.

Vi havde ca. 2 timers ophold i området, hvor vi
bl.a. så store mængder Stor Kobbersneppe,
spillende Brushøns, Sortterne, Rovterne og
Fiskeørn på rede. I dette område kan der nemt
anvendes flere dage til se på fugle, men
tidsplanen tillod ikke dette i denne omgang, så
kl. 16:30 fortsatte vi turen mod Øland, direkte til
vandrerhjemmet i Ås, hvor vi var fremme ca. kl.:
21:00.  Efter uddeling af værelser fik vi en
velfortjent middag. Vi havde håbet – og forventet
– at blive modtaget af nattergalen, men
desværre, i den kølige aften, var der ingen
nattergale, i det hele taget ikke mange fuglelyde,
dog lykkedes det Peter Lange, at spotte 2
skovsnepper over vandrerhjemmet.

14-5-05

Efter en velfortjent nats søvn ovenpå busturen i
går, stod de morgenduelige op kl. 4.45, for at
komme med på dagens første tur. Morgenturen
gik gennem Ottenbylund.

Allerede mens vi ventede udenfor
vandrerhjemmet, fik vi de første fugle på listen.
Mens vi småsnakkede på vej mod skoven,
gjorde vi af og til holdt for at lytte når vi kunne høre
fugle. Det var med at høre alt, da der var en lille
konkurrence i gang, om hvor mange fugle vi så
eller hørte. Nogen havde gættet rigtig højt, så
ingen fugle måtte gå ”tabt”.

Da vi gik ind i skoven, kunne Kirsten og Kristian
vise os nogle forsteninger, de havde været her
før og vidste en del om området i det hele taget.

Vi gik en dejlig tur gennem skoven, og gjorde
mange holdt undervejs. Nybegynderne fik hurtigt
nye arter på listen, og fuglestemmerne sad bedre
og bedre fast jo flere vi hørte af samme art. Vi så
også rådyr der sprang af sted da vi nærmede
os.

Efter ca. 3 timer var vi atter tilbage ved
vandrerhjemmet, og nu havde vi fået blod på
tanden, så vi kunne ikke få spist hurtigt nok, for
at komme på næste tur.

Efter morgenmaden samledes vi og havde flere
valgmuligheder for turafstande. Vi skulle til
Ottenby fuglestation, med frokostpause ved p-
pladsen lige før man kører ud mod odden.

Man kunne gå hele vejen….ca. 6 km.  Blive kørt
halvdelen af vejen og gå resten, eller blive kørt
hele vejen til p-pladsen, hvor vi skulle holde
frokostpause, og derfra gå kortere ture ind i
skoven. Det var en fantastisk god service. Der
var noget for os alle, noget der i øvrigt
kendetegnede turen. Stor ros til lederne og
chaufførerne.

Efter frokostpausen kørte vi ud til Ottenby
fuglestation. Her gik vi lidt rundt efter egne
interesser, og pludselig hørte vi at dagens fugl
var Citronvipstjert. Her kom teleskoperne hurtigt
op, og der blev kigget på den lille sensation. Her
var der også mange der fik en ny art på listen.
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Efter lidt handel og isspiseri, gik turen videre til
nogle stenbrud hvor vi bl.a. så en fantastisk flot
fiskeørn. Fiskeørnen viste sig fra sin flotteste
side, man skulle tro den var bestilt specielt til os.
Den lavede en flot flyveopvisning, lige for næserne
af os.

Der var en del der var meget interesserede i
Ølands planter, og også her var der noget nyt og
spændende at se. Især de flotte stenplanter og
orkideer. Nu er vi i hvert fald nogen der har lært
at der findes en orkide der hedder Tyndakset
gøgeurt. På hjemvejen fra stenbrudene var vi en
lille tur på Alvaret, det var et meget kort stop, så
det blev kun til få fugle og lidt blomster.

På vej til vandrerhjemmet kørte vi forbi et sted
hvor folk med teleskoper valfartede ned ad en
lille vej. Vi stoppede og hørte at der var set
Middelhavsstenpikker. Et stort hit hvis det var
rigtigt, så det blev besluttet at efter aftensmaden
kunne de der havde lyst, komme ud for at se
efter denne sjældne art.

Efter en fortrinlig gang aftensmad kørte vi ud for
at lede efter denne Middelhavsstenpikker.
Stemningen var høj, og da vi ankom spurtede vi
ned ad markvejen, og da vi nærmede os blev
der uro blandt de ornitologer der stod på stedet.
Teleskoperne blev smidt på nakken og de
flyttede 30-35 meter, og vi fløj med.
Teleskoperne op kikkerterne frem og der var
sensationen, den flotteste lille Middelhavs
Stenpikker. Vi nåede det lige akkurat, 5 min. så
fløj fuglen. Her var der mange der fik en ny art.
Teleskoper og kikkerter blev pakket, og vi vendte
hjemad mod vandrerhjemmet i højt humør,
sikken en oplevelse vi fik med der.

Pia opdagede at bogen med de møjsommeligt
nedskrevne fuglenotater var væk. Det var sort
uheld, men det viste sig at bogen var på
vandrerhjemmet. Den var glemt midt i al postyret
med at komme ud og se Stenpikker.

Dagens oplevelser skulle fejres, og det blev
næsten midnat før de sidste gik i seng efter at
have nydt Kelds Porsesnaps, Jørgens Whisky,
Kristian med fleres øl og ikke mindst Peters
rødvin. Det havde været en rigtig god dag på
alle måder.
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15. 5. 05

Vi lagde ud med en tidlig morgentur. 11 deltagere
drog en tur igennem Ottenby Lund, med store
forhåbninger.  Vi kan nok sige at vi trådte nye
stier i området, idet vi endte langt uden for det
officielle stisystem, men med en enkelt våd
støvle kom vi igen ind på rette vej. Morgenen var
solrig, men kølig. Vi spottede en Sortspætte der
fouragerede i skovbunden, og som viste sig fra
sin flotteste side op mod ½ time.

Efter morgenmad på vandrehjemmet, drog alle
deltagere ud på dagstur til forskellige
fuglelokaliteter. Vi kørte op langs østkysten,
mens vi forgæves spejdede efter Hedehøg,
som holder til i dette område. Desværre
forgæves, idet vi fremme ved første
længerevarende stop ved Alby Mosse, mødte
vores kollegaer fra Hjørring og Frederikshavn,
som netop havde set den på vejen herop.  Ved
Alby Mosse håbede vi på at finde Nordisk
Lappedykker, men det holdt hårdt.
Vendelboerne havde fundet Dværgmåge, som
vi alle tydeligt fik at se, og nu mente de nok at det
var vores tur til at finde Nordisk Lappedykker, og
straks havde Anton den i kikkerten, så lykkeligvis

bevarede vi selvtilliden, og alle fik set denne
flotte fugl.

Herefter fortsatte vi til Naturbokhandelen i
Stenåsa, hvor det store udvalg i kikkerter og
naturbøger blev beundret. Jeg tror ikke der var
nogen deltagere der virkelig fik lænset VISA
kortet, men der blev dog investeret lidt i bøger,
postkort og lignende.

Herefter drejede vi ind tværs over øen, og kørte
over det specielle landskab Alvaret, som dækker
store dele af indlandet på den sydlige del af øen.
Naturen er ganske speciel her, idet det
grundfjeldet kun er dækket sporadisk af muld,
og dermed er der grobund for specielle vækster.
Specielt findes her mange orkidearter. Desværre
var der kun ganske få arter på grund af det
tidlige tidspunkt vi besøgte øen. Vi holdt et kort
stop ved Möckelmossen, blot for igennem
kikkerterne at overbevise os selv om at der ikke
så ud til at være særlig aktivitet af fugle over
området, så vi fortsatte hurtigt til vestsiden af
øen, hvor vi skulle besøge et fantastisk
vådområde der hedder Beijershamns
Naturreservat. Her er våde strandenge, rørskov
og strand ud mod Kalmarsund. Vi spiste frokost
og observerede, mange forskellige
vadefuglearter, bl.a.  Klyde og Vibe med unger.

UDLEJES:
BOGPETERS HYTTE

Fuldmuret sommerhus til helårsbrug
beliggende midt i Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø på Djursland.

Huset ligger naturskønt i en lysning i skoven med direkte adgang til søen.
Det er på 80 m2 med plads til 6 personer i to soverum.

Der er 8 km. til Ebeltoft, 6 km. til badestrand og 20 km. til Grenå.

Pris: 2100 kr. pr. uge + el.

Henv. Peter Lange, tlf.: 8695 0341 eller mail: peterlan@post6.tele.dk

Læs mere på www.dofaarhus.dk/bogpetershytte.
Kun medlemmer af DOF kan leje huset.
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Mest betagende var
dog 3 havørne i samme
skopfelt, 2 gamle og
en ungfugl holdt
opvisning for os.
Desværre var der ikke
tid til at gå hele det
store område
igennem, her er
bestemt muligheder
nok til at bruge mindst
en halv dag.  Vi
fortsatte op til Halltorps
Haga. Her er en
bestand af tusindårige
ege bevaret og sikrer både en ejendommelig
atmosfære og et sjældent dyreliv. Egebukken
har her sin sidste bastion i Skandinavien, og de
døde egetræer  bærer tydelige spor af larvernes
virke. Hvidhalset Fluesnapper fik vi også set på
denne lokalitet.

Vi måtte nu se at komme hjem mod aftensmaden,
undervejs holdt vi igen et stop ved Alvaret, hvor
nogle deltagere mente at have observeret en
orkide med det sigende svenske navn Adam og
Eva, en flot gøgeurt med  gule og lilla farver, der
på dansk hedder Hyldegøgeurt.

Mens nogle deltagere lå med næsen i jorden for
at finde blomster, observerede andre fugle i
toppen af nogle småtræer på lang afstand. Nogle
så Stenpikker, andre så Stor Tornskade, nogen
så i en retning og andre så i en anden retning.
Diskussionen endte vistnok uafgjort, så kort før
kl. 19:00, samtidig med at regnen begyndte at
sile ned, var vi tilbage ved vandrerhjemmet og
kunne indtage vores aftensmad i fred og
fordragelighed. Om aftenen arrangerede Peter
Hjeds en gættekonkurrence på fuglestemmer.
10 forskellige fuglestemmer, hvor nogen kunne
genkende alle og andre knap så mange, men en
hyggelig aften, mens det regnede udendørs.

16-5-05

Det var en lille sluttet flok der gik på
morgenvandring den dag. Men nogle af de sidste
arter kom på her, bl.a. Karmindompap og
Græshoppesanger.

Så var det ellers bare om at komme op, pakke
og gøre rent inden morgenmaden.

Karen og Torben som vi mødtes med ved
Kristianstad Vattenrike, sagde nu farvel og
vendte snuden mod Danmark igen. Snart var
også resten af selskabet på vej hjem efter nogle
gode og oplevelsesrige dage.

Konkurrencen var stadig i gang, indtil vi kom til
Lillebæltsbroen. Der ville det blive afgjort, hvem
der havde vundet. De der havde gættet højt,
prøvede, men forgæves, der kom ikke flere
arter på listen.

Stemningen blev mere og mere mat som dagen
skred frem, og vi der sad bagest i bussen havde
undervejs ikke undladt at gøre opmærksom på
at vi ikke kunne se ud af ruderne, fordi de var
punkterede. Oven i købet så meget at der stod
vand mellem ruderne, så vi kunne have holdt
guldfisk, eller måske meget flade fisk.

Da vi holdt frokostpause hold bussen lige i vores
udsigt, nu kunne vi igen ikke se noget. Det fik
Kirsten hurtigt gjort noget ved, Anton blev hidkaldt
og han bakkede bussen så vi kunne se ud over
landskabet. Det var altså en fin service vi fik,
også bagest i bussen.

Roen sænkede sig igen i bussen, og
slyngelsædet bagest i bussen blev brugt på at
dele de sidste øl inden turen var slut. Det var
rigtig hyggeligt.

Da vi kom til Lillebæltsbroen blev spændingen
udløst, Helle Fabech var tættest på de 125 arter
og vandt dermed æren og en flaske vin.

Det har været en utrolig hyggelig tur med nye
som gamle fuglevenner, og vi håber at vi ses på
mange fugleture fremover.
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Total artsliste for turen:
Lille Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker
Nordisk Lappedykker
Skarv
Fiskehejre
Knopsvane
Sangsvane
Grågås
Canadagås
Bramgås
Gravand
Krikand
Gråand
Spidsand
Skeand
Taffeland
Troldand
Ederfugl
Toppet Skallesluger
Stor Skallesluger
Rød Glente
Havørn
Rørhøg
Blå Kærhøg
Duehøg
Spurvehøg
Musvåge
Fiskeørn
Tårnfalk
Agerhøne
Blishøne
Trane
Strandskade
Klyde
Stor Præstekrave
Vibe
Alm. Ryle
Brushane
Dobbeltbekkasin
Skovsneppe
Stor Regnspove
Stor Kobbersneppe

Rødben
Tinksmed
Mudderklire
Stenvender
Dværgmåge
Hættemåge
Stormmåge
Sildemåge
Sølvmåge
Svartbag
Splitterne
Havterne
Dværgterne
Rovterne
Sortterne
Huldue
Ringdue
Tyrkerdue
Gøg
Mursejler
Vendehals
Grønspætte
Sortspætte
Stor Flagspætte
Sanglærke
Digesvale
Landsvale
Bysvale
Skovpiber
Engpiber
Gul Vipstjert
Hvid Vipstjert
Citronvipstjert
Silkehale
Gærdesmutte
Rødhals
Blåhals
Nattergal
Rødstjert
Bynkefugl
Stenpikker
Middelhavsstenpikker

Solsort
Sjagger
Vindrossel
Misteldrossel
Græshoppesanger
Rørsanger
Gulbug
Gærdesanger
Tornsanger
Havesanger
Munk
Skovsanger
Gransanger
Løvsanger
Hvidhalset Fluesnapper
Grå Fluesnapper
Broget Fluesnapper
Halemejse
Blåmejse
Musvit
Spætmejse
Træløber
Pirol
Stor Tornskade
Skovskade
Husskade
Allike
Råge
Gråkrage
Ravn
Stær
Gråspurv
Skovspurv
Bogfinke
Grønirisk
Stillits
Grønsisken
Lille Korsnæb
Karmindompap
Kærnebider
Gulspurv
Rørspurv
Engsnarre
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Her er de fugle voksne ik´ kan se!
AMANDA OG LÆRKE VAR MED PÅ DOFTUR TIL ØLAND,
”VI SÅ RIGTIG MANGE FUGLE SOM DE VOKSNE IK‚ SÅ ”

Hvidbrynet Vingummiand

Termoternet Moccaspurv

Bæfarvet Chokoladeørn

Grønspættet Sodavandsfalk

Svensk Bjergkaramelugle

Lommetyvs  Lærke

Fartstribet chipsdue

Firkantet Jordbærspurv
Langbenet leverpostejstrane

Gæret Agurkvipstjert

Langhåret Lagkageand

Ulden Julesoksugle

Salamisanger

Bestiksformet Guldspurv

Nygalbet Rosinmåge

Lang Tudekikset Høg

Blå Gulerodskrage

Lillatrompet Deosnapper

Rødstrubet Golfmusvit

Amanda Høllund Hjeds Lærke Øvlisen

PS: …og næste gang der er tur med DOF vil vi gerne have nogle flere 11-14 årige med!!!
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Vejlertur d. 21. 5. 2005
Af Anders Horsten

Vejlerne er én af Nordeuropas absolutte fugleperler, hvorfor 25 fuglekiggere en lørdag sidst i maj
tog turen fra det østjyske til de inddæmmede fjordarme ved Limfjorden. Ved afgang 6.30 fra Århus
var der en smule bekymring over det grå og våde vejr, men efterhånden som vi kom nordover,
klarede det en smule op. Stemningen i bussen var rigtig god, og efter en kort introduktion til
Vejlernes historie blev der gættet ivrigt på det samlede antal arter på turen. Lad det være sagt med
det samme: De 90 arter vi nåede op på var mere end de fleste havde turde gætte på!

Første stop var ved en lille næringsfattig sø nord
for Aars, hvor der blev budt på morgenbrød og
fin udsigt til en mindre hættemågekoloni. De
første arter kom i bogen, deriblandt en syngende
nattergal. Videre gik det mod nord, hvor de
sidste turdeltagere stødte til selskabet ved
Kraptårnet. Undervejs gennem det levende hegn,
der leder ud til tårnet, så vi bl.a. jernspurv meget
fint, ligesom de første paukende rørdrummer
blev noteret. Vi var ikke alene om at ville se på
fugle denne dag, så pladsen i tårnene var ind
imellem lidt trang, men vi fik alligevel set en del

gode ting. Et par flotte brushaner gav opvisning
på diget, mens kobbersnepper, mudderklire,
hvidklire og en mængde rødben udgjorde
paletten af vadefugle. Anton havde på vejen ud
hørt en sædgås, og kræet stod fint nede foran
tårnet blandt en mængde grågæs. Af andre
fugle kan nævnes knarand, atlingand, mange
rørhøge, rørspurv, rørsanger og et par fine
sivsangere, der sad frit fremme og sang. Lige
inden de sidste forlod tårnet opdagede vi en
trane langt ude på engen, formentlig en af de
lokale ynglefugle.

Foto: Ole Jensen, Fugleskjulet ved Bygholm Vejler - her med fuglekiggere med kikkerter
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Næste stop var Bygholmdæmningen med den
flotte og informative naturudstilling. Næppe var vi
steget ud af bussen, før den første skestork blev
fundet, dog på relativ stor afstand. Heldigvis kom
en anden flyvende tæt foran skjulet og gik ned i
lagunen, hvor den straks gik i gang med at
gennemsøge kanalerne for krebsdyr og småfisk
med sin karakteristiske, fejende stil. Desuden havde
vi stor glæde af de mange klyder, der lå tæt på
dæmningen, og der var rig lejlighed til at øve sig på
hav- og fjordterner. De fleste var vist enige om, at
de elegante terner aldrig bliver helt nemme at
bestemme.

Efter et kort stop ved Arup Vejle, der nok kun vil blive
husket for en nilgås og de mange skarver på
Melsig, holdt vi frokostpause ved Tømmerby Fjord.
Fra tårnet var der udsigt til et par gråstrubede

lappedykkere med unger, ligesom det lykkedes for
to deltagere at få set en flyvende rørdrum. Resten
af selskabet fik dog gode muligheder for at se
denne sky rørskovsfugl ved dagens sidste stop i
Vejlerne, Kærup Holme. Her blev ikke mindre end
3 individer set flyve, den sidste lettede endda
nærmest for næsen af os. Derudover var det især
de mange sortterner, der stjal opmærksomheden
hér. Særligt de par stykker, der kom flyvende tæt
over vores hoveder, med dagens fangst fra Lund
Fjord. I mylderet af hættemåger havde vi held med
at udpege et par dværgmåger, ligesom en knarand
han lå ganske tæt på tårnet. Fra botanikkens verden
skal det nævnes, at det lykkedes at få en del
deltagere til at vise interesse for den sjældne Kær-
Fnokurt. Om det så skyldes artens ejendommelige
navn, der voldte en del kvaler, eller plantens status
som meget sjælden, skal være usagt.

Efter mange fine oplevelser i Vejlerne kørte vi nordover, ud til kysten, hvor Bulbjergs fuglefjeld ventede.
Til alt held var det nu blevet rigtig lækkert vejr og udsigten fra toppen af klinten er bare fantastisk. Det var
ganske betagende at kigge ned på de mange rider, der konstant fløj til og fra fjeldet, og der gik ikke længe,
før vi så mallemukken på stive vinger blandt de mange måger. De fleste valgte at gå ned selv, mens
enkelte kørte ned igen med bussen. Fra stranden beundrede vi riderne og deres evne til at klistre rederne
ind på klippehylder, der nærmest ikke eksisterer. Vi havde meget bøvl med én af riderne, der nærmest
havde orangerøde ben, men efter et kig i fuglebogen kunne en venlig sjæl gøre opmærksom på, at der
er tale om et sjældent særtilfælde. Herudover kom et par suler baksende forbi, ligesom en splitterne sad
fint i solen på de sørgelige rester af Skarre Klint.

Herefter var det tid at vende næsen hjem mod Århus, hvor vi ankom 18.10 efter en helt igennem god dag
i det nordjyske. Turlederne vil hermed gerne takke deltagerne for en hyggelig dag med mange gode
fugleoplevelser !
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Kalender
Generelt om vore ture:

Alle er velkomne på turene, tag gerne venner eller familie med. Turene er også for uøvede
fuglekiggere! Turlederne fortæller velvilligt om fuglene der ses, også de almindelige arter.
Bemærk at der kræves tilmelding ved nogle ture. Medbring altid kikkert, evt. fuglebog samt
påklædning efter vejret – de fleste ture gennemføres uanset vejrliget. En god madpakke samt noget
varmt på thermokanden er også godt. På de længerevarende ture gøres undervejs stop ved en
bager eller købmand.

Bemærk at nogle ture kræver tilmelding. Dette vil altid fremgå af turbeskrivelsen. Ture der
gennemføres i privatbiler er også for folk uden bil! Kontakt turlederen, som kan hjælpe med at
skaffe kørelejlighed.

Hold også øje med vores hjemmeside på www.dofaarhus.dk, hvor du finder det komplette tur- og
mødeprogram. Der kan eventuelt blive arrangeret flere ture og møder.

Tirsdagsmøder d. sidste tirsdag i hver af månederne sep., okt., nov., jan., feb., mar., og april. Alle
finder sted på Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, i Brabrand. Kontakt vedr. møderne: Kontaktpersonen.

Bidrag til ture og møder sendes til: Ole Jensen, Torshøjvænget 54, 8381 Hasselager. E-mail:
ofj@ofj.dk senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

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.
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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

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

Lørdag 30.7. Fugle- og landskabstur til Støvringgård
Mødested: P-pladsen ved Støvringgård kl. 10.00.

Vi hører om landskabets tilblivelse, rovfugle, vadefugle og småfugle i
fjordlandskabet.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41.
Arr.: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.

Søndag 7.8. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00

Se beskrivelsen søndag 3. juli.

Torsdag 18.8. Aftentur til skovene omkring Koed
Mødested: Kolind Station kl. 19.00.

I dette varierede landbrug-skov-ådals-system kigger og lytter vi efter
de sidste ynglefugle og de første nattrækkende småfugle fra
Skandinavien.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41.
Arr.: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.

Lørdag 20.8. Fugle- og landskabstur til Dyrby Krat og Kastbjerg Ådal
Mødested: Ved vejen ved Kærby Mølle kl. 10.00.

Vi hører om landskabets tilblivelse, rovfugle, småfugle og
trækgæsterne i ådalen.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41.
Arr.: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.

Søndag 21.8. Tur til Vorup Enge.
Mødested: Pavillonen ved det østlige tårn kl. 09.00.  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. 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).
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Onsdag 24.8 Fugle- og kulturtur til Kolindsund
Mødested: P-pladsen ved pumpestationen syd for Fannerup By kl. 19.00.

Vi kigger efter rovfugle og vadefugle og hører om sundets spændende
historie.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41.
Arr.: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.

Torsdag 25.8 Aftentur til Sporet ved Øster Tørslev
Mødested: Kirken i Øster Tørslev kl. 19.00.

Vi går ad det nye spor i landskabet og hører om fuglelivet, digerne,
rørhøst og om oprettelsen af sporet.

Praktiske opl.: Husk praktisk fodtøj til fugtigt terræn.
Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41.
Arr.: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.

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

Søndag 28.8: Hvepsevågens dag
Mødested: P-pladsen for enden af Øreflak ved Hassensør kl. 0900. Varighed ca.

4 timer.
Denne dag står i hvepsevågernes tegn – især på Sjælland og i
Skåne, hvor tusindvis af trækkende hvepsevåger normalt iagttages
ved denne tid. Herovre i Jylland er vi mere nøjsomme og håber blot
på, at vi ser en enkelt af de smukke rovfugle. Chancerne er absolut til
stede, og måske får vi svaler, mursejlere, gule vipstjerter, skovpibere
og en sjældenhed med i købet herude på Djurslands dryptud. Hvis
trækket grundet vindretningen svigter ved Øer, kører vi ind i landet og
finder hvepsevågerne dér!

Praktiske opl.: Medbring kikkert og tålmodighed!
Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen
Arrangør: Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet samt Dansk Ornitologisk

Forening

Tirsdag 30.8 Ny struktur – også i DOF?
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.00

Det nye Danmarkskort der bliver tegnet fra 1. januar 2007 bliver også
en udfordring for DOF.
Amterne, som hidtil har haft det meste af ansvaret for natur og miljø,
og som derfor har været lokalafdelingernes vigtigste
samarbejdspartnere, nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat
og kommuner.
DOF har hidtil været opdelt i lokalafdelinger der svarer til amterne,
men giver nedlæggelsen af amterne også anledning til at revidere
DOFs struktur?
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Skal der fremover være 5 lokalafdelinger: en i hver region? Eller skal
der være 100? - en for hver kommune?
Eller skal vi beholde de nuværende 12 lokalafdelinger, og nøjes med
at revidere grænserne?
Skal der ændres på opgavefordelingen mellem lokalafdelinger,
Fuglenes Hus og HB?
Skal udvalg og grupper have større indflydelse, og f.eks. ret til at
vælge medlemmer af repræsentantskabet?
Vi ønsker også en debat om hvordan foreningen kan blive bedre og
stærkere i fremtiden til gavn for medlemmerne, fuglene og naturen. Vi
vil gerne høre din mening og alle vore medlemmer inviteres derfor til
debatmødet.
På mødet vil der være oplæg fra et medlem af foreningens
hovedbestyrelse, samt fra lokalbestyrelsen.Kontakt vedr. mødet: Peter
Lange (se omslaget)

Lørdag 3.9. 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.

Pris for sejltur: Voksne: 85 kr. Børn: 50 kr.
Tilmelding: Senest dagen før til Mariager Turistbureau 98 54 13 77.
Praktiske opl.: Velegnet for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj. Øl/vand og

kaffe/brød kan købes ombord. Varighed ca. 3 ½ time.
Turleder: Naturvejleder Lars Peter Johansson.
Arr.: Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Søndag 4.9. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00

Se beskrivelsen søndag 3. juli.

Tirsdag 6.9 Trækfugle  ved Helgenæs
Mødested: Sletterhage fyr kl. 10.00.

September er hovedtrækmåned for rovfuglene og ved sydvendte
kyster passerer store antal musvåger, hvepsevåger, fiskeørne og
falke, hvis vejret tillader.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41.
Arr.: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.

Torsdag 8.9 Aftentur til skovene omkring Thorsager/Elløv
Mødested: Thorsager Brugs kl. 18.30. Varighed: ca. 3 timer.

Mellem hedesletter og israndslinier kigger og lytter vi også efter
rovfugle og småfugle.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41.
Arr.: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.

Lørdag 17.9. Fuglesejlads på Mariager Fjord med hjuldamperen ”Svanen”
Mødested: Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 9.45.

Se beskrivelse af turen  3.9.
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Søndag 25.9: Fugletræk ved Øer
Mødested: P-pladsen for enden af Øreflak ved Hassensør kl. 0700. Varighed ca.

4 timer.
Septembers himmel er så blå, så det tror vi på og drager på tur til et af
Østjyllands bedste træksteder, hvor fuglene på de gode dage bare
vælter forbi. Der er garanti for træk, men hvilken slags afgøres af
vejret. Måske er det småfugle i tusindvis, måske et det pibeænder og
bramgæs, der drøner forbi, eller måske ser vi en blanding af det hele,
krydret med kjover, suler og måske en vandrefalk? Alt under 60
forskellige arter vil være en skandale!

Praktiske opl.: Medbring kikkert og tålmodighed!
Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen
Arrangør: Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet samt Dansk Ornitologisk

Forening

Tirsdag 27.9 Tirsdagsmøde
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Emnet er endnu ikke fastlagt, følg derfor med på vores hjemmeside!

Lørdag 8.10 Sporet ved Øster Tørslev
Mødested: Kirken i Øster Tørslev kl. 14.00.

Vi går ad det nye spor i landskabet og forventer mange gæs og
ænder. Endvidere er der chancer for rovfugletræk med Blå Kærhøg og
Vandrefalk.

Praktiske opl.: Husk praktisk fodtøj til fugtigt terræn.
Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41
Arr.: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.

Lørdag 15.10 Strandtur ved Begtrup Vig
Mødested: P-pladsen ved Dragsmur/Helgenæs kl. 14.00.

Vi hører om kystudformning og istider og kigger efter gåse-, ande- og
rovfugletræk.

Praktiske opl.: Husk praktisk fodtøj til fugtigt terræn.
Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41
Arr.: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.

Lørdag 3.12 Vintertur til skovene omkring Stubbe Sø
Mødested: Tirstrup Brugs kl. 10.00.

Vi går langs søen og kigger efter vinterfugle. Søen huser mange ande-
og småfugle fra Skandinaviens ynglepladser.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41
Arr.: Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.

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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